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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Ark. Bačkis — Vyskupų 
konferencijos pirmininkas 

Vilnius, spalio 18 d. (Elta) — 
Naujuoju Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininku spalio 
15 d. išrinktas Vilniaus arkivys
kupas Audrys Juozas Bačkis. 
Beveik pusšeštų metų buvęs 
aukščiausiu Lietuvos katalikų 
bažnyčios hierarchu, kardinolas 
Vincentas Sladkevičius iš šio 
posto atsistatydino, prieš kelias 
savaites lankydamasis Vatika
ne. 73 metų kardinolo atsistaty
dinimą priėmė Popiežius Jonas 
Paulius II. Arkivyskupas A. J. 
Bačkis išrinktas penktadienį 
Kaune įvykusioje Lietuvos vys
kupų konferencijoje slaptu bal
savimu pagal vyskupų konfe
rencijos statutą. Balsavime da
lyvavo aštuoni Lietuvos vysku
pų konferencijos nariai. 

Politiniai vadai: būtina 
pareikšti norą stoti į NATO 

Pokalbyje su Lietuvos politi
niais vadais prez. Algirdas Bra
zauskas spalio 15 d. aptarė 
Lietuvos strategiją NATO at
žvilgiu bendrame nacionalinio 
saugumo kontekste. 

Praėjusią savaitę prezidentui 
buvo įteiktas politinių partijų 
kreipimasis į jį dėl Lietuvos 
Respublikos integravimosi į. 
NATO. Jame pareiškiamas 
įsitikinimas, kad Lietuvai būti
na aukščiausiu lygiu pareikšti 
savo norą stoti į NATO. Nebū
dama integruota į kolektyvinės 
gynybos sistemą, Lietuva nėra 
saugi. 

Susitikime išklausytos 
politinių partijų, užsienio 
reikalų ministro pozicijos dėl 
plėtojimo bendradarbiavimo su 
NATO. Kalbėta ir apie kitų 
Baltijos valstybių perspektyvą, 
aptarti praktiniai žingsniai ir 
galimos klaidos. Prezidentas, 
apibendrindamas diskusijas, 
pasakė, kad laipsniškas Lietuvos 
integravimasis į NATO galėtų 
tapti realiu nacionalinio saugu
mo garantu, kad NATO sąjunga 
vertintina kaip taikos, saugumo 
bei stabilumo garantas visai 
Europai. Ši saugumo erdvė, pre
zidento nuomone, turėtų prasi
dėti 16-os šiaurės Atlanto 
valstybių branduoliu ir laipsniš
kai apimti ir kitas šalis. 

Prezidentas ir kai kurie susi
tikimo dalyviai suabejojo, ar 
viešas pareiškimas apie 
Lietuvos ketinimus įstoti į 
NATO šiuo metu pagreitintų 
integracijos procesą ir būtų 
Lietuvai naudingas. 

Susitikime pareikšta viltis, 
kad 1994 m. sausio mėnesio 
NATO viršūnių susitikime bus 
paskelbta nauja NATO politika, 
pasaulyje pasibaigus šaltajam 
karui, bei šios sąjungos išplėti
mo perspektyvos. 

Naftos terminalo akcijų 
dauguma priklausys 

Lietuvai 

„Naftos terminalas — jaudi
nanti tema", pasakė ministras 
pirmininkas Adolfas Šleževičius 
spalio 16 d. Klaipėdoje, susitiki
me su dešiniųjų partijų ir visuo
meninių judėjimų atstovais. 
„Treji su puse metų", kalbėjo 
jis, „kai Lietuva vėl tapo nepri
klausoma valstybė, tiek pat lai
ko diskutuota dėl statybos vie
tos parinkimo, ir daugiau nieko 
pozityvaus nepadaryta. Todėl 
kol kas mes techniškai galime 
naftą importuoti tik iš Rytų 
pusės, vadinasi, ekonominiu po

žiūriu priklausyti nuo didžiojo 
kaimyno nuotaikų". 

Dabartinė vyriausybė, prem
jero žodžiais, nuo pirmųjų dar
bo dienų siekia, kad kuo grei
čiau turėtume naftos pirkimo 
alternatyvą. Terminalo statybai 
pagaliau numatyta Būtingė. 
Baigiama rengti ekonominė 
ekspertizė, o tada konkurse bus 
atrinkta kompanija, jau turin
ti analogiškų statybų patyrimą. 
Ji ir taps šio svarbaus projekto 
generaline rangove. Terminalas 
gali kainuoti nuo 100 iki 150 
milijonų dolerių. Kiek įmano
ma, projektas bus finansuoja
mas iš savų išteklių. Galimas 
dalykas, kad bus panaudotos ir 
užsienio investicijos, tačiau bet 
kokiu atveju Lietuva liks kont
rolinio paketo savininke. 

Venezuelos naftininkai nori 
steigti bendrą įmonę 

Lietuvos ambasada Venezue-
loje pranešė, kad Venezuelos 
valstybinės naftos bendrovės 
PDVSA (Petroleos de Venezue-
la) vadovybė priėmė Lietuvos 
Respublikos ambasadoriaus Vy
tauto A. Dambravos pasiūlymą 
vykti į Lietuvą ir pradėti 
derybas dėl galimo bendradar-
biavimo,steigiant bendrą įmonę 
Lietuvoje. Bendrovės atstovai į 
Lietuvą atvyks spalio 21 dieną. 
Lietuva — pirmoji Europos vals
tybė, į kurią bus siunčiama 
PDVSA delegacija. Pagal siūlo
mą projektą firma aprūpintų 
Lietuvą reikiamu naftos žalia
vų kiekiu, rūpintųsi Mažeikių 
naftos perdirbimo įmonės admi
nistravimu bei naftos produktų 
prekyba. 

PDVSA — trečia dydžiu vals
tybinė naftos bendrovė pasauly
je ir penkta įskaitant privačias. 
Šios naftos bendrovės pajamos 
sudaro 85% visų krašto įplaukų. 
Venezuelos naftos politiką nu
stato vyriausybė. 

Zoknių a e rodromas — 
Šiaulių k raš to ateitis 

Spalio 15 d. į Zoknių aerodro
mą atskrido pirmasis keleivinis 
„Lietuvos avialinijų" lėktuvas 
JAK-42. Rudeninė dargana ir 
žemi debesys užtęsė pirmojo 
reiso keleivių — Lietuvos avia
torių ir žurnalistų — kelionę iš 
Vilniaus į Zoknius; vietoj 25 mi
nučių jis truko 1 vai. 17 mi
nučių. Šis netoli Šiaulių esantis 
aerodromas anksčiau priklausė 
sovietinei kariuomenei; dabar, 
ją išvedus, turi du šeimininkus 
— Šiaulių savivaldybę ir Krašto 
apsaugos ministeriją. 

Zoknių aerodromą užsienio 
specialistai yra įvertinę 1.5 bi
lijonų JAV dolerių. Savivaldybė 
remia Šiaulių verslininkų norą 
įkurti Zokniuose laisvą ekono
minę zoną. Kad aukščiausios 
kategorijos aerodromo kilimo ir 
nusileidimo takai įvairiau
siems, net sunkiausiems lėktu
vams priimti, neužželtų žole, kol 
bus galutinai nuspręsta jų atei
tis, pradedami krovininiai reisai 
pagal užsakymus. Pirmąjį reisą 
į Pekiną Šiaulių verslininkai 
užsisakė jau šiai savaitei. 

Keleivinių lėktuvu aerodro
mas reguliariai kol kas aptar
nauti negali — nėra tam skirtų 
patalpų. Jas numatyta įrengti 
buvusiuose kariškių kultūros 
namuose. Numatyta taip pat 
atgaivinti buvusios lėktuvų 
remonto gamyklos veiklą, net 

Partijos turi Seime 
formuoti NATO 

įstojimo nuostatą 

Paskelbus tarptautinę blokadą Haiti valstybei, haitiečia: perkasi benzino atsargas. Haiti sosti
nėje policija užblokavo gatves, užsieniečiai apleidžia kraštą ir JAV karo laivai apsupo kraštą, 
kad nebepraplauktų kurą ar kitas prekes vežantys laivai. Bandoma priversti kraštą valdančius 
karininkus valdžią perleisti civiliams. 

Lietuviai siekia JT 
tarnybų 

New Yorkas, spalio 13 d. — 
Jaunų lietuvių grupė šiandien 
yra arčiau savo siekio tapti 
Jungtinių Tautų civilinės tar
nybos nariais, praneša Lietuvos 
Misija Jungtinėse Tautose. 

Birželio mėnesį Jungtinių 
Tautų įstaigos New Yorke ir 
Vilniuje surengė konkursinius 
egzaminus norintiems pradėti 
karjerą tarptautinėje civilinėje 
tarnyboje. Dalyvauti dviejų 
etapų egzaminų serijoje panoro 
apie 70 jaunų lietuvių Lietuvo
je, Jungtinėse Amerikos Valsti
jose ir Vakarų Europoje. Po JT 
pareigūnų atliktos atrankos 22 
asmenys buvo kviečiami laikyti 
pirmuosius egzaminus, kurie 
tęsėsi dvi dienas. Panašūs 
egzaminų ciklai buvo rengiami 
Latvijoje, Estijoje ir kitose 
valstybėse, kurių piliečiai dar 
nėra atstovaujami Jungtinių 
Tautų Sekretoriate. 

išplečiant ją — remontuoti ir 
geležinkelio vagonus. Tuo būdu, 
Zokniuose bus galima sukurti 
net kelis tūkstančius naujų dar
bo vietų. Zoknių aerodromas, 
pasak Šiaulių mero A. Saldo, 
„Tai problemos ir viltys, tai — 
šio krašto ateitis". 

Įsteigta žydų medikų 
draugija 

Spalio 17 d. Vilniuje įvyko 
steigiamasis Lietuvos žydų me
dikų draugijos susirinkimas. 
Naująją organizaciją nutarta 
pavadinti garsaus vilniečio 
gydytojo, literatūroje žinomo 
„Daktaro Aiskaudos" — Čema-
cho Šabado vardu. Draugijos 
pirmininku išrinktas prof. dr. 
Chackelis Kibarskis, prieš ke
lias dienas viešnagės Izraelyje 
metu atšventęs savo 90-metį. 

Lietuva nuo seno garsėjo žydų 
medicinos įstaigomis, jose dir
busiais specialistais. Savo tau
tiečių sveikata rūpinasi draugi
ja „OZE", turėjusi modernius 
sveikatos centrus. Ikikariniais 
metais Vilniuje buvo devynios 
žydų sveikatos apsaugos įstai
gos, plačiai žinoma buvo Kauno 
žydų ligoninė. Nors dabar Lie
tuvoje mažai belikę žydų medi
kų — iš viso apie 200, jie kiek 
galėdami stengiasi atgaivinti 
senąsias tradicijas, puoselėti 
mokslą, rūpintis labdara. Bus 
siekiama atkurti bent vieną, 
modernia įranga aprūpintą, 
žydų ligoninę Lietuvoje. 

JT Egzaminavimo centras 
New Yorke šiandien praneša, 
kad 10 lietuvių (8 vyrai, 2 
moterys), sėkmingai išlaikę 
raštiškus egzaminus, bus kvie
čiami antram egzaminų turui 
š.m. pabaigoje. Šioje grupėje yra 
keturi ekonomikos specialistai, 
penki politinių reikalų žinovai, 
ir vienas finansistas. Kandida
tus iš minėtų specialybi ų žodžiu 
egzaminuos JT atstovų Komisi
ja. 

Po visų egzaminų etapų, tik 
trys ar keturi lietuviai bus 
kviečiami 1994 m. pradžioje 
užimti karjerinius postus Jung
tinių Tautų civilinėje tarnybo
je. Šie tarnautojai bus pirmieji 
asmenys, atstovaujantys Lietu
vą JT Sekretoriate. 

Klaidos žemėlapiuose 
New Yorkas, spalio 9 d — 

Lietuvos Misijos prie Jungtinių 
Tautų patarėjas Algimantas 
Gureckas parašė laišką vienai 
iš didžiausių žemėlapi: ir atlasų 
leidyklai Amerikoje. Rand Mc-
Nally and Company. oastebėda-
mas, kad jos leidiniuose Lie
tuva, Latvija ir Estija yra klai
dingai priskiriamos Nepriklau
somų Valstybių Sandraugai. 
Kaip praneša Lietuvis Misija, 
laiške jis išreiškė vilti, kad ši 
klaida ateities laidose bus ati
taisyta. Algimantas Gureckas 
taip pat pasiuntė laišką The 
Universal Almanac .993 lei
dyklai dėl įvairių kludų apie 
Lietuvą jos žinyne. 

Aleksote perduota 
karinė gamykla 

Vilnius, spalio 11 d. — Nu
malšintas komunistinis maištas 
Maskvoje turėjo įtakos ir kai 
kurių įsisenėjusių problemų 
skubesniam išsprendimui 
Kaune. 

Spalio 8 d. 12 vai. buvo pasi
rašytas Sraigtasparnių remonto 
gamyklos (buvusio Rusijos kari
nio dalinio) Aleksote perdavi-
mo-priėmimo Kauno aviacijos 
gamyklai aktas. Pirmadienį ši
tas dokumentas turėtu būti pa
tvirtintas Rygoje ten įsikūru
sios Rusijos Šiaurės Vakarų ka
riuomenės vadovybės 

Skola už taikos 
palaikymą 

New Yorkas, spali 7 d.— 
Jungtinių Tautų Saugumo Ta 
rybai ir Generalinei Asamblėjai 
pratęsus JT Taikos palaikymo 

TRUMPAI 
— Statistikos departamento 

duomenimis, rugsėjo mėnesį že
miausi atlyginimai buvo švieti
mo sistemoje — vidurkis 127 
litai. Mažai gauna ir vaikų dar
želių auklėtojos. Nuogąstauja
ma, kad pačios geriausios spe
cialistės pabėgs iš darželių į ko
merciją, nes su 60-100 Lt atly
ginimu pragyventi neįmanoma. 

— Vilniuje Mokytojų namuo
se buvo surengtas pirmas viešas 
visuomeninis Armijos Krajovos 
„teismas". Jį organizavo Armi
jos Krajovos aukų klubas, at
vyko daug liudininkų iš įvairų 
Lietuvos rajonų. Šiame procese 
nebuvo nei gynėjų, nei kaltinto
jų, o buvo išklausyti ir užra
šyti liudininkų parodymai, todėl 
teismas neprisiima viso juridi
nio tikslumo, pasakojama repor
taže. 

— Britų BBC žiniasklaidos 
tinklas, apžvelgęs Švedijos radi
jo pranešimus, paskelbė, kad Ig
nalinos atominės elektrinės re
aktorių kanalų suvirinimo siū
lės labai blogos. Elektrinės di
rektorius paneigė šiuos teigi
nius ir pasakė, kad iki 1991 m. 
šių siūlių niekas netikrino, o 
nuo 1992 m. šias siūles kartu su 
elektrinės specialistais tikrina 
ir švedų firma TRC. Siūlės tai
somos ir kasmet jų taisyti reikia 
mažiau. Darbus finansuoja Šve
dijos vyriausybė. Ignalinos 
elektrinės direktoriui paskam
bino Švedijos atominės energe
tikos specialistai ir pareiškė 
apgailestavimą dėl netikslios 
informacijos. 

— Žemaitijoje Kretingos ra
jone ketinama statyti tris hid
roelektrines. Šiaulių individuali 
firma „Ergo" joms numato pa
naudoti Tūbausių. Padvarių ir 
Juodupėnų tvenkinius. Trijų jė
gainių pagamintos pigios elekt
ros energijos pakaks gretimoms 
gyvenvietėms, žemės ūkio bend
rovėms. 
operacijų veikimo mandatus, 
ambasadorius A. Simutis infor
mavo Lietuvos Užsienio reikalu 
ministeriją apie papildomus 
Lietuvai taikomus mokesčius 
šių operacijų fondams. 

