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Baltijos šalys greičiausiai 
drauge įstos į Europos 

Sąjungą
Vilnius, spalio 20 d. (AGEP) 

— Baltijos šalys Europos Sąjun
gos narėmis greičiausiai taps 
drauge, nepaisant lenktyniavi
mo, kuri anksčiau pasiprašys 
priimama, mano Lietuvos diplo
matai.

Tokią nuomonę po susitikimų 
su Europos Komisijos pareigū
nais susidarė Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos sekretorius 
Algimantas Rimkūnas ir Euro
pos departamento vicedirekto
rius Rimvydas Remeika, savai
tės pradžioje Briuselyje pristatę 
Lietuvos pastangas suartėti su 
Europos Sąjunga.

Pasak diplomatų, Europos 
Komisijos pareigūnai labai 
palankiai įvertino Lietuvos 
žingsnius, pripažinę jos 
vadovaujančią rolę Baltijos 
šalių tarpe, kuriant Europos in
tegracijos institucijas, Įgy
vendinant vadinamosios Balto
sios knygos rekomendacijas ir 
įsisavinant PHARE programos 
teikiamas galimybes.

Lietuvoje jau veikia harmon
inga suartėjimą su Europa ko
ordinuojanti valstybinė sistema, 
įskaitant premjero Adolfo Šleže
vičiaus vadovaujamą vyriausy
binę Europos integracijos komi
siją, to paties pavadinimo de
partamentą Užsienio reikalų 
ministerijoje ir studijų centrą, 
kurį įkūrė Užsienio reikalų mi
nisterija drauge su Vilniaus 
universitetu.

Lietuvoje, pirmojoje Baltijos 
valstybių, kitą savaitę lietuvių 
kalba bus išleista vadinama 
Baltoji knyga, kuri yra Europos 
Sąjungos siūlomo teisinės siste
mos harmonizavimo direktyvų 
rinkinys. Tuo tarpu Latvija ir 
Estija, kol kas atsiliekančios 
nuo Lietuvos minėtose srityse, 
lenkia ją pareiškimais dėl na
rystės Europos Sąjungoje.

Trys Baltijos šalys birželio 
mėnesį drauge pasirašė sutartis 
dėl asocijuotos narystės Europos

Anot ministro, vietiniai 
valdininkai nekompetentingi

Vilnius, spalio 17 d. (AGEP) 
— „Daugiau kaip pusė žmonių, 
atėjusių į Vyriausybės Priima
mąjį, atsakymus į savo klausi
mus turėjo gauti seniūnijose, so
cialinės rūpybos ir socialinio 
draudimo įstaigos — „Sodros” 
skyriuose, tačiau jie buvo 
siunčiami į Seimą, vyriausybę,

i

t

Amb. A. Venskus
gavo garbingą
Belgijos ordiną

Vilnius, spalio 20 d. (AGEP) 
' — Atšaukiamas Lietuvos amba

sadorius prie Europos Sąjungos 
Adolfas Venskus apdovanėtas 
Belgijos Leopoldo Il-ojo ordinu, 
pranešė nuolatinė Lietuvos 
misija prie Europos Sąjungos. 
Belgijos karaliaus rugsėjo 
13-osios dekretu ambasadoriui 
taip pat suteiktas Didžiojo ka
rininko (Grand Officier) garbės
vardas.

Adolfas Venskus apdovanotas 
Belgijos Užsienio reikalų mi
nisterijos teikimu už „neeilinius 
nuopelnus plėtojant Belgijos ir 
Lietuvos santykius, išskirtinę ir 
garbingą diplomatinę tarnybą”, 
sakoma misijos pranešime. 
Aukštu Belgijos karalystės or
dinu, kuris įsteigtas 1900 m., 
Lietuvos atstovas apdovanoja
mas pirmą kartą.

Sąjungoje, tačiau Latvija, ne
laukdama kitų kaimynių, pra
ėjusią savaitę oficialiai pasi
prašė narystės Europos Sąjun
goje. Estai žada tai padaryti 
kitą mėnesį.

Tuo tarpu Lietuva, be entu
ziazmo sutikusi kaimynių 
skubėjimą, dar svarsto apie 
palankiausią metą prašymui 
pateikti. Gali būti, kad tai bus 
padaryta dar šių metų pabaigoje 
arba kitų pradžioje.

Algimantas Rimkūnas ir Rim
vydas Remeika, kurie buvo 
Briuselyje kai Latvijos pra
šymas pasiekė Europos Komisi
ją, sako, kad jis buvo sutiktas 
diplomatiškai santūriai, įverti
nus opią vidaus padėtį Latvijo
je po neseniai įvykusių rinkimų, 
kurių rezultatai iki šiol ne
leidžia aiškiai suvokti būsimos 
vyriausybės orientacijos.

Be to, kaip pastebėjo Remei
ka, prašymo pateikimas pats sa
vaime nepadaro lemiamos įta
kos Europos Sąjungos spren
dimams. Pavyzdžiui, Čekija, 
kuri iki šiol paraiškos oficialiai 
neįteikė, vertinama kone per
spektyvesne pretendente į Eu
ropos Sąjungą, nei tokią pa
raišką senokai įteikusi Turkija.

Remeika sakė, kad Europos 
Sąjungos praktikoje iki šiol 
vyravo „grupiniai sprendimai”, 
ir leido suprasti, jog Baltijos 
šalys greičiausiai drauge ateis 
į Europos Sąjungą.

Paprašytas įvertinti • Estijos 
prezidento Lennart Meri pareiš
kimą, kad jo šalis pirmoji tapo 
ES nare ir net išties pagalbos 
ranką Lietuvai, Užsienio rei
kalų ministerijos sekretorius 
Algimantas Rimkūnas spaudos 
konferencijoje penktadienį sakė, 
kad „malonu gauti kaimynų 
paslaugų pasiūlymą, bet regio
ninis bendradarbiavimas nėra 
vienintelis faktorius inte
gruojantis į Europos Sąjungą”.

ministeriją”, sakė socialinės ap
saugos ir darbo ministras Min
daugas Mikaila po antradienį 
vykusio gyventojų priėmimo as
meniniais klausimais.

Pasak ministro, tokio vietose 
dirbančių darbuotojų elgesio 
priežastys yra jų nekompetenci- 
ja bei įstatymų nežinojimas, 
gimdantis grubumą ir nenorą 
žmonėms paaiškinti. Jis tačiau 
pripažino, kad gali būti ir trečia 
priežastis — smulkus politikavi
mas.

