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Prezidentas nepritaria gen. 
prokuroro atsistatydinimui 

Vilnius, vasario 10 d. (BNS) 
— Prezidentas Algirdas Bra
zauskas pareiškė nepritariąs ge
neralinio prokuroro Vlado 
Nikitino atsistatydinimui ir 
neteiks Seimui tvirtinti naujo 
generalinio prokuroro. 

„Brestą toks sprendimas", 
pasakė prezidentas tradici
niame interviu Lietuvos radijui 
pirmadieni po pokalbio su V. 
Nikitinu. A. Brazauskas taip 
pat pažymėjo, kad prokuratūra 
turi gerinti savo veiklą, pa
greitinti daugelio svarbių bylų 
tyrimą. „Tai būtų pats geriau
sias sprendimas šiuo metu", 
mano prezidentas. 

V. Nikitinas atsistatydino 
sausio viduryje, iš dalies 
pripažinęs generalinės proku
ratūros atsakomybe dėl prastos 
kriminogeninės padėties Lietu
voje. Tačiau iki šiol prezidentas 
neperdavė Seimui svarstyti ge
neralinio prokuroro pareiškimo. 

Interviu radijui A. Brazaus
kas sakė turis prokuratūrai 
priekaištų. Tačiau, pasak jo, 
prokuratūra dirba ne blogiau, 
„o kai kuriais atvejais ir ge
riau" už kitas teisėsaugos ins
titucijas. 

Šalies vadovas sakė pastaruo
ju metu daug konsultavesis su 
politikais dėl galimo naujo kan
didato ir siūlė skirti juo 
generalinio prokuroro pavaduo
toją Artūrą Paulauską. „Deja, 
konservatorių frakcijos vardu 
buvo visiškai konkrečiai pa
reikšta, kad nebus pritarta nė 
vienam iš buvusių Generalinės 
prokuratūros vadovų", pažymė
jo A. Brazauskas. 

Jo nuomone, pagrindinis nuo
monių skirtumas yra ne dėl 
atskirų asmenų, o „dėl proku
ratūros veiklos principų, jos 
vietos teisėsaugos institucijų 
sistemoje". 

Prezidentas dar kartą pabrėžė 
nepritariąs teisminės valdžios 
dalimi esančios prokuratūros 
perdavimui vykdomosios val
džios pavaldumui ir pripažino, 
kad jo sprendimas nepriimti V. 
Nikitino atsistatydinimo gali 
atnaujinti prokuratūros įsta
tymo svarstymą Seime. Pagal 

Rusijos ambasada lietuviams 
neišdavė vizų \ Čečėniją 

Vilnius, vasario 10 d. (BNS) 
— Gavusi nurodymą iš Mask
vos, Rusijos ambasada atsisakė 
išduoti vizas i Čečėnijos prezi
dento Aslan Maschadov inaugu
racijos iškilmes turėjusiems 
pirmadieni išvykti Seimo na
riams. 

„Likus dviem valandom iki 
išvykimo, Rusijos ambasada 
Lietuvoje pranešė, kad delegaci
jos nariams vizų neišduos", 
pranešė Seimo delegacijos 
vadovė Romualda Hofertienė, 
pažymėdama, kad ambasados 
darbuotojas atsisakė nurodyti 
priežastį 

Rusijos ambasados atstovas 
sakė, kad spręsdama, ar išduoti 
vizas, valstybė neprivalo savo 
sprendimų komentuoti, teigda
mas, kad ambasados sprendimą 

projektą, iniciatyvos teisė 
siūlyti generalinio prokuroro 
kandidatūrą būtų perduota iš 
prezidento teisingumo minist
rui. 

„Šitas klausimas jau buvo 
svarstytas Konstituciniame 
Teisme ir buvo prieita išvados, 
kad tai teisminės valdžios 
sudėtinė dalis ir vykdomoji 
vadžia neturėtų dalyvauti 
generalinio prokuroro skyrimo 
procedūroje", sakė šalies va
dovas. 

Jis pažymėjo, jog prokura
tūros nepriklausomumas užtik
rina, kad bus keliamos bylos ir 
prasikaltusiems „buvusios ar 
esamos vykdomosios valdžios 
pareigūnams". Juo labiau, sakė 
A. Brazauskas, kad vykdomojo
je valdžioje yra tokių tarnybų, 
kur neretai daromi nusikalti
mai. Jis paminėjo pasienio po
liciją, muitines, mokesčių in
spekciją. 

Prezidentas pažymėjo, kad ge
neralinis prokuroras nėra po
litikas ir neturėtų būti kei
čiamas kartu su Seimo dau
guma ar vyriausybės pakeiti
mu. „Tai užtikrintų stabilią 
veiklą", sakė šalies vadovas, 
pabrėžęs, kad blogiausia dabar 
būtų sukelti „sumaištį proku
ratūros vadovybėje". 

Konservatoriai apgailestauja 
dėl prezidento sprendimo 
Seimo konservatorių frakcijos 

seniūnas Arvydas Vidžiūnas 
apgailestauja, kad neteikdamas 
Seimui gen. prokuroro Vlado 
Nikitino atsistatydinimo, pre
zidentas Algirdas Brazauskas 
„eilini kartą pakeitė savo žodi 
ir pasielgė neryžtingai". 

„Apgailestaujame, kad šalies 
vadovas nenori iš esmės page
rinti prokuratūros darbo", pir
madieni sakė A. Vidžiūnas, nu
sistebėdamas, kad prezidentas 
„primygtinai įkišo atgal žmogų, 
kuris pats pripažino, kad netin
ka vadovauti prokuratūrai". 

A. Vidžiūnas mano, kad prezi-
dentastaip pasielgė todėl, kad 
konservatoriai iš anksto pareiš
kė nepritarsiantys Artūro Pau
lausko kandidatūrai. 

Rinkimus i JAV Senatą i* Illinois vaistuos laimėjo Diek Durbin. Šią sėkme didžiąja dalimi lėmė 
ir Amerikos lietuvių pastangos, jų dalyvavimas rinkiminėje kampanijoj*' 

Donato Tijūnėlio nuotr : (ii kairės) senatoriaus Diek Durbin rėmėjai rinkiminėje kovoje — 
dr. Jurgis Augius, dr. Vytautas Narutis, Lithuanian Mercy Lift vadovas .Jurfjis Lendraitis — 
džiaugiasi jo pergale rinkimuose. 

Senatorius Diek Durbin 
lankysis Lietuvoje 

Vašington, D.C., vasario 10 
d. — JAV senatorius Diek Dur
bin, atsiliepdamas i Lietuvos ir 
Lenkijos vyriausybių kvieti
mus, pirmadienį nusprendė 
vykti oficialaus vizito į šias 
valstybes. 

Vizitas numatomas vasario 
14-22 d., kai JAV Kongrese 
nėra posėdžių. D. Durbin jau 
yra lankęsis Lietuvoje 1979, 
1990 ir 1991 metais. 

„Po Sovietų Sąjungos žlugimo 
aš daugelį metų dirbau, stipri
nant mano šalies ir Rytų bei 
Centro Europos valstybių san
tykius", sakė Durbin. „Nepai
sant didžiulės pažangos, šios 
šalys dar tebekovoja ui poli
tines, ekonomines ir teisines 

permainas . 
Senatorius planuoja susiti 

kūnuose su lankomųjų valstybių 
vyriausybių bei parlamentų va
dovais aptarti teisines bei juri
dines stojimo i NATO proble
mas, sąjungos plėtimosi galimy
bes, taip pat ekonominius, 
užsienio prekybos klausimus. 

D. Durbin numatęs aplankyti 
ligonines, kurios bendradar
biauja su Illinois valstijos me
dicininėmis ištaigomis ir yra 
remiamos Čikagoje įkurtos 
Lithuanian Mssey Lift orga
nizacijos. 

Durbin nusiųs Lietuvos mi
nistrui pirmininkui Gediminui 
Vagnoriui laišką, kuriame pra
šys, kad tūkstančiai Lietuvoje 

Lietuva privalo būti 
NATO „laukiamajame •• 

nariai R. Hofertienė ir Rytas 
Kupčinskas turėjo perduoti par
lamento pirmininko Vytauto 
Landsbergio bei vicepirmininko 
Romualdo Ozolo sveikinimus. 

Vilnius, vasario 10 d. (BNS) 
— Lietuva turi siekti, kad 
NATO plėtimas būtų ne vien
kartinis v vyktų ne kokiais nors 
grupiniais etapais, bet būtų ver
tinamas „kaip nenutrūkstantis 
procesas", sako Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis. 

Pirmadieni spaudos konferen
cijoje jis pažymėjo, kad NATO 
plėtimas veiks tarptautini ir 
vidaus Lietuvos gyvenimą dar 
mažiausiai puse metų — iki 
Madrido NATO šalių vadovų 
konferencijos, kurioje į sąjungą 
bus pakviestos kai kurios Vi
durio Europos šalys. 

LDDP numato liūdną 
Č. Stankevičiaus karjeros 

pabaigą 
Vilnius, vasario 10 d. (BNS) 

— LDDP vadovai kaltina krašto 
apsaugos ministrą Česlovą 
Stankevičių (KDP) sąmoningu 
informacijos sulaikymu ir 
mano, kad toks jo poelgis turi 
turėti politinių pasekmių. 
* Estijos ir Lietuvos užsienio 
reikalų ministrai Toom Hen-
drik Ilves ir Algirdas Saudargas 
pirmadieni Taline pasikeitė 

nulėmė netinkamai apiformintas tarpvalstybinės sutarties dėl 
prašymas. Dokumentą jis api- socialinio draudimo patvirti-
būdino „keistu" ir teigė, kad m m o rastais. Sutartis suteikia 
kvietimo į Čečėnijos prezidento 
inauguracijos iškilmes data 
buvo 1995 m. liepos mėnuo. 

Jis taip pat teigė, kad nuro
dymą neišduoti vizų Seimo 
nariams Rusijos ambasada Vil
niuje gavo iš Maskvos. 

I vasario 12 d. vykdiančias A. 
Mascnadov inauguracijos iškil
mes ketinę vykti Lietuvos 
Seimo konservatorių frakcijos 

socialinių garantijų Estijos ir 
Lietuvos piliečiams, gyvenan
tiems kitoje valstybėje ir turin
tiems teisę j socialine pagalbą 
pagal jų tėvynėje galiojančius 
įstatymus. Sutartis dėl socia
linių garantijų jeidžia spręsti 
pensijų, medicinos -aptarnavi
mo, darb> apsaugos, nedarbo 
pašaipu ir kitų socialinių kom
pensacijų klausimus. 

Spaudos konferencijoje pir
madienį LDDP pirmininkas 
Česlovas Juršėnas ir jo pava
duotojas Povilas Gylys kalbėjo 
apie tai, kad Kaune nužudytas 
buvęs saugumo departamento 
pareigūnas Juras Abromavičius 
kelios dienos prieš mirtį Krašto 
apsaugos ministerijai neva pa
teikė duomenų apie teroristinių 
akcijų Lietuvoje vykdytojus ir 
rengėjus. 

„Ministras trečiadienį gavo 
tuos dokumentus, jis juos vi
zavo, ir tai yra labai patikima 
informacija", pabrėžė P. Gylys. 
Anot jo, įdomiausia, kad pats Č. 
Stankevičius neigia gavės tokią 
pažymą. „Manau, ministras jau 
per vėlai suprato, kokios reikš
mės dokumentą turėjo savo ran
kose. Jis privalėjo apie jį infor
muoti valstybės vadovus, deja, 
to nepadarė", sakė P. Gylys. 

Č. Stankevičiaus elgesio sakė 

V. Landsbergis pabrėžė būti
nybe Lietuvai nelikti „pilkojo
je zonoje", o patekti į „laukia
mąjį kambarį" 

Seimo pirmininkas daugiau
sia dėmesio skyrė Lietuvos 
pastangoms, siekiant užtikrinti 
Jungtinių Valstijų paramą, ir 
pastebėjo, kad pastaruoju metu 
padaugėjo įvairių JAV diplo
matų vizitų. 

JAV „turi dvasinį ir materia
linį potencialą, atlaikyti 
spaudimą ir suvokiamą pareigą 
tarptautinei demokratijai, lais
vajam pasauliui", sakė V. 
Landsbergis. Susitikimai su 
JAV diplomatais patvirtina, 
kad NATO būtinai plėsis ir ne
bėra diskusijų, kad tai galėtų 
būti atidėta. Pokalbiai taip pat 
rodo, kad Lietuva jau įsitvirtina 
„laukiamajame kambaryje". 

„Lietuva yra svarstoma kon
krečiai. (...) Mes esame toje 
vietoje, kur vyksta kalbos, su 
tvirtu nusistatymu, kad būsime 
viduje, už tų durų, apie kurias 
skelbiama, kad jos yra atviros", 
sakė V. Landsbergis. 

Jis pažymėję, kad Lietuva 
kartu pageidauja, jog laukian
tieji „būtų šiek tiek diferen
cijuojami pagal savo politinę 
valia, savo sąlygas, savo pasi
rinkimą". 

nesuprantąs ir Č. Juršėnas. 
„Ateina 'aliarmuojanti' infor
macija, kuri nepasiekia šalies 
vadovų — tai kaip vertinti tokį 
žingsni"?, stebėjosi LDDP vada 
vas. 

„Kalbama ne apie kokius nors 
indėlius ar kreditus, o apie 
žmogaus žūtį — privalu tai 
įvertinti politiškai", pabrėžė P 
Gylys. 

Diek Durbin (D-IL) 

esančių žydų rankraščių būtų 
prieinami mokslininkams bei 
visiems, norintiems su jais su
sipažinti. 

Gerai pažįstamas Amerikos 
lietuviams senatorius, kurio 
mama buvo gimusi Jurbarke, 
Diek Durbin į Europą skris 
komerciniu lėktuvu, atsisakęs 
JAV sukarintos apsaugos paly
dos. 

Socialdemokratai 
tikisi tapti 

įtakingiausia politine 
partija 

Vilnius, vasario 8 d. (BNS) -
Lietuvos socialdemokratų parti
ja (LSDP) turi galimybių 2000 
metais tapti įtakingiausia Šalies 
politine partija, mano LSDP pir
mininkas Aloyzas Sakalas. Šeš
tadienį jis kalbėjo partijos 
Vilniaus skyriaus konferencijo
je. 

Konferencijoje buvo patvir
tintas LSDP kandidatų į Vil
niaus miesto tarybą sąrašas ir 
priimta rinkimų programa. 

Kaip pranešė LSDP atstovas 
spaudai Darius Bulavas, vienas 
pirmaujančiųjų socialdemokra
tų sąraše — Vietinių paslaugų 
profesinių sąjungų federacijos 
pirmininkas Dainius Paukštė. 

Konferencijos dalyviai priėmė 
LSDP Vilniaus skyriaus rin
kimų programą „Vilniečiai gali 
gyventi geriau!. Pasak partijos 
atstovo spaudai pranešimo, pro-
ęramoje atsispindi pagrindinės 
socialdemokratų vertybės: dar
bas, solidarumas, socialinis teis
ingumas. Programoje aptariami 
svarbiausi sostinėje ekonomikos 
ir užimtumo, socialiniai, aprūpi-
nimo būstų, komunalinio ūkio 
tvarkymo ir kiti klausimai. 

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

Lie tuvos gydytojų sąjungos 
. ireprev.identas L i u t a u r a s La-
r.Mnau.->ka.s ner imauja , kad vy
r iausybės p a r e n g t a s n u t a r i m o 
p ojektas dėl medikų a t lygi -
r- -nu r.e>vimato papildomų lėšų 

r imo. l a d m e d i k a m s savo 
a t l y g i n i m u s t e k t ų d id in t i i š 
savu lėšų. 

Vašingtonas. JAV vice
prezidento Al Gore ir Rusijos 
premjero Viktor Černomyrdin 
derybose buvo parengta pasira
šymui daugiau kaip 40 doku
mentų. Tačiau jiems nepavyko 
sutarti dėl NATO plėtimo Čer 
nomyrdin sakė, kad NATO plė
timas padarytų situaciją Euro
poje žymiai sudėtingesnę. Penk
tadieni po pietų Baltuosiuose 
Rūmuose prezidentas Clinton ir 
viceprezidentas Gore stengėsi 
įtikinti Černomyrdin, kad Len
kijos, Vengrijos ir Čekijos pri
ėmimas į NATO pirmojoje nau
jų narių grupėje nėra nukreip
tas prieš Rusiją, tačiau šie 
mėginimai nebuvo vaisingi. 

Šeštadienį baigėsi JAV ir 
Rusįjos ekonominio ir techno
loginio bendradarbiavimo 
komisijos darbas. Pasirašyta 19 
bendrų dokumentų dėl bendra
darbiavimo smulkaus verslo, 
mokslo, gamtosaugos, kosmoso 
tyrimo ir kt. srityse. Viktor 
Černomyrdin ir Al Gore pasira
šė bendrą pareiškimą dėl inves
ticijų i Rusijos regionus in
iciatyvos plėtojimo. 