Kaip praneša Lietuvos Misija 
prie Jungtinių Tautų, už taikos 
operacijas Somalijoje, Kipre, 
Irako-Kuveito pasienyje, Salva
dore ir Angoloje Lietuva nuo 
įstojimo j Jungtines Tautas yra 
skolinga daugiau kaip 260,000 
dolerių. 

Vilnius, spalio 16 d. — Kaip 
praneša „Laisvosios Europos" 
radijas, spalio 8 d. devynios 
pagrindinės Lietuvos politinės 
partijos (tarp jų ir LDDP), sude
rino ir įteikė prezidentui Algir
dui Barzauskui pareiškimą, ra
ginantį pareikšti norą įstoti į 
NATO. Pareiškime nurodoma, 
kad, išvedus iš Lietuvos svetimą 
kariuomenę, susiklostė nauja si
tuacija, reikalaujanti aiškios ir 
sutarimu paremtos politinių jė
gų pozicijos strateginiais Lietu
vos politikos klausimais. Lietu
va, nebūdama integruota į ko
lektyvinės gynybos sistemą, nė
ra saugi, todėl kartu su Centri
nės Europos kraštais reikėtų 
jungtis į Vakarų Europos gyny
bos organizacijas", sakoma pa
reiškime. 

Spalio 15 d. prezidentas tuo 
klausimu tarėsi su pareiškimą 
pasirašiusių partijų atstovais. 
Kaip informavo pasitarime da
lyvavęs Tėvynės Sąjungos pir
mininkas Vytautas Landsber
gis, prezidentas pritaria Lie
tuvos devynių partijų siūlymui 
bendromis jėgomis rengti aiškią 
ir pasitikėjimo vertą Lietuvos 
užsienio politikos strategiją. 
Pasitarimas su prezidentu yra 
tokio bendradarbiavimo pra
džia, kitas numatomas spalio 25 
dieną. Pasitarime daugiausia 
dėmesio skirta partijų siūlymui 
pareikšti Lietuvos norą stoti į 
NATO. Pasitarimo dalyviai su
pranta, jog tai bus netrumpas 
integravimosi procesas. Prezi
dentas patarė suformuoti šiuo 
klausimu Seimo nuomonę. Pa
sitarimo dalyviai sutiko, kad 
parlamentas galėtų greičiau pa
tvirtinti bendrą nuostatą. 

Prezidentas A. Brazauskas, 
kalbėdamas apie šį pareiškimą, 
pažymėjo, kad tokie klausimai, 
kaip stojimas į NATO, negali 
būti išspręsti per vieną dieną, šį 
klausimą reikėtų svarstyti san
tykių su kaimynais kontekste. 
Jo nuomone, griežtas šio klau
simo iškėlimas šiandien, būtų 
nors ir drąsus, tačiau nedip-
lomatiškas. Grįžęs iš Vienos, 
prezidentas sakė, jog privačiuo

se pokalbiuose jis šia tema kal
bėjęs su kelių šalių vadovais, ir 
daugelis jų į šį Lietuvos norą 
reagavę. 

Spaudos konferencijoje Seimo 
opozicinės koalicijos vadas Vy
tautas Landsbergis dėl A. Bra
zausko žodžių, jog Suomija 
skeptiškai pažiūrėjo į Lietuvos 
norą stoti į NATO, pasakė, kad 
Sąjūdžio veiklos pradžioje net ir 
Lietuvos nepriklausomybė atro
dė kaip šviesi perspektyva ir 
Suomijos prezidento skeptiška 
nuomonė nebuvo lemianti. (Spa
lio 8-9 dienomis Vienoje vyko 
Europos Tarybos valstybių ir 
vyriausybių vadovų aukščiausio 
lygio susitikimas, kuriame da
lyvavo ir Lietuvos delegacija, 
vadovaujama prezidento A. Bra
zausko.) 

Susitikimo dalyviai pasirašė 
politinę Vienos deklaraciją, 
kurioje 32 Europos valstybių 
vadovai pareiškė ištikimybę de
mokratijai, pagarbą žmogaus 
teisėms, visoms vertybėms, 
padedančioms kur t i naują, 
vieningą ir tolerantišką Europą. 
Kalbėta apie papildomus politi
nius ir teisinius valstybių įsipa
reigojimus ginti mažumų teises, 
nutarta įkurti nuolat veikiantį 
žmogaus teisių teismą. 

— Latvijos prezidentas 
Guntis Ulmanis atsiuntė prezi
dentui Algirdui Brazauskui 
telegramą, išreiškiančią gilią 
užuojautą dėl žurnalisto Vito 
Lingio mirties. 

— Tarptautinės leidėjų fede
racijos (FIEJ) prezidentas 
federacijos vardu Lietuvos pre
zidentui išreiškė susirūpinimą 
dėl FIEJ nario Vito Lingio 
tragiško žuvimo. FIEJ preziden
tas kreipimesi pažymi, kad 
„žurnalisto nužudymas yra 
baisus smūgis spaudos laisvei ir 
nepriklausomybei*' ir federaci
jos vardu primygtinai prašo 
prezidentą imtis visų įmanomų 
priemonių šiai žmogžudystei iš
tirti ir patraukti jos vykdytojus 
baudžiamojon atsakomybėn. 

—Rusija ir Latvija nuo sausio 
1 d. nutrauks centralizuotus at
siskaitymus per centrinius ban 
kus su Lietuva. Kiekvienas Lie
tuvos komercinis bankas turės 
atsidaryti savo sąskaitą šių 
šalių komerciniuose bankuose. 
Pasak Lietuvos Banko atstovės. 
centriniams bankams nusime
tus atsakomybę sutrumpės bu
vusi labai ilga atsiskaitymų 
grandis, nors Lietuvos Bankas 
ir norėtų tęsti buvusią atsiskai 
tymų tvarką. 

Negalima naftos 
perdirbimo integruoti 

su Rusija 
Vilnius, spalio 16 d. — Pen

kios dešiniosios partijos — Lie
tuvos Krikščionių Demokratų 
partija, Tėvynės Sąjunga, Lietu
vos Demokratų partija, Nepri
klausomybės partija ir Tauti-
nininkų Sąjunga — spalio 4 d. 
suderino protesto pareiškimą 
dėl naftos perdirbimo ūkio rein-
tegravimo į Rusiją. 

Pareiškimą pasirašiusios par
tijos reiškia ypatingą susi
rūpinimą dėl sprendimo valsty
binei Rusijos įmonei Lucoil 
daugeliui metų perleisti Ma
žeikių įmonės pajėgumus. Pa
reiškime daroma išvada, kad 
LDDP toliau vykdo politiką, 
„tarnaujančią prorusiškiems in
teresams ir sudarančią prielai
das Lietuvai pateikti į poso
vietines sąjungas". 

Atsakydamas į šiuos kaltini
mus, prezidentas Algirdas Bra
zauskas teigė, kad „tokios for
muluotės 999c yra neteisingos". 
Pasak prezidento, Mažeikių per
dirbimo įmonė yra Lietuvos 
nuosavybė, jos akcijos nebuvo 
parduotos Rusijos įmonei. 

Anot prezidento, netinkamai 
vartojamas ir žodis ..nuoma", 
kadangi Mažeikių įmonė tik at
lieka paslaugas Rusijos įmonei. 
Mažeikiuose per metus perdir
bami 6 milijonai tonų naftos, 
kurią pateikia Lucoil. „Jeigu 
neturėtume šio kliento, įmonei 
grėstų visiškas bankrotas", kal
bėjo A. Brazauskas. 

Opozicijos vado Vytau to 
Landsbergio nuomone, sutartis 
tarp Mažeikių „Naftos" ir Rusi
jos „Lucoil" gali būti įforminta 
ir užsakymu, tačiau įmonę kaž
kodėl ketinama išnuomoti, ir 
itin ilgam laikotarpiui. 

KALENDORIUS 

Spalio 19 d.: Š iaurės 
Amerikos kankiniai Izaokas 
Jogues ir Jonas de Brebeuf; 
Akvilinas, Gritė, Sangėla. 

Spalio 20 d.: Šv. Paulius 
Kryžiaus; Vendelinas. Irena, 
Artemas, Gedainis. Saulė. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

LĖTINIO NUOVARGIO 
SINDROMAS 
(Chronic Fatigue Syndrome) 

DR. SIGITA PLIOPLIENĖ ir 
DR. AUDRIUS V. PLIOPLYS 

Pastarąjį dešimtmetį Amerikos 
ir kitų šalių spaudoje ėmė rodytis 
straipsniai apie paslaptingą ligą, 
kuri pakerta jaunus, energingus 
ir sveikus žmones, daugiausia 
20-40 metų amžiaus baltosios ra
sės moteris. 

Liga dažniausiai prasideda 
ūmai, „nekaltu" peršalimu: 
pakilusia kūno temperatūra, 
sloga, kosuliu, raumenų, gerklės 
ir galvos skausmais, padidėju
siais limfmazgiais, kartais pyki
nimu ir ypač stipriu nuovargio 
jausmu. Praėjus ūmiam periodui, 
bendra ligonio savijauta page
rėja, tačiau didžioji dalis simpto
mų lieka. Greta nuolatinio, se
kinančio pavargimo jausmo, at
siranda didelis bendras silpnu
mas, miego, atminties, koncen
tracijos sutrikimai. Labai dažnai 
ligoniai pradeda jausti depresiją, 
nerimą, baimę. O tai veda prie 
profesinės ir socialinės izoliacijos, 
vienatvės, beviltiškumo ir kitų 
svarbių psichologinių asmens 
problemų. Susidaro užburtas ra
tas, kai liga sukelia psichologines 
problemas, kurios, savo ruožtu, 
grįžta atgal ir iššaukia naujus 
ligos simptomus. Mano manymu, 
tai labai ryškus pavyzdys, koks 
yra galingas ryšys tarp žmogaus 
fiziologijos (kūno) ir psichologi
jos (jausmų). 

Sis susirgimas gali trukti 
daugelį metų, dažnai įgydamas 
banguojančią eigą: paūmėjimai 
keičiasi su geros savijautos 
periodais. Pastebėta, kad nuo šios 
ligos nėra mirštama, tačiau ligo
nių gyvenimas įgyja labai tragiš
ką eigą. 

Panašios ligos yra žinomos 
seniai. Medicinos patriarchas 
Hipokratas pripažino raumenų 
silpnumą (nuovargį), kuris at
siranda ilgai jų nenaudojant. 
1869 m. dr. G. Beard paskelbė, 
kad nervų sistemos energija gali 
būti išnaudota, ir šia būkle 
pavadino „neurastenia". 20-e am
žiuje atsirado kiti pavadinimai: 
epideminis mialginis encefalo
mielitas, lėtinis mononukleozės 
sindromas, post-virusinis nuovar
gio sindromas, lėtinis Epstein-
Barr sindromas ir t.t. 

1988 m. grupė Amerikos moks
lininkų, vadovaujamų dr. 
Holmes, pavadino šią ligą „Lėti
nio nuovargio sindromu" (LNS), 
pagal būdingiausią jos simptomą. 
Tuo pat metu buvo sukurti 
diagnostikos kriterijai ir 
rekomendacijos, kuriomis re
miantis, gydytojai gali diagnozuo
ti LNS. 

Nepaisant to, medicinos dar
buotojai šią ligą vertina labai 
prieštaringai. Vieni mano, kad 
LNS sukelia Epstein-Barr viru
sas, nes ligonių kraujuje randami 
pakilę antikūnių titrai prieš šį 
virusą. Taip pat, yra randami 
pakilę antikūnių titrai ir prieš 
kitus virusus: HHV-6, CMV ir t.t. 
Tačiau iki šiol dar nėra pavykę 
atrasti aiškų šios ligos sukėlėją 
(virusą, bakteriją ar kitą mikro-
organizama). 

Kiti mokslininkai teigia, kad 
LNS nėra atskira liga, o tik viena 
iš psichiatrinių ligų, dažniausiai 
depresija. Paskutiniai tyrinė
jimai rodo, kad net 45% LNS pa
cientų turi depresiją, kuri didžia
jai daugumai ligonių atsirado, 
praėjus 1 ar 2 mėnesiams nuo 
LNS pradžios. Be to, LNS atveju 
antidepresantai neturi tokio 
stipraus gydomojo poveikio, kokį 
jie turi pirminės depresijos atve
ju. Taip pat įrodyta, kad depresi
ja LNS atveju atsiranda skir
tingu neurofiziologiniu mechaniz
mu, negu pirminė depresija. 

Tačiau aukštesnės nervinės 
veiklos funkcijų sutrikimai, pvz. 
atminties, koncentracijos, mąs
tymo, miego ir patologiniai duo
menys, rasti atliekant magneti
nio branduolinio rezonanso ty
rimą, verčia galvoti apie organi
nius pakenkimus galvos smege
nyse. Patologiniai imunologinių 
tyrimų duomenys aiškiai byloja 
apie nenormalią ligonio imuninę 
sistemą, kuri gali būti nusilpusi 
arba per daug aktyvi. Įdomius 
duomenis paskelbė Škotijos 
mokslininkai. Jie nustatė, kad 
75% visų LNS ligonių turi 
pakitusias mitochondrijas, t.y. 
ląstelių daleles, kuriose vyksta 
biocheminė energijos gamyba. 
Kita grupė mokslininkų atrado, 
kad yra sutrikimai neurohormo-
ninės sistemos veikloje. 

Didelę problemą kelia tai, kad, 
nežinant ligos mechanizmo ir 
sukėlėjo, kol kas nėra ir specifinio 
gydymo. Todėl šiuo metu LNS te
rapijoje yra dvi pagrindinės kryp
tys. Viena kryptis, stengiantis pa
lengvinti ligonio simptomus. 
Tam tikslui naudojami gerai 
žinomi vaistai. Yra plačiai 
taikomi įvairūs antidepresantai, 
priešuždegiminiai, priešaler-
giniai, nuskausminantys ir kiti 
vaistai. Tokiu atveju gydymas 
labai priklauso nuo gydytojo 
išmonės ir jo klinikinio patyrimo. 
Kita kryptis — eksperimentinis 
gydymas. Yra kuriami nauji 
vaistai arba naudojami netikėti 
medikamentai bei jų kombina
cijos. 

LNS centras, įsikūręs Mercy • 
ligoninėje, Čikagoje, naudoja tiek 
plačiai pripažintus vaistus, tiek 
naujus medikamentus. Yra suda
ryta mokslinė tyrimo programa, 
kurios metu yra išbandomas 2 
vaistų, Amantadine ir Carnitine, 
efektyvumas LNS atveju. Svar
biausia, kad būtų pasiektas geras 
gydymo efektas, neužtenka tik 
vaistų. Todėl šiame centre ligo
niai gali pasikonsultuoti su paty
rusiu psichologu ir socialiniu dar
buotoju. Dėl informacijos pra
šome kreiptis telefonais: (312) 
567-2600 arba (312) 445-0123. 

Galvojant apie Lėtinio 
nuovargio sindromą, gydytojams 
ir pacientams kyla daugiau 

klausimų, negu atsakymų. Rei
kia tikėti, kad netolimoje ateity
je mokslininkai atsakys į juos. Ir 
paslaptis, gaubianti šią ligą, tuo
met liks tik kaip istorinė pasaka. 

SVEIKATAI SVARBŪS MINERALAI 
DR. ANTANAS ADOMAVIČIUS 

Kas tai yra mineralas? 
Tai kr is ta l in is cheminis 

elementas, kuris atsiranda, 
vykstant neorganiniams proce
sams gamtoje. Daugelis žmonių 
mineralus sieja su pramone ir 
mano, kad mineralai yra 
geležis, nikelis, varis ar kuris 
kitas metalas, tinkantis sunkia

jai pramonei, bet nežino, kad 
mineralai yra labai reikšmingi 
žmogaus organizmui ir reikalin
gi sveikatai palaikyti. 

