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Pasaulio

Rinkimams
artėjant

iRemiantis DPA, Reuter, BNS 1NTERFAX. ITAR-TASS,
BelaPAN žinių agentūrų pranešimaisi
Dabartinis Estijos preziden
tas Lennart Meri vėl išrinktas
šalies vadovu. Antrame balsavi
mo rate už jį balsavo 196 Rinki
mų susirinkimo nariai. Antra
sis kandidatas — Valstiečių par
tijos vadas Arnold Ruutel — su
rinko 126 balsus. Rinkimų susi
rinkimą sudaro 374 rinkėjai:
273 savivaldybių atstovai ir 101
parlamento deputatas. Balsavi
me dalyvavo 372 Rinkimų susi
rinkimo nariai.

įvyko dešiniųjų partijų
moterų konferencija
Vilnius, rugsėjo 20-21 d. atstovas spaudai, aiškino apie
Vilniuje įvyko konferencija, politinio įvaizdžio formavimą. I
skirta dešiniųjų partijų moterų konferenciją atvyko ir Vyriau
sekcijų atstovėms. ,Xietuvos sios r i n k i m i n ė s komisijos
moterys: valstybei ir seimai" atstovas Sapiega paaiškinti apie
tema sutraukė 225 dalyves iš rinkiminį biuletenį, kuris yra
visos Lietuvos. Konferenciją ' susilaukęs daug kritikos. Pasak
globojo JAV Tautos fondas. At vienos konferencijos dalyvės, šis
vykusias sveikino Tėvynės są biuletenis turėtų būti įtrauktas
jungos (Konservatorių partijos) į Guiness'o rekordų knygą, kaip
pirmininkas prof. Vytautas pats sudėtingiausias visame pa
Landsbergis, Lietuvos Krikščio saulyje.
nių demokratų partijos pir
Organizacinio komiteto pirmi
mininkas Algirdas Saudargas ir ninkė ir Lietuvos Krikščionių
Tautininkų partijos pirminin demokratų partijos Moterų
kas Rimantas Smetona. Tautos sekcijos pirmininkė ir dr.
Fondo vardu kalbėjo Vacys Gražina Paliokienė pareiškė,
Steponis.
kad: „Ši konferencija yra
Pasak Tautos fondo Tarybos istorinė, nes tai pumas kartas,
sekretorės ir konferencijos kai buvo sudaryta galimybės
koordinatorės Rasos Razgaitie- dešiniųjų partijų moterims
nės, pagrindinis konferencijos sueiti kartu ir bendrai aptarti
tikslas buvo suteikti forumą problemas. Ypač. naudinga buvo
Lietuvos dešiniųjų partijų išgirsti užsienio lietuvių bene
moterims kartu pagvildenti pirmą kartą pas mus dėstomas
temas, kurios yra bendros savo idėjas apie mūsų svarbų vaid
pobūdžiu joms visoms, suteikti menį demokratijos vystyme.
kuo daugiau informacijos ir Mums ir ateityje reikia daugiau
idėjų kaip efektyviai pasiruošti tokių tarpusavio darnos išraiš
Seimo rinkimams. Ypač šiuo kos progų".
metu, kai LDDP satelitinė
Moterų partija, vadovaujama
Prasidėjo rinkinių
Kazimieros Prunskienės vis
platyn ir gilyn leidžia savo
agitacija
šaknis, yra svarbu dešiniųjų
partijų moterims efektyviai
Vilnius, rugsėjo 20 d (AGEP)
skleisti savo programas ir — I sauses saulėtas rugsėjo
planus rinkėjams".
20-osios rytas Lietuvoje tapo pir
Dviejų dienų programa apėmė mąją oficialios Seimo rinkimų
įvairiausių temų ratą. Di agitacijos diena. Nuo pat ryto
džiausio dėmesio susilaukė JAV per Lietuvos televiziją savo rin
advokato Povilo Žumbakio kimų programas ėmė dėstyti
paskaita: „Valstybė ir demo vienmandačių apygardų depu
kratus". P. Žumbakis pabrėžė tatai.
kiekvieno asmens balso svarbą
Visą
savo
sumanumą,
demokratiškoje sistemoje ir op pasitelkdami nemažai lėšų,
timizmo reikšmę, nes dabartinė kandidatai į Seimo narius galės
valdžia skatina žmonių pesi demonstruoti beveik mėnesį —
mizmą ir jį panaudoja savo tiks agitacijos privalu užbaigti likus
lams, — toliau pasilikti valdžio 30 valandų iki pirmojo Seimo
jerinkimų rato rugsėjo 20-ąją.
Pasiruošimui artėjantiems
Rinkimams įregistruotos 24
rinkimams praktiškus patari politinės jėgos. Tarp jų —
mus suteikė International vienintelė demokratų partijos ir
Republican Institute atstovas tautininkų sąjungos koalicija,
Lietuvoje Daniel Grabauskas. įregistruota 17 asmenų, kurie
Rasa Rastauskienė (Tėvynės iškėlė patys savo kandidatūras.
sąjungos atstovė spaudai) ir
Lėšos rinkimų agitacijai
Artūras Vazbys (Lietuvos ribojamos. Nepriklausomas
Krikščionių demokratų partijos kandidatas galės išleisti apie
atstovas spaudai) aptarė, kaip 33,000 litų, o partijos sąrašas —
efektyviai bendradarbiauti su nepilnus 700,000 litų.
spauda. Prof. Romas Vaštokas
Rinkimų agitacijos metu kan
iš Kanados pasakojo apie rin didatų elgesį stebės ir kont
kėjų agitavimo būdus. Audrius roliuos Vyriausioji rinkimų ko
Ažubalis, buvęs V. Landsbergio misija.

Vuntas, rugsėjo 2 0 d (AGEP)
— Seimo pirmininko pavaduoto
jas Juozas Bernatonis progno
zuoja, kad į būsimąjį Seimą turi
galimybe patekti ne mažiau
kaip 10 ir ne daugiau kaip 14
partijų kandidatai. Jeigu
rinkimuose dalyvautų apie 70
proc. rinkėjų, esant 5 proc.
rinkiminiam barjerui, LDDP
gautų, jo nuomone (plius minus
3 mandatų tikslumu), 43 man
datus, konservatoriai — 32,
Centro sąjunga — 18, Krikščio
nių demokrtų partija — 18,
Valstiečių partija — 12 vietų.
Rugsėjo 20 d. spaudos konfe
rencijoje J. Berntatonis teigė,
kad, jo nuomone, daugiamanteee apygardose, balsuojant
pagal partijos sąrašus, LDDP
gaus 22 mandatus, konser
vatoriai —17, Centro ujunga —

Rūpėjo 22 d. Vilniuje, Gedimino kalno papčdajs, isiia Arkikatedros, buvo iškilmingai atidengtas
paminklas Vilniau* įkūrėjui — Lietuvos Didžiajam Kunigaikščiui Gediminui. Šio paminklo pro
jekto konkursą prie* 8 metus laimėjo JAV lietuvį Vytautas Kaiuba. Statyba kainavo 25,000
doL 186,000 dol. surinko Beatričės Vasaris vadovsftuamas statybos rėmimo fondas, 93,750 skyrė
Vilniaus savivaldybė, aukojo pavieniai asmenys. Pssninkla atidengė Lietuvos prezidentas Algirdas
Brazauskas, beje, " - " " t ' ' šiai statybai Įiauukųjas 125 dol. Vytauto Kasubos projektą įgyvendino
skulptorius Mindaugas Šnipas ir architektas Henrikas šilgaiks.
Viktoro Kuto nuotr.: Paminklas, ant kurio iškalti žodžiai „Lietuvos Didysis Kunigaikštis
Gediminas 1316-1341", Arkikatedros aisktėje.

Šildymo sezonas Lietuvoje
bus, teigia premjeras

Maskva. Rusijos chirurgas
Renat Akčiurin, kuris turės at
likti Boris Jelcin širdies ope
raciją, sekmadienį pareiškė, jog
dėl Boris J e l c i n sveikatos
būklės operaciją gali tekti
atidėti bent dviems mėnesiams.
Praėjusią savaitę paaiškėjo, jog
tuoj po liepos mėnesį įvykusių
prezidento rinkimų, Rusijos
prezidentą buvo ištikęs dar
vienas, trečiasis infarktas.

veik 100 milijonų paskola, už
kurią biudžetinės organizacijos
Bona. Vokietijos Krikščionių
galės atsiskaityti su energeti
demokratų partijos narių parla
Vilnius,rugsėjo 17 d. (AGEP)' Vyriausybės vadovas pasi- kais. Paskola bus ilgalaikė, jai m e n t e Wolfgange Boernse,
— Ministro pirmininko Mindau- džiaugė, jog su Lietuvos savi- bus taikomos, pasak premjero, Klaus Francke ir Birgit Schniego Stankevičiaus teigimu, gąs- valdybių sąjunga pavyko susi- „palankios ir Europos standar ber-Jastram pareiškime sako
dinimai esą Lietuvoje nebus tarti, kad artimiausiu metu tus atitinkančios" 7 proc. ma, kad Lietuvos opozijos va
šildymo sezono tėra „grynai savivaldybėms bus suteikta be palūkanos.
dovų požiūriu, 500,000 Rusijos
linkimų triukas".
kareivių Kaliningrade sudaro
svarbiausią šalies saugumo
Rugsėjo 17 d spaudos konferen
problemą. Lietuvos kariuome
cijoje vyriausybės vadovas sakė,
nėje yra tik 9,000 kareivių ir
kad rugsėjo 1 d. Lietuva turėjo
dauguma jų ginkluoti buvusios
„ne
šio
Seimo
nariai,
ne
kokie
270,000 tonų mazuto (20,000 t
Vilnius, rugsėjo 20 d (AGEP)
Rytų Vokietijos ginklais.
nors
politikai
sugalvojo
trejų
daugiau negu pernai). Pasak _ geimo pirmininko pavaduoL i e t u v a t i k i s i įsijungti į
metų
sėslumo
laikotarpį
kan
premjero, jau suderinta, kad tojaa Juozas Bernatonis kviečia
Lietuvą artimiausiu metu sąžiningus politikus rinkimi didatui į Respublikos prezi neseniai sudarytą Vokietijos,
pasieks dar 220,000 tonų nėje kampanijoje gerbti Konsti dentus". Prezidento rinkimų Danijos ir Lenkijos karinių
skirtą
mazuto, o su įvairiomis fir tuciją, nespekuliuoti jos nuo įstatymo pataisų a u t o r i u s pajėgų p r a t y b o m s
momis sutarta pasirašyti sutar statomis". Penktadienio spau pabrėžė savo pareiškime, kad aljansą.
tis, pagal kurias Lietuvai dos konferencijoje „propagandi tai reglamentuoja 1992 m. spa
Helsinkis. Jungtinių Valsti
kiekvieną mėnesį tvirtomis niais" jis pavadino kai kurių lio 25 d. referendumo priimtos
kainomis bus tiekiama po politikų teiginius spaudoje — Konstitucijos 78 straipsnio pir jų gynybos sekretorius William
100,000 tonų mazuto. Lietuvos neva „Seimas ponui Valdui moji dalis.
Perry rugsėjo 21 d. pareiškė, jog
Joje nurodoma, kad „Respub Šiaurės Atlanto aljanso plėtima
rezervuaruose šiuo metu gali Adamkui užkirto kelią i prezi
tilpti apie 540,000 tonų mazuto. dentus". Komentuodamas ket likos prezidentu gali būti sis į rytus gali prasidėti jau kitų
virtadienį parlamente priimtas renkamas Lietuvos pilietis metų pradžioje. Pradėdamas sa
Premjerą M. Stankevičių Prezidento rinkimų įstatymo pagal kilmę, ne mažiau kaip tre
vo dešimties dienų kelionę po
papiktino t a i , jog Kauno pataisas J. Bernatonis sakė, kad jus pastaruosius metus gyvenęs
Skandinavijos šalis. William
šiluminių tinklų vadovai per
Lietuvoje, jeigu jam iki rinkimų
Perry sakė, jog į NATO bus
televiziją teigė, kad „laikinoji
— Ukrainos prezidentas dienos yra suėję ne mažiau kaip tikrai priimtos Čekija ir Lenki
sostinė" neturi mazuto. Tačiau, Leonid Kučma „už nuopelnus keturiasdešimt metų ir jeigu j i s '
ja, greičiausiai taip pat ir
pasak premjero, Kaune yra apie plėtojant tarpvalstybinius ry gali būti renkamas Seimo na
Vengrija, o vėliau — Slovakija
50,000 tonų šio kuro. „Tokio šius bei draugišką tautų bend riu".
Baltijos valstybėms teks pa
kiekio gal ir neužteks visam radarbiavimą" rugsėjo 29 d.
laukti - sakė William Perry.
sezonui, bet ar galima kalbėti, Lietuvos prezidento Algirdo
Skolas Lietuvai
Perry pabrėžė, jog plėsdamasi
jog Kaune nebus pradėta šildy Brazausko pasirašytu dekretu
Baltarusija mokės NATO siekia sukurti ne naują
ti?", klausė premjeras.
apdovanotas Vytauto Didžiojo I
konfrontacijos, o saugumo zoną,
prekėmis
kurioje turėtų dalyvauti ir Rusi
Jis ragino „nepasiduoti visai laipsnio ordinu. II laipsnio or
Vilnius, rugsėjo 18 d. (Elta) - ja. Jis taip pat sakė, jog tų nau
nereikalingam rinkimų žaidi dinu apdovanoti — Ukrainos
mui". Busimajai vyriausybei prezidento patarėjas valstybės Iki spalio 15 d. Baltarusija jųjų narių teritorijose, kurios
„noriu perduoti jeigu ir saugumo klausimais Volodimir Lietuvai turi sumokėti 1 mln. turi bendras sienas su Rusija,
nepilnus rezervuarus, tai bent Horbulin, prezidento adminis 800,000 dol. skolą už elektros NATO n e k e t i n a dislokuoti
jau tokius, kurie užtikrintų tracijos vadovas Dmytro Tabač- energiją. Pagal baigiamas ruoš branduolinio ginklo.
šildymo sezoną Lietuvoje", sakė nik ir užsienio reikalų ministras ti sutartis, skola bus grąžinta pi
Genadij Udovenka.
nigais ir prekėmis. Tokio susi
M. Stankevičius.
Viena. Rusijai ir NATO nepa
tarimo buvo pasiekta Lietu vyko susitarti dėl NATO išplėti
vos-Baltarusijos komisijos pre mo, priimant buvusias sovieti
kybiniams ir ekonominiams ry nes respublikas, planų. Bendro
šiams plėsti antrajame posėdyje je su NATO Generaliniu sekre
Vilniuje.
toriumi Javier Solana spaudos
konferencijoje Rusijos užsienio
Komisija
nusprendė,
kad,
su
Vflnius,
rugsėjo
20
d.
(AGEP)
A.
Leleikis.
kuriam
89-eri,
14, Krikščionių demokratų par
tija — 13, Valstiečių partija — - Vilniuje rugsėjo 19 d. įvyko grįžo į Lietuvą birželio vidury- mokėjus pagrindinę skolą, abie reikalų ministras Jevgenij Pri4 vietas. Seimo vicepirmininkas trečioji karo nusikaltimais je netekęs JAV pilietybės, kai jų valstybių energetikų eksper makov pareiškė, kadd Rusijos
neatmeta galimybės, kad netoli įtariamojo Aleksandro Lileikio jam grėsė deportavimas. JAV tai tarsis dėl delspinigių mokė požiūris į aljanso išplėtimą ir
5 proc. ribos, kurią net gali ir apklausa. Pasak prokuroro, jis teisingumo departamento spe jimo tvarkos. Atsiskaitant už toliau lieka neigiamas. Kalbė
peržengti, bus Moterų bei toliau lieka nei kaltinamasis, daliųjų tyrimų skyrius ir elektros energiją prekėmis, damas Vienoje įsikūrusioje Eu
Socialdemokratų partijos ir, nei įtariamasis, o liudininkas. įvairios žydu organizacijos be komisijos narių nuomone, galė ropos saugumo ir bendradarbia
nors jam pačiam visai netikėta,
„Tai paprasčiausia liudytojo išlygų kaltina jį žydų persekio tų dalyvauti akcinės bendrovės vimo organizacijoje (OSCE),
- Krikščionių demokratų są apklausa", Generalinės proku jimu, kai vadovavo naciams „Lytagra", „Koton", „Senu Primakov teigė, kad NATO
junga bei Ūkio partija.
ratūros specialiųjų tyrimų sky pavaldžiai saugumo policijai kai", bendra Lietuvos ir Balta karinių pajėgų dislokavimas
rusijos įmonė „Poliestero indus prie Rusijos sienų yra nepriim
Vienmandatėse apygardose riaus prokuroras Gintautas Vilniaus apskrityje.
tinas. Tačiau savo kalboje
trijos centras".
Atvykęs
i
Vilnių,
A.
Lileikis
LDDP, J. Bematonio nuomone, Starkus pasakė dienraščiui
neigė, jog Rusija
nebuvo sulaikytas ir apsistojo
Baltarusija pageidauja pirkti Primakov
gali laimėti 21 vietą, konser „Respublika".
nori veto teisės, priimant vieną
pas
gimines.
Nuo
pat
atvykimo
Lietuvoje
gaminamą
elektros
vatoriai — 15, Valstiečių parti
Trečioji apklausa tęsėsi 3
ja — 8, Krikščionių demokratų valandas ir buvo nutraukta, A. smarkiai šlubuoja jo sveikata. energiją didesniais kiekiais. Iki ar kitą valstybę j NATO.
partija — 5 ir Centro sąjunga — Lileikiui paprašius. Jis neseniai
Pasak prokuroro, A. Lileikis liepos mėnesio eksportuojamos
4 mandatus, save iškėlė kandi išleistas iš ligonines ir yrs labai „subtilus, santūrus žmogus, energijos kilovatvalandė kaina
Londonas. Didžioji Britanija
datai - 3. Likusios 15 vistų silpnos sveikatos. Kada įvyks labai argumentuotai kalban vo 6.4 cento. Nuo liepos Igna yra pažeidusi tarptautines žmo
linos atominėje elektrinėje gaus teisių konvencijas mažiau
gali atitekti, jo manymu, social kits apklausa, prokuroras ne tis".
demokratams, tautininkams, pranešė.
,Jr pagrindinis jo motyvas: pagaminta elektros energiją siai 42-jose vietose, ypač blogai
Krikščionių demokratų sąjun
jeigu jaustųsi kaltas, niekada į baltarusiai sutiko pirkti bran čia užtikrinama teisė j privatų
gai, Ūkio partįjai, Lietuvos kslinių ir tremtinių sąjungai Lietuvą nebūtų grįžs", pasakė giau, už kilovatvalandę mokė gyvenimą ir lygią atsakomybę
dami 0.4 cento daugiau.
lenkų rinkimų akcijai. Politinių bei kitoms politinėms jėgoms. prokuroras G. Starkus.
prieš įstatymus, sakoma Žmo