Paryžius Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl sekmadienį panei
gė gandus, kad praėjusį mėnesį 
pasirašytas Prancūzijos ir 
Vokietijos gynybos planas 
reiškia, jog Vokietija siekia 
įsigyti branduolinį ginklą. 
„Aplink mus yra daugelis 
valstybių — Didžioji Britanija, 
Prmnctaąja, Jungtinės Valstijos, 
turinčių branduolinių ginklą. 
Kiekvienas, kas teigia, kad mes 
bandome įsinešti branduolinį 
ginklą pro kitas duris, kalba 
nesąmones", — sakė Helmut 
Kohl. 

Berlyne šeštdadienį pasi
baigė septynių didžiausių pra
moninių valstybių finansų 
ministrų ir centrinių bankų 
vadovų susitikimas. Susitikimo 
dalyviai mėgino ištaisyti kai 
kurių svarbiausių valiutų kursų 
neatitikimus, atsiradusius dar 
1995 m. balandį. Susitikime 
dalyvavęs JAV Iždo sekretorius 
Robert Rubin pasidžiaugė, kad 
JAV jau kurį laiką pavyksta 
išlaikyti pastovų dolerio kursą. 
Specialistų teigimu, artimiau
siu metu valiutos rinkose 
daugiausiai dėmesio bus skiria
ma Vokietijos ekonominėms 
problemoms, ypač pastaraisiais 
mėnesiais smarkiai išaugusiam 
nedarbui. 

Houatou, Texas. JAV vals
tybės sekretorė Madeleine Al-
bright penktadieni pareiškė, 
kad JAV diplomatiniai san
tykiai su Rusija nepriklauso 
vien tik nuo Vašingtono san
tykių su Baris Jelcin, teigdama, 
kad B. Jelcin netvirtos sveika
tos įtaka JAV-Rusijos santy
kiams nėra itin didelė, nes JAV 
plečia kontaktus su daugeliu 
naujų jaunų Rusijos vadovų. 

New Yorkas. JAV paragino 
Rusiją atsisakyti sandėrio su In
dija, pagal kurį Rusija šiai 
valstybei įsipareigojo parduoti 
du lengvojo vandens reaktorius. 
Pranešama, jog neįvardinti JAV 
pareigūnai nerimauja, kad toks 
žingsnis kirsis su tarptautinės 
bendruomenės pastangomis sus
tabdyti branduolinio ginklo 
plitimą. Pareigūnu nuomone, 
Indija gali nesugebėti užtikrinti 
reikalingo branduolinio objekto 
sistemos saugumo, be to. net ir 

tokio tipo brsmduolnriasj 
su 
reaktoriais galima 
pakankamai dideli 
tomo 

pagai 
Viokį 

•nti 
nlu-

Londonas. Tadžikistano sau
gumo ministras Saidamir Zu-
chorov tapo sukilėlių įkaitu, 
šeštadieni pranešė Rusijos 
naujienų agentūros. Zuchorov 
vadovavo vyriausybės delegaci
jai Obigarmo kaime vykusiose 
derybose su lauko vadu Bach-
rom Sodirov, kuris įkaitais taip 
pat laiko grupę JT darbuotojų ir 
Rusijos žurnalistų. 

Čečėnija. Šamil Basąjev, 
kuris 1995 m. vasarą užpuolė 
Budionovsko miestą, atsisako 
amnestijos, kurią numato pa
skelbti Rusijos Valstybės Dūma. 
Jis pareiškė, kad nei jam.nei jo 
bendražygiams nereikia Rusįjos 
deputatų malonės, nes Dūmos 
ketinimas amnestuoti ginkluoto 
konflikto Čečėnijoje dalyvius 
yra ne kas kita, kaip mėginimas 
išgelbėti nuo baudžiamosios 
atsakombės savo karinius nusi
kaltėlius. 

Varšuva. Lenkija pritaria de
ryboms tarp Rusijos ir NATO, 
jei jos nėra nukreiptos į 
susitarimą apriboti būsimą 
Lenkijos statusą NATO, pasakė 
užsienio reikalų ministras 
Darius Rosati, kai jo paklausė 
apie Lenkijos požiūri į Pran
cūzijos pasiūlymą surengti 5 
didžiųjų valstybių vadovų susi
tikimą. 
Ekvadoro viceprezidente sek
madienį prisaikdinta Rosalia 
Arteaga tapo pirmąja moterimi 
užėmusia šį postą. Praėjusią 
savaitę su kariškių parama 
buvo nušalintas prezidentas Ab-
dala Bucaram. R Areaga eis 
prezidento pareigas kol kong
resas išrinks naują laikinąjį 
prezidentą. 

Maskva. Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin po ligos pamažu 
grįžta prie darbo ir artimiausiu 
metu pirmininkaus Saugumo 
tarybos posėdžiui, kuriame bus 
aptarta padėtis Šiaurės Kauka
ze. Pasak spaudos tarnybos, B. 
Jelcin paprašė Saugumo tarybos 
sekretoriaus Ivan Rybkin ats
tovauti Rusįjos prezidentą tre
čiadienį Grozne įvyksiančioje 
Čečėnijos prezidento Aslan Ma-
schadov inauguracijoje. 

New Deli. Indijos 
apžvalgininkai šeštadieni užsi
puolė JAV už tai, kad jos ragino 
Rusiją atsisakyti sandėrio, pa
gal kurį Indijai būtų parduoti 
du lengvojo vandens branduoli
niai reaktoriai. „Mums žinoma, 
kad 1995 m. JAV pasirašė susi
tarimą su Šiaurės Korėja, pagal 
kurį įsipareigojo tiekti jai tokius 
pačius branduolinius reakto
rius", sakė Indijos pareigūnas, 
pridurdamas, kad Rusijos reak
toriai padėtų jai įveikti skau
džią elektros energijos trūkumo 
problemą. JAV baiminasi, kad 
reaktoriai gali būti panaudoti 
branduolinio ginklo gamybai. 

Sarajevas. Padalintame 
Bosnijos Mostaro mieste sekma
dienio vakarą ir pirmadienį nu
griaudėjo dar 3 sprogimai. Inci-
de ntus tiria SFOR ir JT polici
jos daliniai. Praėjusią savaitę 
mieste įvyko 12 sprogimų, 
kuriuos jų sukėlė rankiniu būdu 
paleidžiamos raketos, kurios 
buvo šaunamos per miestą. 

KALENDORIUS 
Vasario 11 d.: Užgavėnės 

Švč. Mergelė Marija Lurde (ap
sireiškė 1858 m); Adolfas, Feli 
cija. Paskalis, Algirdas, Dailė 

Vasario 12 d: Pelenų diena. 
Benediktas, Reginaldas, Eulali-
ja, Gintenis, Deimantė. 

I 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
ALZHEIMERIO LIGA 

IR NAUJI TYRIMAI 
DANIELIUS DEGĖSYS, M.D. 

Galupo apklausinėjimo duo
menimis remiantis, Ameri
koje iš 10 šeimų vienoj yra 
bent vienas asmuo, sergantis 
Alzheimerio liga, ir vienas iš 
trijų gyventojų pažįsta žmogų, 
turintį degeneratyvinę sme
genų ligą. Valstybinis senė-
imui tirti institutas yra ap
skaičiavęs, kad Jungtinėse 
Amerikos Valstijose šiuo metu 
yra 4 milijonai žmonių ser
gančių Alzheimerio liga ir kad, 
žmonių amžiui ilgėjant, šis 
skaičius didės. Nuo Alzheime
rio ligos kas metai miršta apie 
100,000 žmonių. 

Prasidedančią Alzheimerio 
ligą nustatyti nėra lengva. Po
mirtinis smegenų tyrimas 
rodo, kad smegenų ląstelės Al
zheimerio ligos atveju būna 
apsuptos degeneratyviniu bal
tymu, amyloidu, kuris už
spaudžia smegenų ląsteles ir 
neleidžia jų impulsams pereiti 
nuo vienos į kitą. Ligai prasi
dėjus, žmogus palaipsniui 
praranda atmintį, bet atmin
ties silpnėjimas nėra vieninte
lis Alzheimerio ligos simpto
mas. Daugelis senesnio am
žiaus žmonių skundžiasi, kad 
jų atmintis silpnėja ir kad jie 
užmiršta kokį vardą arba pa
vadinimą, bet po kiek laiko 
staigiai atsimena. Tuo tarpu 
Alzheimerio liga sergančio at
minties silpnėjimas greitai 
progresuoja ir jis nepajėgia 
atsiminti užmiršto vardo arba 
pavadinimo. Tas ligos simpto
mą dar daugiau išryškėja nuo
vargio, kelionės, ligos arba 
nervinės įtampos metu. 

Ankstyvoje ligos stadijoje 
dažniausias ligos simptomas 
būna depresija. Vėliau liga 
pereina kelias stadijas, kurių 
metu atmintis dar labiau su
silpnėja, kalba sutrinka, 
orientacijos pajėgumas pra
nyksta, asmenybė, charakte
ris, nuotaika ir elgesys pakin
ta. Asmuo darosi agresyvus ir 
kartais nesuvaldomas, atsi
randa haliucinacijos. Tokie 
simptomai ne pas visus vieno
dai reiškiasi, bet paskutinėje 
stadijoje visi pasidaro apa
tiški, visai nesiorentuojantys 
padėtyje, nerodo jokio dėme
sio kitiems. Dar vėliau pasi
daro nesuvaldomi ir negali sa
vęs apžiūrėti, nusiprausti ar 
apsirenkti. Nustoja pajėgumo 
vaikščioti, gali tik lovoje gu
lėti, sutrinka šlapimo pūslės 
ir vidurių refleksai, pranyksta 
pajėgumas valgyti. Toks as
muo jokiu būdu negali egzis
tuoti be kito pagalbos. Jo 
amžius būna trumpesnis už 
sveikų žmonių, nors kai kurie 
sulaukia gilesnės senatvės. 

Panašius į Alzheimerio ligos 
simptomus gali duoti depresi
ja, insultas, smegenų augliai, 
tyroidinės liaukos sutrikimas 
ir keletas kitų ligų. Dauguma 
Alzheimerio liga sergančių 
būna vyresni negu 65 metų. 
Vienos neseniai pravestos stu
dijos apskaičiavimu, beveik 
pusė žmonių, vyresnių negu 
85 metai, turi Alzheimerio li
gos simptomui 

Tikros Alzheimerio ligos 
priežasties tiksliai dar ne
žinome Jos atsiradimui aiš
kinti yra keletas teorijų. Vie
na teorija įrodinėja virusines 
infekcijos galimybę. Ji remiasi 
tuo. kad Alzheimerio liga ser
gančio asmens smegenų ek
straktą suleidus į sveikų sme
genų ląstelių „culture", sme
genų ląstelės kai kuriais atve
jais sunyksta, bet tokio ek
strakto bandymai su gyvom 

tas. Be to, kai kurie žmonės, 
nors ir turi ligos geną, bet ne
rodo ligos simptomų. Todėl 
toks tikrinimas nėra 100% pa
tikimas. 

Laboratorijoje atkurtą Al
zheimerio ligos geną, įsodinus 
į pelės organizmą, pelė suser
ga Alzheimerio liga su pa
našiais kaip žmogaus simpto
mais. Tokios pelės smegenyse 
susidaro taip pat ir amyloido 
telkiniai, lygiai kaip pas 
žmogų, todėl turint tokių ge
netiniai pakitusių pelių grupę 
ir darant bandymus, galima 
pritaikyti vaistus Alzheimerio 
ligai gydyti. 

Šių metų sausio 14 dienos 
laidoje J5t. Petersburg Times" 
rašė, kad University of South 

Tampoje, pardavė 

beždžionėm nedavė lauktų re
zultatų Todėl ši teorija nėra 
patvirtinta, bet ir nepaneigta. 

Antra teorija — tai alumini-
jaus intoksikacijos teorya. Al
zheimerio liga sirgusio smege
nyse randama daugiau alu-
minijaus, negu sveikų žmonių 
smegenyse. Šios teorijos ša- Florida, 
lininkai, norėdami įrodyti alu- Bayerio biotechnologijos ben-
minijaus intoksikacijos teori- drovei 15 genetiniai pakitusių 

jos teisingumą, leido alumini 
jaus skiedinius į bandomųjų 
gyvuliukų kraują ir smegenis. 
Tie bandymai sukeldavo sme
genyse pakitimus, bet ne to
kius, kokie yra randami Al-

pelių už 350,000 dolerių. 
Tame universitete dirbusieji 
du profesoriai, J. Hardy ir K. 
Duff, įsodindami Alzheimerio 
ligos geną į pelių organizmą, 
išaugino grupę genetiniai pa-

zheimerio ligos atveju Dabar kitusių pelių. Bayer bendrovė 
manoma, kad padidintas aliu- bando surasti vaistus Alzhei-
minijaus kiekis smegenyse 
yra ne Alzheimerio ligos prie
žastis, bet sergančių smegenų 
ląstelių ligos pasekmė. 

Trečia teorija — tai sutriku
sio imuniteto teorija. Pagal jų 
žmogaus antikūnių sistema 
senstant sutrinka ir pradeda 

merio ligos gydymui. 
Įsodinimui į pelių organiz

mą laboratorijoje atkurtus ge
nus yra keletas būdų. Pa
vyzdžiui, jeigu atkurtą Alzhei
merio ligos geną įsodinsime į 
pelės embrijoną, tai gimusi 
pelė sirgs Alzheimerio liga. 

naikinti ląsteles. Ši teorija irgi Kitas būdas, tai įsodinant 
nėra patvirtinta. geną į pelės kiaušinėlius ir po 

Patikimiausia teorija — ge- to suporuojant ją su vyriškos 
netinė, todėl verta apie ją šiek giminės pele, bet iš tokios po-
tiek daugiau pakalbėti. Statis
tiniai duomenys rodo, kad 
sveikų žmonių vaikams su
sirgti Alzheimerio liga gali
mybė yra 2-3%, bet, jeigu 
šeimoje bent vienas serga Al
zheimerio liga, tai ta galimybė 
kitiems šeimos nariams su
sirgti yra 7-8%. Kitaip sakant, 
ši liga rišasi su paveldėjimu, 
todėl ir yra genetinė. Kad ge
riau suprastumėme genetinę 
ligą, noriu šiek tiek paaiškinti 
apie genetinį paveldėjimą. 

Žmogaus kūne kiekviena 
kūno ląstelė turi po 23 poras 
chromozomų, kuriuose būna 
sukrauti genai. Genai yra 
sudėtingi ir komplikuoti bal
tymų junginiai. Nėra tiksliai 
žinoma, kiek jų yra, bet mano
ma, kad kiekvienoje kūno 
ląstelėje jų gali būti iki 
100,000. Apie 3,000 genų yra 
išstudijuoti ir atkurti labora
torijoje. Kiekvienas genas turi 

skirtingą paskirtį ir funkciją. 
Pavyzdžiui, vienas genas nule
mia plaukų arba akių spalvą, 
kitas žmogaus aukštį, dar ki
tas sveikatą, o kitas žmogaus 
protą. 

Maždaug prieš 4 metus 
mokslininkai pastebėjo, kad 
kai kurie Alzheimerio liga ser
gantieji, bet ne visi, turėjo de-
fektyvų geną ant 21 chromo-
zomo. Jie tą geną pavadino 
apolipoprotein E ir pažymėjo 
jį raidėmis ApoE. Jis buvo 
išstudijuotas ir atkurtas la
boratorijoje. Vėliau buvo pas
tebėta, kad Alzheimerio liga 
sergančių tarpe buvo randama 
ne vienas, bet trys tokie genai. 
Jie buvo šiek tiek skirtingi, 
todėl juos pažymėjo E2, E3 ir 
E4. Žmonės, kurie turėjo tuos 
skirtingus genus, reagavo į 
vaistus skirtingai. Pavyz
džiui tie, kurie turėjo Apo 
E2 ir Apo E3, reagavo į vaistą 
takriną geriau negu tie, kurie 
turėjo Apo E4. Todėl žinant, 
koks yra žmogaus ligos genas, 
galima pritaikyti gydymą. Li
gos diagnozei nustatyti yra 
vartojamos žmogaus epitelio 
ląstelės Burnos gleivinė yra 
padengta epitelio sluoksniu. 
Nubrauktas nuo burnos glei

vinės paviršiaus ląsteles specia
liais dažais nudažius ir chro-
mozomus išskirsčius, genai su 
elektroniniu mikroskopu gali 
būti stebimi ir liga diagnozuo
jama. Teorijoje toks tyrimas 
atrodo nėra sudėtingas, bet 
praktikoje jis yra komplikuo-

Šv. Onos a t la idų procesija Anykščiuose 1996 m. vasarą 
N'uotr Onos Ruaėnienėa 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

ros gimusių pelyčių arba pe
liukų 50% bus sveiki. 

Kai kurie Alzheimerio ligos 
tyrinėtojai mano, kad žmo
gaus aplinka irgi daro įtaką į 
Alheimerio l igos i š s ivys 
tymą. Pavyzdžiui yra laikomi 
Havajuose gyvenantys japo
nai, kurie serga Alzheimerio 
liga 2-3 kartus dažniau, ne
gu japonai gyvenantieji Ja
ponijoje. Tų tyrinėtojų nuo
mone, fizinė arba psichinė 
įtampa, susijusi su emigracija 
ir nauja vietove, gali turėti 
įtaką į Alzheimerio ligos išsi
vystymą. Reikia pasakyti, kad 
jie iš dalies yra teisingi, nes 
dažnos psichines įtampos 
metu susidarė adrea l in ia i 
hormonai žalingai veikia sme
genų ląsteles ir jas naikina. 