Atsiradus biocheminei medi
cinai, išryškėjo, koks yra mine
ralų vaidmuo žmogaus organiz
mui, kokiose organizmo vei
kimo srityse jie dalyvauja ir kas 

Amerikiečių medic in in i s pe rsona las , išvykęs į L ie tuvą rugsėjo 30 d. a t ida ry t i ortopedinę vaikų 
operacinę Vi ln iaus un ive r s i t e to ligoninėje. Iš k a i r ė s : Pame la M. Zaros l inski , Robin Frances 
Lancas ter , H a n n a Matės , Chr i s t i ne OBrien ir P e t e r Dreher . Nuot r . J . T a m u l a i č i o 

atsitinka, jeigu jų organizmui 
trūksta. Dabar žinoma daugiau 
kaip 20 mineralų, kurie būtini 
žmogaus organizmui. 

Yra trys skirtingos grupės ar
ba funkcijos, kur mineralai or
ganizmui reikalingi: 

1. kaip statybinė medžiaga 
kaulams ir dantims (pvz. kalcis, 
fosforas, magnis); 

2. kaip tarpininkai enzi-
miniam arba fermentaciniam 
procesui, kuris gyvybiškai svar
bus kiekvienai organizmo 
ląstelei; 

3. kaip palaikantys skysčių 
balansą tarp ląstelės ir jos išo
rės. 

Mineralai nėra kažkokia ma
giška medicina, bet jie svarbūs 
ir būtini žmogaus organizmui, 
dėl to turi įeiti į kasdieninę 
mūsų mitybą, pastoviai valgant 
tokį maistą, kur iame tų 
mineralų yra. Jeigu žmogus 
valgo maistą, kuriame trūksta 
mineralų, gali kilti įvairūs or
ganizmo sutrikimai ir negalios. 

Kai kurie mineralai reikalin
gi tik nedidelėm dozėm ir yra 
pavojingi, jei į organizmą 
patenka didelės jų dozės, tačiau, 
reikia atsiminti, jeigu žmogus 
vartoja gerą, tinkamą dietą, tai 
mineralų gaus pakankamai iš 
maisto ir papildomai jų imti 
nereikės. 

Dabar pažvelkime į kai ku
riuos mineralus atskirai. 

Kalcis (calcium) yra mine
ralas, kurio daugiausia žmo
gaus organizme, apie 1,200 gr. 
Net 99 procentai kalcio yra kau
luose ir sudaro mūsų skeleto bei 
dantų bazę. Maždaug Ifc kalcio 
yra kraujyje. Šis procentas pats 
svarbiausias, nes nuo jo priklau
so raumenų susitraukimas, be 
to, kalcis dalyvauja kraujo 
krešėjimo procese ir pagreitina 
nervų reakciją į dirgiklius, taip 
pat jis būtinas paratyreoidinių 
hormonų gamybai ir jų 
veikimui. 

Kalcio tinkamam įsijungi-
mui-įsisavinimui į organizmą 
padeda vitaminas D ir pro
teinai. 

Kalcis ypač svarbus, vaikui 
augant Trūkstant kalcio, sulė
tėja augimas ir tinkamai neiš
sivysto vaiko skeletas bei dan
tys. Kalcio trūkumui atsiradus 
pas pagyvenusius žmones, vys
tosi osteoporozė (ypač pas 
vyresnes moteris), o tai sąlygoja 
kaulų lūžimus nuo menkiausios 
traumos. Kad būtų išvengta 
osteoporozės, būtinas kalcis, vi
taminas D ir maistas, turintis 
pakankamai proteinų. Kalcio 
trūkum" simptomas yra nervų 
spazmai ir mėšlungis, ypač 
kojose. 

Kur yra daugiausia kalcio? 
Sūryje, piene, kefyre, sar-

dinose. pupelėse, migdoluose ir 
kitame maiste. 

Gydant mėšlungį, nemigą, 
esant dažniems kaulų lūžiams 
dėl kalcio stokos organizme, 
reikia šio mineralo imti 1 gr. į 
parą, šią dozę priimant per tris 
kartus. 

fBus daugiau) 

SKIEPAI NUO 
INFLUENZOS 

Jau kuris laikas gydytojai 
primena vyresnio amžiaus 
žmonėms (sulaukusiems 65 m. 
amžiaus) ir sergantiems chro
niškais negalavimais (širdies ar 
plaučių ligomis), pasiskiepyti 
nuo influenzos, kol jos susir
gimai neprasidėjo didesniu mas
tu. Kadangi po paskiepijimo 
trunka maždaug dvi savaites. 
kol įgaunamas pakankamas 
imunitetas, patariama skiepytis 
kaip galima greičiau. 

Čikagos Sveikatos departa
mentas pasirūpino, kad 
vyresnio amžiaus žmonės gale 
tų būti skiepijami nemokamai, 
o kai kuriose vietose šiuo metu 
skelbiami skiepai gerokai papi
ginta kaina. Jeigu kas nori eiti 
pas savo gydytoja, skiepai 
šiemet padengiami ..Medicare 
Part B" plano, tik reikia pas 
gydytoją nusinešti Medicare 
kortele. 

Čikagiečiai, nespėję pasiskie
pyti po pirmųjų skelbimų, ra
ginami tai atlikti artimoje atei
tyje. Nemokamai skiepijama 
dar šiandien, spalio 19 d., nuo 
9 vai. ryto iki 3:30 vai. p.p. 
Southvvest Regionai Center/Chi-
cago Dept. on Aging, 6117 S. 
Kedzie; spalio 26 d. — St. Daniel 
the Prophet bažnyčioje, 5330 S. 
Nashville, nuo 9 ryto iki 1 vai. 
p.p.; lapkričio 16 d. — Southvvest 
Regionai Center (aukščiau 
nurodytu adresu); lapkričio 19 
d. — Five Holy Martyrs bažny
čioje. Brighton Parke — 4327 S. 
Richmond Ave., nuo 9 vai. r. iki 
1 vai. po pietų. 

AR NORITE DALYVAUTI 
TYRIMUOSE? 

Illinois universiteto Čikagoje 
Odos ligų skyriuje bus atlie
kami naujų vaistų, gydančių 
nuo nušalimo atsirandančias 
skausmingas "pūsleles ant lūpų, 
panosėje ir kitur (angį. — Cold 
sores), tyrimai. Šių vaistų 
veikimui patikrinti reikalingi 
savanoriai. Jie turi būti sulaukė 
bent 18 metų amžiaus ir gauti 
šio ,,cold sores" viruso simp
tomus mažiausiai tris kartus 
per metus. Vaistus reikia dėti 
kas dvi valandos keturias 
dienas iš eilės, dažnai patikri
nant universiteto klinikų gydy
tojams. Tikima, kad šių vaistų 
vartojimas sustabdo nušalimo 
pūslelių atsiradimą arba su
t rumpina jų gijimo laika, 
sumažina skausmą ir nepa
togumą. Kas norėtų dalyvauti 
tyrimuose, daugiau informacijų 
gali gauti tel. 312-996-7615. 

• 1846 m. rugsėjo 23 d. 
vokiečių astronomas Johann 
Gottfried Galle atrado nauja 
planetą — Neptūną. 

• Pirmoji moteris, JAV 
Senato patvirtinta Aukščiau
siojo teismo teisėja, buvo Sandra 
Day O'Connor (1981 m. rugsėjo 
21 d.). 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
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EMOCINĖS LIGOS 
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6449 So. Pulaskl Road 
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Dantų Gydytoja 
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9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
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DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 12 6. penkt 10 1? 16 

ARAS ŽLIOBA. M.D 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

haperville Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulta 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel . 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. 312-586 3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St.. Chicago. IL 60638 
Vai pirm . antr *»tv <• penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal -.usi'anmą 
-



Savaitgalis, kai buvo svarstomos 

IŠEIVIJOS VEIKLOS 
GAIRĖS 

Spalio 8 d. į Čikagą lėk tuvais 
ir automobiliais skubėjo LB-nės 
darbuotojai, nes 9-10 d. „Em-
b a s y S u i t e s h o t e l " ( p r i e 
O'Hare) vyko JAV Lietuvių 
Bendruomenės XIII Tarybos 
trečioji sesija. Tuomet viešbuty
je buvo susibūręs išeivijos veik
los elitas. Žinau, kad bus su šio
mis mano mintimis nesut inkan
čių, tačiau ir nuošalyje stovin
tieji turėtų susimąstyt i ir pri
pažinti , kad be LB-nės nebū tų 
Dainų ir Tautinių šokių šven
čių, Kultūros ir Pasaul io j aun i 
mo kongresų, ir dar daug ko ne
būtų. Gal j au užmiršome, k ieno 
rūpesčiu bei globa buvo suorga
nizuotos ir veikia l i tuan i s t inės 
mokyklos. Taip pat po LB- nės 
iškaba vyksta Mokslo ir kūry
bos simpoziumai i r daug k i t ų 
renginių, kurie jungia išeiviją ir 
palaiko lietuvybę. 

Be to, LB-nės darbuotojų t a rpe 
gimė idėja, kad r e ik i a suorga
nizuoti finansinę bazę. Ta idėja 
brendo ir išsivystė į Lietuvių 
fondą, kur is yra l ie tuviškos 
veiklos „gyvybės šaltinis". Bū tų 
gal ima beveik jaučio odą pr i ra 
šyti, jeigu norė tumėme išvardy
ti visus bendruomenės at l iktus 
darbus. Dabar labai popul iaru 
kalbėti apie paramą Lietuvai . 
Yra sukurta daug nereal ių pro
jek tų ir daug apie juos pr ikal
bėta . Mūsų „ekonominė pagal
b a " tėra t i k muilo burbulas , 
kadangi už milijoną ar k i t ą 
v a l s t y b i n i u m a s t u g a l b ū t 
pakaktų t ik p ipi rams nupi rk t i . 
Ekonomiją patys da rbu ir pro
t i n g a i s į s t a t y m a i s t u r ė t ų 
tvarkyt i . 

LB Socialinė ta ryba , daug ne
kalbėdama, ėmėsi darbo, k u r i s 
t ik ra i reikalingas, i r šiuo m e t u 
Lietuva pati negalėtų jo a t l ik t i . 
Ta i yra sugrąžinti sveikatą vai
kams , kuriems Lietuvoje šiuo 
me tu medicininės pagalbos dar 
n e g a l i m a s u t e i k t i . Ir, k a s 
svarbiausia, kad m u m s patiems, 
palyginti , mažai teka inuoja . 
Mums tereikia pas i rūpint i t ik 
vaikų ir jų motinų a tvež imu, o 
operacijas i r gydymą nemoka
m a i atlieka Shr iners l igoninės. 
Kadangi v idut in iškai gydymo 
periodas tęsiasi apie 9 mėn., tad 
priežiūra, mai t in imu, transpor-
tacija ir visais k i t a i s re ika la is 
rūpinasi „Lietuvos vaikų vil
t i s " . Kiekvieno vaiko operacijos 
i r pats gydymas ka inuo tų t a r p 
100,000 ir 500,000 dol. Taigi 
labai drąsiai gal ima teigt i , kad 
medicininės pagalbos buvo su
te ik ta už 5 milijonus dolerių ar 
n e t daugiau. 

Gal atrodytų, jog buvo n u o te
mos nuklysta? Manyčiau, kad 
ne, nes reikia pakartotinai išaiš
k in t i JAV LB paskir t į i r jos 
veiklą. Pasitaiko, k a d ir spau
doje rašantieji dar nežino, k a m 
priklauso l i tuanis t inės mokyk
los. Be to, šios skil t ies paskir t is 
nėra aprašyti suvažiavimus, dis
kusijas ar nutar imus . Apie JAV 
LB Tarybos sesiją buvo plačiau 
rašoma. Pr ie a tskirų nu ta r imų 
gal ir aš dar sugrįšiu, tik nuro
džiau bendruomenės veiklos 
plačią apimtį. 

JAV LB-nės struktūrą sudaro: 

J A V LB Taryba, JAV LB Kraš
to valdyba, o darbus vykdo įvai
r ios tarybos ir organizacinės 
sekcijos. LB-nės apimtyje yra: 
Švietimo, socialinių reikalų, 
Kul tūros , Visuomeninių reika
lų, Religijos, Ekonominių reika
lų tarybos ir Jaunimo bei spor
to sekcijos. Taip pat dar yra 
d a u g komisijų. Sesijos ir yra 
kviečiamos,kad visi duotų savo 
veiklos ir ateit ies planų ap
žvalgą. Kad darbas sklandžiau 
ei tų, buvo sudarytas darbo pre
zidiumas ir sekretoriatas. Sesi
ją a t idarė Tarybos prezidiumo 
pirm. Vyt. Kamantas . Invokaci-
ją sukalbėjo kun. Juozas Vaiš-
nys , SJ. Kalbėjo Vidurio Vaka
rų apygardos pirm. Kazys Lau
kai t i s , ku r i s buvo faktiškasis 
šios sesijos šeimininkas. 

P r i ė m u s d a r b o t v a r k ę i r 
praėjusios sesijos protokolą, 
prasidėjo pranešimai , kurie, su 
t r u m p a pietų per t rauka, tęsėsi 
iki 6:15 vak. vakaro. Dėl ka i 
kur ių pranešimų kilo diskusijos. 
J a u seniai buvo jaučiamas, o 
diskusijų metu iškilo į viršų 
nesu ta r imas ta rp PLB ir JAV 
Kraš to LB. Pasibaigus š iam 
posėdžiui, vyko komisijų pasi
t a r ima i . Manyčiau, kad dau
g i a u s i a da lyv ių s u t r a u k ė 
Visuomeninių reikalu komisijos 
svars tymas , kadangi čia buvo 
svarstomi ryšių su Lietuva ir jos 
dabar t ine vyriausybe klausi
ma i . Taip pa t iškilo ir Detroito 
konferencijos klausimas. Kaip 
i r buvo gal ima t ikėt i , vis t ik 
buvo teigiama, kad konferencija 
pavyko sėkmingai . Ir j au k i t u 
sak in iu — kad vis t ik minis t ru i 
p i rm. Adolfui Šleževičiui vos iš 
Detroito grįžus, buvo priimti iš
eivijai nepalankūs potvarkiai . 
Tad, kur čia yra logika ir t a s 
pasisekimas? 

N e b a i g u s visų k l a u s i m ų 
svars tyt i , vėl teko skubėt i į 
bendrą salę, nes 8 vai. vakaro 
prasidėjo penktas is posėdis. 
Š iame posėdyje buvo svarstomi 
J A V LB įstatų ir taisyklių kei
t i m a s — Vytautas K a m a n t a s , 
adv. Saul ius Kuprys ir dr. Vy
t a s N a r u t i s . Kadangi buvo 
svarstomi ir Socialinės tarybos 
į s ta ta i , t eko sėdėti ir laukt i . Po 
S o c i a l i n ė s t a r y b o s r e i k a l ų 
svars tymo važiavome namo, 
nors sesija dar nebuvo pasibai
gusi . Tokiu būdu iš ryto išva
žiavau 6:45, o parvažiavau 11 
vai . vakaro. 

Daugelis komisijų sėdėjo iki 
v ė l y v a u s v i d u r n a k č i o , n e s 
n u t a r i m u s teko suformuluoti ir 
p a r a š y t i , n e s j u o s r e ikė jo 
pa te ik t i ryt inei sesijai. Tad 
t iems, kur ie mano, kad tarybų 
nar ia i nieko nedirba, t ik prieš 
foto apa ra tus pastovi, norėčiau 
pasakyt i : vienos dienos „malo
numai" ta i 15 vai. posėdžių ir po 
5-6 vai. miego — vėl posėdžiai. 
Be to, iš toliau a tvykusiems 
toks „socialinis suėjimas" kai
nuoja 600-800 dol. Todėl žmogiš
kąs ias jų klaidas, jeigu pasitai
ko, reikia užmiršti, kai matome, 
kad žmonės, nesiekdami sau jo
kios naudos, tiek daug atiduoda 
Bendruomenės labui. 

