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P. Gylys: Lietuva pasisako 
už glaudesnį 

bendradarbiavimą 
su E S ir NATO 

New Y o r k a s , spalio 7 d. 
(AGEP) — Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Povilas Gylys 
Jungtinėse Tautose patvirt ino 
Lietuvos siek) plėsti bendra
darbiavimą su Europos Sąjunga 
ir NATO, įgyvendinant svar
b iaus ius pasaulio bendrijos 
t i k s l u s — žmogaus t e i s i ų 
apsaugą, taikos palaikymą bei 
reformų vykdymą. 

„Per penkerius narystės Jung
tinėse Tautose metus Lietuva 
padarė politinę ir ekonomine 
pažangą", sakė P. Gylys pirma
dienį, kalbėdamas JTO Gene
ralinėje Asamblėjoje. 

Pasak jo, Lietuvos santykiai 
su kaimynais yra draugiški ir 
abipusiai naudingi, padedantys 
užtikrinti saugumą ir stabilumą 
regione. 

P. Gylys pabrėžė, kad vyksta 
Lietuvos integracija į Europos ir 
T ransa t l an t i ne s s t r u k t ū r a s , 
sėkmingai deramasi dėl narys
tės pasaulinėje prekybos organi
zacijoje, stiprėja ekonominiai 
ryšiai su kaimyninėmis Vidurio 
Europos laisvosios prekybos 
sutarties (CEFTA) valstybėmis. 

Pasak ministro, sėkmingiau
siai vystosi Lietuvos bendra
darbiavimas su Šiaurės valsty
bėmis, Europos Sąjunga ir 
NATO. „Mes siekiame gilinti ir 
plėsti šį bendradarbiavimą", 
sakė Lietuvos ministras. 

Lietuva, pasak jo, norėdama 
pr i s idė t i pr ie t a r p t a u t i n i ų 
pastangų stiprinti saugumą ir 
stabilumą, pasiryžusi tol iau 
kelti savo taikdarių kvalifi
kaciją ir siūlo juos Jungt in ių 
Tautų taikos palaikymo opera
cijoms. 

Pab rėžęs n u s i g i n k l a v i m o 

svarbą ginkluotų konfliktų 
prevencijai, P. Gylys pranešė 
Generalinei Asamblėjai, kad 
p i rmadien i Lie tuvos vardu 
pasirašė Visuotinę branduolinių 
bandymų uždraudimo sutartį. 
„Tikiu, kad šis apčiuopiamas 
žmonijos pasiekimas duos im
pulsą tarptaut inėms pastan
goms imtis naujų branduolinio 
nusiginklavimo žygių", sakė 
ministras. 

Jis taip pat pasisakė už JTO 
Saugumo Tarybos išplėtimą 
t i ek n u o l a t i n i a i s , t iek ir 
nenuolatiniais nariais. „Lie
tuvos vyriausybė pripažįsta 
besivystančių šal ių teisę į 
geresnį jų atstovavimą. Mes 
taip pat pripažįstame, kad kai 
kurios valstybės, pavyzdžiui, 
Vokietija ir Japonija, gali įnešti 
ypatingą indėlį ir kad jos pasi
rengusios prisiimti ypatingus 
politinius, karinius ir finansi
nius įsipareigojimus kaip nau
jos nuolatinės narės. Mūsų po
žiūriu, svarstytinas ir Rytų 
Europos valstybių, kurių pasta
raisiais metais padaugėjo tris
kart, siekis gauti papildomą vie
tą tarp nenuolatinių narių", 
sakė P. Gylys. 

Kaip žinoma, pati Lietuva jau 
anksčiau yra skelbusi pasiry
žimą tapti nenuolatine JTO 
Saugumo Tarybos nare naujojo 
šimtmečio pradžioje. 

P. Gylys per dviejų dienų 
vizitą Vašingtone ir New Yorke 
dar susitiks su aukštais JAV 
užsienio politikos ir naciona
linio saugumo pareigūnais, su 
kuriais aptaria NATO plėtimo 
planus ir Lietuvos perspektyvas 
juose. 

Pasaulio naujienos 
'Remiantis DPA, Reuter, BNS INTERFAX, ITAR-TASS. 
BelaPAN žinių agentūra pranešimais) 

1988 m. rugpjūčio 27 d. Vilkaviškyje įvykusiame mitinge, kurį organizavo Lietuvos persitvarkymo 
Sąjūdis, daugiatūkstantine minia vieningai pritarė pasiūlymui miesto centrinėje aikštėje pastatyti 
paminklą dr. Jonui Basanavičiui. Šį sumanymą pavyko įgyvendinti tik šiemet, rugsėjo 21 dieną. 

Nuotrj Paminklą dr. Jonui Basanavičiui šventina Vilkaviškio parapijos klebonas, dek. Vytautas 
Gustaitis. Raimundo Šuikos nuotr. LA 

V. Landsbergis: Lietuva 
nepakankamai stengiasi 

tapti NATO nare 

Baltijos Asamblėjos sesijoje 
priimta 11 dokumentų 

Vilnius, spalio 7 d. (AGEP) -
„Baltijos Asamblėja ragina Lie
tuvos , Est i jos ir Latvijos 
vyriausybes nedelsiant parengti 
bendrą politiką ir padaryti ben
drus efektyvius parengiamuo
sius žingsnius — organizacinius, 
administracinius, kar inius ir 
politinius, kurie padėtų visoms 
tr ims Baltijos valstybėms grei
čiau įstoti į NATO", rašoma 
Baltijos Asamblėjos rezoliucijoje 
dėl Baltijos valstybių bendros 
politikos narystės NATO klau
simu. 

Baltijos Asamblėjos devintojo
je sesijoje, kuri vyko spalio 5-6 
dienomis Rygoje, pri imta 11 
dokumentų. Pirmadienio spau
dos konferencijoje žurnalistus 
su j a i s supažindino Seimo 
v i c e p i r m i n i n k a s , Ba l t i jos 
Asamblėjos Prezidiumo pir
mininko pavaduotojas Egidijus 
Bičkauskas , šio prezidiumo 
narys Neris Germanas. Kita, 
dešimtoji, Baltijos Asamblėjos 
sesija įvyks 1997 m. balandžio 
mėnesį Estijoje, Piarnu mieste. 

Latvi jos premjerui Andriui 
Škelei pasiūlius, spalio 11 d. 
numatomas jo ir Lietuvos prem
jero Mindaugo Stankevičiaus 
susitikimas. Tuo tarpu Latvijos 
parlamento užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas Indulis 
Berzinis „Interfax" pasakė, kad 
sutarčių su bendrovėmis „Amo-
co" ir „Opab", ratifikavimo 
klausimas Latvijos parlamente 
bus pradėtas svarstyti, grei
čiausiai, spalio 10 dieną. 

E. Bičkauskas, komentuoda
mas pasibaigusią sesiją, pažy
mėjo, kad „Latvijos pozicija yra 
labai ryškiai pasikeitusi į Balti
jos valstybių vienybės norą". 
Tai išryškėjo, anot jo. taip pat iš 
pokalbio su šios šalies premjeru 
Andriu Škeltf, kur is yra paruo
šęs susi tar imo projektą dėl 
Muitų sąjungos. 

Trijų šalių parlamentarai sa
vo rezoliucijoje dėl bendra
darbiavimo pasienio politikos 
srityje paragino savo vyriau
sybes gerokai padidinti pasienio 
apsaugos finansavimą, labiau 
rūpintis rytinės sienos stipri
nimu, parengti bendrą pasienio 

politiką kitų šalių atžvilgiu, 
sudaryti sutartis dėl tarpusavio 
bendradarbiavimo vykdant gel
bėjimo darbus Baltijos jūroje, 
sudaryti tarpusavio sutartis dėl 
oro e rdvės kontrolės 
padalijimo". 

Rygoje t a i p pat priimtos 
rezoliucijos dėl Baltijos 
valstybių įs tatymų leidybos 
derinimo, bausmės atlikimo 
sistemos reformos, bendradar
biavimo kovojant su kontraban
da, vaiko teisių, racionalaus 
energijos naudojimo atsižvel
g i an t į e s a m u s energeti
n ius i š t e k l i u s Baltijos 
valstybėse, taip pat dėl archyvų 

Vilnius, spalio 7 d. (AGEP) -
Tėvynės sąjungos (Lietuvos kon
servatorių) pirmininkas Vytau
tas Landsbergis nemato pakan
kamų Lietuvos vadovybės pas
tangų atsiliepti į kintančią 
situaciją narystės NATO klau
simu. 

„JAV gynybos sekretorius 
William Peny pabrėžė, kad tėra 
v i en in t e l ė k l iū t is Balti jos 
valstybėms stoti į NATO — pasi
rengimo vykdyti tarptautinius 
įsipareigojimus stoka. Tačiau 
mūsų diplomatai %ėl kartoja 
savo pozicija, kad NATO vienu 
metu turi pradėti derybas su vi
somis narystės šioje organi
zacijoje siekiančiomis šalimis. 
To reikėtų atsisakyti", sakė V. 
Landsbergis pirmadienį įvyku
sioje spaudos konferencijoje. 

VV. Perry ir kitų užsienio dip
lomatų pareiškimus V. Land
sbergis vertina kaip „Vakarų 
ištiestą ranką Lietuvai". „Mes 
turime aiškiai pasakyti NATO 
atstovams —jeigu problema yra 

tik mūsų pasirengimas stoti į 
sąjungą, tuomet mes pasireng
sime ir kitų problemų neturėsi
me", kalbėjo konservatorių va
dovas. 

V. Landsbergis č.pgailestavo. 
kad Baltijos Asamblėja praėjusį 
savaitgalį priimtu< se dokumen
tuose labai nežymai užsimena 
apie bendrus Baltuos valstybių 
žingsnius pasirengimui stoti į 
NATO. „Šis punktas liko nepa
stebėtas, nes Baltijos Asamblė
jos dokumentuose iabai daug 
kalbama apie bendrus suderin
tus veiksmus siekiant narystės 
sąjungoje. Tai tušti žodžiai, nes 
kalbama tik apie kažkokius dip
lomatinius veiksmus, neakcen
tuojant konkretaus pasirengi
mo", sake Tėvynės sąjungos pir
mininkas. 

Trumpai iš Lietuvos 
(Remiantis DPA. BN'S, IN'TERFAX, 
ITAR-TASS. ELTOS pranešimai*) 

— Spal io 4 d. Vilniuje pa
sirašyta Lietuvos ir Slovėnijos 
laisvosios prekybos sutartis. J i 
įsigalios nuo 1997 m. sausio 1 d. 
Sutartį pasirašė abiejų šalių už
sienio reikalų ministrai Povilas 
Gylys ir Davorm Kračun. Lais
vieji mainai su Slovėnija bus 
įgyvendinami palaipsniui ir 
visiškai neribojami bus po 2-3 
metų. Lietuvos ir Slovėnijos pre
kių apyvarta yra nedidelė ir per 
metus siekia 3-4 mln. JAV do
lerių. Manoma, kad po sutarties 
pasirašymo ji jau pirmaisiais 
metais išaugs 50 proc. 

— Vals tybinė veterinarijos 
tarnyba uždraudė Lietuvoje par
duoti beveik 700 tonu parazitais 
užkrėstų šaldytų silkių. įvežtu 
iš Norvegijos Pasak Valstybi
nes veterinarijos tarnybos di
rektoriaus Kosto Ratkevičiaus, 
parazitais užkrėstos silkes bus 

Sankt Pe t e rbu rgas . Rusijos 
Federalinė saugumo tarnyba 
(FSB) atsargos kapitonui Alek-
sandr Nikitin pareikė kaltini
mus Tėvynės išdavimu, valsty
bės paslapčių išdavimu ir doku
mentų suklastojimu. FSB parei
gūnai pareiškė, kad jis perdavė 
Norvegijos gamtosaugos organi
zacijai slaptus duomenis apie 
Rusijos branduolinį povandeni
nį laivyną. 

Kaltinimai pateikti prajėus 
lygiai metams po to, kai FSB 
pareigūnai įsiveržė į gam
tosaugos organizacijos „Bel-
lona" kontorą ir konfiskavo 
visus ten buvusius kompiute
rius bei duomenų aplankus. 
Vėliau FSB pranešė, jog buvo 
rasta slaptų duomenų apie Ru
sijos povandeninius laivus. 
..Bellona" vadovi teigė, jog jų 
organizacija Murmansko mieste 
tyrė, kokią grėsmę aplinkai ke
lia senstantys branduoliniai po-
vendiniai laivai. Nikitin Nor
vegijos gamtosaugininkams pa
dėjo paruošti pranešimą apie 
povandeninių laivų avarijas, 
įskaitant laivo „Komsomolec" 
tragedija. 1989 m. šis povande
ninis laivas užsidegė ir nu
grimzdo prie Norvegijos krantų. 
Katastrofos metu žuvo 42 jūrei
viai. 

Oficialiai kaltinimai Nikiti
nui buvo pateikti rugsėjo 27 
dieną. Iki tol jis 8 mėnesius 
praleido kalėjime. 

Todėl, V. Landsbergio nuomo
ne, reikia imtis darbo, paša
linant William Perry nurodytą 
trūkumą — Baltijos valstybių 
pasirengimo stoka. 

Europos Taryba parems 
lietuvių tremtinių grižimą 

Vilnius, spalio 4 d. (AGEP) -
Europos Tarybos Socialinio vys
tymo fondas skyrė Lietuvai 50 
mln. litų (12.5 mln. dolerių) 
paskolą grįžtančių tremtinių 
namams statyti. 

Fondo administracinė taryba 
rugsėjo pabaigoje nutarė parem-

Partijoms 
padovanotas beveik 

milijonas dolerių 
Vilnius, spalio 1 d. (LR) -

Pagal deklaracijų duomenis, per 
7 šių metų mėnesius piliečiai ir 
visuomeninės organizacijos 
dovanojo konservatoriams — 
47,744.5 dol. Beveik perpus 
mažiau dovanų gavo tautinin
kai. 6-8,000 dol. apdovanoti 
Tautos pažangos partija, krikš
čionys demokratai bei demokra
tai , apie 2,000 dol. gavo dovanų 
Socialinio teisingumo partija. 

Socialdemokratams šiemet 
buvo padovanota daugiau kaip 

e , .. . , , 84,000 dol., LDDP - mažiau nei 
fondų grąžinim^bendros erdves 
Baltuos valstybių kino filmams ^ ^ ^ n u r o d o ^ k a d 
ir video filmam* platinti suku 
rimo. 

Baltijos Asamblėjoje priimta 
deklaracija dėl miškų valdymo. 

visi pinigai buvo panaudoti ūkio 
išlaidoms, socialdemokratai dar 
išleido pinigų organizacinei 
veiklai bei inventoriui įsigyti. 

ti Lietuvos projektą. Tai bus pir
moji Socialinio vvstymo fondo 
paskola Lietuvai 

Finansų ministerija pranešė, 
kad fondo vadovybė nutarė su
mažinti paskolos palūkanas — 
dabar t ikimasi, kad ji bus 
neprocentinė. Pinigus fondas 
skolina 15-kai metų. 

Gavus ET paskolą ir skiriant 
pakankamai biudžeto lėšų, Lie
tuva tikisi 2009-aisiais metais 
galutinai įgyvendinti vyriausy
binę tremtinių grį^kio progra
mą. 1992-96 metais grįžtančių 
tremtinių butams statyti bei 
pirkti ir valstybes biudžeto skir
ta 9.6 mln. litų. Už šiuos pinigus 
butais aprūpinta daugiau nei 
400 tremtiniu še mų. 

Šiais metais iš biudžeto skir
ta dar 8 mln. litu, už kuriuos 
butais bus aprūpinta 150 šeimų. 

Tačiau lėšų grįžtantiems 
tremtiniams r eke tų žymiai 
daugiau. Savivalcvbių žiniomis, 
vien dabar į Tėvyne nori grįžti 
800 šeimų. Prognozuojama, kad 
po metų jų skaičius bus 1500-
2000 asmenų. 

Tremtiniams priskiriami as
menys, kuriuos ištrėmė sovietų 
represiniai organai okupacijos 
pradžioje, ta ip pat jų pali
kuonys. 

išvežtos į kaimynines šalį.-, pvz., 
į Baltarusiją, nes ten sanitari
niai reikalavimai daug mažesni. 
Šiemet vasario mėnesį buvo sus
tabdytas silkes importas iš Nor
vegijos, nes iš 251 tonos silkių 
partijos 60 tonų buvo apkrėsta 
parazitais. Ši silke tada ouvo 
parduota Ukrainai. 