I ministrą kreipėsi dvidešimt 
žmonių, dalis kurių vis dar 
nežinojo, kad priimtos Valsty
binio socialinio draudimo pen
sijų įstatymo pataisos, lei
džiančios iš naujo pateikti 
dokumentus ir iš esmės iš nau
jo perskaičiuoti pensijas pagal 
pensininkams palankiausią for
mulę.

Ne vienas žmogus kreipėsi dėl 
kompensavimo už karštą vande
nį ir šildymą tvarkos, kurią taip 
pat paaiškinti turėjo seniūnijų 
darbuotojai. „Aiškus šių tarny
bų darbuotojų požiūris — nesi
varginama analizuojant indivi
dualias žmonių situacijas, jie 
siuntinėjami į įvairias įstaigas, 
net į televiziją, kai tuo tarpu jų 
klausimai sprendžiami labai pa
prastai”, sakė Mindaugas Mi
kaila.

Apie 500 žmonių eisena rugsėjo 20 d. atnešė karstą prie Lietuvos vyriausybės 
rūmų ir padėjo prie įėjimo durų. Karste, kaip pasakė Šios demonstracijos 
organizatoriai, yra „geresnio gyvenimo laisvoje Lietuvoje viltys”. Viena iš 
renginio organizatorių pasakė, kad demonstrantai nori atkreipti dėmesį tų, 
kurie turi galią, į nuolat didėjantį žmonių skurdinimą.

Nuotr. Prano Abelkio

Lietuva prašo Latvijos 
pasiaiškinti

Vilnius, spalio 19 d. (AGEP)
— Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija trečiadienį įteikė 
notą Latvijai, prašydama paaiš
kinimų dėl informacijos, kad 
Latvijos vyriausybė tęsia dar
bus, ketindama eksploatuoti 
naftos telkinį ginčytinoje Balti
jos jūros teritorijoje.

Spalio 18 d. Latvijos spauda 
pranešė, kad šios šalies vyriau
sybė nusprendė pasirašyti kont
raktą su JAV kompanijomis 
„Amoco Overseas Exploration 
Company” (AMOCO) ir Švedijos 
„Oljeprospektering AB” 
(OPAB) dėl naftos telkinio Bal
tijos jūroje eksploatavimo.

Aukštas Lietuvos vyriausybės 
pareigūnas korespondentui 
pasakė, kad jeigu tai teisinga in
formacija, ji neatitiktų užsienio 
reikalų ministrų siūlymo, ku
riuo abi valstybės įsipareigotų 
nesiimti jokių veiksmų, „kurie 
apsunkintų ginčo sprendimą”, 
kol nedilimituotos ginčytinos te
ritorijos. Tai sukeltų įtampą 
abiejų šalių santykiuose, pa
brėžė vyriausybės pareigūnas.

Jis išreiškė viltį, kad visos 
„atsakingos Latvijos politinės

Išaiškintas „Hermio” 
banko apiplėšimas
Vilnius, spalio 18 d. (AGEP)

— Lietuvos Generalinė proku
ratūra spalio 12 d. pateikė 
kaltinimus keturiems asme
nims apiplėšusiems „Hermio” 
banko filialą Šiauliuose, 
pranešama „Apžvalgoje” (nr. 
42). Tai buvo pirmasis banko 
apiplėšimas Lietuvoje.

Nustatyta, jog nusikaltimą 
įvykdė anksčiau filialo ap
saugos vadovu dirbęs asmuo. 
Apiplėšimą palengvino tai, kad 
jam išėjus, nebuvo pakeisti slap
ti užraktų kodai. Piešdami 
banką, nusikaltėliai nužudė tą 
vakarą banką saugojusį pa
reigūną.

jėgos” supras Lietuvos pozicijas 
bei argumentus ir paaiškins, 
„kas verčia Latvijos vyriausybę 
taip skubėti”.

„Suprantama, kad jeigu ji bū
tų pasirašyta, tokia sutartis 
būtų niekinė ir tarptautinės 
teisės požiūriu negalėtų būti 
pripažinta”, sakė aukštas Lie
tuvos vyriausybės pareigūnas.

Jis taip pat pabrėžė, kad Lie
tuvą vis labiau neramina Latvi
jos pozicija kai kuriais klausi
mais, neatitinkanti siekių kur
ti Baltijos valstybių solidarumo 
ir bendradarbiavimo atmosferą. 
Be kita kojis paminėjo praėju
sią savaitę Latvijos pateiktą

Ar Lietuvoje įmanomas 
trečiasis, vidurio politinis 

kelias?
Kaunas, spalio 18 d. (AGEP) 

— „Kauno dienoje” buvo surink
tos kelios nuomonės dėl trečio 
politinio kelio galimybės Lie
tuvoje.

Algirdas Augustinas Intas, 
Lietuvių Tautininkų Sąjungos 
Kauno valdybos narys taip pasi
sakė: „Manau, jog trečiasis 
kelias ne tik įmanomas, bet ir 
būtinas. Pirmuoju keliu ėjo 
Sąjūdis, tačiau suklupo. Dabar 
šiuo keliu eina Tėvynės Sąjunga 
(Lietuvos Konservatoriai) ir 
Seimo opozicija, bet pasiekti 
pergalę einant šiuo keliu bus 
sunku, kažin ar iš viso įma
noma”.

„Antrasis buvo LDDP ir kitų 
kairiųjų kelias”, kalbėjo Intas,
„tačiau juo ėję Lietuvos žmonės tarybos narys, Kauno Technolo- 
(ne visi) irgi nusivylė, nes nepa
siekė nei žadėtos gerovės, nei 
santarvės. Todėl ir būtinas tre
čiasis kelias, kuriuo eitų visos 
dešiniosios partijos, neišskiriant
nė Tėvynės Sąjungos, kuri ture- ga gtipri politinė visuomenė. O 
tų pakeisti savo politiką, labiau kaį politikai nejaučia jos pa- 
paisyti ir kitų partijų nuomo- ramos, pradeda žaisti populizmu 
nės”. arba radikalumu. Anksčiau

Prezidentas kalbėjo 
apie turto grąžinimą

žydams
Vilnius, spalio 19 d. (Elta) — 

Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas ketvirtadienį priė
mė JAV ambasadorių prie Eu
ropos Sąjungos Stuart Eisen- 
stat. Pokalbio metu pabrėžta, 
kad Lietuvoje greta viena kitos 
gyvena labai skirtingų likimų 
visuomeninės grupės. Tai — ir 
buvę rezistentai bei Sibiro trem
tiniai ir Antrojo pasaulinio ka
ro dalyviai ir žydų tautybės 
žmonės, labai skaudžiai nuken
tėję karo metu.