J. Bernatonis prognozuoja
Seimo rinkimų rezultatus

naujienos

Seimas neužkirto kelio
V. Adamkui tapti prezidentu

A. Lileikis apklausiamas
kaip liudininkas

gaus teisių centro paruostame
pranešime. Pranešime sakoma,
kad Didžiojoje Britanijoje yra
sistemingai pažeidinėjamos
piliečiu teisės į kalbos laisvę, —
ją riboja viduramžiškas piktžo
džiavimo įstatymas ir Valstybės
Paslapčių Aktas. Taip pat nėra
informacijos laisvės garantijų,
ribojama teisė streikuoti.
Žmogaus teisių centras pastebi,
kad religine diskriminacija
draudžiama tik Šiaurės Airijo
je, užtat provincijoje nėra
įstatymų, draudžiančių rasinę
diskriminaciją.
Rusija rugsėjo 21d. atnaujino
federalinės kariuomenės išvedi
mą iš Čečėnijos. Karinių pajėgų
atitraukimas buvo sustabdytas,
kilus ginčams dėl pasikeitimo
karo belaisviais.
V a š i n g t o n a s . Jungtinių
Valstijų gynybos departamen
tas prisipažino, jog 1982-1991
m. specialiose karo mokyklose
JAV mokė Lotynų Amerikos
valstybių karo vadus kanki
nimų, žudymo, šmeižto ir kitų
ypatingo poveikio priemonių
meno. Vėlyvą rugsėjo 20 d.
vakarą Pentagonas paskelbė iš
ispanų
kalbos
išverstas
žvalgybos instrukcijas, pagal
kurias JAV Ginkluotųjų pajėgų
Fort Bening karinėje mokyklo
je Georgia valstijoje buvo
mokomi karininkai iš Lotynų
Amerikos valstybių. Būsimieji
kontržvalgybos agentai buvo
mokomi kaip nuversti naujas
kairiosios pakraipos vyriau
sybes ar kovoti su kairiųjų
pažiūrų partizanais tuo atveju,
jei valdžia kurioje nors vals
tybėje atitektų kariškiams.
Ciurichas. Šveicarijos vy
riausybė, nusileisdama žydų or
ganizacijų spaudimui, ketvir
tadienį pažadėjo pervesti į
dviejų žydų organizacijų sąs• kaitas milijoną Šveicarijos fran
kų. Šito iš Šveicarijos buvo rei
kalaujama po to. kai jos vadovai
praėjusiais metais atsiprašė už
tai, kad nepriglaudė išsigelbė
jimo nuo nacių teroro ieškančių
pabėgėlių. Šveicarijos vyriau
sybės atstovas pareiškė, jog ši iš
moka nėra susijusi su nacių san
taupų Šveicarijos bankuose pa
ieškomis.
Lisabona. Lisabonos savait
raštyje „O Independente" rašo
ma, kad didelė dalis aukso, kurį
naciai atėmė iš žydų Antrojo
pasaulinio karo metais, buvo
pervežta į Portugalijos bankus.
Portugalijos Centrinio banko
dokumentuose nėra tokių san
dėrių požymių. Tačiau savait
raštis remiasi JAV Valstybės
departamento dokumentu, pa
tvirtinančiu aukos pervežimą iš
Vokietijos j Ispaniją ir Portu
galiją.
N e w Yorkas. Žydų laikraš
tyje ,,Jewish Week" rašoma,
kad mažiausiai dvi tonos aukso,
kurį naciai atėmė iš žydų Antro
jo pasaulinio karo metais, vis
dar saugomos New Yorko, o dar
keturios tonos aukso — Anglijos
banke. Laikraštis cituoja prieš
dvi savaites išslaptintus JAV
Valstybės departamento doku
mentus
KALENDORIUS
Rugsėjo 24 d.: Gerardas.
Rupertas, Ema, Gedvinas
Rugsėjo 25 d.: Kleopas.
Vladislovas, Aurelija, Vaigirtas.
Želvė.
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DRAUGAS, antradienis, 1996 m. rugsėjo men. 24 d

TURINO DROBULĖ
AUTENTIŠKA

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
NUOSTABAUS VAISTO
VAISTINĖ (3)
J O N A S ADOMAVIČIUS.MD.
Ilgalaikis
..estrogeno"'
trūkumas sirgdina širdį. Regulų
netekusioms moterims gausėja
širdies ir smegenų arterijų
cholesteroliu priskretimas ir dėl
to jos suserga širdies bei sme
genų ligomis. Manoma, jog tai
; vyksta dėl moteryje esamų
vyriškų ir moteriškų hormonų
endrogen/estrogeni santykio
pakitimo.
Po regulų pabaigos moters
kraujyje blogasis cholesterolis,
kuris greitina arterijų priskretimą (Low Density Lipoprotein,
trumpiau - LDL) laipsniškai
gausėja, o gerasis cholesterolis
1
High Density Lipoprotein - valo
nuo priskretimų arterijas - pa
mažu mąžta. Toks riebalų krau
jyje į nesveiką puse pakitimas
be regulų moteriai greitina arterioskleroze, didina kraujospū
di ir su tomis negerovėmis šir
dies ataka ir smegenų paraly
žius ima belstis j duris.
Giltinei durų
neatidarykite!
Šiame krašte atliktos epi
demiologinės studijos nurodo,
kad moteriškas hormonas „es
trogenas" net perpus sumžina
širdies arterijų priskretimą cho
lesteroliu (ischemic heart diaeianejl Tą patvirtinti rengiasi
šio krašto maistą ir vaistus kon
troliuojanti įstaiga — Food and
Drug Administration - FDA.
Tokį gerą darbą moteriai at
lieka „estrogenas": blogąjį
cholesterolį (LDL) jos kraujyje
mažindamas, o gerąjį 'HDL>
gausindamas.
Per trejus metus buvo atlieka
mi tyrimai su 875 regulų netu
rinčioms moterims (postmenopausal) moterimis, sužinoti,
kaip tas „estrogenas" (vienas ar
su kitu moterišku hormonu progestogenu I saugo moteris
nuo širdies arterijų užsikimšimo
cholesteroliu.
Buvo patvirtintas teigimas,
kad moteriškas hormonas „es
trogenas" (vienas ar abu su pro
gestogenu) gerina jų kraujyje
gerojo su blogvoju cholesteroliu
sa-iykį; dar sumažina kiekį
chemikalo fibrinogeno. kuris su
kelia krešulius, nieko blogo
neteikia kraujospūdžiui ir insu
linui.
E s t r o g e n a s tolina kaulų
suminkštėjimą —
osteoporozę

Be regulų moters kaulų tirpi
mą lemia du dalykai: kaip daug
kaulų masės toji moteris turi
prieš regulų pabaigą (kaip ji
mito, dirbo, kaip ji juos užlaikė
ir kokius juos atsinešė gim
dama) ir kaip greitai jos kaulai
tirpsta, reguloms paliovus.
Taigi, tas padidėjęs kaulų tir
pimas ir tam tirpimui neat
sakantis kaulų gaminimasis
priartina kaulų suminkštėjimą-osteoporozę rankų-kojų
kauluose dešimčiai penkiolikai
procentų tokių moterų, o jų stu
burkaulyje 5-20%.
O štai gera naujiena ne tik
išgirsti, bet ir pagal ją gyventi: Vysk. Sigitas Tamkevičius kalba Juozo Lukšos gimnazijos dedikacijos iš
moteriškas hormonas „estroge kilmėse šią vasarą Garliavoje.
nas" yra pats geriausias vaistas,
saugantis regulų netekusios
moters kaulus nuo jų suminkš
BAŽNYČIA LIETUVOJE IR
tėjimo. Net 50% sumažta klubiPASAULYJE
kaulio lūžimas (jis mirtinas
daugeliui, nes reikia gulėti, o
tokioje padėtyje gavus plaučių
uždegimą-mirtis neišvengiama)
visoms, kurios, gydytojo žinioje
būdamos, gydosi „estrogenu".

KUN. V. BAGDANAVIČIUS
LIETUVOJE

K a u l ų suminkštėjimą d i d i n a
d a r ir šie d a l y k a i
Senatvė. Azijos gyventojų
rasė. Girtavimas. Glucocortikai
(kortisonasi. Gūžio liaukos kak
le priedinių liaukelių (parathyroid) padidinta veikla - hyperparatyroidismas ir pačios gūžio
liaukos toks elgesys-hypertyroidizmas. Mažas kiekis kalcio
maiste (neapseikite be keturių
lieso pieno puodelių kasdien).
Menki kaulai — smulkus kūnas
(„kol riebusis suliesės, tai lie
sasis nugaiš"). Šeimoje iš kartos
karton perduodamas minkš
tiems kaulams polinkis. Sėdi
mas pensininkės gyvenimas —
perekšlės vištos būdas, kada
nuo kėdės nesikeliant, vien
liežuvis mankštinamas. Rūky
mas. Baltoji rasė.
Kai alzheimerinė e s t r o g e n o
išsigąsta
Moteriškas hormonas „estro
genas" (ir kitas-progesteronas)
yra godžiai viso kūno, ypač sme
genų celių, pasisavinamas. Yra,
nors dar ir negausūs, duomenys,
kad tie hormonai reguliuoja
smegenų celių (neuronų) veiklą,
o tų hormonų trūkumas menki
na senybus smegenis. Yra tyri
nėtojų (nors ne visi), teigiančių
kad moteriškų hormonu „estro
genu" gydymas gali apsaugoti
moterį nuo Alzheimerio ligos, o
jau tąja liga sergančių pajėgu
mą toks gydymas gali pagerinti.
Žinoma, yra tęsiami tolimes
ni tyrimai. Bet ir tokia naujiena
yra džiugi, nes nuo alzheimerinės iki šiol nebuvo jokios pa
galbos — vien tik ilgai trunkąs
atsisveikinimas. Na, ir tąja liga
negaluojantiems vyrams didelės
„estrogeno" dozės labai ir labai
pamėgtinos: nieko nenustosi, o
laimėti dani; ką gali

Pirmą kartą po karo Lietuvo
je rugpjūčio mėnesi viešėjo
čikagiškis marijonas, Lietu
viškos knygos klubo vedėjas,
katalikiškos spaudos bendra
darbis, filosofas mokslininkas
kun. Vytautas Bagdanavičius.
Ta proga „Apžvalga" (rugsėjo
6-12) išspausdino su juo pasikal
bėjimą, kurį čia norime pateik
ti „Draugo" skaitytojams, nes
kun. Bagdonavičius mums pa
žįstamas ir gerbiamas.
— Kokią p a l i k o t e ir k o k i ą
r a d o t e Lietuvą?
— Lietuva dabar yra kitokia
negu aš ją palikau, bet žmonė
mis, kuriuos sutinku čia, a š
labai gėriuosi. Man atrodo, Lie
tuva yra gerame kelyje, — ir
tarptautinės, ir vidinės politikos
atžvilgiu ji gali būti labai ver
tingas žmonijos narys.
— Išorinis m ū s ų g y v e n i m a s
neblizga, bet, m a t y t , y r a kaž
k a s , k a s j u m s t e i k i a vilties?
— Vilties teikia pats lietuvis
žmogus, kaip jis t a s savo pro
blemas sprendžia. Ir, man atro-

IGYVENDINTAS
ATSAKYMAS
Vitaminų A,D,C i r m i n e r a l o
magnio šaltiniai

do, jis jas sprendžia taip sveikai,
kad tokioje situacijoje ir galima
t i k ė t i s paties geriausio spren
dimo.
-

*
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Kun. V. Bagdanavičius, MIC

— P a p a s a k o k i t e apie save.
K a i p s u s i k l o s t ė J ū s ų gyveni
m o kelias?
— Esu pabėgėlis iš Europos.
Po karo gyvenau Vokietijoje.
L a i k a u labai vertingu savo
darbą, kurį atlikau ten orga
nizuodamas ir leisdamas reli
ginį žurnalą „Naujasis gyve
n i m a s " . Tai, man atrodo, turėjo
ir visuomeninės, bet labiausiai
religinės reiškšmės Tuo laiku,
k a i mūsų žmonės bėgo iš Lietu
vos, jie išgyveno tam tikrą krize:
k a s bus su krikščionybe, kas
b u s su mūsų tikėjimu? Reikėjo
r a s t i naujų kelių ir naujai
suprasti krikščionybę. O krikš
čionybė y r a didelė ir reali
palaima žmonių gyvenime.
Persikėles į Ameriką aš nera
d a u kitos išeities, — esu pasau
lietis kunigas iš Vilkaviškio
vyskupijos, — kaip pristoti prie
marijonų. Turėdamas polinkį
žurnalistikai, kurį laiką reda
gavau „Draugą", marijonų re
ligini laikraštį „Laivas". Paskui
leidausi į įvairias sritis. Daug
dirbau etnologijos srityje, bet
d a b a r vis labiau ir labiau do
miuosi g r y n a i teologinėmis
problemomis, š i u o metu esu
užsiėmęs sau neįprastu darbu:
noriu parašyti pirmųjų trijų
Bažnyčios susirinkimų trumpą
apžvalgą ir parodyti krikš
čionybe pačioje jos gemalinėje
stadijoje. Pusę darbo j a u pa
r a i t a u , grįžęs jį pratesiu.