Geležinkelio avarija: 
pavojus jau praėjo 
Vilnius, spalio 4 d. (AGEP) -

Po avarijos Klaipėdos geležin 
kel io stotyje „ D r a u g y s t e " 
anglies disulfido garais už
terštuose Žardės ;r Laistų kai 
muose bei Klaipėdos miesto pie
tiniame mikrorajone ketvirta
dienį nuodingos medžiagos ne 
berasta. Tokius duomenis pa
skelbė Klaipėdos viusomenes 
sveikatos centras. Apie tai 
pranešė „La Lunos" radijas. 

Klaipėdos miesto aplinkos ap
saugos agentūros viršininak-
Kęstutis Šiliauskas informavo, 
kad ketvirtadieni popiet specia
listai iš Vokietijos pradėjo per
pumpuoti pažeistoje cisternoje 
likusį anglies disulfida i kitą. 
sandaria cisterną. Darbai atlie
kami vakuuminiu siurbliu. Pa
žeistoje cisternoje dar likę apie 
10 tonu anglies disulfido, 35 
tonos - ;,au perpumpuotos Tiks
lus medžiagos kiekis t>us žino 
mas tik baigus visus perpumpa
vimo darbus ir pasvėrus skyst j . 

Pareigūnai patikino, kad jokio 
pavojaus nebėra, avarijos židi
nio • iet<i neutralizuota, nuo
dinga medžiaga perpumpuojant 
j aplinKą nepatenka 

Sofija. Tūkstančiai bulgarų 
atidavė paskutinę pagarbą 58 
metų Andrėj Lukanov — milijo
nieriui ir valdančiosios Socia
listų partijos deputatui, kuris 
spalio 2 d. buvo nušautas prie 
savo namų durų. Lukanov kole
ga socialistas Andrėj Raičev 
sakė Londono laikraščiui „Stan
dard Daily", kad dieną prieš 
mirtį Lukanov ketino atskleisti 
korupciją aukščiausiuose val
džios sluoksniuose ir dėl to 
atidėjo kelione i JAV. Lukanov 
suvaidino svarbų vaidmenį, 
1989 m. nušalinti nuo valdžios 
komunistų diktatorių Todor 
Živkova. Šiemet jis viešai 
apkaitino Socialistų partiją 
atgaivinant stalinistinė vals
tybę. Lukanov buvo Rusijos 
premjero Viktor Černomyrdin 
draugas ir vienas iš Bulgarijos 
ir Rusijos dujų bendrovės „Top-
energy" įkūrėju. 

Latvi jos užsienio reikalų 
ministras Valdis Birkavs, ko
mentuodamas Rusijos parei
gūnų ketinimus vienašališkai 
nustatyti valstybinę Rusijos-
Latvijos sieną, pareiškė, kad 
Latvijai nepriimtinas toks kai
myninės ša l ies e lgesys ir 
pažymėjo, jog sienos klausimą 
galima išpręsti t ik derybomis, 
kurios niekada nebus lengvos. 

Vok ie t i j o s a m b a s a d o r i u s 
Vilniuje Ulrich Rozengarten 
apsilankė Lietuvos Užsienio rei
kalų ministerijoje ir savo šalies 
vyriausybės vardu užtikrino, 
kad Vokietija su Rusija nesu
darė jokio sandėrio su Rusija dėl 
Baltijos valstybių nepriėmimo į 
NATO. 

Rusi jos Valstybės D ū m a 
priėmė kai kuriuos RF valsty
bės sienos įstatymo pakeitimus. 
Federalinei Pasienio ta rnybai 
suteikiamos kai kurios naujos 
funkcijos: Pasienio tarnyba kar
tu su RF Užsienio žvalgybos tar
nyba užsiims „žvalgybine veik
la", pasienio kariuomenė „rea
lizuos karinę kontražvalgybinę 
operatyvinės paieškos, leidimų 
režimo ir karinę-techninę veik
lą". 

P a r y ž i u s . „Trijų Baltijos 
valstybių negalima palikti dery
bų dėl Europos Sąjungos ir 
NATO plėtimosi nuošalyje, o 
NATO bei Europos Sąjungos 
valstybės iš kandidatuojančiu 
valstybių neturėtų rankiotis nu
mylėtinių", ketvirtadienį po 
susitikimo su aukščiausia is 
Prancūzijos pareigūnais pareiš
kė Suomijos ministras pirminin
kas Paavo Lipponen'as. J is i r 
Prancūzijos ministras pirmi
ninkas Alain Juppe pareiškė, 
jog yra susirūpinę, kad Europos 
Sąjungos valdymo institucijų 
reforma vyksta taip vangiai . 
Tačiau Suomijos vyriausybės 
vadovas Paavo Lipponen nesu
tiko su Prancūzijos pasiūlymais 
sumažinti aukščiausių Europos 
Komisijos pareigūnų skaičių iki 
aštuonių ar dešimties. Šiuo 
metu kiekviena Europos Sąjun
gos valstybės Sąjungos aukš
čiausiosios vykdomosios val
džios institucijoje turi po savo 
atstovą. „Sunku įsivaizduoti, 
kad mes galėtume neturėti savo 
atstovo Europos Komisijoje", 
sake Suomijos premjeras. 

Rusijos Dūma nori Latvijai 
taikyti ekonomines sankcijas 

Maskva, spalio 5 d. (Reuter) 
— Rusijos Dūma 230 balsų prieš 
11 paragino šalies vyriausybe ir 
prezidentą Boris Jelcin įvesti 
Latvijai ekonomines sankcijas 
ir neatšaukti jų tol, kol nebus 
pagerinta rusų padėtis šioje Bal
tijos valstybėje 

.Neįpareigojantis kreipimasis 
buvo priimtas protestuojant 
prieš rugpjūčio 22 d. Latvijos 
Seimo deklaraciją, kuri ragina 
tarptautinę bendriją pripažinti 
faktą, kad Sovietų Sąjunga 
1940 m. okupavo Latviją. Dū
mos, kurioje vyrauja dauguma 
komunistai ir nacionalistai, 
pareiškime teigiama, jog Latvi
jos Seimo deklaracija iškraipė 
tiesą apie Latvijos įjungimą į 
SSRS, ir kad sovietų parlamen
tas i 940 m rugpjūčio 5 d. pa
tenkino Latvijos SSR prašymą 
priimti ja l Sovietų Sąjungą. 

Latviu deklaracija esą sie
kianti suteikti rusų gyvento

jams „okupan tų s t a t u s ą " . 
Nemaža šimtų tūkstančių Balti
jos šalių rusakalbių gyventojų 
dalis nostalgiškai p r i s imena 
praeitį, kuomet j ie j a u t ė s i 
saugūs Sovietų imper i jo je . 
Dauguma Latvijos ir Estijos 
rusų neturi pilietybės ir privalo 
oficialiai natūralizuotis. 

Tik Lietuvoje pilietybė buvo 
suteikta visiems. 

K A L E N D O R I U S 

Spalio 8 d.: Marcelis, Bene
diktas, Sergijus, Alminas, Dau
gas. 

Spal io 9 d.: Šv. Denis (Dio
nyzas) ir draugai, kankiniai 
(3-me amžiuje), šv. Jonas Leo-
nardi, misionierius (1541-1609); 
Rustikas, Eleutenjus, Branguo-
lė. 1920 m. Lenkijos generolo 
Želigovskio daliniai užgrobė 
Vilnių. 1934 m. mirė muzikas 
Juozas Naujalis. 
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NUOSTABAUS VAISTO 
VAISTINĖ (4) 

J O N A S ADOMAVIČIUS,M.D. 

Estrogenų gydymo negeru
mai. Nors regulų netekusioms 
motermis estrogenu gydymas 
teikia daug patvirtintos naudos, 
o vis tiek toks gydymas iki šiol 
nėra reikiamai pritaikomas. 
Manoma, kad tokio apsileidimo 
priežastis yra nuo tokio gydymo 
gauti veži galimybė ir dėl tokio 
gydymo neigiamos pašalinės 
veiklos. Vienok tai nėra būti
nybė: t inkamas išaiškinimas ir 
neslepiamas aptarimas gali pra
šalinti neigiamą tokiam gydy
mui nusiteikimą. 

Vėžio atsiradimo pavojus 

Nuolat besitęsiantys kliniški 
tyrimai vis aiškiau aptaria 
estrogenu gydymosi įtaką į gim
dos vidinio sluoksnio-endomet 
riumo susirgimą vėžiu. O tuo 
reikalu faktas yra štai koks. 
Yra gausūs įrodymai, kad nepa
liestą gundą turinčias moteris 
cikliškai gydant dviem moteriš
kais hormonais: estrogenu ir 
progestogenu, prašalinamas toje 
vietoje vėžiui atsirasti pavojus, 
kuris ten gal i atsirasti, vien 
estrogeną naudojant. 

Krūtyje vėžio pavojus, gydant 
estrogenu, y r a daugiau ginčyti
nas. Bet ir čia yra daugiau negu 
50 atliktų tyrimų, kurie nurodo, 
kad nėra padidėjusio krūtyje 
vėžio atsiradimui pavojaus, ilgai 
gydantis estrogenu. 

Nors iki šiol apie estrogenu 
gydymo ir krūtyje vėžio at
siradimo santykį yra atlikti 
didžiausi ir ilgiausi tyrimai, vis 
dar yra kai kurios metodinės 
sunkenybės. Mat, vėžiui krūtyje 
susekti turi įtakos moterų elge
sys. Dabar estrogenu besigydan
čios 14% daugiau darosi mamo-
gramas, palyginant su taip nesi 
gydančiomis. Bet to, minėtuose 
tyrimuose neįvertintas kūno 
masės dydis ir alkoholio gėri
mas, o girtavimas dvigubai pa
didina galimybe vėžiui krūtyje 
prasidėti, tuo tarpu nutukimas 
pusantro kar to pagausina krū
ties vėžio pavojų. 

Su gailestingomis seserimis 
atlikti tyr imai 

Yra atlikti su gailestingomis 
seserimis ty r imai (Nurse 's 
Health Study). Tų tyrimų pasie
kimai nėra biologiškai galimi, 
nes per 5-10 metų estrogeno var
tojimo pavojus gauti vėžį buvo 
tas pats, kaip ir dar ilgiau juomi 
gydantis, ir tas pavojus dingo už 
dviejų metų, paliovus estrogenu 
gydytis. 

Vadovaujantis vėžio dvigubo 
padidėjimo laiku, krūtyje vėžys 
vystosi nuo 7 iki 8 metų pirm, 
negu jis pirštais apčiuopiamas. 
Jei estrogenu gydymasis padidi
na vėžiui krūtyje atsirati pavo
jų, jis turi būti didesnis po 10 
metų tokio gydymosi, negu po 5, 
ir paliktų pavojingas daug il
giau, taip gydytis paliovus. 

Daugelis atliktų tyrimų nu
rodo, kad moteriškų hormonų 
progestogeno kartu su estro
genu naudojimas žymiai suma
žina krūtyje vėžiui atsirasti 
pavojų. Toks dvigubais hor
monais regulų netekusių mo
terų gydymas palyginti yra nau
jas. Jis minėtame gail. seserų 
tyrime buvo tik ribotai (18* 
1986, 30% 1990) naudojamas. 
Todėl tokio gydymo išvados 
nebuvo reikiamai sekamos. 

R. Don Gambrell.Jr., M.D. 
tyrimai 

Dr. Gambre l l ty r imai 
nepastebėjo žymaus krūties 
vėžiu susirgimo sumažėjimo tol, 

kol per šešerius-septynerius 
metus imta vis daugiau naudoti 
didėjančiomis dozėmis hormo
nas progestogenas prie estroge
nu gydymo. 

Dar pastebėta, kad nereikia 
bijoti gydyti estrogenu nuo krū
ties vėžio išsigelbėjusias, kas 
anksčiau buvo draudžiama. Da
bar susekta, kad tokioms mote
rims, prie estrogenu gydymosi 
pridėjus dar ir progestogeną, net 
sumažėja vėžio sugrįžimas ir net 
mirtys nuo jo. 

ĮGYVENDINTAS 
PATARIMAS - KAI 

SVORIS ŽUDO KELIŲ 
SĄNARIUS 

Klausimas. Buvo laikai, kada 
stogais laksčiau-juos dengiau, 
lieknas buvau ir gero gyvenimo 
nesibaidžiau. O dabar, pensinin
ko dienų sulaukės, kojų nepane-
šu-dviem lazdomis jas ramstau 
ir lietuvio gydytojo neklausau. 
Jis pataria dar 50 svarų riebalų 
sutirpdyti ir t ad i pas jį ateiti O 
aš jam sakau, kad jau 30 nume
čiau ir kaip dramblys iš prigim
ties drūtas, toks ir aš esu. 

Todėl nuėjau pas indą gydyto
ją. Tas suleido po dvi adatas i 
abu kelius ir aš per dvi savaites 
jaunuoliu tapau, bet pamažu vėl 
keliai grįžo senatvėn, nors tas 
daktaras prižadėjo, kad aš po 
dar dviejų adatų visai pagysiu. 

Todėl ėjau pas kitą indą dak
tarą. Tas man tiek vaistų prira
šė, kad vaistininkas atsisakė jų 
man išduoti ir, tik paskambinęs 
savo įstaigos viršininkui, atlei
do. Aš daug sumokėjau už šiuos 
vaistus: Bufrofen, 800 mg, 
Adalat, 60 mg, Furosemide, 20 
mg, Dicloxacillin, 500 mg, Dyna 
Circ, 5 mg, Klor-Con, 10 mg. 
Dar imu be recepto gautus: zin 
ką, vit. E, aspiriną ir multivi-
taminus. 

Aš pradėjau bijoti, kad nenu
sinuodyčiau, todėl vėl grįžau 
pas lietuvį gydytoją. Tas patarė 
nė vieno tų su receptu gautų 
vaistų kol kas neimti; o svorį iki 
normos suregul iuot i . Kaip 
Tamsta, daktare, patarsi? 

Atsakymas. Amen! Niekas 
Tamstai patarti negali, nes ne
pildai patarimo, kurio nemėgs
t i - užtat lendi į bučių. Injekci
jos žudo kelio sąnarine kremzlę, 
o tokia gausybė vaistų ir dramb
liui būtų ne pyragai. Prisiversk 
bent ant senatvės išmintingai 
elgtis: pildyk gydytojo vardo 
verto žmogaus nurodymus. 

Sėkmės. 
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IŠKILMES PRIE P AL. 
J U R G I O MATULAIČIO 

KARSTO 

Rugpjūčio 12 d. tradicines šv. 
Mišias prie pal. arkivysk. J. 
Matulaičio karsto aukojo Vilka
viškio vyskupas Juozas Žemai
tis. MIC. marijonų vienuolijos 
JAV lietuviu provincijolas kun. 
Donaldas Pe t r a i t i s . MIC, 
Vilkaviškio vyskupijos gene
ralvikaras mons. Dr. Vincentas 
Bartuška, kun. Remigijus Gai 

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE 

v —» 

BAŽNYČIOS POŽIŪRIS 
Į TRANSPLANTACIJĄ 

DRAUGO prenumerata —*»•*-•«» i i anksto 

metams V4 metų 
JAV *B6 00 $55.00 
Kanadoje ir kitur 
Tik šeštadienio laida: 
JAV 
Kanadoje ir kitur . . . . 
Užsakant i Lietuvą 

Užsakant i užsieni 
oro pastų 
Tik šeštadienio laida 

.(U.S.) $110.00 $60.00 

$55.00 $40.00 
(U.S.) $60.00 $45.00 

$100.00 $5500 
$55.00 

$500.00 $250 000 
$160.00 $85.00 

i 

3 mėn. 
$35.00 
$40.00 

$30.00 
$35.00 

Vyriausia redaktorė Danutė Biadokienė 
Administratorius Ignas Budrys 

Moderatorius kun. Viktoras Rimšelis 

Medicinos technikai tobulė
jant, atliekama vis daugiau or
ganų persodinimu. Verta pa
skaityti šias ištraukas iš popie-

dys. MIC. Per pamokslą kun. D. ž i a u s j o n o p a u! iaus II kalbos, 
P e t r a i t i s s akė , jog mari- pasakytos 199! m. birželio 20 
jampoliečiams didelė laimė „tu- dieną per audienciją „Organu 
rėti palaimintąjį Jurgį", kurį jis donorų asocia.ijos'" kongreso 
pavadino ..Šventojo Tėvo dalvviams. 
gynėju". „Šiai* laikais, kai _ Turime džiaugtis, kad me-
Šventąjį Tėvą daug kas puola", dicina. tarnaudama gyvenimui, 
palaimintasis Jurgis yra ištiki- pe r organų transplantaciją at-
mybės pavyzdys. Tėvas D. Pet- r a d 0 naują būdą tarnauti žmo-
raitis taip pat priminė, jog arki- m j a į saugant esminę asmens 
vysk. J. Matulaičio kultas gana vertybę — gyvybę. 