Alzheimerio ligą pagydyti 
kol kas dar nėra galima, bet 
yra vaistai, kurie iš dalies gali 
kontroliuoti ligos simptomus 
ir palengvinti jos eigą taip, 
kad ligonio depresija ir agre
syvumas sumažėja ir jo inte
lektualinis pajėgumas page
rėja. Alzheimerio ligos metu 
smegenyse smarkiai sumažėja 
cheminė medžiaga acetyl-
cholinas, kuris palaiko sme
genų ląstelių atminties funk
ciją. Padidint acetyl-cholino 
kiekį smegenyse nevyksta, nes 
ten esantis enzymaa acetyl-
esterase jį greitai suskaldo. 
Jeigu pavyktų neutralizuoti 
to enzymo veikimą, gal ir pa
vyktų ligą sustabdyti arba 
nors palengvinti. Prieš keletą 
metų buvo pradėtas vartoti 
vaistas akrinas, kuris šiek 
tiek neutralizuoja to enzymo 
veikimą. Jis buvo vartotas ke
letą metų, bet gerų rezultatų 
nedavė. Šiuo metu bandomas 
kitas vaistas — tai Aricept, 
kuris duoda geresnius rezulta
tus, tikimasi, kad šį rudenį jis 
bus vaistų administracijos 
aprobuotas ir pardavinėjamas. 

Dar reikia paminėti, jog 
buvo pastebėta, kad moterys, 
kurios po klimakterinio laiko
tarpio ėmė estrogeną, Alzhei
merio liga sirgo rečiau negu 
tos, kurios jo neėmė, o jeigu ir 
sirgo tai ligos eiga buvo leng
vesnė. Estrogenas stimuliuoja 
nervinių ląstelių augimą. Šiuo 
metu apie 39 medicinos cen
trai stebi 8,300 sveikų moterų, 
65 arba daugiau metų am
žiaus. Pusė tos grupės moterų 
ima estrogeną, o kita pusė ima 
placebo. Ta studija tęsis 6 me-

ĮŠVENTINTA DVYLIKA 
N A U J Ų VY8KUPŲ 

Per Trijų Karalių šventę iškil
mingose šv. Mišiose šv. Petro 
katedroje popiežius Jonas Pau
lius D įšventino dvylika naujų 
vyskupų, atstovaujančių sep 
tymoms šalims trijuose žemy
nuose. Per pamokslą jis akcen
tavo Bažnyčios pareigą mi-
sionieriauti. Popiežius pastebė
jo, kad Bažnyčios misijų veiklos 
„pradžią ir visuotinę aprėpti" 
sudaro sausio 6 dieną švenčia
ma Viešpaties Apsireiškimo 
(Trijų Karalių) šventė. Norint 
pabrėžti Ši Bažnyčios misijos 
visuotinumą, jau prieš daugelį 
metų, anot popiežiaus, atsirado 
paprotys Romos vyskupui per 
šią šventę suteikti vyskupo 
šventimus keliems kunigams iš 
skirt ingų šal ių. „Bažnyčia 
turėtų būti tarytum Kristaus 
šviesą atspindinti žvaigždė, kad 
tiesos, teisingumo ir taikos 
ieškantys žmonės ir tautos leis
tųsi į kelią pasaulio Išganytojo 
link", — pridūrė Jonas Paulius 
D per Angelo maldą Šv. Petro 
aikštėje. Sykiu popiežius pasvei
kino „krikščioniškųjų Rytų bro 
liūs", sausio 7 dieną pradedan
čius švęsti šv. Kalėdas, ir pa
brėžė būtinybę toliau stiprinti 
ryšius bei bendrystę tarp Rytu 
ir Vakarų Bažnyčių. Liturginių 
tradicijų skirtumai, užuot buvę 
kliūtimi vienybei, turėtų ska
tinti vienas kitą pažinti ir 
praturtinti. 

BŽ, 1997.01 

KRYŽIAI KARTUVIŲ" 
KALNE 

Vilkijos parapijos pastoraci
nės tarybos rūpesčiu šio mieste
lio Kartuvių kalne pastatyti 
trys kryžiai, kttriuos sukūrė 

meistras Petras Kačiulis iš Pa 
dauguvos kaimo, o pašventino 
Vilkijos klebonas Virginijus 
Lenktaitis. Renginyje dalyvavo 
Vilkijos Žemės ūkio mokyklos 
direktorius Juozas Laimutis, 
šios mokyklos moksleiviai, pa
rapijiečiai. Būtent šios 
mokyklos auklėtiniai, apsodin
dami kalną medeliais, prieš 
trisdešimt metų išgelbėjo šią 
istorinę vietą nuo sunaikinimo. 

Vilkijos Kartuvių kalnas me
na 1863 metų sukilimo įvykius. 
Ant šios kalvos kaip padėką už 
laimėtą mūšį prieš caro kariuo
menę šv. Mišias aukojo sukilė
lių vadas kun. A. Mackevičius. 
Sukilėliams pralaimėjus, kalva 
tapo šiurpia bausmės vieta. Iš 
žmonių pasakojimų žinoma, kad 
čia mirtimi buvo nubausti 
Antalkių kaimo kovotojai ir 
pusšimtis iš kitų vietovių karių. 

Bž. 1996.12.16 

PASIKĖSINTA l PAŠILĖS 
KLEBONIJA 

Tęsiasi piktadarių išpuoliai 
prieš Bažnyčią Lietuvoje. Naktį 
iš sausio 1-osios į sausio 2-ąją vėl 
pasikėsinta į Pašilės klebo
niją. Ant atstatytos po gaisro 
klebonijos sienos juodais ir 
raudonais dažais išrašyti grasi 
nimai Pašilės administratoriui 
kun. Ričardui Rutkauskui. Už
rašai skelbia, kad tai prieš
paskutinis įspėjimas kunigui. 
Jam liepama išvažiuoti, nes ki
taip, pasak piktadarių, „išlėks 
į orą su visais savo doleriais" 
Kunigas Ričardas Rutkauskas 
sakė, kad parapijiečiai pasibai
sėję ir pasipiktinę: neseniai 
buvo sudeginta klebonija, o da 
bar ir vėl grasinama. Pasak ku
nigo, nieko panašaus jam anks
čiau nėra atsitikę. Paklaustas, 
kieno darbas tai galėtų būti, 
kunigas sakė, jog apie tai neturi 
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jokio supratimo. „Darosi labai 
neramu, kai grasinama jog 'iš
lėksi į orą'. Tai pasikėsinimas 
tiek prieš Bažnyčią, tiek prieš 
asmenį", — tvirtino pašnekovas. 
Policijos pareigūnų manymu, 
šis nusikaltimas galėjo būti 
jauno, galbūt rusakalbio žmo
gaus darbas. Ankstesnis pasikė
sinimas į Pašilės parapijai 
priklausančią kleboniją buvo 
įvykdytas praėjusiu metų spalio 
25-o8io8 naktį. Kaip vėliau 
nustatė Teismo ekspertizės in
stituto ekspertai, tuomet kilusio 
gaisro priežastis buvo tyčinis 
padegimas. Manoma, kad klebo
nijos pastato veranda buvo 
apleista naftos produktais ir 
padegta. 

BŽ, 1997.01 

TAIZE SUSITIKIME 
DALYVAVO 70,000 

JAUNŲJŲ KRIKŠČIONIŲ 

Malda už taiką 500 Štutgarto 
(Vokietija) bažnytinių parapijų 
sausio 1 dieną baigėsi ekumeni
nės Taize bendruomenės 19-asis 
Europos jaunimo susitikimas. 
Kreipdamasis į 70,000 jaunų 
krikščionių, susirinkusių iš visų 
Europos šalių ir drauge pralei
dusių penkias dienas, bendruo
menės prioras brolis Roger 
linkėjo jiems laukti tūkstantme
čių sandūros pasitikint Dievu. 
Krikščionys, pasak je, savo 
tikėjimu turėtų būti pavyzdys 
kitiems žmonėms ir padėti jiems 
įveikti ateities baimę. 

Rottenburgo vyskupas Walte-
ris Kasperis apibūdino Europos 
jaunimo susitikimą kaip taikos 
tarp tautų ir Bažnyčių troškimo 
įrodymą. Daugelį, anot jo, nu
stebinęs gilus jaunuolių religi

nio ilgesio pasireiškimas. įspū
dingais vyskupas pavadino per 
maldos laikotarpius bei apmąs
tomuosius giedojimus sklindan
čią ramybę, taip pat jaunuolių 
drausmę ir spontaniškumą, ku
riais jie pasižymėję juos apgy
vendinusiose šeimose ir 
tarpusavyje. 

Per paskutinę vakaro maldą 
Naujųjų metų.naktį brolis Ro
ger tvirtino, kad tikėjimas į 
Jėzų Kristų yra džiaugsmo nau
jiena. Krikščionims privalu pir
miesiems žengti pirmąjį susitai
kymo bei atleidimo žingsni ir tai 
darant jokiu būdu neapsiriboti 
vien tikinčiaisiais. Niekas netu
rėtų laikyti krikščionio egzis
tenciją sudėtingu, sunkiai su
prantamu dalyku ir leistis su
drumsčiamas abejonių. Dievas 
nereikalauja nei to, kas bran
giai kainuoja, nei to, kas pato
gu; jis tenori pasitikėjimo juo ir 
meilės artimui, pabrėžė brolis 
Roger. 
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• Raseiniai Gruodžio 14-15 
d. Raseinių Švč. Mergelės Mari
jos Ėmimo į Dangų bažnyčioje 
vyko Kalėdų rekolekcijos, ku
rioms vadovavo kun. A. Keina. 
Po rekolekcijų Raseinių biblio
tekos mažojoje salėje kun. A. 
Keina susitiko su miesto visuo
mene, dalijosi mintimis apie 
dvasingumą, atsakė į susirinku
siųjų klausimus. Susitikime da
lyvavo per 200 raseiniškių. 

DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA 
1185 Dunda* A ve.. Ekajn, %. 60120 

Tai. (708) 7434255 
Valandos pagal susitarimą 

tus. Taigi, po 6 metų paaiš
kės, ar estrogenas vartotinas 
Alzheimerio ligos gydymui ir 
profilaktikai. Dar yra daromi 
bandymai su ibopro-fen ir vi
taminu E. bet apie jų veikimą 
Alzheimerio ligai žinių kol kas 
neturime. 

Columbia universiteto ty
rinėtojai-stebėjo 1.124 senes
nio amžiaus moteris. Vienos 
jų ėme estrogeną, o kitos 
neėmė. Po 5 metų stebėjimo 
16.3% moterų, kurios neeme 
estrogeno, susirgo Alzheime
rio liga. o tos moterys, kurios 
vartojo estrogeną, susirgo tik 

&9% procentai. Laboratorijos 
studijos rodo, kad estrogenas 
apsaugo smegenų ląsteles nuo 
toksinio veikimo ir stimuliuoja 
ląstelių augimu. 

Alzheimerio liga neaplenkia 
jokios profesijos nei išsilavi 
nimo žmonių. Gydymui išlei
džiama dideles šutuos pinigų. 
Tos sumos ateityje didės, nes 
senu žmonių skaičius irgi di
dės. Yra apskaičiuota, kad už 
57 metų Amerikoje bus ne 4 
milijonai, bet 14 milijonu Al
zheimerio liga sergančių, todėl 
surasti šiai. ligai gydymą yra 
labai svarbu 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
4S47 W. 103 * . , O * * LSMI, l t 

Pirmas apyl su Nortriwe3tern un-to 
diplomu. Itetuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai OuaNartaNil 
(kalbėt angliškai) tai . 700-422-02 0 

DR. A. B. GLEVtCKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

MM m. m St Tai. (7M) « M I O I 
valandom pagal susitarimą 

Pirmo 3 v p p • 7 y y . »ntr 12 30 3 y p p 
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UNAS A. SIORYS, M.D. 
Opntalmologas/Akių Chirurgas 

1 S. •MMMSJ Ava. 
. H. ••411 
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DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
0R. PAUL KNIPPIR 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1 M J 1 . Supartor. turte 403 
Valandos pagal susitarmą 
Tai. — (1-312) 337-1205 
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C M c a f a , H. 00020 
Tai . 312-430-7700 

RNMAUOAS NtIMCKAt, M.D. 
t. PRASAO TUMMALA, M D. 

Širdies " Kraujagyslių Ligos 
ValannY* pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERCUS 

Kab. Chicagoje uždarytu 
9525 S 7901 Ava . Hickory Hiils. IL 

Tai. (700) 000-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tat. (312) 471-: 
VIDAS J. KEMrCKAl, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 0, Katate Ava., 
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DR. L. D. PURINUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 mylia | vakarus nuo Mariem Ave 
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Valandos pagal susitarimą 
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Specialybė — Vidau* ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

•107 0. Archer Ave. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. (312) 000 -77M 
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(030) 527-0000 
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PAVOJUS BALTIJOS 
VALSTYBĖMS 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Vokietijos kancleris Helmut girdas Saudargas, lankydama 
Kohl neseniai lankėsi Rusijoje 
ir susitiko su B. Jelcin Brežnevo 
medžioklės viloje Zavidovo vie
tovėje, esančioje 100 km į va
karus nuo Maskvos. Šis Vokie-

sia Varšuvoje, susitiko su Lenki 
jos užsienio reikalų ministru 
Dariusz Rosetti, kuris pareiškė, 
kad Lietuva turėtų pradėti de 
rybas dėl įstojimo į Europos Są 

tijos kanclerio Kohl dienos jungą ir NATO dar pirmoje kan-
vizitas buvo kaip paramos ges- didatuojančių valstybių grupėje. 
tas Jelcinui, kuris po lapkričio 
mėn. iirdiea operacijos atrodė 
dar silpnas, besiruošiant svar
biam susitikimui su NATO 
valstybėmis liepos mėnesį. 

Prieš išvykdamas iš Maskvos, 
H. Kohl pareiškė: „Dar yra likę 
kai kurie nuomonių skirtumai, 
bet apsvarstėme pora dalykų, 
dėl kurių aš pasitarsiu su savo 
NATO kolegomis telefonu". Bu
vo spėliojama, kad Kremlius, 
nors nenoromis, principiniai 
nepareiškė prieštaravimų 
NATO praplėtimui. 

Po susitikimo Jelcin atstovas 
Sergej Jastržembskij pareiškė: 
„Yra aiškūs skirtumai dėl Rusi
jos ir Vokietijos bei kitų NATO 
šalių nusistatymo; B. Jelcin 
aiškiai, tiksliai ir griežtai 
išdėstė Rusijos poziciją ir 
susirūpinimą dėl pasekmių, jei 
NATO bus išplėsta į rytus. Taigi 
Rusija atvėsino spėliojimus, kad 
ji linkstanti sutikti NATO 
praplėtimui, išduodama blankų 
pareiškimą po B. Jelcin ir jo ar
timiausio Vakarų sąjungininko 
vokiečių kanclerio H. Kohl 
susitikimo. Kai kas įrodinėja, 
kad Rusija tylomis pripažįsta, 
kad ji nieko negali padaryti su-
trukdant Lenkijos įsijungimo į 
NATO, bet ji derasi dėl garan
tijų, liečiančių kitas valstybes, 
dėl kurių jautriau reaguoja, bū
tent, Ukrainos ir Baltijos vals
tybių. 

Politiniai analistai aiškina 
Rusijos nusistatymą prieš 
NATO praplėtimą. Sako, jog 
Rusija turi 3 priežastis, kurios 
pakeistų jos strateginį balansą. 
Pirma, tai paliestų eile nusi
ginklavimo sutarčių, kuriomis 
sumažintos Rusijos standartinės 
ir atominės 1 arinės pajėgos. An
tra, padidėję nepageidaujami 
Vakarų kariniai veiksmai Juo
dojoje jūroje, kur Rusija jaučia 
savo silpnumą. Trečia, Rusija 
netenka Rytų Europos ginklų 
rinkos, kuri bus nukreipta į 
vakarus. 

Turimomis žiniomis, NATO 
priklausančių valstybių užsie
nio reikalų ministrai nutarė 
pasiųsti pakvietimus liepos 
mėn. buvusioms Varšuvos pak
to valstybėms. Vakarų diplo
matai mano, kad tos valstybės 
yra Lenkija, Vengrija ir Čekija. 

Esant Rusijos priešingam 
nusistatymui dėl Baltijos vals
tybių priėmimo į NATO, tenka 
labai susirūpinti. Lietuvos 
užsienio reikalų ministras Al-

Ministrui A. Saudargui lankan 
tis Vokietijoje, jos Užsienio 
reikalų ministras Klaus Kinkei 
užtikrino, kad Vokietija rem
sianti Baltijos valstybių priė
mimą į NATO. Ministras A. 
Saudargas pareiškė, kad būtų 
labai svarbu, jei nors viena Bal 
tijos valstybė būtų priimta į 
NATO jau pirmame etape. 

