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Buvę konservatorių ministrai 
pašalinti iš partijos

ANTRADIENIS - TUESDAY, SAUSIO - JANUARY 5, 1999

Vilnius, gruodžio 31 d. 
(BNS) — Buvęs vidaus reikalų 
ministras Vidmantas Žiemelis 
ir Europos reikalų ministrė 
Laima Andrikienė pašalinti iš 
konservatorių partijos.

Gruodžio 30-osios vakarą 
posėdžiavusi konservatorių 
partijos valdyba ir politinė ta
ryba vieningai balsavo, kad 
buvę ministrai būtų pašalinti 
iš partijos narių.

Konservatorių partijos val
dybos narys Alfonsas Bartkus 
sakė, kad V. Žiemelis ir L. An
drikienė pašalinti iš partijos 
už „elgesį, nesuderinamą su 
Tėvynės sąjungos įstatais, ir 
veikimą prieš Tėvynės sąjun
gos ir koalicinės vyriausybės 
programą”.

Pasak jo, abu buvę ministrai 
„palaikė opoziciją ir darė ža
lingus partijai propagandinius 
pareiškimus”.

Buvę Gedimino Vagnoriaus 
vyriausybės nariai V. Žiemelis 
ir Laima Andrikienė, netekę 
savo postų, atvirai 
perėjo į opoziciją konservato
rių partijos valdybos pirminin
kui, premjerui G. Vagnoriui.

Konkrečia priežastimi, lei
džiančia konservatorių valdy
bai viešai kelti šios poros na
rystės klausimą, tapo balsavi
mas Seime dėl kitų metų 
biudžeto, kuris lemia pagrin
dines vyriausybės politines, 
ūkines ir finansines veiklos 
kryptis. L. Aidrikienė ir V. 
Žiemelis šio "dokumento ne
parėmė.

L. Andrikienė į Seimą 1996 
metais buvo išrinkta Kauno 
Pramonės rinkimų apygar
doje, o V. Žiemelis — pagal 
konservatorių partijos sąrašą.

Pašalintieji iš partijos narių

Buvę konservatoriai nelaukiami 
nei opozicijoje, 

nei centre
Vilnius, sausio 4 d. (BNS) 

— Iš Konservatorių partijos 
pašalinti ir iš frakcijos Seime 
išstoję parlamentarai Laima 
Andrikienė bei Vidmantas 
Žiemelis neras „politinio prie
globsčio” nei Seimo opozicijoje, 
nei centre.

„Tai dar nereiškia, kad jų 
ideologija pasikeitė ir jie tapo 
mums artimesni”, spaudos 
konferencijoje pirmadienį pa
reiškė opozicinės LDDP frak
cijos vadovas Česlovas Juršė
nas. „Žaidimų, manau, bus 
pakankamai, bet be mūsų”, 
pridūrė jis.

LDDP vadovo nuomone, da-

* Švietimo ir mokslo mi
nisterijos kolegijai pritarus, 
visi 1999 m. laidos abiturien
tai laikys privalomuosius lie
tuvių kalbos, matematikos ir 
užsienio kalbos bei 2 arba 3 
pasirenkamuosius egzaminus. 
Pirmą kartą įvedami du cent
ralizuoti valstybiniai matema
tikos ir istorijos egzaminai, 
kurių rezultatai bus įskaitomi 
stojant į aukštąsias mokyklas. 
Taip siekiama išvengti dvigu
bo egzaminavimo. Abiturien
tas, nepasirinkęs valstybinio 
egzamino, galės laikyti mo
kyklinį šio dalyko egzaminą. 
Pereinant prie dešimtmečio 
mokymo, dabartiniai devinto
kai 1999 m. baigiamųjų egza
minų nelaikys, o tęs mokslą 
pagrindinės mokyklos 10-oje 
klasėje. Ją baigę 2000 metais, 
laikys baigiamuosius lietuvių 
kalbos, matematikos bei isto
rijos egzaminus. (Bns>

buvę ministrai pareiškė pasi
traukiantys ir iš konservato
rių frakcijos Seime.

Gruodžio 31 d. išplatintame
L. Andrikienės pareiškime 
Seimo pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui teigiama, kad ji 
nebegali „ilgiau toleruoti ir 
dangstyti vyriausybės spren
dimų, prieštaraujančių TS rin
kiminės programos princi
pinėms nuostatoms”. Buvusi 
ministrė nesutinka „su frakci
jos pritarimu vyriausybės vyk
domai kadrų politikai, kai 
vadovaujantis ne valstybės, o 
kieno nors asmeniniais ar gru
piniais interesais, atleidinė- 
jami sąžiningi pareigūnai — 
svarbių valstybės institucįjų 
vadovai”. Tarp tokių pa
reigūnų ji mini atleistuosius 
Muitinės departamento, Mo
kesčių inspekcijos, Mokesčių 
policijos, Specialiųjų tyrimų 
tarnybos vadovus.

Tai, kad ji ir V. Žiemelis ne
buvo informuoti ir pakviesti į 
posėdį, L. Andrikienė vertina 
kaip „dar vieną žingsnį, ne
darantį garbės partijos vado
vybei”. „Sis sprendimas yra ir 
ženklas, demonstruojantis, jog 
po visos eilės ‘žiaurių akcįjų’ 
prasideda ‘žiauri akcįja’ prieš 
partijos ir frakcijos narius”, 
rašoma pareiškime.

V. Žiemelis Seimo pirminin
kui adresuotame pareiški
me savo apsisprendimą pasi
traukti iš frakcijos motyvuoja 
tuo, kad galutinai įsitikino, 
jog konservatorių frakcijoje 
„įsigalėjo nedemokratiškas, ig
noruojantis frakcijos narių 
nuomonę vadovavimo stilius, 
ir frakcija tampa kitų valios 
vykdytoja”.

bar laisvus įgaliojimus Seime 
turintys L. Andrikienė ir V. 
Žiemelis gali bandyti „tverti 
savo atskirą partiją” arba su 
frakcijoms nepriklausančiais 
Seimo nariais burti naują 
frakciją.

Jokiai frakcijai Seime ne
priklauso demokratas Saulius 
Pečeliūnas, Naujosios sąjun
gos atstovė Vida Stasiūnaitė, 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos atstovas Antanas 
Švitra bei liberalas Alvydas 
Medalinskas.

Pagal Seimo statutą, jokiai 
frakcijai negali priklausyti ir 
Seimo pirmininkas, konserva
torių vadovas Vytautas 
Landsbergis.

Opozicinės Socialdemok
ratų frakcijos vadovas Aloyzas 
Sakalas BNS korespondentui 
atmetė galimybę, kad L. And
rikienė ir V. Žiemelis galėtų 
papildyti socialdemokratų gre
tas.

Centro frakcijos atstovas 
Seimo pirmininko pavaduoto
jas Romualdas Ozolas žurna
listams sakė nematąs galimy
bės „svarstyti jų atėjimą į 
frakciją, ir ne tik dėl ideologi
nių sumetimų”. „Mūsų frakci
ja nėra visų iš kur nors išei
nančiųjų surinkimo vieta. Mes 
priimame žmones, kurie yra 
tapatūs pagal savo pažiūras”, 
sakė R. Ozolas.

Centro frakcija neseniai 
„priglaudė” iš Liberalų frakci
jos pasitraukusius Kęstutį 
Trapiką ir Virginijų Marti
šauską.

L. Andrikienė ir V. Žiemelis

Nuotr.: Trispalvės jubiliejaus paminėjime kalba Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. (Elta)

Lietuvos sostinė paminėjo 
Trispalvės jubiliejų

Vilnius, sausio 1 d. (Elta) 
— Gruodžio 31 dieną buvo iš
kilmingai paminėtas Lietuvos 
trispalvės vėliavos pakėlimo 
virš Gedimino pilies 80-metis. 
Vėliavos pagerbimo ceremoni
joje dalyvavo Lietuvos Res
publikos Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, Seimo 
vicepirmininkas Andrius Ku
bilius, krašto apsaugos minis
tras Česlovas Stankevičius, 
Vilniaus miesto meras Rolan
das Paksas.

Šventinis minėjimas pra
sidėjo sostinės Gedimino kal
no papėdėje. Prie paminklo 
kunigaikščiui Gediminui išsi
rikiavo „Geležinio vilko” gar
bės sargybos kuopa, Savano
riškos krašto apsaugos dali
nys, skautai ir savanoriai su 
vėliavomis, sostinės gyvento
jai su mažomis trispalvėmis

Premjeras konservatorių 
partijoje paėmė valdžią į savo 

rankas
Vilnius, sausio 4 d. (BNS) 

— „‘Bolševikiniais metodais’ iš 
konservatorių partijos išmetus 
Laimą Andrikienę ir Vid
mantą Žiemelį, įtvirtintos par
tijos ‘tikrojo’ vado Gedimino 
Vagnoriaus nuostatos”, sako 
vienas Seimo opozicijos va
dovų.

„Manau, kad tas faktas, jog 
Vytautas Landsbergis paauko
jo savo šalininkus, rodo, kad 
jis, matyt, nori įsiteikti tikra
jam partijos ir dešiniųjų 
valdžios vadui Gediminui Vag
noriui”, pirmadienį spaudos 
konferencijoje pareiškė opozi
cinės LDDP vadas Česlovas 
Juršėnas.

„Gal jam šiais metais bus 
lengviau, gėdingai ir negražiai 
paaukojus du savo bendra
žygius, du partijos steigėjus”, 
sakė jis.

Pasak LDDP frakcijos vado
vo, L. Andrikienė ir V. Žie
melis išvaryti iš partijos „kaip 
bolševikų partijos laikais — 
nepasikvietus jų į posėdį, ne
įspėjus jų, žodžiu nepasakius, 
o paštu pranešus, kas atsiti
ko”.

„Demokratinės partijos tik
rai taip nesielgia”, sakė Č. 
Juršėnas.

Kitoje spaudos konferenci
joje socialdemokratų vadovas 
Aloyzas Sakalas teigė, kad 
konservatoriai pasielgė pagal

kol kas nėra aiškiai suformu
lavę tolesnių politinės veiklos 
Seime planų.

vėliavėlėmis.
Karius, valstybės ir kariuo

menės pareigūnus, visus pilie
čius Naujųjų mėtų ir Lietuvos 
vėliavos šventės proga pasvei
kinęs Seimo pirmininkas V. 
Landsbergis sakė, jog „vėliava 
— tai aukštai iškeltas ženk
las, kad visi matytų, kas yra 
ten, kur iškelta vėliava. Vė
liava — tai ir vedlys, šau
kiantis į tikslą. Paskui vėliavą 
eina procesijos, bendruome
nės, karių pulkai ir valstybės”.

Seimo pirmininkas trumpai 
priminė istorines aplinkybes 
prieš 80 metų, kai buvo atlik
tas nepaprastos politinės ir is
torinės reikšmės žygis — pa
kelta Lietuvos vėliava.

Sostinės meras R. Paksas 
sakė, kad prieš aštuoniasde
šimt metų bebaimiai vyrai iš
kėlė trispalvę, rodančią pasau-

,,‘geriausias’ Tarybų Sąjungos 
tradicijas”. „Lietuvoje įsikūrė 
‘ypatingasis pasitarimas’, ku
ris jau pirmu nuosprendžiu už 
akių nubaudė ponus Andrikie
nę ir Žiemelį”, sakė A. Saka
las.

Pasak jo, „vienvaldžiu Tė
vynės sąjungos vadovu tapo 
Gediminas Vagnorius, sėk
mingai išvaręs iš partijos du 
savo oponentus ir ryškius 
pono Landsbergio gerbėjus ir 
palikęs partijoje pono Lands
bergio kritikus. Ponui Lands
bergiui laikinai paliktas gar
bės pirmininko vardas”.

Č. Juršėno nuomone, L. An
drikienei ir V. Žiemeliui nu
sprendus pasitraukti iš kon
servatorių frakcijos Seime, 
valdančioji dauguma prarado 
svarbią trijų penktadalių dau
gumą. Ji būtina, norint pa
skelbti apkaltą arba atmesti 
veto dėl konstitucinių įstaty
mų. „Kai konservatorių frak
cija neteko akademiko Algirdo 
Rajecko, o į jo vietą buvo 
išrinktas mūsiškis Virmantas 
Velikonis, konservatoriai pra
rado jų vienų turėtą daugiau 
negu pusės Seimo narių dau
gumą”, sakė Č. Juršėnas. A. 
Rajeckas mirė 1996 metais.

„Reikės ieškoti sąjungininkų 
kitur”, apie konservatorių 
frakcijos padėtį sakė LDDP 
vadovas ir paragino Seimo 
centristus „nesėdėti ant dviejų 
kėdžių,” o apsispręsti, kieno 
pusėje jie yra — valdančiosios 
koalicijos ar opozicijos.

liui kryptį į Lietuvą, į Vilnių. 
.Aštuoniasdešimt metų turi
me savo vėliavą, kurios spalvų 
taip ilgėjomės, kurios galėjo
me netekti”, kalbėjo meras.

Kariai, garbės svečiai, sosti
nės gyventojai užkopė į Gedi
mino kalną. Čia raportavo 
„Geležinio vilko” garbės sar
gybos kuopos vadas. Trispalvė 
buvo pagerbta salvėmis. Ren
ginio dalyviai giedojo Tautišką 
giesmę, kalbėjo savanorių ats
tovas, buvo skaitomi pirmojo 
Trispalvės pakėlimo Gedimino 
kalne liudytojo prisiminimai.

Lietuvos kardinolas 
atidavė savo

„Santarvės” premiją
Kaunas, gruodžio 31 d. 

(Elta) — Jo Eminencija kardi
nolas Vincentas Sladkevičius, 
dėkodamas už „Santarvės” 
premiją, ją sudarančią pinigų 
sumą paprašė padalinti ki
tiems.

Kasmetinę „Santarvės” pre
miją prieš šv. Kalėdas kardi
nolui jo namuose įteikė Lietu
vos Respublikos prezidentas 
Valdas Adamkus ir kadenciją 
baigęs prezidentas Algirdas 
Brazauskas.

Naujųjų metų išvakarėse 
„Santarvės” fondo valdybai 
buvo nusiųstas Jo Eminenci
jos prašymas. „Nuoširdžiai 
dėkoju Jums už man suteiktą 
‘Santarvės’ piniginę premiją,
— rašo fondo valdybai Kardi
nolas Vincentas Sladkevičius.
— Būdamas jos nevertas, jau
čiu pareigą prašyti, kad pada
lintumėte ją pagal mano pa
geidavimą taip: Tėvui Stanis
lovui Dobrovolskiui — 3,000 
Lt, Kauno kunigų seminarijos 
parengiamajam kursui — 
3,000 Lt, Nemunėlio Radviliš
kio katalikų bažnyčios išlai
kymui — 3,000 Lt ir 1,000, 
kaip indėlį ‘Santarvės’ fondui, 
kitų metų premijai”.

„Pasilieku visuomet su Ju
mis santarvės ir broliškos 
meilės vienybėje”, baigia savo 
prašymą „Santarvės” fondo 
valdybai Jo Eminencija kardi
nolas Vincentas Sladkevičius.

* Europos Sąjunga pa
sveikino Lietuvos Seimo 
sprendimą Baudžiamajame ko
dekse panaikinti mirties baus
mę. „Šiuo žingsniu sutvirtina
mas Lietuvos įsipareigojimas 
užtikrinti žmogaus teises”, sa
koma pareiškime, kurį pa
skelbė antrąjį 1998 metų pus
metį Europos Sąjungoje pirmi
ninkavęs Austrijos užsienio 
reikalų ministras Wolfgang 
Schuessel. <bns>

Rusija raginama griežčiau 
kontroliuoti kariškių tranzitą
Vilnius, gruodžio 31 d. 

(Elta) — Krašto apsaugos 
ministerija paragino Rusijos 
gynybos ministeriją išspręsti 
organizacinius nesklandumus 
planuojant savo kariškių tran
zitą per Lietuvos teritoriją.

Tai pažymintis raštas Rusi
jos centrinei karinių susisie
kimų valdybai nusiųstas po to, 
kai gruodžio mėnesį Lietuvos 
pasieniečiai du kartus per tą 
pačią savaitę sulaikė Rusijos 
kariškius, kurie neturėjo lei
dimų vykti per Lietuvos teri
toriją.

Pasak Eltai perduoto Krašto 
apsaugos ministerijos prane
šimo spaudai, „Rusijos gyny
bos ministerijos Centrinės ka
rinių susisiekimų valdybos 
daliniai nelaiku ir netiksliai 
prašydavo leidimo kariniams 
vežimams, o pavieniais atve
jais net neturėdavo informaci
jos apie Rusijos karinių dali
nių komandų planuojamą 
tranzitą per Lietuvos terito
riją”.

Gruodžio 22 d. Pagėgių pa
sienio policijos rinktinės Ky
bartų užkardos pareigūnai iš 
traukinio „Kaliningradas-Mask
va” išlaipino dvi Rusijos ka
rines komandas — iš viso 28 
žmones, kurie neturėjo lei
dimų vykti per Lietuvos teri-

Izraelyje skelbiami Lietuvos 
žydšaudžių sąrašai

Vilnius, sausio 4 d. (BNS) 
— Iš Lietuvos kilusių žydų 
bendruomenė Izraelyje išleido 
trečią žydšaudžių sąrašus 
skelbiantį leidinį „Prisimink ir 
atmink”.