— Sulig orgaiu transplanta
cija, prasidėjus a kraujo perpy
limais, žmogus atrado būdą ati
duoti save. savo kraują ir kūną, 
kad galėtų gyventi kiti. Mes 
esame pašaukti naujai mylėti 
savo artima: Evangelijos žo
džiai, mylėti ..iki galo" (Jn 13,1), 
tačiau neperžengdami tam tik
rų ribų, nustatytų pačios žmo-

UŽ GYDYMĄ LIGONIAI 
MOKĖS I LIGONINĖS 

KASĄ 

Už mokamo gydymo bei svei
katos priežiūros paslaugas 
valstybinėse bei savivaldybių 
gydymo įstaigose piliečiai 
pinigus turės sumokėti į poli
klinikos ar ligoninės kasą. 

Mokamų asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų apskaitas 
tvarką sveikatos apsaugos mi 
nistras Antanas Vinkus patvir 
tino liepos 18-ąją. 

Pagal ją biudžetinės gydymo 
įstaigos už mokamas gydymo ar 
sveikatos profilaktikos pa 
slaugas. pvz. kraujo, įvairių or 
ganų tyrimus, rentgeno proce 
duros, operacijos ir pan., su pa 
cientais atsiskaitys išrašydamos 
kvitą. Kvito originalas bus ati 
duodamas mokėtojui, o kopija 
liks gydymo įstaigos kasoje. 

Už mokamas paslaugas ligo
nis arba jo įgaliotas asmuo 
mokės visą nustatytą paslaugos 
(gydymo) kainą. Jei besigydant 
pacientas norės papildomo ty 

plačiai paplitęs už Lietuvos 
ribų. 

Palaimintajam Jurgiui Ma
tulaičiui teikiama altoriaus 
garbė Libijoje, Ruandoje. Portu
galijoje, Brazilijoje, Argentinoje, 
Anglijoje. Slovakijoje. Čekijoje, 
Kazachstane, Indijoje, JAV. 
Kanadoje. Net vienoje komunis
t i nė s Kini jos parapijoje 
saugoma palaimintojo relikvijų g a u s prigimties 
dalelė. Pasak marijonu provin _ Be visa kito. ši gydymo for-
cijolo, tereikia vieno stebuklo, m a y r a neatskiriama nuo žmo-
įrodančio, kad tai šventasis g a u s aukojimosi akto. Iš tikrųjų 
visuotinei Bažnyčiai, kad jo gar- t r ansp lan tac i ja suponuoja 
bei būtų aukojamos šv. Mišios išankstinį, aiškų, laisvą ir są-
visame pasaulyje. moningą donoro ar kito asmens, 

, — teisėtai atstovaujančio donorui. 
'„Bažnyčios žmios, Nr. 16) d a ž n i aus ia i artimų giminaičių. 

sprendimą. Tai — sprendimas 
. _ _ - p a s ;£ i v t į kg atlyginimo, savo 
rimo ar gydymo, jis privalės paties kūno dalį kito asmens 
sumokėti papildomai. sveikatos ir gerovės labui. Šiuo 

Duomenis buhalterijai apie požiūriu medicininė transplan-
iigonio gydymą bei atliktas tacija leidžia realizuoti donoro 
procedūras privalės suteikti ji savęs dovanojimo veiksmą tą 
gydantis ligoninės padalinys, nuoširdų savęs dovanojimą. 
Sumokėtu pinigų suma ir kvito kuris išreiškia mūsų esminį 
numerį gydant i s gydytojas pašaukimą mylėti ir bendrauti. 
turės nurodyti ligos istorijos _ Meilė, bendravimas, soli-
ypatingų žymų skiltyje arba darumas ir absoliuti pagarba 
ambulatorinėje kortelėje. žmogaus a.-mens orumui yra 

Sveikatos apsaugos minis- vienintelis taisėtas organų 
terijos buhalterinės apskaitos ir transplantacijos kontekstas, 
žinybinių normatvvu skyriaus Labai svarbu neignoruoti mora 
viršininkė Irena Lekstutiene liniu ir dvasinių vertybių. 
BNS korespondentui sakė, kad 
gydymo bei sveikatos priežiūros 
paslaugu kainos yra patvirtin
tos ministerijos kainininke. 
Šiame sąraše išvardyta labai 
daug procedūrų. 

Iš surinktu lėšų valstybės biu 

pradedančių veikti tada, kai 
individai, laikydamiesi etinių 
normų, garantuojančių žmo 
gaus asmens orumą ir t.*mlai jį 
išreiškiančių, laisvai \e sąmo
ningai nusprendžia atiduoti dalį 
savęs, dalį savo pačių kūno, kad 

džetui at i teks pridėtinės vertės, būtų išsaugotas kitos žmogiško-
mokestis, o likusi jų dalis liks šios būtybės gyvenimas, 
poliklinikai ar ligoninei. Iš jų - Iš tikrųjų žmogaus kūnas 
sveikatos įstaiga pirks vaistus. vįSada yra asmeniškas kūnas, as-
įranga. kitus gydymo reikme- mens kūnas. Kūno nevalia trak-
nis tuoti vien kaip fizinės ar biolo-

Ministerijo? pareigūnė taip ginės būties, o jo organų ar au-
pat sakė, kad jei ligonis su dinių parduoti ar mainyti. Tokia 
mokės daugiau pinigų, negu pri skurdi materialistinė samprata 
klauso už suteiktas paslaugs, jų lemtų vien instrumentini kūno 
skirtumas jam bus grąžinamas ir tuo pačiu asmens naudojimą. 
Tai bus įforminta kasos išlaidų Tokioje perspektyvoje organų 
pažymėjimu. transplantacija ir audinių perso-

Ligoniui mirus, pinigai už su dinimas nebeatitiktų dovano-
t e i k t a s tyr imo ar gydymo jimo veiksmo, bet būtų tolygūs 
paslaugas negrąžinami. Mokėti tik kūno nusavinimui ar apiplė-
už tyrimą bei gydymą socialiai Šimui. Dar daugiau, asmuo gali 
remtiniems asmenims nereikės, dovanoti tik tai, ko jis gali at

sisakyti, nesukeldamas didelio 
pavojaus ar nepadarydamas ža
los savo gyvenimui ar asmeni
nei tapatybei, ir tik esant 
atitinkamai priežasčiai. Aki
vaizdu, kad gyvybiškai svarbūs 
organai gali būti dovanojami tik 
po mirties. Tačiau pasiūlyti da
lį savo kūno esant gyvam, kai 
tas pasiūlymas įsigalios tik po 
mirties, daugeliu atvejų yra 
didžiulės meilės, kitiems gyve
nimą dovanojančios meilės, pa
sireiškimas. Šitaip biomedici-
ninių mokslų pažanga atvėrė 
žmonėms galimybes planuoti 
savo pašaukimą mylėti ir po 
mirties. Pagal Kristaus Velykų 
paslapties analogiją, mirštant 
mirtis yra nugalima ir atkuria
mas gyvenimas. 

— . . .Viešpat ies mi r t i s ir 
prisikėlimas žymi aukščiausią 
meilės veiksmą, suteikiantį 
didžią prasmę donoro siūlymui 
paaukoti savo organą kitam as
meniui išgelbėti. Krikščionių 
akimis, Jėzaus savęs dovanoji
mas yra esminė nuoroda ir įkvė
pianti idėja meilės, slypinčios 
troškime dovanoti organą ir iš
reiškiančios kilnų solidarumą, 
vis labiau pasireiškiantį visuo
menėje, tapusioje pernelyg var
totojiška ir nejautria nesavau-
diškam dovanojimui. 

Kalbant apie gydytojus ir jų 
talkininkus, įgyvendinančius 
šią nuostabių žmonių solida
rumo formą, dar būtų galima 
pridurti štai ką. Transplantacija 
ir netgi paprastas kraujo perpy
limas skiriasi nuo kitų operaci
jų. Tai negali būti atskirta nuo 
donoro savęs dovanojimo veiks
mo, nuo gyvenimą dovanojan
čios meilės. Gydytojui visuomet 
privalu būti įsisąmoninusiam 
šio darbo kilnumą; jis tarpinin
kauja kažkam nepapras ta i 
reikšmingam, savęs dovanojimo 
aktui, kurį asmuo padarė — net
gi po savo mirties — tam, kad ki
tas galėtų gyventi. Operacijos 
sunkumas, būtinybė greitai 
veikti ir visiškai susikaupti ties 
užduotimi neturėtų priversti gy
dytojo užmiršti meilės, slypin
čios tame. ką jis daro. paslap
ties. 

Gaunantieji transplantuoja
mą organą irgi neturėtų užmirš
ti, kad jie iš kito gauna unikalią 
dovaną — donoro aukojamą sa
vęs dovaną, kurią iš tikrųjų, 
būtų galima laikyti autentiška 
žmogaus ir krikščionio solidaru
mo forma. Artėjant trečiajam 
tūkstantmečiui, didžiojo isto
rinio pažado laikotarpiu visuo
menei reikia šių konkrečių so
lidarumo ir save dovanojančios 
meilės gestų. 

(„Bažnyčios žinios", Nr. 16) 

t 
• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba. 
• Redakcija straipsnius taiso 

' savo nuožiūra. Nesunaudotu 
straipsnių nesaugo. Prašome 

• siunčiant pasilikti kopiją. 

* Redakcija dirba kasdien nuo 
8:304:00: šeštadieniais nedirba 

* Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti. 

P A R U O Š T A S 
KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS 

UGDYMO P R O J E K T A S 

Vilniaus arkivyskupijos kuni
gų grupė, susirinkusi rugpjūčio 
1 d. Visų Šventųjų parapijos 
klebonijoje, aptarė Lietuvos 
vyskupų Konferencijos „Evan
gel izaci jos ir s ie lovados 
projektą". 

Atsiliepdami į Vilniaus arki
vyskupo A. J. Bačkio kvietimą 
suaktyvint i sielovadą parapi
jose, kunigai parengė projektą 
dėl krikščioniškosios šeimos 
ugdymo. Būtent šeima, jų nuo
mone, ir yra pagrindinis sielo
vados objektas. Kadangi šeima 
reikia rūpintis nuolatos, ypač 
svarbūs yra krikščioniškąją šei
mą lydintys sakramentai: San
tuokos, Krikšto, Susitaikinimo, 
Eucharistijos, Sutvirtinimo. Pri
imtos šios bendrosios nuostatos: 
už katekezę atsako klebonas; 
sakramenta i teiktini tik pasi
rengusiems bendruomenės na
r iams; teikiant sakramentus 
privalu laikytis Bažnyčios kano
nų ir atnaujintos liturgijos. Pro
jekto rengėjai nuodugniai apta
rė kiekvieną sakramentą, pasi
rengimo jam ir jo priėmimo 
sąlygas. 

Pavyzdžiui, Krikšto sakra
mento esmė ir prasmė aiškinti
na j au jaunavedžiams, o krikš
tyti būt ina, dalyvaujant ben
druomenei. Ypač svarbu vaikus 

t inkamai parengti Susitaikini
mo sakramentui ir Eucharisti
ja i . Kunigai pabrėžė bendruo
meniškumo svarbą, t.y. būtiny
bę palaipsniui įtraukti vaikus į 
bendruomenę. Metodiškai reng
t i šiems sakramentams siūlyta 
nuo trečios klasės, įtraukiant 
vaikus, jų tėvus ir krikštatėvius 
į liturgiją. Susirinkimo dalyviai 
siūlys kunigų suvažiavimui 
parengti išsamų arkivyskupijos 
sielovados planą, sudaryti 
a t s k i r ų grupių — vaikų, 
suaugusiųjų, šeimų — kate-
kizacijos programas. 

(„Bažnyčios žinios",-Nr. 15) 
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NAUJI PAVOJAI 
LIETUVAI 

JONAS DAUGĖLA 
Šuoliais besiartindami pne 

naujo mūsų Seimo rinkimų, jau 
veik baigiamo užmiršti paskuti 
niuosius linkimus Rusijoje. O 
tie rinkimai buvo gan drama 
tiški. Visi džiaugėsi, kad prieš 
komunistų Ziuganovų laimėjo 
Jelcinas. Ypač džiūgavo pre 
zidentas ir jo vyriausybė. Atseit 
Rusijoje demokratija pasiteisino 
ir rusų tautos demokratizacijos 
eiga bus vykdoma toliau, o tuo 
pačiu bus tęsiama ir privatizaci
jos politika. 

Šiuos rinkimus, o ypač porin-
kimines rusų nuotaikas, stebėjo 
žinoma JAV žurnalistė. TV poli
tinė komentatorė Georgie Geyer 
(G.G> Ji paraše keletą straips
nių, kuriuose aptarė šiandieni
nio Rusijos gyvenimo politines 
nuotaikas. 

Viename šių straipsnių („Cin-
cinnati Enquirer") ji tvirtina. 
kad Vašingtono politikai labai 
klysta, manydami, kad Rusija 
pamažu slenka į demokratijų ir 
puoselėja laisvą prekybą. Ji 

sako: „Tikrasis pavojus yra, kad 
dabartinę Rusiją valdo nepasto
vi ir chaotiška vyriausybė. Da
bartinė valdžia primena senuo
sius carų valdymo laikus, kada 
ją valde liguisti carai ir vykdė 
savo asmenines užmačias. O be 
to valdžiai didelę jtaką turi visai 
demoralizuota kariuomenė ir jos 
vadai. Ir tokia Rusijos valdžia 
savo žinioje ir valioje turi ato
minius ginklus. Padėtis yra tie
siog bauginanti". 

Ryškiai galima pastebėti, kad 
Rusijoje vėl atbunda karinės 
veržlos į Vakarus nuotaikos. At
rodo, kad iš Čečėnijos rusai 
turės pasitraukti. Ir tai yra 
kadaise nenugalimos Raudono
sios, armijos gėdingas pralai
mėjimas. Sis karinis bejėgis 
kūmas rado neigiamą atgarsį 
kitose Rusijos respublikose. 
Rusijos karo vadai nori skubiai 
apsivainikuoti kokiu kitu ka 
riniu laimėjimu. Šiam reikalui 
visų pirma jie pasirinko Balti
jos valstybes. 

' T ^ ^ S v į į ... m* 

Panevėžio rajono. Smilgių Šv Jurgio bažnyčios varpinė 
tekturos paminklas 

baroko archi 

Rusijos užsienio reikalų min-
si tras Primakov „Izvestia" 
dienraštyje pareiškė, kad šian
dien Baltijos šalys yra pagrin
dinis jo užsieno politikos žaislas. 
Jis ne tik įsakmiai, bet labai 
įsakmiai pabrėžė, kad Rusija 
visomis priemonėmis priešinsis 
Baltijos valstybių priėmimui 
į NATO. Reikalui esant bus 
naudojamos ir kariškos jėgos. 

Rusijos naujasis karo minis
tras gen. Radionov nuėjo dar 
toliau. Kariuomenei skirtame 
žurnale jis aiškiai tvirtina, kad 
Rusija turi teisę laisvai naudotis 
Baltijos šalių neužšalančiais 
uostais. Šiam reikalui per Balti
jos valstybes turi būti atidary
tas, rusų kariuomenės saugo
mas, „koridorius". 

Vos laimėjęs rinkimus, Jelcin 
pasiuntė JAV prezidentui ilgą 
ir nemandagų laišką, kuriame 
grasinančiai įspėja JAV vyriau
sybe, kad ji niekada nepritartų 
Baltijos valstybių priėmimui į 
NATO. Mainais jis pažada nesi 
priešinti Vengrijos, Lenkijos ir 
Čekijos priėmimui į NATO. Ir, 
atrodo, kad JAV vyriausybė yra 
linkusi tokiai mainų politikai 
pasiduoti. O, be to, dar šiame 
laiške jis pateikia nemažai 
įrodymų, kaip Baltijos šalyse 
yra pažeidžiamos vietos rusų 
pilietinės teisės. 