J u o z a s Ž y g a s 

Kieno sienas saugo 
Jelcinas 

E. RINGUS 

Rusų k a r i n i ų da l in ių konservatorių, patriotų-nacio-
išvedimas iš Lietuvos darosi vis nalistų ir buvusiu aparatčikų 
prasmingesnis, nes Jelcinas vis jėgos auga, o prie jų šliejasi ir 
arčiau broliaujasi su rusais- dabartinis Rusijos prezidentas, 
imperialistais. Savo dabartinės Tokioms jėgoms stiprėjant, gali-
karjeros pradžioje jis dalino mybė tolimesniam demokrakra-
laisvę visoms respublikoms, tijos vystymuisi ir tautų galuti-
yrač Pabaltijo. Visoms naujoms nam išsilaisvinimui mažėja, 
respublikoms buvo palikta tei- R u s ų politikai pastebėjo, kad, 
sė patiems ginti savo sienas, jeigu jie nepropaguoja rusiško 
Dabar Jelcinas jau kalba apie tų šovinizmo-imper dizmo, jų kar-
sienų nekeičiamumą be Mask- jeros ateit is menka. Todėl 
vos sutikimo, tarpininkauda- vienas per kitą reiškia savo 
mas naujų kraštų kivirčuose patriotizmą ir pasisako už buvu-
Moldavoje ir Kaukazo kraštuo- sių sienų išlaikymą. Kai anks-
se. Neseniai jis kreipėsi j Vidu- čiau Jelcinas buvo pasiruošęs 
rinės Azijos tautų prezidentus, grąžinti Japonijai užgrobtas 
kad padėtų apsaugoti Tadžikis- salas, tai dabartinis premjeras 
tano-Afganistano sieną. Iš jo jau nesutinka prarasti nei pėdos 
lūpų vėl pasklido tezė, kad rusiškos territorijos. 
Tadžikistano siena yra ir Rusi
jos valstybės riba. Koks pagrin
das tok ia i tezei? J e l c inas 
aiškina, kad: 1. pasirašyta sie
nų saugojimo sutart is su viso
mis respublikomis; 2. kyla isla-
mizmo grėsmė; 3. pareiga ginti 
rusus, gyvenančius Tadžikista
ne. Labiausiai Jelciną baugina 

LIETUVIŲ NUOTYKIAI 
NORVEGIJOJE 

P . P A L Y S 

„Daug pastangų kainavo susi- akis kritęs vienas „pinigų netu-
ta r imas apie bevizinį l ietuvių rėjęs" kaunietis studentas, ap-
įvažiavimą į Norvegiją. „Jeigu aš sitempęs naujais džinsais ir ap
sėdėsiu rankas sudėjęs ir neban- siavęs dar parduotuve kvepian-
dysiu ištaisyti klaidų, gali at- čiais batais, 
sitikti, jog norint iems vykt i į Konsulas L. Bodas, nors ir ne-
Norvegiją teks pirkti vizas", sitikėdamas a tgaut i pinigus 
Taip a t sakė Lietuvos garbės (Lietuvos vyriausybė tokiems 
konsulas Norvegijoje Leonas reikalams pinigų neduodanti), 
Bodas žurnalistei Ramunei Sa- gavęs iš tų s tudentų raštišką 
ka lauska i te i . J i s traipsnyje pasižadėjimą, kad skola būsian-
„Lietuvių nuotykiai Norvegijo- ti grąžinta po penkerių metų, 
je" , dienraštyje „Lietuvos ry
tas" (rugsėjo 15 d., Nr. 179) rašo, 
kad ji , nuvykusi pas konsulą L. 
Bodą, t en jau radusi porą stu
dentų, į Norvegiją atvykusių iš 
Lietuvos, prašyti konsulą pini-

jiems nupirkęs bilietus iš Oslo 
į Taliną ir dar davęs 100 kronų 
maistui. Studentai , paklausti, 
kaip jie t ikisi skolą grąžinti, 
atsakė, jog per keletą metų, tau
pant po kelis centus, tai pada-

Tokioms nuotaikoms susiklos
čius, prez. Bill Clintono vyriau
sybė nutarė peržiūrėti savo poli
tiką Rusijos adresu, nes prez. 
Bush ruso-centrinė politika 
buvo naudinga tik buvusiai im
perijai, bet labai žalinga at
gimstančioms tautoms. Rusijos 
„pastangos" taikyti naujų vals-

islamizmo veržimasis į Vidu- tybių kivirčus taikos neatnešė. 
rinės Azijos kraštus , nes tuo 
būdu tie kraš ta i atsikratytų 
Maskvos įtakos per jos dar 
užsilikusius agentus, buvusius 
partiniuus aparatčikus. Todėl 
jis kvietė dar išt ikimus tų 
k raš tų prez identus atei t i į 
pagalbą ginti Tadžikistano sie
nas, kurias dar vis saugo Mask
vos daliniai. Vietiniai ir Afga
nistano tadžikai bando pašalin
ti Maskvos užmestą aparatūrą, 
kurią tebegina rusų daliniai, 
prarasdami nemažai gyvybių. 

Buvusios imperijos sienų ap
sauga, a t l iekama per Maskvą, 
atkreipė Amerikos vyriausybės 
dėmesį. Kaip atsimename, prez. 
George Bush politika rėmėsi 
tolimesniu imperijos išlaikymu. 
J i s nerėmė daugelio t a u t ų 
nepriklausomybės siekių, ta rs i 
norėdamas palaikyti Gorbačio
vo pastangas vesti Sov. Sąjun
gą į demokratiją. J is Kijeve, 
sovietams aiškiai griūvant, pa
t a rė ukra in ieč iams laikyt is 
Maskvos skverno, o pabaltie-
čiams neskriausti rusų, priva
žiavusių į jų kraštus. Tuojau po 
pučo sienų apsaugas Jelcinas 
pavedė vidaus ministerijai. Ta
čiau ilgainiui vidaus ministeri
jos pareigas pamažu perėmė 
KGB, kurios įtaka į vidaus Ru
sijos reikalus ir šiandien stipri. 
Savo išsilaikymui Jelcinas vis 
daugiau naudojasi KGB paslau
gomis. KGB įstaigų remiamos 

Maskvos kišimasis tik platino 
tau tų nesantaikas, ginkluojant 
vienus ir ki tus. Todėl Clintono 
vyriausybė neseniai suformula
vo naują direktyvą apie savo 
naujas pažiūras į tolimesnius 
santykius su Rusija ir persiun
tė j a s draugiškoms valstybėms, 
pageidaudama jų komentarų ir 
pritarimo. Pagal tas direktyvas, 
Amerika ir J T siūlosi ateityje 
pavaduoti Rusiją ir tarpinin
kau t i esamuose ar būsimuose 
kivirčuose tarp visų buvusių 
Sov. Sąjungos tautų, įskaitant 
pačią Rusija. .Jugoslavijos pa
vyzdys parodė pasauliui, ypač 
JAV ir Europai, kad stovėjimas 
nuošalyje buvo labai nuostolin
gas. Tačiau Jugoslavijos kon
fliktas buvo tik vietinis ir 
mažiau pavojingas. Būsimas 
konfliktas už buvusios geležinės 
uždangos jau gali įvelti beveik 
visą kontinentą. Tas pats Jugos
lavijos pavyzdys parodė rusams, 
kad jie gali sekti serbų pavyz
džiu. Serbai užėmė beveik visą 
Bosniją, gindami savo tautiečių 
interesus, be didelių protestų ar 
karo veiksmu iš demokratinių 
valstybių. 

K a s sustabdys rusus , kai jie 
bandys ginti savo tautiečius Pa
baltijo valstybėse, Belarusijoje, 
Ukrainoje, Kazachstane? Jie jau 
dabar tai daro Tadžikistane, 
Moldovoje ir Abhazijoje. 

J A V pirmas bandymas kištis 

gų, kad jie galėtų grįžti į Lietu
vą. Juos , parke bemiegančius, 
sulaikiusi policija ir davusi kon
sulo adresą. ,,... o amer ikas ir 
turkijas apkeliavusiems lietu
vaičiams rast i šią instituciją 
nėra sunku" , — sako straipsnio 
autorė. Kitiems, kar tu su autore 
ten esant iems, žurnal is tams į 

į Gruzijos konfliktą baigėsi CIA 
agento mirt imi. Dabar paaiškė
jo, kad agentą sutvarkė KGB, 
tuo būdu įspėdami Ameriką at
sisakyti tolimesnių bandymų 
kištis į Rusijos vidaus reikalus . 
Sovietologai pastebi, kad Jelci
nas vis mažiau tur i į takos į 
KGB ir generolų veiklą. Abi or
ganizacijos verčia Jelciną griež
čiau elgtis su imperijos sateli
tais, duodant suprasti , kad, 
jeigu jis nesustabdys tolimesnio 
buvusios imperijos griuvimo, 
bus pakeis tas stipresne asme
nybe, didesniu patriotu. 

ryti nebūsią sunku. 
Toliau straipsnyje rašoma, 

kad, neseniai iš Norvegijos po
licijos rankų vaduojant lietu
vius, apvogusius mašiną ar 
bandžiusius įvežti alkoholį ir 
cigaretes, konsulas irgi turėjęs 
piniginių išlaidų. 

Pas konsulą su pinigų prašy
mais kreipiasi ne vien iš Lietu
vos atklydusieji. Pas jį kreipėsi 
ir Bergeno mieste studijuojanti 
lietuvaitė, prašydama pinigų, 
kad galėtų užmokėti viešbučiui 
Oslo mieste, kur ji buvo at
vykusi paviešėti. Vėliau pa
aiškėję, kad aukštoji mokykla, 
kurioje ji studijuoja, pinigų jai 
buvo davusi. „Nepaisant to, ap
sukrioji lietuvaitė buvo sugalvo
jusi ir konsulo sąskaiton padi
dinti savo piniginę" 

Praėjusią vasarą Norvegijoje 
nutikęs įvykis ypač apstulbinęs 
vietos gyventojus. Mat, ten 
gastroliuojant vienai lietuvių 
folkloro grupei, miręs vienas 

grupės narys. Mirusio kolegos 
niekas nepasigedęs, o ir gastro
lės buvo tęsiamos toliau, ne t 
nepasidomėjus, kaip viskas pa
sibaigė. Norvegai sakė , kad, 
jeigu jiems ta ip būtų nut ikę , t a i 
gastrolės būtų nutrauktos ir visi 
ka r tu savo buvusį grupės nar į 
būtų palydėję į jo pasku t inę 
kelioneę. 

Leonas Bodas apie save sako, 
kad j is sutikęs užimti Lietuvos 
garbės konsulo pareigas Norve
gijoje tik po ilgų rag in imų: 
„Viską nulėmė s e n t i m e n t a s 
Lietuvai, k u r prieš šešias kar
tas gyveno Bodų g iminė" . 

Gan nedžiuginančiai straipsnį 
užbaigdama, R. Saka lauska i t ė 
rašo: „Norvegų susižavėjimo 
Lietuva laikai, atrodo, baigiasi. 
Solidžiausias šalies d ienraš t i s 
„Aftenposten", p a s a k o d a m a s 
apie Lietuvos dvira t in inkų ko
mandą, dalyvavusią pasaul io 
čempionate , rašė , jog spor
t in inka i , n e t u r i n t y s p in igų, 
gyvena lūšnose už miesto, k u r 
nėra karšto vandens. Atsiliepi
mai apie nesipraususį žmogų 
norvegams yra patys blogiausi". 

I . M I L K E V I Č I Ū T Ė 
V A R Š U V O J E 

Garsioji Lietuvos operos daini
n inkė Irena Milkevičiūtė su di
džiuliu pasisekimu Varšuvos 
t ea t r e „Wielki" da inavo Vin-
cenzo Bellini operoje „Norma" . 
Anksčiau Irena Milkevičiūtė 
Varšuvos tea t re dainavo Lizos 
partiją Piotr Caikovskij opero
je „Pikų dama" , o ta ip pa t su 
š i u o t e a t r u g a s t r o l i a v o 
Paryžiuje. 

• E l i zabe th A n n S e t o n 1975 
m. rugsėjo 14 d. t apo pirmoji, 
JAV gimusi paskelbta šventąja. 

Į Los Angeles atvykusį prez. A. Brazauską pasitiko keliolika piketuotoju ir parodė, kad ne visi 
lietuviai yra susižavėję jo asmeniu ar vedama politika Lietuvoje. 

KAZYS BIZAUSKAS: 
LIETUVOS ATSTOVAS JAV 

I&skrendant j Lietuvą rugsėjo 30 d. O'Hare aerodrome „Lietuvos vaiku vilties 
komiteto narės (iš kairės) Alė Kėželienė ir Dana Kaunienė su išlydėjusią 
Socialinių reikalų tarybos pirm. Birute Jasaitiene. 

Nuotr. J . Tamulaidio 
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„1. P. K. Norkui, jam privažiavus Ameriką, nebuvo 
leista išlipti iš laivo ir jis buvo sulaikytas Ellis Island. 
'Dėl p. Norkaus sulaikymo kilo dalyje Amerikos lietu
vių laikraščių įvairių įtarimų ir net kaltinimų Lietu
vos vyriausybės ir Vašingtono Pasiuntinybės nariams. 

2. Padėtis buvo tokia. State Departmentą?, kaip 
minėjau, turėjo įvairių skundų ant K. Norkaus, neva 
už jo prisidėjimą prie nelegal io šmugehavimo 
emigrantų į Jungtines Amerikos Valstybes. 

Kuomet pasirodė Pas iun t inybės ka l t in imai , 
Pasiuntinybės Sekretorius, mano įsakytas, nuėjo į Sta
te Departmentą paklausti, ar S ta te Departmentas 
nieko neturės prieš, kad Pasiuntinybės dementavime 
dėl Norkaus sulaikymo galėtume aiškiai pasakyti, kad 
jis sulaikytas Amerikos Valdžios parėdymu ir kad jo 
sulaikyme nė Lietuvos vyriausybė, nė Pasiuntinybė 
nėra visai atsakominga. Buvo jų prašyta kol ka* nieko 
neskelbti, kol nebus užbaigta byla. 

Tuo ta rpu už poros dienų tilpo ,New York Herald 
ir Tribūne' žinia, neabejotinai Amerikos valdžios pa
duota, kurioj kalbama dėl K. Norkaus sulaikymo ir kur 
minimas p . Rabinavičiaus vardas, kad jis konferavo su 
State Departmentu dėl didesnės pasų kontroles pra-
vedimo. Tą žinią kai kurie lietuvių laikraščiai savo
tiškai interpretavo ir sunaudojo. 

3. Tuo laiku apturėjau iš K. Norkaus laišką, 
kuriame jis rašo. kad jis provokatoriškai vra i?kustas 

ir prašo užtarimo. 
Mano įsakomas p. Rabinavičius vėl nuėjo į State 

Departmentą ir pranešė, kad p. Norkaus pasakymu jis 
sulaikytas neteisingai ir neteisėtai, todėl prašome j} 
išleisti. Į tai buvo duota suprasti, kad t a s reikalas esąs 
vidaus Amerikos reikalas ir jokia intervencija čia 
negalima. 

Panašiai ir a tsakiau p. Norkui. 
Už poros dienų ,New York Times' tilpo žinutė apie 

p. Norkaus sulaikymą, kur tarp ki ta ko pasakyta, kad 
jo politiniai priešai esą jį įskundę, kad jis priklausęs 
prie partijos, kur i rinkimuose pralaimėjusi , ir kad 
nelaukiąs užtarimo iš Lietuvos Pasiunt inybės. 

4. Tokiai padėčiai susidarius, vasario mėn. 20 d. 
rytą nuėjau pas p. Young ir pranešiau. 

P. K. Norkus, Lietuvos pilietis, sulaikytas Ellis 
Island, jo pasas tvarkoj; jei Amerikos Vyriausybė turi 
kokių kaltinimų, tai teužveda bylą, gi jei neturi 
kaltinimų, tai tegul jį paleidžia. Be to, sakiau, kad 
pasiųsiu notą su prašymu paaiškint i , kodėl p. Norkus 
sulaikytas. 

Man buvo a tsakyta , kad į mano notą atsakysią ir 
pasistengisą paskubint i visą reikalą. 