William Safire, „New York 
Times" komentatorius pasisa
kė, kad į NATO turėtų būti 
priimtos nedelsiant ir Baltijos 
valstybės, prievarta okupuotos 
buvusio* Sovietų Sąjungos ir 
prieš keletą metų išsivada 
vusioe. Jų siekimą tapti NATO 
narėmis turėtų paremti JAV. 

Žinant, kad Rusijos slaptosios 
tarnybos vartoja tuos pačius 
metodus, kuriuos vartojo KGB 
nuteikti politikų galvosenos 
kryptį, jau dabar jaučiama jų 
pastangos sudaryti opiniją JAV 
ir kitose NATO šalyse „nepaže
minti ir nenustatyti" Rusijos 
svarstant Baltijos kraštų sau
gumo klausimą. Tokios pro
vokacijos turi būti sustabdytos. 
Pastangoms paveikti politiką 
Rusijos naudai reikia visais 
būdais pasipriešinti. Kilę iš 
Baltijos kraštų JAV piliečiai 
turi kreipti į Amerikos Kongre
so atstovus ir senatorius, kad jie 
remtų nedelsiant Baltijos vals
tybių priėmimą į NATO, o jei 
tas artimiausiu laiku būtų ne
įmanoma — jų saugumą užtik
rinti kitomis efektyviomis prie
monėmis. 

Neužtikrinant Baltijos valsty
bių saugumo, šie kraštai gali 
patekti į Rusijos glėbį, kurio jie 
kratosi, nes praeityje yra patyrę 
daug skausmo ir žalos. Baltų 
laisvės lyga, veikianti Kaliforni
joje, įspėja, kad JAV ir Europa 
stovi prie istorinio sprendimo 
slenksčio, nustatant Europos 
saugumo struktūrą. Tai bus 
svarbus įvykis nuo Antrojo 
pasaulinio karo ir sprendimas 
tikriausiai priklausys nuo JAV 
nusistatymo. Čia bus padarytas 
sprendimas, ar NATO apsauga 
bus suteikta Baltijos kraštams 
ar jie, nenorint „užgauti ir pa
žeminti" Rusijos, bus palikti jos 
įtakoje. Šie svarstymai dėl Balti
jos valstybių ateities yra tiek 
pat svarbūs kaip buvo 1945 m. 
Jaltoje. 

Stiprios jėgos šiuo metu prieš
tarauja, kad Baltijos kraštai 
būtų priimti į NATO. Jų nepriė
mus, susidarytų tų kraštų sau-

Danutė Bindokienė 

Ir šventė, ir nešventė 

Užgavėnės Žemaitijoj*- 11925 m 

gumui didelė rizika, kad jie vėl 
gali būti pagrobti Rusijos, ne 
bent realios priemonės būtų pri
imtos saugoti ir remti jų nepri
klausomybę. 

Kaip „Manchester Guardian" 
(1997.01.19) rašoma, pasiprie 
šindama NATO išplėtimui į ry
tus, Rusija žada pasistūmėti į 
vakarus. B. Jelcin parašė laišką 
Gudijos prezidentui A Lukošen-
ko, kad tarp buvusių sovietų 
respublikų būtų sudaryta glau
desnė unija. Tam reikalinga 
pravesti referendumą, kuris nu
statytų, kad tarp jų būtų viena 
valdžia, pinigų sistema, mokes
čiai ir energijos paskirstymas. 

Interfajt pranešimu, žinomas 
Rusijos nacionalistas Sergej 
Šachrąj pareiškė: „Labiausiai 
efektyvus atsakymas dėl NATO 
praplėtimo į rytus yra Rusijos ir 
Gudijos susijungimas". Toks 
planas yra gražiausia muzika 
Lukašenko ausyse, kuris pareiš
kęs, kad jam patinka būti jau
nesniu Jelcino broliu. 

Maskva nebuvo palanki susi
jungimui su Gudija dėl ekono
minių priežasčių, bijodama, kad 
tai gali padidinti infliaciją ir ne
darbą, bet Rusijos kariškiai tuo 
labai džiaugiasi. 

Nusileidžiant Rusijos reikala
vimams, spėjama, kad Estija, 
Latvija ir Lietuva nebus priim
tos į NATO pirmoje grupėje. 

Po dviejų savaičių grįžęs į pa-
.reigas, B. Jelcin staiga atšaukė 
numatytus susitikimus. Praneš
ta, kad susirgęs sunkia sloga ir 
turi temperatūros. Vėliau suži
nota, kad jis susirgęs plaučių 
uždegimu, bet, paskutiniomis ži
niomis, iš ligoninės jau išvyko 
tolimesniam poilsiui. Rusijos 
Dūma, kurioje yra daug komu
nistų, norėtų jį pašalinti iš 
pareigų, bet neįveikia, nes kon
stitucija prezidentui suteikusi 
didelę galią. 

Nuotr. Balio Buračo 

NAUJO PAVOJAUS 
DEBESYS 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

Demokratinės Rusijos seimas, 
vadinamas Dūma, turi dar vie
ną, labai reikšmingą ir pavo
jingą „Antinato" šaką, sudarytą 
iš 120 Dūmos narių. TASS pra
nešė, kad Rusija projektuoja 
naujos automatiškų raketų gru
pės gamybą, norėdama užkirsti 
kelią NATO plėtimuisi. Buvęs 
Strateginių raketų tarnybos 
darbuotojas ir radikalaus Tau
tinio saugumo fronto narys Ser
gej Glotov, dabar einantis pa
reigas Dūmos užsienio reikalų 
komitete ir priklausantis Po
puliarios jėgos frakcijai, pranešė 
Dūmos nariams apie „Antina
to" steigimą, kurio pagrindinis 
tikslas yra analizuoti NATO 
plėtimo sustabdymo galimybes 
ir skatinti .vyriausybę šiuo 
klausimu imtis griežtų prie
monių. „Antinato" sudaro 
grupė Dūmos narių, kuriems 
tokia veikla priimtina ir net 
labai reikalinga. 

Baltijos respublikos, išsi
laisvinusios ir pasitraukusios iš 
Rusijos teritorijos, į Vakarus vėl 
užkėlė vartus, kurie per penkis 
dešimtmečius buvo laisvi ir 
sėkmingai naudojami. Rusijai 
graudu, praradus tokį „tiltą", 
tad tų respublikų priėmimas į 
NATO garantuotųjų saugumą 
ir nepriklausomybę, kas Rusijai 
yra nepriimtina ir nenaudinga. 
Grasinimas automatinėmis toli
mo skrydžio raketomis būtų la
bai efektingas... 0 kaip Baltijos 
respublikos nuo jų apsigins? 

Džiugu, jog dėl klestinčios 
spaudos laisvės kai kurie po
puliarūs Rusijos laikraščiai tokį 
projektą kritikuoja ir sarkas
tiškai spėlioja, kad tai esama tik 

tuščios propagandos, siekiant 
sustiprinti ginklų gamybos pra
monę. Kai kurie žurnalistai net 
nepranašauja, kad tokie veiks
mai gali negatyviai atsiliepti į 
Rusijos prestižą užsienyje. 

Ar ne baisu pagalvoti, kad 
Baltijos respublikos gali likti 
automatinių raketų šešėlyje, 
kas yra žymiai pavojingiau už 
dar taip neseniai sovietiškų ma
lūnsparnių triukšmingą skrai
dymą virš Vilniaus gyvenamųjų 
rajonų. Nei apsiginti, nei laukti 
pagalbos iš Vakarų nebūtų jo
kios vilties. įdomu, kaip į tą 
reaguos naujoji JAV valstybės 
sekretorė Madeleine Albright, 
nors sunku įsivaizduoti, kad 
dabartinio JAV prezidento pa
rinktoji aukšta pareigūnė ne
sektų jo politinės filosofijos 
pėdomis ir netęstų draugiškumo 
politikos su Kremliumi. Atsi
žvelgiant dar į tą, jog jau 
susirūpinta pašlijusiu Jelcino 
sveikatos stoviu ir spėliojama, 
kad jam netrukus teks pasi
traukti iš pareigų, artimoje 
ateityje reikia tikėtis didelių 
pasikeitimų ir Rusijoje, ir JAV 
užsienio politikoje. Bet, žvel
giant į istorijos lapus, pozityvių 
pasikeitimų Baltijos respublikų 
atžvilgiu gali tikėtis tik kraš
tutiniai optimistai, nepaisant, 
kad dabartinė Rusija, visais at
žvilgiais silpna ir netvarkinga, 
negali sudaryti didelės grėsmės 
Vakarams. 

• Lietuvos didi. kunigaikš
čio ir Lenkijos karaliaus Stepo
no Batoro privilegija Alytui 
suteikta savivalda pagal Mag
deburgo teisę 1581 m. bir
želio 15 d. 

Užgavėnes nėra jokia 
šventė. Vienok tai ypatinga 
diena, žinoma nuo senų se
novės ir savotiškai paminima 
daugelyje tautų. Kadangi visų 
tautų proistorėje glūdi pago
nybės ar stabmeldystės pra
dai, tai ir kai kurie papročiai 
bei tikėjimai iš anų laikų tarsi 
ratilais atbangavę net iki 
dvidešimtojo amžiaus pabai
gos. Jų pėdsakus net be dide
lių pastangų galima atrasti 
krikščioniškųjų švenčių pa
pročiuose, apeigose, tradici
jose. 

Galbūt skirtumą sudaro 
Užgavėnės. Kadangi iš tikrųjų 
Užgavėnės nesutampa su bet 
kuria krikščioniška švente, 

'jos gali tiesiog kibirais semtis 
iš senovės papročių versmės ir 
dosniomis rankomis tą links
mybės vandenį švaistyti ant 
didelių ir mažų, senų ir jaunų. 
Vieną dieną metuose — 
mėsiedui besibaigiant (mė-
siedas, tai laikotarpis tarp 
Kalėdų ir Pelenų dienos, kai 
prasidesta Gavėnia), santūri 
lietuvių liaudis leisdavo sau 
„padūkti", pasinerti j pačių 
vaikiškiausių linksmybių gel
mes, kitaip tariant — užsi
gavėti. 

Krikščioniškaisiais laikais 
tos kone besaikės linksmybės 
buvo pateisinamos Gavėnios 
rimties pradžia. Juk septynias 
savaites nebus galima šokti, 
dainuoti, sočiai (svarbiausia 
— su mėsa) valgyti, tai 
Užgavėnių antradienį reikėjo 
„atsismaguriauti", kad užtek
tų visai Gavėniai. Tačiau lie
tuvio charakteris apskritai 
nėra linkęs į tuščias links
mybes, pasižymi santūrumu, 
ramumu, be ypatingų nuotai
kos siūbavimų. 

Nors jau Kalėdose buvo 
švenčiamas saulės grįžimas, 
sausio 25 d. — šv. Povilo arba 
Krikštų dieną — pu
siaužiemis, bet žiema Lietu
voje tuo metu dar nelabai 

ruošiasi palikti gamtą, pava
sario žymių nedaug matyti (ne
bent „kreiva vėžė" Grab
nyčiose ir varvekliai nuo 
stogų, sukūrę posakį: „dieną 
teška, naktį braška"). Liaudis, 
matyt, jau neatmenamais lai
kais nutarė, kad pavasariui 
reikia pagalbos, kitaip žiema 
ko gero dar kažin kiek ilgai 
viešpataus. Tad Užgavėnės ir 
buvo toji pavasario pagalbi
ninkė, padedanti pagreitinti 
žiemos galą. 

Užgavėnių papročiai — 
triukšmingi, linksmi, net kvai
loki — turėjo prišaukti pava
sarį ir pasirūpinti, kad 
būsimasis augimo laikotarpis 
būtų visapusiškai naudingas 
žemdirbių tautos žmogui, ku

rio egzistencija rėmusi palan
kiu oru, geru derliumi ir gau
siu gyvulių prieaugliu. Del to 
ir išsivystė įvairūs papročiai. 
Vienų paskirtis: apsaugoti 
pasėlius nuo kenkėjų (kir
minų, piktžolių, net ledų. 
audrų, šalnų), kitų pagerinti 
javų, linų, daržovių augimą, 
užtikrinti, kad bitės daug me
daus prineštų, karvės pieno 
daug duotų, avys daug ėriukų 
atsivestų ir pan. Per 
Užgavėnes reikėjo ne tik atlik
ti kai kuriuos veiksmus, bet 
saugotis, kad tam tikras elge
sys nesukeltų atitinkamų nei
giamų pasekmių. Žinoma, 
mums visi tie burtai ir 
spėjimai šiuo metu yra neak
tualūs, bet pažinti savo tautos 
senuosius papročius bei tradi
cijas yra įdomu ir vertinga — 
juk tuo būdu galime geriau su
prasti lietuvių liaudies pa
saulėjautą bei pasaulėžiūrą: 
kas jai rūpėjo, kuo sielojosi, 
kokiomis nutaikomis gyveno. 

Užgavėnės nėra vien lietu
vių „išradimas" —jos žinomos 
ir paminimos daugelyje tautų, 
o kai kur jau tapusios komer
ciniu renginiu, patraukiančiu 
į atitinkamas vietoves „links
mybių pasižiūrėti" didžiausias 
minias lankytojų. Tie rengi
niai vadinami Užgavėnių kar
navalais arba Mardi Gras. 
Amerikoje jų margumu bei 
triukšmingumu pasižymi Nevv 
Orleans miestas, o Pietų 
Amerikoje galbūt labiausiai 
išgarsėjęs yra Brazilijos Rio 
de Janeiro Mardi Gras. 

Vienur kitur ir mūsų telki
niuose žybteli užgavėniškų 
linksmybių užuominos, daž
niausiai pasireiškiančios „bly
nų kepimu" — juk vienas 

tradicinių Užgavėnių valgių 
(reikia būtinai valgyti 12 
kartų). Deja, turbūt jau jokia 
šeimininkė, bijodama choles
terolio, nedrįstų šeimynai bly
nus kepti ant kiaulinių taukų, 
tai ir Gavėnios pasninkas čia 
nebaisus. O Lašininį iš mūsų 
tarpo seniai išvijo ne liesasis 
Kanapinis (kanapės šiame 
krašte taip pat draudžiamos), 
bet gydytojai, nuolat kaldami į 
galvas saugotis lašinių ir bet 
kokių gyvulinių riebalų. Vadi
nasi, pats gyvenimas pakeičia 
mūsų papročius, bet gera juos 
prisiminti ir bent nusišypsoti, 
kad orūs, santūrūs senojo lie
tuviško kaimo vyrai ir rimtos 
šeimininkės vieną dieną per 
metus susikeisdavo dra
bužiais, apsiskarmaliuodavo, 
pasipuošdavo kaukėmis ir 
stengėsi „apgauti" žiemą, kad 
ji greičiau išsinešdintų iš jų 
laukų, kad viskas vėl vešliai 
sužaliuotų ir duotų gausų der-
hų. 

LIETUVIS AMERIKIEČIŲ 
VISUOMENĖJE 

4 ZENONAS PRŪSAS 

Nežinau, kas tą aprašymą padarydavo, ar 
klubo sekretorius, ar dienraščio atsiustas korespon
dentas, bet pastebėjau, kad kiekvieną kartą tos 
kalbos išeidavo gerokai skirtingos, kartais viena kitai 
prieštaraujančios. O, rodos, kalbėdavau be filosofavimų 
ar komentarų, tik faktais. Iš pradžių lyg ir save kaltin
davau, bet paskui pradėjau galvoti, kad nėra kalta nei 
suvalgyta vištiena, nei aš pats, o klausytojų mentali
tetas, nors jų nemaža dalis buvo baigę universitetus. Pa
vyzdžiui, kai vienam inžinieriui papasakojau, kaip 
komunistai mano tėvams viską atėmė ir juos išsiuntė 
į Sibirą, jo komentaras buvo: argi jie neturėjo ap
draudimo? Kodėl neturėjo? Kai kitą kartą buvo 
paminėtas mano tėvų išvežimas į Sibirą, viena inteli
gentiškai atrodanti ponia pasakė: How nice! Mat, ji 
turbūt galvojo, kad Sibiras kurortinė vieta ir kad mano 
tėvai ten buvo išsiųsti atostogoms. Kalbėdavau rimtai, 
bet kaltais atrodė, kad klausytojai mano faktus priim
davo kaip anekdotus. Pavyzdžiui, kai papasakodavau, 
kad atėję komunistai daugumą teisėjų ir teisininkų paso
dino į kalėjimus, o jų postus užpildė, surengdami dviejų 
mėnesių teisės mokslų kursus menko išsilavinimo 
komunistėliams, auditorija leipdavo iš juoko. Mat, 

Amerikoje teisininkai yra labai nepopuliarūs. Vėliau aš 
tą specialiai papasakodavau, kad išjudinčiau auditoriją 
Bet mane erzino, jei kam pasirodydavo juokingi žmonių 
trėmimai į Sibirą. Susidariau įspūdį, kad auditorija 
daugeliu mano pasakojimų netikėjo ir juos laikė tik 
anekdotais. Nutariau, kad nėra ko juoktis iš Lietuvos 
žmonių kančių ir pradėjau atsisakinėti nuo pakvietimu 
kalbėti — kol dar manęs neišrinko melagių karaliumi 
ar metų juokdariu. 