G.G. stebisi Amerikos politi 
nių nuotaikų pasikeitimu. 1994-
1995 m. Clinton dėjo pastangas, 
kad rusai atitrauktų iš Baltijos 
šalių savo karines pajėgas. Tuo 
pačiu jis patikino šių tautų 
laisvę ir jų valstybinę nepri
klausomybę. O šiandien jau 
Vakarai nebegina tautų laisvės 
idealų ir šaltai stebi rusų pa
stangas vėl atgal sugrąžinti 
savo karines jėgas į Lietuvą. 

Kadaise buvo puoselėjamas 
Baltijos ir Skandinavijos 
valstybių glaudus bendradar
biavimas. Visos Skandinavijos 
valstybės yra neabejotinai 
civilizuoto Vakarų pasaulio 
dalis. O, be to, ne tik geo
grafiniai , bet ir istoriniai 
skandinavų tautos yra artimos 
Baltijos tautoms. Balto-skandų 
vieningas junginys ir visų jų 
j u n g t i n e s kar ines pajėgos 
galėtų būti reikšminga jėga 
visokioms rusų užmačioms at
remti. 

Paskutiniu metu buvo ruoštos 
kelios visų šių valstybių poli
tikos vadovų bendros konferen
cijos bet jose buvo svarstomi 
išimtinai ekonominio bendra
darbiavimo reikalai. Ir kai vie
name tokiame susitikime Lie
tuvos atstovai iškėlė bendro 
saugumo reikalą, Švedijos mi
nistras pirmininkas pareiškė, 
kad, bet kokio karinio susirė
mimo atveju Švedija laikysis 
savo tradicines neutralumo poli
tikos. 

Tad yra aišku, kad, rusų 
agresijos atveju, Bal t i jos 
valstybėms teks pačioms vie
noms gintis, o taip pat ir Lie
tuvai teks vienai kovoti su 
užpuolėjais. Paskutiniu metu 
mūsų dabartinė vyriausybė ap
sigynimo klausimą bando svars 
tyti su Lenkijos bendraminčiais. 
Tačiau šiuo atveju geriau reikė
tų prisiminti mūsų senolių pa
tarimą: „Neik su velniu obuo
liauti. Ne tik obuolių neparsi-
neši, bet neteksi ir krai teles". 

Šių naujų pavojų akivazdoje 
yra būtina siekti kiek galima glau
desnio visų trijų Baltijos vals
tybių bendradarbiavimo. Pats 
laikas visom toms valstybėms 
apjungti savo karines pajėgas į 
vieną vienetą ir sudaryti vienų 
bendrą vyr. štabą. 
Šių didžiųjų pavojų metais bū

tina visomis priemonėmis puo
selėti mūsų tautinės vienybės 
idealus ir skiepyti jaunimui 
patriotines nuotaikas. Deja, 
šiandien šios vienybės idealus 
ne tik drumsčia, bet ir žudo 
gausybė partijėlių jų vadų ir 
vadukų asmeninės ambicijos. 
Joms partijėlės yra tik kopėčios 
įkopti į Seimo salę. 

Ir anais laikais mūsų t au ta 
nebuvo vien bespalvė masė. J i 
buvo pasaulėžiūriniai ir ideo
loginiai pasiskirsčiusi visuo
menė. Ir tada mūsų tauto
je veikė politinės part i jos . 
Tačiau demokratiniuose sei
muose jų buvo tik trys. Šių 
partijų vadovai 1918 m. pašau
kė tautą prie ginklo ginti savo 
žemę. Ir t a u t a i šgi rdo šį 
šauksmą. Savanorių pulkai iš
valė mūsų žemę nuo įvairaus 
plauko priešų, o mūsų politikos 
vadovai vieningai pasirašė ir 
pasauliui paskelbė Vasario 16 
aktą. 

Taip pat gerai prisimename ir 
mūsų miško brolių partizaninių 
kovų legendarinę gadynę. Par
tizanai prieš gerai ginkluotas 
bolševikų pajėgas išsilaikė net 
visą dešimtmetį. O jie išsilaikė 
tik dėl to, kad juos vieningai 
rėmė visa tauta. 

Šiuo metu mūsų šalį valdo 
prokumunistinė LDDP-jos vy
riausybė. Ji savaip supranta 
demokratijos r e ika l av imus . 
Demokratijoje dauguma valdo, 
bet nediktuoja. O LDDP-jos 
vyriausybė valdo šalį dikta
toriškomis priemonėmis, nes 
kitokios valdymo formos jie 
nepažįsta. Jie visai nepaiso 
mažumos pasiūlymų ir su ja 
nesiskaito. 

Rusai reikalauja, kad per 
Lietuvą būtų atidarytas „kori
dorius", kuriuo jie lengvai 
galėtų pasiekti Klaipėdos uostą 
ir juo laisvai naudotis. Nepai
sant griežčiausių dešiniųjų pro
testo, LDDP-ja jau šiandien 
rusams tokį „koridorių atidarė. 

Ir per mūsų žemę rusai laisvai 
gali gabent i įvairią kar inę 
medžiagą į Karal iaučiaus sritį. 
Oro erdvė irgi yra visai atvira 
rusų lėktuvams. Be to. Seimo 
dauguma bando įtikinti tautą, 
kad reikia rusams leisti laisvai 
naudotis ir Klaipėdos uostu 
Tuo budi mūsų valstybinis 
iždas turėtų daugiau paj.t ių. 

Išrinkus Rusijoje prezidentą, 
pasikeitė rusų nuotaikos. Ta
čiau šios pasikeitusios nuotai 
kos atnešė Lietuvai naujus 
pavojus. Gyvenimas parodė, kad 
LDDP-jos vyriausybė visiškai 
nėra pajėgi šiems pavojams 
pasipriešinti bei juos atremti. 
Vyriausybė yra praradusi bet 
kokį tautos pasitikėjimą. Tad 
pavojų metu ji nebus pajėgi 
įgyvendinti ir tautinės vienybės 
reikalavimus. 

Artinasi naujo Seimo rinki
mai. Nauji pavojai reikalauja. 
kad tauta pabustų iš to abejin
gumo , k u r i u o š i and i en ji 
gyvena. O šį abejingumą sukūrė 
dabartines vyriausybės korupci
ja, bankų vagystės, mafijos 
siautėjimas, kyšininkavimas ir 
aukštųjų valdžios pareigūnų 
sauvalė. Belieka tikėti, kad di 
džiųjų besiartinančių pavoju 
akivaizdoje mūsų t au ta vėl 
pabus ir savo likimą patikėsi 
demokratinėms jėgoms. 

Šie nauji pavojai verčia iri 
užs ienio l i e t u v i u s ne t ik i 
d a u g i a u d o m ė t i s bes i a r t i 
nančiais r inkimais, bet ir gyvai I 
patiems juose dalyvauti. Yra j 
būtina, kad šį mūsų dėmėsi 
jaustų ir visa tauta. Mūsų demo ! 
kratinio gyvenimo patirtis tu I 
retų stiprinti tautos pas i t ikę! 
jimą demokratija ir puoselėti 
tautoje šviesesnės ateities t ikė 
jimą bei viltis. 

Danutė Bindokienė 

Reklamos ir 
kandidatai 

MOKYKLAI DOVANOJO 
MILIJONĄ LITU 

Kėdainių miesto ..Atžalyno 
mokykloje atidarytos naujos 
ekonomikos ir informatikos 
klasės. Joms įrengti Kėdainių 
susivienijimas ..Vikonda" skyrė 
1 milijoną litų (250,000 dol). 
„Vikondos prezidentas Viktoras 
Uspaskichas įs i t ikinęs, kad 
lėšos, įdėtos į švietimą, sugrįš 
dvigubai. 25 gabiausieji Kėdai
nių krašto vaikai mokykloje įgis 
teisės, ekonomikos, verslo orga
nizavimo bei buhalterinės ap 
skaitos pagrindus, lankys infor
matikos, raštvedybos užsiėmi
mus. 

„Vikonda" žada ateityje skirti 
lėšų geriausių moksleiviu studi-j 
joms užsienyje, padėti įsidarj 
binti. Naująsias patalpas pa
šventino Tėvas Stanislovas iš 
kapucinų vienuolyno Dotnuvo
je. Jis palinkėjo vaikams semtis 
žinių, o mokytojams — kad ju 
galvose nedaugėtų žilų plaukų. 

(LR 09.12> 

„Kodėl jūs tvirčiau nepasi
sakote už"... „Kodėl 'Draugas" 
nerašo". Tokie ir panašūs klau
simai (galbūt juos galėtume net 
pavadinti priekaištais) įvairio
m i s p r i emonėmis k a s d i e n 
pasiekia mūsų redakciją. Artė
jan t Amerikos prezidento ir kai 
kurių kitų valdžios pareigūnų 
r inkimams, o tai pat balsavi
mams į Lietuvos Respublikos 
Seimą, tie pasisakymai vis in
tensyvėja. Taigi, kodėl? Juo la
biau, kad Amerikoje mada svar
biesiems laikraščiams indorsuo-
ti tą ar kitą kandidatą. Nors 
galioja prielaida, kad kiek
vienas, turintis teisę balsuoti, 
pilietis gali susidaryti savo 
nuomonę, už ką atiduos balsą, 
vis dėlto daugelis vadovaujasi 
pamėgtojo laikraščio pasiūla, 
ypač iš anksto tvirčiau neapsi-
sprendusieji. 

Iš tikrųj tai gan atsakingas 
žingsnis ir galbūt ne visuomet 
atliekamas sąžiningai, nes kan
didato indorsavimą gali įtaigoti 
daug veiksnių, įskaitant finan
sinę paramą bei politines leidėjų 
'rečiau redaktorių) pažiūras. 
Jeigu amerikietiškoji spauda, 
turinti mases skaitytojų, gali 
„žaisti politiką", lietuviškajai 
tai būtų per didelė prabanga, 
nepa isan t pagundos tv i r ta i 
pasisakyti už vieną ar kitą kan
didatą — arba partiją — išmin
tingiau yra vien informuoti 
skai tytojus ir leisti j iems 
patiems pasirinkti. 

Džiugu pastebėti, kad ne
mažai (ypač jaunesniųjų) lietu
vių yra aktyviai įsijungę į 
Amerikos prezidentinių rin
kimų kampaniją. Labai ryškus 
pasiskirstymas į respublikonų 
ir demokratų partijos rėmėjų 
grupes, propaguojančias savuo
sius kandidatus. Šios grupės į 
savo pusę stengiasi patraukti ir 
lietuvių spaudą. Uoliausiai tą 
mėgina atlikti Al Salvi ir Diek 
Durbin (abu jie kandidatuoja į 
JAV Senatą) rėmėjai. Tačiau 
„Draugas" turi likti nešališkas. 
Jeigu šių asmenų rėmėjai nori 
savo kandidatus reklamuoti, 
t am yra apmokami rinkiminiai 
skelbimai, kuriuos kiekvienas 
laikraštis turi teisę spausdinti, 
bet reklaminė propaganda neat
sp ind i nei redaktor ių , nei 
leidėjų nuomonės, jeigu nori 
parašyti straipsnį ar laišką apie 
patinkamą kandidatą, iškeliant 
jo darbus bei nuopelnus, neuž 
gaunant oponento, toks straips
nis turi galimybę patekti į 
„Draugą". 

Su Lietuvos Seimo rinkimais 
yra šiek tiek kitaip. Mūsų visų 
tikslas, kad į valdančiuosius 
sluoksnius paga l iau įei tų 
asmenys, tinkamiausi rūpintis 
krašto ateitimi. Dėl to tikslo 
visų pirma atmetame LDDP ir 
jos satelitinių partijų kandida
tus, pasilikdami prie dešiniųjų. 
Tarp šių daryti atranką yra 
kiekvieno balsuojančio asme
niška pareiga. Užsienio lietu
viai 3 i „uždaryti" siauruose 
Naujamiesčio apygardos I balsa
vimo rėmuose. Žinoma, tam 
tikra prasme tai gali turėti ir 
teigiamų pasekmių, nors mūsų 
balsuotojų užsienyje skaičius 
nėra labai didelis (JAV apie 
1,100, Kanadoje apie 500, ki
tuose žemynuose kur kas ma
žiau). Mums pateikta 12 kandi
datų (jų pavarde ir partijos buvo 
paskelbtos š.m. rugsėjo 25 d. 
„Draugo" pirmajame puslapy 
je), atstovaujančių ne tik įvai
rioms partijoms, bet einančių į 
r ink imus ir be par t in io 
užnugario 'toks vra bent vie
nas), tad, vieningai balsuojant, 
užsienio lietuvių balsai gali 
sudaryti skirtumą tarp lai
mėjimo ir pralaimėjimo. 

Gal geriausiai užsienio lietu
viams yra žinoma Andriaus 
Kubiliaus (Tėvynės sąjungaLie-
tuvos konservatoriai) pavardė, 
iš dalies ir Audrius Butkevičius 
(kandidatuojantis be partijos už
nugario), o Lietuvos Krikščionių 
demokratų partijos kandidatė 
Aurelija Pilotienė labai mažai 
kam pažįstama. Tačiau visi šie 
asmenys priklauso dešiniųjų 
blokui. Apie juos jau turime šiek 
tiek informacijų, kurias artimo
je ateityje pateiksime savo skai
tytojams, kad galėtų susipažinti 
ir apsispręsti. Dar kartą pabrė
žiame, kad kiekvienas turi susi
daryti savo nuomonę. 

Galbūt jau pastebėjote vieną 
kitą apmokamą skelbimą apie 
kandidatus į Seimą. Už tų 
skelbimų turinį redakcija nėra 
atsakinga ir nebūtinai su juo su
tinka, tačiau apie dešiniųjų 
partijų kandidatus spausdin 
sime ir nereklaminių straips
nių. Kadangi mūsų nesaisto 
lojalumas kairiesiems, o taip 
pat Amerikos įstatymai, pagal 
kuriuos, rašant apie bet kurios 
partijos kandidatą, reikia 
panašią galimybę suteikti ir jo 
oponentui, tad pasiliekame teisę 
riboti šią informaciją vien 
dešiniosioms partijoms. 

TĖVYNĖS LABUI 
BALYS RAUGAS 
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vos nepriklausomybės kovoms bevykstant, buvo 
sugalvota apsaugoti visokią su laisvės kovomis susijusią 
medžiagą. Pirmasis tokią mintį iškėlė to meto Karo sani
taruos viršininkas generolas Nagevičius-Nagius, kuriam 
ir buvo pavesta mintį įgyvendinti. I jo vadovaujamą karo 
muziejaus kolegiją įėjo kariuomenės dalių vadai ir įstai
gų viršininkai. Muziejui vieta parinkta Donelaičio gat
vėje, prie Vienybės aikštės, kur Rusijos okupacijos 
metais buvo jojimo aikštė ir karių cerkvė. Ten buvusi 
bokštą architektas Dubeneckis perdirbo: dabar jis 
primena senovės pilies kuorą. Muziejuje įrengti 5 sky
riai: eksponatai iki Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo, Lietuvos laisvės kovų žuvusiųjų dokumentinės 
medžiagos, kariuomenės dalių bei įstaigų vaizdinės me
džiagos skyriai ir Šaulių sąjungos skyrius. Muziejus 
buvo iškilmingai atidarytas per 1921 m. Vasario 16-osios 
minejrn.i Tais pačiais metais buvo pastatytas pagal 
skulptoriaus Zikaro projektą paminklas pagerbti žuvu
siems už Lietuvos laisvę. Akmenys šiam paminklui buvo 
surinkti iš vietovių, kuriose vyko Nepriklausomybės 
kovos įrašas paminkle. „Per amžius budėję, laisvę 
laimėjom pe r aukas ir pasišventimą". 