K l a u s i m a s . Esu šviesiaplau
kė ir lieknutė. Bijausi savo kau
lų sunegalavimo. Čia buvo pra
nešta, kad kalcis susigeria i
kraują iš maisto tik jame esant
vitaminų A,D,C ir mineralo
magnio. Mano klausimas: koks
maistas tais dalykais yra gau
sus, nes aš noriu jų gauti iš
maisto - nenoriu jokių tablečių.
A t s a k y m a s . Vitamino A
gausiai yra morkose, špinatuose
nugriebtame (skim) piene, žalių
-•i š l a p i m u
lapų daržovėse ir brokoliuose.
Vitamino D apsčiai yra kaulų
miltuose (bone meal), nugrieb
tame piene, žuvyse/sardinėse
valgomose su kaulais, salmon),
silkėse. Nevalgykime to vita
mino turinčio maisto, k a i p
kepenys, smegenys, raumenys,
i n k s t a i , s a l d u s p i e n a s ir
kiaušinio trynys. Visapusiškai
privalome savo sveikatą globoti.
Vitamino C yra gausus vaisiai,
daržovės ir jų sultys, pomidorai
ir su lupena bulvės. O mineralas
magnis randamas sojos pupelė
se, šviežiose žalių lapų daržo
— K o k i u s žmones J o m s
vėse, ruduose ryžiuose, obuo t e k o susitikti, kokie J o m s
..Artimo meilM meno" pokylyje tarp svečių buvo (iŠ kairėn) brolis Robert Fuse liuose, persikuose (peaches), ir * » r * įtakos?
ir ses Dora iš Salvatorian Misaion, kuri aukoja daugiausia medicininių kviečių daiguose. Gero apetito!
— Esu išauklėtas labai

Regulų netekusią moterį,
šalia jos kraujyje blogų riebalų
gausėjimo, dar ir kaulų suminkštėjimas-osteoporozė ją
vargina. Mažtant moteriško
hormono „estrogeno" kiekiui,
tokios moters kraujyje keičiasi
įos nenaudai ten esąs kalcio ir
mineralų santykis. Mat pas to
kią moterį sumažėja kalcio iš
žarnų susigėrimas i kraują ir
pngaust'ja kalcio išsiskyrimas

r'-ikmenų Lietuvos ligoninėms Su jais kartu — LML nary* Petras
Jokubauskas
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Turino universitete dirbančių
mokslininkų Pier Luigi Baima
Bollone ir Nello Balossino
požiūriu, Turino drobulė, į
kurią, pasak tradicijos, buvo
įvyniota nuo kryžiaus nuimto
Jėzaus kūnas, y r a autentiška.
Kaip buvo r a š y t a Italijos
laikraščio „Avvenire" viename
iš liepos mėnesio numerių,
mokslininkai atrado atspaudą
monetos, kurios ženklai rodo,
kad* ji pagaminta 16-aisiais
Romos imperatoriaus Tiberijaus
arba 29-aisiais metais po
Kristaus.
Šiandien dauguma ekspertų
šiuos metus laiko Kristaus mir
ties data. Romėniškoji moneta
paliko savo pėdsaką ant kairio
jo drobulėje atgaminto veido an
takio ir iš pradžių, matyt, buvo
padėta ant kairiosios akies.
Baima Bollone pavadino šį at
radimą „lemiamu" ir pareiškė,
jog drobulės atsiradimo datos
klausimas dabar j a u yra" galu
tinai išspręstas."
Prieš 17 metų a n t dešiniosios
veido akies irgi buvo rastas
monetos atspaudas, nurodantis
imperatoriaus Tiberijaus laikus.
1989 m. italų numizmatikas
Mario Moroni patvirtino, kad
uždedant monetą buvo norima
užmerkti akies voką.
Vos kelios dienos iki straips
nio pasirodymo laikraštyje „Av
venire" Tulūzos katalikų in
stituto dekanas dominikonas
Jean Michel Maldame Prancū
zijos dienraščiui: "Le Monde"
pareiškė, jog drobulė "neabe
jotinai" atsirado Viduramžiais.
Ji pagaminta tiktai XIV amžiu
je ir todėl negali būti drobulė, j
kurią pagal evangelijas buvo
įvyniotas Jėzaus kūnas. Domi
nikonų kunigas savo nuomonę
grindė dokumentais.
Maldame duomenimis, relik
vija pirmą kartą buvo parodyta
XIV amžiuje vienoje Šampanės
srities bažnyčioje. Drobulės
išstatymu norėta padidinti ne
seniai įkurto vienuolyno patrauklumą. Pasak dominikonų tėvo,
nėra jokių įrodymų, kad drobulė
egzistavo anksčiau. Per tuome
tinio Troyea vyskupo pavedimu
atliktą tyrimą pavykę nustatyti
jos gamintoją, kuris prisipažino
padaręs klastote. Dėl to 1356 m.
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buvę uždrausta drobulę viešai
eksponuoti. P a n a i k i n d a m a s
draudimą 1369 metais, popie
žius pabrėžtinai kėlė sąlygą,
kad drobulė nebūtų vadinama
„Kristaus įkapių drobule", ką
1390 m. patvirtino popiežius
Klemensas VII.
Maldame tyrimo rezultatai
sutampa su datavimu pagal
radijo karbono metodą 1988
metais. Tačiau šių metų gegu
žės mėnesi Jungtinių Valstijų
mokslininkai p a r e i š k ė , jog
relikvija „beveik tikrai" yra
Jėzaus laikų. 1988 m. atliktų
tyrimų klaidingus rezultatus
lėmė vėlesnių šimtmečių bakte
rijų ir grybelio sluoksnis.
Bažnyčios pareigūnai niekada
nėra tvirtinę, kad Turino drobu
lė tikrai buvo naudojama Kris
taus Kūnuo apdengti. Tačiau
kai kurie sakė, jog drobulė tu
r i n t i religinę v e r t ę k a i p
„ženklas" krikščionims. Turino
kardinolas Giovanni Saldarini
neseniai yra pareiškęs, kad
relikvijos autentiškumas nėra
pagrindinis Bažnyčios klausi
mas: „Mūsų tikėjimui jokiu
vertingų Lietuvos žmonių. būdu nereikia drobulės".
Vyskupas Mečislovas Reinys,
(„Bažnyčios žinios", Nr. 16)
prof. Kuraitis, prof. Stasys
Šalkauskis ir kt. Ir apskritai aš
Kaišiadorių
vyskupas
labai aukštai vertinu pirmąjį Juozapas Matulaitis rugpjūčio 3
Lietuvos nepriklausomybės d. diakonato šventimus suteikė
20-metį, kuris ypač susikoncen klierikams Dainiui Jančiauskui
travo į ateitininkišką sąjūdį. (gim. 1973 ), Vidui Jelinskui
Kas būdingiausio atsitiko šiame (gim. 1970), ir Gediminui Mielšimtmetyje, tai yra, kad neįvyko
dažiui (gim. 1971).
skilimas t a r p Bažnyčios ir
visuomenės. Ir nuo šito skilimo
DR. A. S. OLEVECKAS
išgelbėjo ateitininkai ir pava
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sarininkai. Ir tada lietuviška
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
krikščionybė pasidarė organiš
SfSS f . N k T a . (?•*) 423*181
Valandos pagal susitarimą
ka ir vieninga. Daugelyje kitų
Pifmd 3"v p p • 7 v y antr 12 30 - 3 v p p
garbingų kraštų mes to nema
trecd uždaryta *etv<j I • 3 » p.p
penktd ir iettd 9 v r - 12 v p p
tom. Čia yra, sakyčiau, didysis
pagrindas, dėl ko aš optimis
n u S. Kasai* Ave.
(511) 1 7 4 1 4 2 arba (912) US I M I
Į
tiškai žiūriu į dabartinę
DR. K. A. JUČAS
Lietuvą. Iš m a n o sutiktų
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS
žmonių aš patyriau, kad tos
GYDOOOOS AUGLIUS IR ŽAIZDAS IR
idėjos yra gyvos. Aš nė kiek
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS
KOSMETINE CHIRURGIJA
nebijau dėl Lietuvos ateities.
Mano kai kurie draugai čia jau
DR. JOVITA KIRŠUS
dinasi, kad negera viena ar kita
valdžia, o manės tai perdaug
Kat> Chicagote uždaryta*
nejaudina.
952S S. 791h Ava.. Htefcory Hilla, IL
— Mes s u s i r ū p i n ę tikėjimo
padėtim
— Pasaulyje šiandien tai irgi
nėra lengvi dalykai. Visa krikš
čionybė stovi prieš neesminius,
sakyčiau, bet t a m tikrus for
mulavimo uždavinius Ypač, ma
nau, įtakos padarė II Vatikano
Susirinkimas, paskelbęs vieną
iš pagrindinių nutarimų —
krikščionybė nėra prieš pasaulį.
Krikščionybė y r a su pasauliu ir
pasaulyje. Krikščionybės atsky
rimas nuo pasaulinių problemų
būtų klaidingas.

3i
$36.00
$40.00

• Redakcija dirba kasdien nuo
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija ui skelbimų turini
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką
nors skelbti.

• Kaišiadorys. Rugpjūčio 20
d. Kaišiadorių katedroje vyko
kunigų šventėjimo maldos die
na, buvo minimos arkivyskupo
Teofiliaus Matulionio 34-osios
mirties metinės bei meldžiama
si už visus mirusius vyskupijos
vyskupus, valdytojus ir kuni
gus. Apie kunigystę kalbėjo
Kaišiadorių vyskupas J. Matu
laitis. Vėliau buvo skaitomos
specialios maldos, po kurių vyko
mąstymai, giedojimas. Šv. Mi
šias koncelebravo vyskupas J.
Matulaitis generalvikaras
prel. J. Jonys, vyskupijos deka
nai, kiti kunigai. Pamokslą
pasakė Saldutiškio parapijos
klebonas kun. Albinas Šilkinis.

Tas. (7SS) SSS-S101
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DOS, P.Č.
4*47 W. 1S3 t*.. Osk Laivu. H.
Pirma* apyt su Northweatern un-to
diplomu. lietuviams sutvarkyt dantis ui
prieinamą kainą Pacientai priimami
absoliučiai punktualiai
(karto* anglišku) M

SURENDER LAL, MD
Specialybe - Vidaus ligos

nsi a. msaii, CHHSJI, *> ——a
Tai. 312-434-2123
Valandos pagal susitarimą
(313)471-:

VIDAS 4. RSMSCKAS, M.D.
KAROIOLOOAS - ŠIRDIES LIGOS
T T t t t . RssJatt A«S.,
R. I

SUNG L. CHOU, M.D.
Vidaus Noos, akupunktūra
HOLYCROSS
PHYSICIANS PAVIUOH
3 fl. South, East Sunos
Utttuantan Pfąza Ct.
at CaHfomla Ava.
Chicago, IL SOS2S
(312H71-S142
Kafbams ttotuvtskal
•

• • • • • • • • • • f

MOLY CROSS FAMILY
MEDfCAL CENTER
74» W. 31st St.
CMcago, IL SOCIE,
(312)-225-0«95
•132 S. Katfzt* Ava.
CMca«e. IL SOS2S
Tai. 312-43S-7700

RIMGAUDAS NEMtCKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą

UNAS A. MORO, M.O.
l/Akių Chirurgas
«1f
414* W. t S r * S t

312-73S-770*

DR. L. D. RETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
1 mylia | vakarus nuo Mariam Ava.
Tai. (TOS) 1SS I M I
Valandos pagal susitarimą

DR. ŽIBUTE ZARARACKAS
DR. RAUL KNERRER
AKHJ LIGOS — CHIRURGIJA
1SS 1 . Sapaliai, Srita 402
Valandos pagal susitarimą
Tai. - (1-312) 337-124*
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KULTŪROS MEDIS IR JO
ŠAKNYS
ALEKSANDRAS ŠIDLAUSKAS
K u l t ū r a — tai augalotas
medis, su savo šaknimis ir
šakomis, su savo etninėmis tra
dicijomis. Tas medis kaskart
palaistomas žmogaus dvasios
syvais. Monotoniškas kasdieny
bės ritmas ne visuomet kultūrai
yra palankus. Galima dorai gy
venti ir be kultūros, bet gražiai
gyventi be kultūros neįma
noma. Taigi gėrio ir grožio
ženklai yra svarbiausi kultūros
elementai, kurie apibūdina
žmogaus kūrybingumą. Su kul
tūra siejasi labai daug mūsų
gyvenimo sričių. Ji tarytum
asmenybės skatintoja, turtintoja, akiračio plėtėja, mentali
teto vertintoja. Kultūroje visa
kas tarpsta, nors ji neturi nei
laiko, nei erdvės ribų.
Būti žmogumi — štai pagrin
dinė kultūros kuriamoji galia.
Kurti meną, plėtoti mokslą, ug
dyti dorybingumą, tobulinti
civilizaciją apskritai — tai
k u l t ū r o s žemės. Ir t i k t a i
kultūra gali sulaikyti žmoniją
nuo pražūties. Kultūra kol kas
ramiai glaudžiasi prie gyvenimo,
tiktai labai nepastovūs gyve
nimo ženklai 'politiniai, so
cialiniai, visuomeniniai) įsuka
ją į keistą ir naują rinkos erd
vę, prie kurios Lietuvos kultūra
dar n e s u g e b a p r i s i t a i k y t i .
Matyt, turi prabėgti nemažas
laiko t a r p a s , kad k u l t ū r a
nepasiklystų ir išsivaduotų iš
keistų praeities slogučių. Rodos,
dabar nėra sąlygų nykti asme
nybėms, tarpti vidutinybėms,
niveliuotis protams, kaip buvo
sovietmečiu. Išlikti savimi, iš
saugoti save atitinkamo krašto
kultūroje, būti nepriklausoma

yra nudieniška ir perspektyvu.
Siekis tobulėti - pats kilniau
sias, o toliau — savaiminis,
natūralus kultūros ir žmogaus
ugdymosi procesas. Kol k u l t ū r a
nepažeidžiama, ji yra nepri
klausoma, tampa žmones vieni
jančia jungtimi. Kultūra visuo
met sėkmingai praplaukia pro
sciles ir charibdės, kai žmogaus
kūrybingumo galių negožia kas
dienybės bacilos.
Kultūra apima žmogų ne pa
sklidu, bet universaliu būdu.
Žmogus, patekęs į k u l t ū r o s
žemę, esąs šio pasaulio piliečiu
ir universumo dalimi. Todėl
amžinybės suvoktis — y r a tas
didysis gyvenimo ir kultūros
geismas, pilnas paslapčių ir ne
tikėtumų, kupinas vidinių
galių. Būti, vadinasi, gyventi, o
gyventi, vadinasi, palikti t a m
tikrą pėdsaką, įprasminti tautą
ir save tautoje, suvokti gamtos
ir genties sąveikas. Susivokti
savyje — pats didžiausias gam
tos duotas atpildas. Nė nepajun
ti, kai dažnai sugebi b ū t i
savimi, pajausti k ū r y b i n e s
galias, kultūros jėgą.
Kultūroje nėra nieko, kas
nepadėtų žmogaus ugdymui, ar
kas stabdytų pažangias visuo
menės kryptis. Kultūros visuo
tinumas išreiškiamas įvairia
lypėmis formomis, kuriose su
spindi kūrėjo protas ir fantazija,
tikrovės ir savęs įprasminimas.
Netgi Renesanso idėjos dar te
begyvos iki šiolei, nes jų dvasia
toli pralenkė to meto visuo
meninius akiračius. Betgi gro
žėjimasis vien meno forma,
gali atvesti iki masinės kultūros
iškraipų, kai p r a r a n d a m a s sai

kas, kai skamba nebe melodija,
o triukšmas veržiasi pro gar
sintuvus, slopindamas grožio ir
gėrio pajautas. Ar ne dėl to jau
nuose žmonėse atsiranda dva
sios sąmyšis. Antra vertus,
kultūra negali būti kiekybiškai
susumuojama, kaip kokios nors
knygos tiražas ar gastrolinių
spektaklių skaičius. Tai tiktai
išorė, kultūros luobas, po kuriuo
gali slypėti ar neslypėti gėrio
pradai. Kiekviena kultūra ver
tinga tiek, kiek joje yra bendražmogiško t u r i n i o , d v a s i n ė s
savasties, tautinės išraiškos,
žmogiškų idealų siekio. Todėl
itin nelengva rašyti krašto
kultūros istoriją, nes reikalinga
aprėpti be galo daug kompo
nentų. Jau nebereikia įrodinėti,
kad kultūra yra vienintelis bū
das tobulėti, tobulinti ir tobu
lintis, nes visas žmogaus sąmo
ningas gyvenimas yra paauko
tas ieškojimams.
Nepaprastai sudėtinga šių
dienų kultūros situacija Lietu
voje. Iš vienos pusės — aukšto
meninio lygio profesinio ir mė
gėjiško meno vienetai, keliau
jantys įvairiais pasaulio marš
rutais. Ir dailė, ir fotografija, ir
t e a t r a s plačiai reprezentuoja
Lietuvą ir jos žmones. O iš an
tros pusės — dvasinis kaimo
žmonių (ir inteligentijos) apsnū
dimas, abejingumas, t a m tikras
visuomeninis pasimetimas, lau
kiant kažkokio „Godo", kuris
ant rieškučių atneš, paduos ar
dovanos. Tokia mintysena yra
žalinga keleriopai. Visų pirma
tokios nuotaikos stingdo kūry
bines pajėgas, alina dvasią,
smukdo jaunimo atsparą. Ties
kiekvieno amžiaus slenksčiu
sueina statistikai, sociologai,
projektuotojai ir svarsto, svars
to. Kur eisime toliau? Panašiai
jau diskutuota ir II Kultūros
kongrese. Šiandien ir politika, ir
verslas, ir kultūra privalo suras
ti bendrą kalbą, nes, priešingu

Poetas ii Garliavos, M. Babonas, buvęs politinis kalinys, kalba Juozo Lukšos vardo gimnazijos
rūmų dedikavimo Garliavoje iškilmėse šią vasarą.