Pradėjau koncentruotis į laiškų rašymą pagrindi 
niams Amerikos žurnalams ir dienraščiams. Tuoj 
pamačiau, kad tai yra kietas riešutas. Niekas nesidomėjo 
nei Lietuva, nei jos problemomis, nes laikė jos okupacija 
jau galut inai įvykusiu faktu. Nieko nepadėjo 
priminimas, kad jei Amerikos valdžia dar tebepripažįsta 
Baltijos kraštus, tai kodėl spauda skubinasi juos nura 
syti. Pavyzdžiui, į „Times" ir „US News" žurnalus parašiau 
kokį šimtą laiškų, bet nei vieno neišspausdino. Man at 
siųstuose laiškuose vis skundėsi, kad nelikę vietos jų 
žurnale mano laiškui. Netgi negalėjau įrodyti, kad lietu
viai nėra rusai, nors ir laikinai rusų valdomi. Kiek 
geriau sekėsi su „Newsweek" ir „Life" žurnalais, kurie 
įdėjo tris trumpus laiškus, vieną gal parodyti, kad 
pasaulyje yra nerealistiškų svajotojų. Mat,ten dar 1966 
metais pranašavau, kad sugrius sovietų imperija, kaip 
kad atsitiko žmonijos istorijoje su visomis kolo-
nijalinėmis imperijomis. 

Pradėjau bazuotis daugiau provincijos dienraščiais, 
leidžiamais Ohio valstijos sostinėje Columbus. 

Chillicothe ir kitur. Šie išspausdino apie 50 mano laiškų 
lietuviškomis temomis. Pradėjau vartyti knygas ir 
ieškoti, ar nepaminėta Lietuva ir ar informacija yra 
tiksli. Ir čia daug nepešiau. Ir čia ta pati nesąmonė: 
Lietuva yra Rusijos dalis, todėl lietuviai yra rusai. Tik 
vienas mažas pasisekimas: užvedžiau susirašinėjimą su 
vienu pradžios mokyklų vadovėlio autoriumi, nes jis ten 
rašė, kad kunigaikščių Lietuva buvusi paprasta rusų 
kunigaikštija. Visgi jį įtikinau, kad tai neteisybė, ir jis 
man prižadėjo tai pataisyti būsimoje laidoje. 

Kiek geriau sekėsi su laiškų rašymu Baltiesiems 
rūmams, senatoriams ir Kongreso nariams, ypač re
miant įvairias rezoliucijas. Daugiausia rašinėjau 
užsienio reikalų komitetų nariams ir pietryčių-piet-
vakarių valstijų senatoriams bei Kongreso nariams, 
kurių distriktuose nėra lietuvių. Galvojau: jei senatorius 
ar Kongreso atstovas gaus tik vieną laišką dėl tos rezo
liucijos, nesant laiškų prieš tą rezoliuciją mano vienin
telis laiškas gali nulemti jo balsavimą. Tokių laiškų esu 
parašęs gal kokį tūkstantį. Ypač svarbu rašyti laiškus 
tiems senatoriams, kurie turi prezidentinių ambicijų. 
Per tą laiškų rašymą suartėjau ir su vienu puikiu vyru; 
mano distrikto atstovu Kongrese Bob McEwen, 
respublikonu. Jo distrikte beveik nėra nei lietuvių, nei 
latvių ar estų, todėl jei jis ką darė dėl mūsų, tai tikrai 
ne balsus medžiodamas. Jis man sakė susidomėjęs Balti
jos kraštais, studijuodamas istoriją universitete 
(nebeprisimenu kuriame). Labai gerai orientavosi Rytų 
Europos reikaluose ir jam nereikėjo daug aiškinti apie 

mūsų problemas. Jis buvo autorius dviejų rezoliucijų: 
H.R. 296, remiančios Lietuvos pastangas išsivaduoti iš 
Sovietų Sąjungos, taip pat H.R. 35, dėl nedavimo eko
nominės pagalbos Rusijai, kol ši neišves kariuomenės 
iš Baltijos kraštų. Jis man tvirtino, kad pastaroji buvo 
pirmoji iš kelių įneštų ir vėliau priimtų rezoliucijų jau 
kitais numeriais. McEwen taip pat buvo kosponsorius 
H.R. 5262 ir H.R. 289, per kurias Lietuvai buvo paskir 
ta 10 milijonų dolerių humanitarinės pagalbos. Kiek 
žinau, jis balsavo už visas Lietuvą liečiančias rezoliuci
jas. Labai gaila, kad po 12 metų buvimo kongreso na
riu, 1992 metais McEwen nebuvo perrinktas. Didelis 
nuostolis Lietuvai. Kartais pagalvoju, kad kuriai nors 
mūsų organizacijai, pavyzdžiui, Vyčiams, gal reikėjo jį 
specialiai pagerbti. Mano santykiai dabar su juo yra 
nutrūkę; net nežinau, kur jis gyvena ir ką veikia. 

Truputį apie mano profesinę karjerą. Ją pradėjau ne
blogai pasiruošęs, turėdamas mokslo laipsnius iš miš
kininkystės, popieriaus ir celiuliozes technologijos bei 
miškų ekonomikos. Juos visus įsigijau kažkaip pripuo
lamai, be planavimo, bet vėliau pasirodė, kad visi buvo 
labai naudingi ir tarp savęs rišosi Pradėjau dirbti 1955 
metais kaip tyrimų inžinierius. Iš pradžių dirbau tikrųjų 
tyrimų darbą, bet greitai paaiškėjo, kad tokio tipo 
pastangos yra mažai vertinamos; sunku man būdavo 
nustatyti jų dolerinę vertę bendrovei ir ar ji yra didesnė 
už man mokamą algą, kuri tuo metu buvo gal tik trupu
tį daugiau, negu 6,000 dolerių į metus. Bet per tą laiką 
išmokau daug ko naudingo 'Bus daugiau> 

I 
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WASHINGTON, NATO, 
KARALIAUČIUS IR DURBIN 

Sen. Diek Durbin (D-
IL'.praėjusiuose rinkimuose 
kandidatavęs j JAV Senatą ir 
išrinktas nemaža balsų pers
vara, lietuvių tarpe turi ne tik 
neir.ažai rėmėjų, kurie darba
vosi jo rinkimines kampanijos 
metu. bet ir artimų draugų. 
J i s pats yra lietuvių kilmės iš 
motinos pusės, gyvai domisi 
lietuvių reikalais ir ne kartą 

ventojai. Nemažai jų jaučia 
rūpestį, kaip išsisukti iš finan
sinių painiavų. Šiuo metu 
daugelyje šeimų turi dirbti ir 
vyras, ir žmona, kad galėtų 
galą su galu sudurti ir 
išlaikyti šeimą. Todėl aš tikrai 
stengsiuosi kreipti daugiau 
dėmesio, kad federainių pa
jamų mokesčiai būtų palankes
ni dirbantiems šeimos na-

yra suteikęs savo paramą bei riams. Tuo būdu atsirastų 
pagalbą. ypač Lietuvos daugiau pinigų apmokėti mok-
laisvejimo iš bolševikų okupa- slapinigius vaikams, studijuo

jantiems kolegijose ar univer
sitetuose; rūpinsiuosi, kad 
žmonės pajėgtų įsigyti sveika
tos apdraudas, kovosiu už 
neapmokestinamą taupymą 
senatvei... 

—Po sausio 20 d. prezi
dento Clinton vyriausybėje 
įvyko daug pasikeit imų. 

; cijos metais, kai jo politinė pa-
Z t i r t is ir įtaka, turėjo daug 
. reikšmės. J is taip pat yra vie-
I nas iš Chris Cox rezoliucijos 

dėl Karaliaučiaus demilitari-
zavimo rėmėjų, dažnai padeda 

J ir Lithuanian Mercy Lift orga
nizacijai, siunčiant labdaros 

- siuntas Lietuvon. 
* . - — 
; b.m. sausio 20 d. Diek Dur- Kaip J ū s žiūrite į naująją 

bm oficialiai perėmė savo pa- prezidento vyriausybę 
[ reigas JAV Senate. Ta proga a te inančių ketver ių metų 
į LB Krašto valdybos bei tary- kadencijai? 
T bos pastangomis, talkinant ir —Kaip tinote, daug kas po 

kitoms organizacijoms, rinkimų iš kabineto pasi-
T Vašingtone buvo suruoštas traukė. Kai kuriuos#asmenis 
— priėmimas, kurio metu Diek gerai pažinojau — jie buvo il-
_Durbin apdovanotas simboline gamečiai mano bendradarbiai 
; dovana ir palinkėta jam ge- įr net draugai. Prisipažinsiu, 
" riausios kloties. turiu artimą ryšį su preziden-
> Džiaugiamės, kad sen. Diek tu ir viceprezidentu, del to vi-
[ Durbin, nors ir labai užsiėmęs liuosi, kad nebus sunku 
• savo naujųjų pareigų sėkmingai darbuotis ir su 
I perėmimo procesu, sutiko at- naująja vyriausybe. 
Z sakyti į keletą kiausimų, —Jūs, be abejo, e sate su-
* „Draugo" vardu jo paklausu- s ipažinęs su pasikeit imais 
* šiam Leonui Narbučiui. ir Lietuvos politinėje 
; — Sve ik iname, išr inktą į struktūroje, ypač po pas-
! Senatą . Daugumas l ie tuvių kutiniųjų Se imo rinkimų. 
" labai džiaugiasi J ū s ų Kokia J ū s ų nuomonė , kai 
A la imėjimu. prof. Landsbergis vė l vyri-
; —Iš lietuvių aš susilaukiau ausybėje turės svarbesnę 
'- daug tvirtos paramos... rolę? 
« —Pradėdamas naujas pa- —Galbūt tiksliausia pasa-
; re igas Senate , kam te iks i te kyti, kad esu įsipareigojęs 
l p i r m e n y b ę ? dirbti su demokratine Lietu-
l —Visų pirma — biudžetui, vos vyriausybe, nepaisant, kas 
• nes svarbu subalansuoti kny- jai vadovauja. Ir aš to 
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m ė s J u m s visuose Jūsų 
darbuose! 

Kalbėjosi Leonas Narbutis 

Z gas. Nepaisant, kad ta rp de-
; mokratų ir respublikonų yra 
Z nemažai nuomonių skirtumo, 
* bet aš tikiu, kad tie skirtumai 
^-bus sėkmingai išlyginti, jeigu 
;~pastangos bus lydimos gerų 
* norų. Dar net prieš sausio 20 
' d. buvome sudarę komitetą, 
« kad ištirtų, kokios yra mano 
j pareigos ir atsakomybė 
; būsimuose Senato debatuose. 
i —Ar, J ū s ų nuomone, per 
* ate inančią kadenciją d a u g 

kas Kongreso veikloje pasi-
* keis , bus kitaip, negu b u v o 
; per praėjusius dvejus me-
: tus? 

—Taip Aš manau, kad re-
-m .-pubukonų vadovybe jau 
' įsitikino. turėsianti vengti 
' aštrių susiki r t imu ir ieškoti 
- n e lenašahškų sprendimų pa-
; grindinėms problemoms. Ti-
; kiu. kad tai tikrasis kelias. 

kuriuo turi eiti mūsų valstybe. 
- >'ors tarp partijų yra skir-
; *ingų nuomonių, bet Amerikos 
. praeitis liudija, kad valstybei 
i daug naudingiau, kai abi par-
* -j|os -.•••ikiM vieningai, stengia

si kartu uškoti sprendimo su-
-:,! i i l a r r . i -i'iii.- problemom? 

Mane jaudina ekonominiai 
-ink.wii.il. s u kuriais nuolat, 
susid iria mūsų valstijos gy-

įsipareigojimo laikiausi per vi
sus, pastaraisiais keliais me
tais įvykusius, pasikeitimus 
vyriausybėje. 

Tačiau noriu ypač pabrėžti, 
kad prof. Landsbergis yra arti
mas mano draugas, tad labai 
džiaugiuosi, kad jis vėl 
sėkmingai atėjo į valdžią. Jo 
vyriausybė maloniai pakvietė 
mane apsilankyti Lietuvoje. 
Tikiuosi tuo pakvietimu pasi
naudoti. 

—Gal turite sudaręs šiam 
vizitui planus? 

—Ne, tuo tarpu dar nieko 
konkretaus, bet čia iš tikrųjų 
yra tik laiko planavimo klau
simas. Aš tikrai norėčiau vėl 
nuvykti į Lietuvą. J a u praėjo 
keletas metų nuo paskutinio 
apsilankymo. Kai aš aną 
kartą lankiausi Lietuvoje, vy
riausybei taip p .t vadovavo 
prof. Landsbergis. Nors. kaip 
sakiau, dirbsiu su Lietuvos 
valdžia, nepaisant, kas jai 
vadovaus, bet širdyje turiu la
bai šiltą vietą prof. Landsber
giui. Aš ten buvau, kai vyko 
pirmieji demokratiniai rinki
mai ir mudu susidraugavome. 
Prof. Landsbergis mane daug 
kartų yra aplankęs ir Va
šingtone 

Lietuviu kilmės Diek Durbin laimėjus rinkimus į JAV Sonatą, būrys lietuvių, dirbusių jo rinkiminės kampanijos 
metu. susirinko pasveikinti su laiir.ėjunu. Iš kairės: dr. Vytautas Narutis, dr. Jolita (Kisieliūtė) Narutienė, dr. 
Danatas Tijūnėlis, Indre Tijunėlienė ir dr. Jurgis Augius. 

—Aš manau, kad J ū s kime t ies legalių ir nelega- —Žinau, kad Jūsų laukia 
paž į s t a t e Valdą Adamkų, lių imigrantų klausimu, daug darbų, tad Jūsų lai-
Be abejo, esate girdėjęs Žinome, kad pravesti nauji kas brangus. Labai ačiū už 
apie ga l imą jo kandidatą- imigracijos įstatymai, bet pokalbi, Senatoriau. Sėk-

mums rūpi ir l ietuviai, 
kurių v is daugiau ir dau
giau atvyksta \ JAV iš Lie
tuvos. Kokia Jūsų nuomonė i 
tai, kai žmonės, kurie yra 
legalūs imigrantai, negalės 
įsijungti į kai kurias šio 
krašto teikiamas paramas 
bei programas? 

—Aš į šį klausimą žvelgiu iš 
tam tikros asmeniškos per
spektyvos. Mano motina juk 
buvo legali imigrantė. J i yra 
gavusi Amerikos pilietybę ir, 
manau, atidavusi nemažą pozi
tyvią duiklę šiam kraštui. Kai 
iškils legalių imigrantų teisių 
klausimai, aš reikalausiu tei
singumo. Jei žmonės į šį 
kraštą atvyko legaliai, jei jie 
laikosi įstatymų, turi darbus, 
jiems neturėtų būti taikoma 
jokia diskriminacija. 

Žinoma, yra ir kita atvyku
sių kategorija — nelegalūs im
igrantai. Prisipažinsiu atvirai, 
aš esu priešingas nelegaliai 
atvykstantiems į Ameriką ir 
tikiu, kad reikią dėti pastan
gas jų skaičių sumažinti. 

—Kaip, Jūsų nuomone, 
tas galėtų būti atlikta? 

—Iki šiol dar.labai nenoro
mis kreiptas dėmesys į pagrin
dinį nelegalių imigrantų pro
blemos šaltinį. Tai darbdaviai, 
kurie, gerai žinodami, kad tai 
nedarytina, samdo nelegaliai 
atvykusius. Dažnai juos ir 
išnaudoja, mokėdami mažus 
atlyginimus, neparūpindami 
sveikatos apdraudos. Būtina 
taikyti daugiau ir griežtesnes 
sankcijas tiems darbdaviams. 
Jeigu nelegalūs imigrantai ne
rastų darbo ir pragyvenimo 
Amerikoje, jie čia taip nesi
veržtų. 

—Jūs paminėjote savo 
motiną. Ar būtų įmanoma 
padaryti su ja pasikal
bėjimą mūsų spaudai bei 
radijui? Ar ji d a r kalba lie
tuviškai? 

—Mano motina jau sulau
kusi 87 metų amžiaus ir jos 
sveikata ne per geriausia, bet, 
manau, bus galimą kai ką 
padaryti tuo reikalu. O dėl lie
tuvių kalbos — nežinau. Ji 
dar neblogai skaito lietu
viškai, bet neturi progų 
kalbėti, tai pradeda pritrūkti 
žodžių. Žinoma, man sunku 

šios rezoliucijos spręsti, nes, matote, mano lie
tuvių kalba — prastas būtų 
tam kriterijus... 

Mano mama kilusi iš Jur
barko. Jos mama iš vis ne
mokėjo angliškai, tai namie 

J K S CONSTRUCTION 
„Shingte" stogai W visų rOtių 
apkalimai (siding): medžio, 
aluminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. Jankauskas, 

vima į L i e tuvos p r e z i d e n t o 
vieta- K a i p ž iūr i t e \ galimy
bę, kad a m e r i k i e t i s būtų 
p e r s o d i n t a s į Lie tuvos po
l i t inę ve ik l ą? 