Čia kasdien ryte 7 vai. ir vakare, saulei leidžiantis 
vyksta — karo invalidų vadovaujamos apeigos. Papras
tomis dienomis rytais grojama malda „Marija, Marija" 
ir pakeliama valstybinė bei Vyčio kryžiaus vėliavos. 
Kakarais, iškilmingą marią grojant, vėliavos nulei

džiamos ir apeigos baigiamos giesme „Marija, Marija" 
Šventadienių rytais, vėliavą pakeliant, grojamas Lietu
vos himnas, o vakarais prie maldos „Marija, Marija" pri
jungiamas Lietuvos himnas ir Amerikos lietuvių 
dovanotų varpų skambesys. Be to, neužmirštamą įspū
dį žiūrovams palieka uniformuotų karo invalidų eisena, 
lydima dūdų orkestro liūdnai aidinčio maršo. Kaip 
minėjau, Karo muziejaus rūpesčiu didžioji siela yra gen. 
Vladas Nagevičius-Nagius. Tai asmenybė, nuo pat 
jaunystės gyvenanti tėvynes labui. Gimė jis 1891 metais. 
Jau gimnazijoje aktyviai reiškėsi lietuvių moksleivių 
veikloje, dėl kurios 1905 m. buvo suimtas. 1910 metais 
baigės karo medicinos akademyą, tarnavo gydytoju karo 
laivyne. 1918 m. lapkričio 23 d. įstojo į besikuriančią 
Lietuvos kariuomene, kaip pirmasis jos gydytojas, ir 
buvo paskirtas Apsaugos tarybos nariu, o gruodžio 21 
d. pradėjo eiti Karo sanitarijos viršininko pareigas. 
Būdamas geras organizatorius, sugebėjo net ir labai 
nepalankiose sąlygose įsteigti gailestingųjų seserų kur
sus ir tuo pačiu metu per amerikietį gydytoją pulkininką 
Ryan iš Raudonojo kryžiaus gavo didelį kiekį medicinos 
priemonių bei ūkio turto. Visą laiką labai gyvai reiškiasi 
visuomeninėje veikloje: buvo Saulių sąjungos centro 
valdybos nariu, nuo 1924 m. yra Lietuvos karininkų 
ramovės seniūnų tarybos pirmininku ir nemažai rašo 
visuomeniniais klausimais spaudoje. Svarbiausia, kaip 
sakiau, labai rūpestingai tvarko karo muziejaus 
reikalus. 

Prie muziejaus jau buvo nemaža minia, tačiau 
tvarką palaikantis policininkas uniformuotam majorui 
su jo palyda sudarė galimybe prieiti arčiau. Prakasimo 
ceremoniją pradėjo generolas Nagevičius, pasveikin
damas susirinkusius dalyvauti kertinio akmens naųjie 

šiems Vytauto Didžiojo muziejaus rūmams pašventinimo 
ceremonijoje ir pasveikinti Lietuvą apkeliavusį Vytauto 
Didžiojo paveikslą. Su tais žodžiais Vytauto Didžiojo 
paveikslas, lydimas dviejų karininkų su kardais ir ly
dimas keturių porų karo invalidų, orkestrui, grojant 
iškilmių maršą, pasirodė iš muziejaus. Eisenai sustojus, 
Vytauto Didžiojo 500 metų sukakčiai paminėti komiteto 
pirmininkas Švietimo ministras Šakenis kreipėsi į susi
rinkusius, primindamas įvykio reikšmę ir paskelbdamas 
Lietuvos vyriausybės nutarimą pastatyti muziejaus pa
statą, kuriame tilptų ir Karo muziejaus, ir Lietuvos 
kdkūros eksponatai. 

Kertinį akmenį pašventinti pakvietė arkivyskupą 
Skvirecką, o jam asistuoti — kariuomenės vyriausią 
kapelioną kunigą Mironą. Apeigos baigtos giesme 
„Marija, Marija" ir Lietuvos himnu. 

Miniai besiskirstant, Keraitis su savo artimaisiais 
užsuko į Karo muziejų, kuriame dar nebuvo buvęs 
Ilgūnas. 

— Esu nepaprastai dėkingas už galimybę dalyvauti 
šioje įspūdingoje ceremonijoje. Jau vien dėl jos verta 
keliauti į Kauną. O štai ir dabartinį muziejų pirmą kartą 
apžiūrėsiu. Ačiū, labai ačiū, mielas svaini. 

— Labai prašau ir labai malonu, kad esate patenkin 
tas. Aš manau, kad teks mūsų kalendoriuje paieškoti 
tinkamos datos jūsų visą šeimą pakviesti į Kauną. Kaip 
manai, Danute? 

— Žinoma. Aš buvau labai nutolusi nuo savųjų. 
— Ai norėjau šiandien po šių iškilmių, šiek tiek 

pasižvalgius po Kauną, pakviesti į Karininkų ramovę 
pavakarieniauti, — ir žvilgterėjęs su šypsniu į tetą, atsar
giai paaiškino, — tačiau mūsų mieloji teta suardė planą. 

— Taip, taip,— patvirtinančiai atsiliepė teta, aš jau 

esu pasiruošusi penktai. Be to, bus ir daugiau svečių, 
pasakė ir nuskubėjo. 

Likusiems trims nieko kita nebeliko, kaip tik pasi
vaikštinėti Laisvės alėja iki senamiesčio ir — namo. 

— Iki Kauno pilies griuvėsių jau nebenueisime, bet 
Vytauto bažnyčia pamatyti dar užteks laiko. - aiškino 
Keraitis. 

— Ką bematyčiau, man viskas bus nauja. 
Grįžę namo, jau rado tetos pakviestus svečius — kai

mynus Saulėnus. Daktaras Saulėnas, tiesdamas ranką, 
garsiai kalbėjo: 

— Ta mieloji jūsų teta mus pakvietė, bet ir be jos 
kvietimo būtume užsukę pasveikinti pakopusio į 
aukštesnį laipsnį. 

Ir Saulėnienė linksmai sveikino: 
— Linkiu netrukus tapti nepasenusiu pulkininku, 

— ir žvilgtelėjusi į Danutę, — nesupykite, jei šia proga 
sveikindama padovanosiu pabučiavimą su geriausiais 
linkėjimais. 

— Aš norėjau Sia proga pakviesti į savo motorlaivį, 
bet kai sužinojau, kad tur.te sveti, norėčiau pasiūlyti 
ateinančio šeštadienio popietę. 

— Kaip tolima toji kelionė? 
— Turiu mažą reikaliuką į Raudondvarį. Tai apie 

9 kilometrai. 
Pokalbį nutraukė teta, kviesdama vakarienei. 
Danutės broliui atsisveikinant, pakilo ir Saulėnai, 

tačiau Danutė juos sulaikė: 
— Malonėkite dar pasėdėti. Antanėlis, palydėjęs 

mano brolį, tuoj sugrįS 
Bet tik išėjus Keraičiui su svečiu, — durų skambu 

tis. 
įBus daugiau' 



DRAUGAS, antradienis, 1996 m. spalio mėn. 8 d. 

GENOVAITĖS DUMČIŪTĖS 
BREICHMANIENĖS 

,JKYLĖJOM LIETUVĄ IŠ 
TOLO" 

Tai 216 psl. didoko formato 
atsiminimų knyga. Bet joje nėra 
tik atsiminimai, o vaizdžių ir 
sklandžiu pasakojimą atskleis
tas, daugel) lietuvių apimantis, 
gyvenimo laikotarpis nuo 1944 
iki 1994. 

Knyga neturi įprastinio turi
nio, nėra suskirstyta i specialius 
skyrius, bet tai yra įvairaus il
gumo rašinių rinkinys, kuris 

G. Bmchmaoien* 

yra įdomus ir lengvai skaito
mas: paimi knygą į rankas ir 
nesinori jos padėti, nes čia 
atrandi ir dalele savęs, nors G. 
TJteicluuanienė rase daugiausiai 
apie savo pastoge — Kanadą. 

Pirmąjį straipsnelį ,,1994 
metų vasarą Vilniuje" galima 
laikyti lyg įžanga, kur autorė 
sako: „Kai mūsų lėktuvas pa
kyla is Vilniaus aerodromo 
Mintys grįžta atgalios į pra
eities laikus, į Antrojo pasauli
nio karo pabaigą, kada nei sva
jojom, nei galvojom apleisti 
Lietuvą, bet buvom priversti, 
palike namus, ir visa kita, 
trauktis į vakarus" (psl. 5 ir 
psl. 6). 

Po šio įžanginio straipsnelio, 
G. Breichmanienė eina atsimi
nimų keliais: „Paliekam Vil
kaviškį; Kelionė į nežinią; 
Tolyn į vakarus; Europoje karas 
baigėsi; Išvietintieji asmenys; 
Laikinas įsikūrimas DP stovyk
lose; „Tėvynės garsai"; 
„UNRRA ir IRO" Tai tik keleto 
straipsnelių antraštės, kurios 
išsako ir skausmingą pasitrau
kimą iš Lietuvos, vargą sve
timame krašte bei gyvenimą DP 
stovyklose. Vienok lyg įdegintas 
kaitria geležimi visų mūsų šir
dyse buvo tada įrašyta „Šventas 
žodis — Lietuva". Siame skyre
lyje G. Breichmanienė rašo: 
„Tačiau šioje košmariškoje 
padėtyje prieš akis stovėjo Lie
tuva. Tai buvo mūsų stimulas 
išlikti, gyventi. Gyventi Lietuva 
ir Lietuvai" (psl. 35). Tai autorė 
pabrėžia visoje knygoje, kur tas 
gyvenimas Lietuva ir Lietuvai 

CLASSIFIED GUIDE 

Tautinių šokių vienetas „Gyvataras" i* Hamilton, Ontario. 

buvo reiškiamos visuose lietu
vių telkiniuoe, puoselėjant Lie
tuvos tautinį meną, kuriant 
įvairius ansamblius, chorus, 
mokyklas, organizacijas, kovo
jant už Lietuvos laisvę, sten
giantis išlikti lietuviais. 
Straipsniai apie pasitraukimą iš 
Lietuvos ir gyvenimą Vokietijo
je apima 40Vį puslapių, kuriuo
se G. Breichmanienė įdomiai 
pažvelgia į Liaudies ansamblį 
Vilniuje (1940), „Dainavos" -
1945 Hanau, „Čiurlionio" an
samblį — Vilniuje, Dettingene, 
Clevelande ir „Tėvynės garsai" 
— Haflkruge, Vokietijoje. 

Toliau skaitydami, sekame ne 
tik G. Breichmanienės šeimos, 
bet ir visų į Kanadą nuvykusių 
jaunų lietuvių pirmuosius žing-
nius: darbo įsipareigojimą 
vieniems metams kirsti miškus, 
dirbti kasyklose, ar dirbti tar

naite. Po to kalbama apie jų 
įsikūrimą ir lietuviškos kultū
rinės veiklos išvystymą. Čia ji 
plačiau rašo apie „Gyvatarą", 
įkurtą 1950 m. rudenį ir turėju
sį 12 šokėjų.,,Man 'Gyvataras', 
yra kaip mano šeimos narys, 
kaip mano kūdikis, nes jam 
pašvenčiau 40 darbingiausių 
savo gyvenimo metų, kartu su 
juo išgyvenau jo nesėkmes ir 
pasisekimus, turėdama tikslą 
garsinti Lietuvos vardą ir jauno 
lietuviuko širdyje įkvėpti tėvų 
krašto meilę, parodyti, kad kuk
lios ir mažos mūsų tautos liau
dies menas nuoširdžiai ir su dė
mesiu priimamas tarptautinėse 
scenose", (psl. 68). Na, „Gy
vataras" ir garsino Lietuvos 
vardą! Didžiuodamiesi ir 
džiaugdamiesi sekame jo žings
nius ne tik Kanadoje, bet ir Bra
zilijoje, Kolumbijoje, Prancū-

Tėvynės Sąjunga (Lietuvos Konservatoriai) Į 
Pietinės Kalifornijos Skyrius 

2802 Santa Monica Blvd.. Santa Monica, C A 90404 
ph.#: (310) 829-4757 fax #: (310) 453-5333 

MIELI TAUTIEČIAI! SESĖS IR BROLIAI LIETUVOJ! 

Kreipiamės į visos, kuriems, nepaisant nuoskaudų ar nusivylimo, teherfipi mūsų 

gimtojo krašto ateitis, žmonių gerovė. 

Nublokšti nuo pavergtos mfisų Tėvynės, mes, kaip ir Jūs, nenustojom tikėti, kad 

anksčiau ar vėliau Ji vėl taps laisva ir nepriklausoma. Padėjome, kaip tik galėjome. 

Lindėjom ir džiaugėmės kartu su Jumis, sėkmes ir nesėkmes išgyvenome drauge. 

Tad, mums ir šiandien labai svarbu, koks bus Lietuvos Seimas, ir, kokie žmonės 

valdys mūsų valstybe. Tikimės, jog su Dievo palaima ir mūsų visų bendromis 

pastangomis, Lietuva, persirgusi pokomunistine stablige, ir vėl taps pirmaujančia iš 

daugelio Rytų Europos valstybių. 

Mes, Tėvynės Sąjungos Kalifornijos skyriaus rėmėjai ir nariai, akylai stebėdami 

opozicijos pastangas sudrausminti valdančiosios partijos savanaudiškus ar net 

piktavališkus veiksmus, su ypatinga viltimi žvelgiam į Lietuvos konservatorius. Tėvynės 

Sąjungos programa ir būsimų darbų projektai nėra vien agitaciniai tekstai - jie atspindi 

Lietuvos gyvenimo reikšmingiausius pakeitimus. Todėl mes kviečiame tautiečius čia ir 

Lietuvoje balsuoti už Tėvynės Sąjungos kandidatus ) Seimą vienmandatinėse ir 

daugiamandatinėse apygardose. 

Vienmandatinėje Vilniaus Naujamiesčio apygardoje balsuokime už Andrių Kubilių 

- Tėvynės Sąjungos - konservatorių frakcijos Seime seniūną, kuris nuo pat Sąjūdžio 

pradžios ištikimai žengė su prof. Vytautu Landsbergiu ir Gediminu Vagnoriumi 

nepriklausomybės keliu. 

Gilios pagarbos a.a. Stasio Lozoraičio atminčiai, sugrąžinkime Lietuvai jos laisvės 

iškovotojus. 

Tėvynės Sąjungos Kalifornijos Skyriaus 
Rėmėjai ir Nariai 
Santa Monica, California 
1996 m. rugsėjo mėn. 30 d. 

-

zijoje, Vokietijoje, JAV, net ir 
tolimoje Australijoje, kur jis 
visur su nuostaba ir pasigėrė
jimu sutinkamas ir laimi įvai
rius atžymėjimus.' 

Apie „Gyvataro" šokėjus G. 
Breichmanienė rašo: „Gyva-
tare" buvo daug gražaus, draus
mingo ir pareigingo jaunimo. 
Kiekvienas paliko įmintą savo 
pėdą, atidavė dalį savęs", (psl. 
68). O daugiausia, man rodos, 
savęs pačios atidavė to ansamb
lio vadovė G. Breichmanienė. 

Šioje atsiminimų knygoje ran
dame autorės pluoštą atsimini
mų ir apie kiekvieną Tautinių 
šokių šventę, baigiant 1992IX. 
Plačiausiai aprašoma IV, kurios 
meno vadovė buvo G. Breichma
nienė. 

Ir todėl ši knyga nėra eilinė 
atsiminimų knyga, bet gyvai 
atpasakota išeivių istorijos 
dalis, kuri galėtų būti labai 
naudinga ateinančioms kar
toms, kurios gal tik Lietuvių 
Enciklopedijoje galės atrasti 
trumpus knygoje suminėtus me
ninių vienetų iš įvykių apra
šymus, kuriuos „Mylėjom Lietu
vą iš tolo"... nuoširdžiai, 
sklandžiai papildo taip, kad 
negyva enciklopedinė raidė pa
sidaro pilna gyvybės ir prakalba 
tiesiog į širdį ir vaizdžiai 
atskleidžia išeivių gyvenimo 
įvairius tarpsnius. 

Priešpaskutiniame trumpame 
straipsnelyje „Saulutė leidžias 
vakaruos".... lyg epiloge, autorė 
rašo: „Kad ir kaip norėtume 
viską atidėti, pratęsti, sus
tabdyti, neišvengiamai ateina 
gyvenimo ruduo. Nebereikia 
galvoti ir planuoti rytojaus, nes 
jis savaime suplanuotas" (psl. 
211). Čia pasigirsta, lyg nostal
ginė gaida, kad jau ateina gyve
nimo ruduo. Bet autorė didžiuo
damasi gali žvelgti įjos ir „Gy
vataro" nueitą kelią ir įnašą 
lietuvių kultūrai. 