Kalbant apie turto grąžinimą 
žydams, buvo pažymėta, jog tai 
labai komplikuota problema. 
Lietuvos ekonomija yra labai 
nepajėgi, o kitos valstybės, pa
vyzdžiui, Vokietija, inspiravusi 
žydų genocidą, jokių kompensa
cijų Lietuvai nemoka, nors Ru
sijai, Ukrainai ir kitiems kraš
tams jos buvo išmokėtos.

Be to, Konstitucijoje užfiksuo
ta, jog turtas yra grąžinamas 
tik Lietuvos Respublikos pilie
čiams, nuolat gyvenantiems 
Lietuvoje. Pagal Konstituciją 
juridiniai asmenys, tarp jų ir re
liginės bendruomenės, negali 
pretenduoti į žemės nuosavybės 
teisę. Remiantis neseniai priim
tu Religinių bendruomenių tur
to grąžinimo įstatymu, Žydų 
bendruomenėms yra grąžinami 
jiems priklausę pastatai, sina
gogos.

paraišką stoti į Europos Sąjun
gą, pavadinęs tai „politinės 
konkurencijos elementu”.

-r-o---
pavyko sinchronizuoti paraiškų 
pateikimo ir, tuo pačiu, buvc 
prarasta galimybė padaryti jas 
solidesnėmis, kad jas labiau 
išgirstų Europoje”, pažymėję 
vyriausybės pareigūnas.

Kaip žinoma, Latvija pateikė 
oficialų prašymą įstoti į Europos 
Sąjunga iš karto po to, kai Lie
tuvos užsienio reikalų ministras 
Povilas Gylys paskelbė apie 
konsultacijas su Skandinavijos 
ir Baltijos valstybėmis dėl to
kios paraiškos pateikimo dar iki 
kitų metų viduryje įvyksiančios 
Europos Sąjungos tarpvyriausy
binės konferencijos.

Andrius Dručkus — Lietuvos 
Politinių Kalinių ir Tremtinių 
Sąjungos tarybos narys, J. Jab
lonskio vidurinės mokyklos 
mokytojas, miesto tarybos 10-ojo 
rinkimų sąrašo frakcijos narys, 
pritaria, bet kelia ir klausimą: 
Trečiasis kelias „įmanomas, bet 
labai svarbu, kas ves Lietuvą 
tuo keliu, kieno interesus — 
tautos, partijos ar savo gins...”.

Priešingai galvoja Kęstutis 
Šeimys — inžinierius, laikinai 
nedirbantis, nepartinis: „Nema
nau, kad šiuo metu Lietuvoje 
įmanomas trečiasis, vidurio 
kelias, nors jo labai reikėtų. De
ja, to neleis didžiosios partijos — 
nei konservatoriai, nei LDDP”.

Vytautas Juodagalvis — Lie
tuvos Socialdemokratų Partijos

gijos universiteto vyriausias 
inžinierius — nemano, kad tai 
tikėtina: „Trečiasis, vidurio 
kelias Lietuvoje įmanomas, bet 
mažai tikėtinas. Tam reikalin-

Lietuvos prezidentas 
dalyvauja JT 

jubiliejaus minėjime
Niujorkas, spalio 23 d. — 

Sekmadienį prasidėjo Jungtinių 
Tautų Generalinės Asamblėjos 
iškilmingasis šios organizacijos 
50-mečio minėjimas, truksiantis 
iki spalio 25 dienos. Dalyvauti 
šiame susitikime atvyko 155 
valstybių vadovai.

Kaip praneša Lietuvos Nuola
tinė Misija prie Jungtinių 
Tautų, Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas, kartu su 
delegacijos nariais Užsienio 
reikalų ministru Povilu Gyliu ir 
prezidento patarėju užsienio po
litikos klausimais Justu Palec- 
kiu, į Niujorką atskrido spalio 
21 dieną. Delegacijos sudėtyje 
yra Lietuvos ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų Oskaras 
Jusys.

Komentatorių nuomone, šis 
susitikimas savo reikšme bei 
dalyvaujančių valstybių vadovų 
gausa gali lygintis su 19-tame 
amžiuje Vienoje įvykusiu kon
gresu.

JAV administracija ėmėsi 
ypatingų saugumo priemonių. 
Uždarytos dvi pagrindinės gat
vės prie Jungtinių Tautų pa
stato, patruliuoja sustiprinti 
policijos būriai. Delegacijas ap
tarnauja 900 policijos bei sau
gumo tarnybų mašinų. Tai at
siliepia normaliam miesto įstai
gų bei firmų darbui ir susilau
kia įvairių komentarų.

Sekmadienį.8 vai. ryto Lietu
vos prezidentas dalyvavo valsty
bių vadovų susitikime su Jung
tinių Tautų generaliniu sek
retoriumi Boutros Boutros- 
Ghali. Lietuvos prezidentas 
kalbėjosi su Rusijos prezidentu 
Boris Jelcinu, Ukrainos prezi
dentu Leonid Kučma, Turkijos 
prezidentu Suleiman Demirel, 
Lenkijos ministrų pirmininku 
Jozef Oleksy, Švedijos ministru 
pirmininku Ingvar Carlsson ir 
Vatikano valstybės sekretoriu
mi Angelo Sodano. Susitikimo 
metu padaryta oficiali valstybių 
bei vyriausybių vadovo grupinė 
nuotrauka.

Lietuvos prezidentas dalyvavo 
pirmajame iškilmingojo minėji
mo posėdyje, kurio metu, be 
kitų kalbėtojų, išklausė JAV ir 
Ukrainos prezidentų kalbas. Di
delį susidomėjimą kėlė Rusijos 
prezidento B. Jelcino bei Kubos 
Valstybės Tarybos prezidento 
Fidel Castro kalbos, kurios buvo 
transliuotos tiesiogiai per CNN 
televizijos tinklą.

Kryžių kalne — 
Lozoraičio kryžius

Vilnius, spalio 18 d. (LA) — 
Kryžių kalne pastatytas me
dinis kryžius, metus stovėjęs 
prie diplomato Stasio Lozoraičio 
kapo Putnam, CT. Vietą kryžiui 
išrinko Daniela Lozoraitienė. 
Jis pastatytas netoli popiežiaus 
kryžiaus, kalnelio papėdėje, kai
rėje prie centrinių laiptelių.

Kryžių pašventino apaštalinis 
nuncijus Baltijos kraštams arki
vyskupas Justo Mullor Garcia, 
dalyvavęs kaip privatus asmuo, 
artimas Danielos ir Stasio Lozo
raičių bičiulis. D. Lozoraitienė 
pasakė, kad Stasio Lozoraičio 
kapas dar ne Lietuvoje, bet 
kryžius nuo jo kapojau čia.