—Aš Valdą Adamkų pažįstu 
ir tas užuominas esu girdėjęs. 
Apie tai esu trumpai kalbėjęs 
ir su Adamkum. A* manau, 
kad JAV politikas turi elgtis 
labai atsargiai ir aktyviai ne
remti nei vieno kandidato į 
Lietuvos vyriausybę. Tą pasi
rinkimą turi padaryti patys 
lietuvių tautos žmonės. Iš 
tikrųjų tokia parama gali kan
didatui daugiau pakenkti 
negu padėti, nes žmonėms gali 
sudaryti įspūdį, kad jis 
kažkaip kontroliuojamas Ame
rikos politikų. Yra geriau, kad 
kiekvienas kandidatas ateina 
į rinkimus savarankiškai. 

Tačiau dar kartą pakarto
siu: aš tikrai labai gerbiu 
Adamkų ir vertinu jo asme
niško darbo įnašą į Amerikos 
gyvenimą. 

—Kokia Jūsų pozicija 
dėl Balt ijos valstybių pas
tangų įsijungti į NATO? 
Ko, J ū s ų nuomone, gal ima 
ateityje šiuo klausimu 
laukti i i Bill Clinton vy
riausybės? 

—Pagrindinis tikslas turi 
būti Baltijos kraštų saugu
mas. Šiuo klausimu diskusijas 
tęsiant NATO narystės Balti
jos kraštams linkme, neliks 
abejonės, kad jų saugumas 
bus užtikrintas. Nepaisant, 
kad įsijungimas į NATO' gali 
užtrukti keletą metų, kol apie 
tai bus aktyviai kalbama, ši 
galimybe nebus atmesta. 

Aš manau, kad tai aiškus 
perspėjimas Rusijai ir bet ku
riai kitai valstybei, kad Balti
jos kraštai nepalikti vieni. Aš 
asmeniškai manau, kad Lietu
va. Latvija ir Estija turėtų 
priklausyti NATO. Jeigu tai it 
neįvyks su pirmąja naujų 
narių banga, bet, kol klausi
mas nėra nustumtas į šalį, 
kiekvienam agresoriui bus 
aišku, kad į Baltijos valstybių 
užpuolimą Amerika žiūrėtų 
labai neigiamai. 

—Kaip su Christopher 
Cox Resolution #51 dėl 
Kara l iauč iaus demilitari-
žavimo? 

—Aš esu 
rėmėjas... 

—Ar šis klausimas pa
s istūmėjęs į priekį? 

—Prasidėjus naujo Kongre
so sesijoms, bus ir nauja 
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pradžia. Aš dabar būsiu kitose juodi kalbėjosi tik lietuviškai, 
pareigose ir turėsiu galimybę Žinoma, tai buvo labai seniai. 

- m sausio 21 'i VVashmgton. D.C, JAV LB priėmimo, nio*to Willard 
ilotel. nif>tu i iš kaires): Vitolis Vengris. Krašto valdybos pirm. mokslo rei-
k.Yiams. Regina Naruštene, Krašto valdybos pirm., Algis Rimas, pirm. 
ekonominiams reikalams 

apie tai kalbėti Senate. Aš tik
rai manau, kad svarbu šiuos 
debatus tęsti ir darysiu viską, 
kas bus man įmanoma, kad 
Lietuvos ir kitų Baltijos val
stybių saugumas visuomet 
būtų įrašytas į JAV užsienio 
politikos svarbiųjų klausimų 
sąrašus. 

—Dabar trumpai susto-

Kai mama buvo sveikesnė, 
lankydavo įvairius lietuvių 
renginius, bet dabar jau sun
kiau, nes turi daug problemų 
su kojomis. Mama gyvena ne
toli VVashington, DC. Kadangi 
kaimyninėje Baltimorėje reiš
kiasi gan stipri lietuviška 
veikla, tai ji anksčiau ten 
dažnai lankydavosi... 

LAISVĖS PAMINKLAS 
LUKIŠKIŲ AIKŠTEI? 

Beveik neabejotina, kad 
Vilniaus Lukiškių aikštė atei
tyje taps kovų už Lietuvos 
laisvę atminimo vieta. Šiam 
savivaldybės sumanymui iŠ 
esmės pritarta sausio 24 d. 
įvykusioje politikų, architektų, 
istorikų konferencijoje. Joje ap
tarta Lietuvos visų laikų pasi
priešinimo dalyvių atminimo 
įamžinimo Lukiškių aikštėje 
sąvoka. 

Iš pradžių manyta aikštėje pa
statyti paminklą Lietuvos lais
vės kovų sąjūdžio (LLKS) tary
bos pirmininkui Jonui Žemai
čiui-Vytautui, kurio gimimo 
90-osios metinės bus minimos 
1999 metų pavasarį. Tuo tikslu 
Respublikos prezidentas sudarė 
jubiliejinę komisiją, kuri pa
siūlė, kad tai būtų paminklo 
dalis. Patį paminklą numatyta 
kurti vėliau. 

Tačiau nemažai mokslininkų, 
visuomenės veikėjų, architektų 
mano, kad reikia kur kas pla
čiau ir gil iau išstudijuoti 
Lukiškių aikštės vystymo per
spektyvas. Neabejojama, kad ji 
turi būti svarbiausia sostinės 
aikštė, jos akcentas — Lietuvos 
laisvė ir nepriklausomybė. O 
kaip ir kada tai padaryti, turėtų 
svarstyti ir specialistai, ir 
visuomenė. 

Kai kurių konferencijos daly
vių nuomone, kovas už nepri
klausomybę-sieti vien su bol
ševikinės okupacijos laikotarpiu 
būtų ne visiškai teisinga. Pri
minta, be kita ko, kad Lukiškių 
aikštėje pakarti 1863 metų 
sukilimo vadovai, o Lukiškių 
kalėjime buvo kalinami ko
votojai už lietuvybę Vilniaus 
krašte, lenkams užgrobus 
Vilnių. 

Konferencijoje siūlyta aikštėje 
pastatyti Laisvės paminklą, 
galimas dalykas, sakė, kai kurie 
jos dalyviai, joje turėtų būti ir 
Nežinomojo kareivio kapas su 
amžinąja ugnimi. Dalis archi
tektų mano, kad Laisvės mo-
numen as statytinas Tauro 
kalne, tačiau urbanistiniu 
atžvilgiu vis tiek sietinas su 
pačia aikšte. Užsiminta ir apie 
galimą monumentą Lietuvos 
valstybės tūkstantmečiui. Jis 
irgi galėtų iškilti Lukiškių aikš
tės rajone. 

Savivaldybė ketina kartu su 
Architektų sąjunga, kitomis kū
rybinėmis organizacijomis, 
mokslininkais, visuomenės at
stovais pratęsti diskusiją apie 
Lukiškių aikštės užstatymo 
planus. O vieno žymiausių pasi 
priešinimo sovietiniams oku
pantams vadovų J. Žemaičio-
Vytauto atminimas bet kuriuo 
atveju bus įamžintas Lukiškių 
aikštėje ir numatytu laiku. 

(Elta, 01.24) 
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LIETUVA DVIEJŲ OKUPACIJŲ REPLĖSE 
1940-1944 

Autorius, kaip sociologas ir žurnalistas, šioje knygoje 
nušviečia 1940—1942 metų sovietinę ir 1941-1944 m. vokie
čių okupaciją. Sovietų Sąjungos per vienerius okupacijos 
metus Lietuvoje padaryti nusikaitimai čia aptarti analrškai ir 
objektyviai. 

Rsdagawnroksttn«rexlrwb«.oY.KazysĖ 
„Tėvynes sargas", Vilnius 1998; 396 psl. 

Kaina su persiuntimu JAV 818.88 
P.S. Mnois gyventojai dar prideda valatiįos mokeeCio 8.754s ($1.05). 

Užsakymus siųsti ..Draugo" adraau. 

UETUVIŲ TAUTOS SOVIETINIS 
NAIKINIMAS 

Prilaiilieja rašoma: „Tai, kas pasakojama šioje knygoje, 
yra pagrista Lietuvoje ir Rusijoje rastais archyviniais 
dokumentais, Hudytojų prisiminimais ir naujausiotnii mokslo 
studijomis". 

Išleido Lietuvių tautinis kultūros fondas, Chicago 1998; 
494 psl., kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu JAV 818.48. 
P S iMnois gyventojai dar pridada valstijos mokesčio 8 7SH (S1 32). 

Užsakymus siųsti „Draugo" 

TĖVO VASARA 
Antanina Garmutė 

Dokumentinės apybraižas 

Autorė gyvu ir sklandžiu pasakojimu sūnumi atskleidžia 
pirmoje tos knygos dalyje „Amžinųjų didvyrių kebu", gyve
nimus tų žmonių, kurie išėjo ginti savo mylima kraštą. An
troje dalyje „Už gimtines slenksčio" partizanų grupės 
„šilas" apsilankymo įspūdžiai JAV ir Kanadoje. Kiti 
aprašymai vaizduoja skaudų Karaliaučiaus srities tikima. 
Garmutė tiksliai pristato ir atsklendžia dabarties karčia 
Lietuvos gyvenimo nesą, pasakoja apie jos paties išgyve
nimus, rašo apie laisvai vaikščiojančius genocido vykdyto
jus, kurie priešui yra pardavė garbe ir sąžine. Autorė tiki 
ateitimi, naujos kartos žmonėmis, kurie išves tauta ii komu
nistinės dykynės. 

Kaunas („Aušra"), 1996; 288 psl. 
Kaina su persiuntimu JAV $12.25 

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

Auka „Draugo" paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

DRAUGAS FOUNDATION 
4rj4S '.V M r d St Chicngo 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių. 

http://-ink.wii.il


LAIŠKAI 
IŠ NAUJOSIOS AKMENĖS 

siūlymas apie tai, kaip galima mokykla, pagalbinė jaunimo 
įsigyti lietuviškų knygų, išleis- mokykla, veterinaruos mokali-
tų užsienyje. Nuostabu tai, kad ni0 tyrimo institutas, du vaikų 
dar yra tokių gerų zmnoniu.no- darželiai, biblioteka, vyskupijos 
rinčių ir galinčių padėti Lietu- centras, 
vos bibliotekoms. Sių metų pradžioje Kaišia-

Mūsų mokykla ir jos bibliote- dorių rajono viešoji biblioteka Trumpai papasakosiu apie ra
jono bibliotekų tinklą, skaityto- ka skaičiuoja aštuntus darbo šventė bibliotekos įkūrimo 
jus, fondus. metus. Kūrėmės, kai knygą įsi- 60-metį. Lyg ir ne tiek daug. 

Rajono bibliotekų tinklą tuda- gyti darėsi vis sunkiau. Ir dabar Tačiau prisiminkime Lietuvos 
ro 18 bibliotekų: Viešoji biblio- knygoms nėra skiriama daug ekonomini, politini ir kultūrini 
teka, 3 miesto bibliotekos ir 14 iegu> mums padeda kaupti gyvenimą per tą laikmeti. Tiek 
kaimų bibliotekų. literatūrą patys moksleiviai ir daug visko išgyventa. įvairios 

Rajone yra per 38,000 gyven- jų tėveliai, dovanodami knygas, reformos palietė ir mūsų bib-
tojų. Vienai bibliotekai dabar Taigi žingeidūs mūsų mokyklos lioteką, tačiau biblioteka tarp 
tenka vidutiniškai aptarnauti moksleiviai knygų dažniausiai gyvenimo verpetų išliko knygų 
2,140 gyventojų. Viešosios bib- ieško miesto bibliotekose, o kai šventove spinduliuojančia B-
liotekos filialuose skaito viri 8 kurie pasitenkina vien chresto- minti, šviesą. Negalime pasi-
tūkst. skaitytojų, viešojoje bib- matijomis. Būtų labai džiugu, džiaugti erdviomis bibliotekos 
liotekoje apie 3,000 skaitytojų, jei mūsų mokyklos bibliotekos patalpomis, todėl išnaudojame 
Moksleiviai skaitytojai sudaro lentynos papildytų išeivijos au- kiekvieną bibliotekos kartele, 
45.1%. Bibliotekose skaito pen- torių: L. Sutemos, H. Radausko, rengdami dailės kūrinių ir 
sininkai, pedagogai, jaunimas, A. Škėmos, A. Nykos-Niliūno, fotografijos parodas, biblioteką 
bedarbiai. Skaitytojai domisi A. Mackaus, J. Kėkšto, M. Ka- puošia ir vaikų dailės studijos 
knygų naujienomis, spaudos tiliškio, E. Juodvalkės ir kitų darbeliai. Bibliotekos knygų 
naujienomis, domisi dienos ak- kūryba. Taip pat knygos apie fonde sukaupta apie 90,000 egz. 
tualijomis. pačius rašytojus ir jų kūrybą. O knygų. Tačiau tai ne patys ak-

Viešojoje bibliotekoje ir jos norėtume patinti šią literatūrą tualiausi spaudiniai. Biblioteka 
skyriuose yra 222,931 egz. spau- ū* plačiau, nes tai autoriai, išgyvena sunkins ekonominius 
dinių. Viešosios bibliotekos fon- kuriuos nuo 1991 metų anali- laikus, sunku įsigyti kraštoty-
das 71,067 egz., iš to skaičiaus zuojame pamokose. Taip pat rinės, inforamcines literatūros, 
plokštelių — 2,201 egz. Rajone mums labai praverstų įvairios meno albumų, žodynų, enciklo-
akaitytojams per metus iiduo- enciklopedijos (pvz., „Lietuvių pedąjų, kurių labiausiai trūksta 
dama apie 165,000 egz. spaudi- enciklopedija", išleista Bos- skaitytojams, o mūsų biblio-
nių. tone), dailės ir meno albumai tekoje skaito beveik 2.5 tūkst. 

Biblioteka, tarsi koks laiko bei apskritai literatūra (ypač skaitytojų, 
aktualijų ir įvykių metrastinin- lietuvių kalba) apie meno isto- Per pastaruosius metus atgai-
kas, ji negali likti nuošaly, ji rija, tautosakos knygos (pasą- vintą kraštotyros veikla, kau-
fiksuoja datas, stengiasi pajus- kos, vaikiška literatūra). piamas kraštotyros leidinių fon-
ti ir atspindėti tą laiko dvasią. Didesnioji mūsų mokyklos das, renkama publikuota ir ne-

Bibliotekose kaupiama me- moksleivių dalis mokosi anglų publikuota medžiaga, fotonuo-
džiaga apie kaimų, miestelių kalbos, o bibliotekoje tėra apie traukos apie kraštiečius išei-
lankytinas vietas, įžymius penkis šimtus knygelių anglų vius. Ypač didžiuojamės mūsų 
žmones, kilusius iš Akmenės kalba (mokykloje mokosi per tautiečiais iš Kaišiadorių ra-

1,200 moksleivių). Todėl ir jono: poetu J. Aisčiu, rašytoju J. 
vaikiškos, ir vyresnio amžiaus Kralikausku, architektu E. Ar-
skaitytojams skirtos grožinės bu-Arbačiausku ir kitais lietu 
knygos, būtų labai naudingos, viais. Bandysime išleisti J. 

Mes, dvyliktokai, jau išeisime, Aisčio bibliografijos rodykle, 
bet tegu augančios moksleivių nemažai medžiagos turime su-

MIRĖ DAILININKAS 
LIUDVIKAS STROLIS 

Lietuvos dailininkų sąjunga 
praneša, kad 1996 m. gruodžio 
29 d. Kaune mirė žymus daili
ninkas, lietuvių profesiona
liosios keramikos pradininkas 
profesorius Liudvikas Strolis. 

Liudvikas Strolis gimė 1905 
metų rugpjūčio 1 dieną Gankių 
kaime, netoli Radviliškio. 
1926-1929 metais Kauno meno 
mokykloje studijavo tapybą. 
1933 metais baigė keramikos 
studijas Paryžiuje, o, sugrįžęs į 
Kauną, įgytas žinias stengėsi 
perduoti būsimiesiems daili
ninkams. 1935 metais Liudvi
kas Strolis buvo vienas Lietuvos 

dailininkų sąjungos steigėjų. 
Kaip pažymima Lietuvos 

dailininkų sąjungos nekrologe, 
Liudviko Strolio kūryba remiasi 
tautodailės ir Rytų kraštų meno 
tradicyomis, formų paprastumu 
ir spalvų darna. Profesorius yra 
pelnęs aukštų Lietuvos valsty
bės apdovanojimų. 

1995 metais Liudvikas Strolis 
buvo apdovanotas Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Gedimino 
3-ojo laipsnio ordinu. 

(Elta, 12.30) 
• 1795 m. gruodžio 14 d. Ru

sijos carienė Jakaterina II 
paskelbė įsakymą dėl dalies 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės prijungimo prie 
Rusijos. 

DRAUGAS, antradienis, 1997 m. vasario mėn. 11 d. 

krašto, užrašomi atsiminimai, 
kaupiamos knygos, spauda, ku
riuose užfiksuotos žinios, faktai 
apie rajoną. Bibliotekose ren
giamos spaudinių parodos, susi
tikimai su kraštiečiais, pamini
mos jų gimimo ar mirimo datos. 

Turi bibliotekos ir problemų. 
Viena jų — knygų fondų papil
dymas naujomis knygomis, ap
rūpinimas spauda. Bibliotekose 
trūksta įvairios literatūros: en
ciklopedinio pobūdžio leidinių, 
išeivijos rašytojų kūrinių, groži
nės literatūros, literatūros vai-
kams, trūksta periodikos, istori
jos, filosofijos leidinių. 