Vasario 21 d. p. K. Norkus buvo išleistas 1 mėnesiui 
sudėjęs užstato $1000,-. , 

5. Kalbant iš esmės, tur iu pasakyt i , kad neturiu 
įrodymų, jog per p. Norkų ėjo emigrantų šmugelis. 
Tačiau amerikiečių lietuvių t a rpe tai Polisinelio 
paslaptis, daug kas žino ir kalba, jog galima rasti būdų 
įvažiuoti Amerikon, gerai už tai užmokėjus. Apie tai 
man pačiam teko ne kartą girdėti iš įvairių srovių lietu
vių, net iš ar t imesnių p. Norkaus partijos žmonių. 

Kadangi aš Ministerijai pranešiau apie visus abejo
tinus pasus ir leidimus ir kadangi tie žmonės yra Lietu
voje, tai labai lengva išgauti iš jų pasus ir viską ištirti. 
Tai ypač svarbu, nes sakoma, kad buvo vartoiamos Da-

dirbtos štampos. Tai p r a š i u duoti įsakymą, visą tą 
dalyką ištirti". 

Įvykiai taip susiklostė, kad tuo me tu a ts i rado 
JAV-ėse ir viena, žmonių ,kontrabanda' užsiimančių, 
agentų veiklos l iudininkė. 1925 m. kovo 13 d. advoka
tas Gevirtz iš New Yorko pris tatė Pas iunt inybei 
kažkokios Onos Staniškaitės prašymą išduoti ja i pasą 
arba leidimą vietoje jos neva pamesto Lietuvos užsienio 
paso. P 

Iš pasikalbėjimo su advokatu Gevirtz paaiškėjo, kad 
O Staniškaitė y ra kelionių biuro agentų išnaudojimo 
auka. J i atvyko Amerikon JAV-ių pasu, pr ik lausan
čiu kažkokiai Onai Jazminskai te i . O. S tan i ška i t ė 
keliavo kartu su Amerikos piliete K a t r i n a Jazmin-
skaite neva kaipo pastarosios sesuo. Atvykus į Ellis 
Island. Amerikos imigracijos valdininkai į tarė, kad K. 
Jazminskaitės bendrakeleivė yra ne jos sesuo, bet visai 
kitas asmuo. Inspektorių klausinėjama, ji pat i viską 
smulkiai išpasakojo. 

0. Staniškaitė, anot jos advokato, t apo apgau ta 
Kaune, K. Norkaus biure, kur jai buvo užt ikr inta , kad 
ji be sunkenybių įvažuos į Ameriką. Būdama papras
ta, nemokyta mergina, ji nesuprato, kokias pasekmes 
gali turėti jos keliavimas svetimo žmogaus pasu. 
Matomai tokį įspūdį gavo ir Amerikos valdininkai , 
kuriems O. Staniškaitė be jokių išsisukinėjimų į visus 
klausimus teisingai viską išdėstė. Gavusi iš Lietuvos 
Pasiuntinybės laikiną asmens pažymėjimą su Lietu
vos viza, ji buvo t rumpam laikui įleista Amer ikon 
aplankyti savo gimines. Jos parodymai, kas , ka ip i r 
kur parūpino jai JAV pasą, kokie asmenys ir agentūros 
tarpininkavo jai Lietuvoje ir pan., padėjo vėl iau 
Lietuvos teisingumo organams likviduoti nesąžiningų 
agentų operacijas. 

(Bus daug iau ) 

* ' i 
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Popiežius Jonas Paulius II Aušros Vartuose. Jo dešinėje — kard. Vincentas 
Sladkevičius. 

MINTYS APIE POPIEŽIAUS 
JONO PAULIAUS II 

VIEŠNAGĘ LIETUVOJE (II) 
LADAS TULABA 

Rugsėjo 5 d. iškilmingų šv. 
Mišių eigoje Vingio parke šv. 
Tėvas suteikė keliems suaugu
siems Krikšto ir Svtvirtinimo 
sakramentą. Apeigos buvo itin 
įspūdingos. Pamoksle popiežius 
kalbėjo apie dvasinį atgimimą 
iš šv. Dvasios. „Užgimimas iš 
šv. Dvasios, — sakė jis, — tai pa
slaptis, paliečianti žmogaus 
sielos gelmes. Kristus, pasaulio 
Atpirkėjas, šį gimimą susiejo su 
Krikšto sakramentu, kuris, 
kaip ir kiti sakramentai, reiškia 
nematomos paslapties regimąjį 
ženklą. Per šį sakramentą žmo 
gus tampa Dievo įsūniu, pagal 
Kristaus paveikslą įžengia i 
pažadėtąją Karalystę — Amži
nąjį Dievo gyvenimą". Priminęs 
savo troškimą aplankyti 
Lietuvą 1987 m., švenčiant 
Lietuvos Krikš to sukaktį , 
pareiškė savo džiaugsmą būti 
šia proga čia. Pasveikino kard. 
V. Sladkevičių, arkiv. A. Bačkį 
ir kitus Lietuvos vyskupus, o 
taip pat civilinės valdžios atsto
vus, visus šių iškilmių daly 
vius, ir ypatingu būdu tuos. 
kurie buvo bepriimą Krikštą 
Šiesiems linkėjo, kad ..ši 
malonės akimirka paskatintu 
liudyti tikėjimą kasdieniam 
gyvenime". Baigė savo ispū 
dingą pamokslą, sakydamas: 
„Krikštu priartėjame prie Kris 
taus, prie žmonių ir tautų isto
rijoje Dievo ręsto pastato ker
tinio akmens. Statykime ant jo 
visą mūsų ateitį. Būkime gyvie
ji akmenys tos Sandoros, kuria 
mūsų protėviai sudarė su 
Dievu". 

Labai svarbią kalbą popiežius 
Jonas Paulius II pasakė popie 
tėję Šv. Jono bažnyčioje 
Vilniaus universiteto akademi 
kams. Atsakydamas į rek 
toriaus pasveikinimą . jis ilgo 
je kalboje užsiminė universiteto 
istorijos eigą. pabrėždamas 
bažnytinę kilme ir primin
damas, kaip marksistinio 
režimo eigoje nesenoje praeityje 
darna tarp mokslo ir tikėjimo 
buvo suardyta. „Ypač neseniai. 
— sakė šv. Tėvas. — tarp šių 
sienų buvo girdėti Bažnyčiai ir 
jos mokslui kritiški, kupini 
įtarimo ir net atviro priešiš
kumo balsai". Tęsdamas savo 
kalbą. šv. Petro vietininką* 
priminė, jog „marksizmas nėra 
vienintelė mūsų amžiaus tra

gedija. Iš k i tos pusės — 
nemažesnė ir „dešiniųjų" re
žimų atneštoji žala. Jie „naci
jos" ir „tradicijos" vardu lygiai 
taip pat paniekino orumą, kuris 
nepriklausomai nuo rasės, įsi
tikinimų ir asmeninių savybių 
priklauso kiekvienam žmogui". 
Toliau šv. Tėvas nurodė ir pa
brėžė, kad yra galima ir būtina 
darna tarp žinojimo ir tikėjimo; 
tarp mokslo ir transcendencijos. 
Kur protas prisiartina prie pa
slapties, ten tikėjimas atsklei
džia paslaptį, kuri randama 
Dievuje. „Taigi, pinasi šviesa ir 
tamsa, — sakė Jonas Paulius, — 
lauktoji Bažnyčios ir kultūros 
santarvė turės išsklaidyti tamsą 
ir atidaryti duris šviesai... Da
bar Bažnyčia, labiau negu kada, 
yra pasiryžusi dėti j naują 
Europos ateitį savo seną ir vi
suomet nauja dalį. Tai Kristaus 
..Dievo su mumis" — Dievo su 
žmogumi liudijimas. Tai Dievo, 
kuris apsireiškė Sūnaus 
kryžiuje. Sūnaus, kuris tapo 
žmogumi, paskelbimas. Tai 
Dievo — Meilės — skelbimas. 
Šios Meilės paskatintas ir at
vykau pas jus. Sujaudintas 
žvelgiu j jūsų akis, pažinusias 
ašaras... Nebijokite. B'čiuliai. 
atverti durų Kristui! Ji.- pažįs
ta žmogaus širdį, moka atsakyti 
j skaudžiausius jo nerimo klau
simus. Jis kviečia mus kartu 
darbuotis ir kurti tikrai laisvą, 
vieningą žmoniją". 

Rugsėjo 6 d. iškilmės 
Kaune 

Per 300.000 žmonių minia 
Nemuno ir Neries santakoje 
laukė atvykstančio Vyriausiojo 
Ganytojo. Saulėtas, bet šaltas 
rytas. Iškilmingos šv Mišios. Jų 
metu didingas choras puikiai 
atliko religines giesmes. Jų 
melodiios įjungė gausios ti
kinčiųjų minios sielas į bendrą 
malda, kuria šv. Tėvas pradėjo 
savo pamokslą: ..Atsiųsk, 
Viešpatie, savo Dvasia ir at
naujink žemės veidą". Popiežius 
kvietė atsinaujinti Dvasia ir 
atsinaujinant atnaujinti žemės 
veidą. „Kristus, — sakė jis, — 
pnskelbė žmonijai Tiesos 
pilnatvę. Tačiau išganymo 
plane — reikia Sv Dvasios 
patepimo, kad šioji T:*>sa palies
tu žmogaus protą h -irrlj, leis

tų atnaujinti žemės veidą... At
siųsk šv. Dvasią ir atnaujink 
žemės veidą! Šis kreipinys itin 
svarbus šiuo metu, kai jūsų 
žemės sūnūs ir dukros, o taip 
pat ir kaimyniškos broliškos 
tautos jaučia bū t in i aus i ą 
poreikį iš pagrindų atnaujinti 
savo visuomeninį, šeimų, 
asmeninį ir tautinį gyvenimą... 
Šiandieniu Lietuvos istorijos 
tarpsniu svarbu kaip niekad, 
kad šv. Dvasios apšviesta visa 
krikščioniškoji Bendruomenė 
suvoktų savo uždavinį ir pa
siuntinybę. Kiekvienas asme
niškai yra kviečiamas liudyti 
Kristų... Visų Lietuvos sūnų ir 
dukrų žodžiai ir darbai tegul 
tampa nauja evangelizacija. 
Nauja ne turiniu, kuris visada 
lieka tas pats,... bet nauja savo 
metodais ir būdais, gebančiais 
atsakyti į mūsų laiko polėkius. 
Kad atsinaujintų viso jūsų 
krašto veidas, su tikėjimo įkarš
čiu tarkime: — Ateik šv. Dvasia, 
ateik ir atnaujink žemės veidą". 
Baigęs pamokslą, šv. Tėvas 
italų kalba pareiškė hierarchi
jai ir tikintiesiems savo padėką 
už dalyvavimą. Vertė arkiv. A. 
Bačkis. 

Kalbėdamas vien Lietuvos 
vyskupams Kauno Arkivysku
pijos rūmuose, šv. Tėvas 
priminė būtiną reikalą rūpintis 
galimai geresniu parengimu 
kunigų seminarijose ir veiklin-
ti pasauliečių organizuotą apaš
talavimą, bendradarbiaujant su 
tarptautiniais, Bažnyčios apro
buotais, pasauliečių judėjimais. 

Stadione, ka lbėdamas į 
jaunimą, šv. Petro Vietininkas 
kvietė atverti duris Kristui ir 
drąsiai žygiuoti pirmyn į laisvę 
ir į laimę vedančiu naujosios 
evangelizacijos keliu. Skatino 
būti veikliems Bažnyčios 
gyvenime ir, jei galima, pasi
švęsti nuolatinei jos tarnystei. 
Pabaigoje prabilo i ta l iškai . 
Vertė arkiv. A. Bačkis. Tai buvo 
savos rūšies d ia logas su 
jaunimo atstovų klausimais ir 
šv. Tėvo atsakymais. Gaila tik, 
kad lietus trukdė šiam įspū
dingam susitikimui su Lietuvos 
katalikiškuoju jaunimu. Nepai
sant visko, jis buvo įspūdingas. 

Rugsėjo 7 d. iškilmės 
prie Kryžių Kalno 

Prieš šv. Mišias šv. Tėvas 
užlipa ant nuostabaus Kryžių 
kalnelio. Tai t ikras kryžių 
miškelis, kokio niekur pasauly
je nėra. Čia kryžiai komunistų 
buvo naikinami, bet po nakties 
iškilo vis kiti, naujai pastatyti. 
Bedieviška, nors galinga, ranka 
nepajėgė kryžių sunaikint i . 
Lietuvių t ikė j imas , k u r i s 
kryžiuje matė meilės pergalę 
prieš neapykantą, drąsą ir viltį 
kentėjimuose, leido išdygti ir 
išaugti šiam kryžių „miškui", ir 
juo jau atkreipia viso pasaulio 
dėmesį į kryžių, kaip vienintelę 
išganymo viltį. Ant kryžių 
kalno šv. Tėvas ilgiau sustojo 
prie kryžiaus, kuris buvo pasta
tytas prisiminti atentatui prieš 
jo gyvybę šv. Petro aikštėje. 

Gausi , š i m t a t ū k s t a n t i n ė 
minia, nepaisant šiurpaus ir 
stipriai pučiančio vėjo, plačioje, 
altorių supančioje, aikštėje, 
laukė šv. Mišių. Prieš šv. Mišias 
kard. V. Sladkevičius pasveiki
no šv. Petro Vietininką. Pats šv. 
Tėvas pamokslo pradžioje 
pagarbiai kreipėsi į kardinolą, 
vyskupus, valdžios atstovus, 
dvasininkiją ir tikinčiuosius, pa
reikšdamas savo dėkingumą ir 
džiaugsmą, kad gali melstis čia 
į Kristų Nukryžiuotąjį. Toliau 
kalbėjo ir sakė: „Užkopkime 
čionai ant Kryžių kalno, prisi
minkime visus jūsų krašto sū
nus ir dukras, kadaise nuteistus 
ir įmestus į kalėjimą, išsiųstus 
į koncentracijos stovyklas, iš
siųstus į Sibirą ar į Kolymą, nu
teistus myriop. Iš jų ypač no
rėčiau priminti tris Bažnyčios 
šulus: Telšių vyskupą Vincentą 
Borisevičių, po ilgų tardymų ir 
žiaurių kankinimų nužudytą 
1946 metais; Kaiš iador ių 
vyskupą Teofilį Matulionį, 

kurio žemiškoji kelionė buvo 
vien skaudi kančios ir sielvarto 
kalvarija iki pat mirties 1962 
metais; taip pat Vilniaus arki
vyskupą Mečislovą Reinį, 
suimtą 1947 metais, o 1953 
metais mirusj Vladimiro ka
lėjime. ...Kryžiaus lemtis kliu
vo daugeliui jūsų tautiečių. 
Jiem nukryžiuotasis Kristus 
buvo neišsenkantis dvasios jėgų 
šaltinis išvežimą i r mirties nuo
sprendžių atvejais. Kryžius 
visai tautai ir Bažnyčiai tapo 
Apvaizdos dovanota palaimos 
versme, žmonių susitaikymo 
ženklu. Jis įprasmino kančią, 
ligą, skausmą". Bet čia pat 
popiežius pabrėžė, jog kryžius 
drauge yra ir išaukštinimas. 
Kristus buvo išaukštintas ant 
kryžiaus, bet šis aukštinimas 
buvo ne pralaimėjimas, o laimė
jimas. Kristaus aukos akivaiz
doje Atpirkimo galia ir Kristaus 
išgananti jėga atveria amžinojo 
gyvenmo akiračius. „Meilė, — 
tęsė šv. Tėvas. — nugali kerš
tingą neapykantą... Šia meile 
Dievas pamilo pasaulį nukry
žiuotame ir prisikėlusiame 
Kristuje. Kryžius yra šios 
Meilės ženklas. Kryžius yra 
amžinojo gyvenimo ženklas... 
Tebūna palaimintas Kristaus 
Kryžius! Ave Crux! — Sveikas 
Kryžiau!" Toliau tęsė italų 
kalba, lietuviškai verčiant 
arkiv. A. Bačkiui. Dėkojo Lietu
vai už šį Kryžių kalną, už šį 
tikėjimo liudijimą Kristui Nu
kryžiuotajam, kuris įeina į tau
tos, visos Europos ir pasaulio is
toriją. „Nuo šio Kryžių kalno 
sveikinu kartų kartas jūsų 
tautos ir kitus — lenkų, balt-
gudžių, rusų bei kitų tautybių 
piliečius. Sveikinu taipgi visos 
krikščioniškos Europos tautas. 
Tebūna šis Kalnas atpirkimo 
liudininkas, įeinant į trečią 
tūkstantmetį, kuris terandamas 
t ik Kris taus kryžiuje ir jo 
prisikėlime". 