žaista Lietuvos nepriklausomy
bės byla, dabar žaidžiama Lie
tuvos socialinėmis problemo
mis.

Pirmadienį tęsėsi Lietuvos 
prezidento Algirdo Brazausko 
vizitas oficialiuose Iškilmingojo 
JT 50-mečio posėdžio-minėjimo 
renginiuose. Sekmadienį 
susitikęs su Graikijos preziden
tu Constantinos Stephanopuo- 
los, prezidentas pažymėjo, kad 
dvišaliuose santykiuose yra dar 
daug neišnaudotų bendradar
biavimo galimybių. Pasirašy
tinos jau suderintos sutartys, 
reikėtų nedelsti su investicijų 
skatinimo ir apsaugos sutarties 
paruošimu. Lietuvos preziden
tas taip pat pabrėžė svarbą 
Graikijai Europos Sąjungos 
nare.

Graikijos prezidentas pažy
mėjo, jog Lietuva, kaip ir kitos 
Baltijos valstybės atitinka 
valstybėms, siekiančioms narys
tės Europos Sąjungoje, kelia
miems reikalavimams ir išreiš
kė įsitikinimą, kad Baltijos 
valstybės taps ES narėmis. 
Graikija, būdama vidutinio 
dydžio valstybe, suinteresuota 
nedidelių valstybių grupės stip
rėjimu. Graikijos prezidentas 
prisiminė puikų Lietuvos krep
šininkų pasirodymą Europos 
krepšinio čempionate Atėnuose, 
o Lietuvos prezidentas pdėkojo 
už šiltą Graikijos krepšinio 
mėgėjų palaikymą lietuvių — 
Europos vicečempionų.

Vakare Niujorko viešojoje 
bibliotekoje valstybių bei 
vyriausybių vadovų garbei buvo 
surengtas JAV prezidento ir jo 
žmonos priėmimas, kuriame 
prezidentas Brazauskas susitiko 
su JAV prezidentu Bill Clinton. 
Trumpo pokalbio metu JAV 
prezidentas perdavė geriausius 
linkėjimus Lietuvai ir jos žmo
nėms. Priėmimo metu Brazaus
kas kalbėjosi su Kazachstano 
prezidentu Nursultan Nazarba- 
jev, Danijos ministru pirminin
ku Puol Nyrup Rasmussen bei 
kitais valstybių bei vyriausybių 
vadovais.

Pirmadienį Lietuvos preziden
tas dalyvauja trečiajame bei 
ketvirtajame iškilmingojo minė
jimo posėdžiuose Generalinės 
Asamblėjos posėdžių salėje.

Po pietų vyks oficialūs 
dvišaliai susitikimai. Lietuvos 
prezidentas susitiks su Jordano 
karaliumi Hussein bei su Urug
vajaus viceprezidentu Hugo Ba- 
talla. Lietuvos Užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys susitiks 
su Australijos užsienio reikalų 
ministru senatoriumi Gareth 
Evans.

Vakare prezidentas Brazaus
kas dalyvaus Vengrijos atstovo 
prie Jungtinių Tautų ambasa
doriaus Istvan Natbon priėmi
me 1956 m. Revoliucijos 
39-sioms metinėms paminėti, 
kur susitiks su Vengrijos pre
zidentu Arpad Goncz.

Tą patį vakarą Lietuvos Res
publikos delegacija klausysis 
Niujorko Filharmonijos orkest
ro, diriguojamo Kurt Masur, 
koncerto Jungtinių Tautų 
50-mečio proga Avery Fisher 
Hali salėje.

KALENDORIUS

Spalio 24 d.: Šv. Antanas 
Klaretas, Kubos vyskupas 
(1807-1870); Nunilė, Gluoda, 
Undinė, Valmantas. Jungtinių 
Tautų diena.

Spalio 26 d.: Krizantas, Dari
ja, Švitrigaila, Minas, Kirkan- 
tas.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS
GRIPAS IR SKIEPAI 

PRIEŠ JĮ
DANIELIUS DEGĖSYS, M.D.

Gripo sezonas prasideda lap 
kričio mėnesi ir tęsiasi iki pava
sario. Gripą sukelia virusai, 
kurie per nosį ir bui ną patenka 
į plaučius ir plaučiu sienelių ląs 
telėse pradeda daugintis. Kūną:; 
reaguoja į infekciją, todėl buitie 
ji kraujo kūneliai paleidžia į 
kraują specifinį cheminį jun
ginį, vadinamą interleukin, ku
ris naikina virusus. Bet inter
leukin sukelia galvos ii- rau
menų skausmus bei nuovargį. 
Kūno reakcijos poveikyje kūne 
temperatūra pakyla. Šie ligos 
simptomai, jeigu nesusidaro 
komplikacijų, tai po keletas 
dienų pranyksta.

Sergantieji gripu, daug kosti 
ir čiaudo. Kosėjimo metu gripe 
virusai dideliais kiekiais pa 
tenka į aplinkos orą ir užkrečia 
kitus, arti esančius asmenis. 
Užsikrėtus gripu, dviejų dienų 
laikotarpyje temperatūra gali 
pakilti iki 104’ laipsnių E. 
Galva ir raumenys pasidaro 
skausmingi, žmogus jaučiasi 
nusilpęs ir pavargęs taip, kad 
nenori keltis iš lovos. Kai 
kuriems žmonėms liga kompli 
kilojasi ir jie suserga bakterim 
kilmės plaučių uždegimu, nuo 
kurio Amerikoje miršta apie 
10,000 žmonių metų tėkmėje. Si 
komplikacija dažniausiai 
paliečia vyresnius, turinčius G" 
arba ir daugiau metų, žmones. 
Gripo virusų paviršiaus meni 
branų baltymai kinta kas metai 
taip, kad pagaminti skiepai po 
metų nebeveikia, todėl skiepi 
tis prieš gripą reikia kiekvie 
nais metais.

Nuo gripo epidemijos kai 1 a 
da gali mirti daug žmonių. 1918 
metais gripo epidemijos metu 
visame pasaulyje mirė apie 20 
milijonų. Skiepai, suleisti į žmo 
gaus kūną, sužadina organizmo 
atsparumą prieš virusus, bet jie 
būna veiklūs tik prieš tos l ūšie 
virusus, iš kurių tie skiepai 
būna sudaryti. Kai kurie žmo 
nės galvoja, kad skiepai gali už
krėsti besiskiepijantį asmenį’.
Skiepai užkrėsti negali, nes yra 
sudaryti iš užmuštų virusų. Už
muštų virusi} paviršiaus balty 
mai — antigenai, sukelia kūno 
reakcijos, kurios metu organiz 
me susidaro ant kimiai prieš tos 
rūšies virusus, todėl organizmas 
įgauna imunitetą.