TĖVYNES LABUI
BALYS RAUGAS
25
Vakarėjant buvo vėsoka, tačiau jūra suspindo
nepaprastu raudono saulėlydžio virpančiu spalvingumu.
O rytojus išaušo, auksiniais spinduliais papuoidamas
visą pajūri. Ir džiaugėsi jaunavedžiai paties likimo geru
laiku dovanotomis saulėtomis atostogomis. Tačiau
neužmiršdami pavojaus „perkepti" saulėje, pirmomis
dienomis viens kitą nuolat perspėdinėjo „prisidenk
, rankšluosčiui, užsidėk skrybėlę". Tas rūpestis tik skatino
malonumą panardyti be perstojimo skubančiose, į krantą
baltomis putomis švytruojančiose, druska persunktose
bangose.
O koks malonumas saulėlydyje pavaikštinėti į jūros
tolumą nubėgusiu tiltu, arba parymoti ant Birutes kalno
po pušimis, įsmeigus žvilgsnį į skęstančią saule ginta
rines jūros bangose...
Poilsiavimas pajūryje baigėsi ir laimingi, saulės spin
dulių bei jūros bangų, išglamonėti, jaunavedžiai vėl
autobusų stotyje kelionei namo .
Žiūrėk, Danute, žuvėdrų būrys sukasi viri autobuso,
lyg norėdamos atsisveikinti su mumis.
Danutė mostelėjo ranka, ir žuvėdros pasuko į pajūri,
pilną vasarotojų, mirguliuojančiu įvairiaspalviai* aprėdalais.
Kitą rytą Keraitis, eidamas į naująjį darbą, pajuto
keistą nerimą: čia teks darbuotis su vyrais, kuriu didelė
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atveju, gali prasidėti visuotinis
nužmogėjimas, kai nesiskai
toma su priemonėmis, kai ma
noma, kad kultūra — antraeilė
žmogaus užduotis.
Kultūra — maitintoja ir penė
toja, ištikimoji a t m i n t i e s
saugotoja, naujojo p a s a u l i o
pranašautoja. Lietuvos rašytojai
įvairiomis epochomis buvo
šaukliai ir p r a n a š a i , gėrio
nešėjai ir grožio skleidėjai. Jų
žodis iki šiol gyvas; p a k a n k a
paminėti Maironio, Vaižganto,
Putino, Baltrušaičio, Braz
džionio, Aisčio. R a d a u s k o
pavardes. Gerokai supriešinta ir
susipriešinusi mūsų visuomenė
dar neįstengia į save pažvelgti
atviriau ir kritiškiau. Ji kaip
kokia piligrime mėgsta iššū
kius, minios plūsmą, pareiš
kimų šurmulį, bet nesusimasto,
kad kultūra — kasdienos pras
mė ir atpildas už tuos darbus,
kuriuos jau padarei arba rytoj
padarysi. Nesinori kalbėti apie
kai kurių visuomenės narių
dvasios nuosmukį, tūžmą, prie
vartą, melą ar korupciją. Apie
tai Lietuvoje daug šnekama, bet
įvairių Kultūros sričių įstatymų
priėmimas vis vėluoja, vis
atidėliojama rytdii nai. Kultūrai
tai pavojus!
Kultūra, rodos, r.ieko daugiau
ir nesiekia, kaip dvasią nu
skaidrinti ir kūrybines galias
sužadinti, nes kultūra — ne vien
tiktai laisvalaikio įprasmini
mas, bet ir didžioji būties pras
mė. Itin pasaulyje i ne išimtis ir
Lietuva...) paplitusi masinė
kultūra — šis terminas įvairuoja
— lengvai supriešina formas,
neįkūnydama brandaus turinio.
Šioji kultūra nejaučia atsako
mybės, bet nori sužavėti išo
riniais reginiais, primityviomis
formomis. Vien ja žavintis, pra
randamas kultūros imunitetas,
supainiojamos vertybės. Ne pa
slaptis, kad niekad negali būti
tikras dėl kultūros rytdienos. Iš
rauti silpnas kultūros šaknis
nėra sunku, žymiai sunkiau
išauginti gražią kultūros me
džio lają. Nerimta, kai kultūros
rezultatus bandoma atplėšti nuo
dorovinių nuostatų. Kai ne
kartą teko dalyvauti įdomaus
subuvimo „Graži mūsų šeimy
nėlė" renginiuose, nustebino
šeimų muzikalumas, intymūs
senolių ir vaikaičių santykiai,
etninės kultūros ir savosios gen
ties šaknų globojimas. Šeimos
d a r nepamiršo p a s k a n a u t i
senaisiais valgiais, šeimose dar
gyvas noras pabūti, pavakaroti,
p a d a i n u o t i , p a ž a i s t i . Toji
meninė saviraiška nustebina
net pačias šeimas. Susidomė
jimas šeimų koncertinėmis pro
gramomis yra unikalus. Rodos,
imtumei ir pakviestumei ke
liolika šeimų iš JAV. Kanados,
Brazilijos, Australijos, Lenkijos,
tikėdamasis, k;id ir jie kada
nors galėtų pakviesti Lietuvos
šeimas į pasibuvimus. Kiek
mano samprot avimuose yra
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realybės, o kiek fantazijos — kas
dabar pasakys?
Su kultūra saugiau ir tikriau,
nes g e r a p a j u s t i įvairias
žmogiškumo apraiškas, kuriose
slypi didieji gėrio pradai. Be
kultūros žmogus išsiderina kaip
kos senas, nebenaudojamas
pianinas. Kultūros netektys yra
siaubios visuomeninių pervartų
metais. Sunku būtų pasakyti,
kokius milijardinius nuostolius
patyrė mano gimtasis kraštas,
patekęs į penkiasdešimties
metų sovietinę niveliavimo,
naikinimo ir griovimo mašiną.
0 kultūrai, kaip ir žmogui,
suduotas pats skaudžiausias
smūgis. T e p r a k a l b a vienas
kitas faktas: Žemaitijoje poka
rio m e t a i s s u n a i k i n t a per
3.0OO-4.0OO koplytėlių, koplyt
stulpių, puošusių pakeles, kryž
keles, paupius; medžius, sody
bas. Aukštaitijoje sunaikinta
(tiesiogine to žodžio prasme) per
2.400 dvarų, palivarkų, parkų.
Jie nesaugoti, negloboti, juose
neleista netgi žmonėms apsi
gyventi, o kolūkių ar tarybinių
ūkių buvusiems vadams buvo
partokratų kategoriškai drau
džiama juos remontuoti, taisyti.
pagloboti. Ilgą laiką mokykloje
nedėstyta Vaižganto, Sruogos,
Kudirkos, Basanavičiaus kū
ryba. O išeivijos literatūra (tiks
lesnis egzodo žodis) į Lietuvos
mokyklas sugrįžo tiktai 19881990 metais. Šimtai studentų
nukentėjo už tai, kad bendrabu
čio stalčiuose saugumiečiai
surasdavo Aisčio. Brazdžionio,
Bradūno, Škėmos. Nagio, Ny
kos-Niliūno tomelius. Dvi lietu
vių kartos augo ant socialistinės
„kultūros" pamatų, joms pa
čioms šiandien nelengva sugrąžinti p r a r a s t i s , sunku per
skaityti, kas turėjo būti per
skaityta ar susipažinta vaikys
tėje, jaunystėje. Kokia nepa
vydėtina Vilniaus senamiesčio
būklė! Už tai, kad kai kurie
etnografiniai vienetai dainavo
savo krašto dainas, šoko se
nuosius šokius, ištikimieji kul
tūros saugotojai atleisdavo
tų vienetų vadovus iš dar
bo, „auklėdavo", kad reikia
dainuoti rusų liaudies dainas ir
„častuškas". Todėl labai netenka
stebėtis, kad šiandieninė karta,
i š a u g u s i toje santvarkoje,
brutalioje ir nežmogiškoje, iš
griauna kapinių paminklą, nusiaučia piliakalnį, neskaito
knygos, nesidomi savo tėvų
gyvenimais.
Civilizuotas žmogus, tobulin
damas daiktą, nevisuomet suge
bėjo lygiavertiškai tobulinti ir
savo kultūrinę aplinką, tobulin
ti dvasią. Galima smagiai groti
būgnais, bet smuiku muzika
visiems ir visuomet mielesnė.
Todėl tyliosios kultūros žeme
taip pat reikia puoselėti. įdirb
ti, kad pasėtas kultūros grūdas
išaugintų vešlų daigą. Apie tąją
tyliąją kultūrą derėtų pakalbėti
kitais kartais.

Danutė

Pradedama
praregėti
Tiek respublikonų kandidatas nedidelis nuošimtis daliniu
į prezidento vietą — Bob Dole, abortu. Ši žiauri procedūra
tiek siekiantis antrosios kaden smerkiama net aršiausių abortų
cijos demokratų Bill Clinton, šalininkų. Gydytojai tvirtina,
didžiųjų partijos suvažiavimų kad dalinis abortas nepateisi
metu labai daug skambios reto namas ir tikrai nereikalingas
rikos skyrė šeimai, kuri esanti Atstovų rūmuose vykusioje sesi
ypač svarbi valstybei. Šeima joje prieš dalinj abortą balsavo
buvo vadinama tarytum pama
ne vien respublikonai, bet ir 70
tu, ant kurio statoma sveika, demokratų. Prezidentas su savo
v e i k s m i n g a , daug a t e i t i e s veto liko kone vienas.
gerovei žadanti, visuomenė. Šią
Galbūt čia ir buvo lemiamasis
tema kartojo abiejų kandidatų posūkis abortų klausimu. Pirmą
žmonos ir kalbėtojai. Tai galbūt kartą atsižvelgta i negimusio
kone vienintelis rinkiminės kūdikio teises: pirmą karta —
kampanijos punktas, kai sutiko nors ir labai nenoromis — jis
abiejų partijų nuomonė.
pavadintas vaiku, kūdikiu, pri
Kas gi yra šeima? Pagal bet pažinta, kad tai tikras žmogus,
kokį aptarimą, šeimos branduo kuris turėtų būti įstatymų glo
lį sudaro tėvas, motina ir bojamas, kaip įvairiai apsaugo
vaikai. Jeigu šią sąvoką kiek mi yra kiti šio krašto piliečiai.
išplėstume, galima priskaičiuo
Žinoma, „pasirinkimo teises"
ti senelius, tetas, dėdes, kitus rėmėjai, pvz., sen Barbara Box
artimus gimines. Tačiau šeimos er (D-CA) ir kai kurie kiti. da
pagrindas visgi yra tėvai ir vai linio aborto uždraudimą pavadi
kai Bill Clinton, tą šeimos vie no „beprotybe". Tai skamba
netą ir jo reikšmę visuomenei kaip išgąsčio ar pralaimėjimo
nuolat pabrėždamas, vis tiek šūktelėjimas, suprantant, kad
yra labai palankus negimusių toks sprendimas galbūt yra pir
kūdikių žudymui. Savo pažiūrų masis žingsnis į legaliu abortų
į abortus jis net nemėgina slėpti galą. Deja, to dar negalime grei
ir nuėjo taip toli, k a d veto teise tai tikėtis, nes JAV valstybinė
buvo sustabdęs Atstovų rūmų Maisto ir vaistų priežiūros ad
mėginimą įstatymu uždrausti ministracija rugsėjo 18 d. pa
dalinį abortą. Tai ypač žiauri skelbė, kad bet kuri moteris da
procedūra, kai jau susiformavęs bar gali „saugiai užmušti savo
kūdikis vaistų pagalba priver negimusi kūdiki, nurydama —
čiamas palikti motiną, o jam tiesa, su gydytojo priežiūra —
pasirodžius pragręžiama galvu kelias tabletes. Europoje šis
tė ir specialiais prietaisais aborto būdas gan plačiai varto
ištraukiami smegenys (vėliau jamas nuo maždaug 1989 metų.
panaudojami tyrimams arba Daugiau kaip 250,000 moterų
įvairiems medicinos reikalams). Švedijoje. Prancūzijoje. Didžio
Šitaip žudomi kūdikiai, kurių joje Britanijoje, net Kinijoje, jau
jau prie geriausių norų niekas pasinaudojo šiais vaistais. Ka
negalėtų pavadinti „gemalais dangi Respublikonų partija lai
ar „vaisiais". Tai. be jokios koma konservatyvesne ir daug
abejonės, žmogus.
skeptiškiau žiūri į „abortų pra
Praėjusį ketvirtadienį Atsto monės nepaprasta klestėjimą,
vų rūmai nubalsavo panaikinti prez. George Bush buvo uždrau
prezidento veto ir ši šlykšti pro dęs tuos vaistus įvežti ir parda
cedūra turėtų būti sustabdyta. vinėti Amerikoje, bet Bill Clin
Prezidentas savo veto rėmęs ton 1993 metais draudimą at
prielaida, kad t o k s a b o r t a s šaukė. Iki šiol nėštumo nutrau
galimas tik tuo atveju, jei kimo tabletės buvo vartojamos
nėštumas sukelia pavojų moti labai siaurai, kaip tik dėl to,
nos gyvybei. Tačiau diskusijose kad Maisto ir vaistų priežiūros
dėl susiformavusio kūdikio da įstaigos nebuvo padariusios
linio aborto, iškilo kita tema, savo sprendimo. Tiesa, šios tab
labai išgąsdinusi abortų propa letės dar negreit bus naudo
guotojus. Pirmą kartą buvo jamos plačiu mastu, bet vaistų
kalbama ne apie kažkokį „fe- bendrovės, galbūt jausdamos
tus" — t.y. gemalą, vaisių, pelningą rinką ir kai kurie gy
užuomazgą — bet apie kūdikį — dytojai džiaugiasi, kad moteris
žmogų. Niekas negalėjo panei turės naują „ginklą" prieš ne
gti, kad gydytojas ant operaci norimą išnešioti ir pagimdyti
nio stalo gyvam, pusiau gimu kūdikį.
siam kūdikiui ištraukia iš gal
vytės smegenis. Kai kas net ar
gumentavo, kad nesvarbu, ko
kiu būdu ir kada negimęs kūdi
kis nužudomas,jam vis tiek ati
mama gyvybė. 0 kasmet šiame
krašte nužudoma 1.5 mln.
negimusių vaikučių. Iš ju tik

— Ne jūs vienas šitoks — štai ir dar keli anų dienų
vyrai čia sėdi.
Ir taip, su vienais atsipažinęs, su kitais susipažinęs,
Keraitis pasijuto tarytum senas Kariuomenės štabo
darbuotojas. „Ir keista", — pagalvojo, „Jonavos
vidurinėje mokykloje net ir po dvejų metų su kai ku
riais kalbėjausi tarytum.būčiau tik ką ten pasirodęs..."
Užbaigęs darbo dieną, kaip jo tėviškėje sakydavo,
kai viskas laimingai sekasi, namo žengė švilpaudamas.
Todėl ir Danutei jį jos klausimą — „Kaip tau sekėsi?"
Jis atsakė triskart kartodamas — „Puikiai, puikiai, pui
kiai..."
— Ir ai džiaugiuos, išgirdusi, kad savo darbu
patenkintas, — atsargiai pasakiusi, pakvietė prie vaka
r i e n ė s stalo, papuošto raudonų rožių puokšte.
Bevakarieniaujant, kai pokalbyje Keraitis paminėjo
savo bendradarbiu keletą pavardžių, Danutė lyg
pasiskundė:
— Tu man esi minėjęs keletą Kariuomenės štabo
karininkų, bet pirmą kartą išgirdau dabartinių tavo
viršininkų Laurinaičio ir Šarausko pavardes.
— Jei ir teta norėtų, papasakosiu, ką apie juos
žinau.
Tetai linktelėjus galvą, jis tęsė:
— Laurinaitis už mane vyresnis gal septyneriais
metais. 1915 metais baigė Veiverių mokytojų seminariją
ir buvo pasauktas į caro armiją, baigė karo mokyklą.
1917 metais, kilus revoliucijai, įsijungė į lietuvių karių
tautinį sąjūdį ir buvo išrinktas centrinio komiteto pirmi
ninku. 1918 metais grįžęs į Lietuvą, buvo vienas pirmųjų

dauguma pažįstami, bet ilgesni laiką nebematyti...
Tačiau tas nerimas greit sutirpo, kai Kariuomenės šta
be, prisistatęs Spaudos ir švietimo skyriaus viršininkui
pulkininkui Šarauskui, ii jo išgirdo:
— Labai džiaugiuosi jūsų apsisprendimu grįžti į Ka
riuomenės stabą. Matote, nors ir turime keletą vyrų
Šiam darbui su patirtimi, tačiau jūs lituanistas su
universiteto diplomu, skaitau jūsų straipsnius ir
pasiekia žinios apie jūsų reiškimąsi visuomenėje su pras
mingomis paskaitomis, — ir šyptelėjęs priminė, —
girdėjau, kad ir Jonavos šauliai labai apgailestauja jūsų
išvykimą.
— Ačiū, pone pulkininke, už jūsų gerą nuomonę apie
mane, tačiau norėčiau jums prisipažinti, jog nebuvo
lengva apsispręsti. Nulėmė įsitikinimas, kad tėvynei čia
daugiau padarysiu, kaip mokytojaudamas.
— Esu tikras, kad, ir čia dirbdamas, galėsite
palaikyti ryšius su šauliais. Gal net ir su skautais. Na,
o dabar norėčiau jus pristatyti bendradarbiams. Kai
kuriuos jūs jau pažįstate.
— Taip, pone pulkininke, kai kurie buvo mano
bendražygiai Nepriklausomybės kovose.
Pirmiausia Sarauskas privedė prie pulkininko lei
tenanto Laurinaičio stalo, tardamas:
— Pone pulkininke, itai jūsų darbo talkininkas,
kapitonas Antanas Keraitis.
— Malonu... Atsimenu i i fronto laikų, kai jis buvo
jaunutis leitenantas.
— Pone pulkininke, tada nekilo ir mintis, kad be
veik po dešimtmečio vėl būsiu tamstos žinioje.