Leidinio sudarytojas Josifas 
Melamedas įžanginiame žo
dyje teigia, kad Lietuvoje būta 
daugiau nei 20,000 žydų geno
cido vykdytojų — suimi- 
nėjusių, saugojusių, variusių į 
žudynių vietas bei naikinusių 
savo aukas. Tokia išvada pa
daryta, išstudijavus Lietuvos, 
Vokietijos, JAV archyvuose 
saugomus dokumentus bei 
daugelyje valstybių išleistas 
knygas, taip pat surinkus liu
dininkų parodymus. ’

Trijuose pirmuosiuose lei
diniuose surašyta 6,000 pa-

Seimo pirmininko nesutarimai 
su prezidentu —- „šiurkšti 

dezinformacija”
Vilnius, gruodžio 31 d. 

(Elta) — Seimo pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pareiš
kė esąs apstulbintas „šiurkš
čios dezinformacijos” apie 
gruodžio 30-osios vakare vy
kusį jo susitikimą su preziden
tu Valdu Adamkumi.

Elta paskelbė, kad šiame su
sitikime išryškėjo prezidento 
ir Seimo pirmininko nuomo
nių neatitikimas keliais ak
tualiais klausimais.

„Bemaž dviejų valandų su
sitikime valstybės vadovai 
buvo vieni ir visais klausimais 
gerai sutarė. Tik atsisveiki
nant prezidentas pasiūlė po
kalbiui kitoje patalpoje dar 
pasikviesti jo teisinius pa
tarėjus dėl Seime pasakytų V. 
Landsbergio pastabų. Pata
rėjai mėgino nuneigti Seimo 
pirmininko vertinimą, kad jų 
parengtas tekstas, kuriuo pre
zidentas siūlė pakeisti Seimo 
priimtas pataisas Baudžia
mojo proceso kodekse, neatiti
kęs Konstitucijoje apibrėžtos 
procedūros. „Prezidentas šia-

Nr. 2

toriją. Lietuvos pareigūnai 
tada sugaišo apie dvi valan
das, tačiau jiems taip ir nepa
vyko „išpešti” reikiamos oficia
lios informacijos. Rusijos ka
riškiai buvo grąžinti atgal į 
Karaliaučiaus sritį.

Traukiniu „Maskva-Kalinin
gradas” vykę 52 šauktiniai Ru
sijos kareiviai gruodžio 27- 
osios naktį buvo sulaikyti Vil
niaus pasienio policijos rink
tinės Kenos pasienio kontrolės 
punkte.

Rusijos kariškiai buvo sus
kirstyti į dvi komandas, kurių 
vadai susisiekė su Transporta
vimo tarnyba Lietuvoje ir ga
vo reikiamus leidimus. Tada 
jiems buvo leista važiuoti per 
Lietuvos teritoriją, tačiau dėl 
šios priežasties traukinys 
„Maskva-Kaliningradas” buvo 
užlaikytas pusantros valan
dos.

Krašto apsaugos ministeri
jos Transportavimo tarnybos 
viršininkas majoras Sigitas 
Butkus Eltai sakė, kad tokių 
atvejų pasitaikydavo ir 
anksčiau. Ypač jie dažni prieš 
šventes arba per pačias 
šventes, kai Rusijos kariškiai 
nepasirūpina laiku pateikti 
dokumentus, kurie reikalingi 
atitinkamiems leidimams gau
ti.

vardžių. Nurodyti kai kurių 
asmenų kariniai laipsniai iki
karinėje Lietuvos kariuome
nėje bei pareigos nacių okupa
cijos savisaugos policijos dali
niuose, masinių žudynių vie
tos, kurių yra daugiau nei 
200. Pateikta taip pat kelias
dešimt žydšaudžių — daugelio 
su ginklais — nuotraukų. 
Įžanga išspausdinta hebrajų, 
sąrašai — lietuvių kalbomis.

Medžiagą renkantis ir skel
biantis J. Melamedas — buvęs 
Kauno geto pasipriešinimo or
ganizacijos, vėliau partizanų 
būrio „Mirtis vokiškiesiems 
okupantams” Rūdininkų gi
rioje dalyvis. Po karo J. Mela
medas pasitraukė iš Sovietų 
Sąjungos ir išvyko į Izraelį.

me dispute nedalyvavo, neda
rė išvadų, tik nurodė pata
rėjams, kad tokių kolizijų atei
tyje nebūtų”, teigiama gruo
džio 31 d. išplatintame Seimo 
pirmininko atstovės spaudai 
Loretos Zakarevičienės pareiš
kime.

Atstovė spaudai paneigė, 
kad V. Adamkus susitikime su 
V. Landsbergiu pareiškė esąs 
nustebintas tuo, kad pastaruo
ju metu itin dažnai ir energin
gai abejojama prezidento ir jo 
patarėjų veiksmų konstitucin- 
gumu. „Susitikime preziden
tas nieko panašaus nepa
reiškė. Seimo pirmininkas 
mano, kad tokius dalykus pa
sakoję pareigūnai pernelyg 
užsimiršo, gindami klaidingai 
suprastą muduro garbę”, ra
šoma pareiškime.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
GREITAI NESENSIME, JEI ŽUVĮ 

VALGYSIME
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

tos. Toks ligonis negali atverti 
vienos akies ir vienos pusės 
burnos uždaryti. Tos nervus 
gydančios, vitamino B-12 po
rūšies pąjėgumo nervus gydyti 
įvertinimui, ligoniai su vei
do nervo paralyžiumi buvo 
padalinti į tris grupes.

Viena grupė buvo gydoma, 
kaip dabar gydomas toks pa
ralyžius — su kortizoniais 
vaistais. Antrai grupei buvo 
duodamas kortizonas ir vita
mino B-12 porūšė — methylco
balaminas. O trečiai — vien 
tik tas methylcobalaminas. Vi
sų tų trįjų grupių gydymo duo
menys buvo lyginami, suse
kant, kiek reikėjo laiko, kol vi
siškai pasveiko nervas ir nu
siskundimai pranyko. Na, ir 
štai kas atsitiko.

Pirmos grupės ligoniai, gavę 
tik kortizoną, pasveiko per 
7,79 savaites. Antros grupės 
ligoniai gavę abu vaistus: kor
tizoną ir methylcobalaminą — 
pasveiko per 1,23 savaitės. 
Trečios grupės ligoniai, gavę 
vien tik methylcobalaminą, 
pagįjo per 5,1 dienas.

Vitamino B-12 porūšė net 10 kartų geriau gydo negu kortizonas
Minėti veido nervo paraly

žiaus gydymo duomenys buvo 
paskelbti medicininėje spau
doje prieš trejus metus („Me- 
thods and Findings of Experi- 
mental Clinical Pharmacolo- 
gy”, 17-8; 539-44, 1996, Oct.) 
ir rodė, kad vitamino B-12 
porūšė — tas methylcobalami
nas, net 10 kartų geriau gydė 
paralyžių, negu kortizonas. 
Veido nervo paralyžiumi ser
gantiems kasdieninė dozė tos 
vitamino B-12 porūšies — to 
methylcobalamino buvo nuo 
40 iki 60 mg. Tai saugus ir 
sėkmingas gydymas. O mes 
visi ir visos pradėkime iki de
vynių kartų per dieną valgyti 
vaisius ir daržoves, padieniui 
bendraukime su žuvimi, kad 
ir silke, o, reikalui esant, 
mums gydytojas padės gauti 
minėto nervus gydančio me
thylcobalamino. Tik neapsi
gaukime: to B-12 vitamino yra 
ir širdžiai — smegenims ne
sveikame maiste, kaip tryniai, 
gyvulio vidaus organai, kiau
liena ir sūris. Tokio maisto 
venkime, jei norime, kad skle
rozė nepaguldytų per greit 
mus ant lentos, nors ir svei
kus nervus turint. Sėkmės.

Dabar japonų mokslininkai 
susekė, kad iki šiol nežinota 
vitamino B-12 porūšė saugo 
nervus nuo susirgimo ir žmo
gų nuo per ankstyvo paseni- 
mo. Tokia apsauga yra nauja, 
iki šiol nepanaudota. Už tai 
visi ir visos susipažinkime su 
ja, nors paviršutiniškai.

Iki šiol nepagydomos tokios 
ligos kaip Parkinson, Alzhei- 
mer ar periferinių nervų nege
rovės, raumenų apnykimas 
bei nervinis senėjimas bus ga
lima naųju-natūraliu — būdu 
gydyti ar nuo jo saugotis. Vita
mino B-12 porūše, vadinama 
Methylcobalaminu, kada pats 
tas vitaminas yra Cyanocoba- 
lamin. Ta vitamino porūšė, 
kaip ir pats vitaminas B-12, 
yra pigi ir jokio neigiamo po
veikio nesukelianti. Ji prieina
ma amerikiečiams.

Vitaminas B-12 priklauso 
biologinių, cobalaminais vadi
namų, chemikalų grupei. To
kie chemikalai sava sudėtimi 
yra artimi kraujo sudedamajai 
daliai — hemoglobinui. Trūks
tant kūne vitamino B-12, atsi
randa mažakraujystė, ypač 
kai neturima skrandyje jo 
rūgšties, kepenys negali paga
minti hemoglobino. Tokia ma
žakraujystė sukontroliuojama 
vitaminu B-12, jo gaunant per 
visą amžių kasmėnesinę adatą 
ar tabletėmis jį priimant. Jo 
daug yra žuvyje, piene, mie
lėse ir saulėgrąžų sėklose.

Mažakraujystės gydymui 
naudojama B-12 vitamino rū
šis, vadinama Cyanocobala- 
mirii o nervus gydanti, japonų 
dabar susekta to vitamino 
porūšė yra Methylcobalamin.

Kepenys pagamina diek tiek nervus gydančio methylcobalamino
Per paskutinį dešimtmetį 

susekta, kad centrinės ir peri
ferinės nervų sistemos ligos 
rišasi kaip tik su trūkumu 
šitos japonų dabar susektos 
vitamino B-12 porūšies — to 
methylcobalamino, kuris saugo 
nuo nervinių negerovių ir per 
ankstyvo pasenimo. Gerai, 
kad kepenys, gavusios dabar 
vartojamą B-12 vitaminą su 
maistu ar priedais, nors ir ma
žą dalį jo paverčia į minėtą, 
nervus gydančią vitamino B- 
12 porūšę — į methylcobala- 
miną. Bet nervų apsaugai ir jų 
gydymui bei per ankstyvos se
natvės nesulaukimui reikia di
desnio vitamino B-12 porū
šies kiekio. Už tai mes su 
maistu daugiau gaukime to 
dabar naudojamo vitamino B- 
12.

Paskelbtų tyrimų duomenys 
nurodo, kad reikia didelių do
zių to nervus gydančio methyl
cobalamino nervinių ląstelių 
atstatymui ir jų mielininio ap- 
valkalo, o taip pat ir nervų ap
saugai.

Veido nervų paralyžių 
gerai tvarko methylco

balaminas
Jau susekta, kad tas japonų 

atrastas Methylcobalaminas 
. padeda tvarkyti daugelį nervi

nių negerovių, įskaitant sme
genų senėjimą, Parkinson ir 
Alzheimer ligas, daugybinę 
sklerozę, nervų apnykimą, 
atsparumo sumenkimą, ne
migą ir veido nervų paralyžių.

Štai geras pavyzdys, kaip 
gerai gydo staigią nervų ligą 
— veido nervų (facial nerve) 
nemirtinį paralyžių ta vitami
no B-12 porūšė — tas methylco
balaminas.

Veido nervas turi daug ša
kų. Jos visos, ar tik pavienės, 
gali būti staiga suparalyžuo-

SVEIKATOS TEMOS 
SPAUDOJE

SVEIKO GYVENIMO 
LAIKO PRAILGINIMUI

New York Academy of Scien
ces 1998 metų paskutinėmis 
dienomis išleido knygą „To- 
wards Prolongation of the 
Healthy Life Span: Practical 
Approaches to Intervention”.

Dabar pagrindinė teorija dėl 
senėjimo ir su juo susijusių 
ligų, taip pat ir dėl vėžio ligų 
yra, jog laisvi radikalai suke
lia nesveikas mutacijas. Tuo
met ląstelės nebeatlieka savo 
paskirties veiksmų ir atsiran
da per ankstyva senatvė. Ner
vų degeneracija veda į išpro
tėjimą, akių — į aklumą, 
kraujo indų ir širdies — į 
kraujo apytakos ligas, kaulų 
— į osteoporozę, imuniteto — į 
AIDS ir kt. ligas, epigenetinių 
kontrolių — į vėžį, sąnarių — 
į osteoartritį, glomerulių — į 
inkstų neveikimą.

Beje, tam visam ligų ir se
natvės tvanui yra apsisaugoji
mo bei gydymo priemonės. Tai

Vasario 16 gimnazijos vokiečių kalbos pradinė grupė dainuoja mokyklos talentų vakare.

yra antioksidantai. Bostono 
mokslininkai, vadovaujami M. 
Meydani, surado, jog antioksi
dantai sumažina ligų atsira
dimą, sušvelnina ligų pobūdį, 
prailgina sveiką senatvę, net 
ir šimtamečiams. Tai ypač ga
lioja vitaminams A, C ir E, jei 
jie yra kasdien imami padidin
tomis dozėmis. Denkam Har- 
man, laisvų radiklų veikimo į 
sveikatą teorijos pradininkas 
ir minimos knygos redakto
rius, sako, jog šiandien, paly
ginant su 1960 metais, ameri
kiečiai vartoja vitaminus 40- 
50% didesniais kiekiais, o kas
dien 8% amerikiečių padidintą 
kiekį vitamino C ir 4% — vita
mino E. Tas apsisaugojimas 
jau pradeda rodytis statis- 
niuose palyginimuose dėl 
šiandien ilgėjančio geresnio 
gyvenimo negu anksčiau.Saulius Šimoliūnas

ŠOKOLADAS
PRAILGINA AMŽIŲ?

Jau daug anksčiau moksli
ninkai buvo atradę, kad šo
koladas pagerina nuotaiką, o 
dabar tvirtinama, kad šoko
ladas prailgina žmogaus am
žių.

Buvo stebima per 7,800 Har- 
vard universitetą baigusių 
vyrų ir atrasta, kad šokolado 
valgytojai gyveno bent metus 
ilgiau, už nevalgančius šo
kolado. Šie tyrimai gruodžio 
pradžioje paskelbti „British 
Medical Journal”, tačiau per
spėjama, kad duomenys nėra 
galutiniai, tyrimai bus tęsia
mi, bet šokolado mėgėjams ir 
tokia užuomina jau žymiai 
„pagerino nuotaiką”.

NUTUKUSIOS MOTERYS 
IR ŠIRDIES LIGOS

„Journal of the American 
Medical Association” gruodžio 
pradžioje paskelbė, kad mote
rims, kurių juosmuo yra 30 ar 
daugiau colių skersmens, du
kart dažniau pasitaiko sirgti 
pavojingomis širdies ligomis, 
kaip plonesnėms jų sesėms. 
Jeigu liemens skersmuo yra 
38 coliai, pavojus triskart di
desnis, negu moterims, kurių 
liemuo yra 28 ar mažiau colių 
skersmens.

Tyrimuose dalyvavo 44,702 
moterys. Konstatuota, kad 
vien pagal moters išvaizdą gy
dytojai gali spręsti apie pa
vojų jos sveikatai, ypač šir
džiai.

KNARKIMAS KENKIA
NE TIK JĮ GIRDINTIEMS

Jeigu kam teko ar tenka 
miegoti šalia garsiai knar
kiančio, žino, kaip tas trukdo 
normalų miegą ir kartais erzi
na. Tačiau, pagal UCLA uni
versiteto tyrimus, garsus 
knarkimas yra pavojingas ir 
knarkiančiajam: tai gali suga
dinti kraujo indus, esančius 
abiejose kaklo pusėse ir net 
iššaukti insultą (stroke). Buvo 
stebėta 900 vyrų su miegojimo 
sutrikimais, pasireiškiančiais 
dideliu knarkimu, bet ši pro
blema nebūtina vien vyrams 
— yra ir knarkiančių moterų.

PARAMA KRIKŠČIONIŠKOS 
DEMOKRATINĖS MINTIES 

LAIKRAŠČIUI

Spausdinto žodžio Lietuvoje 
nestokojama — laikraščiais 
bei žurnalais užversti visi di
džiųjų miestų kioskai ir par
duotuvės. Tą pastebi visi, kam 
yra tekę paskutiniu metu lan
kytis Lietuvoje. Tačiau tarp 
daugybės sensacijas skelbian
čių, didžiulėmis antraštėmis 
pasidabinusių, laikraščių bei 
rėžiančiomis spalvomis išmar
gintų bulvarinių žurnalų ten 
nepastebėsime krikščioniškos 
minties laikraščio. Tokius mes 
rasime, tik prisiglaudusius 
bažnyčios prieangyje ar prie 
lauko durų geros valios tau
tiečius, bandančius su savo 
spauda patraukti, išeinančius 
iš bažnyčios žmonių dėmesį.

Lietuvos Krikščionių demok
ratų rėmėjų sambūrio valdyba 
Čikagoje su rūpesčiu ir apgai
lestaudami seka sunkią krikš
čioniškos krypties spaudos pa
dėtį Lietuvoje. Ypač norime 
dėmesį atkreipti į, sunkioje fi
nansinėje^ padėtyje esantį, 
LKDP mėnraštį .Apžvalga”. 
Buvo bandoma šį laikraštį 
leisti kas savaitę, tačiau pas
kutiniu laiku jis išeina tik sy
kį į mėnesį.