Antikūniai organizme laikosi 
apie 3-4 mėnesius. Prisikabinę 
prie virusų, antikūniai daro 
virusus neveikliais iki tol. kol 
organizmo imuniteto sistema 
virusus sunaikina. Gydytojai 
pataria skiepytis rugsėjo ir

Specialios Vaiku rehibilitiu ij" • įnamiui Nemenčinėje
Nuotr V. Lendraitienės

lapkričio mėnesiais, nes gripo 
sezonas prasideda gruodžio 
mė nesį.

Šių metų skiepai yra sudaryti 
iš trijų virusų rūšių: tipo A Te
sąs, tipo A Shngdong ir tipo B 
Panama. Imunitetui susidaryti 
užtrunka apie dvi savaites. 
Skiepai savo sudėtyje turi kiau
šinio baltymą, todėl tie, kurie 
yra jautrūs kiaušinio baltymui, 
turi būti atsargūs ir informuoti 
gydytoją prieš skiepijantis.

Apie 2 procentai žmonių po 
skiepijimo skundžiasi pakilusia 
tefnperatūra ir raumenų skaus
mais. Ši reakcija į skiepus po 
dviejų dienų praeina. Nemažas 
skaičius žmonių bijo skiepytis, 
nes mano, kad skiepai gali 
ukelti komplikacijas. 1976 

metais daug žmonių buvo skie
pytų prieš vadinamą ,,swine” 
gripą. Apie 10 žmonių iš vieno 
milijono skiepytų susirgdavo 
Guillain Barre sindromu, kuris 
pasireikšdavo galūnių silpnumu 
ir laikinais galūnių paralvžiais. 
Kodėl kai kurie žmonės turėjo 
lokį sindromą, nėra aišku. „Di- 
sease Control” centras Atlanto- 
|i nėra įsitikinęs, kad šis sin
dromas turėjo ryšį su skiepais.

Nepaisant, kad skiepai apsau
goja žmogų nuo gripo, bet kai 
kurie žmonės sako, kad jiems
Liepai nepadeda. Skiepai 

apsaugo žmogų apie 90 procen
tų atveju, bet vyresniems kaip 
65 metai, kurių imuniteto sis
tema nėra tokia gera, kaip jau
nesnių, skiepai gali būti mažiau 
efektingi. Nepaisant, kad jie 
tokių pilnai neapsaugo nuo gri
po, bet jie vis tiek mažina kom
plikacijų vystymosi galimybę, 
pavyzdžiui, plaučių uždegimo 
atvejį. Statistiniai duomenys ro
do. kad skiepytų žmonių mirtin
gumas nuo gripo būna mažesnis 
54 procentais, negu neskiepytų.
(iripas gali komplikuotis į bron
chitą ir plaučių uždegimą, kuris 
seniems žmonėms ypač pavo
jingas. Gripo gydymas: gerti 
daug skysčių ir gulėti lovoje, 
l’i ie/virusiniai vaistai Syma- 
dine kapsulės tamantadine) 
mažina gripo simptomus. Apsi-
augojimui nuo gripo epidemijos 

metu patartina dažnai plauti 
rankas ir vengti didelių susibū
rimų uždarose patalpose.

SVEIKATOS APSAUGA 
LIETUVOJE

• Natūralūs gyventojų prie
auglis lygus nuliui, kai kur 
minus 1; pernai gimė 8 proc. kū-

Pagramančio bažnyčia (1774 m.).

dikių mažiau (gimė 42,000, o 
mirė 46,000).

• 52 proc. mirčių priežastis — 
širdies ir kraujagyslių ligos, 38 
proc. visų mirusiųjų — darbingo 
amžiaus, 15-64 metų žmonės.

• 24 proc. mirčių — savižudy
bės, 10 proc. mirčių priežasčių 
susiję su alkoholio vartojimu, 14 
proc. — transporto avarijos.

• Finansavimo problema — 
viena iš pagrindinių. Šiais 
metais gauta vos 67 proc. numa
tytų biudžete lėšų, tačiau 
SODRA (Socialinio draudimo įs
taiga) dar nurašo sveikatos ap
saugai skirtas lėšas ir netgi 
delspinigius. SODRA taip 
paralyžiuoja gydymo įstaigų 
darbą. Atsiskaityti reikia, 
tačiau nesuprantama, kai vals
tybė neskiria visų sveikatos ap
saugai numatytų lėšų, o ligo
ninės moka delspinigius. Vy
riausybė turėtų netrukus iš
spręsti šią problemą. Ligonines 
finansuojant per ligoninių kasas 
tevyko pinigų perskirstymas, 
bet niekas netikrino, ar ligonis 
gauna gydymą pačią pirmą 
dieną, ar greitai jam atliekami 
tyrimai, o sutrumpinant ligonio 
buvimo ligoninėje trukmę gali
ma sutaupyti 60-90 mln. per me
tus.

• Sveikatos įstaigų įsiskoli
nimai dėl nepakankamo finan
savimo už šiluminę ir elektros 
energiją, medikamentus ir pan. 
sudaro 60 mln. litų. Nesulauk
damos atsiskaitymo, vaistinės 
pateko į sunkią finansinę būklę 
ir atsisako teikti medikamen
tus.

• Vienai dienai lovai ligoni
nėje skirta 4-5 litai, o anti
biotikai vienam ligoniui parai 
kainuoja 700 litu.

• Medikų atlyginimai 100 litų 
mažesni už valstybės tarnau
tojų, 34 litais — už biudžetinių 
įstaigų, 10-12 litų — už švietimo 
darbuotojų.

• 5 metai sanitarinis auto
transportas nusidėvėjęs, vežant 
ligonius sanitarinės mašinos 
kaimo keliuose sustoja ir ne
pavyksta išvengti ligonių 
mirčių.

• Vaistų daug, bet jų kainos 
didžiulės. Bus nustatytas tik 
maksimalus antkainis, kad rin
kos sąlygomis vaistinės parduo
tų juos ir pigiau — gal tuomet 
viskas nesibaigs vien vaistų 
recepto parašymu, nes ligoniai 
neįstengia nusipirkti vaistų.

• Praktiškai nerealizuojama 
Konstitucijos nuostata dėl 
nemokamo gydymo, net vaikų 
reanimacijos skyriun motinos 
nešasi pilnus krepšius vaistų. 
Medikamentams turi būti skir
ta dvigubai daugiau lėšų; pernai 
prašyta 90 mln., o gauta tik 45 
mln.