M

Bindokienė

Nepaisant, kad daugumas
amerikiečių šlykštisi negimusiu
kūdikių žudymu, kiekvienas
prie to t a m tikra prasme prisi
deda — už legalius abortus už
mokėdami iš savo kišenes, t.y.
per federalinius pajamų mokes
čius.

besikuriančios kariuomenės savanorių. Pirmasis jo
paskyrimas — suorganizuoti Apsaugos ministerijoje
kariškos literatūros skyrių, o nuo 1920-ųjų pradžios pra
dėjo eiti Kariuomenės štabo spaudos skyriaus vedėjo
pareigas. Čia ir man teko trumpai darbuotis, prieš pra
dedant studijas universitete. Pulkininkas Laurinaitis,
šalia savo tarnybos, bendradarbiauja spaudoje, o nuo
1925 metų y r a Švietimo ministerijos terminologijos
komisijos narys. Jis redagavo „Kariškių žodį", „Mūsų
žinyną", 1928 m. išleido k n y g ą apie Lietuvos
kariuomenę. Beje, 1927 m. išvertė veikalą apie Latviją
Taigi, pulkininkas leitenantas Laurinaitis yra nepapras
to darbštumo karininkas, maloni asmenybe, ir, man
atrodo, su juo dirbti nebus sunku.
- O kaip su pulkininku Š a r a u s k u 9 - paklausė
Danutė.
- S u juo man teko susidurti fronte, kovojant su
bolševikais. Jis yra Laurinaičio bendraamžis Baigęs
gimnaziją, studijavo geodeziją. Mobilizuotas caro armi
joje buvo sužeistas Pagijęs baigė karo mokyklą
Aktyviai reiškėsi lietuvių veikloje ir buvo išrinktas i
Petrapilio seimą. 1918 metais grįžo į Lietuvą tr pradėjo
Kėdainių apskrityje organizuoti lietuvių savivaldvbes.
tačiau tuoj stojo savanoriu į besiorganizu"..incia Lietuvos
kariuomenę ir labai sėkmingai su mažu dalinau sumušė
bolševikus, puolančius Kėdainių miestą. Už šiose
kautynėse parodytą sumanumą ir drąsą jį apdovanojo
Vyčio kryžiumi.
'Rus daugi.-iu)

— Žinau, tai labai keistas neišdavė savo idealų, kaip rašė į vertinta ir mūsų kompetencija.
O k a s p a r e m i a lėšomis?
dalykas. Aš niekada net nepa- V. Kudirka: ,,Dėl trupinio auk
— Mus dalinai išlaiko Caritas
galvojau, kad galėčiau savo so, gardaus valgio šaukšto", Jis,
federacija,
esame jos struktūri
noru ir laisva valia atsisakyti pavyzdžiui, atsisako labai gerai
nis
padalinys.
Nuoširdžiai dėko
medicinos. Tai mano pirmoji apmokamo darbo, nes reikėjo
jame
jos
generalinei
direktorei
meilė! Tačiau atsitiko neįtikė dirbti sekmadient. imdamasis
mūsų
gerbiamai
ir
mylimai
dr.
tina — medicinos vietą užėmė menkesnio, bet nepažeidė Deka
P o k a l b i s s u s o c i a l i n i ų abortas netik medicininiu, bet
ses.
Albinai
J.
Pajarskaitei,
kuri
socialinis darbas. Dievas su logo. Tėvelis niekada meilės
m o k s l ų m a g i s t r e dr. Nijole ir moraliniu bei eiiniu požiūriu.
tvarkė taip, kad šitai įvyko Tėvynei nedeklaravo. Jis ją my mus palaikė, skatino ir rėmė.
M u r e i k a i t e - L i o b i k i e n e , ku Tais laikais akušenui-gitiekoloŠiuo metu federacija apmoka
neskausmingai.
P r a d ž i o j e lėjo. Pagaliau kokioje aplinko
riai š.m. k o v o mėnesį ateiti gui pasakyti, kad jis nedarys dabartinis mano darbas buvo je augau aš? Mano pusbroliai tik mano darbą. Na, o mes ren
ninkių
v i s u o m e n i n i n k i ų aborto, buvo labai sunku. Aku antraeilės pareigos. Ėjo dienos, dalyvavo rezistencijoje, teta, giame projektus, tačiau mums
K o r p ! G i e d r a p a s k y r ė „Lietu šerijoje ir ginekologijoje a š
mėnesiai ir pradėjau galvoti: kurią jau minėjau, ugdė mano lėšų gauti sunkiau, nei, tarkim,
v ė s m o t e r s , p a s i ž y m ė j u s i o s buvau labai stipri, gerai žinojau
„Ar medicina patirs nuostolį, meilę gimtajam kraštui. Tėvelis našlaičių prieglaudai. Nes ne
k r i k š č i o n i š k ų i d e a l ų t a r  teorinius dalykus, turėjau grei
jeigu ten manęs nebus?", nors pasakodavo tą Lietuvos istoriją, visi žmonės suvokia mūsų dar
n y b o j e " premiją. M e c e n a t a s tą orientaciją, lengvą ranką,
bo svarbą.
bet. Tad man teko rinktis arti mano kolegos ir kalbėjo: ..Mes kurią kiti sužinoję tik per Atgi
— prel. Juozas Prunskis.
Jei jau kalbėsime apie pini
neatleisim tau, jeigu išeisi iš mimą. Daugelis g minaičių bu— K i e k v i e n a s ž m o g u s atei miausią specialybę — chirurgi medicinos; tu labai daug gero vo tremtyje ar lageriuose. Visa gus, tai atsiduriame spąstuose.
n a į šį pasaulį, t u r ė d a m a s jos. Chirurgija nebuvo atsitik padarai gydydama". Žinoma, tai negalėjo manęs neveikti. Tai Jeigu dirbu savo darbą, nelieka
t a m t i k r ą misiją, o k a i p galė tinis pasirinkimas. Aš nesuge kaip gydytoja aš turėjau medi- tėvynė yra m a m j e , o aš joje. laiko pinigų ieškojimui, o jeigu
t u m ė t e p a v a d i n t i s a v o už bėčiau būti, pavyzdžiui, of eini nes intuicijos, kitų duome- Niekada negalėčiau savo noru ieškau pinigų, nėra kada dirb
talmologe ar stomatologe. Ko
duotį?
ti.
gero. mėgstu ekstremalias situ nų, bet socialiniam darbui, kaip išvažiuoti iš Lieuvos ieškoti
Mes būtume labai dėkingi, jei
sotaus
gyvenimo
acijas. Man chirurgija buvo supratau, turėjau jų daugiau.
atsirastų,
kas mus paremtų.
—
Daug
b
e
n
d
r
a
u
j
a
t
e
su
jau
kūrybinis darbas — didžiulį Kai Vytauto Didžiojo universi
Štai Vilniaus arkivyskupijos
nimu.
Koks
jis?
tetas
emė
rengti
socialinius
dar
vidini malonumą jausdavau iš— Jvairus, ger iŠ ir ne itin Šeimos centrą gražiai remia
gelbėdama iš kritinės būklės buotojus, aš net nesvajojau apie
geras.
Apskritai n ūsų jaunimas arkivyskupas J. E. Audrys J.
studijas.
Ir
amžius,
ir
užimtu
labai sunkius ligonius.
mas, ir šeima, ar besuskaičiuo- labai pasimetęs. Jis nesaugus Bačkis. J a u visoje Lietuvoje
— J u m s liejasi mintys t a r s i
si? Ir vėl Dievo ranka! Pro savo šeimose, ne jose sutrikę įsteigt i šeimos centrai aktyviai
upė, žodžiai č i u r l e n a k a i p
fesorius Robert Constable atėjo tarpusavio ryšiai Tėvai mažai dirbo, išskyrus Vilnių. Kada
šaltinis. Auditorijose t v y r o
arkivyskupas parėmė, pradėjo
ir pasiūlė: „Ar norėtumei?" Kai bendrauja su vaikais, auklėji
tyla, kai J ū s k a l b a t e . Nepasa
dirbti energinga Marija Ei
mas
paliktas
savieigai.
Vaikai
pradėjau studijuoti VDU, medi
kysit juk k a d šito i š m o k o t e
eina pasitraukė į antrą planą. O ieško informacijos bloguose šal norienė sugrįžo po studijų Jono
operacinėje?
vis dėlto tai. kad esu gydytoja, tiniuose ar sugeria ta. kuri Pauliaus II institute Vašingto
— Taip. man Dievas padovano
ne gyd. Gintautas Vaitoškač ir
jo didele dovana — iškalba. Bū mano darbe yra neapsakomai jiems brukama pet mass media. „jklimpęs vežimas" šauniai pa
dama studente, vėliau gydytoja, reikšmingas dalykas. Tai be Jie įžūliai, atstumiančiai elgiasi judėjo pirmyn. Ir kitose vysku
pamačiau, kad galiu laisvai galo svarbu, norint suprasti dažnai ne dėl to. kad yra blogi, pijose vyskupai ar kunigai kle
reikšti mintis, jas formuluoti žmogų, identifikuoti problemas. o todėl, kad nežine. kaip jie turi bonai paremia pagal išgales.
Dr. Nijolė Liobikienė.
glaustai ir tiksliai. Tai Dievo Gydytojo profesija yra tvirtas elgtis, kaip atrasti saugos lau
— Kokie didžiausi rūpesčiai
ką, kaip formuoti save.
— Man kartais kyla pagunda dovana, ir mano nuopelnu čia pagrindas.
neleidžia
miegoti?
Dirbdama su ja inimu matau,
— Kokį vaidmenį gyvenime
galvoti, kad aš būčiau gera dės nėra, nes pats iš savęs nieko
—
Lėšų.
būtinų
šeimos centrų
atlieka materialiniai dalykai, kaip jis trokšta žinių ir toli
tytoja universitete ar Medicinos nepasiimsi be Jo pagalbos.
funkcionavimui,
stygius.
Labai
gražu ne apie prezervatyvus bei
pinigai?
akademijoje socialinio darbo
— Kada vėl ..peržiūrėjote"
lengva
ranka
duodami
pinigai
— Negaliu pasakyti, kad ne kontraceptikus. J>uninias ieško
srityje. Tačiau vidinis balsas savo santykį su chirurgo spe
turi
reikšmės, tai būtu netiesa. vertybių ir i š a r d ę s gėrio šiandienos skurdo problemų
sako, kad mano vieta yra čia. cialybe?
Antra vertus, jeigu jie būtų man šaukimą stengia-i jam paklusti ..gaisrams gesinti". Mūsų dar
t.y. Šeimos centre ir privalau
— Kai ištekėjau ir gimė
— tai matau vos ne kasdien. Yra bas yra investicija į artimiausią
daryti tai. ką šiuo metu darau. vaikai, vyras pasakė, kad jis labai reikšmingi, nebūčiau pasi
mąstančio, intelektualaus jau Lietuvos ateiti, kad nebūtų dva
Galvoju, kad tolesnis gyvenimas nenorėtų, jog aš dirbčiau die rinkusi socialinio darbo ir dar
nimo, bet yra ir suklaidinto. sinio, moralinio ir materialinio
bo
Caritas
sistemoje.
Mano
tėvų
bus susijęs su Šeimos centru ir nom ir naktim, kaip iki šiol.
Ateina 14-1-5 metų paaugliai, skurdo rytoj, po savaitės, mėne
darbu jame tol, kol atsiras žmo Supratau ir pati. kad ištisas namuose, lygiai kaip ir mūsų
atveria širdį ir kai išgirsti, kiek sio, metų, dešimtmečio, kelias
nių, kurie mane pakeis. Reikia paras būti ligoninėje negaliu, ir šeimoje, pinigai niekada nebuvo
dešimties metų. Tai, drįstu
j a u s t i , kada atėjo laikas nueiti pradėjau dirbti poliklinikoje. akcentuojami ir nebuvo kaupi- jie išgyveno, galvoji: „Kiek jis teigti, sunkiau, nei sename
nuo arenos, ir kai atsiras norin Matydama labai daug ligonių, mo dėl kaupimo. Tačiau pinigų dar gali pakelti'" Kraupus to name įrengti senelių prieglaudą
t y s ir sugebantys dirbti tada ilgai kalbedavausi su jais, ir stygius trukdo reikiamai vysty- suklaidinimo padariniai
ar našlaičių namus, o ir rezulta
Pasigendu jaunų žmonių en
savo dabartinę veiklą paliksiu atsiskleidė visai kiti gyvenimo ti veiklą ir normaliai egzistuotai tautos maste imant ne tuoj
jiems. Beje, ji reikalauja daug aspektai. Man niekada neužte ti. Štai mes. Šeimos centras, tuziazmo. Mano jaunystės lai- pat pastebimi. Gal dėl to mums
jėgų ir energijos, pasiaukojimo, ko gydyti vien tik ranka, koją, negalime įsigyti kompiuterio, kais, kai buvo taip tamsu, pinigų taip greit ir nežarsto...
gal todėl mūsų, šeimos centrų o norėdavosi pažvelgti giliau: kopijavimo aparato ir kitų rei- sužinoję ką nors įdomaus ir
— Ką J u m s reiškia J ū s ų pa
darbuotojų, kol kas nedaug kur glūdi priežastis, dėl kurios kalingų daiktų, todėl kenčia naudingo, stengėmės tai pačios š e i m a ?
darbas.
Privačiame
gyvenime
skleisti
plačiau
O
kaip
dabar
Mano darbas reikalauja ne tik žmogus serga? Tada susidurda
— Ji reiškia labai daug. Kad
d a u g triūso, bet tenka atsisa vau su didžiuliu žmonių skaus vėl tas pats. Ačiū draugams, atrodo, na, kad ir ateitininkai?
galiu taip dirbti — ir šeimos
kurie
surado
ir
padėjo
nusipirkViskas,
ką
jie
sužino
stovyklose,
kyti ir išorinės karjeros. Pagrin mu, pasimetimu, sielvartu,
nuopelnas. Jeigu pašvaistyčiau,
dinė mintis, mano motto, yra: vidiniu nerimu, ir visa tai vedė ti naudotą automatinę skalbimo akademijose, lieka tarp jų pas
kas yra pirma, tai reikėtų sa
,,Dieve, ką tu nori. kad dary į vieną tašką - šeimą. Savaime mašiną: jei neturėčiau, kiek juos, dėl jų. Krikščionis turi būti
visuomenininkas, jis turi žinio kyti, jog šeima. Taip jau yra.
čiau?" Aš nežinau, ko panorės kristalizavosi idėja, kad žmones laiko surytų skalbimas!
Kiekvienai moteriai, įsitrauku
Būčiau veidmainė, jei šaky- mis dalytis su visais
Dievas, kur jis mane nukreips, reikia pradėti gydyti nuo pirmi
siai
į profesine ar visuomeninę
Per savo gyvenimą daug ga
bet žinau, kad ten ir eisiu.
nės priežasties, t.y. tvirtinti čiau, kad niekad neturėjau
veiklą,
iškyla dilema — šeima ar
pagundos būti turtinga. Buvo vau iš kitų žmonių, ypač meilės,
— Kiek metų t u r ė d a m a s u r a  šeimas ir ryšius jose.
darbas?
Kartais sutrikdavau
tokia pagunda, ir jei nebūčiau ir laikau tai įpareigojimu: tunu
d o t e socialinio d a r b o sritį?
Atėjo Atgimimas, kūrėsi Cari
galvodama:
„Aš tiek daug dirbnešti
ir
skleisti
ją
kitiems.
Taip
jos nugalėjusi, nueičiau visai
O! Aš buvau jau subrendusi! tas. Dievas įmetė mane i sūkurį,
mus mokė vyresnioji karta. Da dama per mažai būnu su šeima,
kita kryptimi.
Turėjau per trisdešimt.
nes ten turbūt norėjo mane ma
gal nuskriaudžiu vaikus?" Kita
Dabar turtas man yra priemo bar kai kuriose jaunimo gi upėse
— K a i p j a u n y s t ė j e p a s i r i n  tyti.
vertus įsitikinau, kad vaikams
nė tikslams pasiekti, bet ne tiks tokio įsipareigojimo pasigendu.
k o t e s a v o pirmąją profesiją
Be to. suprasti kito žmogaus
— Ar mūsų katalikiška dva labai svarbu, kokį darbą dirba
las.
— gydytojos?
kančia, ji atjausti ir padėti
jų mama. Šeima padeda man
Pagal dabartinį žemą pragy sininkija p a d e d a v y k d y t i
— Tai buvo p a š a u k i m a s . mane išmokė ne vien gydytojos
dirbti!
krikščioniškąją misiją?
Manau, kad nepraėjo be pėdsaku profesija. Tai atėjo ir iš venimo lygį gyvenu ne itin
- Vieną svarbų dalyką su— Kokią matote Lietuvos
ir kai kurie vaikystes mo mamytės, kuri yra labai empa- skurdžiai, nes mano vyras labai
darbštus
sumanus
ir
rūpinasi
pratau
tik dabar: norint iškovoti ateitį?
mentai. Tėvelis nenorėjo stoti j tiška. įsiklausanti j kitą žmogų.
— Labai liūdnai ji atrodo, iš
kolūki ir savo žemę atidavė ligo- Metams bėgant stiprėjo šis šeima. Atkrenta daug proble- tvirtas pozicijas, turi praeiti
mų.
pvz..
kaip
sumokėti
už
butą.
šiek
tiek
laiko
ir
pasirodvti
dar
šalies
žiūrint. Jeigu ir toliau
n i n t s pagalbiniam ūkiui. Šakiu jausmas ir suvokimas, kad turiu
Tuo
rūpinasi
vyras.
Tai
laimė,
bo
rezultatai.
Pati
mūsų
veiklos
mūsų
kraštas gyvens mirties
ligoninės pastatus per karą dirbti kitiems ir del kitų. Kitas,
O
jei
vyras
nesugebėtų
uždirbti
idėja
buvo
sutikta
palankiai,
kultūroje,
labai greit Lietuvos
subombardavo, todėl ji įsikūrė pats svarbiausias dalykas mano
pinigų?
Kokios
jau
ten
kilnios
Dvasininkija
pritarė,
kad
dirbneliks.
Gimimų
skaičius mažė
Zyplių dvare. Ten mes ir ap gyvenime, kurį matau atsigrę
sigvvenome. Mamytė dirbo ligo žusi atgal, tai nuolatinis Dievo idėjos. jeigu nėra ko duoti ti su šeimomis reikia. Pradejo- ja, abortų didėja, senų žmonių
valgyti vaikams?! Tai skanda- me darbą, nuo „pro life". kitos vis daugiau, tuoj jaunų žmonių
nines stacionare, o tėvelis — vedimas.
las, kai valstybė nesusitvarko programos palaipsniui išsivystė gaminamo produkto nebepa
ūkio dalyje. Taip ligoninė tapo
— P a p a s a k o k i t e apie t a i iš
su
savo funkcijomis, o taip yra, vėliau. Visi mus skatino, prita- kaks ir sklandžiai priimsime
tarsi mano antraisiais namais samiau.
nes
badauja vaikai.
rė, palankiai sutikdavo, bet... eutanazijos įstatymą. Maža to,
Vaikystėje aš daug sirgau,
— Vaikystėje augau neeili
Kaip
gali
ignoruoti
pinigus
inDvasininkai buvo labai atsar- prezervatyvų ir laisvo sekso progulėjau toje pačioje ligoninėje nese sąlygose. Dvasine prasme
teligentas.
turintis
dviejų
unigūs.
Galima juos suprasti, nes p a g a v i m a s kvieste kviečia
Kai būdavau sveika. Mamytė gavau ypatinga auklėjimą. Po
versitetų
diplomus
ir
negalintis
Bažnyčia
tik išėjo iš pogrindžio, AIDS bangą, kuri nesunkiai nu
neturėjo kur mane palikti ir akies traumos reikėjo labai
ir reikėjo susigaudyti kas yra šluos mūsų mažą Lietuvą nuo
vesdavosi i darbą Seselės buvo intensyvaus gydymo, ir mane sudurti galo su galu?
Jeigu turėčiau pinigų, gale- kas. Gražūs žodžiai tėra garsas, žemės paviršiaus. J u k mūsų
labai mielos, švelnios, imdavo eme globoti teta. Tėvelio sesuo,
mane ..į pagalbininkes" Toji vienuolė Ji buvo puiki peda čiau geriau dirbti ir būčiau reikėjo darbų. Tai buvo testa- taip mažai, o grėsmė didžiulė.
Bet aš turiu viltį. Mano bend
aplinka labai veikė. Nuo pat goge. tx- to. turėjo turtingą laisvesnė, nors tada atsirastų vimo laikotarpis: kas mes
radarbiai
yra toji viltis. Visoje
vaikystes neįsivaizdavau savęs biblioteka Tai buvo itin svarbu pavojus, kad turtas sukietins esame, kokios mūsų vertybės,
Lietuvoje
apmokamų
darbuoto
kitaip nei medike Ėjimas į mano dvasiniam formavimuisi širdį. Šito aš labai bijau. Mano ką sugebame padaryt i. kaip or
ju
šeimos
centruose
tik
septyni,
mintys apie turtą visada siejasi ganizuojame veiklą Galvoja,
medicina prasidėjo įstojus j
Arba vel • mano draugai.
bet
eina
savanoriai,
vedini
su
kitais
žmonėmis.
Na,
bet
kad
dabar
mūsų
pozicijos
gana
medicinos mokykla Tapusi me Ankstyvos jaunystės laikotar
krikščioniškųjų
ir
t
a
u
tinių
kiek
turiu,
ir
už.
tiek
esu
de
tvirtos.
Mes
jau
galime
pasiūlyt
i
dicinos sesele pradėjau mokytis piu 'pavojingas amžius!>turejau
idealų. į s k a u s m i n g i a u s i u s
tam tikras temas kunigu semi
Medicinos akademijoje Dar grupe nuostabių draugų. Disku kinga Dievui.
taškus, kad gelbėtų ir išgelbėtų
studijuodama žinojau, kad būsiu tuodavome, planuodavome atei
— Koks J ū s ų , k a i p k r i k š  narijoms, galime padėti ruošti žmones. Po darbo valandų savo
šeimų
pastoracijos
programas
ir
ti, dalijomės patirtimi, žiniomis č i o n ė s , s a n t y k i s su t ė v y n e ?
chirurge
darbovietėse, jie dar tiek pat
— Krikščionybė ir tėvynes pan. Arkivyskupas Sigitas Tam
Teta suformavo nuostatą: gy
— O kodėl norėjot t a p t i chi
kevičius.SJ, s u s i t i k i m e su padaro šeimos centruose, ir
venti taip, kad gyvenimas su meilė man yra vienodos svarbos Lietuvos katalikų mokslo aka gerai padaro! Tų žmonių pasiau
rurge?
vertybės. Tėvynės meilę sugė— Aš labai norėjau būti taptu su Dieve valia, nuolat
demijos nariais akcentavo, kad kojimas, energija, tikėjimas
riau su motinos pienu, giminės
klausiant.
.
Dieve,
ką
Tu
nori.
gydytoja akušere ginekologe.
Šeimos centrai yra institucija, gėriu ir viltis mane nuteikia op
iš tėvelio pusės dirbo tėvynes
tai buvo mano did/ioji svajonę kad daryčiau" Kur nori. kad bū
kuri gali labai daug nuveikti ir timistiškai. Galvoju, kad dėl to
labui, vadovaudamiesi krikščio
Tačiau tada iškilo abortu pro čiau?" Draugai buvo tarsi vekuri skatintina Taigi imame kių žmonių Dievas gali padaryti
niškais idealais. Pats Tėvelis,
blema Tėvai buvo praktikuo duokle, kurioje mes. jauni, sklei
jaustis tvirtesni, bet tai dar tik stebuklą.
jaunystėje emigrantas, papras
— D ė k o j u u i pokalbį.
jantys katalikai, mane auklėjo dėmes.
t a s darbininkas, giliai suvo pradžia. Teks ilgokai padirbėti
—
Grįžkime
prie
medicinos
Kalbėjosi V a n d a I b i a n s k a
teta — pedagoge, vienuole Taigi
kiantis katalikybe, niekada ir palaukti, kol bus deramai
A
r
visiškai
atsisakėte
j
o
s
?
labai gerai žinojau, kas yra
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NUO ŠEIMOS PRASIDEDA
ŽMOGUS IR LIETUVA