Bandant kiek galima padėtį 
šiam laikraščiui atgauti pu
siausvyrą, LKD sambūrio rė
mėjai ėmėsi iniciatyvos, kaip 
nors išlaikyti šio aktualaus 
Lietuvos krikščioniškos de
mokratijos gyvenimui laikraš
čio gyvavimą. Skaitytojų šiam 
laikraščiui Lietuvoje netrūk
tų, tačiau dauguma besido
minčių jo mintimis yra ne
pajėgūs užsiprenumeruoti. Su 
tokia padėtimi ypač susiduria
ma rajonuose, provincijos už
kampiuose, kur kaimo žmonių 
pajamos vos tenkina jų būti
niausius buitinius poreikius. 
Rėmėjų noras ir būtų, kad su
telktume kuo daugiau aukų 
prenumeratoms tokiems, ku
rie nepajėgia patys iš savo 
kuklaus uždarbio ar pensijos 
sau leisti tokį malonumą, kaip 
laikraščio prenumerata. Kiek
vienas geranoriškai siunčia
mas Apžvalgos” numeris ug
dys krikščioniškos demokrati
jos daigus ir tolimame provin
cijos kaime.

Metinė Apžvalgos” prenu
merata Lietuvoje tiktai 7 dole
riai. Daug kas galėtume pra
plėsti šio laikraščio prenume
ratų skaičių, užsakydami vie
nam kitam savo pažįstamų 
Lietuvoje šį svarų, visuomeni
nius bei politinius krašto 
klausimus nagrinėjantį, mėn
raštį. Neturint kam šį laik
raštį užsakyti, irgi ne bėda. 
Jei atsiusite 7 dol. vienai pre
numeratai (ar kelioms, jūsų 
pinigai bus persiųsti Apžval
gos” administracijai ir laikraš
tis bus siuntinėjamas tiems 
asmenims, kurie, nors ir norė
tų, bet nepajėgia laikraščio 
užsisakyti. Adresų LKD sky
riai tokių asmenų turi pakan
kamai. Tiesiogiai užsaky
mus ir čekius galima siųsti: 
Apžvalga”, Pylimo 36/2, 2001 
Vilnius arba Pr. Povilaitis,

9050 S. Troy Avė., Evergreen 
Park, IL 60805.

O jeigu kas norėtų Apžval
gą” užsisakyti sau, jos prenu
merata JAV tiktai 20 dol. Tai 
padarius, gailėtis tikrai ne
teks. Kiekviename šio laikraš
čio numeryje jūs rasite įvai
raus turinio įdomių Lietuvos 
gyvenimą liečiančių straips
nių, be jokių reklamų. Pami
nėsime keletą straipsnių iš 
paskutinio Apžvalgos” nume
rio. Ar atgims karžygių Lie
tuva?” — Krašto apsaugos mi
nistro Česlovo Stankevičiaus 
Lietuvos kariuomenės 80-me- 
čio šventinis pasikalbėjimas. 
„Jie sugrįš, kai Lietuvai to 
reikės” — pokalbis prie apva
laus stalo „Patriotizmas ir 
tradicija”. Prie „Laisvosios Eu
ropos” radijo „apskrito stalo” 
santykius aiškinasi Lietuvos 
krikščionys demokratai. Ait
varo Prancūzaičio straipsnis 
Ar tikrai tautai neturi rūpėti 
demokratija už krašto likimą 
atsakingų partijų viduje”. 
„Kad mokykla taptų kultūros 
židiniu bei traukos centru” — 
pašnekesys su Švietimo ir 
mokslo viceministre Gražina 
Paliokiene. „Per amžius bu
dėję — laisvę laimėjom per au
kas ir pasišventimą” — rašo 
pulkininko Vinco Jasulaičio 
sūnus dr. Vytautas Jasulaitis. 
„Jeigu priešas iškirs medžius 
ir mes negalėsime lapų valgyti 

• ir žievės, valgysime šaknis, 
bet priešui nepasiduosime” — 
pokalbis su Lietuvos kariuo
menės vyriausiu kapelionu 
mjr. Alfonsu Bulota.

Sąrašą straipsnių, paimtų iš 
vieno Apžvalgos” numerio bū
tų galima tęsti dar ir toliau, 
bet ir iš čia pateiktų galima 
susidaryti vaizdą, kokias te
mas nagrinėja šis laikraštis. 
Kiekvienas numeris yra 16 
puslapių, gausiai iliustruotas 
nuotraukomis.

Ne vienas LKD sambūrio 
rėmėjas, kai buvo kreiptasi 
„Drauge”, jau užsakęs po ke
letą prenumeratų broliams 
tautiečiams. Sambūrio valdy
ba iš savo iždo taip pat užsakė 
didesnį skaičių prenumeratų. 
Būtų gražu, kad atsirastų ir 
daugiau norinčių prisidėti prie 
Apžvalgos” prenumeratų va
jaus. Tiesa, kad ne vienas tė
vynėje stokoja materialinių gė
rybių, bet nemažiau jiems 
trūksta ir dvasinio peno, kuris 
gaivintų jų savimonę, keltų 
pasitikėjimą savimi, noriau ir 
su entuziazmu jie jungtųsi į 
bendrą politinį bei visuome
ninį, demokratinės, krikš
čioniškais pagrindais pagrįs
tos, Lietuvos atstatomąjį dar
bą.

J. Končius

PASIŲSTA PARAMA 
LIETUVOS VAIKAMS

„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas šiomis dienomis iš
siuntė Lietuvon 43,166 dol. 
Tai Amerikos lietuvių para-
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mos pinigai Lietuvos vaikams
— našlaičiams 1999 metų sau
sio, vasario, kovo ir balandžio 
mėnesiams. Ton sumon įskai
tomos ir globėjų siunčiamos 
šv. Kalėdų dovanos jų globoja
miems vaikams, bei 2,450 dol. 
kun. S. Tunaičio globojamoms 
mokykloms Rieškutėnuose.

Išsiųsta parama išdalinama 
731 vaikui. „Lietuvos Naš
laičių globos” komitetas turi 
šiuo metu 10 patikėtinių Lie
tuvoje, per kuriuos pagalba 
vaikams yra siunčiama. Tai: 
Gražina Landsbergienė — 258 
vaikai, „Kaimo Vaikų fondas”
— Regina Švobienė — 378 vai
kai, kun. A. Baniulis — 13 
vaikų, kun. L. Dambrauskas
— 15 vaikų, kun. B. Jonaus- 
kas — 2 vaikai, Teresė Kau- 
šikienė — 4 vaikai, kun. 
Gražulis — 18 vaikų, kun. K. 
Ralys — 31 vaikas, kun. R. 
Ramašauskas — 7 vaikai, ir 
kun. R. Repšys — 5 vaikai. 
Taip pat buvo pasiųsta Sibiro 
tremtiniams atsiųstos žmonių 
aukos — 125 dol. suma.

Tikslią „Lietuvos Našlaičių 
globos” komiteto 1998 metų 
apyskaitą pateiksime vėliau. 
„Lietuvos Našlaičių globos” 
komitetas yra vienas iš trįjų 
JAV LB Socialinių reikalų ta
rybos komitetų, įsteigtas 1993 
metais padėti nuskriaustam 
vaikui — našlaičiui Lietuvoje. 
Šio komiteto užduotis remti 
Lietuvos vaikus — našlaičius, 
remti, jei gaunama pinigų, 
kaimo mokyklas, remti naš
laičius — invalidus studentus 
Lietuvoje. Vaikai remiami iki 
18 metų, nebent Amerikos 
globėjas pageidauja ir toliau 
remti. Komitetas ‘ prašo 150 
dol. metams vieno vaiko para
mai. Ši parama siunčiama 
Lietuvon tris kartus metuose 
po 50 dol. vaikui. Suma nėra 
didelė, bet tam, kas nieko ne
turi, yra labai daug. Kvie
čiame visus, kurie gali, Ameri
kos lietuvius prisidėti prie 

aramos Lietuvos vaikams, 
io komiteto rėmuose veikia ir 

Almos fondas. Visos aukos 
nurašomos nuo mokesčių. Ko
mitetas yra įregistruotas kaip 
nepelno siekianti organizacįja 
ir veikia atskirai nuo kitų ko
mitetų — turi savo Tax I.D.
numerį. .

Komiteto adresas: „Lietuvos 
Našlaičių globos” komitetas 
(Lithuanian Orphan Care) 
2711 West 71 st. Str. Chicago, 
IL 60629. Birutė Jasaitienė

• Klaipėda. Rugsėjo 30 d. 
Klaipėdos universiteto Kate
chetikos katedroje elzbietietė 
sės. Myrta tikybos mokyto
jams, katechetikos specializa
cijos studentams ir magistran
tams vedė seminarą, kaip pa
sirengti advento katechezei.

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300

DR. JOVITA KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA 
9525 S.79th Avė., Hickory Hllla. IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

ARASŽUOBA, M.D.
' INDRĖ RUDAITIS, O.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA

1020 E.Ogden Avė., Suite 310 
Naperville, IL 60563 

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

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

DR. ŽIBUTĖ fAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E. Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285

LINAS SIDRYS, M.D.
Akių ligos / Chirurgija 

9830 S.Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415 

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

Tel. 773-735-7709
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai. 

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

DR. L. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą

DR. A.B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tek 708-422-0101
Valandos pagal susitarimą 

Pirmad. 3v.p.p.-7v.v., antr. 12:30-3v.p.p. 
treč. uždaryta, ketvirt. 1-3v.p.p. 
penktad. ir SeStad. 9v.r.-12v.p.p.

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą

DANTŲ GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S.

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

630-852-5353 
Valandos pagal susitarimą 
Gydytojas kalba lietuviškai

• Nemunaitis. Spalio 10 d. 
Nemunaityje parapijiečiams 
organizuota Šventojo Rašto 
pažinimo diena. Buvo studi
juojamas vienas Naujojo Tes
tamento epizodas — „Ves
tuvės Galilėjos Kanoje”. Re
miantis šiuo epizodu vyko teat- 
realizuota bibliodrama, į kurią 
įsitraukė visi renginio daly
viai.



MOTERIS — GYVA PREKĖ
K BARONAS

Mūsų korespondentas Europoje
„Netikėkite pažadais” — 

skelbia lenkiški, rusiški, ru
muniški užrašai geležinkelių 
stotyse, oro uostuose, kavinėse 
bei kitose viešose vietose.

Taip norima Rytų Europoje 
apsaugoti jaunas moteris nuo 
vilionių ir „auksinius Vaka
rus” geriems uždarbiams, nes 
tikrovėje slaugių, padavėjų, 
indų plovėjų darbus reikia ap
mokėti karčia kaina, — atsira
dus viešuose namuose.

Vokietijos spauda pranešė, 
kad jau įsteigtos tarptautinės 
organizacijos, kurių tikslas 
yra jaunų moterų apsauga 
nuo tokio išnaudojimo, nes 
moterys, atsiradusios sąva
dautojų rankose, yra laikomos 
kaip paprasta prekė. Tas pas
tebima dabar, nes Rytų Euro
pai yra lengvai pasiekiama jos 
vakarinė dalis.

Įvykusioje Berlyne konferen
cijoje, buvo nagrinėjamos są
vadautojų vilionės ir moterų 
apsauga. Taip pat Hamburgo 
svarstybose (Hamburge yra 
apie 1,5 tūkst. prostitučių) 
posėdis buvo pavadintas „Ko
va su moterų prekyba”, pada
rant abiejose svarstybose vie
nodą išvadą: atvežus moteris į 
Vokietiją ar kokį kitą kraštą, 
jos tuoj pat yra belaisvės, ta
čiau moterys bijo bendradar
biaut su teisėtvarka. Buvo 
statomas klausimas: ar mote
rims yra žinoma, kokiame pa
vojuje jos atsiranda, atvyku
sios turistine viza, ar slapta 
atvežtos per valstybinę sieną?

Atsakymas: „Taip, vienoms 
žinoma, kad teks dirbti se
niausioje pasaulyje moterų 
profesijoje — kitos neturi su
pratimo”, — atsakė Olandijos 
atstovė. Ji atstovavo Olandijos 

pęejtybos” organizaci- 
j^.^tlesa, daugelis moterų jau 
savo kraštuose buvo užanga- 
žuotos viešuose namuose. 
Hamburgo kriminalinės polici
jos pareigūnas taip pat pažy
mėjo, kad tokios moterys tikisi 
ir laukia žym i ai didesnio atly
ginimo Vokietijoje. Deja, visas 
uždarbis — pelnas, priklauso 
nuo sąvadautojo, nes tik maža 
dalis „uždarbio” patenka į 
prostitutės rankas, kadangi 
jos prižiūrėtojas 90 proc. at- 

i skaito už kambarį, maistą, ke- 
• lionės išlaidas. Tie „atskaity
mai” trunka metų metais, iki 
moteris pasensta, nėra pa- 
traukli vyrams. Tuomet ir 
parduodama labai pigiai ki
tam sąvadautojui, arba gali
laisvai grįžti į savo tėvynę.

Kaip minėjau, kitos moterys 
taip pat iš anksto žino, kad 
joms teks šokti naktinio klubo 
scenoje, tačiau nežino, kad be 
šokio, joms teks susitikti su

brutaliu baro savininku, kuris 
šokėjas išnaudoja taip pat ki
tiems tikslams. Jų svajonė 
buvo užsidirbti pinigų, kiek
vieną mėnesį siųsti pinigus 
varge gyvenantiems tėvams, 
broliams, sesėms...

Lapkričio 15 d. Miuncheno 
dienraštis „Sueddeutsche Zei
tung” pranešė, kad Hamburgo 
teismas nuteisė Latvijos pi
lietį 13 metų kalėjimo baus
me. Jis moteris laikęs kaip 
gyvą prekę, atveždamas į Vo
kietiją, net nepilnametes, pri
versdamas jam uždarbiauti 
viešuose namuose. Vieną 20- 
metę, jis slaptai atvežė į Vo
kietiją su pažadu dirbti valy
toja, tačiau tuoj pat ją „par
davęs” turkui sąvadautojui už 
1,5 tūkst. dol. Kitai, 16-metei 
latvei jis parodęs net paruoštą 
santuokos pažymą. Atvežęs 
latvis įsakęs jai kiekvieną die
ną „uždirbti” 300-400 dol. Jei
gu ji atsisakysianti nuo savo 
darbo, motinai bus sulaužytos 
kojos, rankos. Deja, mergaitė 
negalėjo uždirbti reikalauja
mos sumos, tad latvis savo 
tautietę pardavė kitam są
vadautojui, iš anksto visoms 
atimdamas pasus. Teisme vi
sos moterys bijojo ką nors pa
sakyti, atsimindamos sąva
dautojų grasinimus.

Hamburgo ir Berlyno svars
tybose padaryti keli nutari
mai: policijai, suėmus viešuo
se namuose moteris be pasų ir 
be apsigyvenimo teisių, tokias 
moteris laikinai palikti orga
nizacijos globoje, o ne siųsti 
jau kitą dieną į tėvynę. Tuo 
bus duodamas be jokios bai
mės apsigalvojimo laikas ir 
gal po trijų-keturių savaičių 
moterims pasisakant teisme 
prieš sąvadautojus. Iki teismo 
moterys'būtų'policijos apsau
goje, pilnai išlaikomos.’

Bet kas po teismo? Aišku, 
grąžinimas į gimtuosius kraš
tus, laukiant ten sąvadautojų 
keršto.

Nagrinėtas taip pat kitas 
klausimas — moterims įsteig
ti perauklėjimo kursus, sutei
kiant joms progą išmokti ko
kio amato, vėliau duoti lei
dimą laikinam darbui. Tik 
sutaupiusios pinigų, jos būtų 
grąžintos atgal.

Kita medalio pusė: Rytų Eu
ropos moterys ar net buvusios 
prostitutės, sužinojusios apie 
tokias sąlygas, pradės į Va
karus keliauti įvairiais ke
liais, visom galimom priemo
nėm, sudarydamos Vakarų 
Europai dar daugiau prob
lemų.

Mano nuomone, Rytų Euro
pos moterų blogo gyvenimo ir 
kartu prostitucijos šaknų rei-

Nuotr. dr. Kazio Ambrazaičio

PINIGINĖ PARAMA KOVŲ DALYVIAMS 
IR JŲ ŠEIMOMS

Vyriausybė gruodžio 30 d. 
patvirtino tvarką, pagal kurią 
vienkartinės pašalpos bus iš
mokamos pasipriešinimo daly
vių šeimoms.

Nutarime kalbama apie tas 
šeimas, kurių nariai dalyvavo 
1940-1990 m. ginkluoto ir ne-

kia ieškoti socialiniame gyve
nime. Tik turtinga Vakarų 
Europa gali padėti vargšei ry
tinei pusei, stipria finansine 
parama, išgydyti šią pavojingą 
žaizdą. Priešingu atveju, ši 
moterų prekyba vyks dar me
tų metais. Nemanau, kad Eu
ropos parlamento paskelbti 
1999 m. „Tarptautinės moterų 
prievartos metais” pasieks sa
vo tikslą. Gražūs žodžiai ir no
rai bus įsegti į kokią bylą ir 
padėti į stalčių.

Ir lietuvaitės minimos spau
doje. Jos atvežamos daugiau
sia į Berlyną, ir iš Reicho sos
tinės „skirstomos” į Hambur
gą, Frankfurtą bei kt. mies
tus. Netoli mano gyvenamo 
Heidelbergo, policijai patikri
nus naktinį barą, rasta jame 
lietuvaitės. Vienai pavyko pa
bėgti iš sąvadautojo rankų ir 
paprašyti policįjos globos. Ar 
jos buvo tikros lietuvaitės — 
sunku pasakyti. Policijos pra
nešimu visos turėjo Lietuvos 
pasus, tad ir spaudoje jų tau
tybė pažymėta „Litauerinen”.

ginkluoto pasipriešinimo judė
jimuose ir žuvo arba mirė per 
tardymą ar būdami kalėjime.