• Dar vis pasitaiko Hipokrato 
priesaikos ignoravimo faktų. 
Visagine chirurginio skyriaus 
vedėjas prievartavo ligonius 
reikalaudamas užmokesčio už 
operacijas; jam dvejiems me
tams atimta teisė dirbti gy
dytoju, skirta 5,000 litų bauda.

(KD, 06.21)

ISTORINIAI TYRINĖJIMAI
TURI ATSIŽVELGTI l 

MOTERŲ INDĖLĮ

Popiežiaus Jono Pauliaus II 
teigimu norint atskleisti įvai
rius būdus, kuriais moterys 
daug prisidėjo prie visuomenės 
vystymosi, būtinas naujas isto
rinio tyrinėjimo metodas. Per 
liepos 30 d. Angelo maldą popie
žius sakė, jog istorija, daugiau
sia dėmesio skirianti nepapras
tiems ar katastrofiškiems žmo
nijos gyvenimo įvykiams, be
veik be išimties pasakoja apie 
„vyrų atliktu^ dalykus”. Jo 
įsitikinimu, istoriją derėtų 
perrašyti, kad ji nebūtų tokia 
vienpusiška. Vyrai labai sko
lingi moterims, kurios per isto
riją kasdien ne tik aukodavosi 
šeimos gyvenimui, bet ir prisi
dėdavo prie sklandaus sociali
nių, politinių, ir ekonominių 
struktūrų funkcionavimo. Po
piežius Jonas Paulius II ypač 
pabrėžė moterų vaidmenį, auk
lėjant savo vaikus namuose ir 
kitų žmonių vaikus viso pa
saulio mokyklose ir univer
sitetuose.

Menas, filosofija, mokslas ir 
literatūra nėra laikytini tam 
tikros kultūros atspindėjimu, 
jeigu moterų indėlis šiose srity
se yra apribotas. Kalbėdamas 
per rugpjūčio 6 d. Angelo maldą, 
popiežius Jonas Paulius II ragi
no pašalinti skirtumą tarp kul
tūrinių galimybių, atvirų vy
rams ir moterims. Pernelyg il
gai erdvė moterų saviraiškai už 
šeimos ribų buvo nepripažįsta
ma arba ribojama. Tuo tarpu 
kultūrinė veikla, popiežiaus 
žodžiais, turėtų atspindėti žmo
giškąją realybę, sudarytą iš 
vyrų ir moterų. Popiežius Jonas 
Paulius II taip pat priminė, kad 
Bažnyčios nuostata moterų bei 
kultūros atžvilgiu remiasi san
tykiu tarp Jėzaus ir jo motinos 
Marijos.

POPIEŽIUS RAGINA
ATKURTI RELIGINES IR
MORALINES VERTYBES

Priimdamas naują Lenkijos 
ambasadorių prie Šventojo Sos
to, popiežius Jonas Paulius II 
per liepos 11d. Vatikane įvyku
sią iškilmingą ceremoniją ragi
no lenkus atkurti savo visuome
nę remiantis religinėmis ir mo
ralinėmis vertybėmis, neišski
riant nė teisės į gyvybę. Nau
jasis pasiuntinys Stefan Fran- 
kievvicz 9-ajame dešimtmetyje 
buvo lenkiškai leidžiamo „L'Os- 
servatore Romano” redaktorius, 
o nuo 1989 m. įtakingo katalikų 
žurnalo Varšuvoje direktorius.

Popiežius sakė, jog Katalikų 
Bažnyčia, amžiais buvusi Lenki
jos žmonėms motina, nusipelno 
aktyvaus vaidmens pertvarkant 
gyvenimą demokratijos sąlygo
mis. Sykiu jis įspėjo, kad kai 
kurie pavojai, su kuriais susidu
ria šiandieninė Lenkijos visuo

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

menė, kyla iš laisvės ir demo
kratijos, atgautų po komunizmo 
dešimtmečių. Popiežius pabrėžė, 
jog jis nesitiki, kad demokrati
nės Lenkijos reformos pakirs 
Bažnyčios tradiciškai stiprią 
įtaką žmonių gyvenimui bei val
stybės politikai.

„(Lenkijos) istorija visada 
buvo glaudžiai susieta su Kata
likų Bažnyčios istorija. Roma 
visada galėjo pasikliauti Lenki
ja ir niekada nebuvo nuvilta. 
Krikščioniškoji Europa visada 
galėjo pasikliauti Lenkija”, sa
kė jis. Šią ištikimybę šalies 
katalikiškosioms šaknims šian
dien reikia perkelti į „naują 
realybę”.

Popiežius sakė suprantąs, kad 
lenkai susiduria su daugeliu 
praktinių problemų, norėdami 
sutvirtinti demokratines in
stitucijas ir priversti jas dirbti. 
Šiame procese, toliau kalbėjo 
popiežius, labai svarbu neišleis
ti iš akių pamatinių moralinių 
vertybių. Šie pagrindai apima 
pagarbą žmogiškojo asmens tei
sėms ir orumui, ypač teisę į 
gyvybę visose egzistavimo stadi
jose. Jis paminėjo šeimos teises, 
pagarbą teisingumui, solidaru
mui ir lygybei. Bažnyčia šiame 
procese nereikalauja privilegijų, 
o tenori būti lenkams „motina 
ir mokytoja”. Šio vaidmens ji 
nusipelnė, daugelį amžių daly
damasi su žmonėmis jų džiaugs
mais ir kančiomis.

MASINES INFORMACIJOS 
PRIEMONĖS - 

ŠVENTIESIEMS METAMS

Ruošiantis artėjantiems 2000 
metams, popiežius Jonas Pau
lius II paragino skatinti tikin 
čiuosius sąžinės „dėl mūsų 
laikmečio negerovių” tyrimui 
naudojant šiuolaikines masinės 
informacijos priemones.

Per audienciją, suteiktą birže
lio 8 d. pasirengimo 2000 Šven
tiesiems metams organizacinio 
komiteto pirmojo visuotinio su
sirinkimo nariams, popiežius 
apgailestavo dėl religinio abe
jingumo bei etinio reliatyvizmo, 
„prieštaraujančių paplitusiam 
religiškumo ilgesiui”. Popie
žiaus žodžiais, būtina aktyviau 
stiprinti ekumeninių iniciatyvų 
sąmonę, idant krikščionių ben
druomenės jubiliejiniais metais 
atrodytų vieningesnės.