CLASSIFIED G U I D E
MISCELLANEOUS

ELEKTROS
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.
312-77S-3313
KLAUDIJUS PUMPtmS

AUTOMOMUO, NAMU, SVEIKATOS,
m OYVYESS PUAUOtMAS.
Agentes Frank Zapoks ir Otf. Mgr
Aukse S. Kana kalba lietuviškai
FRANK ZAPOUS
320*% W*at t S M Street
Tel. (70S) 424-MS4
(311) M1-MS4

J K S CONSTRUCTION
„Shingle" stogai ir visų rūšių
apkalimai (siding): medžio,
aJuminiaus ir kt. Turiu darbo
draudimą. R. Jankauskas,
tsi. 708-96 9-2658.

MOVING
Ilgametis profesionalus kraustymas
prieinamomis kainomis.
Draudimas garantuotas.

R E A L ESTATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAJC
REALTORS
(312) 586-5959
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS
• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiutenujr FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas vaitui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žeme

• Pensininkams nuolaida

FOR RENT
Crete, IL išnuomojamas vienkie
mis su gyv. namu, tvartais ir daržu.
Tik 20 min. nuo Čikagos.
Idealu seimai.
Kreiptis: 312-847-1515

GEDIMINAS
312-925-4331
TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MAŠI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.
H. Deckys
Tel. 312-M5-6624

PIGIA' — AUTOMOBILIAI!
Mes padedame juos parduoti ir
nupirkti tiesiai iš varžytinių, ma
žesnėmis kainomis. įvairu mode
lių, taip pat po nedidelių auto ava
rijų. Siunčiame auto., jų dalis, di
desnio svorio siuntas, taip pat as
menines siuntas į Lietuvą: 55 cen
tai už svarą. Kreipus: tel.
708-201-098S.

45 m. lietuvė gali slaugyti ligonį.
prižiūrėti vaikus, padėti namų
ruošoje. Kalba liet., lenkiškai,
rusiškai. Tel. 201-998-2963

H E L P VVANTEP
Lithuanian Bakery, Omaha, NE
ieško 2 kepėjų su 3 metų paryrimu
dirbant kepykloje. Reikia: turėti JAV
pilietybę arba „žalią kortelę",
vidurinj išsilavinimą.
Kreipti?: tel.: 402-733-3076

lE^KO DARBO

55 merų vyras, virėjo specialybė,
ieško darbo. Gali padėti namų
ruošoje, prižiūrėti ligonius,
vaikus, senelius.
Skambinti vakare tel. 312-778-1860

US. Savings Bonds
Make Great Gifts.

'i

A i)(4''h servfce <>f IM> ti<-w\pa|x-r

Į LAISVĘ FONDAS
Lietuviškai Kultūrai Ugdyti Laidiniai
Vytautas Votortas — ANGELAMS VEDANT,
VELNIAMS PAINIOJANT Atsiminimai. 206
psl
Jonas Mikelinskas — NORS NEŠVIETĖ LAI
MĖJIMO VILTIS. Romanas, laimėjęs ĮLF
rezistencinio romano premiją
Vytautas Vaitiekūnas — V I D U R N A K Č I O
SARGYBOJE I tomas. Rastai 1993
Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO SARGY
BOJE II tomas. Raitai 1994
Vytautas Vaitiekūnas — VIDURNAKČIO DOKU
MENTAI III tomas. Rastai 1 9 9 6 — 6 4 7 psl.
Lukša-Daumantas — LAIŠKAI MYLIMOSIOMS.
Čikaga, 1994
Antanas Paikus — EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIO
NYBĖ. 1988
Antanas Paskųs — ASMENYBĖ IR RELIGIJA
Antanas Paskųs — SĄŽINĖ
Antanas Paikus — ŽMOGAUS MEILĖS. 1995
Juozas Brazams — RAŠTAI. II, III, IV, V, VI t. po
$15.00. Visi (5) tomai
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS
11. Sibiro tremties atsiminimai
Liudas Dambrauskas — GYVENIMO AKIMIRKOS
II t. Sibiro tremties atsiminimai
Vidmantas Valiusaitis — ŽYGIO DRAUGAMS —
Lietuviška public^ika — Atgimimo/SĄjūdžio
laikotarpis — Kaunas 1996 — 515 p s l . . .

$8.00

$8.00
$10 00
$10.00
$1000
$1000
$600
$6.00
$6.00
$6.00
$50.00
$10.00
$800

$20.00

PASTABA. VISUS ŠIUOS | LAISVĘ FONDO leidinius
gatrna gauti DRAUGE arba: | LAISVf FONDAS c/o A. Pargtuskas, 8908 Butterfield Ln ORLAND PK IL 60462. USA.
Prie knygos kainos pridedama supakavimo ir pašto išlaidos.

LAIŠKAI
PRAŠOME ATSILIEPTI
Atsikūręs Vytauto Didžiojo
universitetas šiais metais iš
leido jau ketvirtąja absolven
tų laidą, tačiau tik prieš keletą
dienų buvo įkurtas Absolventų
(Alumni) klubas. Jo tikslas —
išlaikyti studijų metais užsimez
gusius ryšius ir neleisti jiems
nutrūkti. Esame reikalingi vie
nas kitam. Iš kitos pusės, uni
versitetui taip pat reikalalinga
mūsų parama. Į klubą kviečia
me burtis visus — ir Vytauto Di
džiojo universiteto absolventus,
ir Nepriklausomos Lietuvos lai
kų universiteto studentus bei
dėstytojus.
Klubo taryba nutarė Vytauto
Didžiojo universiteto 1922-1956
m. studentus paskelbti Vytau
to Didžiojo universiteto Absol
ventų klubo garbės nariais. Ma
loniai kviečiame atsiliepti visus,
studijavusius mūsų universite
te. Žadama įkurti archyvą, bus
leidžiamas informacinis leidi
nys, todėl laukiame Jūsų atsi
minimų ir kitos medžiagos, susi
jusios su Jūsų studijomis Vytau
to Didžiojo universitete. Rašyki
te mums apie savo ir Jūsų bend
ramokslių likimus. Tai pirmasis
akademinis absolventų klubas
Lietuvoje, todėl kviečiame kar
tu su mumis kurti šio klubo is
toriją ir tradicijas.
Mūsų adresas: Vytauto Di
džiojo universitetas/Absolventų
klubas, Daukanto 28,3000 Kau
nas, Lietuvos Respublika, tel.:
+370 7 202-458 (kviesti Dia
ną), 209 637 (kviesti Astą),
fax: +370 7 203-858, E-Mail:
ASTA®SDID.KAU.OSF.LT
Absolventų klubo taryba: Dia
na Mincytė, Asta Dirmaitė, Bi
rutė Leimontaitė, Erikas Jan
kauskas, Gediminas Vyšniauskis.

pakvietė iš Lietuvos kun. Arvy
dą Liepą,
MIC, sakyti
pamokslus.
Kun. Liepos pamokslai buvo
ne tik atgaiva sielai, bet ir mu
zika gražios ir taisyklingos
lietuvių kalbos pasiilgusiai
ausiai.
Paskutiniame pamoksle kun.
Liepa papasakojo, kaip jo mama
ir teta (tada 13-14 metų paaug
lės, Sibiro tremtinės) sekma
dieniais eidavo į mišką uogauti
ar grybauti ir vidurdienį su
klaupdavusios kur nors prie kel
mo melstis, nes galvojusios, kad
.Lietuvoj šiuo metu yra laiko
mos šv. Mišios — suma".
Tik iš tokios maldingos mer
gaitės išaugusi motina galėjo
įkvėpti sūnui tiek daug Dievo ir
Lietuvos meilės
Ir klausydama šito jaudinan
čio pamokslo prisiminiau kitą
motiną, mano mielą draugę Ka
zytę T., kuri buvo nuteista 25
metams ir devynius jų praleido
Intos sunkiųjų darbų lagery ei
dama kryžiaus kelius.
Kazytė papasakojo man, kaip
ji pirmą kartą savo trijų metukų
dukterytę Birutę atvežė į Šiluvą
ir nuvedė į koplyčią parodyti
kur Šv. Mergelė Marija pasirodė
piemenukams, Birutėlė ap
vaikščiojo koplyčią, paglostė
akmenį (ant kurio Marija kadai
se stovėjo) ir pakėlus galvutę
apžiūrėjo Marijos statulą ai
toriųje. Staiga atsisėdo ant
koplyčios grindų ir pradėjo plėsti
sandalius nuo kojyčių. Kai Ka
zytė nustebus paklausė „Kas
yra? Kodėl nori nusiauti batu
kus?", mergytė parodė pirštuku
į statulą ir pasakė „Marija baša .
Kazytė, iš kurios likimas tiek
daug atėmė, neprarado huma
niškumo ir mažytei dukrytei
įdiegė artimo meilės jausmą:
mergaičiukė norėjo basą mote
rį apauti. Ji nežinojo, kad siūlo
savo apavą Dievo Motinai.
Ačiū Dievui už pragiedrulius,
atlaidus ir didelius bei mažus
stebuklus.
Nenulipk nuo akmens, o Marija
Pušynėly žaliam Šiluvos.
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pratimo, sąvokos) priėmimas", jų pro savo retį
funkcionuoti (veikti); publikaci
Įsikalkime į galvą Vydūno
jų paskelbimas, išleidimas, lei auksinius žodžius.
dinys).
— Niekuo kitu tauta neap
Nelenktyniaukime su tautie reikš savo širdies, sielos
čiais Lietuvoje kalbos drai- dvasios taip, kaip savo kalba!
kymu. Visi turime vengti šių
Stasė S e m ė n i e n ė
kenksmingų „naujienybių", o
Chicag" II.
redaktoriai irti turėtų nepaleisti

A. t A.
J O L A N T A JURCZENKO

Vytauto Didžiojo universiteto absolventų klubo susitikimas s.m. birželio 20 d.