Vyriausybė nustatė, kad iš
vadas dėl karių savanorių ir 
laisvės kovų dalyvių žūties ar 
mirties teikia Lietuvos gyven
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras, o Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija 
pagal gautas miestų ir rajonų 
savivaldybių paraiškas iš val
stybės biudžeto skiria lėšas 
vienkartinėms pašalpoms mo
kėti.

Pašalpas išmokės savival
dybės, kurių teritorijoje iki žū
ties gyveno pasipriešinimo 
okupacijoms dalyvis. Tačiau 
jos bus išmokamos tik tuomet, 
kai visi žuvusiojo ar mirusiojo 
rezistento šeimos nariai bus 
pateikę atskirus prašymus. 
Patikrinusios pateiktus doku
mentus ir gavusios lėšų, savi
valdybės vienkartines pašal
pas perves į šeimos narių as
menines sąskaitas Lietuvos 
taupomajame banke.

Si tvarka nustatyta remian
tis šiemet priimtu įstatymu 
dėl Lietuvos valstybės para
mos šeimoms, kurių nariai žu
vo priešindamiesi 1940-1990 
metų okupacijoms.

Pagal įstatymą, vienkartinę 
pašalpą numatoma lygiomis 
dalimis išmokėti žuvusio kario 
savanorio ir laisvės 'kovų daly

vio tėvams ar įtėviams, kitos 
santuokos iki rezistento žūties 
nesudariusiems sutuokti
niams, vaikams ar įvaikiams, 
taip pat broliams ir seserims, 
jeigu pasipriešinimo okupaci
joms dalyvio žūties metu jie 
buvo jaunesni nei 18 metų ir 
neturėjo abiejų tėvų.

Žuvusių kovos lauke ar su- 
imant, nužudytų ar mirusių 
per tardymą iki įsiteisėjant 
teismo nuosprendžiui arba 
mirties bausme nubaustų 
ginkluoto pasipriešinimo daly
vių, karių savanorių šeimų 
nariams bus išmokamos 
20,000 litų vienkartinės pašal
pos.

Jau įsigaliojus teismo nuos
prendžiui, kalėjime mirusių 
ginkluoto pasipriešinimo daly
vių šeimų nariams numatytos 
15,000 litų pašalpos. Tokio pat 
dydžio vienkartinė parama 
skiriama ir žuvusių suimant, 
nužudytų ar mirusių per tar
dymą iki įsiteisėjant teismo 
nuosprendžiui arba nubaustų 
mirties bausme neginkluoto 
pasipriešinimo dalyvių šeimų 
nariams.

Tuo tarpu 12,000 litų pa
šalpos atiteks toms šeimoms, 
kurių nariai buvo neginkluotų 
laisvės kovų dalyviai, nužu
dyti ar mirę įkalinimo vietose 
jau po to, kai buvo įsigaliojęs 
teismo nuosprendis.

Beje, vyriausybės nutarime 
numatyta, kad Finansų minis
terija vienkartinių pašalpų 
dydį kasmet indeksuoja atsi
žvelgdama į tų metų infliaciją. 
(Elta)

„VOLKSWAGEN” ŽADA
KOMPENSACIJAS

Vokiečių susivienijimas 
„Volkswagen AG” įsteigė Hu
manitarinės pagalbos fondą 
remti asmenims, kurie per 
Antrąjį pasaulinį karą buvo 
išvežti priverstiniams dar
bams į Vokietiją tuometinėse 
„Volkswagen” gamyklose.

Susivienijimas prašo buvu
sius karo belaisvius iš viso pa
saulio užpildyti fondo pa
rengtą anketą.

Paramą per karą nukentė- 
jųsiems asmenims, patikrinus 
jų pateiktus dokumentus, ža
dama išmokėti kiek įmanoma 
greičiau.

Lietuvos ambasada Vokieti
joje informuoja, kad humani
tarinio fondo veiklą koordi
nuoja speciali komisija, kuriai 
vadovauja buvęs Izraelio 
premjeras Shimon Pėrės,

„Volkswagen” 1940-1945 
metais priverstinai dirbę as
menys prašomi atsiliepti adre
su: KPMG Deutsche Treu- 
hand-Gesellschaft AG, Post- 
fach 55 03 50, 60402 Frank- 
furt am Main, Bundesrepublik 
Deutsčhland. Jų fakso nume
ris - +49 (69) 95 87-33 33.

Prasidedančius naujuosius 
metus kartais palyginam su 
baltu, švarutėliu popieriaus 
lapu, kuriame per daugiau 
kaip 360 dienų galime įrašyti 
atliktus darbus, išsipildžiusius 
troškimus, gražius ir liūdnus 
savo gyvenimo epizodus, bet 
taip pat — jau ne mūsų pačių 
ranka — į tuos lapus dažnai 
įrašoma nelabai malonių pa
ragrafų.

Čikaga ir, galima sakyti, 
visa Vidurio Vakarų Amerika 
nuo praėjusio šeštadienio — 
taigi, vos prasidėjus Naujie
siems metams — panaši į tą 
baltutėlį popieriaus lapą, tie
sa, nemažai „suglamžytą”, iš
braižytą, kauburiuotą ir iš
vingiuotą. Tik nelabai kas 
stabteli pasigrožėti baltąja 
danga, nuklojusia miestus, 
laukus, iš pagrindų pakeitu
sia gamtovaizdį ir daugelio 
žmonių dienotvarkę. Kone 
visi teigia: „Laimė, kad ta 
žiemiška audra su gausiais 
sniego krituliais ir stipriais 
vėjais, nepasitaikė darbo die
ną, o kaip tik savaitgalį...” Tik 
vaikai, be abejo, džiūgavo 
sekmadienio vakare, išgirdę, 
kad pirmadienį mokyklose pa
mokų nebus.

Oro biuras tvirtina, kad tai 
antroji sniego gausumu au
dra, aplankiusi Čikagą. Dau
gelis ilgiau čia gyvenusių pri
simena 1967 metų sausio mė
nesio pusnynus, kurie anuo
met visiškai suparalyžiavo šį 
didmiestį. Bet ir dabar nėra 
kuo „skųstis” — pagal sekma
dienio. vakaro duomenis 
O’Hare oro uoste užregist
ruota .daugiau kaip 21 colis 
sniego, iškritusio vienos paros 
laikotarpiu. O tai jau ne juo
kai, nors gamta — toji nerim- 
tuolė pokštininke — kartas 
nuo karto parodo, kad visi 
žmonių technikos stebuklai ir 
geriausiai paruošti planai ne
daug jai rūpi. Vos pajudina 
patį mažiausią savo pirštelį, 
.visos tos pastangos subyra lyg 
kortų nameliukai.

Čikagos miesto meras ir sa
vivaldybė turėjo pakankamai 
perspėjimų, nes sinoptikai jau 
prieš savaitę pradėjo skelbti, 
kad šį kartą ir mus kliudys 
audrą — visų žiemiškų audrų 
audringiausia. Žinoma, ar 
tais pranašais tikėjo miesto 
gyventojai, tai jau kitas reika
las, nes pakankamai dažnai 
neatspėjamas net rytdienos 
oras, o ką bekalbėti apie toli
mesnį laiką. Vis tik „vir
šūnės” rimtai ruošėsi pūgai,, 
nes juk šiemet rinkiminiai 
metai, taigi, pradedant meru, 
baigiant visais kitais parei
gūnais ir pareigūnėliais, ku- 
—--------- -------- ... --- -------------------' -

Danutė Bindokienė

Tai prisnigo!
rie bijo prarasti šiltas, gvėrai 
apmokamas vietas, arba tikisi 

.į jas patekti, nenori rizikuoti, 
užsitraukiant miesto gyven
tojų rūstybę dėl nenuvalytų 
gatvių. Niekam iš atminties 
metų eiga neištrynė buvusių 
pūgų ir jų pasekmių mero rin
kimams. Juk prieš kiek dau
giau kaip trisdešimt metų po 
sniego pusnynais buvo palai
dotos Michael Bilandic viltys 
atsisėsti Čikagos mero kėdėn, 
juk tik dėl to Jane Byrne taip 
karštai žadėjo nušluoti visus 
sniego likučius nuo miesto 
gatvių ir kelių... Tad visą 
praėjusį savaitgalį televizijos 
ekrane švysčiojo atitinkamai 
rimtas mero Richard M. Da- 
ley veidas ir skambėjo žodžiai, 
raginantys gyventojus neišsi
gąsti — viskas pasibaigs lai
mingai, nepaisant, kiek išdy
kėlė žiema, leidusi visiems 
„sausai ir saugiai” sutikti 
Naujuosius metus, iš savo ma
giško maišo iškratys sniego 
pusnynų. Antra vertus, TV 
laidos turėjo naują temą ir 
bent vieną dieną nereikėjo 
klausytis nesibaigiančių ko
mentarų apie prez. Clinton li
kimą,

Skųstis iš tikrųjų čikagie- 
čiams nederėtų, nes iki šių 
metų pradžios žiemos kaip ir 
nematėme. Tiesiog reikėjo 
stebėtis, kad Arizonoje snie
gas baltai papuošė milžinus 
seguaro kaktusus, o Kaliforni
joje apelsinai „apaugo” ledo 
varvekliais, kai mes . čia. tebe
vaikščiojome rudeniškai apsi
vilkę ir džiaugėmės žiemos 
palankumu. Tik vienas kitas, 
neseniai iš Lietuvos atvykęs, 
tautietis padūsaudavo, kad la
bai pasigenda baltos, lietu
viškos žiemos... Na, šiuo. metu 
Čikaga nei kiek ne prasčiau 
pusnynais pasipuošusi kaip 
Vilnius. Deja, didmiesčio snie
gas gražus vos vieną kitą 
dieną — tuoj apsineša dul
kėmis, apkrinta suodžiais ir 
nuo gatvėse išbarstytų druskų 
papilkėja.

Nesidžiaugia šia gamtos iš
daiga ir keleiviai, jau kelinta 
diena uždaryti O’Hare ir Mid- 
way oro uostuose, kai dėl 
prasto matomumo bei slidžių 
takų negali pakilti ir nusileis
ti lėktuvai. Nesidžiaugia,' kai 
reikia nukasti tonas sniego 
nuo prie gatvių pastatytų au
tomobilių, vargais negalais 
išskaptuoti vietą prie savo 
namų ir neprarasti galvos, kai 
atvažiavęs kaimynas bema
tant joje pastato savo auto
mobilį...

Žiema gražiausia, kai pa
mojuoja „sudiev” ir išnyksta.

NEIŠGYVENTŲ DIENŲ 
NAŠTA

JURGIS JANKUS 
ROMANAS

Nr. 96 (Tęsinys)

Po ano praėjusį rudenį atsivėrimo ir po kai kurių 
užuominų vėliau, man vis rodėsi, ir tebesirodo, kad jai 
Kazys tebėra toks pat, kai atsirėmusi jam į krūtinę 
tekdavo dviračiu.

— Aš norėčiau pasidairyti atviros jūros. Čia tokia 
kamšalynė, — pasakė kai baigėm valgyti.

— O kas mums draudžia?
— Turbūt niekas.
Ir man taip rodosi. Diena graži. Lėkim pasidairyti. 

Kad niekas nerūpėtų, pasakykim, kad grįšim tik va
kare.

Aldona lyg suabejojo, bet kiek gaištelėjusi pa
sakė:

— Tik norėčiau prieš penktą sugrįžti.
— Nagi? — susijuokiau. — Juk niekas nepradės 

rinktis vakarienės ir Aldonai nereikės rūpintis, kad vi
sus galėtų pašerti. Tos dienos praėjo.

— Tos dienos praėjo, bet kitos ateina. Ar manai, 
kad ligi tol galėtumėm nespėti?

—- Nemanau nieko, bet jeigu reikia, tai reikia ir 
spėti.

Išvažiavom. Pasiėmiau piešimo sąsiuvinį ir fotog

rafijos aparatą. Nenujaučiau, kad kas galėtų patrauk
ti akį, bet dėl visa ko. Gerokai palėkę į rytus, pasukom 
kelučiu į dešinę. Atsidūrėm ant aukštoko kriaušio. 
Ant kriaušio kelios vėjo nugairintos pušys, vėjo visaip 
supūkštytas smėlis, retos pajūrio smilgos, kas jų 
vardą žino gal ir kitaip vadina, apačioj tuščias pajūris. 
Toli kairėje pajūriu ėjo trys žmonės. Net ne į mūsų 
pusę, bet tolyn.

— Tai platybės! — šūktelėjo Aldona. — Nuo čia 
ligi amžinybės galo. Tai mano irdžiai pasaulis.

— Man irgi prie širdies, bet aš norėčiau, kad jūra 
šėltų, — pridėjau savo.

— Ir viską griautų?
— Ne, kad griautų, kad pamatyčiau. Vis noriu 

pamatyti, ko nesu matęs.
— Nė į Ameriką atplaukdamas nematei?
— Ne. Vieną sykį truputį pasupo, bet nesišiaušė, 

nesitaškė. Audra, sakė, ėjo kažin kur pro šoną, bet 
mes net debesų nematėm.

— O mes tris dienas į viršų negalėjom išlipti. Ban
gos per laivą vertėsi, visa jūra baltavo kaip sniegas. 
Gal iš tolo ir smagu būtų žiūrėti, bet antrą sykį tokioj 
jūroj paplūduriuoti tikrai nenorėčiau.

— Bet pamatyti?
— Net nežinau. Iš šono nemačiau, bet vargu ar 

būtų smagu. Visą laiką jausčiau, kad kas nors, kur 
nors tą siautulį kenčia, o kas nors jame ir žūsta.

Statoku skardžio šonu nuslidinėjom žemyn. Aldo
na paėmė rankšluosčius, o aš tik piešimo sąsiuvinį. 
Fotografijos aparato neėmiau: dangus buvo melsvai 
palšvas, be jokio debesėlio, jūra visiškai sutingusį,

kaip didelė, didelė bala. Net ir bangos atrodė labai iš 
lėto rieda į krantą, net ir lūžta tingėdamos. Ir lūžima 
garsas, rodos, ateina ne iš jūros, bet iš retom skarotom 
smilgom nudaigstytų kopų.

— Ar ne gražu? — nuslydusi akimis nuo vieno 
paplūdimio galo ligi kito. — Tikra ramybė. Ramesnė 
negu būdavo tėviškės vidurdienį per vasaros karščius. 
Peslys iš padangių tą ramybę dar labiau pabrėždavo. 
Tik čia nė peslių nėra.

— O čia tilvikai, — pasakiau.
Ir abu valandėlę stovėjom ir žiūrėjom, kaip jie vik

riai laksto pagal tingų bangų ritmą. Kartu su jom į 
krantą, kartu su jom atgal į jūrą ir vis ką nors pagau
dami, vis kokią iš jūros atneštą dovanėlę.

— Ir tilvikai. Jie irgi tinka. Ir žuvėdros. Tik žmo
gus. Tik žmogų žavi sumaiščiai. Jeigu nėra aplinkoje* 
tai pats juos kelia. Kodėl?

Nežinojau kodėl. Ir dabar nežinau. Gal todėl, kad 
nori ištrūkti iš vienodo gamtos ritmo, o gal ir todėl, 
kad viskam nori primesti savo valią, tapti dievu. Tik 
pats vienas, tik valdyti, tik žiūrėti į kitus suklupusius 
ir džiaugtis. Bet argi? Ar džiaugsmas, ar dantų grie
žimas, kai ir kitas, ir trečias, ir ketvirtas, ir dar kažin 
kelintas taip pat nori tapti visagaliu Dievu. Ar ne visų 
sunkiausia žmogui dalintis dievyste?

Į panašius svarstymus įsisukę gal valandą pra- 
vaikščiojome mindami grįžtančių bangų smėlyje palik
tus nuostabius purslų mezginius, paskum subridome į 
jūrą. Aldona tuoj nunėrė tolyn ir kol apsukusi lanką 
sugrįžo, aš saugodamasis gelmės paplaukiojau namų 
kūdroje išmoktu šunies plaukimo stiliumi, pamėginau

plaukti kaip Aldona vakar buvo pamokiusi, įsidrąsi
nau pagulėti aukštielninkas. Neužmiršau. Įsįžiūrąjęs į 
dangų, nepajutau kaip ji šalia atsirado.

— Ar neužteks tinginiauti? — pasakė.
— Netinginiauju. Plaukiu!
Kaip iš laivo išmestas maišas. Va taip!
Apsivertė aukštielninka, ėmė plaukti. Pamėginau,

bet vos pakėliau ranką, vanduo užpylė veidą. Abu tu
rėjom juoko. Paskum parodė kaip tikrai reikia. Po ke
linto karto visiškai gerai ėmiau plaukti, bent man at
rodė, kad gerai. Paskum dar paplaukiau, kaip vakar 
buvo pamokiusi. Neskendau. Tariausi jau plaukiąs ir 
pasakiau:

— O kad taip abu patrauktumėm į jūrą?
— Ir grįžčiau viena? — nusijuokė.
— Manai, kad aš toks ištižęs?
— Kad vieno stiprumo neužtenka. Jeigu nori, pa-

traukim pakraščiu. Ne ligi galo. Ligi rankšluosčių. 
Pažiūrėjau. Rankšluosčiai buvo pamesti kriaušio

pakrašty. Neatrodė toli, Pradėjom plaukti. Aš taip, 
kaip buvau pamokytas. Ji panašiai, vis mesdama akį į 
mano pusę. Man ir kojų ir rankų judesiai buvo ritmin
gi, visiškai pagal skaičių. Bet taip tik kurį laiką, kuris 
man atrodė prakeiktai ilgas. Kojos pirmos ėmė pames
ti ritmą. Ėmė neklausyti, ir nepajutau, kaip ėmiau ta
baluotos šuns ritmu. Aldona sustojo. Vandens jai buvo 
ligi smakro. Nusileidau ir aš. Rankšluosčiai tebebuvo 
kur buvę. Bent man taip atrodė.