Autorė knygą pradėjo ir ją 
užsklendžia atsiminimais iŠ 
Lietuvos, kurią ji aplankė po 45 
metų. 

Knygoje yra nemažai kitų 
žmonių gražių atsiliepimų apie 
„Gyvatarą". Yra įdomių nuo
traukų, bet grupinės nuotrau
kos man atrodo per mažos. Di
desnėse būtų galima geriau 
įžiūrėti tuos nuostabius dail. A. 
Tamošaitienės austus tautinius 
rūbus bei tą jaunimą, kuris su 
tokia meile metų metais šoko 
Lietuvai iš tolo! 

Genovaitė Breichmanienė. 
„Mylėjom Lietuvą iš tolo"; Re 

daktoriai: Rūta Babavičiūtė, 
Kazys Poškaitis, meninė redak
torė Audronė Lasinskienė, kom
piuteriu rinko Enriką Stanevi
čienė 1996. Tiražas 500 egz. Iš 
leido Lietuvos liaudies kultūros 
centras, Vilniuje. Spausdino P. 
Kalibato spaustuvė, Vilniuje. 

Aldona Šmulkfttienė 

Jeigu gyvenimas be meilės 
vyrui yra tuščia vienatvė, tai 
moteriai — sausos dykumos. 

Ch. E. Bentzel 

MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu užmiesty Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBtUO. NAMU, SvUKATOS, 
IR GYVYBES DNAUfMMAS. 

Agantas Franfc Zapoes ir Off. Mgr. 
Auk** S Kana kalba hetumikai 

FHANKZAPOUS 
320SVf Wea* 

Tai. (70S) 424-SSS4 
(312) SS1 

J K S C O N S T R U C T 1 0 N 
„Shingle" stogai ir visų rūstų 
apkalimai (siding): medžio, 
aJuminiaus ir kt. Turiu darbo 
draudimą. R. 
t e i . 70S-96S-2SS8. 

P 
RE/MAJC 

REALTORS 
(312) 588-5959 
(708) 425-7161 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
> Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiutsrlųir FAX pagsfca 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
> Perkama ir parduodama namus 
*Apertrrientus ir žarna 
1 rans»w*nmi P""*#Į*ti 

FORRENT 

PIGIAI — AUTOMOBILIAI! 
Mes padedame juos parduoti ir 
nupirkti tiesiai iš varžytinių, ma
žesnėmis kainomis, įvairių 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. Kreiptis: te l . 

70S-201-OSS*. 

1 mieg. butas su baldais žiemos 
sezonui nuo špato 15 d. 

6 men. arba ilgiau 
SS1-S27-17SS 

IEŠKO DARBO 

savo namuose. 
Tei. 312-OS-S2S4 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MASI
NAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Decfcys 
Tel. 312-SSS-BS24 

Fiat Rato Cafts - Any ome 
Lithuanta $ 7 9 Betarus $ 83 / min 

Rimta $.71. U b m S 71, Potand $.40 
laMą$.53. EsMa $45 par n*i, 8 aae iner. 
rrjr mfermjfftort, U M touch tone> phone> to cn« K#fi st 

1-S00-453-0»57«te*oo H2(Engksh) 
http://gooduaa.com/7kantal 

vieną vaiką savo 
Tel. 70S-22S-2S7S 

2S metą • • r e t o s i i Lietuvos su 
muzikiniu aBstoJsBBB gal prižiūrėti 
vaikus ir senyvo amžiaus žmones Po 
darbo grįžti namo. Skambinti vakaras) 
nuo 6 iki 10. TeL 1-312-434-2334. 

Gali prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmones, ligonius. Pageidautina 

Brighton parko apyttnkeje 
Skambinti: tat. 1-312-S23-S43* 

PIGIAI - AUTOMOBILIAI! 
ATLANTA IMPORT-EXPORT, INC 
12301 S. New Ave. Suite D, Lemont, IL 60439 

T e l : 430-243 1U*0. 800-775-SF.ND 
* Padedame parduoti ir Įsigyti automobilius, 

žemiausiomis kairomis tiesiai iš varžytinių, 
taip pat po nedidelių auto avarijų. 

* Persiunčiame automobilius ir jų detales, 
bei komercines siuntas ir baldus j Lietuvą. 

Dirbame: pirmd.-penktd. 9-5/Seštd. 9-2 

UTHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius Antaną* J. Van Hssnan 

KnyoOrSruertnejajTMUttuvIųtau^ 
analizuojama ta ligi šiol negvHdenta vertybių kortWgurac»ja. 

taktetą, hfcyskJoama Rytų Europos rninttjirno variacijos, 
aiškinama. Kaip apsigintdavus tava irtootoglja, aname • » 
ktngai sugretinti savojo tsuttskumo pagrindus su Arr»»ritos 
tautiškumo principais. 

Knyga prastodama 19-to amžiaus lietuvių taunskumo 
suprattrnu-petoutrmu. Dėmesio centre — Hetuvtai stoMai. 
Anetribotoma Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumofs ekooornioiaJ emigrantai. 

išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be dktosnių iš
imčių, profesionalai, stoimokssrie, atvykę ne savo noru ir jgtoa> 
D.P. (displaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinsi 
susidūrimas tarp abiejų mkietų 
troji banga pereme Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl.. Odelio tormeto. Mtokfe UrifrerBr-
ty Press of America, Inc., Lanham, New York and London. 
Kaina su persiuntimu 27 dei. NNnois gyv. dar prideda t de*. 
vaMijoe mokesčio. Užsakymus siųsti: 

http://gooduaa.com/7kantal


LAIŠKAI 

BANKŲ KRIZĖ LIETUVOJE 

JAV Komercijos departamen
tas leidžia žiniaraščius, pa
vadintus „Vidurio ir Rytų Euro-
po komercinės naujienos" 
(Central and Eastern Europe 
Commercial Update), kurių 
1996 m. liepos/rugpjūčio nu
meryje pranešama apie bankų 
krizę Lietuvoje. Lietuvos val
džia bando privilioti užsienio 
bankus atidaryti skyrius Lietu
voje, sustiprinti pasitikėjimą 
bankais. Komercijos departa
mentas skatina susisiekti su 
jais dėl vėliausių žinių apie ban
kų krizę Lietuvoje per elektro
nines priemones — „latest U.S. 
embassy cables" section of 
CEEBIC Net at http://www. 
iep. doc. gov. 

Tuo tarpu Estijoje, kurioje 
tėra tik 1.5 milijonai žmonių, 
užsienio invest ic i jos 1994 
metais buvo proporcingai dvi
gubos negu Lietuvoje. 

Paprastai Komercijos depar
tamentas nevartoja tokių aštrių 
žodžių, kaip krizė, aptariant 
ekonominę padėti. Tačiau dabar 
pagrindinės žinios iš Lietuvos 
yra jos bankinė krizė. 

Saul ius Simoliūnas 
Detroit, MI 

VERTINIMO SISTEMA 
SEIMO RINKIMUOSE 

Kaip ir per paskutiniuosius 
rinkimus šiuose rinkimuose pu
sė Seimo narių bus išrinkti pa
našiai kaip JAV vienmandatėse 
rinkiminėse apygardose, o antra 
pusė — pagal partijų paruoštus 
sąrašus vadinamoje daugia-
mandatėje apygardoje, kur vie
tų skaičiai kiekvienai partijai 
bus išdalinti pagal procentus 
balsuotojų, pasisakiusių už įvai
rios partijas. Kandidatų eilės 
numeravimas kiekvienos parti
jos sąraše yra svarbus, nes 
Seimo nariais kandidatai taps 
pagal numeravimo eilę — tik 
tie, kurie bus arti partijos sąrašo 
pradžios. 

Naujiena šiais metais yra ta, 
kad, balsuodami už partijų są
rašus daugiamandatėje apygar
doje, balsuotojai galės teigiamai 
ar neigiamai pasisakyti už bet 
kuriuos asmenis pasirinktos 
partijos sąraše. Galima, kaip ir 
anksčiau, likti neutraliu ir 
jokios nuomonės neišreikšti. 
Valdančioji partija šią pataisą 
rinkimų įstatyme pravedė savo 
balsų dauguma, dešiniosioms 
partijoms protestuojant dėl 
pataisos nepraktiškumo, dėl la
bai daug laiko reikalausiančių 
skaičiavimų ir klaidų galimy
bių. Reikia manyti, kad ši 

Trakų bažnyčia 

pataisa bus pravesta, norint 
sumažinti dešiniųjų partijų 
vadovų autoritetą. Jei daugelis 
balsuojančių už kurios partijos 
sąrašą pasisakys neigiamai apie 
sąrašo pradžioje esančius 
asmenis, tai tie asmenys gali 
smarkiai nukristi žemyn parti
jos sąraše, gali būti ir nebeiš
rinkti. Panagrinėjus rinkimų 
į s tatymo žodžius, galima 
suprasti tokių neigiamų ar tei
giamų pasisakymų pasekmes. 
Jei 50% balsuojančių už kurią 
partiją išbrauks tos partijos są
rašo pradžioje esantį asmenį, tai 
jis nukris į sąrašo vidurį- Jei 
25% išbrauks į sąrašo pirmo 
ketvirčio pabaigą. Kiekviena 
teigiama nuomonė tam asme
niui panaikina vieną neigiamą 
nuomonę. Iš šios matematikos 
paaiškėja strategija balsuotojui, 
kuris norėtų priešintis bandy
mui sumažinti partijos vadovų 
autoritetą. Jis turi ne tik bal
suoti už savo pasirinktos parti
jos sąrašą, bet taip pat turi iš
reikšti teigiamą nuomonę apie 
vadovus sąrašo pradžioje. Iš
reiškimas teigiamos nuomonės 
apie didelį skaičių sąraše esan
čių asmenų kenkia šiai strate
gijai, nes krentantį stumia dar 
žemiau. Teigiama nuomonė už 
asmenį išreiškiama jbrėžiant 
vertikalų kryželį ant rombo as
mens Davardės dešiniame šone. 

Taigi, šie rinkimai yra kiek 
komplikuotesni, balsuotojas 
turi gerai pagalvoti ir apsispręs
ti, kaip jis turėtų elgtis balsuo
damas. 

Eugenijus Čuplinskas 
Toronto, Ont. Canada 

TRANSPAK 
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu j namus: 

Skubiems siuntiniams AIR C ARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą. 

Pinigai pervedami doleriais -
nuo išsiuntimo dienos į gavėjo rankas 

per 2 - 5 dienas. 
MAISTO SIUNTINIAI 

Du patys populiariausi - tai 55 svarų Įvairaus maisto 
už $98 ir šventinis už $39.-

$98.- rūkytos dešros, mėsos konservai, šprotai, vaisių 
sultys, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, tirpi 
kava, malta kava, kakava, arbata, cukrus, ryžiai. 
makaronai, razinos, majonezas, riešutai, žirneliai, 
agurkai, šokoladas, aspirinas, vitaminai. 
55 svarai arba 25 kg. 

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

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 
Mūsų atstovybė Lietuvoje: 
Vilnius 26-28-27, 26-24-27 

Nuotr Alberto Krrelio 

GKRIAU8IAS KANDIDATAS 

Po keleto metų LDDP sauva-
liavimo Lietuvoje, būtų didelė 
nelaimė mūsų tėvynei, jei nau
jai išrinktas Seimas būtų nepa
stovus. Reikšmingesniųjų 
partijų nariai priima programas 
ir įsipareigoja jas vykdyti. 
Vadinami nepartiniai Seimo 
nariai lieka laisvi naudoti savo 
mandatą, kartais paremdami 
vieną puse. Juo jų daugiau, tuo 
nepastovesnis Seimas, tuo dau
giau nežinios. 

Būsimajame Seime Tėvynės 
sąjungos ir Lietuvos Krikš
čionių demokratų partijos po 
rinkiminė koalicija gali Lietu
vai duoti pastovią, vakarietišką 
vyriausybe, kuri sugebės gerinti 
Lietuvos gyvenimą ir neleisti jai 
paskęsti tarptautinėse skolose. 

Užsienio lietuviai balsuos Vil
niaus Naujamiesčio apygardoje 
Nr. 1. Mes, žemiau pasirašė, 
užsienyje gyvenantys lietuviai, 
raginame visus balsuotojus 
Naujamiesčio apygardoje Nr. 1 
balsuoti už Tėvynės sąjungos 
(Lietuvos Konservatorių) kan
didatą į Seimą, Andrių Kubilių. 
Tai patyręs politikas, niekad ne
buvęs Lietuvos komunistų 
partijoje ir jau 1990 m. ėjęs Sąjū
džio sekretoriaus pareigas, 
veiklus Seimo narys, Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos Konserva
torių) frakcijos pirmininkas. 

Tokius žmones išrinkus į 
Seimą, galime tikėtis, kad bus 
sėkmingiau kovojama su korup
cija, kuri grasina savo liūne nu
skandinti mūsų, jauną nepri
klausomybę atgavusią, vals
tybę. 

Pasirašė: 
Kazys Ambrazaitis, M.D., 

Chesterton, IN, Eugenijos 
Čuplinskas, Toronto, Kanada, 
Antanas Dundzila, McLean, 
VI, Vytas Dokas , PhD, prof. 
emeritus, San Diego State 
University, CA, Algimantas 
G a n y s , pulk. JAV marinai 
fRet) Tampa, FL, Algimantas 
Kabaila, PhD (UNSW), Syd 
ney, Australija, Laima Karo-
sienė, Hartford, CT, Romas 
K i l i k a u s k a s , pulk., JAV 
aviacija (Ret), Fairfax, VI, 
Jonas Kronkaitis, pulk. JAV 
armija (Ret), Annandale, VI, 
Aidas Kupčinskas, Boston, 
MA, Vladas Maželis, Port 
Richey, FL, Kęstutis Miškinis, 
JD, Detroit, MI, Algis Nausė
das, Toronto, Kanada, Vytau
tas Patašius, Sydney, Australi
ja, Zenonas Petkus, MBA, 
Park Ridge, IL, Sigita Ra
m a n a u s k i e n e . PhD, Day-
tona Beach Shores, FL, Audro
nė Uigirienė, PhD, Highland 
Park, JAV Aleksandras 
Vakaelis, Richmond Hill, NY, 
Linas P. V y i n i o n U , JD, 
Cleveland, OH, Povilas Žum-
bakis, Chicago, IL. 

A.tA. 
VANDA VOKINAITĖ JULIAN 

Gyveno Wisconain Delis, WI. 
Mirė 1996 m. spalio 6 d., sulaukusi 55 metų. 
Gimė Lietuvoje, Utenos apskrityje, Panatričio kaime. 

Amerikoje išgyveno 47 m. 
Nuliūdę liko: sūnūs - Ronald, Simon, Jamie; dukterys -

Kimberly ir Ramoną; ieši anūkai; sesuo Stefanįja Haehnel, 
kitos seserys ir broliai Lietuvoje. 

Velionė pašarvota spalio 8 d., antradienį nuo 2 iki 9 v.v 
Feather & Axell laidojimo namuose, Wisconain Delis, WI. 

Laidotuvės įvyks spalio 9 d., trečiadienį. Iš laidojimo namų 
bus atlydėta j Šv. Antano parapijos bažnyčią Cicero, IL, kurio
je bus aukojamos 11:30 vai. ryk gedulingos sv. Mišios už 
velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sunūs, dukterys, seserys, broliai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Feather k Axell Funeral Home Tel 
608-254-7807 

DRAUGAS, antradienis, 1996 m. spalio mėn. 8 d. 

A.tA. 
In. ALGRDUI IDIKAI 

mirus, jo žmonai LIDIJAI, dukroms MILDAI ir VIDU
TEI su šeimomis nuoširdžią užuojautą reiškiame ir 
kartu liūdime. 

Juozas, Nijolė, Darius ir Aras Nausėdai 

P A D Ė K A 
A.tA. 

JUOZAS UNARTAS 
Rugpjūčio 13 d. i Amžinybe iškeliavo mūsų mylimas 

Vyras, Tėvelis, Senelis ir Prosenelis. 
Po religinių apeigų palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių 

kapinėse, Chicagoje rugpjūčio 19 d. 
Širdingai dėkojame St. Petersburg, FL misijos vadovui 

kun. tėvui S. Ropolui, dr kun Čyvui, kun. M. Kirkilui už 
maldas koplyčioje ir atnašautas šv. Mišias prieš išlydint 
velionį į Cicero IL. Nuoširdus ačiū vyrų vienetui, vadovas A. 
Kovera, už sugiedotas giesmes iv. Mišių metu. 