Pasirengimo laikotarpis sutei
kia istorinę progą ir tarpreligi- 
niam dialogui. „Nauji kalbėjimo 
būdai, naujos technikos ir nau
ji elgesio būdai” būtini, kad 
naujoji evangelizacija artėjant 
trečiajam tūkstantmečiui būtų 
sėkminga. Ankstyvuoju pasi
rengimo laikotarpiu, apimančiu 
ir 1996 metus, pagrindinį tikslą 
turėtų sudaryti pastangos „at
gaivinti krikščionybę išpažįs
tančių žmonių jubiliejinių 2000 
metų vertės ir reikšmės žmoni-
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jos istorijoje sąmonę”. Visa tai, 
popiežiaus teigimu, turi būti 
„susieta su įprastiniu pasišven
timu naujajai evangelizacijai”.

• Mažučiai (Vilkaviškio 
vysk ). Liepos 30 d. Vilkaviškio 
vyskupas Juozas Žemaitis paš
ventino prie stebuklingojo šal
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tinėlio pastatytus koplytstul
pius, koplytėlę ir jos altorių. Per 
šv. Mišias jis padėkojo parapijos 
klebonui kun. A. Lukoševičiui 
už rūpestį atstatant koplytėlę ir 
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skupas teikė Sutvirtinimo sa
kramentą.
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Chicago, IL 60616, 

(312)-225-0695

Cardlac Dlagnoala, Lld.
6132 S. Kadzla Avė. 
Chicago, IL 60629 
Tai. 312-436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 

Valandos pagal susitarimą

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINES LIGOS 

CHIRURGIJA
1185 Dundės Avė., Elgln, III. 60120 

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla. IL
1 mylia i vakarus nuo Hariem Avė

Tel. (708) 598 4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES ir PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle

Vai anlr 2 4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Hemų 706 448 5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Community ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S
Specialybe — Vidaus ligų gydytoja' 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avė. (prie Ausbnj 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 515 7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medlcal Centai 

Napervllle Campua 
1020 B. Ogdan Ava., Sulte 310 

Nepervtlle IL 60863 
Tat. 708 527 0080

Valandos pagal susitarimą

I



AmeriCares ruoštos išvykos j Haiti metu (iš kairės): Viligailė Lendraitienė, Lithuaman Mercy 
Lift organizacijos atstovė, Reed Idriss iš AmeriCares, Sophie Ruttenberg, Hilary Grace 
(AmeriCares) ir kt.

PO NELIETUVIŲ 
SPAUDĄ PASIŽVALGIUS

Baltijos kraštai: kieno 
įtakos sfera?

„The New Republic” žurnale 
(spalio 16 d.) Jacob Heilbrunn 
nagrinėja Vokietijos „naujai 
atrastą jėgą”. Palengva Vokieti
ja darosi ne tiek pasaulio poli
tine, kiek ekonomine jėga. Kas 
trečias Vokietijos darbininkas 
dirba eksportui. Palengva Vo
kietija išstumia Ameriką iš 
Europos rinkų. Iš visų Europos 
didesniųjų valstybių Vokietija 
turi artimiausius ryšius su Ki
nija, turinčia milžiniškas gali
mybes prekybai. Vokietija tols
ta nuo Amerikos, su kuria dar 
taip neseniai turėjo labai ar 
timus santykius. Bet šiuo metu 
Vokietijos didžiausi siekimai: 
kaip išlaikyti sienų pastovumą 
tarp rytinių kaimynų ir paversti 
Europos Sąjungą Vokietijos in
teresų instrumentu. Kad tą 
pasiektų, Vokietija bando su
kurti savo įtakos sferas Centri
nėje ir Rytų Europoje, kad rastų 
naujas rinkas Vokietijos pro
duktams ir pasinaudotų pigia 
darbo jėga. Kai kurie Vokietijos 
fabrikai jau dabar keliasi į 
Lenkiją. Vokiečių verslininkai 
laiko Baltijos kraštus pelningo
mis rinkomis savo pramonės 
produktams ir tarpininkais, 
kurie gali surasti naujų rinkų 
Rusijoje. Ypač Estiją jie laiko 
„skrendančia žvaigžde” toje 
Europos dalyje. Kai paskutiniu 
laiku Vokietijos gynybos minis
tras Volker Ruche lankė Balti
jos kraštus, ten buvo priimtas, 
lyg būtų valstybės galva, nes 
baltai teisingai laiko Vokietiją 
raktu į NATO ir į Europos 
Sąjungą.

ZENONAS PRŪSAS

Antroje studijos dalyje Heil
brunn jau kitaip kalba apie 
baltų ateitį. Priminęs, kad 
Vokietija yra vienintelė Euro
pos didvalstybė, turinti am
basadas visose buvusios Sovietų 
Sąjungos respublikose, jis taip 
pat nurodo, jog ji esanti pakan
kamai turtinga, kad galėtų 
žaisti „dvigubą žaidimą”. Pa
vyzdžiui, Vokietija pajėgtų 
stipriau paremti Centrinės Azi
jos respublikas, kad užblokuotų 
Rusiją, ir kartu remti šlubuojan
čią Jelcino valdžią. Taip pat 
galėtų leisti Rusijai laikyti 
Baltijos kraštus savo įtakos 
sfera, tuo pačiu laiku apginant 
Lenkiją ir Čekiją. Neaišku, ko
dėl Heilbrunn mano, kad Vokie
tija savanoriškai atiduotų Balti
jos kraštus Rusijai. Juk dėl to 
nukentėtų ne tik valstybinių 
sienų pastovumas Rytinėje Eu
ropoje, kurio siekia Vokietija, 
bet taip pat Vokietija prarastų 
Baltijos kraštus kaip prekybos 
partnerius bei galimus tar
pininkus surasti naujų rinkų 
Rusijoje. Tikėkime, kad tai yra 
tik Heilbrunn asmeniška, o ne 
išgirsta iš kurio Vokietijos 
pareigūno nuomonė. Gal Heil
brunn nežino, kad patekimas į 
Rusijos „įtakos sferą” būtų 
Baltijos kraštų okupacija. Kodėl 
Vokietija gintų Centrinės Azi
jos respublikas, o be protesto 
dovanotų Baltijos kraštus Rusi
jai? Juk bent iki šiol Vokietija 
skyrė daug daugiau dėmesio 
baltams, negu Centrinės Azijos 
respublikoms.

susilygins. Viena daugeliui 
skausminga žaizda yra tai, kad 
krauju susitepę buvusieji saugu
mo, kariuomenės ir policijos 
pareigūnai, ne tik nebuvo nu
bausti, bet dabar vaikšto laisvi 
ir dėl pasisavintų bei vėliau 
iškeistų Rytų Vokietijos markių 
gyvena daug turtingiau, negu 
eiliniai gyventojai. Taip pat 
„vešiai” (vakarų vokiečiai) 
paprastai dar nelabai mėgsta 
,,osių” (rytų vokiečių), ir 
atvirkščiai.