— Aš niekada neišmoksiu, — pasakiau.
— Jeigu nenorėsi.
— Noro neužtenka. (Bus daugiau)
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BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

JONO PAULIAUS II ENCIKLIKA 
„FIDES ET RATIO’\,,TIKĖJIMAS IR 

PROTAS”)
Spalio 15 dieną buvo pa

skelbta popiežiaus Jono Pau
liaus II enciklika „Fides et ra- 
tio”, kurioje aptariami santy
kiai tarp teologijos, filosofijos 
ir gamtamokslio, kritiškai na
grinėjamos įvairios filosofinės 
pažiūros, neigiančios galimybę 
pažinti tiesą.- Pasak popie
žiaus, toks pasitikėjimo žmo
gaus proto gebėjimais praradi
mas nežmoniškų, iracionalių 
bei fundamentalistinių srovių 
forma kelia grėsmę pačiam 
žmogui.

Jonas Paulius II pateikia ke
lis tokių „klaidingų” filosofijų 
pavyzdžius. Tarp jų jis pir
miausia mini pozityvizmą, pri
pažįstantį tiktai gamtamoks
lio žinias ir atmetantį gyveni
mo prasmės, religijos, moralės 
ir estetikos klausimus kaip 
iracionalius. „Tad mokslas 
rengiasi technologine pažanga 
užvaldyti visus žmogaus egzis
tencijos aspektus”, — kritiškai 
konstatuoja jis. Prie šios dva
sinės laikysenos „neriboto pa
plitimo” nemažai prisidėjo ne
ginčytini gamtamokslinių ty
rinėjimų bei šiuolaikinės tech
nikos laimėjimai. Daugelis 
žmonių jau perėmė nuomonę, 
kad „tai, ką galima padaryti 
technikos požiūriu, būtent dėl 
to priimtina ir moralės po
žiūriu”.

„Ne mažesnį pavojų”, pasak 
Jono Pauliaus II, kelia prag
matizmas, nusigręžiantis >nuo 
tiesos bei etikos klausimų ir 
laikantis protą tiktai instru-- 
mentu tokiems tikslams kaip 
galia ar malonumas pasiekti. 
Pragmatizmas grindžia ir ne
teisingą demokratijos sampra
tą, atsisakančią „nekintamų” 
principų bei vertybių ir da
rančią tam tikro elgesio leisti
numą ar neleistinumą pri
klausomą nuo parlamentinės 
daugumos sprendimo.

Drauge su šiomis mąstymo 
pakraipomis — arba kaip re
akcija į tai — atsirado ir įvai
rių iracionalizmo atmainų, pa
vyzdžiui, „postmodernistinis” 
mąstymas, neigiantis galimy
bę pažinti tai, kas tikra. Kita 
vertus, nihilizmas, visiškai at
sisakęs prasmės paieškos, da
vė pradžią paplitusiai dvasi
nei nuostatai, kurios esmę su
daro nuomonė, „kad neberei
kia prisiimti jokių galutinių 
įsipareigojimų, nes viskas yra 
praeinama bei laikina”. Todėl, 
pasak popiežiaus, viena „pik
čiausių grėsmių šio šimtmečio 
pabaigoje” yra „nevilties pa
gunda”.

Šiandien kylančių problemų 
dydis išties reikalauja bendro, 
nors ir įvairiais metodais at
liekamo, darbo”, — rašo Jonas 
Paulius II. Filosofija ir teologi
ja vėl turėtų imti daryti viena 
kitai vaisingesnę įtaką, kaip 
yra buvę vėlyvosios antikos ir 
viduramžių laikais. „Tikėji
mas galimybe pažinti visiems 
galiojančią tiesą tikrai nėra 
nepakantos šaltinis; priešin
gai, tai būtina sąžiningo ir 
įtikinamo dialogo tarp žmonių 
prielaida”, — tvirtina popie
žius.

Filosofus Jonas Paulius II 
primygtinai ragina kelti tiks
lus, kurie nebūtų pernelyg 
kuklūs, nevengti žmogaus „pa
skutiniųjų klausimų” ir, užuot 
koncentravus dėmesį vien į 
tikrovės dalines sritis, ne
peržengiančias pasaulio ribų, 
vėl išdrįsti imtis visumos ap
matų. Tiktai tada filosofija 
liktų ištikima savo pirmapra
džiai prigimčiai būti „išmin
ties mokslu”. Šiuolaikinė kul

tūra nustūmė filosofiją į pa
kraštį bei suteikė jai antraeilį 
vaidmenį, laikydama ją viena 
iš daugelio žmogiškojo žinoji
mo sričių.

„Taip atkakliai reikalauju 
metafizinio komponento todėl, 
kad esu įsitikinęs, jog tai yra 
neišvengiamas būdas šiandien 
didelę filosofijos dalį apėmu
siai krizei įveikti ir per tai 
tam tikrai netikusiai elgsenai, 
paplitusiai mūsų visuomenėje, 
pataisyti”, — rašo Jonas Pau
lius II. Šia prasme šiandienos 
filosofai turėtų pajusti iššūkį, 
metamą jiems krikščioniškojo 
mokymo, ir „atkurti ryšį. su 
teologija”.

Sykiu popiežius pateikia 
krikščionims, ypač teologams, 
kriterijus, kuriais privalu va
dovautis diskutuojant su įvai
riomis filosofijomis. Jis pabrė
žia, kad Bažnyčia visuomet 
gerbia filosofijos savarankiš
kumą bei nepriklausomybę ir 
dėmesingai bei geranoriškai 
stebi jos tyrinėjimus. Filosofi
jai privalu remtis savo tai
syklėmis bei dėsniais, nes ki
taip ji bus „mažai naudinga”. 
Todėl Bažnyčia nesiūlo savo 
filosofijos, taip pat neteikia 
pirmenybės kuriai nors-filoso
fijai kitos sąskaita.

Krikščioniškosios tiesos šal
tinis, Bažnyčios požiūriu, yra 
ne jos pačios svarstymai, bet 
Apreiškimas. Krikščionių nau
jiena, Jono Pauliaus II žo
džiais, „susprogdina” visus 
proto mėginimus įrodyti egzis
tencijos prasmę grynai žmo
giškais argumentais. „Tikroji 
problema, metanti iššūkį fi
losofijai, yra Jėzaus Kristaus 
mirtis ant kryžiaus. Juk šiuo 
atveju kiekvienas mėginimas 
grįsti Tėvo išganingąjį planą 
grynai žmogiška logika pa
smerktas žlugti”, — teigia po
piežius.

Krikščionybė nuo pat pra
džių diskutavo su įvairiomis 
filosofinėmis srovėmis ir nau
dojosi jų žiniomis, kad geriau 
suprastų savo pačios tiesą ir 
padarytų ją suprantamą bei 
suvokiamą kitiems. Tačiau gre
ta šios pozityvios integracijos 
nuolatos būta ir aiškaus atsi
ribojimo nuo doktrinų, nesu
derinamų su tikėjimu. Baž
nyčia, pirmiausia vyskupų 
magisteriumas, turėtų — nors 
ir kaip nelengva tai būtų — 
nurodyti, kokios filosofinės 
prielaidos bei išvados prieš
tarauja tikėjimui ir kokios ne. 
Jonas Paulius II išvardija ke
lias tokias klaidingas doktri
nas, kurias Bažnyčia yra pa
smerkusi istorijos raidoje: tai, 
pavyzdžiui, „prietaringa ezote- 
rika” bei astrologinės pažiū
ros, šiandien plintančios ir 
tarp tikinčiųjų, stokojančių 
gebėjimo kritiškai vertinti. Po
piežius čia taip pat atmeta 
fundamentalistines bei tradi- 
cionalistines sroves, neigian
čias racionalaus pažinimo reikš
mę tikėjimui.

Drauge Jonas Paulius II 
kritikuoja teologinį „moderniz
mą”, kuris naudojasi tiktai 
„naujausiomis ištarmėmis bei 
paplitusiu filosofiniu žargonu” 
ir neatsižvelgia ar per menkai 
vertina tradiciją; šiuo atveju 
„aktualumas painiojamas su 
tiesa”. Čia popiežius atkreipia 
dėmesį į pavojų „nekritiškai 
perimti marksistinės kilmės 
pažiūras bei metodus”, kaip 
tai būdinga kai kuriems iš
silaisvinimo teologijos atsto
vams. Nevalia perimti ir filo
sofinių modelių, teigiančių, jog

Naujosios Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos tarybos susitikimas su broliais Matu, Benediktu (kairėje), Gedi
minu ir Antanu (dešinėje). Stovi Aušra Babickienė.
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tiesa yra susitarimo rezulta
tas.

Popiežius ypač pabrėžia bū
tinybę suteikti nuodugnų fi
losofinį išsilavinimą teolo
gams bei kandidatams į kuni
gus. Jis tvirtina, jog jam „su 
nusistebėjimu bei apgailesta
vimu” tenka konstatuoti, „kad 
nemažai teologų yra abejingi 
filosofijos studijoms”. Teolo
gui, nenorinčiam pasinaudoti 
filosofija, gresia pavojus ,jam 
pačiam to nežinant užsiimi
nėti filosofija ir užsisklęsti 
mąstymo struktūrose, menkai 
derančiose su tikėjimo sam
prata”.

„Tikėjimas, kuriam trūksta 
proto, pabrėžia jausmą bei pa
tirtį ir dėl to jam kyla pavojus 
liautis buvus visuotiniu pa
siūlymu. Iliuzija manyti; jog 
silpno proto akivaizdoje tikė
jimas gebąs geriau įtikinti; 
priešingai, tada jam iškyla 
rimtas pavojus virsti mitu ir 
prietarais”, — tvirtina popie
žius. Filosofija galiausiai taip 
pat yra „susitikimo tarp kul
tūrų ir krikščioniškojo tikė
jimo terpė, tikinčiųjų ir neti
kinčiųjų vieta susikalbėjimo”.
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RELIGIJOS SVARBA

Šiandien šiame krašte ir ki
tur pasaulyje vyksta atkakli 
kova prieš religiją. Bedieviai 
sugalvoja rafinuočiausių prie
monių įtikinti žmones, kad re
ligija yra praktikuojama ma
žai išsilavinusių tarpe. Tikras 
inteligentas, su aukštesniu ar 
aukštuoju mokslu, turėtų tų 
„prietarų” atsisakyti ir juos 
palikti paprastiems, mažo iš
silavinimo žmonėms. Apsi- 
švietusiems jokios religijos ne
reikia. Taip buvo aiškinama 
bolševikmečiu ir mūsų Lietu
voje.

Žmonės, neturėdami tvirto 
religinio išsilavinimo, lengvai 
tuo patiki ir tampa jų pase
kėjai. Tokiems kun. P. Nilkes 
taip atsako: ,Ar religija yra 
tiesa, ar melas? Jei ji yra tie
sa, tai ji tokia yra ir inteligen
tams. Jei ji nėra tiesa ar pu
siau melas, tai labai turėtume 
rausti, jei apgavimu ir melu 
norėtume tvarką palaikyti. 
Vadinasi, bloga priemonė būtų 
naudota geram tikslui.

Kur yra aukštesnio išsilavi
nimo pradžia? Ar pas moks
leivį bei moksleivę? Ar pas tą, 
kuris daugiau nieko neskaito, 
kaip tik antireliginę litera
tūrą? Ar pas darbininką, kuris 
neidamas į bažnyčią,- lanko 
amoralinius susirinkimus?

Kasdieninis patyrimas ir 
protas rodo, kad religija labai 
daug padeda visiems žmo
nėms, taip pat ir mokytiems, 
dorą gyvenimą palaikyti. Argi 
mokyti žmonės nepadaro viso
kių piktadarybių?! Taip, bet 
kaip tik dėl to, kad nesilaiko 
religijos”.

Gera spauda turėtų atremti 
visus bedievių puolimus, kad 
žmonės, pamatę netiesą, ne
liktų jos pasekėjais, arba buvę 
pasekėjai sugrįžtų į tiesą.

Juozas Plačas

STAMBIEJI LIETUVIŲ FONDO 
AUKOTOJAI

Su artėjančiomis šventėmis 
Lietuvių fondo vadovybė laiš
ku pasveikino savo narius, o 
per žiniasklaidą ir visą lietu
vių visuomenę.. Šiomis dieno
mis nariams buvo išsiuntinėti 
laiškai su šventiniais sveikini
mais, o kartu ir kalėdinė dova
na — 1999 metų gražus, sieni
nis kalendorius su spalvota 
dail. Prano Domšaičio pa- 
veiksld reprodukcija.

Išsiuntinėtame laiške, kurį 
pasirašė LF tarybos pirminin
kas Algirdas Ostis ir valdybos 
pirmininkas Povilas Kilius, jie 
sako: .Artėjančių didžiųjų 
švenčių nuotaikoje, dėkingu
mo jausmai ypatingai ryškiai 
užvaldo mūsų širdis ir tiki
mės, jog pritarsite, kad kai 
kurių narių dosnumas yra nu
sipelnęs išskirtinio dėmesio. 
Neturėdami galimybių ir pa
talpų įrašyti juos bronzos len
tose ar kitaip viešai juos pa
gerbti, sudarėme sąrašą tų 
Lietuvių fondo narių, kurie 
yra paaukoję 50,000 dol. ar 
daugiau ir jį' Jums siunčiame. 
Tai 23 nariai, kurie suaukojo 
virš 4 milijonų dolerių — be
veik pusę Lietuvių fondo kapi
talo.

Štai tie garbingieji Lietuvių 
fondo aukotojai:

Aušiūrai, Petras ir Aldona
— 192,098 dol.

Girvilas, Kleopas — 146,833 
dol.

Gliaudelis, dr. Jonas — 
158,076 dol.

Karoblis, dr. Vytautas — 
750,450 dol.

Krukonis, Jonas — 143,336 
dol.

Mandeikiai, Feliksas ir Ma
rija — 225,000 dol.

Mikšys, Povilas — 125,000 
dol.

Prunskis, prel. dr. Juozas — 
172,725 dol.

Ramonas. Juozas 194,244 
dol.

Russas, Alfred V. — 55,625 
dol.

Šagamogienė, Salomėja — 
365,774 dol.

Sidriai, dr. Rimvydas ir 
Giedrė — 61,050 dol.

Stankai, dr. Antanas ir dr. 
Janina — 50,750 dol.

Strumskiai, Motiejus ir Pet
ronėlė - 109,273 dol.

Sutkai, Viktoras ir Veronika
— 52,647 dol.

Vilutis, Kazys — 82,208 dol.
Viščinis, Petras — 50,000 

dol.
X — 59,000 dol.
XY — 105,400 dol.
Zabulioniai, Napoleonas ir 

Janina — 93,379 dol.
Žilinskas, Mykolas — 

497,910 dol.
Zitke, Ernest J. — 394,681 

dol.
Zubrickai, dr. Juozas ir Emi

lija—51,180 dol.
Užbaigdami savo laišką, LF 

vadovai tęsia: „Šia proga 
Jums visiems nuoširdžiai dė
kojame už teikiamą paramą, 
kurios dėka Lietuvių fondas 
pasiekė nuostabius rezultatus. 
Tuo pačiu, prašome ir toliau 
remti Lietuvių fondą, kad jis

liktų ateities kartoms lietu
vybės išlaikymo šaltiniu”.

Tikėkime, kad tarp daugelio 
šiuo metu aukų prašančiųjų, 
lietuvių visuomenė prisimins 
švenčių proga ir Lietuvių fon
dą, padidindami savo įnašus 
arba įrašydami į Lietuvių fon
dą dar jame nesantį šeimos 
narį ar artimą asmenį čia 
arba Lietuvoje. Įamžinkime ir 
tuos, kurių nebėra gyvųjų 
tarpe, o ypač tuos tautos sū
nus ir dukteris, kurie ant 
Laisvės aukuro padėjo di
džiausią auką — savo gyvybę.

Prie laiškų išsiuntinėjimo, 
Lietuvių fondui vėl talkinin
kavo Kęstutis ir Dalia Ječiai, 
Povilas ir Rūta Kiliai, Regina 
ir Algirdas Osčiai, Algis Če
pėnas, Aleksas Pabrėža, Anta
nas ir Viktorija Valavičiai, 
Vaclovas Momkus, Alė ir dr. 
Antanas Razmai, Juozas 
Končius ir Vaclovas Jakovic- 
kas. Ačiū jiems. Kartu dir
bant, ir smagiau, ir pats dar
bas našesnis.

J. Končius

MIRĖ ANGLIJOS 
LIETUVIŲ SĄJUNGOS

PIRMININKAS

Didžiosios Britanijos Lietu
vių sąjunga liko be pirminin
ko, o laikraštis „Europos lie
tuvis” — be redaktoriaus. To
kią netektį vietinė lietuvių 
bendruomenė patyrė sausio 4 
d. naktį, kai savo namuose po 
ligos mirė 67 metų Eimutis 
Šova.

Kol kas lieka neaišku, kas 
užims Didžiosios Britanijos 
Lietuvių sąjungos pirmininko 
postą, į kurį E. Šova buvo 
išrinktas tik praėjusių metų 
lapkričio mėnesį. Gali būti, 
kad šiai organizacijai laikinai 
vadovaus sąjungos vicepirmi
ninkas ir „Lietuvių namų” 
bendrovės vadovas Klemensas 
Tamošiūnas. Sausio 17 d. 
vyks Lietuvių sąjungos valdy
bos posėdis, kuriame bus 
sprendžiamas tolesnis sąjun
gos vadovybės likimas. Pirmi
ninką savo susirinkimuose 
renka ši valdyba.