Didelė padėka A. Gudoniui už pravestą atsisveikinimą su 
velioniu ir tartus žodžius lietuvių klubo vardu. 

Širdingai dėkojame Katalikių moterų pirmininkei V. 
Leščinskienei už pasakytus jautrius žodžius. 

Nuoširdi padėka kpt. K. Urbšaičiui atsisveikinusiam su 
velioniu septinto pėstininkų pulko vardu. 

Širdingas ačiū J. Gerdvilienei už velionio gyvenimo 
apibūdinimą, atsisveikinimą ir pareikštą užuojautą seimai. 

Didelis ačiū M. Šilkaičiui už laidotuvių aprašymą St. 
Petersburgo lietuvių klubo biuletenyje. 

Dėkojame Cicero, IL Šv. Antano parapijos klebonui kun. 
Castinger už maldas koplyčioje ir tartą atsisveikinimo žodį. 
Labai dėkojame kun. L. Zarembai už atnašavimą šv. Mišių 
ir už nepaprastai jautrius žodžius bei palydėjimą į kapines. 
Nuoširdus ačiū solistei D. Stankaitytei už sugiedotas giesmes 
šv. Mišių metu. 

Nepaprastai dėkojame karsto nešėjams: St. Petersburg, 
FL — J. Linartui, P. Linartui, M. Šilkaičiui, J. Pupininkui, 
K. Vaičaičiui, A. Gudoniui. Cicero FL: į Šv. Antano bažnyčią 
ir į kapines karstą nešė: T. Žukauskas, V. Žukauskas, J. Žu
kauskas, P. Dalinda, B. Vindašius, A. Mickus. 

Dėkojame laidotuvių direktoriams: St. Petersburge, FL; 
Michael J. Langjano ir Cicero, IL Donald Petkus už rūpestingą 
patarnavimą. 

Visiems didelis ačiū už aukas šv. Mišioms, maldas, gėles 
koplyčioje ir namuose, pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ir 
spaudoje. Aukos buvo perduotos pagal pageidavimus. 

Mūsų gili padėka, atsilankiusiems koplyčiose ir daly
vavusiems laidotuvėse. 

Liūdinti žmona, sunūs, duktė ir jų šeimos. 

Netekome stipraus ąžuolo labdaros visuomenės veik
loje, mirus 

A.tA. 
KOSTUI ČEPAIČIUI 

BALF'o Centro Valdybos iždininkui ir ilgamečiui di
rektoriui. 

Nuoširdžiausią ir gilią užuojautą reiškiame 
žmonai VALERIJAI, dukrai GIEDREI, vaikaičiams 
LAIMAI, LINUI ir VIDUI su žmona PAULIAMS. 
Užjaučiame dr. ALGI PAULIŲ su žmona VIOLETA 
ir jų šeimą - RIMA, VILIJA ir ALGI, Jr. 

Skaudžios netekties valandoje, skausmingomis 
širdimis su Jumis liūdi baltininkai ir visi artimieji. 

Išėjęs į Viešpaties skirtą Amžinąjį Gyvenimą likai 
mums pasiaukojimo pavyzdžiu ir savo tyros sielos 
gilumoje išaugusią meile artimui ir tėvynainiui. 

Lenkiame galvas maldos žodžiams - telydi Tave 
dieviška šviesa ir ramybė. 

Bendras Amerikos Lietuvių Šaipos Fondas 
Centro Valdyba, direktoriai ir 
visi balfininkai 

A.tA. 
WALTER SAM 
J. SIMONAITIS 

Gyveno Oak Lawn, anksčiau Chicagoje, Marquette Parko 
apylinkėje. 

Mirė 1996 m. spalio 5 d., sulaukės 86 metų. 
Gimė Chicagoje. 
Nuliūdę liko: žmona Stephanie Kazanauskaitė, sesuo Emi-

ly Klenn, vyras George, brolis Paul Simona, žmona Joaephine, 
sūnėnai Carl Simon, Dennis Simon, žmona Kathy, David, 
žmona Heather, Jeffrey, dukterėčios Ann Veronica, Kristie! 
Cheryl; svainė Harriet Lescauskas. 

Velionis pašarvotas antradienį, spalio 8 d. nuo 3 iki 9 v.v. 
S. C. Lack & Sons Palos Funeral Home laidojimo namuose, 

11028 S. Southwest Hwy, Palos Hills. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 9 d. Iš laidojimo namų 

8:45 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas 
Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sesuo, brolis ir kiti gimines. 
Laidotuvių direkt. S. C. Lack & Sons. Tel. 708-974-4410. 

A.tA. 
BALYS BRAZDŽIONIS 

Gyveno Lowell, IL, anksčiau Chicagoje, Marųuette Parko 
apylinkėje. 

Mirė 1996 m. spalio 6 d., 7 vai. vakaro, sulaukės 79 metų. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Pasvalio rajone, 

Kriklinų kaime. Amerikoje išgyveno 45 m. 
Nuliūdę liko: duktė Kazė Kazlauskienė, žentas Bernar

das, anūkai Algirdas ir Alina bei kiti giminės Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Velionios buvo vyras a.a. Josephine. 
Velionis buvo ilgametis „Lietuvos Aidų" radijo progra-

veaejas. 
Priklausė Lietuvos Vyčiams, kuopa 112, ramovėnams, 

Lietuvių Žurnalistų sąjungai ir daugeliui kitų organizacijų. 
Velionis pašarvotas spalio 9 d., trečiadienį nuo 3 iki 8 v.v.' 

Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, spalio 10 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto ge
dulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lithuanian Mercy Lift ar
ba Lietuvos Našlaičių globos komitetui. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, lentas, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 800-994-7600. 

A.tA. 
ALGIRDAS IDIKA 

Springfield, IL, prie pat dukros Vidos namų, spalio 3 d., 
širdies smūgio pakirstas, mirė inžinierius Algirdas Idika. 
Velionis po karo ilgus metus gyveno ir profesoriavo Sao Paulo 
mieste, Brazilijoje, o pastaraisiais metais su žmona buvo apsi
gyvenę St. Petersburg, Floridoje. 

Giliame nuliūdime paliko žmona Lidija, dukra Milda 
Paulienė su vyru Eugenijum, vaikai: Linas, Lidija ir Vincas. 
Duktė Vida Totoraitienė su vyru Kazimieru, vaikai: Daina, 
Monika ir Rūta. 

Kūnas buvo pašarvotas penktadienį, spalio 4 d., 
Springfield, IL. Velionis buvo palaidotas Springfield kata
likiškose kapinėse, šeštadienį, spalio 5 d. 

Draugus, gimines ir pažįstamus prašome pasimelsti už 
velionio sielą. 

Liūdinti šeima 

1 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ZIGMAS MIKUŽIS, Sr. 

Mūsų brangus Vyras, Tėvas ir Senelis, sulaukės 77 metų, 
mirė 1995 m. spalio 9 d. 

Jo brangiam atminimui bus atnašaujamos šv. Mišios 
spalio 13 d., sekmadienį, 10 vai ryto Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

Prašome velionį pažinojusius prisiminti jį savo maldoje. 
Nuliūdę: žmona Koste, sūnūs - Petras, Zigmas Jr., 

Juozas ir Antanas, jų žmonos ir anūkai, sesuo Vanda 
Sertvytienė Lietuvoje. 

A.tA. 
KAZIMIERUI RALIUI 

mirus, žmonai ONAI, dukterims JŪRATEI SLNKE, 
DAIVAI TOMARO, REGINAI KELLY, sūnui TO
MUI, jų šeimom? ir visiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą. 

Clevelando ateitininkai 

http://www


DRAUGAS, antradienis. 1996 m apalio mėn. 8 d. L I T E R A T Ū R O S V A K A R A S P L C L E M O N T E 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
Nuoširdžiausiai užjaučia

me visus, kurie „atrado priežas
tį" nedalyvauti Hamiltono 
teatro .Aukuras" spektaklyje 
,.Petras Kurmelis", vykusiame 
Jaunimo centre praėjusį šešta
dienį. Tie nebuvėliai tikrai pra
rado nepakartojamą progą pasi
gėrėti lietuvišku scenos menu, 
puikiu aktorių pasiruošimu ir 
savo vaidmenų atlikimu, suma
nia E. Dauguvietytė-Kudabie-
nės režisūra ir apskritai šven
tiška vakaro nuotaika. 

Praėjusio sekmadienio po
pietė buvo skirta „Margučio LT" 
lietuviškų radijo laidų paramai. 
Svečių prisirinko pilna Jaunimo 
centro salė, kad tarp stalų tik 
prieš vakarienę (paruoštą Onos 
Norvilienės) tebuvo galima pra-
sigrusti, o po skalsios vaka
rienės nė nemėgink... Apie patį 
renginį, be abejo, bus plačiau 
„Drauge" parašyta, bet norime 
specialiai paminėti, ką vieno 
asmens iniciatyva gali padaryti, 
jeigu nepagailima energijos ir 
laiko. O tas asmuo — Ona 
Gradinskienė, mums pažįstama 
ir pageidaujama kaip nuolatinė 
lietuviškos veiklos talkininkė. 
Savo iniciatyva ji spontaniškai, 
pačiame renginyje suorganizavo 
įdomius laimėjimus — keturias 
pinigines dovanas ir du fantas
tiškus tortus, kuriuos pati 
iškepė. Laimėjimai „Margučio 
LT" kasą papildė maždaug 500 
dol., o tai jau nemaža parama 
lietuviškoms radijo laidoms. 
Jeigu daugiau atsirastų tokių 
geradarių kaip Ona Gra
dinskienė, jokių problemų išsi
laikyti lietuviškai spaudai, ra
dijui, mokykloms ir organizaci
joms nebūtų. 

Rima Undraitytė ir Vaidas 
Varpučinskas ruošiasi Mote
rystės sakramentui Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, kaip pranešama 
parapijos biuletenyje spalio 6 d. 

Vytautas Jasinevičius dau
geliui žinomas, kaip geras foto
grafas, lietuviškų renginių 
įamžintojas nuotraukose. Tas jo 
nuotraukas, ypač iš Pasaulio 
lietuvių centro, nuolat matome 
ir mūsų dienraštyje. Lietuvių 
Respublikonų lyga, įvertindama 
V. Jasinevičiaus darbus lietu
viškoje visuomenėje, skiria jam 
„Pasižymėjusio lietuvio darbuo
tojo žymenį", kuris bus iškil
mingai įteiktas spalio 20 d., 12 
vai., Pasaulio lietuvių centro di
džiojoje salėje. Visuomenė kvie
čiama. Kadangi bus ir puota, 
prašoma vietas rezervuoti, pa
skambinant tel. 630-834-2906 

Praėjusį sekmadieni, spalio 
6 d., lietuvių Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos Marąuette 
Parke biuletenyje ilgametis 
klebonas kun. Jonas Kuzinskas 
paskelbė laišką parapijiečiams, 
kad nuo š. m. gruodžio 31 d. 
išeina į pensiją. Nieko neužsi
menama, kas užims jo vietą, tad 
parapijos lietuviškumo likimas 
vėl pakibo nežinomybėje. Nors 
klebonas suėjo 70 metų jau š.m. 
birželio mėnesį ir buvo po to 
dažnai spėliojama apie jo 
pensiją, bet oficialiai iki šio 
sekmadienio nebuvo pranešta. 

Ruduo jau č ia , ne per 
toliausiai ir žiema. Keičiasi oro 
temperatūra, keičiasi ir mūsų 
apranga. Naujausias žiemos 
sezono madas pamatysime lap
kričio 24 d. Pasaulio lietuvių 
centro tradicinėje madų pa
rodoje, pavadintoje „Rudens 
simfonija". Iš anksto užsisaky
kite stalus, skambindami Irenai 
Kriaučeliūnienei, 708-301-8183, 
Irenai Kazlauskienei — 630-
257-8346 arba Nijolei Maskaliū-
nienei - 708-361-5128. 

Jaunimo centro Moterų 
klubas visus kviečia į vaka
rone, kuri įvyks spalio 11 d., 7 
vai. vak. Bus rodoma dokumen
tinė video juosta-filmas „Ketvir
tasis prezidentas — apie 
kapitoną Juozą Žemaitį-Vy
tautą. Vien iš filmo bus galima 
susidaryti tikrąjį partizaninio 
karo Lietuvoje vaizdą, mastą ir 
visokeriopas tos žūtbūtinės ko
vos prasmes. Filmo režisierius yra 
Juozas Sabonis, scenarijaus 
autorius Eugenijus Ignata
vičius. 

Šakieč ių ruden inė pra
moga su vaišėmis, muzika, atsi
gaivinimu ir laimėjimais ren
giama spalio 20 d., sekmadienį, 
12 vai., Vytauto Didžiojo šaulių 
namuose, Čikagoje. Šakiečiai 
laukia visų, ne vien savo klubo 
narių. 

Dr. Ona Daugirdienė (Burr 
Ridge, LL), prof. dr. Jolita 
Kavaliūnaitė (Cleveland, OH), 
žurn. Aurelija Balašaitienė 
(Richmond Heights, OH), dr. 
Vilija Kerelytė (Lemont, LL). 
Danutė Bindokienė (Chicago, 
LL) — tai tik būrelis lietuvių vi-
suomenininkių, kurios dalyvaus 
„Moters savaitgal io" pro
gramoje Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte. Savaitgalis ren
giamas spalio 25, 26 ir 27 d. 

Popietė su rašytoju Jurgiu 
J a n k u m i rengiama PLC 
lapkričio 3 d. Planuokite daly
vauti. 

Žmonės yra pasiilgę dailiojo 
lietuviško žodžio. Dėl to džiaug-
damiesi jie gausiai susirinko 
PLC didžiojoje salėje, rugsėjo 21 
d. vakare pasiklausyti rašytojos 
ir aktorės Birutės Pūkelevičiū-
tės, kurią pakvietė Brone Nai
nienė, PLC renginių vadovė ir 
literatūros vakarų atgaivinimo 
iniciatorė. 

Sveikindama susirinkusius, 
Br. Nainienė linkėjo, kad lie
tuvių rašytojų žodis skambėtų 
visuose lietuvių centruose ir 
niekada netrūktų jo mėgėjų. 

Draugo" vyr. red. Danutė Bin
dokienė savo trumpame, gyva
me žodyje sakė, kad jai yra ma
lonu supažindinti klausytojus 
su viena įdomiausių ir žino
miausių asmenybių liet. visuo
menėje. B. Pūkelevičiūtės gausų 
kūrybos įnašą randame ir prozo
je, ir dramoje, ir vaikų litera
tūroje. Ji yra gavusi net 10 
literatūros premijų. Ji moka sa
vo kūrybą skaityti, bet moka ir 
kalbėti. Kai ji skaito savo 
kūrybą, publikai malonu ne 
tik džiaugtis jos kūryba, bet 
ir gėrėtis puikiu jos perdavimu. 
Tada D. Bindokienė pakvietė B. 
Pūkelevičiūtę. 

Pati gerai nusiteikus, B. Pū-
kelevčiūtė užkrėtė ta nuotaika 
visus, ypač reikšdama viltį, kad 
visi dalyviai įsijungs j „Sidabro 
lelijos broliją" — literatūros 
mylėtojus... 

Po neilgo įvado apie pasakas, 
ji sakė, kad kiekvieno mūsų sie
loje gyvena vaikas ir reikia 
stengtis to vaiko neprarasti. 
nes, būti vaiku, reiškia išsau
goti pasitikėjimą, gėrį, svajonę 
savo širdyje. Tada ji labai 
vaizdžiai ska i t ė „Daržovių 
gegužinę". O mes, suaugusieji, 
„su vaiku širdyje", klausėmės ir 
gėrėjomės; plačiai šypsodamiesi. 
Kai autorė pasakė: „Muša laik
rodis devynias — baigias, bai
gias gegužinė. Tai labanakt 
jums visiems, ir mažiems, ir di
deliems" dar taip norėjosi, kad 
tos daržovės ilgiau šoktų ir kal
bėtųsi. 