Šiluvos šventovėje, priminęs, 
kad Jėzus laiduoja vidinę 

ramybę, kuri yra pagrindas iš
orinei taikai, popiežius kvietė 
atsigręžti į Išganytoją per 
Mariją. Baigė savo trumpą 
pamokslą nuostabia malda į 
Dievo Motiną. Ją baigė šiuo 
posmu: „Marija, visų lietuvių 
Motina. Šios, Tavęs besišau
kiančios ir Tave mylinčios, Tau
tos žvaigžde, melskis už mus" 
(L'Osservatore Romano cit. p. 
XIV). 

Rugsėjo 8 d. Vilniaus ae
rodrome, atsisveikindamas su 
civilinės ir bažnytinės valdžios 
aukščiausiais pareigūnais, šv. 
Tėvas tarp kitko kalbėjo: „Bran
gūs Broliai ir Sesės! Pasibaigus 
mano viešnagei Lietuvoje, ne tik 
dėkoju visiems, bet ir jaučiu 
būtinybę t a r t i nuoširdų 
linkėjimą, kurį sudedu į Mari
jos, Bažnyčios Motinos, gar
binamos Šiluvoje ir Aušros Var
tuose, rankas, kad šios kilnia-
dvasės tautos vaikai, siekdami 
moralinės ir medžiaginės 
pažangos, Dievo žodyje surastų 
šviesą ir paramą, deramai gerb
tų kiekvieno žmogaus orumą, 
išlaikytų taiką visuomenėje ir 
dvasios ramybę... Lietuva gerai 
žino, ką reiškia tvarkyti žmo
gaus gyvenimą be Dievo. 
Liūdną praeities patirtį visi 
puikiai mena... Reikia atverti 
duris kitiems akiračiams. Šiam 
tikslui Bažnyčia siūlo remtis 
Evangelija, kuri yra šviesa, 
apšviečianti visuomeninės 
pažangos kelią, vertą žmogaus. 
Dėka šios šviesos ir lietuviai 
sugebės kurti gėrį, vieningai ir 
taikiai gyventi". 

Šie šv. Petro Vietininko tė
viški žodžiai, jo linkėjimai te
randa mūsų tautoje nuoširdų 
pritarimą ir tvirtą įgyven
dinimą, o tai užtikrins švieses
nę ateitį mūsų, tiek vargo ir 
kančių pakėlusiai, tautai. 

(Pabaiga) 

• 1939 m. rugsėjo 1 d. Hit 
lerio Vokietija okupavo Lenkiją. 
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Apsilankę 

TNA INTERNATIONAL TRADING CO. 
skyriuje, veikiančiame jūsų patogumui 7 dienas savaitėje (dar
bo dienomis net iki 8 v.v.)galite: 

* išsiųsti siuntinį į Lietuvą (laivu ar oro paštu), 
* persiųsti pinigus jūsų artimiesiems $ (neribotą kiekį tik per 48 vai), 
* užsakyti maisto siuntinį ar gėlių puokštę į Lietuvą (72 vai.), 
* gauti patarimų ir pagalbos perkant, parduodant ar keičiant 

nekilnojamą turtą Lietuvoje, 
* užsiprenumeruoti Lietuvoje labiausiai skaitomą laikraštį 

„Lietuvos Rytas". 

Mūsų tel 708-852-8180 
Adresas: 6440 8 . Cass Ave. , Westmont, IL 80559 

T N A INTERNATIONAL TRADING CO. 

praneša, kad kalėdiniai siuntiniai į didžiuosius Lietuvos miestus 
(Vilnių, Kauną, Šiaulius, Alytų, Klaipėdą, Panevėžį, Anykščius, 
Telšius, Mažeikius) jums kainuos tik 

$ 0 . 5 2 U Ž 1 S V A R Ą (70 svarų minimum) 

ši kaina galioja iki š.m. GRUODŽIO 5 d. 

FOR RENT 
REAL EST4TE 

Išnuomojamas 6 kamb. butas 
pensininkų amžiaus asmenims 
Brighton Pk. apyl. Be gyvuliuKų 
$350 į mėn., tel. 312-847-4855. 

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg. 
butas Brighton Pk. apyl. Skambinti: 
312-376-7883. 

išnuomojamas gražus 4 kamb. butas, ant
rame aukšte Skambinti rytais: 312-
77*4667, vakarais 312-925-3163 arba 
708-598-3566. Pensininkams nuolaida. 

HELP VVANTED 

GAMYKLOS 
LABORATORIJOJE 

yra atviros 2 pozicijos. Rei
kia turėti leidimą dirbti. 
Darbas 40 vai. į sav. Virš
valandžiai apmokami 1.5 
karto. Kreiptis nuo 9 v.r. 
iki 10:30 v.r.,Virgis, tel. 
312-276-6345. 

J 2 * GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. S T A N K U S 

Perkant ar Parduodant 
Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
Nuosavybių įkainavimas vaitui 
Perkame ir Parduodame Namus, 
Apartmentus ir Žemę. 
Pensininkams Nuolaida. 

IEŠKO DARBO 

50-ios metų medikė i i Lietuvos 
ieško darbo. Turi rekomendacijas. 

Tel. 312-523-7289 

Moteris iš Lietuvos ieško darbo; 
gali slaugyti ligonius, prižiūrėti 
vaikus. Skambinti Valerijai, 

tel. 708-654-2493 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 
O 1 - » y r i '• .jį -iBit." KK 

lauru-*-*-.* i 
. r - ; _,_ L0€£i)OCC-ttiiUt.L 1 

A publk servke of this nevvspaper 

MTŠČELLANEOUS > „_ 

Noriu pirkti akordeoną ir ar
moniką (concertina). Skambinti: 

708-755-6444. 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 V? W»st 951h StrMt 

Tel. - (708) 424-8654 
(312) 581-8854 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

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

H. Oeckys 
Tel. 585-8624 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 
1918-1940 

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė. 
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922,1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu-
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. 

BALTIC I N F O R M A T I O N . 
Pagaliau — ,.Baltic Information" Baltijos valstybių verslo 

įmonių informacinė knyga jau čia! ,,Baltic Information" — 
geriausias informacijos šaltinis — verslininkų ir keliautojų 
Biblija. Arti 300 puslapių teisinga, naujausia informacija 
apima Lietuvą, Latviją. Estiją ir Kaliningrado sritį, paliesdama 
šiuos punktus; 

* Pilnas verslo įmonių sąrašas (kontaktai, tel/fax nu
meriai) 

* Patarnavimai: viešbučiai, restoranai, išnuomojami 
automobiliai, transportacija. smulkioji prekyba, komu
nikacija 

* Teatrai, muziejai, sportas, įvairios pramogos 
* Valdžios įstaigos 
* Švietimo įstaigos 
* įvairios žinybos 

Jeigu domitės Baltijos kraštais, veršio galimybėmis, 
arba pageidaujate tikslios informacijos, užsisakykite ,,Baltic 
Information". Knyga kompaktiška, patogi vartoti keliaujant. 

$28 čekį arba pašto perlaidą (money order) išrašykite; 
„N«w Horizons Trading Network" ir siųskite: Baltic 
Information, New Horizon Trading Network, 330 
McKinley Terrace, Centerport, N.Y. 11721; tel. 
800-255-6486. 

Kviečiame verslininkus skelbtis „Baltic Information 
Business Directory". Informacijai apie reklamų kainas kreip
kitės į mūsų įstaigą. 

/ 



JAV LB XIII sesijos metu Čikagoje kalba Krašto valdybos pirm. Vytas Maciūnas. Iš kairės: dr. 
Vytas Narutis, prezidiumo vicepirm., Vytautas Kamantas, prezidiumo pirm., V. Maciūnas, Biru-

mokyti, kad ne visada galima 
pasitikėti „saldžiai" kalbančiais 
asmenimis, o ypač kada jie kalba 
apie pinigus, garbę, nors jie ir 
lietuviai. 

Antanas P a u ž u o l i s 
Chicago, IL 

ĮDOMI ATKARPA 

Mes labai domimės Prano 
Zundės parašytais straipsniais, 
dabar spausdinamais „Draugo" 
atkarpoje, apie K. Bizauską. 
Jeigu pakeistume pavardes į da
bart inių Lietuvos vyriausybės 
narių, o datas iš 1923 ir vėlesnių 
metų į 1993-sius, viskas labai 
at i t iktų: ta pati maišatis, rie-
tynės, nepasitikėjimas ir vieni 
kitų nepaisymas, nepagarba. 
Skir tumas turbūt būtų tas , kad 
dabar „Draugas" tokių piktų 
straipsnių nespausdintų, kaip 
anuomet. 

Virginijus Kasparauskas 
Richmond, VI 

tė Vilutienė, prezidiumo narė. Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus 

LAIŠKAI 
DIENRAŠTIS MUMS YRA 

BŪTINYBĖ! 

Su malonumu perskaičiau 
pakar to t iną Karolio Milko-
vaičio vedamąjį „Drauge" (š.m. 
spalio mėn. 7 d. Nr. 193), kur is 
dabar , gyvendamas saulėtoj 
Kalifornijoj, nepamirš ta dien
raščio rūpesčių. K. Milkovaitis 
buvo vienas pirmųjų nuoširdus 
„Draugo" renginių komiteto 
narys Čikagoje, tai jis gerai žino 
„Draugo" finansinius sunku
mus ir kaip nelengva yra su
rengti bet kokį paramos renginį. 

Dauguma skaitytojų pripažįs
ta , kad dienraštis išeivijoj y ra 
būt inas . Savas žodis, sava min
tis ir savas išsireiškimas mums, 
visiems išeiviams, yra supran
tamas. Yra siūlymas „Draugą" 
stiprinti naujais skaitytojais, 
visokių švenčių bei sukakčių 
progomis. Kitas geras siūlymas 
yra užprenumeruoti dienraštį 
Lietuvoje giminėms, draugams, 
bibliotekoms, mokykloms (žiūr. 
vedamąjį D.B. spalio 13 d. Nr. 
197). Ir pagaliau — „Draugo" 
fondas, kaip ir kiekvienas nau
jas projektas, susilaukia opozici
jos ir kritikos. Jaunesniosios 
kartos atstovai, kurie imasi dar
bo įkur t i „ D r a u g o " fondą, 
l a u k i a pozityvios k r i t i k o s , 
patarimų, stambesnių aukotojų 
ir t e s t a m e n t i n i ų p a l i k i m ų . 
Tačiau yra tokių taut iečių, 
kurie nesiaukoja, neaukoja ir 
„Draugo" neprenumeruoja, bet 
smarkiai kritikuoja. 

Vienokiais a r kitokiais būdais 
remkime ir skaitykime vie
n i n t e l į išeivijos d i c i a š t į 
„Draugą" ir neleiskime j am 
dingti užmarštin. Auka stei
giamam „Draugo" paramos fon
dui yra lietuvybės laidas atei
ties kartoms. 

Mar i ja R e m i e n ė 
Westchester. IL 

ARGI VISI LIETUVIAI 
TOKIE BLOGI? 

Man, neseniai atvažiavusiai iš 
Lietuvos t rumpai paviešėt i , 
keista, kad dauguma Amerikos 
lietuvių su pasitenkinimu skai
to straipsnius apie blogybes 
Lietuvoje. Iš tų s t r a ip sn ių 
sužinome, kad jie ten nemoka 
dirbti , yra apsileidę, vagia, 
pykstasi ir t . t . 

Toks vaizdas matomas Ame
rikos lietuvių akimis, o tie 
žmonės, kurie grįžta iš Sibiro ar
ba atvažiuoja iš Rusijos gilumos, 
sako: „Lietuvoje t ik ra Ameri
ka!" Jiems atrodo, kad lietuviai 
ir darbštūs, ir tvarkingi. 

Žinoma, daugel is l ie tuviu 
supranta , kad lyginti reikia 
ne su Rusija, bet čia ne mūsų 
kaltė. Norint geriau suprasti da 
bart inį gyvenimą Lietuvoje, 
teikis prisiminti Lietuvos is

toriją, tuomet daug kas paaiškės 
ir ne re ikės stebėtis, kodėl t a ip 
yra. Reikia džiaugtis, kad mūsų 
tėvynė da r gyva. Kas gil inasi į 
L i e t u v o s p rae i t į , s u p r a n t a , 
kodėl dabar ne viskas ta ip gerai 
klostosi, kaip norime. Galvojan
tis žmogus supranta , kad kiek
v i e n a s r e i š k i n y s t u r i savo 
pasekmes . Estijai daug leng
viau, nes ji t u r i geranorišką 
ka imynę — Suomiją, o mūsų 
ka imyna i y r a rusai , lenkai , 
vokiečiai, nuo seniausių la ikų 
mus v isapus iška i skriaudę. 

L . P o d b e r e c k i e n ė 
Vilnius 

' K U R I O N KRYPTIN 
V A I R U O J A VAIRAS 

N u o įs te igimo džiaugiaus i 
naujom radijo programom: Ryt
mečio ekspresu , Vakar inėmis 
žiniomis ir sekmadienin iu Vai
ru. P a g i r t i n a s steigėjų ir pra
nešėjų įvai rus l ietuviškų žinių 
bei nuomonių pate ikimas. 

K a s a ts i t iko? Klausau Vairo 
rugsėjo 19-tą ir negaliu suprasti. 
Įvadas dainuojamas angl iškai 
(Frank S ina t ra „Chicago"), ki t i 
ketur i „muzikos" pas i r inkimai 
„ R A P " l ietuviškais žodžiais. 
Atrodo, kad t a i neįstengiančių 
da inuot i beprasmiškų frazių 
monotoniškas kartojimas primi
tyviu l auk in i šku t a k t u . Sakė , 

kad jaunimui skirta. Nejaugi? 
Ar nebūtų sveikiau jaunimui 
skir t i daugiau tradicinį lie
tuviškumą ir muziką? Nesisku-
binkim nukul tūrė t ir nutausti. 
Galbūt čia modernizmas, kurį, 
bent aš, nelabai suprantu. Bet 
t a m gal užtektų Utenos stenė
jimų, ar ne? 

J u o z a s P . Sabas 
Burbank, IL 

„KASA" New Yorko spaudoje 

KAIP SU TUO „DRAUGO" 
FONDU? 

Matome žinučių, kad vienas 
kitas asmuo įstojo į „Draugo" 
fondą (su palyginti nedidele 
suma), bet oficialiai apie t ą 
fondą dar nebuvo parašy ta . 
R e i k ė t ų daugiau t i k s l i o s 
informacijos, tai, manau , ir 
aukotojų daugiau a t s i ras tų . 
Šitokiu tempu einant, t ikrai 
nesulauksime, kol fondas išaugs 

toks didelis, kad iš jo procentų 
„Draugą" bū tų galima išlaikyti. 

B e n e d i k t a s Užpal is 
Balt imore, MD 

TIKRAI GĖDA... 

P e r s k a i t ę s Br . J u o d e l i o 
s t r a ipsn į , „ I r ,L i e tuv io 
žurnal is to ' k i a u r a s s togas" 
(„Draugas", 1993, 10-6), labai 
nustebau, k a d gavusieji žurnalą 
tik 40% už jį atsilygino. Tikrai 
gėda, kad žurna lo skaitytojai 
nepagalvoja apie įdėtą darbą, 
spausdinimo ir persiuntimo iš
laidas. 

Br. Juodelio pa ta r imu išsiun
čiau Rūtai Šakienei čekį ir 
paprašiau, kad man atsiųstų 
„Lietuvį žurnal is tą" . 