Kartą per pusę mėnesio 
leidžiamo laikraščio „Europos 
lietuvis” redaktoriumi E. Šova 
tapo lf 97 metų vasarą. Jam 
mirus, laikraštį tikriausiai 
kurį laiką rengs redaktorių 
kolegija. Dešimties puslapių 
„Europos lietuvis” dabar lei
džiamas kiek daugiau nei 300 
egzempliorių tiražu.

„Lietuvių namų” bendrovės 
valdybos pirmininkas K. Ta
mošiūnas prisimena, kad E. 
Šova akyviai dalyvavo Di
džiosios Britanijos lietuvių gy
venime, anksčiau buvo įsijun
gęs į skautų veiklą. Ilgą laiką 
jis turėjo privačią įmonę, ga
minusią elektrotechnikos de
tales.

Didžiosios Britanijos lietu
vių sąjungos pirmininkas ir 
„Europos lietuvio” redakto
rius paliko liūdinčią žmoną 
Rūtą ir sūnų Andrių. (Elta)

CLASSIFIED GUIDE
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ĮVAIRŪS NEKILNOJAMO TURTO
GREIT PARDUODA

TAISOME
SKALBIMO MAŠINAS, 

ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS,

ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS 

TEL. 773-585-6624

Washington, D.C. lietuvio savininko 
„landscaping” kompanija ieško 2 
darbininkų. Pradinė alga $6.00 i vai. 
Vieta gyventi bus parūpinta už $130 į 
mėn. vienam asmeniui. Reikia turėti 
darbo leidimą. Kreiptis: Alex, tel. 202- 
244-2373.

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

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

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

TRANSPAK Siuntiniai į Lietuvą.
Pinigai per 2 - 5 dienas (statė licensed). 
Padedame persikraustyti į Lietuvą.
Kalėdiniai maisto siuntiniai: $98, $45.

Mūsų įstaiga yra laikraščio „Draugas” pastate. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL. 
Tel. (773) 838-1050.

Kaune, Žaliakalnio centre, 
parduodamas privataus mūri
nio namo pirmas aukštas: 3 
kamb,, yra du rūsiai. Kaina 
$25,000. Kreiptis į Jovą, tel. 
773-767-8276.

Come Have A Bali at Maria High 
School's 

third annual 
SNOVVBALL Gala Benefit

Saturday, January 23, 1999 
Silver Lake Country Club in Oriand Park 

6:00 pm - 11:30 pm 
Cocktails, Dinner, Dancing 

Live and Silent Auction 
•

Honorees:
Maria Kaupas Award - Sister Marityn Kuzmickas '55 

Past General Superior of Sisters of St. Casimir 
Alumnae Hali of Fame - Mary Juozaitis Rudis '32

•
For more information or to purchase tickets, call

773/925-8686, ext,16

Raimundas Čepelė (iš kairės), Kovas Polikaitis ir Viktutė Stroputė iš 
„Pipirų ratelio”.

Zg REZMAX 
YREALTORS

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

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

ALANTA FINANCIAL CORP. 
3240 N. PULASKI RD. 

CHICAGO.IL 
Ieškote automobilio?

• padėsime pigiai nusipirkti iš 
varžytinių;

• maži mėnesiniai mokesčiai, 
norint pirkt išsimokėjimui;

• nėra kredito istorijos? Ne pro
blema!

• automobilių draudimas geriau
siomis sąlygomis.

Kreiptis:
Arūnas, tel. 773-205-7702.

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
Bridgeport apyl., 816 W.33 PI., 
1 bl. į vakarus nuo Halsted. 
$350 j mėn. Skambinti Stasiui, 
tel. 773-927-7540.

Naujai atvažiavusių 
dantistų dėmesiui 

Darbui reikalingas dantistas 
su ne mažesne kaip 5 metų 

darbo patirtimi 
Tel. 708-563-2550

Neseniai atvykusi iš Lietuvos šeima 
ieško darbo: žmona 35 m. pedagogė, 
gali mokyti ir prižiūrėti vaikus, slaugyti 
senelius ir gyventi kartu 5 dienas 
savaitėje. Vyras 35 m., moka anglų k., 
vairuoja savo mašiną. Skambinti Irenai 
arba Rimui tel. 773-582-4031

CHICAGO.IL


ATSAKYMAS Į METAMUS 
PRIEKAIŠTUS

Kpt. Antano Dzūko klausi
mas „Kodėl šmeižiama Lietu
vos karininkija?” („Draugas”, 
1998.12.01) neturėtų likti be, 
komentaro.

Savo straipsnyje („Draugas”, 
1998.09.23) rašiau ne apie vi
są Lietuvos karinink|ją, bet 
apie buvusius sovietų armijos 
karininkus, kurie dabar tar
nauja Lietuvos kariuomenėje 
ir rūpinasi daugiau savo pen
sijomis iš Maskvos, negu Lie
tuvos kariuomenės atkūrimu 
ir gynyba. Rašiau apie tuos, 
kurie dar ir šiandieną didžiuo
jasi savo tarnyba sovietų ar
mijoje ir net švenčia sovietinės 
armijos dieną, kaip valstybinę 
šventę. Taip pat tuos, kurie ne 
tik neturi noro broliškai dirbti 
su Vakarų pasaulio lietuviais, 
bet juos, pasitaikius progai, 
šmeižia.

Nemanau, kad visi buvę so
vietų armijos karininkai verti
na savo tarnybą okupanto ar
mijoje kaip Lietuvai naudin
ga. Šiandieną sakyti, kad lie
tuviai neturėjo pasirinkimo 
„imtis valstybinės tarnybos ir 
tobulėti profesijoje”, yra žiau
rus įžeidimas tų, kurie per vi
sus 50 okupacijos metus įvai
riais būdais kovojo už Lietu
vos laisvę. Lietuviai gerai su
prato, kad svetimtaučiai oku
pantai valdė kraštą ir, nema
nau, kad jiems tas valdymas 
buvo priimtinas ar malonesnis 
dėl to, kad prie jo prisidėjo lie
tuviai karininkai.

Sunku tikėti, kad dauguma 
buvusių sovietų armijos kari
ninkų lygintų savo tarnybą su 
tais, kurie aktyviai kovojo 
prieš sovietinę okupaciją. 

„Dauguma šiandieną tikrai su- 
' pranta, kad jie gynė ne Lietu
vos, bet Maskvos interesus ir 
kovojo ne prieš, bet už komu
nizmą. Esu tikras, jog daugu
ma nebijo prisipažinti, kad jų 
sovietinė tarnyba nieko gero 

jLiefcųyai neatnešė ir kad ne jie 
' iškovojo nepriklausomybę. 
Aišku, tai nereiškia, kad jie 
negali dabar sąžiningai ir gar
bingai tarnauti Lietuvai ir bū
ti pasiruošę ją ginti. Tik gaila, 
kad ir yra tokių, kurie gyvena 
praeityje.

O dėl pastabų apie ministrą 
Stankevičių ir viceministrą 
Kronkaitį, galima tik nustebti. 
Per 8 nepriklausomybės me
tus Lietuvos kariuomenės va
dovybė nesugeba įgyvendinti 
vieno svarbiausių valdymo 
principų, būtent, kad visi kari
ninkai privalo būti paklusnūs 
savo civilinei vadovybei ir kad 
neturi teisės savo vadus viešai 
kritikuoti. Jeigu karininkas 
negali ar nenori priimti civilių 
sprendimų, tai vienintelis gar
bingas pasirinkimas yra atsi
statydinti iš pareigų. Šio prin
cipo įgyvendinimas yra vienas 
svarbiausių NATO narystės 
reikalavimų.

Buvau apkaltintas, kad 
skelbiau netiesą apie Rytų Vo
kietijos karininkų pašalinimą 
iš tarnybos, nes rašiau, kad jie 
beveik visi buvo atleisti. Po 
susivienijimo Vokietija sukūrė 
komisiją, kurios atsakomybė 
buvo išspręsti, kurie komunis
tinės Vokietijos karininkai ir 
kariai tiko tarnybai demokra
tinėje sistemoje. Iš aukšto 
laipsnio karininkų Bundesve
ras nepriėmė nė vieno. Iš liku
sių priėmė 2,027 karininkus, 
7,639 puskarininkius ir 207 
kareivius, pažeminant jų 
laipsnius. Iš viso buvo priimta 
9,872 iš 175,000 asmenų tuo
metinėje Rytų Vokietijos ka
riuomenėje. Pagal mano aps
kaičiavimą, Bundesveras pa
šalino 94,4 procentus. Labai 
gaila, kad Lietuva nesukūrė 
panašios komisuos parinkti 
tarnybai tik tinkamus buvu
sios sovietų armijos karinin
kus.

Kpt. Dzūkas rašo, kad nepa
stebėjau, kaip per labai trum
pą laiką buvo atkurta Lietu
vos kariuomenė. Nuo 1992 iki 
1994 metų dirbau JAV amba
sadoje Vilniuje ir labai gerai 
viską sekiau. Žinau, kad po 
komunistų laimėjimų 1992 m. 
rinkimuose, Lietuvos kariuo
menės vadovybė atleido iš tar
nybos arba išstūmė iš svarbes
nių pareigų nemažai karinin
kų, kurie buvo pasižymėję ne
priklausomybės ir antikomu
nistine veikla. Dažnai girdė
jau ir skaičiau spaudoje nau
jai išrinktų komunistų atstovų 
šūkį Seime: „Kam mums tos 
kariuomenės reikia? Mačiau, 
jog kariuomenės biudžetas bu
vo taip mažinamas, kad šauk
tiniai vaikščiojo be apatinių 
rūbų, tačiau negirdėjau jokių 
protestų iš kariuomenės vado
vybės. Jis tais laikais puikiai 
sugyveno su Valstybinio sau
gumo pirmininku Seime Vy
tautu Petkevičium. Jam gal 
daug kas rūpėjo, bet tik ne ka
riuomenė ir jos pasiruošimas 
NATO narystei. Mačiau, kokia 
įtampa ir nepasitikėjimas eg
zistavo tarp kariuomenės ir 
Savanoriškos krašto apsaugos 
tarnybos (SKAT), kuri tais lai
kais tikrai buvo geriau pasi
ruošus ginti Lietuvą. Buvo 
įdomu, kaip SKATas puikiai 
tvarkėsi ir kaip kariuomenės 
vadovybė dėl to nerimavo. Ko
munistai visokiais būdais 
šmeižė SKATą ir net bandė jį 
panaikinti.

Vakaruose buvo patyrusių 
lietuvių karininkų, kurie mie
lu noru būtų prisidėję prie ka
riuomenės atkūrimo, bet ko
munistinė valdžia bei kariuo
menės vadovybė jų atsisakė. 
Kariuomenės vadas net spau
doje pareiškė, kad užsienio lie
tuviai galėtų būti tik patarė
jais. Vadinasi, buvę sovietų 
auklėtiniai gali vadovauti, o 
tie iš demokratinių valstybių 
gali tik patarti, o, gal geriau 
pasakius, pritarti. Buvęs

Krašto apsaugos ministras Li
nas Linkevičius ne tik neno
rėjo, kad lietuviai iš Vakarų 
pasaulio užimtų vadovavimo 
postus, bet jis net atsisakė su 
jais susitikti. JAV lietuviai 
karininkai 1996 m. pasiūlė su
organizuoti Vilniuje simpoziu
mą, per kurį Lietuvos karinin
kai ir užsienio kolegos būtų 
galėję pasitarti kariuomenės 
reformos klausimais. Kelionės 
išlaidas būtų patys padengę, 
tačiau ministras Linkevičius, 
pasitaręs su kariuomenės va
dovybe, to atsisakė. Įstaty
mas, kuris dabar leidžia už
sienio lietuviams dirbti savo 
tėvynėje buvo patvirtintas 
1996 m. prof. Vytauto Lands
bergio ir naujai išrinkto Seimo 
dėka.

Skaudu, kad po 50 okupaci
jos metų yra tokių, kurie ne
priskaito sovietinės armijos 
prie represinių institucijų. Gal 
jie užmiršo, kieno armija žiau
riai kankino ir žudė mūsų par
tizanus, kieno tankai puolė 
Vilniaus televizijos bokštą ir 
žudė beginklius žmones, kieno 
armija žudė Lietuvos muiti
ninkus ir pasieniečius. Gal 
dar būtų verta prisiminti, ką 
ta pati sovietinė armija veikė 
Latvijoje, Estijoje bei Čekoslo
vakijoje, Vengrijoje ir Rytų 
Vokietijoje. Kas galėtų paneig
ti, kad sovietinė armija žlugdė 
ne tik lietuvių tautą, bet ir mi
lijonus kitų visoje Rytų Euro
poje ir pačioje Sovietų Sąjun
goje. Turėtų būti gėda tiems, 
kurie dabar bando muš įtikin
ti, kad jie į tą armiją stojo pa
dėti Lietuvai ir lietuviams.Pik. Romas Kilikauskas

Los Angeles, CA

IEŠKOTI BENDRO 
TIKSLO

Gruodžio 1 dienos „Drauge” 
buvo laiškas, rašytas kpt. An
tano Dzūko. Labai įdomūs jo 
paaiškinimai, kad „lietuviai 
karininkai, gimę pokario me
tais ir tarnavę sovietų armi
joje” yra tik aplinkybių pri
versti būti priešo kariuomenės 
vadais, nes jiems „nebuvo pa
sirinkimo”. To tikrai nesu
prantu. Aš maniau, kad nebu
vo pasirinkimo eiliniams ka
reiviams, kurie turėjo atlikti 
savo okupanto reikalaujamą 
prievolę, betgi būti karininku 
yra privilegija, kurioje kariuo
menėje betarnautum. Baigian
tys griežtuosius mokslus Vil
niaus universitete, privalėjo 
atlikti savo prievolę karinin
kais, nes juos skyrė techni
niams reikalams, bet ir tai jie 
iš to neturėjo daryti karininko 
kaijeros. Jis teigia, kad be lie
tuvių karininkų, tarnaujančių 
Lietuvos okupacinėje kariuo
menėje, „kraštas būtų palikęs 
visiškai svetimtaučių vadovy
bei”. Ar iš Lietuvos kilę so
vietų karininkai tarnavo tik 
Lietuvoje? Kiek žinau, sovietų 
kariuomenėje tarnaujantys 
lietuviai karininkai buvo ski
riami į visus pasaulio kampus, 
kur tik buvo Sovietų Sąjungos

interesų; o jų buvo ir Afrikoj, 
ir Vokietijoj ir, aišku, pačioje 
Sovietų Sąjungos platybėje.

Kpt. Dzūkas teigia, kad JAV 
tarnavę pulkininkai pateko į 
ypatingai privilegijuotų as
menų grupę. Jiems buvo leista 
pasilikti amerikietiškas pensi
jas ir dar gyventi Turniškėse. 
Gal tam yra pagrindo? Kodėl 
tai nepriimtina? Amerika nie
kada nebuvo Lietuvos okupan- 
tė ar priešo kariuomenė. Ar 
galima pasitikėti kariuomenės 
bei krašto vadais, jei jie ima 
atlyginimą ne tik iš savo val
džios, bet ir iš okupantų? Tie 
„amerikoniški” pulkininkai 
galėjo labai ramiai ir gražiai 
likti gyventi Amerikoje. Jie 
ten užaugo, sukūrė šeimas, 
yra pripratę prie to gyvenimo 
būdo, bet, jie visą jų ten tu
rimą gyvenimą paliko, paliko 
ten šeimas ir atvyko nežino
mom sąlygom padėti Lietuvai.