B. Pūkelevičiūtė sakė, kad 
pasakos vaikams yra svarbi jos 
literatūrinio darbo dalis. Ji yra 
parašiusi keletą knygelių vai
kams: „Rimas pas Kęstutį", 
„Lementina ir Valentina", 
„Daržovių gegužinė", „Skrai
dantis paršiukas", „Kalėdų do
vana" ir „Peliukai ir peliukės", 
o taip pat įvairių kasečių bei 
plokštelių. Ji kvietė apžiūrėti 
stalą, kur išdėliotos šios knygos, 
kasetės ir plokštelės. 

Toliau B. Pūkelevičiūtė skaitė 
ištraukas iš ..Aštuonių lapų" ir 
..Devintojo lapo". Šiuos skaiti 
nius ji perpynė savo mąstymais, 
dabartiniu, 1996 metų. žvilgsniu. 

Michiana Shores LB apy
linkės metinis narių susi
rinkimas vyks spalio 20 d., 1 
vai. p.p. Michiana Shores ugnia
gesių salėje. 12 vai. toje pačioje 
salėje kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, aukos šv. Mišias. Apylinkės 
lietuviai kviečiami dalyvauti. 

Pvz., kalbėdama apie savo 
jaunystės Lietuva, ji sakė, kad 
..visas kraštas buvo lyg jaunas 
žemdirbys ankstyvą rytmetį". 
Buvo didele laimė tokiame 
gražiame krašte gimti, augti ir 
gyventi, kai jauni žmcnės augo 
sykiu su kylančia į gražų 
gyvenimą Lietuva. Kal tas 
karas, sumaukęs mūsų gyveni
mą. Metai bėga. skausmas ir 
džiaugsmas tampa atminimais. 
Tolimoji mūsų Tėvynė kentėjo. 
Sakėme ir tikėjome — Lietuva 
prisikels ir jos laukia baltų 
bijūnų kelias. Lietuva tikrai 
prisikėlė. Bet mes negalėjom 
atpažinti šiurpulingai sužaloto 
jos veido. Ar tai mūsų vakarė 
žvaigždė, ar tai mūsų Tėvynė, 
kurią mes taip sielvartingai 
mylėjome? — klausė rašytoja, o 
jos žodžiai klausytojams, ėju
siems panašiu keliu ir išgyvenu
siems panašius jausmus, smig 
te smigo širdin. Rašytoja pirmą
ją dalį užbaigė vienu savo eilė
raščiu, kurio išklausius, ne 
vieno klausytojo akyse sublizgė
jo ašara. Visi labai džiaugėsi 
atėję j šią dvasinę puotą, o viena 
jauna moteris, nesemai atvyku
si iš Lietuvos, prisipažino: „Ža
vu iki ašarų!" 

Antrąją dalį rašytoja pradėjo 
linksmesne gaidu - eiliuotu 
pokalbiu tarp dviejų mokslin
gų" asmenų, kurie mėgsta nau
doti t a rp t au t in ius žodžius. 
Žodžiu, kalbasi „intelektualai", 
tai toks žmogus, kuris naudoja 
daugiau žodžių, negu reikia. Šis 
gabiai sukurtas eiliuotas pokal
bis tarp Potencijos ir Ignacijaus 
sukosi apie meik ir vedybas, 
viską iššreiškiant „intelek
tualiai" — svetimažodžiais. Jis 
visus labai linksmai nuteikė. 

Toliau B. Pūkelevičiūtė pasi
dalino apmąstymais apie save: 
ar aš esu aktorė, užklydusi į li-
teratūą. ar rašto žmogus, užkly
dęs į teatrą9 Stovėjau kryžkelė
je ir rinkdavaus — ar literatūra, 
ar teatras? Dvasine sąranga ir 
pomėgiais esu daugiau teatro 
negu rašto žmogus. Mano prie
raišumas teatrui yra gaivinges
nis, išlikęs iš jaunystės stebuklų 
ša l ies . Ir mano knygose 
t ea t ra lumo galima aptikti . 
Visada ieškau geros dekoracijos. 
Rašytoja sakė. kad pasaka apie 
12 brolių juodvarniais laks
čiusių tinka ir išeivijos teatrui: 
dienos metu lakiojom juodvar
niais užsidirbdami duoną, o tik 
vakarais atvirsdavome į žmones 
ir repetuodavome iki 12-tos. 
Išeivijos teatras buvo sukūręs 
eilę gerų spektaklių. Pasaka 
apie 12 juodvarnių tinka ir ra
šytojams. 

Didžiuojuos lietuvių išeivija, 
sakė rašytoja. Buvome šviesi, 
drausmingai, gerai organizuota 
grupė. Esu grynas išeivijos pro
duktas, suformuotas išjos lūkes
čių, tikėjimo Lietuvos laisve. 
Girdime sakant, kad reikia my
lėti Lietuva, kokia ji yra. Lietu
va buvo išprievartauta, girta ir 
purvina — tokią ir mylėjom. Bet 
ar tai amžinas jos stovis? Status 
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Nijole Voketaitiene su Stefanija ir Jūrate Pastaroji atvykusi iš Lietuvos, 
yra globojama „Lietuvos Vaiku vilties" ir laukia operacijos Shriners 
ligoninėje 

x Arvydas Daškus skaitys 
paskaitą ir rodys video medžią 
gą apie bioenergo terapiją ir 
neįprastus reiškinius ketvirta 
dieni, spalio 10 d. 7 v.v. Jau
nimo centro kavinėje. 

Csk.i 

ARASROOFING 
Arvyr las Kiela 
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x Rugsėjo 21 d. Rosario 
mieste, Argentinoje, po sunkios 
ir ilgos ligos mirė Henrikas 
Andriejauskas, 49 m. amžiaus. 
Buvo marijonų Šv. Kazimiero 
parapijos narys, priklausė jau
nimo organizacijoms. Liko 
žmona Beatričė, mokytoja, ir dvi 
dukros studentės. Veronika ir 
Virginija. Amerikoje Los Ange
les mieste sesuo Sigita, brolis 
Alfonsas ir seserėčia Kristina. 

(sk) 

x TRAN8PAK praneša: 
„Geležinkeliais Lietuvoje per 
penkis mėnesius buvo pervežta 
10.4 mln. tonų krovimų arba 4% 
mažiau, negu pernai tuo pačiu 
metu. Didžioji krovinių dalis 
buvo tarptautinai". Pinigai, 
siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x A.a. Angelės Dziakonie-

nės mirusios š.m. rugsėjo 7 d. 
Rochester atminimą pagerb
damas, vietoje gėlių Raimundas 
Kirsteinas skiria $100 auką 
Lietuvos našlaičių globai 
Reiškiame užuojautą velionės 
artimiesiems ir dėkojame auko
tojui. „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetas, 2711 W. 71 
9t., Chicago. II 60629. 

(sk) 

quo? Lietuva privalo atsikelti, 
nus ip lau t i ir išsipagirioti. 
Reikia, kad pasikeistų tautos 
mąstysena 

Rašytoja pacitavojarsų posa-

Ruožiant dar vieną siuntą skurstantiems vaikučiams Lietuvoje — „Saulutes", Lietuvos vaikų 
globos būrelio, siuntiniui pakuoja <iš kaires): Andrea Lapsytė, Liudas ir Rūta Šmulkščiai, Meilutė 
Kusak ir Raminta Lapšiene. 

Nuotr. Aldonos Jesmantienės 

kį: „Mokėjai, Hanibale, pergalę 
laimėti, bet nemokėjai jos pa
naudoti". Pergalei panaudoti 
reikia ne tik narsumo, bet ir iš
minties. Tikimės, Lietuvai bus 
progų tai įrodyti. 

Toliau rašytoja dalinosi min
timis apie savo knygas. Jos yra 
lyg vaikai, kuriuos išleidžiame 
į žmones. Jos buvo įvairiai su
tiktos ir išeivijoje, ir Lietuvoje, 
ir ji jas ir ju sutiktuves įdomiai 
išminėjo. 

Rašytoja kalbėjo ir apie antrą 
ją savo gyvenime kryžkele, ren
kantis tarp poezijos ir prozos. 
Debiutinė poezija buvo „Metū
gės", kuri buvo žiauriai sutikta 
išeivijoje ir tada rašytoja susi
draugavo su proza, kuri leidžia 
savo puslapiuose įvairiai nuoty-
kiauti. ..Proza sugeria viską", 
sakė rašytoja. Sunku pasakyti, 
ką laimėjau ir ką pralaimėjau, 
palikusi poeziją. Poezijos pusėn 
pakrypau, kai apsigyvenau pa
jūryje. 

Pabaigai V. Pūkelevičiūtė 
skaitė iš naujausios savo knygos 
„Atradimo ruduo", tai poetiški 
pasakojimai, kurių veiksmas 
vystosi 3-jų rudens mėnesių fo
ne. Poetė perskaitė keletą iš
traukų iš šios knygos. 

Čia pateikta santraukėlė toli 
gražu neatspindi viso to. apie ką 
taip įspūdingai, kūrybingu žo
džiu kalbėjo rašytoja. 

Dvi valandas užtrukęs lite
ratūros vakaras buvo įdomus ne 
tik puikiai perduotais kūriniais, 
bet ir literatūriniais apmąsty
mais apie įvairius dalykus, ku
rie mums taip arti širdies. Ir 
rašytoja, poetė, aktorė nuo šio 
vakaro pasidarė mums artima. 
Ir mes ..žemiškieji žmones" pa
jutome, kad mes ja suprantame, 
'ar bent bandome suprasti), ir 
panašiai galvojame, tik ji turi 
Dievo dovaną savo mintis ir 
jausmus išreikšti nuostabiais 
žodžiais, kurie krito į mūsų šir
dis ir ten pasiliko. 

Br. Nainienė dėkojo rašytojai 
už šį puikų vakarą. B. Pūkele
vičiūtė honorarą paaukojo PLC. 
kad jis augtų ir gyvuotų. Ji taip 
pat dėkojo ir D. Bindokienei. 

Aldona Šmulkštienė 

ATSIŲSTA PAMINĖTI JŠ ARTI IR TOLI 

• „Pasau l io lietuvis", 1996 
m. rugpjūčio/rugsėjo mėn. Nr. 
8/9 (322/323). Leidžia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
ba, redaguoja Bronius Nainys 
(jis — ir PLB pirm.), kurio darbš
tumo bei pasiryžimo dėka 
žurnalas yra informuojantis, 
įdomus, plačios apimties. Šiame 
numeryje, kaip galima tikėtis, 
nemažai dėmesio skiriama atei
nantiems Seimo rinkimams 
Lietuvoje. Administratorė B. 
Kronienė, 6428 Ridge Rd., 
Clarendon Hills, LL 60514. 

• „Katalikų pasaulis", 1996 
m. Nr. 5. Vyr. redaktorė Jolanta 
Varapnickaitė. Leidžia Lietuvos 
Vyskupų konferencijos leidykla 
„Katalikų pasaulis" (Domini
konų 6, 2001 Vilnius). Žurnalas 
44 psl., patrauklus, spalvotos 
nuotraukos, medžiaga ne vien 
religinėmis temomis. Paminimi 
ir išeivijos lietuviai — psl. 17 
kun. K. Ambrasas, SJ, pateikia 
pokalbį su prel. Juozu Prunskiu 
(, J?okalbis su dosniąja širdimi''). 

• „Caritas", 1996 m. lie
pa/rugpjūtis (7/8). Leidžia Lietu
vos Caritas federacija, o redak
cinę kolegiją sudaro: kun. Ro
bertas Grigas, gyd. Nijolė Lio-
bikienė, ses. Albina Pajarskai
tė ir kun. Ričardas Repšys, MIC. 
Vyr. redaktorė — Vanda Ibians-
ka. Adresas: Vilniaus g. 29, 
3000 Kaunas. Žurnalas 64 psl., 
medžiaga tiek įvairi (daugiausia 
su didaktinėmis užuominomis), 
kad skaitytoją tiesiog užgožia 
savo mėginimu „visko duoti vi
siems". 

• „Technikos žodis", 1996 
m. Nr. 2(232). Leidžia Pasaulio 
ir Amerikos Lietuvių inžinierių 
ir architektų sąjunga (iš tikrųjų 
leidimu rūpinasi ALIAS Čika
gos skyriaus Technikinis spau
dos sekcija). Redaktorius Vik
toras Jautokas , administ 
ratorius A. Brazdžiūnas, 7980 
W. 127 St„ Palos Park, IL 
60464. Savo įvadiniame straips
nelyje redaktorius nusiskundžia 
visai užsienio lietuvių spaudai 
būdingais rūpesčiais — bendra
darbių, lėšų stoka ir neaiškia 
ateitimi, tačiau žurnale medžia
ga įvairi, įdomi ne vien „tech
nika" besidomintiems. Tai pa
rodo redaktoriaus bei jo pagal
bininkų darbštumą, suma
numą. 

Kai buvo dar vasara .. LB Lemonto apylinkes ruostojp Ke^u^ineje, viduryje 
JAV Kongreso narys Harris W Fawell su žmona Ruth kairėje valdybos narys 
Kazys Laukaitis. deSineje — pirm. Gediminas Kazėnas. 

N'uotr Vytauto Jaoinevičiaus 

Oras Čikagoje 
Antradienis , spalio 8 d. Pa

dangė aptraukta debesimis, 
vėsu Temperatūra dieną apie 60 
laipsnių F., naktį — 43 laips
niai. Po pietų galbūt pro debesų 
plyšelj pasirodys saulutė. 

MIRĖ ANTANAS BAKAITIS 

Spalio 5 d. telefonu iš Mel-
bourne, Australijoje, gauta 
žinia, kad spalio 4 d. ten mirė, 
Australijoje lietuvių veikloje 
plačiai re iškęs is , Antanas 
Pranas Bakaitis. Gimęs 1913 m. 
sausio 8 d. Šakių apskrityje. 
1935 m. baigės Kauno Aušros 
berniukų gimnaziją, 1939 m. 
Nancy un-te įsigijo prancūzų 
kalbos ir literatūros kurso 
diplomą, o Vilniaus un-tą baigė 
1942 m. Buvo mokytojas Pa
svalio ir Vilniaus gimnazijoje, 
Vokietijoje buvo Tiubin-
geno-Pfullingeno gimnazijos 
direktorius. Emigravęs į Aust
raliją, Melbourne buvo vienos 
firmos gamybos vyr. direkto
rius. Vytauto Didžiojo un-te 
buvo stud. skautų korporacijos 
„Vytis" senjoras ir filisteris, 
veikė ateitininkuose, kuriems 
priklausė dar prieš studijas. 
1962 m. buvo išrinktas Aust
ralijos Lietuvių katalikų fe
deracijos pirmininku Būdamas 
labai švelnaus būdo, sugebėjo 
išlyginti santykius su Aust
ralijos lietuvių bendruomene. 

Paliko sunkiai sergančią 
žmoną Elzyte ir du sūnus. 

V A 

BYLA DĖL VYTO 
GERULAIČIO MIRTIES 

JAV teniso žvaigždė Vytas 
Gerulaitis, sulaukės tik 40 
metų, 1994 m. rugsėjo 17 d. 
buvo rastas negyvas jo draugo 
rezidencijos prie baseino svečių 
namelyje Southhamptene, apie 
100 mylių nuo New Yorko 
miesto, Long Islande. Buvo 
nustatyta, kad jis mirė nuo 
anglies oksido dujų, patekusių 
į miegamąjį kambarį i i baseino 
vandens apšildymo sistemos. 
Prokuratūra nusprendė, kad 
Gerulaičio mirtis dėl blogos 
ventiliacijos gali būti laikoma 
kaip žmogžudystė. Del to, tą sis
temą įrengusiai firmai — East 
End Pools and Courts - ir jos 
mechanikui Bartholomew Tor-
pey buvo iškelta byla. 1996 m. 
spalio 4 d. New Yorko valstijos 
SufTolk apskrities aukščiausias 
teismas apkaltintuosius rado 
nekaltais, nes buvo įrodyta, kad 
kažkas buvo padaręs pakei
timus sistemoje be jų žinios. 

Bus dar ir kitas teismas. Vyto 
motina ir sesuo Rūta yra 
iškėlusios civilinio ieškinio bylą 
Manhattano aukščiausiame 
teisme prieš šią firmą, jos me
chaniką, rezidencijos savininką 
ir kitus asmenis, reikalaujant 
63 milijonų dolerių. Gerulaičių 
šeimos advokatas sako, kad 
ankstyvesnis teismo spren
dimas neturėsiąs įtakos į šią 
civilinio ieškinio bylą. 

kkm 