Kostas Mač iu l i s 
Spring Hill, FL 

TOTORIAI LIETUVOJE 

Lietuvoje šiuo metu gyvena 
apie 5,100 totorių. J ie išlaikė 
tikėjimą ir ident i te tą 600 metų 
— nuo tada, kai pirmuosius toto
rius į Lietuvą atsikvietė Vytau
tas Didysis. Senosios mečetės 
išliko Kaune , Keturiasdešim
ties Totorių kaime, Nemėžyje ir 
Raižiuose. Šiomis dienomis po 
restauravimo atidaromos meče
tės 40-ies Totorių kaime ir Rai
žiuose (Alytaus raj.). Raižiuose 
taip pat at idaromi ir nauji bend
ruomenės nama i . 

DRAUGAS, antradienis, 1993 m. spalio mėn. 19 d. 

A.tA. 
ZIGMAS LIRGAMERIS 

Gyveno Kenosha, Wisconsin. 
Mirė 1993 m. spalio 15 d., sulaukęs 92 metų. 
Gimė Lietuvoje, Jurbarke. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: žmona Nadia, duktė Ligia Bardauskienė su 

šeima, sūnus Edvardas su šeima, mirusio sūnaus Eugenijaus 
žmona Leslie su šeima, sesuo Leokadija Chumarovich su 
šeima; anūkai: Julija Stroom, Tomas Bardauskas, Loreta ir 
Paulius Lirgameriai, Larisa ir David Lirgameriai; proanūkai: 
Erica, Kristian, Hanna Stroom, Ričardas ir Erikas 
Bardą uskai. 

Kūnas bus sudegintas. Gedulingos šv. Mišios ui velionio 
sielą bus aukojamos šeštadieni, spalio 23 d. 11 vai. ryto St. 
Peters bažnyčioje, 30 Ave. ir 23 St., Kenosha, WI. Po Mišių 
velionio palaikai bus palaidoti St. George kapinėse, Kenosha. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Draugo" dienraščiui. 

Liūdinti še ima 

New Yorko laikraštyje rugsėjo 
29 dienos laidoje buvo paskelb
t a žinutė apie vykstantį teismą 
buvusiam „Kasos" pirmajam di
rektoriui. Federalinio teismo 
teisėjo pavaduotojas Gordon 
Mehler, a t idarydamas teismo 
bylą Federaliniame Apygardos 
teisme, esančiam Brooklyno 
apylinkėje, pasakė prisieku
siems teisėjams (jury), kad V. 
Vebeliūnas, „Kasos" steigėjas ir 
pirmasis jos pirmininkas, y ra 
kal t inamas kaip negarbingas, 
piktnaudojantis žmonių pasi
tikėjimą asmuo, kuris „Kasos" 
indėlius panaudojo savo nekil
nojamo tur to plėtojimui. 

Teismas prasidėjo rugsėjo 29 
dieną ir gali tęst is nuo 4 iki 6 
savaičių. 

Teismo nuosprendis neužgy
dys l i e tuv iška i visuomenei 
padarytų žaizdų. Tik galim pasi-

A.tA. 
PRANUTEI KAPTEINIENEI 

mirus, jos vyrui OTTONUI, podukra i N I J O L E I UR
BIENEI su vyru ALFREDU i r jų d u k r a i VIDAI bei 
kitiems velionio ar t imies iems užuojautą r e i šk ia 

Vladas ir Zinaida Dalibogai 
Regina ir Tom Hobsonai su šeima 

A.tA. 
JONUI GUOBUŽIUI 

netikėtai iškel iavus į Amžinybę, nuoširdžia i už
jaučiame velionio naš lę MARIJĄ, m ū s ų draugijos 
nare ir sūnų POVILĄ su šeima. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

P A D Ė K A 

A.tA. 
SAVANORIO KŪRĖJO 

PETRO STEIKŪNO NETEKUS 
Mūsų mylimas Dėdė ir Svainis mirė 1993 m. rugsėjo 23 

d. ir buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame kanauninkui Vaclovui Zakarauskui 
už maldas koplyčioje, atnašautas gedulingas šv. Mišias ir 
palydėjimą j kapines. Dėkojame muz. Ričardui Šokui už var
gonų muziką ir giesmes šv. Mišių metu. 

Dėkojame Neo-Lithuania korporacijai už garbės sargybą 
prie karsto ir karsto nešėjams. Taip pat dėkojame Vaclovui 
Mažeikai, Jonui Jurkūnui ir Ai.'anui Juodvalkiui už jautrius 
atsisveikinimo žodžius koplyčioje. Labai dėkojame mūsų 
mylimam Kęstučiui Pociui už parinktus gražius skaitymus 
koplyčioje ir už pagalbą ligos metu. 

Nepaprasta padėka priklauso mūsų mieliems draugams 
Viktorijai ir Antanui Valavičiams ir kaimynams Janei ir 
Antanui Baronaičiams už pagalbą ligos metu. 

Nuoširdus ačiū visiems giminėms, draugams bei pažįsta
miems už pareikštas užuojautas mūsų skausmo valandoje, 
už gražias gėles ir užprašytas šv. Mišias. 

Ačiū laidotuvių direktoriams Donald A. ir Donald M. Pet
kus už rūpestingą patarnavimą. 

Nors mūsų dėdė Petras neturėjo šeimos, bet jis paliko daug 
giminių: mirusio brolio žmoną Sofiją; mirusių brolių ir sesers 
vaikus Amerikoje ir Lietuvoje: Ramutę Bergstrom, Aldoną 
Katilienę ir Joną Steikūną Amerikoje; Aldoną Dzenkaus-
kienę, Alginą Lengvinienę. Danutę Steikūnaitę, Alfredą, Ar
noldą ir Valdemarą Steikūnus bei Vytautą Zimkų Lietuvoje; 
taip pat ir tolimesnius gimines: Eleną Pocienę, Kęstutį Pocių, 
Danutę Kline, Algį Steikūną, Moniką Steikūniene. Lilę 
Ramonienę ir Gražiną Raibienę Amerikoje. 

Liūdėti liko Steikūnų ir Pocių šeimos. 

CityCenter GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVEDIMU OFICIALI 
KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR KOORDINUOTI KELIONES 1 

1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIETUVOJE. 

Kviečiame VISUS pasinaudoti 
KAINOMIS 1 DAINŲ ŠVENTĘ! 

SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 

SIŪLOME: 
Septynių (7), dešimties (10) ir keturiolikos (14) dienų maršrutus po Lietuvą. Keturiolikos 
(14) ir septyniolikos (17) dienų maršrutai po Pabaltijį. Pavienius ir grupinius maršrutus pagal 
jūsų pageidavimus. Viešbučių rezervacijas. Plataus pasirinkimo transportas: keleiviniai 
automobiliai — Cadillac Seville. Cadillac EI Dorado. Audi, Ford T-Bird, mini-autobusai (vans) 
Ford Aerostars, Toyota, Dodge ir Mercedes — Benz autobusas. 

Visos mūsų raštinės Lietuvoje yra pasiruošę suteikti jums įvairias turizmo paslaugas. 
Reikalui esant, galite kreiptis VILNIUJE, KAUNE, KLAIPĖDOJE, ŠIAULIUOSE IR 
PANEVĖŽYJE. 

Lietuvos Kultūros ministerijos pavedimu, geriausi bilietai Į visus 1994 DAINŲ ŠVENTĖS 
renginius bus platinami sausio mėnesį tik per mūsų agentūrą. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis iaivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse. 

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
IŠTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽIŪRINT NUOTOLIŲ? 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 
60457 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (708) 430-5783 

Member 

ASTA 
American Sociery 
of Trovel Agents 

© CityCenter GT-International 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, UETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-154 

TELEFAX (370) 2-223-149 

KĄ DARYTI, JEI...? 
„Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo ftamų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką 
daryti, jei... 

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ka 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite — 
Mes galime jums padėti! 
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių. 

Kaip? Mes priklausome ,,The Inman 
Group" Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietove. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 

Patarimas: 
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspreskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą. 

CHICAGO PALOS HILLS 
PETKUS & SON 

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų 

ANTHONY B., DONALD A., & DONALD M. PETKUS 
312-476-2345 

' 

CICERO LEMONT 

. 



DRAUGAS, antradienis, 1993 m. spalio mėn. 19 d. 

Pil. v.s. kun. Juozo Vaišnio, 
SJ , auksinis kunigystės jubilie
jaus minėjimas prasidės kon-
celebruotomis Mišiomis 3 vai. 
p.p. Po to Jaunimo centro didžio
joj salėj bus akademija, karš
ta vakarienė ir meninė dalis. 

Laisvalaikio darbų parodai 
eksponatus prašome pristatyti 
trečiadieni, spalio 20 d., j Jau
nimo centro raštinę. 

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Muzikos sąjungos 59-as seimas 
įvyks Padėkos dienos savaitgalį, 
jungiant jį prie Mokslo ir Kū
rybos simpoziumo. Simpoziume 
bus ir muzikos sekcija. Sąjungos 
nariai ir visi, kuriems rūpi 
mūsų tolimesnė muzikinės 
kultūros raida, kviečiami 
dalyvauti. 

Stasys Povilaitis, premijuo
tas Lietuvos estrados daini
ninkas, X.17 sėkmingai koncer
tavęs Jaunimo centre, koncer
tuos ir Pasaulio lietuvių centre 
spalio 23 d., 6:30 vai. vakare. 
Koncertą rengia PLC kultū
rinių renginių komitetas. Visi 
kviečiami. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje nuo spalio 
18 d. rožančiaus pamaldos vyks
ta 3 vai. po pietų, bet ne vakare, 
kaip anksčiau, nes vyresniojo 
amžiaus gyventojai vengia su
temus išeiti iš namų. 

Dainavos ansamblio koncer
tas „Unt tevelia dvarą" įvyks 
lapkričio 7 d. Jaunimo centre. 
Koncerte dalyvaus sol. Audronė 
Gaižiūnienė ir Dainavos an
samblis. Solistei ir cborui 
akompanuos muz. Ričardas 
Šokas. Bilietai gaunami Gifts 
Internat ional — Vaznelių 
prekyboje. 

Aldona Šmulkšt ienė ati
darys laisvalaikio darbų parodą 
Jaunimo centre spalio 22 d. 
Parodą rengia Jaunimo centro 
•Moterų klubas. 

Elena Murelienė, gyvenanti 
Westminster, CA, pratęsdama 
prenumeratą kitiems metams, 
pridėjo ir 50 dolerių auką su 
prierašu, kad ir „kitiems reiktų 
taip padaryti". Ačiū jai. 

x „Saulutė", Lietuvos naš
laičių globos būrelis, dėkoja už 
aukas padėti mūsų Tėvynės 
vaikams — Melinda Hanson 
$30, Peter Bernotavičius $20, 
Tauras Šmulkštys $25, ano
niminė auka $250, Bronė Rima-
vičienė $50. 

(sk) 

x Pasaulio Lietuvių cen
t ras , Lemonte ruošia rudens 
balių „Oktoberfest" spalio 30 
d., šeštadienį, 6:30 v.v. Gros 
žymus vokiečių orkestras „Pa-
loma". Bus įvairus vokiškas 
maistas ir baras. Vaikučiams 
žaidimai ir svečias „Barney". 
Jaunimas nuo 10-14 m. šoks 
apatinėje salėje. Bilietai prie 
įėjimo. Laukiame visų. 

(sk) 

x Kaip ir kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį, 
spalio 31 d. nuo 9 v.r. Baltia 
Expres8 priiminės siuntinius 
Lietuvių centre Lemont, IL. Tei
raukitės nemokamai: tel. 1-800-
SPARNAI a r b a 1-800-772-
7624. 

(sk.) 

Kadangi Čikagos Miesto 
t a r y b a prieš porą savaičių 
priėmė įstatymą dėl „Security 
District" kūrimo Marąuette 
Parko apylinkėje, miesto meras 
Richard M. Daley paskirs 7 
komisionierius iš atsiųstų 
prašymų. Šią vietą gali užimti 
bet kur i s kvalifikuotas 
apylinkės gyventojas, o prašymo 
formos gaunamos apylinkės at
stovo aid. Virgil Jonės įstaigoje, 
paskambinus tel. 776-6711. 

Kiekvienas kandidatas 
prašymo lape turi įrašyti 
apylinkės organizaciją, kuri jį 
remia, ki ta ip kandidatūra 
nepriimama. 

Pabrėžiama, kad Marąuette 
Parko Lietuvių namų savininkų 
draugija neleidžia vartoti jų 
vardo be pirm. J. Bagdžiaus su
tikimo ir rekomendacijos laiško. 
Dėl rekomendacijos skambinti 
J. Bagdžiui tel. 434-3713. 

Ketvirtadienį, spalio 21 d., 7 
vai. vak. St. Adrian mokyklos 
salėje bus šiuo reikalu Mar
ąuette Parko apylinkės gyven
tojų susirinkimas. Jame daly
vauti turėtų jausti pareigą visi, 
suinteresuotieji savo apylinkės 
saugumu. 

Operos baliaus meninę pro
gramą atliks mišrus moterų ir 
vyrų choras, diriguojant Alvy
dui Vasaičiui, akompanuojant 
Ričardui Šokui. Šiame baliuje 
bus išrinkti ir penki laimingie
ji bilietai pagal prisiųstas 
šakneles. Jei laimėtojas bus 
salėje, jis ten pat gaus savo 
laimėtą premiją. Šokiams gros 
Ričardo Šoko estradinis orkest
ras. Laimėjimų bilietus jau da
bar prašoma skubiai atsiųsti 
Operos valdybai, kad jie patektų 
į laimės ratą spalio 30 d. 

Marce lė Vaičienė, Santa 
Monica, CA, mokėdama už laik
raščio prenumeratą kitiems me
tams, tiek pat — 80 dolerių 
pridėjo ir „Draugo" išlaikymui. 
Nuoširdus ačiū. 

x PAGALBA LIETUVOS 
ŽEMDIRBIUI. Pristatom 6 
rūšių traktorius nuo 2 cil. už 
$1,350 iki 6 cil. už $6,200. Pasi
rinkimas įvairių padargų trak
toriams. Turim kultivatorių (sit 
down) su visais padargais $650 
US. Lietuvos rinkos kainos 
dažnai keičiasi, todėl nepatar
tina delsti. Siunčiam dolerius į 
Lietuvą ir pristatom dolerius į 
rankas. 4% už persiuntimą + 
pristatymas. Siunčiant virš 
$2,100 - 3% + pristatymas. 
Rašyti ar skambinti: KAIRYS 
BALTIC EXPEDITING Vytui 
ar Genei Kairiams, 517 Fruit-
land Rd., Stoney Creek, On-
tario. Tel. (416) 643-3334, Fax: 
;416) 643-8980. 

(sk) 

x Gera naujiena Los Ange
les ir apylinkių lietuviams! 
Baltia Express atstovas kas
dien priiminės jūsų kalėdinius 
siuntinius Lietuvių Tautiniuose 
namuose iki lapkričio 1 d. Tei
raukitės tel. 213-661-6028 arba 
pristatykite siuntinius adresu 
3354 Glendale Blvd., Los 
Angeles, CA 90039. 