Yra sunku nebedaryti to, ką 
esi visą gyvenimą pripratęs 
daryti, bandyti ką nors nauja, 
o to jie turėjo reikalauti iš so
vietiškai treniruotų karinin

A.A. DR. ALBINOS PRUNSKIENĖS
atminimą pagerbdami, giminės, draugai, pažįstami aukojo 
Lietuvos našlaičiams:

Alė ir Algis Lieponiai, Rima Sėli, dr. Janina Jakševičienė, 
Vida Tumasonienė, Bill ir Mona Schoen, M. Indreika-Biskis, 
MD, Romas ir Jūra Slivinskai, R.R.Povilaitis, Rita Wenslow 
Lukasch, Alginas ir Ona Garūnai, Jim ir Gražina Liautaud, 
William ir Violeta Mikaitis, Birutė Bulotaitė, Vytautas ir 
Aušra Butikai, Rita Kisielius, Romas ir Regina Griškeliai, 
Anonimas, Antanas ir Aldona Lipskiai, Laura ir Algirdas 
Stepaičiai, Ramojus ir Janina Mozoliauskai, Ann ir Marihu 
Michicica, Algis ir Violeta Pauliai, Regina ir Edis Modestai, 
Anonimas, Aldona Juozevičienė, dr. Hyoung O. Lee, dr. 
E.Ringus, Danguolė Kviklytė, dr. Žibutė Zaparackaitė, Dalia 
ir Liudas Slėniai, Linas ir Rima Sidriai, Raimondas ir Irena 
Blinstrubai, Jonas ir Joana Krutuliai, Kazys ir Ramunė 
Motekaičiai, Janina ir Justas Lieponiai, Gražina ir Jonas 
Rimkūnai, David Whiney ir Juliana Chyu, Petras ir Joana 
Bielskai, Leonas ir Nijolė Maskaliūnai, Juozas ir Irena 
Polikaičiaiir vaikai, J. Kaulauskas, Čikagos ir apylinkių 
Putnamo seselių rėmėjai, Marija Morkūnienė, Leonas 
Seibutis, Victoras ir Milda Šatai, Marija Remienė, Algis ir 
Jolanda Mockaičiai, Diane Moss, Romas Gediminas Bulskis, 
Mark ir Rita Schiefelbein, Ferdinandas ir Vanda Kaunai, 
Thomas C. Daugirdas, Kazys ir Marytė Ambrozaičiai, dr. 
Vidas ir Marytė Nemickai, Susan T. Bartoszewski, Aldona 
Šmulkštienė, Marija Noreikiėnė, Vincas ir Dana Baziai, Sofija 
Plenienė, Van ir dr. Alina Domanskiai, Julija Gylienė, 
Anonimas, Elena ir Petras Lukoševičiai, Zenonas ir Patricija 
Sungailos, V. Damušiai, Anonimas, Donatas ir Indrė 
Tijūnėliai, Bronius ir Bronė Nainiai, dr. N. Stankevičiūtė, 
Caryn R.McNulty, MegBattles, Viktoras ir Aldona Naudžiai, 
Regina Padleckas, Audronė Ambrozaitytė, Elena Kairytė, dr. 
K. Jablonskis, Vytautas ir Genovaitė Musoniai, Gediminas 
ir Birutė Biskiai, Linas ir Dana Gyliai, Barbara Morkūnienė, 
Dalia Sruoga, Sušinskų šeima, Elena Šatas, Alexander ir 
Frances Demaskis, Aldona ir Vytautas Šoliūnai, J. Briedis 
ir B.M. Briedis, drs. Augusta ir Vacys Šauliai, Jonas 
Domanskis, dr. Birutė Kasakaitis, Jonas ir Ona Daugirdai, 
Mar|ja ir Daiva Bąjorūnas, Klemensas Matkevičius, Robertas 
ir Louise Svoboda, dr. Frances ir Aldona Mažeikos, Dalia 
Garūnaitė Sadauskienė, dr. Domas ir Rasa Lapkai, dr. 
Thomas ir Mary Bunting, Medical Staff of Condell Medical 
Center, Patricia Nelia Paulauskaitė, Female Healthcare 
Assoc.Ltd., Medtronic Neurological, Buck Weaver & 
Associates, Medical Business Consultants-Midwets, 
Ltd..Northern Illinois Medical Center, Medical Staff 
Memorial Hospital, dr. Leslie Schaffer, Kazimiera Skėrienė. 

Šia liūdna proga nelaimingiems vaikams suaukota $6470.00.
*'•*•■* ■ d

Šeimos pageidavimu trečdalis pinigų paskirta Lietuvos 
našlaičiams, trečdalis daugiavaikėms šeimoms ir trečdalis 
invalidams studentams.

Liūdime netekę daug visiems gero padariusios dr. Albinos 
Prunskienės, reiškiame užuojautą Velionės artimiesiems, o 
aukotojams, Lietuvos nelaimingų vaikų vardu, dėkojame!

„Lietuvos Našlaičiu Globos” komitetas

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS FONDUI
58-tojo suvažiavimo proga aukojo šie asmenys:

$1,000 dr. J. Adomavičius, dr. J. Valaitis.
$500 Anonimas.
$101 K. Burba.
$100 K. Čiurinskas, A. Kazlauskas, kpt. B. 

Krištopaitis.
$70 J. Mikalauskienė.
$50 V. J. Gasparai, A. Sakevičienė.
$25 A. Liepinaitis.
$20 M. Kapačinskienė, V. Kažemėkaitis.
$10 J. Plečkaitis.
Už ALT*o veiklos parėmimą širdingai dėkoja.

ALT”o Fondo valdyba

kų. Sunku, bet ar tai blogai, 
ar tai yra lietuviškos kariuo
menės nužeminimas? Jei nau
jos, greitai atkurtos kariuome
nės žingsnis ir „išlygintas”, at
rodo kaip okupanto naudotas 
žingsnis, ar blogai jį pakeisti į 
vakarietišką? Čia yra tik 
smulkmenos. Aš manau, jog 
daug kas nesitikėjo, kad kas 
nors drįs kritikuoti ar nepa
girti taip naujai ir greitai at
sikūrusios kariuomenės veiks
mų. O tie Amerikos pulkinin
kai neatvažiavo pritarti ir pa
ploti per petį už geras pastan
gas, bet padėti Lietuvos ka
riuomenei iš vidaus ir iš išorės 
priartėti vakarietiškiems 
standartams. Aš tikiu, kad 
visi trys mūsų pulkininkai ne
bandė įžeisti ar pajuokti to, 
kas yra, jie tik stengiasi pa
naikinti sovietizmus. Jų kriti
ka turėtų būti priimta, ne 
kaip asmeniškas pažemini
mas, bet kaip konstruktyvūs 
patarimai, kaip elgtųsi de
mokratiško krašto karininkai.

Čia ir yra didelė dalis tokio 
nesusipratimo tarp mūsų, nes
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mes kalbame vieni su kitais, 
neatmindami, kad mūsų pro
tavimai yra kilę iš visai skir
tingų auklėjimo sistemų. Kad 
ir dėl vokiečių kariuomenės. 
Vakarų Vokietija, integruoda
ma esančią Rytų Vokietijos 
kariuomenę, išleido į pensiją 
visus Rytų Vokietijos karinin
kus, kurie buvo majoro ar 
aukštesnio laipsnio. Jų viltis 
buvo, kad jaunesniųjų protai 
dar nesurambėję, kad sugebės 

.prisitaikyti prie naujų minčių 
ir vakarietiškos sistemos. Gai
la, kad Lietuvos kariuomenėje 
tas nebuvo padaryta ir dabar 
kyla visokie nepasitenkinimai 
bei kaltinimai. Gal reiktų ne
ieškoti, prie ko prisikabinti, 
bet surasti bendrą tikslą — 
Lietuvos kariuomenės tobuli
nimą ir artinimą prie vakarie
tiškų standartų, o ne asme
niškų ambicijų palaikymo. 
Bendradarbiauti, o ne užgau- 
dinėti ir ieškoti, kaip prisika
binti vieniems prie kitų, kad 
tik kaip nors nepakeisti savo 
asmeniško elgesio. Kas svar
biau, ar individai, ar Lietuva?Liuda Avižonienė

Los Angeles, C A

Su nuliūdimu pranešame visiems draugams ir pa
žįstamiems, kad 1998 m. gruodžio 26 d. Matulaičio Na
muose, Putnam, CT mirė mūsų mylima Mama

A.tA.
MARIJA ARMINAITĖ 

LUŠIENĖ
Palaidota 1998 m. gruodžio 28 d. iš Matulaičio Na

mų Cypress Hillš kapinėse, Brooklyn, NY prie savo 
vyro a.a. Stasio Lūšio.

Nuliūdime liko: dukterys Irena Veitienė ir žentas 
Brutenis, Vida Penikienė ir žentas Romualdas; penki 
anūkai: Rimantas, Vytenis ir Algirdas Veitai, Darius ir 
Lina Penikai; du proanūkai: Matas ir Rūta Veitai.

Nuoširdžiai dėkojame Matulaičio Namų vadovybei 
už sutikimą laidojimo apeigas atlikti toje koplyčioje, ku
rioje mūsų Mama kasdieną melsdavosi.

Dėkojame kapelionui kun. Rapolui Krasauskui už 
atnašavimą šv. Mišių bei prasmingą pamokslą, kun. 
Vytautui Piktumai už šv. Mišių koncelebravimą ir Ne
kalto Prasidėjimo seselėms už gražią palydą giesmėmis.

Dėkojame kun. Vytautui Palubinskui už maldas 
prie kapo.

Nuoširdžiai dėkojame Matulaičio Namų personalui, 
kuris dideliu rūpestingumu ir meile suteikė mūsų Ma
mai reikalingą priežiūrą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems mūsų 
Mamos laidojimo apeigose šių Kalėdų švenčių metu.

Artimu laiku suruošime pamaldas mūsų Mamos at
minimui.Irena Lušytė-Veitienė ir Vida Lušytė-Peni- kienė.

1998 m. gruodžio 23 d., Havajuose po ilgos ligos 
mirė muzikas, kompozitorius,

A.IA.
Kun. BRUNO MARKAITIS, SJ

Atsisveikinimo šv. Mišios bus sausio 5 dieną, antra
dienį 7:00 v.v. Čikagoje, Jėzuitų Della Strada koplyčioje 
prie Jaunimo centro.

Trečiadienį, 10:00 v.r. iš koplyčios bus išlydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines, kur 10:30 v.r. įvyks laidotuvės.

Prašome draugus ir artimuosius šiose laidotuvėse 
dalyvauti.

Tėvai Jėzuitai

DEVYNIOLIKOS METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

' A.tA.
EDVARDAS V. TARAS

Per anksti tu mus palikai, brangus Edi! Nors laikas 
bėga, bet mūsų mintyse ir maldoje tu visada su mumis.

Šv. Mišios bus atnašaujamos sausio 9 d. 5 vai. vaka
ro Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje ir sausio 17 d- 
10:30 vai. ryto Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje.

Prašome visus artimuosius prisiminti a.a. Edį savo 
maldose.

Liūdintys: tėvai ir giminės.

PASKIRTAS
AKADEMINIU

PALMIŲ ORDINAS

Vilniaus pedagoginio univer
siteto Prancūzų filologijos ir 
didaktikos katedros docentei 
dr. Stanislavai Kadžiulytei 
gruodžio 2 d. įteiktas Akade
minių Palmių ordinas. Šį pres
tižinį Prancūzuos apdovano
jimą docentei įteikė Prancū
zijos ambasadorius Lietuvoje 
Michel Couraine.

Akademinių Palmių ordinas 
skiriamas už nuopelnus moks
lo, kultūros ir literatūros sri
tyse. Docentei dr. S. Kadžiu
lytei Akademinių Palmių ordi
nas įteiktas už intensyvų 
prancūzų kalbos bei kultūros 
skleidimą Lietuvoje.

Docentė dr. S. Kadžiulytė 
priklauso sąjungos Lietuva- 
Prancūzija valdybai ir yra Lie
tuvos prancūzų kalbos moky
tojų sąjungos pirmininkė.

Docentė yra parašiusi septy
nis modernius prancūzų kal
bos vadovėlius 5-7 klasėms, 
glaudžiai bendradarbiauja su 
Prancūzijos Limožo universi
tetu. (Elta)

Įnešama bataliono vėliava. Nuotr. Jono Ivaškevičiaus
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

T. Bruno Markaičio, SJ,
mirusio 1998 m. gruodžio 23 
d., palaikai parvežami iš Ha
vajų šiandien, sausio 5 d. ir 
bus pašarvoti t. jėzuitų kop
lyčioje Čikagoje nuo 1 vai. po
piet. Šv. Mišios bus aukoja
mos 7 vai. vakare, o laido
tuvės vyks trečiadienį, sausio 
6 d. — 10 vai. ryte iš t. jėzuitų 
koplyčios velionio kūnas bus 
palydėtas į Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines. Pažinojusieji 
a.a. Markaitį, kviečiami daly
vauti laidotuvėse.

Vyresniųjų lietuvių cen
tre, „Seklyčioje”, sausio 6 d., 
trečiadienį, įprastosios popie
tės nebus. Šalčio ir susisieki
mo sąlygoms pagerėjus, tiki
masi „Šeklyčioje” trečiadienio 
popiečių lankytojus ir naujus 
svečius pamatyti sausio 13 d., 
trečiadienį.

Irena Kriaučeliūnienė, 
Lemont, IL, atsiuntė „Drau
gui” 100 dol. auką Kalėdų pro
ga. Tai nebe pirmas kartas, 
kai ji parodo lietuviškai spau
dai savo dosnią širdį. Ačiū!

„Dainavos” ansamblio
rengiamas religinis koncertas 
— „Aukos keliu... grįžtu pas 
Tave” (paminėti žuvusius už 
Lietuvos laisvę) įvyks sausio 
24 d., 3 vai. p.p., Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo bažny
čioje (Marąuette Parke). Vi
suomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. Bilietus galima įsi
gyti „Seklyčioje”.

Sausio 17 d. ruošiamas bai
siosios 1991 m. sausio 13 die
nos minėjimas PLC Lemonte 
po šv. Mišių. Minėjime daly
vaus svečias iš Lietuvos, bu
vęs tremtinys, dabar Seimo 
narys, poetas Vytautas Ci- 
nauskas. Šalia visų savo dar
bų Seime, jis yra Sibiro Trem
tinių grįžimo pirmininkas. 
1998 m. birželio mėn. jis su 
Lietuvos Seimo delegacija lan
kėsi Krasnojarske, kur pasili
kę Sibiro tremtiniai minėjo 50 
tremties metų. Vytautas Ci- 
nauskas papasakos apie savo 
tremties patirtį ir apie pasili
kusių Sibire lietuvių gyve
nimą. Be to, jis lankysis Ka
nadoje, Clevelande, Philadel- 
phijoj ir Floridoj. Jo kelio
nėmis rūpinasi JAV LB Kul
tūros taryba.

LB Švietimo taryba, susi
rinkusi posėdžiui gruodžio 31 
d., išskirstė lituanistinėms 
mokykloms Lietuvių fondo 
skirtą 60,000 dolerių paramą. 
Šiais metais Lietuvių fondas 
padidino paramą mokykloms 
net 20,000 dolerių suma. Pa
ramos čekius Lietuvių fondas 
įteiks mokykloms per LF įga
liotinius Vasario 16 minėji
muose. LB Švietimo taryba 
dėkoja Lietuvių fondui už nuo
latinę visokeriopą paramą lie
tuviškam švietimui.

Raseinių viešoji bibliote
ka gavo dovaną - JAV gyve
nančio vaikų rašytojo Stasio 
Džiugo fonde esančią knygelę 
„Konstitucija Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Švenčiausios 
Draugijos”. Ši knygelė, apie 
1920-1930 metus išleista Či
kagoje, iki šiol bibliografams 
buvo nežinomu leidiniu. S. 
Džiugas ją kartu su kitomis 
knygomis padovanojo bibliote
kai.

Lietuvių moterų klubų 
federacija pasiryžusį š.m. 
birželio mėnesį suruošti lietu
vių kilmės abiturientų, baigu
sių gimnazijas pernai ir bai
giančių šiais metais, supa
žindinimą su visuomene — 
abiturientų pokylį. Susidomė
jusius prašoma iki sausio 15 
d. skambinti šiuo telefonu: 
708-594-0400.

Lietuvių rašytojų draugi
ja sausio 10 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p., Jaunimo centro ka
vinėje ruošia literatūros šven
tę, kurios metu bus įteikta 
LRD premija Alfonsui Tyruo- 
liui Sešplaukiui. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Daumanto-Dielininkaičio 
jaunųjų ateitininkų kuo
pos susirinkimas sekmadie
nį, sausio 10 d. vyks Ateiti
ninkų namuose. Rinksimės 
tuoj po vaikams skirtų šv. 
Mišių Pal. J. Matulaičio misi
joje. Susirinkimo tema — 
„Inteligentiškumo principas”. 
Visi dėvime uniformomis.

Šv. Mišios vaikams Pal. 
Jurgio Matulaičio misįjoje
bus aukojamos sekmadienį, 
sausio 10 d., 9 v.r. Visi vaikai 
ir jų tėveliai kviečiami daly
vauti.

MIESTAI IRMIESTELIAI, IŠ KURIU ATVAŽIAVOME
Artėja du tūkstantieji. Šiai 

sukakčiai paminėti Čikagos 
muziejai, bibliotekos, teatrai, 
draugijos bei įvairios organi
zacijos surengs per 1,000 ren
ginių pagal šešias temas; „Mū
sų kilmė”, .Aplinka”, ,Atra
dimai ir technologija”, „Bend
ruomenės formavimas” bei 
„Naujos kryptys ir poslinkiai”.

1999 metų sausio ir vasario 
mėnesiai bus skirti „Mūsų 
kilmės” temai. Šioje progra
mos dalyje dalyvauja ir Balze
ko lietuvių kultūros muziejus. 
Sausio mėnesį muziejuje bus 
atidaryta paroda, pasakojanti 
apie Lietuvos miestus, mieste
lius ir kaimus. Parodoje bus 
eksponuojamos senos Lietuvos 
miestų ir kaimų nuotraukos, 
herbai, įvairių laikotarpių Lie
tuvos žemėlapiai ir kita me
džiaga, pasakojanti apie Lie
tuvą ir lietuvių imigraciją į 
Čikagą.

Parodoje bus naudojamos 
nuotraukos iš Balzeko muzie
jaus fotoarchyvo. Nemažai 
nuotraukų muziejui yra at
siuntę tautiečiai iš Lietuvos. 
Ypatingai esame dėkingi etno
logui Vaciui Miliui iš Vilniaus, 
Ignui Ropinskui bei Juozui 
Mečinskui iš Kauno, Juozui 
Banioniui iš Jūrės, Marijai 
Dirvelienei iš Sudargo. Alenai 
Grigaliūnienei iš Rokiškio, 
Marijai Šepetienei iš Krakių, 
Kostui Jatuliui iš Šiaulių, Al
mai Janušauskienei iš Karazų 
kaimo, Serafinui Andriušiui ir 
Kauno šilumos tinklų Energe
tikos muziejui, Leonui Žali
mui iš Mažeikių, Irenai Jaš- 
kienei iš Telšių bei „Ūkininko 
patarėjo” laikraščiui ir Vladui 
Babarskui iš Kauno už pui
kias nuotraukas, įdomius laiš
kus bei miestelių aprašymus, 
kitą archyvinę medžiagą.

Laukiame Jūsų apsilankant 
parodos atidaryme sekmadie
nį, sausio 17 d., 2 vai. po 
pietų. Parodą pristatys muzie
jaus prezidentas Stanley Bal
zekas, jaun. Muziejaus adre
sas; 6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL; telefonas (773) 
582-6500.