Susirūpinę savo skaitytojais, 
bibliotekų fondais kreipiamės į 
Jus prašydami pagalbos. Noriu. 
padėkoti už šią akciją. Tai di
delė parama Lietuvos bibliote
koms. 

kartos turės turtingesni ir kaupe apie J. Kralikauską. Ta-
įdomesnį bibliotekos fondą, čiau ypač papildytų mūsų kny-
Apie tokią biblioteką ateityje gų fondus užsienyje leisti J. Ais-
svajoja ir iš anksto dėkoja čio, J. Kralikausko kūriniai, 
mokyklos bibliotekos vedėja. Esame dėkingi Vytautui Čiup-

Neringa Trinakytė rinakui iš Kanados. Jo dėka į 
12b klasės moksleivė mūsų biblioteką pargrįžo dau-

Dalia Pukienė gybė komplektų lietuviškų žur-
Panevėžio 18-osios vidurinės nalų bei knygų 
mokyklos bibliotekos vedėja Kaišiadorių krašto žmonės dė

kingi brangiems tautiečiams už 
pargrįžtančias lietuviškas kny
gas. Nuoširdus ačiū visų bib-

BŪSTME DĖKINGI VISU 
VARDU 

Dalė Taraškevičiui* 
Akmenės rajono savivaldybės tĮkėdamiesi, fa***!**!!*** 
viešosios bibliotekos direktorė n u 

S v e i k m ^ i r e M u ^ J u m . * * " » ^ ^ s l S l L ^ 
už tokią kilnią akcįįą,.Spauda ^ „ ^ ^ NaiultttoaJtė 
Lietuvai" Kaišiadorių rajono savivaldybės 

Maloniai kreipiamės į Jus tirtosios bibliotekos direktorė 

ŠTAI KAIP KELIAUJA 
„DRAUGAS" 

SVAJOJAME APIE GERA 
BIBLIOTEKA 

Mus labai sudomino žurnale 
„Tarp knygų" išspausdintas pa-

Nors toli nuo Lietuvos lei
džiamas Jūsų laikraštis, bet jis 

krašto biblioteką sugrįš 
mūsų tautiečių literatūra. 

Kaišiadorys -nedidelis Lietu
vos rajono centras, kuriame 
gyvena apie 11 tūkst gyventojų . . . t 
K a Z d o r y * yra dvi vidurinės J^Upodraugu ^ v o ^ J a u 

' ' r gas". Už tai esu dėkinga ger
biamam tautiečiui Juozui Ulec-
kui, gyvenančiam Toronte. Nors 
mes su Jnoan na—m net matėsi, 
pažįstami tik per spaudą, bet šis 
nuoširdus lietuvis jau treti 
metai man užprenumeruoja tris 
laikraščius: „Draugą", „Tėviš
kės žiburius" ir „Lietuvos 
aidą". 

Taipjau likimas lėmė, kad per 
anksti sušlubavo sveikata, ir 
tenka verstis iš 56 dolerius 
sudarančios invalidumo pensi
jos. Net ir „Lietuvos aidas" man 
būtų nepasierisme prabanga, O 
ką jau kalbėti apie užsienio 
spaudą. Retas eilinis Lietuvos 
žmogus gali leisti sau užsi
prenumeruoti 3 laikraščius. J. 
Ulecko dėka jaučiuosi tikrai tur
tinga! 

Perskaičiusi laikraščius dalin-
davausi su kaimynais. Bet nu
sprendžiau, kad didesnė nauda 
bus, jei laikraštį perduosiu 
bibliotekai. Todėl jau antri me
tai „Draugą" perskaičiusi ati
duodu Prienų rajono centrinei 
bibliotekai. Tegul skaito visi, 
kas nori. Štai kaip „Draugas" 
pasiekia Prienus. Už tai visi jo 
skaitytojai ir aš esame nuošir
džiausiai dėkingi Juozui Ulec-
kui iŠ Toronto. 

Birutė Jonelienė 
Prienai 

Lietuvos Našlaičių globos komitetas 
supažindina su Vidu. Jis tik aštuonerių 
metų. bet jokios mokyklos nelanko, dėl 
to. kad blogai girdi, kamuoja nuomario 
priepuoliai ir apskritai sveikatos stovis 
nėra geras. Abu tėvai girtuokliai, o 
dabar pasirašė raštą. Kad visiškai 

atsisako savo vaiko. Vidą globoja svetima moteris, turinti 
4 vaikus, todėl gyvenimas nėra lengvas. Vienas kitas 
maisto siuntinėlis ir dienos prašviesėtų. 
Siuntinys našlaičiams: dešra, mėsos konservai, vaisių 
sultys, kakava, javainiai. riešutinis šokoladinis sviestas, 
sausainiai, saldainiai, vitaminai. $ 4 9 . -
Čekiai - Lithuanian Orphan Care. Tax ID #36-3163350 
"Esame labai sujaudinti Jūsų laišku Lietuvos 
bibliotekininkams, kuriame pranešama apie rengiamą vajų 
"Spauda Lietuvai". Pastaraisiais metais mes, 
bibliotekininkai, jaučiamės visų pamiršti. Jūsų siųloma 
pagalba ir parama būtų neįkainojama dovana mūsų krašto 
skaitytojams" - iš Giedraičių bibliotekininkės laiško. 
Knygos siunčiamos Jūsų pasirinktai bibliotekai j Lietuvą 
t.59 sv.. minimumas $25.00. 
Čekiai rašomi 'Spauda Lietuvai". Tax ID# 36-1395573 
Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo dienos 

j gavėjo rankas per 2 - 5 dienas 
Maisto siuntiniai: du patys populiariausi - tai 
55 svarų jvairaus maisto už $98.- ir šventinis už $49. -

Pagcidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siuntiniai j Lietuvą laivu arba oru - AIR CARGO, 
komercinės siuntos. • 
TRANSPAK, 4545 West 63rd S t , Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773)838-1050; Fax (773) 838-1055 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

A.tA. 
BRONĖ BRAZAITIENĖ 

Gyveno Haigbland, IN. 
Po ilgų sirgimo metų mirė 1997 m. vasario 9. d., sulaukusi 

64 metų. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Kudžių kaime. Ame

rikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę Uko: vyras Gediminas, duktė Audronė, sūnūs: Vy

tautas, marti Kerri; Alius, marti Nancy; anūkė Elzbieta; tėvai 
Jokūbas ir Elzbieta Skūdrai, brolis Algirdas su šeima. 

Velionė paiarvota trečiadienį, vasario 12 d. nuo 2 iki 5 
v.v. Kuiper laidojimo namuose, 9039 Kleiman Rd., Highland, 
IN. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 13 d. Ii laidojimo 
namų 8:45 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Kazimiero bažnyčia, 
Gary, IN, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą- Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: vyras, duktė, sūnūs, tėvai brolis ir kiti gi
minės. 

Laidotuvių direkt. Kuiper Funeral Home. 
Tel. 219-923-7800. 

Mylimai Sesutei 
A . T A . 

ADELEI MEŠKAUSKIENEI 
Lietuvoje mirus, jos brolį PETRĄ Čikagoje, kitus gi
mines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiu ir dali
nuosi skausmu. 

Liucija Maldūnienė 

A.tA. 
RŪTAI GRAUŽINIENEI 

mirus, liūdintiems — vyrui VYTAUTUI, sūnui AL
GIUI, dukrai DALIAI bei jų šeimoms ir visiems ar
timiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Stefa ir Alfonas Burokai 
Adelė ir Kazys Lietuvninkai 
Ada ir Domas Misiuliai 

Brangiam draugui 
A.tA. 

STASIUI FRIZELIUI 
mirus, giliausią užuojautą reiškiame žmonai DA
NAI, sūnums RIČARDUI ir EDVARDUI ir marčiai 
KAREN. 

Pranas ir Lilė Šalkauskai 

Mielam bičiuliui 
A.tA. 

ANTANUI NORUI 
Detroite mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai 
GENOVAITEI, jos šeimai ir giminėms. 

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
sąjungos prezidiumas 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.t A. 
VINCAS 

P. SENDA 

Iš Dėdės dienoraščio: 
„Meteliai su mieląja vasarėle prabėga, 
Su žaliųjų medžių lapelių krituliais, 
Juos pridengia baltutis sniegas, liudydamas 
Žmonijai paliktos ramybės idėją". 

Š.m. vasario 15 d. sueina penkeri metai, kai iškeliavo pas 
Viešpatį mūsų brangus ir mylimas Dėdė, Krikšto Tėvas ir 
Draugas. 

Niekados neužmiršime Tavęs, Tu kasdien mūsų mintyse, 
lūpose, širdyje ir maldose. Lai Dangaus Karalystė būna Tau 
šviesi, neužgesinama Dievo meilės liepsna. Amžina Atilsį 
suteik Jam, Viešpatie. 

Su dideliu liūdesiu minint Jo brangų atminimą bus atna
šaujamos šv. Mišios Švč. M. Maruos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, Brighton Parke, vasario 12 d., 8:00 vai. ryto, trečia
dienį. Maloniai prašome prisiminti ir pasimelsti už aa. Vincą. 

Nuliūdę; Regina, Vytautas, Saulius ir Edis Jusaičiai 
ir visa Sendų seimą Lietuvoje. 

Mylimai Mamutei 
A.tA. 

MARIJAI LAISVĖNIENEI 
mirus, jos dukras — IRMA, FSS Čikagos skyriaus 
nare, MILDA ir RŪTA bei jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame ir dalinamės jūsų liūdesiu. 

FSS Čikagos skyriaus 
valdyba ir nariai 

A.TA. 
MARIJAI LAISVĖNIENEI 

mirus, liūdinčiai dukteriai RŪTAI ir žentui MAR
TYNUI BUNTTNAMS su šeima, ilgamečiams „Gran
dies" ansamblio šokėjams, ir velionės artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą. 

Jaunimo Tautinis ansamblis „Grandis" 

Brangiai Sesutei 
A.TA. 

KAZEI AUGUSTAUSKIENEI 
Lietuvoje mirus, skausme likusį brolį ANTANĄ 
LEVANDA su žmona JANINA nuoširdžiai už
jaučiame. 

Marytė Kupcikevičienė su šeima 

A.tA. 
PETRUI BALČIŪNUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai PAULEI, 
dukrai NIJOLEI MAŽELIENEI, sūnui DONATUI, 
broliui kun. mgsr. VYTAUTUI BALČIŪNUI ir vi
siems giminėms ir artimiesiems. 

Clevelando ateitininkai 

A-tA. 
VINCUI AKELAIČIUI 

mirus, broliams ANTANUI, LEONUI, JUOZUI, 
JULIUI, ALGIMANTUI, seseriai ALDONAI, jų šei
moms, giminėms ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą. 

Clevelando ateitininkai 

A.tA 1 
ANTANUI NORUI-NARUŠEVIČIUI Į 

iškeliavus Anapus, mūsų mielą draugijos sesę GE
NOVAITE, netekusią ilgo gyvenimo draugo-vyro, ir 
sese NIJOLE, brangaus Tėvo, giliam skausme likusią 
visą šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir dalijamės Jūsų 

1 skausmu liūdesio valandoje. 
I Detroito Lietuvos Dukterys 

A.tA. 
POVILUI ŽUMBAKIUI 

mirus, sūnų POVILĄ ŽUMBAKI su žmona GIEDRE, 
dukras DANGUOLE su vyru JUOZU PASKUM, 
IRENĄ s* vyru JONU PABEDINSKU, šeimos narius 
ir artimuosius giliai užjaučia Į 
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DRAUGAS, antradienis, 1997 m. vasario mėn. 11 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Neringa Nekrašiūt* su savo mokytoja, „O lia lia" choro vadove, Laima 
Lapkauskaite. Jos atvyksta į Ameriką atlikti „Saulutes". Lietuvos vaikų 
globos būrelio labdaros koncertų seriją. Čikagoje koncertuus gegužės 18 d., 
3 vai p.p., Jaunimo centre. 

GAVĖNIOS PASNINKO 
TAISYKLĖS 

Susilaikyti nuo mėsos priva
lo visi katalikai, sulaukę 14 m. 
amžiaus, Pelenų dieną ir visus 
Gavėnios laikotarpio penkta
dienius. 

Pasninko turi laikytis visi 
katalikai, sulaukę 18 m. 
amžiaus, bet dar nesulaukę 59 
metų. Pasninkaujant sočiai 
pavalgoma tik kartą per 
dieną. Du kartus galima val
gyti lengvai, jei to reikia 
jėgoms palaikyti, bet už
kandžiauti tarp valgių negali
ma. Pasninkaujama Pelenų 
dieną ir ypatingo velykinio 
pasninko metu — Didįjį penk
tadienį ir Didįjį šeštadienį. 

Vykdydama pasninko, iš
maldos davimo ir maldos 
praktiką, Katalikų Bažnyčia 
švenčia Gavėnią nuo Pelenų 
dienos iki Didžiojo ketvirtadie
nio vakaro. (Tuomet prasideda 
Didysis Velykų tridienis.) Visi 
tikintieji ir katechumenai (ku
rie ruošiasi priimti Krikštą) 
privalo Gavėnios metu tvirtai 
laikytis šių trijų punktų prak
tikos. Praleisti atgailos prak
tiką kurią vieną dieną nėra 
sunki nuodėmė, bet iš vis nesi
laikyti Gavėnios arba daug 
dienu jos nesilaikyti yra rim
tas nusižengimas. 

„Gavėnios šiokiadieniais 
rekomenduojama dalyvauti 
šv. Mišiose ir laikytis asme
niškai nusistatyto pasninko. 
Atsižvelgdami į tokį didžiulį 
skurdą, kuris šaukte šaukiasi 
krikščionių sąžinės visais 
metų laikais, ypač Gavėnios 
metu skatiname dosnumą 
vietinėms ir tarptautinėms 
šalpos organizacijoms. Tuo 
būdu atgailos praktika taps 
priemone įgyvendinti ir ne
turtingųjų teisę į dalį mūsų 
turto". 

JAV vyskupu pa
reiškimas apie atgailos prak
tika 

Gavėnios susikaupimas 
Ateitininkų namuose jau čia 
pat. Jis vyks šeštadienį, vasa
rio 15 d. Registracija prasidės 
8:30 vai. ryte. susikaupimo 
programos pradžia—9 vai. r. 
Susikaupimui vadovaus sve
čias kun. Edis Putrimas. 
Kviečiami dalyvauti ateitinin
kai ir neateitininkai, ypač jau
nesnės šeimos. Registruotis 
reikia pas Ireną Polikaitienę, 
tel. 630-257-2022. 

Čikagos O'Hare tarptauti
nis aerodromas yra judriausių 
tarpe visame pasaulyje. Su
prantama, kad šiais laikais 
problemą sudaro aerodromo 
saugumas, kai bet kur ir bet 
kada gali pasireikšti teroristi
niai veiksmai. Nepaisant visų 
atsargumo priemonių, vis dar 
ieškoma geresnių, veiksmin
gesnių, šiomis dienomis 
O'Hare aerodromas gavo 
900,000 dol. kainavusį „CTX 
5000" aparatą, kuris gali 
peršviesti lagaminus, dėžes 
bei kitokius krovinius, kelei
vių norimus pasiimti į 
lėktuvą. Pasak „Federal Avia-^ 
tion Administration", tai pati 
naujausia apsaugos priemonė, 
galinti per valandą patikrinti 
tam 150 ir 230 krovinių. Ilgai
niui FAA pirks 54 tokius apa
ratus, kurie bus naudojami 
O'Hare ir 18-likoje kitų aero
dromų. „CTX 5000" jau nau
dojami Belgijoje, Didžiojoje 
Britanijoje, Izraelyje, Japoni
joje. 

Lietuviu Bendruomenės 
Melrose Parko apylinkė ir 
Melrose Parko Lietuvių klubas 
rengia Vasario 16-sios minėjimą 
vasario 23 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p.. Eagles salėje. 147 Broad-
way, Melrose Park, IL. Maloniai 
kviečia visuomenę dalyvauti. 

Šv. Antano parapijoje, Ci
cero, IL, Pelenų dieną, vasario 
12 d., lietuviškos Mišios bus 
aukojamos 9:30 vai. ryte. 

POSĖDŽIAVO 
„MARGUČIO IT VALDYBA 

Jei kada nors bus rašoma 
Amerikos Lietuvių istorija, tai 
Čikagoje veikianti „Margučio" 
radijo laida užims nemažą dalį. 
„Margutis", po 64 veiklos metų, 
gyvuoja ir dar yra labai reika
lingas Čikagos ir jos apylinkių 
lietuviams. „Margutis n", tai 
nėra nauja radijo laida, o tęsi
nys muziko Antano Vanagaičio 
įsteigtos radijo programos. Ta
čiau „Margutis II" atskleidžia 
naują savo veiklos tarpą, be abe
jo, turįs pilną rūpesčių, naujų 
idėjų ir planų. 