PADEKIME VIENAS KITAM pratę žmonės pasiūlė, kad nuim nybė, vyresniškumas), eteris
tų Stalino pastatytas šabloniš (per radiją, oro bangomis) inter
Jau daug metų kaip Mar- kas rusų kareivių statulas nuo jeras (vidus), resursai (šaltiniai,
ųuette Parko, Šv. M. Marijos Žaliojo tilto Vilniuje, tai daug ištekliai), ekspozicija (paroda) ir
Gimimo klebonai ruošia atlai kas pasipiktino, argumentuoda daugybe kitų yra tarptautiniai
dus Šiluvos Marijos garbei ir mi, kad tai meno „šedevrai", žodžiai? Tada vilnietė prisipa
tautiečių dvasiniam sustip kurių negalima liesti. Tai tu su žino, kad daug tartautinių
prask!
žodžių, Lietuvoje vartojamų, ir
rinimui.
jai
ne prie širdies.
Lietuvoje
yra
visokio
„meno
ir
Šiais metais parapijos kle
— Ne žemės derlumu, ne rūbų
bonas kun. Jonas Kuzinskas paminklų apsaugos komitetų",
devynių dienų novenos vadova kuriuose dar tikriausiai sėdi tie įvairumu, ne gamtos gražumu,
vimui atsikvietė kun. Arvydą patys žmonės, kurie Brežnevo ne miestų ir pilių tvirtumu gy
Liepą,MIC, iš Lietuvos. Kun. A. laikais „saugojo" Lenino, Kap vuoja tauta, bet savo kalbos iš
Liepa savo pamokymais galėjo suko, Nėries ir kitų paminklus. laikymu ir vartojimu, — mums
sudominti klausytojus, todėl, Tie žmonės toliau tęsia savo dėstė kan. Mikalojus Daukša.
Mes visi jaudinamės, dejuoja
per visas 9 dienas, du kartus į darbą. Vienas jų argumentų,
tai,
kad
kituose
kraštuose
pra
me
dėl mūsų kalbos darkymo,
dieną, klausytojų - maldininkų
netrūko. Klebonas taip pat rūpi eities paminklai yra gerbiami, bet patys nieko nedarome ją
nosi, kad kuo daugiau maldi kokie jie bebūtų, ir jų niekas pagerinti. Jau mūsų išeivijos
ninkų atvyktų į sekmadienio at neliečia. Aš vienuolika metų laikraščiai pasisavina iš Lie
laidų užbaigimą, Šiluvos proce gyvenau Pietų Amerikoje, kur tuvos „monumentus" (pamink
kiekviename mieste ir miestely lus), aukcionus (varžytines).
siją.
je
stovi krašto išvaduotojo hobi (mėgstamiausias užsiėmi
Paskaičius laikraščius, teko
Simono
Bolivaro paminklas, mas, pamėgtasis dalykas) ir
pastebėti, kad dvi organizacijos
dažnai
šalia
bažnyčios. Per tuos aibes kitų, deimančiukų".
tą pačią dieną rengė gegužines.
metus
niekur
nepastebėjau jo
Žymioji pedagogė Marija PečKyla klausimas, kodėl jos tą
kio
paminklo
Ispanijos kara kauskaitė mokė: „Kalba yra
darė? Ar negalėjo pasirinkti
kitus sekmadienius? Šiluvos liams ar „conquistadorams". O didžiausia lietuviškumo žymė,
atlaidai yra ruošiami kas metai tikriausiai kadaise jų būta ne tai turime sekti, kad mūsų vai
tuo pačiu laiku. Šituo poelgiu mažai. Jie buvo nuversti. O jei kai gražiai, taisyklingai kal
organizacijos daro sau žalą, at turėjo tikrą meninę verte, buvo bėtų".
apgyvendinti muziejuose.
vyksta mažiau žmonių.
Kaip jie kalbės gerai lietu
Valentinas Ramonis viškai, kai mes patys klampo
Parapijos klebonas deda pa
Lemont, IL jam po Lietuvos tarptautinių
VERTAS PADĖKOS
stangas, parodyti diecezijai, kad
lietuviai
lanko
šią
parapiją
ir
jos
žodžių liūnus? Nuperki Nidoje
Noriu padėkoti Švč. M. Mari
išlaikymas lietuviška mums yra
DAUKŠOS,
gintaro vėrinį ir tau išduoda
jos gimimo parapijos klebonui J.
labai svarbus.
PEČKAUSKAITĖS, VYDŪNO „sertifikatą", kad tai tikrai
Kuzinskui už taip gražiai suor
Nedejuokime, jeigu ši parapi
balto gintaro rankų darbas. O
PERSPĖJIMAI MUMS
Emilija J. Valantinienė
ganizuotus ir pravestus Šiluvos
ja
susilauktų
Šv.
Jurgio,
Sv.
kodėl ne „pažymėjimą"? Mūsų
Chicago, IL
atlaidus. Ypatingas ačiū, kad
Kryžiaus ir kitų garsių lietu
Viena akademike iš Vilniaus kalbininkai, garbingieji Vytau
viškų parapijų likimo.
pavadino „Draugą" primityviu. to Didžiojo universiteto pro
Mieli „Draugo" Skaitytojai,
'
Antanas Paužuolis Akys iššoko ant kaktos: „Ko fesoriai „karstuose vartosi",
šiuo metu ypač pablogėjo „Draugo' pristatymas- Atrodo, kad
Chicago, IL dėl?" „Kalba pasenusi, nevarto matydami mus skaitant išeivi
nuo liepos pradžios, kai Čikagos centrinis paštas įsikraustė į nau
ja tarptautinių žodžių", — jos spaudoje „Intergrali (ištisa,
jas patalpas, laikraščio pristatymas visai suiro. Mūsų skambinimai
greitai atšovė ji. Ar identitetas visa) tauta"; „Nacionalinio (tau
ir skundų rašymai neturi daug įtakos, jeigu nėra paremti tiksliais
LIETUVOJE PILNA
(tapatybė), prioritetas (pirme- tinio), saugumo koncepcijos (suduomenimis. Pradedant rugsėjo mėnesiu, mes spausdiname
PARADOKSŲ
„Drauge" čia pridėta formą. Prašau ją užpildyti, vieną kopiją
Rugsėjo 13 d. „Draugo" laido
nusiųsti savo vietiniam paštui, o kitą kopiją atsiusti mums.
PADĖKA
je Dana Stankaitytė savo laiške
Turėdami tikslius duomenis, mes galėsime spausti paštą, kad
klausia, kodėl Lietuvoje taip
laikraščio pristatymas būtų sutvarkytas. Skundai be tikslių duo
garbinama Salomėja Nėris.
menų neduoda jokių vaisių.
Man irgi neaišku, tačiau kiek
vieną kartą, kai lankausi Lie
•~\
Mylimas Vyras, Tėvelis, Senelis ir Brolis mirė 1996 m.
tuvoje, vis matau ar girdžiu to
rugpjūčio 30 d. ir buvo palaidotas rugsėjo 3 d. Šv. Kazimiero
kių dalykų, kurie mane pritren
lietuvių kapinėse, Čikagoje.
kia. Prieš trejus metus, keliau
Dėkojame visiems, kurie su mumis kartu palydėjo a.a.
jant po Aukštaitiją, sustojom
My mailing bbel:
Joną į Dangiškus Namus. Ačiū už išreikštas užuojautas, sv.
viename miestelyje, kurio var
Mišias, aukas ir gėles. Jūsų draugystė palengvino mūsų
do dabar neatsimenu, apžiūrėti
skausmą.
įdomią bažnyčią. Priešais baž
A.a. Jonas pasiliks visada mūsų mintyse ir širdyse.
nyčią stovėjo, ir tikriausiai dar
Savickų šeima
To: Postmaster
stovi rusų kareivio statula. Pa
klausus palydovo, kodėl tas pa
State.
Oty/Town
minklas dar čia stovi, jis man at
Mielam bičiuliui
sakė: „Čia palaidoti rusų ka
Z*_
riai". Ar ne ironiška? Partizanų
kūnus mesdavo kur nors pamiš
Dear Postmaster
kėse, o rusų kareivius laidojo
Dtdvtrr of my daily nempsper. the DRAUGAS, Kas been v«ry
šalia bažnyčių! Kitą kartą pa
Detroite, MI, mirus, reiškiame gilią užuojautą žmo
irregular. As postai ratei increase and modernizttion take* place
klausęs, kodėl sovietų armijos
delivery is gettinf worse and worse. I have kept track of
nai APOLONIJAI, sūnui EUGENIJUI ir marčiai
veteranai, kurie dažnai dar pa
Septernbers issues of DRAUGAS for a t w o week period and noted
MILDAI, sūnui ALGIUI ir marčiai BARBARAI bei
raduoja apsikabinėję savo me
the day on which I receivtd each issue. I hope this w«l help you to
daliais, gauna aukštas pensijas
artimiesiems.
find and correct the reason for the poor delivery.
ir visokias privilegijas, o kiti
Lietuvos Valstiečių
Liaudininkų
pensininkai ir iš Sibiro grįžę
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DRAUGAS
4S45 W. 63rd St.
Chtcafo. II 60629-

Prieš porą savaičių grįžau iš
Lietuvos. Šį kartą tarp kitų
vietovių aplankiau Raudonės
pilį, kurioje yra įsikūrusi mo
kykla. Ir čia visai šalia pilies
stovi paminklas „tarybiniams
didvyriams". Paklausęs, kodėl
paminklas dar stovi, atsakymas
buvo: „Tai paminklas lietu
viams tarybiniams karei
viams".
Kai prieš kelis mėnesius susi

Gyveno Sunny Hills, FL, anksčiau Chicagoje.
Mirė 1996 m. rugsėjo 16 d., sulaukusi 43 metų.
Gimė Vilniuje.
Nuliūdę liko: patėvis Pranas Janulis, pusbrolis Vitas Ja
nulis, draugai ir pažįstami.
Laidotuvės įvyks rugsėjo 24 d. iš Šv. Teresės oažnyčiotSunny Hills, kur, po gedulingų šv. Mišių už veliones sielą.
a.a. Jolanta bus palaidota Kalvarijos kapinėse, Sunny Hills.
Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažjstamus dalyvauti
šiose laidotuvėse ir prisiminti velionę savo maldoje.
Nuliūdę: patėvis ir pusbrolis bei draugai.

A.tA.
ONA Š O S T A K I E N Ė
Andrašūnaitė
Su dideliu liūdesiu pranešame, kad š.m rugsėjo mėn. 18
d., savo namuose, Royal Oak, Michigan, sulaukusi 98 m. mi'°
mūsų brangi Motina ir Močiutė.
Gimusi 1898 m. rugpjūčio mėn. 24 d , Linkaičių dvare.
Krekenavos apskrityje, 1949 m. atvykusi į JAV, apsig>\°"'
Detroite.
Lietuvoje priklausė šauliams ir buvo pirmininke Kai
šiadorių Kūdikių gelbėjimo draugijos. Amerikoje priklau
LDK Birutės ir Lietuvos Dukterų draugijoms
Velionė buvo pašarvota Vai S. Bauža laidotuvių namuose
Laidotuvių šv. Mišios įvyko rugsėjo mėn. 21d., Šv. Antano
bažnyčioje. Palaidota Holy Sepulchre kapinėse, Southfield,
Michigan.
Giliam liūdesy likę: sūnus Jonas ir marti Rasa; vaikai
čiai — Onutė ir Jonas Šostakai; Algis, Rita ir Rūta Jau
geliai, sesutė Žolė Kovalskienė, brolio žmona Verutė
Andrašūnienė, giminaičiai Ksaveras Skirmantą*, Ipoli
tas Girnius ir kiti giminės.

,Nenuženk, nenuženk, o Marija. nw ak
Nepalik mamytės ten vienon...'

VIENUOLIKOS METU
MIRTIES S U K A K T I S

A.tA.
A N T A N I N A ERCIŪTĖ
KAUŠIENĖ
Šv. Mišios bus atlaikytos 1996 m. rugsėjo 29 d .
sekmadieni, 12:15 vai. Švč. M. Marijos Gimimo parap'j--'
bažnyčioje.
Prašome visus draugus, pažjstamus ir gimines prisiminti
Ją savo mintyse ir maldoje.
Nuliūdę: vyras Petras, dukterys Irena ir Laimutė.
žentai Dino ir Rimas ir anūkai Mark, Kristina ir I.isa

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus
Skubiems siuntiniams AIR C ARGO

Komercinės siuntos pagal susitarimą.
Pinigai pervedami doleriais
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo
rankas tarp 2 - 5 dienų.
Galimybė pervesti dolerius iš Lietuvos j j A Y.
TRANSPAK - vienintelė siuntinių persiuntimo
įstaiga, kur pinigai pervedami pagal lllinots

Brangiai Draugei

valstijos leidimą.

A.tA.
ALEI SKIRMANTIENEI

MAISTO SIUNTINIAI.

negrjžtamai iškeliavus, vyrą PRANĄ nuoširdžiai už
jaučiame ir dalinamės skausmu.
Genovaitė ir Kazys

Trečiokai

Siųskite per seniausią siuntiniu į Lietuva (Staiga

TRANSPAK 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

\
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DRAUGAS, antradienis, 1996 m. rugsėjo mėn. 24 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

SKELBIAME „DRAUGO"
PRENUMERATORIŲ VAJŲ
JAV LB Kultūros taryba su Lietuvių fondo pagalba, įver
tindama periodinės lietuviškos spaudos svarbą užsienio lietuvių
tautinės savimonės palaikymui ir naujų visuomenes narių
pritraukimui bei apjungimui, skelbia 1996 m. Spaudos vajų.
Savo ruožtu, „Draugo" administracija bei redakcija, įver
tindama Kultūros tarybos bei Lietuvių fondo paramą lietuvių
periodinei spaudai, skelbia naujų prenumeratorių vajų. Vajaus
sąlygos yra tokios:
1. terminas — nuo š.m. rugsėjo 1 d. iki 1997 m. sausio 1 d.;
2. metinis prenumeratos mokestis už naują prenumeratą yra
65 dol. JAV LB Kultūros taryba ir Lietuvių fondas prie kiekvienos
naujos prenumeratos „Draugui" prisidės su 20 dol., „Draugo"
administracija kiekvienai daro 10 dol. nuolaidą.
Prašome užpildyti čia spausdinamą formą ir kartu su čekiu
atsiųsti „Draugui". Čekius rašyti „ D r a u g o " vardu.
JAV LB Kultūros tarybos Spaudos vajus
Siunčiu atpigintos prenumeratos mokesti !

metams

Pridedu auką „Draugui"
Iš viso
Rudens sezono atidarymo PLC pobūvi suruošusio renginių komiteto pirm.
Bronė Nainienė (kairėje) su rašyt, poete, aktore Birute Pūkelevičiūte PLC
didžiojoje salėje rugsėjo 21 d., prieš Birutės rečitali.

Šį sekmadienį, rugsėjo 29 d.,
Čikagoje arkidiecezijos katalikų
bažnyčiose kardinolas Joseph
B e r n a r d i n skelbia antrąją
rinkliavą, kurios aukos skiria
mos Vidurio ir Rytų Europos
bažnyčioms — parapijoms rem
ti. Taigi, iš šios rinkliavos bus
paremtos ir bažnyčios Lietuvo
je. Vokeliai išdalinti praėjusį
sekmadieni, bus surinkti rugsė
jo 29 d. visų Mišių metu.
E s a m e nuoširdžiai d ė k i n g i
A l g i m a n t u i P . U r b u č i u i iš
Palos Heights, IL., už 100 dol.
auką dienraščiui. Jis su žmona
Dalia apgailestavo negalėjęs
dalyvauti „Draugo" pokylyje,
todėl pasistengė paremti auka.
Tai gražus pavyzdys ir kitiems.
Dar kartą ačiū.
B i r u t ė P ū k e l e v i č i ū t e savo
rečitaliu rugsėjo 21 d. Pasaulio
lietuvių centre sužavėjo gausią
publiką. Visi jautėsi atsigaivinę
lietuvišku sparnuotu žodžiu ir
labai dėkingi PLC renginių ko
mitetui bei jo vadovei Bronei
Nainienei už suteiktą dvasios
peno puotą.