(sk) 

x P a r d u o d a m e bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei , TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

Čikagos lit. mokyklos 5 sk. mokiniai su mokyt. Sigitu Gūdžiu apžiūri LB Švietimo tarybos su
ruoštą konkursinių piešinių parodą Jaunimo centre. Nuotr. Reginos Kučienės 

PJŪTIES ŠVENTĖ 
TĖVIŠKĖS PARAPIJOJE 

Vieniją vadino pjūties, kiti — 
dagos arba net padėkos švente. 
Kiek žinoma, daugiausia ji buvo 
švenčiama Mažojoje Lietuvoje. 
Ūkininkai, suvežę javus į 
daržines, nukasę bulves ir 
nuvalę daržus nuo dar užsi
likusių daržovių, keliavo rudens 
sekmadienio ryte į bažnyčią 
padėkoti Dievui už gautąjį 
derlių. Šios senos, tėvynėje 
puoselėtos, tradicijos dar ir 
šiandien laikosi lietuvių 
evangelikų-liuteronų Tėviškės 
parapijos nariai. Parapijos stei
gėjai prieš daugiau kaip 40 
metų ne be reikalo buvo pasi-

Kažin kaip galima pasitikė
ti žinių iš Vilniaus, siunčiamų 
į užsienį, tikslumu, jeigu jų 
informacijos dėl transliacijų 
laiko ar bangų yra klaidingos? 
Praėjusios savaitės ketvirta
dienio laidoje paskelbėme infor
maciją apie Lietuvos radijo tran
sliacijas, girdimas šiapus Atlan
to. Mums atsiųstos informacijos 
buvo klaidingos. Turi būti: 5 
dienas savaitėje, nuo pirma
dienio iki penktadienio, 
Vilniaus radijas anglų kalba 
girdimas 7 vai. vak. (Čikagos 
laiku) 7150 dažniu; lietuvių 
kalba tuo pačiu laiku ir dažniu 
programa girdima šeštadienį ir 
sekmadieni. Kai ne t rukus 
laikrodžiai bus atsukami valan
da vėliau (žiemos laiku), 
Vilniaus radiją pastoviai gir
dėsime Čikagoje 6 vai. vak. 
Dėkojame pastabiam skaityto
jui už patikslinimą. 

Dr. Leonardas ir Zita Šimu
čiai steigiamam „Draugo" fon
dui paaukojo 1,000 dol. dr. 
Leonardo tėvo Leonardo Šimu
čio, buvusio,,Draugo" redakto
riaus, atminimui. Dėkui! 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $1,000 „X". 
$300 Stasys ir Elena Barai, 
$200 Vincas ir Dana Baziai, po 
$100 Bronė Čižikaitė, Bronius 
Jaras. Juozas ir Dana Mitkai, 
Marija Remienė. Dėkojame ir 
prašome aukas siųsti ir įsigyti 
bilietus lapkričio 6 d. pokyliui 
LF būstinėje - 3001 W. 59th 
St., Chicago, IL 60629. tel. 
312-471-3900. 

(sk) 

x Aldona S imanav ič iū -
tė-Solovjovienė ieško tetos 
Marijos Lapinskas, 1961 m. 
gyvenusios 3938 ,,D" St., 
Detroit 16, Mich., arba jos 
dukterų. Rašyti: Šiaurės Pr . 
85-10. Kaunas 3043, Lithua-
nia. 

(sk) 

rinkę savo parapijai Tėviškės 
vardą, nes jie norėjo ir išeivijoje 
prisilaikyti iš tėviškės atsi
vežtų dvasinių vertybių bei tra
dicijų, kurių iš dalies dar ir 
šiandien prisilaikoma. 

Kaip kiekvienų metu rudenį, 
taip ir šių metų pirmąj} spalio 
mėnesio sekmadienį, parapijie
čiai, sus i r inkę Tėviškės 
bažnyčioje, dėkojo Dievui už 
aprūpinimą įvairiomis gė
rybėmis. Vysk. Hansą? Dumpys 
pamokslo temai pasirinko Jė
zaus nurodymą, kaip žmogus 
tu r i Dievą maldauti : ,,... 
kasdieninės duonos duok mums 
ir šiandien". Bet, kas dar prie 
tos „kasd ien inės duonos" 
priklauso, jis pacitavo iš ka
tekizmo paimtus žodžius: „visa, 
kas kūnui išlaikyti reikalinga: 
valgį, gėrimą, rūbus, kurpes, 
namus, sodybą, laukus, gyvu
lius, pinigus, turtą, gerą vyrą, 
gerą moterį, gerus vaikus, gerą 
šeimyną, gerą ir teisingą 
vyriausybę, gerą valdžią, gerą 
orą. ramybę, sveikatą, dorą, 
garbę, gerus draugus, ištikimus 
kaimynus ir tolygius dalykus". 

Altorius buvo išpuoštas gra
žiomis rudens spalvų gėlėmis, o 
prie altoriaus stovėjo pintinės, 
pilnos daržų gėrybių. Su nuošir
džiu dėkingumu parapijiečiai 
giedojo tą rytą bažnyčioje: 
„Mums Dievas laimino laukus, 
mes žemės įvairius vaisius jau 
baigėm rinkę, krovę...". 

O, pamaldoms užsibaigus, 
parapijiečiai ir jų svečiai rinkosi 
parapijos salėje prie rudens 
spalvomis išpuoštų stalų. Čia 
Ilzė Pėterai t ienė jau par

davinėjo bilietus pietums. Ida 
Jonuša i t i enė rūpest ingai 
žvalgėsi salėje, kad užtektų 
vietų į salę sugužėjusiems 
svečiams. Mėta Mejerienė, 
Zelma Noreikienė, Lydija Liu-
bertienė ir Gerta Padagienė 
triūsė virtuvėje, pildydamos 
lėkš tes skaniais, dar iš 
Donelaičio laikų užsilikusių re
ceptų pagamintais patiekalais. 
Kaip Marija Nauburienė su 
Maryte Liudžiuviene, taip ir 
Aldona Savickienė su Marta 
Paulikaitiene, savo darbu neat
sil iko nuo visų k i tų 
darbininkių. 

Tėviškės parapijos tarybos 
pirmininkui Kasparui Vaiš
vilai pasveikinus gausiai susi
rinkusiuosius į šią rudens 
puotą, pakvietė parapijos 
kleboną, vysk. Hansą Dumpį, 
sukalbėti maldą prieš valgį. 
Taip visi valgė pasi
gardžiuodami, girdami virėjas 
už tokius gardžius pietus. Visi 
sočiai pavalgę, dar i lgai 
nesiskirstė į namus, bet dalinosi 
įspūdžiais. 

V. Bendikis 

CEPELINAI IR 
TRADICIJOS LEMONTE 

Pasaulio lietuvių centro 
Lemonte renginių komitetas, 
kurį sudaro darbščių ponių bei 
panelių būrys, vadovaujamas 
Bronės Nainienės, dažnai 
sekmadieniais po šv. Mišių di
džiojoje salėje suruošia lietu
viškus pietus su kultūrine, 
socialine ar informacine pro
grama. Pietūs atpalaiduoja cen-

Auka steigiamam , , D r a u g o " pa ramos fondui — 
yra lietuvybės laidas ateities kar toms. 

Čekius rašyti: 
D R A U G A S 

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
Aukos yra nu ra šomos nuo Federalinio mokesčio. 

x TALPINTUVAI per 
TRANSPAK siunčiami kas 
sava i tę . Galime pervest 
dolerius per 48 vai. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Muito nėra. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

Šv Kazimiero seserys švenčiančios savo įžadų deimantinį jubiliejų, po šv. 
Mišių rugpjūčio 15 d Sėdi - ses. Marie Augusta Tremas; stovi (iš kairės): 
ses. Helen Michelle Dulkie. generalė vyresnioji Manlyn Kuzmickus, A1exa 
Bagdon. Dar deimantine sukaktį švente ses. Placidą Grigas. 

tro lankytojus nuo sekmadienio 
darbų virtuvėje ir a tneša 
papildomų pajamų paties centro 
išlaikymui. Prie pietų prijun
giamos kultūrinės, socialinės ar 
informacinės programos dalyvių 
mielai išklausomos. Jos pra
plečia akiratį ir suteikia žinias, 
kurios ne visada būna mūsų 
spaudoje. 

Cepelinų pietūs, kurie šį 
kartą tikrai buvo skanūs ir 
gausūs, spalio 17 d., 
sekmadienį, į salę sutraukė apie 
300 dalyvių. Gausus daly
vavimas pietuose buvo surištas 
ir su „Draugo" redaktorės 
Danutės Bindokienės pašne
kesiu apie mūsų tradicijas ir 
papročius. Prelegentę pristatė 
Br. Nainienė. Danutė Bindo-
kienė, be daugelio skaitinių ir 
vadovėlių jaunimui, neseniai 
parašė knygą „Lietuvių 
papročiai ir tradicijos išeivijoje", 
kurią išleido PLB valdyba. 
Pašnekesyje prelegentė knyga 
nesinaudojo, bet laisvai pasako
jo apie tautinių šeimų, tarptau
tinių tradicijų kilmę, jų eigą, jų 
perdavimą iš kartos į kartą. 
Tautos sukuria tradicijas, o šios 
formuoja žmogų. Šeima yra 
pagrindas tradicijų išlaikymui. 
Kai kurios tradicijos atėjo į 
Lietuvą su krikščionybe, nors jų 
pradžia siekia tolimus pante
izmo laikus. Komunizmo sis
tema visas su religija surištas 
lietuviškas tradicijas naikino. 
Jas geriausiai išsaugojo išeivija. 
Čia buvo paminėtos Vėlinės, 
Kūčios, Kalėdos, Užgavėnės ir 
t.t. 

Baigus pašnekesį, D. Bindo-
kienei padėkojo Irena Kriau-
čeliūnienė, o visi dalyviai smar
kiai paplojo. 

Br. Juodel is 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

• Fr idr ichas Šileris. „Bala
dės". Vertė Alfonsas Tyruolis. 
Išleista Kaune „Varpo" leidyk
los 1993 m. Viršelio dailininkė 
Algė Varnaitė. Vertėjas A. Ty
ruolis įvade rašo: „Šilerio ba
lades versti į lietuvių kalbą pra
dėjau dar 1930 m. Geras pluoš
tas tų vertimų buvo išspaus
dintas 1930-39 m. J. Keliuočio 
(vėliau Bernardo Brazdžionio) 
redaguojamuose „Ateities spin
duliuose". Po kurio laiko, tuos 
vertimus atitinkamai pakorega
vęs ir papildęs trūkstamais, 
rankraštį buvau paruošęs at
skira knyga. Netrukus prasidė
jęs Antrasis pasaulinis karas ir 
okupacijos ne tik sutrukdė kny
gos išleidimą, bet prapuldė ir 
patį rankraštį. Pokario metu ir 
išeivijoje teko vėl iš naujo 
kadaise spausdintus vertimų 
tekstus koreguoti ir ruošti pilną 
Šilerio baladžių vertimo leidi
mą. ...Vertimai šioje knygoje su
dėti pagal baladžių parašymo 
datą". 

Šioje nedidelėje 78 psl. kny
gelėje yra 12 baladžių, auto
riaus įvadas apie Šilerį ir ap
skritai jo kūrybą, o gale „Pa
aiškinimai", iš kur F. Šileris 
ėmęs siužetą savo baladėms. 
Gaila, kad dar šiuo metu kny
gelė neplatinama išeivijoje, bet, 
autorius tikisi, netrukus jos 
siunta bus gauta ir čia. 

• , ,Laiškai l i e t u v i a m s " , 
1993 m. spalis. Religinės ir 
tautinės kultūros žurnalas, 
leidžiamas jėzuitų Čikagoje, 
daugelį metų redaguojamas 
Juozo Vaišnio, SJ. Administruo
ja Aleksandra Likanderienė. Šio 
numerio viršelis dail. Rasos 
Sutkutės, o puslapiai papuošti 
dail. Onos Dokalskaitės kūrinių 
nuotraukomis. Redaktorius kas 
mėnesį suburia daug bendra
darbių iš Lietuvos ir šiapus At
lanto, todėl žurnalas visad įdo
mus ir patrauklus. Spalio 
mėnesio „Laiškai" nėra išimtis. 

• „Mūsų sparnai". Lietuvių 
evangelikų reformatų leidinys. 
1993 m. liepa, nr. 70. Žurnalas 
įsteigtas 1951 m. Redaguoja 
Mykolas Zablockas ir redakcinis 
kolektyvas: Halina Dilienė, 

kun. dr. Eugenijus S. Gerulis, 
Hypatia Yčaitė-Petkus, Marija 
Plačienė. Leidžia Lietuvių 
Evangelikų Reformatų Bažny
čioje kolegija. Tai stambus — 97 
psl., žurnalas, kuriame sukaup
ta religinės, istorinės, kultūri
nės medžiagos iš lietuvių ev. 
reformatų gyvenimo. Daug ra
šoma apie Biržus, daug nuo
traukų. 

• Alfonsas Tyruolis. „Metų 
vingiai". Lyrikos rinktinė. Išlei
do „Varpas" (Kaunas, 1993 m.). 
Tai pakartota laida 1963 m. Či
kagoje Lietuviškos klubo išleis
tos rinktinės, tačiau yra ir pa
pildomų kūrinių, buvusių 
spausdintuose bei nespausdin
tuose rinkiniuose. Pabaigoje pri
jungta autoriaus verstos poezi
jos, nespausdintos jokioje kito
je jo verstinės poezijos knygoje. 
Įvade autorius dar pasisako: 
„Šią rinktinę sudarant, norėta, 
kiek galima, išlaikyti jos lyrinį 
pobūdį. Dėl to teko praleisti 
nemaža epinio žanro eilių, ypač 
iš pirmojo ir paskutiniojo rinki
nio. Būdama išimtinai lyrinio 
pobūdžio, ši rinktinė yra lyg 
autoriaus autobiografija: joje at
sispindi svarbesnieji nueito 
kelio pergyvenimai". 

Knygoje lyrika iš rinktinių: 
„Pavasario saulėj", „Vasara, 
praeisi greitai", „Laukų lieps
nos", „Svetimoji diena", „Pili
grimų keliais", „Paukščių ta
kas", „Diemedžio paunksmėje", 
„Šiapus ir anapus saulės", „Gė
lės iš svetur. Poezijos vertimų 
puokštė". 221 psl., minkštais 
viršeliais, tuo tarpu neplatina
ma išeivijoje. 

P r a n a s Račiūnas paskuti
niu metu Lietuvoje prabilo tri
mis knygomis: „Mylėkime Die
vą ir tėvynę". Eilėraščiai vai
kams. 118 psl. 1992 m. Tiražas 
2000. 

„Sakmės ir baladės". Vai
kams ir jaunimui. 1992 m. 61 
psl. Tiražas napažymėtas. 

„Gėlių gėlė". Eilėračiai apie 
Švč. M. Mariją. 1993 m. 62 pls. 
Tiražas 2000. 

Visas tris knygas spausdino 
UAB „Litera". Prienai. 

Autorius yra kunigas, marijo
nas, net jų provinciolas. Uolus 
patriotas, okupantų bolševikų 
buvo kalinamas ir ištremtas į 
tolimą šiaurę. Paskutiniu metu 
lankėsi Čikagoje. Dabar sveiks
ta po Anglijoje padarytos sun
kios širdies operacijos. Jo 
eilėraščiuose daug nuoširdumo, 
vaizdumo, skambaus ritmo ir 
rimo, bet mažiau poetinių įvaiz
džių. Nuoširdžiai darbavosi 
su vaikais ir jaunimu, todėl ir 
jo eilėraščiai daugiausia skirti 
jiems. Ryškiai skelbiamas rei
kalas mylėti Dievą ir tėvynę 
Lietuvą. Neilgi, jauno skaitytojo 
nenuvarginantieji. Lietuvoje 
buvo galima juos deklamuoti ar 
skaityti religinėse ir patriotinė
se šventėse. Jų stilių ir sanda
rą bei nuotaiką gali pavaizduoti 
šis „Angelaičių himnas", iš
spausdintas pirmuoju knygoje: 
„Mylėkim Dievą ir Tėvynę" (3 
psl.): 

Mylėkim Dievą ir Tėvynę, 
Mylėkim savo tėvelius! 
Kalbėkim maldą kasdieninę, 
Geri darbai telydi mus. 

Globoki, angele, mažuosius, 
Apglėbki mus dangaus aidais, 
Tegul mūs jaunos širdys 

puošias 
Blaivumo ir doros žiedais! 

Kur šviečia toliai gintariniai 
Ir šypsosi giedri dalia, 
Mes giedam Dievui ir tėvynei 
Visa ugninga širdimi. 

J. P r . 
• Amerikos pirmoji komer

cinė radijo stotis pradėjo veikti 
Detroite 1920 m. rugpjūčio 20 d. 
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