Vasario 4 d. „Margučio II" 
valdyba posėdžiavo „Seklyčio
je". Tai jau antras posėdis šiais 
metais. Posėdyje dalyvavo Mari
ja Remienė — pirmininkė, Biru
tė Jasaitienė — iždininkė, Ma
tilda Marcinkienė — sekretorė, 
Vaclovas Momkus — reikalų ve
dėjas, Bronius SUiūnas — spau
dos apžvalgininkas ir Kęstutis 
Ječius — narys. Posėdyje kiek
vienas narys aptarė savo dar
bus. Buvo diskutuota „Mar
gučio U" radijo transliacijų 
padėtis. Kiekviena laida atneša 
naujų rūpesčių, nes kiekvienas 
radijo klausytojas turi savo nuo
monę ir kritiką. Valdyba ima 
dėmesin kiekvieno klausytojo 
pastabas ir stengiasi tobulinti 
laidą, taisyti klaidas. Darbas 
nėra lengvas, nes visi „Margu
čio II" transliacijų pranešėjai 
pirmiausia turi kur nors dirbti 
savo pragyvenimui. Tačiau 
„Margutis H" finansiškai stovi 
ant tvirtų kojų: turi savo studi
ją, naują įrangą ir neturi jokių 
skolų. Padėka priklauso radijo 
klausytojams, aukotojams ir rė
mėjams. Iždininkė Birutė Jasai
tienė pavyzdingai tvarko iždą, 
laiku išsiunčiamos sąskaitos ir 
laiku sumokamos visos išlaidos. 

Šiame posėdyje ilgiausiai bu
vo sustota prie „Margučio" 65 
metų jubiliejaus minėjimo, ku
ris bus kovo 15 d., šeštadienį, 
Jaunimo centre. Nutarta tą su
kaktį tinkamai pažymėti spau
doje. Gaila, kad nėra nei vieno 
„Margučio" steigėjo Antano 
Vanagaičio laikų bendradarbio, 
tačiau yra talkininkų iš vėles
nių laikų, kurie sutiko pasida
linti savo prisiminimais su vi
suomene. Meninę programos da
li atliks žinomas ir visų pamėg
tas solistas Algirdas Brazis bei 
Stasės Jagminienės vadovauja
ma kapela iš Lemonto. Visa pro
grama bus pritaikyta Gavėnios 
laikotarpio rimčiai. I jubiliejaus 
pokylį bilietus platina valdybos 
nariai. Be to, bilietų galima 
įsigyti „Seklyčioje" ir skambi
nant valdybos nariui Kęstučiui 
Ječiui, telf. 708-832-2809. Lau
kiama paramos tų organizacijų, 
kurios skelbiasi „Margutyje". 
Tikimės jų dalyvavimo jubilieji
niame pokylyje. Laukiame svei
kinimų, kurie bus perskaityti 
pokylyje. Paminėkime tinkamai 
šį jubiliejų savo dalyvavimu ar 
atsiųsdami auką. „Margutis" ir 
toliau lieka Čikagos bei apylin

kių lietuvių kultūrine, visuome
nine ir informacine radijo prog
rama, jungiančia įvairų pažiū
rų lietuvius. Parama labai rei
kalinga ilgam ir tolimesniam 
radijo programos egzistavimui. 
Kiekvienas esame tos lietuvių 
radijo laidos dalininkas. 

Marija Remienė 

Vaidotas Žukas, kandida
tas į Lietuvos prezidento 
postą, lankysis Čikagoje vasa
rio mėn. pabaigoje ir susitiks 
su lietuvių visuomene Jauni
mo centre vasario 28 d., 7 vai. 
vak., o Pasaulio lietuvių cen
tre kovo 2 d., 12 vai. Visi 
kviečiami susipažinti ir pasi
kalbėti su „Kietos demokrati
jos šaukliu", jaunosios kartos 
politiniu kandidatu. 

Sekmadienį, vasario 16 
d., 10:30 vai. r., bus 
iškilmingos pamaldos Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, Marąuette Parke. 
Mišias aukos naujasis parapi
jos klebonas kun. Mykolas Ya-
kaitis, pamokslą pasakys bu
vęs klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas. Giedos parapijos 
choras, vad. muz. Anano Lino, 
taip pat giedos sol. Dana Stan-
kaitytė, o prie vargonų — 
Ričardas Šokas. 

Tą pačią dieną, 10:30 vai. r., 
pamaldos bus Lietuvių evan
gelikų liuteronų Tėviškės par
apijoje. Jas atliks vysk. Han
sas Dumpys; U vai. r. vyks 
pamaldos ir Ziono parapijos 
bažnyčioje, jas atliks kun. Jo
nas Juozupaitis. 

Dienos išvyka, kovo 21 d , 
penktadieni, ruošia Vyresniųjų 
lietuvių centras. Vyksime į 
U.I.C. Pavillion — Čikagoje 
pamatyti dailiojo čiuožimo 
įdomią programą. Išvyksime 
autobusu nuo „Seklyčios" 9:15 
val.ryte, Sugrįšime apie 2 vai. 
popiet. Sugrįžus „Seklyčion", 
pietausime (su papiginimo 
kuponu). Norintieji vykti su 
grupe, prašomi registruotis 
asmeniškai ar telefonu — 
773-476-2655. 

Mums visiems pažįstama, daug dirbusi Pal Jurgio Matulaičio misijoje Umonte, ses Margarita dabar dirba su 
amerikiečių vaikais. Brooklyn, CT, vietovėje, La Sailete parapijos vaikai atvežė kalėdinių dovanėlių vargstan
tiems lietuviukams Lietuvoje. Nors sesele Margarita dabar darbuojasi su nelietuviais, ji vis vien stengiasi nepa
miršti savo įsipareigojimų Lietuvai. 

į taktą, o kai S. Jagminienė 
užgrojo „Kaimo polką", tai at
sirado net ir norinčių šokti, tik, 
deja, nebuvo vietos kur 
apsisukti. 

Stasė Jagminienė padeklama
vo žemaitiškai eilėraštį apie 
Jonį, kuris visus labai prąjudino 
(juokėsi net ir tie, kurie žemai
tiškai visiškai nesuprato). 

Šv. Valentino dienai esant jau 
visai čia pat — „Seklyčioje" 
apsilankė ir „Valentinas" — 
Vytautas Vizgirda iš Auroros su 
mikliai iš balionų sunarstomom 
ir sumažgomom dovanėlėm: 
įvairiausiais žvėreliais, vaisiais 
ir kitokiom grožybėm. 

Programą baigėm mūsų lyg ir 
trečiuoju Himnu, daina, kuri 
jungia visus lietuvius nesvarbu, 
kur jie begyventų, daina išreiš
kianti ne tik viltį, bet ir tvirtą 
įsitikinimą, kad „žemėj Lietu
vos ąžuolai žaliuos". 

Po to valgėm skanius pietus, 
pasivaišindami Marijos Stun-
gienės padovanotu raudonu 
vynu (už ką jokie daktarai 
negali bartis, nes tai dabar 
laikoma sveika). 

Emittja J. Valantinienė 

Kaziuko mû iM darbeliu sueigoje ..Neriju*" juru skaučių tunto gintare 
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LINKSMAS POBŪVIS 
„SEKLYČIOJE" 

Kaip smagu sugužėti trečia
dieniais į vaišingąją „Seklyčią" 
ir pabendrauti savųjų tarpe, nes 
čia, ačiū JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos pirmininkei Bi
rutei Jasaitienei ir visu „senjo
rų'- globėjai ir užuovėjai Elenai 
Sirutienei, vyrauja tokia gera, 
šventiška nuotaika šiek tiek pri
menanti atlaidus kadaise Lie
tuvoj. 

Į šį (vasario 5 d.) pobūvį susi
rinko gausus būrys dalyvių, nes 
jau buvom pasiilgę Algimanto 
Barniškio ir jo nuotaikingų 
dainų. 

Šį kartą A. Barniškis atvyko 
ne vienas. Atsivežė dvi daini
ninkes padėjėjas: Jūrą Bakaitie-
nę ir Stase Jagminienė, kuri, ne 
tik dainuoja, bet ir akordeonu 
puikiai groja ir, visų žemaičių 
dideliam džiaugsmui, pasakoja 
visokiausias linksmas istorijas, 
lyg tik vakar būtų iš Telšių 
atvykus. 

Vasario 5-oji netoli Vasario 
16-tos, tai A. Barniškis pradėjo 
programą daina apie mūsų 
brangią tėvyne Lietuvą, o dai
nos nuostabusis refrenas „Kaip 
gražiai gražiai mane augino, 
kaip gražiai gražiai už rankos 
vedė" ne vieną kartu dainuojan
tį ar niūniuojantį iki ašarų 
privedė. 

Visiems labai patiko nauja 
mūsų solistė, tik dabar prade
danti viešai dainuoti, sopranas 
Jūra Bakaitienė. Jos pirma dai
na „Mes išliksim jauni" visiems 
priminė, kad niekas neturi tei
sės užkasti savo iš Dievo ma
lonės gautų talentų. 

Po solistės pasirodymo pasi
pylė dainavimas lyg ii gausybes 
ožragio. Buvo dainuojama kar
tu su solistais, plojama ir 
susiėmus rankomis linguojama 

IŠ ARTI IR TOLI 

KAZIUKO MUGĖ 
HARTFORDE 

Skautų ir skaučių rengiama 
tradicinė Kaziuko mugė kovo 2 
d, sekmadieni, vyks Hartforde, 
MA, lietuvių Švč. Trejybės 
parapijos salėje, tuoj po 9 vai. r. 
šv. Mišių. 

Mugėje bus galima įsigyti 
lietuviškų knygų, kimštų žais
lų, lėlių, įvairiausių gintaro dir
binių, meniškų medžio drožinių, 
puikiausių audinių iŠ Lietuvos 
irkt. 

Bus skautų ir skaučių gaminių 
— muginukų stalai, gausi laimi
kiais laimėjimų lentyna. Visų 
lauks skanūs lietuviški pietūs, 
kava ir saldumynų stalas. Visi 
kviečiami atsilankyti, maloniai 
praleisti sekmadienį ir kartu 
paremti lietuvišką veiklą Hart
forde. Visi laukiami. 

POETES MARIJOS 
AUKŠTAITĖS PROJEKTAS 

Poetės Marijos Aukštaitės 
Bursary, pastoviai įkurta To
ronto universiteto Russian and 
East European Studies centre, 
pradeda jau trečią mokslinio 
tyrinėjimo metą. Dr. Horst 
Wittmann pranešė, kad 1997 
metų 3,000 dol. stipendija yra 
paskirta dr. Sarai Ginaitei, 
vyriausiajai tyrinėtojai. Dvejų 
metų laikotarpyje ji paruošė tris 
ilgesnius mokslinius straipsnius 
su dr. Elvyra Užkūrėlyte ir Ge
diminu A. Lankausku apie po
etes Marijos Aukštaitės visuo
menine veiklą bei kūrybą. Pir
masis straipsnis, .Lietuvės išei-
vės keliu", buvo išspausdintas 
„Tėviškes žiburiuose" (1996. 
rv.9), Toronte; antras, „Plunks 
nos bitė, dainininkė, lietuvybės 

puoselėtoja", „Lietuvos aide" 
(1996.VH.20), Vilniuje, ir tre
čias, (Gedimino Lankausko), 
„Išeivės keliu: Marijos Aukš
taitės palikimą apžvelgiant", 
„Darbininke" (1996.X.XJ). Šių 
straipsnių anglų kalba verti
mas, „An Ezpatriates Journey 
— The Life and Legacy of Mari
ja Aukštaitė", buvo išspaus
dintas angliškam „Drauge" 
(1996.IX-XI), Čikagoje. 
Užbaigti projekto akademiniai 
raštai buvo įteikti profesoriui 
Horst Wittmann, kandidatų 
„Selection Panel" direktoriui. 

Dr. S. Ginaitė koordinavo 
archyvinius dokumentus bei 
informacijas apie Mariją Aukš
taitė iš jos šeimos narių ir Mont-
realyje, kur poetė pradžioje 
gyveno ir dirbo. Tarpe pirmųjų 
moksliniam tyrinėjimui šaltinių 
ji surinko: 25 Marijos Aukštai
tės išleistas knygas; eilė rank
raščių ir straipsnių išspausdintų 
Kanadoje ir JAV; keletą, iš 
kelių tūkstančių, laiškų; ir 
asmeninių fotografijų bei 
prisiminimų. Keli iš šių 
rinkinių buvo perduoti Prienų 
Krašto muziejui, Lietuvoje, kur 
prasidėjo Marijos Aukštaitės 
visuomeninė veikla prieš jos 
imigravimą į Kanadą 1930 
metais. Prienų savivalda ir 
Krašto Muziejus suorganizavo 
poetės kūrybos ir 100-to metų 
gimimo sukaktuvių minėjimus. 

Kandidatai, iš viso pasaulio, 
mokantys lietuvių kalbą, gali 
pasinaudoti Marijos Aukštaitės 
Bursary stipendija, kreipiantis 
raštu pas: Dr. Robert Johnson, 
Director of the Centre for Rus
sian and East European 
Studies, Marija Aukštaitė Bur
sary, 315 Bloor Street West, To
ronto, ON, Canada M5S 1A3. 

Rėmėjai, ieškantys įsteigti 
mokslinį objektyvų tyrinėjimą 
lietuvių intelektualinės istorijos 
ir norintys paremti Marijos 
Aukštaitės Bursary, prašomi 

siųsti aukas ar testamentinius 
palikimus Toronto universi
tetui, Marija Aukštaitė Brusary 
sąakaiton (Ezpendable acct. I: 
9-401-019-5011; Appropriation 
I: 3-497-019-50) šiuo adresu: 
University of Toronto, Marija 
Aukštaitė Bursary, 315 Bloor 
Street West, Toronto, ON, 
Canada M5S 1A3. 

Tyrinėjimai apie poetę Mariją 
Aukštaitė ir jos laikotarpį 
tęsiami toliau. Jos knygos ran
damos Robart's knygyne, To
ronto universitete; Prienų kraš
to muziejuje; Vilniaus universi
tete; National Library of 
Canada, Ottawa; KLB muzie-
juje-archyve, Mississauga, 
Canada, ir Onos Šimkuvienės 
knygyne Čikagoje. 

SVARBU UT. MOKYKLŲ 
MOKYTOJAMS 

Šių metų pradžioje šv. Tėvas 
kreipėsi į visus tikinčiuosius, ra
gindamas dvasiškai pasiruošti 
sutikti artėjantį trečiąjį tūks
tantmetį, 2000 metus po Kris
taus gimimo. Tad 1997 m. pa
švęsti Jėzui Kristui, pasaulio 
Atpirkėjui ir Katalikų Bažny
čios Steigėjui. Ta proga visi 
kviečiami priartėti prie Kris
taus ir atnaujinti savo 
gyvenimą Kristuje. 1998 m. 
numatomi skirti Šventajai Dva
siai, kuri yra mūsų viltis, o 1999 
m. bus skirti Dievui Tėvui — 
Amžinajai Meilei, iš kurios 
išplaukia visa gyvybė. Ta 
dieviškoji Meilė turėtų atsi
spindėti ir žmogiškose mūsų 
bendruomenėse. 

Ši tematika pabrėžtina tiky
bos pamokose visur, įskaitant ir 
ietuviškų šeštadieninių mo

kyklų religinėje programoje. 
Jei kam stigtų šia tema medžia
gos, prašome kreiptis \ ses. Mar
garitą, Immaculate Conception 
Convent, Putnam, CT 06260. 

Ses. Margarita 

Skelbimai 
x Matt ir Philomene Vilu* 

čiai paaukojo $200 Lithuanian 
Mercy Lift. Nuoširdžiai dėkoja
me už nuolatinę paramą. 

(sk.) 

x Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja Lietuvos 
Dukterų draugijai už gausią 
$6,000 auką. Esame labai 
dėkingi už jūsų nuolatinę para
mą. Jūsų dosnios aukos padeda 
LML toliau siųsti reikalingą 
medicininę pagalbą Lietuvos 
sergantiems. 

(sk.) 

x Lithuanian Mercy Lift 
nuoširdžiai dėkoja ponams Z. 
Petkams ui $800 gausią auką. 
Jūsų nuolatinė parama padeda 
LML tęsti reikaljngą darbą. 
Taip pat nuoširdžiai dėkoja An
gelei Šimaitienei u i $900 gau 
sią auką. Jūsų dosni auka padės 
LML toliau tęsti pradėtus dar 
bus. 

(sk.) 

z Clevelando maldos būre
lis per Jadvygą Kliorienę at
siuntė $240 jų remiamam naš
laičiui Lietuvoje. Dėkojame! 
.Lietuvos Našlaičių globos" ko
mitetas, 2711 W. 71 St., CbJ-
cago, IL 60629. (sk.) 

x TRANSPAK prmneia: 
„Sociologai užfiksavo, kad Lie
tuvoje sparčiai daugėja neregist
ruotų santuokų. Šeimyninį gy
venimą, jo oficialiai neįforminę, 
daugiausia pradeda jauni Žmo
nės. Jie sudaro apie 15% suku
riamų šeimų". (L.R.11.06) 
Pinigai, siuntiniai ir komer
cines siuntos į Lietuvą. Maisto 
siuntiniai'. TRANSPAK, 4646 
W. 63 St, Chicago, IL 6062$, 
tel. 773-636-1060. 

(sk.) 
ARA^ ROOHfK . 