„Moters savaitgalis", ren
giamas PLC renginių komiteto,
vyks spalio 25, 26, 27 d. Pasau
lio lietuvių centre, Lemonte.
„Moters savaitgalio" programa
jau baigiama paruošti. Turėsi
me labai įdomių paskaitų, ku
rias skaitys toje srityje dir
bančios moterys. Pasižymėkite
šią datą savo kalendoriuje.
Lietuvos p a r t i z a n a m s rem
ti globos komitetas praneša, kad
spalio 16 d. atvyksta vyrų kvar
tetas „Girių aidas". Šį dainų
kvartetą sudaro du žymūs par
tizanai: Vytautas Balsys ir
Antanas Lukša, ir du buvę poli
tiniai kaliniai-tremtiniai: Anta
nas Paulavičius ir Vladas Šukšta, abu muzikai ir chorų vado
vai. Prie kvarteto prisideda Lie
tuvos valstybinės operos solistas-tremtinys
Vincentas
Kuprys. K o n c e r t a i vyks:
Jaunimo centre Čikagoje. PLC
Lemonte, Cicero, Detroite,
Toronte, St. Petersburge, Los
Angeles, Denver ir New Yorke.
Čikagoje šiuos dainininkus teks
globoti 10 dienų. Jei kas galėtų
kurį priimti, prašome skambinti
„Seklyčion", tel. 312-476-2655.

Vardas

Pavardė

Adresas —

Prašau prenumeratos užsakymą su čekiu siųsti:
Draugas
4545 VV. 63rd Street
Chicago, IL 60629

Praėjusį s e k m a d i e n i , rugsė
jo 22 d., 10:30 vai. r., Mišių metu
Švč. M. Marijos gimimo parapija
buvo kupina maldininkų — kaip
per atlaidus. O tai tikrai buvo
atlaidai, nes dalyvavo vsyk.
Paulius Baltakis, OFM, k a r t u
su parapijos klebonu kun. Jonu
Kuzinsku ir „Draugo" modera
torium kun. Viktoru Rimšeliu,
MIC, koncelebraves šv. Mišias,
kuriose buvo įteikti šv. Tėvo
žymenys nusipelniusiems lietu
viams visuomenininkams —
Marijai Remienei ir dr. Petrui
Kisieliui Džiugu, kad į parapiją
susirinko tiek daug žmonių
pagerbti M. Remiene ir dr. P.
Kisielių.
V y t a u t o M a č e r n i o 75-čio
prisiminimą organizuoja moks
lo draugai. Komitetą sudaro G.
Dzirvonienė, I. Smieliauskienė,
L. Baltrušaitienė, A. Smilga ir
St. Žilevičius. Minėjimas bus
spalio 12 d., 3 vai. p.p., jaunimo
centro kavinėje. Visuomenė ma
loniai prašome dalyvauti pa
gerbti V. Mačernio prisiminimą.
Ateitininkų m e d i k ų k o r p .
„Gaja" kviečia visus į visuotiną
susirinkimą spalio 27 d. (sekma
dienį) Ateitininkų namuose.
Susirinkimas prasideda šv. Mišiomis už mirusius narius Pal.
Jurgio Matulaičio bažnyčioje.
Lemonte. Visi maloniai lau
kiami.
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Pne Įvažiavimo į Pasaulio lietuvių centrą reklaminė lenta su pasididžiavimu
*kflbe ,, Vakarą su B. Pūkelevičiūte". Literatūros vakaras buvo rugsėjo 21
d. PLC didžiojoje salėje.

x L A S V E G A S NAKTYS
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, įvyks penktadienį, rugsė
jo 27 d. nuo 7:00 v.v. - 12:00
v v ir šeštadienį, rugsėjo 28 d.
n u o 6:00 v.v. — 12:00 v.v. įėji
mas $3.00; įleidžiami tik virš 21
m. amžiaus. Smagūs žaidimai,
lietuviškas maistas, pajamos
skiriamos PLC remontui. Infor
macijai s k a m b i n t i : (708)
257-8787.
(sk.)

x A.a. J o n o Savicko atmi
nimui paaukojo $100 Lietuvos
partizanų globos fondui šie as
menys: $26 Irena Meilė, Bronė
ir Kazys Markai; $20 Laima
Vaičiūnienė; $30 Albina Savic
kienė.

Iš Lithuanian Mercy Lift pokylio, įvykusio Meno Institute Čikagoje rugsėjo 7 d. U kairės): pokylio
rengėjos Marytė Nemickienė, Regina Girškelienė, Asta Razmienė ir Lidija Ringienė su LML pirm.
Jurgiu Lendraičių.

x Marija D a p k i e n ė , Chica
go, IL, paaukojo $20 ir Marija
McAllister, Philadelphia, PA
$25 Lietuvos našlaičiams padė
ti. Dėkojame! „ L i e t u v o s N a š 
laičių g l o b o s " k o m i t e t a s ,
2711 W. 71 St., C h i c a g o , I L
60629.
(sk.)

Lietuvos vyčių Vidurio
Amerikos apygardos rudeninis
susirinkimas vyks šeštadienį,
Administratorius
rugsėjo 28 d., 12 vai., Švč. M.
Marijos Gimimo parapijos salė
je, po priešpiečių. Susirinkimo
P o k y l i s b u v o š a u n u s ! Mar- šeimininkai — 112 kuopos vy
t i n i ą u e salę užpildė daugiau čiai. Susirinkimo metu bus
k a i p 400 svečių, bet visi lengvai įteikti Vidurio Amerikos apy
išsiteko, nes salė buvo be užtva gardos žymenys vyčių organiza
rų... Dalyvavo daug žymių as cijos nariams, kurie per metus
menų, kurių tarpe — vysk. Pau pasižymėjo uolia veikla organi
lius Baltakis, OFM, Pasaulio zacijoje. Prašoma vietas prieš
Lietuvių Bendruomenės pirm. piečiams rezervuoti kiek galima
B r o n i u s Nainys, JAV Krašto greičiau, paskambinant Julie
L B valdybos pirm. Regina Na- Zakarka, tel. 708-425-5015. Visi
r u š i e n ė , Aid t o Lithuania, Inc. Vyčių organizacijos nariai yra
Lietuvos vyčių labdaros organi raginami dalyvauti šiame svar
zacijos pirm. Robert Boris (jam biame susirinkime.
iš vakaro, Lietuvių Romos kata
likų federacijos seime buvo
į t e i k t a s pasižymėjusio kataliko I Š S A N T U O K O S P E L E N U
visuomenininko žymuo), Lietu
Čikagos arkivyskupija rengia
vių fondo vadovybė, Ateitininkų
17-tąją „Phoenix" konferenciją
federacijos vadas Juozas Poliišsituokusiems, antras šeimas
kaitis, BALFo centro valdybos
sukūrusiems, našliams ir naš
pirm. Maria Rudienė in inž. An
lėms spalio 6 d., nuo 8 vai. iki
t a n a s Rudis, t. Marijonų provin4:30 vai., De Paul universiteto
ciolas kun. Donald Petraitis,
rūmuose Lincoln parke. Šių me
MIC (jis skaitė invokaciją prieš
tų tema — „Sugrįžti namo pas
vakarienę), Lietuvos gen. gar
save", o tarp pokalbių — santuo
bės konsulas Čikagoje Vaclovas
kos panaikinimo, naujos pra
Kleiza, Amerikos Lietuvių tau
džios, gedėjimo, pirmų žingsnių
t i n ė s sąjungos pirm. dr. Leonas
temos, Sąskrydis baigsis vysk.
Kriaučeliūnas, J A V LB Švieti
E. M. Conway (buvusio Čikagos
mo tarybos pirm. Regina KučieCarito pirm.) Mišiomis. Mokes
nė, daug Lietuvos vyčių, Lithua
tis šiemet — $40, įskaitant
n i a n Mercy Lift narių, daug vi
užkandžius ir automobilio aikš
suomenės veikėjų, daug „Drau
telės mokestį. Daugiau galima
go" bičiulių iš a r t i ir tolokai.
sužinoti tel. (312) 751-8353 ar
Programai gražiai vadovavo Ri
ba (847) 674-5885.
m a Polikaitytė. Sol. Jina Varytė
Konferencijos tikslas y r a
atliko meninę programą (at
padėti
legendinio paukščio
sisakiusi honoraro, kurį padova
nojo Draugo fondui), akom įvaizdžiu iš skaudaus pergy
panuojant muz. Manigirdui Mo- venimo keltis ir naujai gyven
tekaičiui. Šokių mėgėjus links ti. Vyskupijos šeimų sielovados
mino Ričardo Soko orkestras. raštinė globoja keliasdešimt
Žodžiu, buvo smagu, ypač kai ratelių, parapijose susirenkan
L F vardu Stasys Baras įteikė čių ištisus metus.
p a r a m o s čekius: 3,000 dol.
„ D r a u g u i " (priėmė k u n . V.
Rimšelis), o 5,000 dol. Draugo
fondui (priėmė Bronius Juo
delis).

V Ė L DIRBAME
Čikagos Lietuvių moterų
klubo narės, pasidžiaugusios
vasaros grožiu, aplankiusios
įdomias vietoves bei padariusios

L.P.G. fondo valdyba reiškia
nuoširdžią užuojautą Albinai
Savickienei, netekus mylimo
vyro ir dėkoja visiems aukoto
jams už aukas.
(sk.)

x J o n a s Kavaliauskas, Chicago, IL, atsiuntė $100 — pa
lengvinti vargą Lietuvos našlai
x ALIAS Čikagos skyriaus
čiams Našlaičių vardu dėkoja rudens golfo varžybos įvyks
me! „ L i e t u v o s Našlaičių ko rugsėjo 29 d., sekmadienį, Pa
mitetas",
(sk.) los Country Club golfo aikštėje.
x T R A N S P A K p r a n e š a : Pradžia &04 vai. ryto. Regist
Šių metu Dzūkijos sostinėje ruotis pas J . B a r i , tel. 708Alytuje veikia 27 pramonės 790-1399.
įmonės. Gamyboj dirba 15,116
(sk.)
žmonių, 2.356 iš jų valstybės
įmones*. 11,920 — akcinėse
ARAS ROOFING
b c r i d n v ^ , 840 — užsienio ka
Arvyri.i^ K i f l A
pitalo įmonėse" Pinigai, siun
Dpnqiamf>
it t . u s o m r
tiniai ir k o m e r c i n ė s siuntos į
v/i<ii j f / . I I , str>r|us
L i e t u v ą . Maisto siuntiniai.
Tol ;'()« ? s ; 07 H,
T R A N S P A K , 2638 W. 69 St.,
Chicago, IL, tel. 312-436-7772.
Sk.imhinti po *> \i v
(sk.)

Čikagon ht. mokyklos mokslo metų baigimo iškilmėse 6 to sk. mokiniai (i* kairės): Darius
Sutrinavicius, Aliukas Burokas-Brooks, Povilas Žukauskas. Ana Dumbrys, Vilija Pauliūte ir And
rius Juška Mokykloje jau suskambo mokslo metų pradžios varpeliai, bet visuomet laukiami ir
nauji mokiniai.

pertrauką
organizacinėje
veikloje, kviečia viešnias ir
svečius į rengiamą rudens madų
parodą ir pietus spalio 5 d.,
šeštadienį, Palos Country Club
salėje, 13100 Southwest Hwy,
Palos Park. Klubo narės mode
liuos August Max ir Casual Corn e r rinktinę aprangą. Šio
renginio visas pelnas skiriamas
lietuvių spaudai, radijo bei lab
daros reikalingiems vienetams
ar
asmenims
paremti.
Pasisvečiavimas 11:30 vai.;
pietus 12:30 vai. Renginio komi
tetui pirmininkauja Emma Petraitienė. Laimėjimų suliniu rū
pinasi Nijolė Kaveckienė, o Pra
nė Simanonienė mielai priima
rezervacijas, tel. 708-422-5937.

BALFO A K T U A L I J O S
Rėmėjai, kurie anksčiau per
10 ar 50 metų aukojo BALFui,
tai daro ir pastaruoju metu,
a t l i k d a m i savo t a u t i š k ą ,
krikščionišką pareigą. Deja,
nauji rėmėjai, ypač iš jau
nesniųjų retenybė.
Okupantas per 46 sius metus
įvairiais trukdymais, grasi
nimais ir net teismais stengėsi
BALFo veiklą paralyžuoti.
Dinamiškasis BALFo reikalų
vedėjas kun. L. J a n k u s už
BALFo veiklą buvo net nuteis
tas 1964 metų pradžioje, o 1968
m. vasario 4 d. rastas savo bute
BALFe miręs. Teismą ir netikė
tą kunigo mirtį reikėtų tiksliai
ištirti.
BALFo centras, informuo
damas savo skyrius, atsiunčia
protokolų nuorašus, iš kurių
sužinome, kaip plačiai BALFo
šalpa yra naudojama. Per šių
metų pirmą pusmetį pajamų
turėta 119,831 dol., o išlaidų 142,063 dol. Didžioji dalis šalpai
išleista Lietuvoje, ir kur gauta
430 padėkos laiškai. Lietuvos
Politinių kalinių ir tremtinių
sąjunga per pirmininką Balį
Gajauską nusiuntė BALFo at
skaitomybei daugybę sąrašų,
kuriuose yra išvardinta, kam
buvo išdalinta BALFo pasiųsta
šalpa pinigais. Tai labai vaiz
džiai parodo, kiek daug BALFas
remia buvusius polit. kalinius,
partizanus ir tremtinius. Su
šelptieji yra iš įvairių Lietuvos
vietovių, miestelių ir kaimų. Są
rašus parvežė iš Lietuvos PLB
pirm. Bronius Nainys, taip
patarnaudamas BALFui.
Pradedant BALFo tradicinį
vajų spalio mėnesį, tenka ir su
simąstyti, kiek bus surinkta
aukų, kiek varge esančių lietu
vių bus sušelpta ir kiek bus
tokių, kurie brolišką šalpą igno
ruos. O bėdoje esančių lietuvių
Lietuvoje esama daugiau negu
viešai žinoma, tą aiškiai parodo
tūkstančiai laiškų, atsiunčiamų
į BALFo centrą. Todėl niekas
neturėtų
būti
abejingas
broliškos šalpos reikalui.
K. Brž.

IŠ ARTI IR TOLI
••^•^•^•^BSMBBMHBSIMSMB^B^BIB^BMBVSBSS^BS^B^B

GOLFO TURNYRAS
KALIFORNIJOJE
Kalifornijos lietuvių golfo tur
nyras vyks penktadieni, spalio
4 d., 11 vai. ryto. Turnyras vyks
Los Angeles Lietuvių dienos
proga. Visi golfo mėgėjai kvie
čiami. Dėl dalyvavimo skambin
kite Kęstučiui Kaveckui (Larry
K from L.A.) tel. 213-656-4843
(ktronics). Californijos Lietuvių
golfo klubas sėkmingai veikia
nuo 1980 metų ir turi 50 nuola
tinių narių. Visi lietuviai golfininkai kviečiami įsijungti klubo
veiklon.
KALIFORNIJOS
LIETUVIU DIENOS
Tradicinės Kalifornijos-Lietu
vių dienos vyks š.m. spalio 5 ir
6 d. Los Angeles lietuvių Šv.
Kazimiero parapijos patalpose
ir aplinkoje. įdomi ir įvairi prog
rama abi dienas sutraukia tūks
tančius lankytojų iš arti ir toli.
Lietuvių dienas rengia LB Los
Angeles apylinkės valdyba, va
dovaujama pirm. Liudos Avižonienės ir gausaus talkininkų
būrio. Visi kviečiami.
LTI N A R I U METINIS
SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių tautodailės institu
tas rūpinasi senojo lietuvių
liaudies meno tyrinėjimu, iš
saugojimu ir jo pritaikymu šių
laikų gyvenimo poreikiams, o
taip pat ir naujosios lietuvių tai
komosios dailės ugdymu bei
puoselėjimu.
LT institutas įkurtas lietuvių
ateivių Kanadoje 1977 metais,
įsteigti skyriai Toronte, Bosto
ne, New Yorke, Philadelphijoje
ir Chicagoje. Per eilę metų insti
tuto skyriuose buvo rengiami
lietuvių tautodailės kursai ir
liaudies meno bei tautodailės
parodos garsinant lietuvių var
dą ir tautinę dailę tarp savųjų
ir kitataučių.
Šiais metais Lietuviu tauto
dailės institutas šaukia visuoti
nį metinį narių suvažiavimą
1996 m. spalio mėn. 12 d. „Ka
nados Lietuvių dienomis",
Anapilyje — parodų salėje, IIame aukšte, (1285 Stavebank
Rd., Mississauga, Ontario, L5C
1T3, Canada). Suvažiavimo pra
džia: 11 vai. - LTI Tarybos
posėdis, 12 vai. — LTI visuotinis
metinis narių susirinkimas.
XXXIV Kanados Lietuvių
dienų programa bus turininga,
todėl instituto nariams bus pro
ga dalyvauti įvairiuose kultūri
niuose renginiuose, I LTI suva
žiavimą kviečiami nariai ir sve
čiai.
Dėl platesnės informacijos
galima teirautis pas LTI valdy
bos pirmininkę Aldoną Veselkienę, telef. (613) 382-8448.
LTI valdyba