Karilė Vaitkutė

KONKURSAS
LITUANISTINIŲ

MOKYKLŲ MOKINIAMS

Jau daugiau kaip dešimt 
metų JAV LB Švietimo taryba 
skelbia piešinių ir rašinių kon
kursą lituanistinių mokyklų 
mokiniams. Laimėtojams įtei
kiamos piniginės premijos bei 
įvertinimo pažymėjimai. Pre
mijų mecenatas yra prel. Juo
zas Prunskis, šiam tikslui 
įsteigęs specialų fondą Lietu
vių fondo apimtyje.

Šių mokslo metų konkursas

prasideda sausio 3 d. LB 
Švietimo taryba išsiuntinėjo 
vedėjams konkurso taisykles.

Piešinių konkursas

Vaikų darželio ir pknojo sky
riaus mokiniams šių metų 
tema — Justino Marcinkevi
čiaus eilėraštis „Sapnas”. Mo
kiniai turi ant nustatyto dy
džio balto popieriaus arba kar
toninio popieriaus („poster- 
board”) nupiešti piešinį, at
spindintį šį eilėraštį.

Antrojo, trečiojo ir ketvirtojo 
skyrių mokiniams pateikta 
pasaka „Lašeliai”, kurią turi 
iliustruoti. Piešinio technika: 
spalvoti pieštukai,kreida, pas
telės („crayons”), flomasteriai 
(„markers”) ir akvarelės.

Piešiniai bus premijuoti pa
gal išreikštą pasakos grožį ir 
estetiką.

Penktojo ir šeštojo skyrių 
mokiniams reikia sukurti vir
šelį pasakų knygai. Knygoje 
bus įvairios pasakos apie Lie
tuvos žymesnes vietoves. Pa
sakų autoriai — šių metų 5, 6, 
7 ir 8 sk. rašinių konkurso 
dalyviai. Knyga skirta 1 ir 2 
skyriaus mokiniams.

Knygų viršeliai taip pat bus 
premijuojami pagal išreikštos 
temos grožį.

Septinto ir aštunto skyrių 
mokiniai parašo „knygą”: su
kuria savo pasaką ir nupiešia. 
Kietais viršeliais knygelės 
gaunamos Švietimo taryboje 
(13648 Kickapoo Trail, Lock
port, IL 60441-8680). Turi bū
ti bent 4 iliustracijos: pasaka 
turi būti tęsiama per visą kny
gelę iki paskutinio puslapio. 
Neatitinkanti taisyklėms, 
„knyga” nebus vertinama.

Rašinių konkursas

Trečiojo ir ketvirtojo skyrių 
mokiniams pateiktas piešinys, 
pagal kurį turi parašyti pa
saką. Kad skaitytojas supras
tų, būtina parašyti: kas įvyko? 
kur įvyko? kada įvyko? kas 
dalyvavo? kaip viskas vyko?

5-6-7-9 skyrių mokiniai sus
kirstyti į 2 grupes: pirmoji 
grupė — penktas ir šeštas 
skyrius, antroji — septintas ir 
aštuntas skyriai. Tema: para
šyti pasaką pirmo ir antro 
skyrių mokiniams (6-8 m.) Pa
sakos paskirtis (tikslas) yra 
supažindinti mokinius su žy
mesnėmis Lietuvos vietovė
mis.

Taisyklės: rašyti pasaką, 
kad skaitytojas suprastų: kas 
vyksta? kur vyksta? kada vyk
sta ir kaip vyksta?

Nerašyti apie Vilnių. Lietu
voje yra labai daug kitų įdo
mių vietovių. Pirmosios gru
pės dalyviai parašo ranka ne 
mažiau kaip puslapį. Antroji 
grupė — vieną ir pusę pusla
pio ar ilgesnį tekstą.

Konkurso piešiniai ir raši
niai turi būti nusiųsti Švie
timo tarybai ne vėliau, kaip 
1999 m. kovo 31 d. Švietimo 
tarybos adresas: 13648 Kicka
poo Trail, Lockport, IL 60441- 
8680.

Regina Kučienė

ČLM KALĖDŲ EGLUTĖ

Kalėdos — džiaugsmo šven
tė dideliems ir mažiems. Vieni 
linksminasi vienaip, kiti ki
taip. Mažieji mėgsta Kalėdų 
eglutes ir dovanėles, todėl 
Čikagos lituanistinė mokykla, 
gruodžio 19 d., 11 vai. ryte, su
ruošė Kalėdų eglutę Čikagos 
Jaunimo eentre. Visi mokiniai 
rinkosi į mokyklos patalpas 
labai smagiai nusiteikę.

Jaunimo centro didžioji salė 
pilna stalų ir kėdžių. Jas už
pildė tėveliai, giminės ir sve
čiai. Scena gražiai, kalėdiškai 
papuošta. Dalį puošmenų su
darė gyvoji dekoracija: tai 
snaigės, žvaigždės, aguonėlės, 
nykštukai, kurie, įvairiaspal
viai apsirengę, sėdėjo ir laukė, 
kada turės progos pajudėti,

parodyti savo sugebėjimus.
Kaip įprasta, mokyklos di

rektorė Jūratė Dovilienė pas
veikino visus susirinkusius ir 
pakvietė mokyklos dvasinį va
dovą kun. J. Vaišnį, SJ, trum
pai įžanginei kalbai. Toliau 
programą tvarkė pranešėjai: 
Živilė Badaraitė ir Paulius 
Trimakas.

Kalėdinį veikaliuką „Mažojo 
angeliuko kelionė”, parašė 
mokytojas Vytas Pabedinskas. 
Jį režisavo Zita Dubauskaitė 
ir Vytas Pabedinskas. Šokius 
mokė Nijolė Pupienė (pradžios 
mokykloje) ir Eglė Paulikienė 
(aukštesniojoje mokykloje). 
Giesmes išmokė dainavimo 
mokytoja Dalia Gedvilienė. 
Deklamatorius paruošė Vida 
Gaižutytė, Rimas Gecevičius 
ir Kristina Vaičikonienė. Apa
ratūrą tvarkė Andrius Utz. 
Svarbiausi veikaliuko veikėjai 
buvo: Arkangelas Gabrielius 
— Mantas Stankevičius, Juli
ja — Viktorija Biskytė, Pra- 
nas/žvaigždė — Jonas Vaiči- 
konis, Aguona — Luką Sapar- 
nytė, Nykštukas — Gediminas 
Bielskus, Marija — Vanessa 
Ruesch, Juozapas — Lisa Bar- 
tašiūtė, Karaliai: Linas Alek- 
siūnas, Tomas Mačiulis, Do
mas Sinkevičius. Žvaigždės — 
3 ir 4 sk. mokiniai. Snaigės — 
2 sk. mergaitės. Gyvuliukai — 
2 sk. berniukai. Aguonėlės — 
Pirmo sk. mokiniai. Nykštu
kai — Kiškių darželio moki
niai. Žmonės — aukštesnio
sios mokyklos mokiniai. Dek- 
lamuotojai — Vaikų ratelio ir 
darželio mokiniai.

Čia paminėti veikėjai įsi
terpdavo į veikaliuką ir atlik
davo jiems skirtą programą. 
Puošnūs drabužėliai derinosi 
su judesiais ir žiūrovams su
darė gražų vaizdą. Visi savo 
vaidmenis atliko gerai. Mo
kėjo atmintinai žodžius ir gar
siai kalbėjo. Tuos dalykus 
sunku žodžiais išreikšti, rei
kia pamatyti ir išgirsti. Be
veik visą programą atliko pra
džios mokyklos mokiniai. 
Aukštesniosios mokyklos mo
kiniai pašoko tautinius šo
kius. Kelios grupės ir pradžios 
mokyklos mokinių šoko tau
tinius šokius. Vaidinimėlis su 
visais priedais praėjo sklan
džiai, gražiai, įspūdingai.

Po vaidinimo visi mokyklos 
mokiniai pagiedojo keletą 
giesmių, vadovaujant dainavi
mo mokytojai Daliai Gedvilie
nei.

Kalėdų eglutės tradicija — 
Kalėdų senelis. Apsilankė ir 
išdalino geriems vaikams do
vanėles. Nors dovanėlės kuk
lios, bet įspūdingos ir prisi
mintinos. Pasibaigus dovanų 
dalinimui, visi mokytojai su 
Seneliu nusifotografavo. Pa
grindinis fotografas buvo Vla
das Žukauskas.

Po programos buvo vaišės, 
kurias paruošė darbštusis Tė
vų komitetas su visų tėvelių 
talka. Tėvų komitetas įtemp
tai dirbo prie visų paruo
šiamųjų darbų: salės parengi
mo, scenos papuošimo ir vai
šių paruošimo. Nemažai dirbo 
mokytojai, kad paruoštų mo
kinius scenai. Daug padėjo ir 
tėvai. Ši kalėdinė eglutė buvo

Lietuvos Vyčių tautinių šokių šokėjai, atlikę kalėdinę programą Mokslo ir pramonės muziejuje Čikagoje pernai 
gruodžio 6 d. Nuotr. Jono Tamulaičio

Dalis Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos vaikų choro, vadovaujamo muz. Dariaus Polikaičio, prieš kalėdinį 
koncertą misijos bažnyčioje. Nuotr. Indrės Tuijūnėlienės

visų bendras darbas, o visus 
darbus koordinavo Marytė 
Utz.

Reikia paminėti šios mokyk
los penktąjį skyrių ir jo moky
toją Zitą Dubauskaitę, kuri la
bai gražiai paruošė Lietuvos 
ūkio parodą. Visi modeliai 
buvo originalūs. Vaikščioda
mas nuo vieno maketo prie 
kito, jauties esąs Lietuvoje. 
Lietuva visą laiką buvo žemės 
ūkio kraštas, kuris išlaikė lie
tuvybę. Gaila, kad, vardan 
modernizavimo, Lietuvos že
mės ūkio romantika mažai 
randa vietos šių dienų mūsų 
gyvenime ir mokyklose. Pa
garba Zitai Dubauskaitei ir 
jos mokiniams, taip gražiai 
prisidėjusiems prie šios min
ties puoselėjimo.

Po eglutės programos ir vai
šių, visi išsiskirstė į savo . na
mučius, ruoštis šeimyniškoms 
Kalėdų šventėms. Amerikoje 
Kalėdų šventės švenčiamos 
iškilmingai. Daug prabangos, 
blizgesio, meniškumo, tik ne
daug tikros kalėdiškos nuotai
kos. Skaitydamas mokinių pa
rašytus rašinėlius, randu 
daug vietos skirta dovanė
lėms, vaišėms, žaidimams ir 
kitoms pramogoms, bet labai 
mažai vietos arba nieko, Jė
zaus gimtadienio prisimini
mui. Lyg Kalėdos nebūtų 
Kristaus gimtadienio šventė. 
Gimtadienis, turi būti links
mas, gražus, bet neturėtų būti 
pamirštas ir tą gimtadienį 
švenčiantis. j plačaĮ>

„PENSININKO”
GIMTADIENIS

Gruodžio 9 d., trečiadienį, 
susirinkę „Seklyčioje”, šventė
me „Pensininko” (taip vadina
si JAV LB Soc. reikalų tarybos 
žurnalas) 15?tąjį gimtadienį. 
Mūsų nepailstanti renginių 
vadovė E. Sirutienė pakvietė 
žurnalistą visuomenininką 
Juozą Žygą, kad šis papasa
kotų mums apie lietuviškos 
spaudos reikalus ir (svarbiau
sia!) supažindintų su „Pensi
ninko” atsiradimo istorija.

Kalbėtojas sakė, kad spauda 
— tai tautos veidrodis, išraiš
ka, pagal ją vertinama visa 
tauta. Spausdintas žodis yra 
šventas ir, kas rašo, yra atsa
kingas už žodį. Papasakojo,

kad buvusioji JAV LB Soc. rei
kalų tarybos pirm. D. Valen- 
tinaitė sugalvojo, kad būtų ge
rai turėti laikraštį ar žurnalą. 
Ir Evangelijoje yra pasakyta, 
kad „Pirma buvo žodis”... Tai 
taip sėkla krito į gerą dirvą ir 
1983 m. balandžio mėn. pasi
rodė 4 puslapių JAV LB žinia
raštis, turintis 182 skaitytojus 
ir pavadintas „Pensininku”, o 
redaktoriumi buvo pakviestas 
rašytojas žurnalistas Karolis 
Milkovaitis, labai gabus 
žmogus.

1985 m. leidinys — jau 14 
puslapių, turintis 400 prenu
meratorių, 1986 m. —jau 600, 
o 1987 m. prenumeratorių 
skaičius šoktelėjo iki 1,000 ir 
tų metų birželio mėn. laida 
išėjo tikro žurnalo forma bei 
iliustruotu viršeliu ir puikavo
si 24 puslapiais. Žurnalas pra
dėtas siuntinėti į Europą, Ka
nadą, Australiją ir Pietų Ame
riką. 1987 m. lapkričio mėn. 
„Pensininko” redaktorius Ka
rolis Milkovaitis išvyko gyven
ti į Kaliforniją, bet „Pensinin
ko” neapleido. Redagavimo 
darbus pažadėjo tęsti iš nau
jos vietos, persiunčiant su
rinktą medžiagą spausdinimui 
į Čikagą.

„Pensininkas” sulaukė nau
jos talkininkės — administra
torės Elenos Sirutienės, kuri 
tvarko atministracinius ir eks
pedicijos darbus.

Ir taip „Pensininkas” vis au
go ir klestėjo. Nuo 1995 m. 
išeina 8 kartus per metus, 40 
puslapių, 1,450 numerių tira
žu. Yra spausdinamas „Drau
go” spaustuvėje ir į Lietuvą 
siunčiamas per „Transpak” 
persiuntimo įstaigą. Į Lietuvą 
dabar siunčiama 138 egz., į 
Kanadą 62, į Europą 23, į 
Australiją 8, P. Ameriką 5, 
JAV—1,150.

Yra skaitytojų, kurie perka 
atskirus numerius. Turime 
savanorių-talkininkų, kurie 
padeda adresuoti žurnalą bei 
parvežti jį iš spaustuvės, tai: 
V. ir A. Valavičiai, J. Gaiga
lienė, O. Lukienė, B. Zeikienė,
E. Paliliūnienė, V. Radziuky- 
nas ir kiti, be kurių pagalbos 
būtų sunku apsieiti. Mūsų 
naujieji ateiviai to nesupran
ta. Lietuvoje viskas apmoka
ma. „Pensininkas” Lietuvoje 
yra mylimas svečias ir visiems

patinka geri patarimai, su
rinkti iš amerikietiškų žurna
lų. K. Milkovaitis daug ko pa
simokė iš Amerikos ūkininkų. 
„Pensininkas” ieško naujų 
skaitytojų, bendradarbių, ku
rie paįvairintų žurnalo pusla
pius savo mintimis. Laukiame 
laiškų su pageidavimais, no
rime išgirsti, kaip leidžia savo 
dienas vyresniojo amžiaus 
skaitytojai ir kuo domisi.

Kiek reikia žmonių, kad bū
tų galima žurnalą išleisti? Ke
turių, o gal penki v... K. Milko
vaitis sakosi esąs vienas (gy
vena 40 mylių nuo Los An
geles — Yorba Linda, Calif.) 
ir, telefonu kalbėdamas su ad
ministratore, pradeda aiškin
ti, kad norįs pailsėti ir išeiti į 
pensiją. Visi nuoširdžiai pra
šome, kad to nedarytų ir dar 
redaktoriautų kitus 15 metų.

Po to žiūrėjome Algio Ba
kaičio paruoštą vaizdajuostę 
apie 1998 m. spalio 3 d. Los 
Angeles vykusias „Lietuvių 
dienas”. Buvo įdpmu pamatyti 
Čikagos „Vyčių” ' chorą, filmų 
aktorę Rūtą Lee, mokslininkę 
Birutę Galdikas ir pasidi
džiuoti, kad jungtiniam chorui 
dirigavo „mūsų” nepamaino
mas maestro F. Strolia. Lin
kėdami „Pensininkui” ilgiau^ 
šių metų, skaniomis vaišėmis 
užbaigėme jo gimtadienio pa
minėjimą.

Emilija J. Valantinienė
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• Lithuanian Citizens’

Society of Western Pen- 
nsylvania, Pittsburgh, PA, 
prezidentas B.S. Burbulis, 
dovanų komiteto vardu, 
Mathilda Miliauskas atsiuntė 
$2,100. Jie globojo 11 našlaičių 
Lietuvoje, o dabar dar globos 
kitus tris, iš viso 14 vaikų. Taip 
pat atsiuntė $2500 - nupirkti 
dešimčiai invalidų vežimėlių, 
kurie reikalingi Lietuvos 
vaikams. Taip pat $1000 - 
knygų persiuntimui į Lietuvą. 
Jį organizuoja Albert Gustaff, 
Frederick, MD. Dėkojame 
geriesiems Pensilvanijos lie
tuviams už jų rūpestį Lietuvos 
vaikais. „Lietuvos Našlaičiu 
globos” komitetas, 2711 
West 71st St., Chicago IL 
60629. (sk.)

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

• Ieškome asmens, susi
domėjusio nuomoti patalpas 
lietuviškų delikatesų parduo
tuvei. Naujas pastatas pietva
karinėje Čikagoje. Skambinti 
tel. (708) 594-0400. (sk.)

• Partizanų Globos fon
dui aukojo: $100 - Bruno And
riukaitis, $50 - Egidijus ir Vida 
Radvenis. Nuoširdžiai dėko
jame! (sk.)