Buchanan prieš NATO 
praplėtimą

Prezidentinis kandidatas Pat 
Buchanan yra griežtai pasi
sakęs prieš NATO išplėtimą į 
Rytų Europą, neva dėl to, kad 
tai galėtų suerzinti Rusiją. At
seit, bijo nusigyvenusios trečiojo 
pasaulio šalies, kuri net nepa
jėgia susitvarkyti su milijonu 
čečėnų. Išsigando dramblys pe
lytės! O taip neseniai Buchanan 
buvo labai palankus lietuviams, 
paremdamas Lietuvos nepri
klausomybės atgavimą ir užsto
damas neteisingai OSI apkal
tintus lietuvius.

Colin Povvell ir NATO

Generolas Colin Povvell buvo 
pakviestas į juodųjų demonstra
cijas, rengiamas ekstremisto 
Farrakhan. Po svarstymų Po
vvell nepatogią situaciją išspren
dė, išvažiuodamas į Angliją par
davinėti savo knygų. Oficiali 
nedalyvavimo demonstracijose 
priežastis: iš anksčiau prižadėti 
įsipareigojimai. Tai dar vienas 
ženklas, kad Povvell bus prezi
dentinis kandidatas: dalyvauda
mas juodųjų kraštutiniųjų de
monstracijose nenorėjo suerzinti 
baltųjų balsuotojų. Neaišku, ko
kia yra jo pozicija NATO išplė
timo atžvilgiu.(Praeityje Povvell 
nenorėjo, kad Amerika įsiveltų 
į Golfo bei Bosnijos karus. Todėl 
galima spėti, kad jo nuomonė 
dėl NATO praplėtimo būtų to
kia pat, kaip ir Buchanan. Tarp 
kitko, kiek girdėjau, tarp Povvell 
vaikystės ir jaunystės draugų

Įvykdyta dviejų Vokietijų 
integracija

Vakarų ir Rytų Vokietijų susi
jungimas prasidėjo prieš penke
rius metus. Tuo laiku Rytų Vo
kietija buvo skolinga Vakarų 
Vokietijai 40 milijardų dolerių. 
Ekonomija buvo labai blogam 
stovyje. Ateitis atrodė labai 
miglota. Bet, pagal Georgia 
Anne Geyer (Universal Press 
Syndicate), Vakarų Vokietija 
pradžiai pervedė 433 milijardus 
dolerių į Rytų Vokietijos valsti
jų iždus. Visa Rytų Vokietijos 
ekonomija buvo privatizuota. 
Buvo modernizuotas susisieki
mas, komunikacijos, pramonė. 
To dėka pramonės produkcija 
paaugo 38%, o visa ekonomija — 
25%. Gyventojų perkamoji galia 
padidėjo tiek, kad dabar ji yra 
apie 75% tos, kuri randama va
karinės Vokietijos dalyje. 
Tikimasi, kad netrukus jos abi

Taip taip džiovinami ligoninės skalbiniai Švenčionėliuose. Nuotr. V. Lendraitienės

ATIDARYTAS PIRMASIS
LIETUVOJE KELIŲ 

MUZIEJUS

Spalio 19 d. Vievio miestely
je (kelyje tarp Vilniaus ir 
Kauno) bus atidarytas pirmasis 
Kelių muziejus Lietuvoje. Jis 
įsteigtas, minint Vilniaus-Kau- 
no greitkelio 25 metų sukaktį.

Šis kelias tarp dviejų didžiau
sių Lietuvos miestų buvo tiesia
mas beveik dešimt metų. Kiek
vienas jo kilometras kainavo 
250,000 tuometinių sovietinių 
rublių. Pagal tada galiojusius 
įkainius tai buvo milžiniški 
pinigai.

Neoficialiais duomenimis, ma
gistralės statybos projektą 
palaikė Sovietų Sąjungos vado
vybė bei Sovietų Sąjungos Ko
munistų partijos vadovybė. Jie 
norėjo pademonstruoti, kad 
tiltas tarp Vakarų ir Rytų yra 
realus. Tačiau Vakarų piliečiai 
praktiškai negalėjo greitkeliu 
naudotis, nes jie nebuvo įlei
džiami į Sovietų Sąjungą, juo la
biau į Lietuvą.

Lietuvos vyriausybė pasinau
dojo Maskvos palankumu bei 
teikiamomis subsidijomis ir 
pradėjo tiesti kelius visoje 
Lietuvoje. Asfaltuoti keliai buvo 
nutiesti praktiškai į kiekvieną 
gyvenvietę. Pagal asfaltuotų ke
lių tinklą Lietuva, pasak eks
pertų, atitinka Vakarų Europos 
standartus.

Lietuvos kelių istoriją atspin
dinti paroda muziejuje užims 
560 kv metrų plotą. Pasak mu
ziejui vadovausiančio Juozo 
Steponkevičiaus, išdirbusio ke 
lininku daugiau nei keturis 
dešimtmečius, sukaupta nema
žai praėjusiojo šimtmečio eks
ponatų. Iš privačių asmenų su
rinkta caro laikų pagrindinių 
Lietuvos kelių žemėlapių, kelių 
darbams naudotų įrankių bei 
įrengimų, leidinių.

New Yorke buvo keletas lietu
viukų. Todėl gal jis yra kiek 
susipažinęs su Lietuvos si
tuacija.

Danutė Bindokienė

Nepaprastas 
ketvirta dienis

Paprasto ketvirtadienio vaka
ras. Vėjas, lyg atradęs naują 
žaislą išdykėlis, skabo pradėju
sius gelsti medžių lapus ir mė
to į praeinančius, pravažiuojan
čius. Jau anksti sutemsta, anks
ti žmonės išsislapsto jaukiuose 
savo lizduose. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte, prie vienų 
durų šviesa stengiasi bent kiek 
atstumti tamsą nuo laiptų; tik 
vienas kambarys viduje pilnas 
gyvybės ir energijos. Jame 
vyksta Lithuanian Mercy Lift 
narių posėdis, kuriam sumaniai 
pirmininkauja, neleisdamas nei 
kiek nukrypti nuo darbotvarkės 
(galėtų to daug kas pasimokyti), 
organizacijos pirm. Jurgis Lend- 
raitis, o dalyvauja daugiau kaip 
tuzinas žmonių.

Ne šių eilučių paskirtis pa
teikti posėdžio reportažą, bet tik 
dar kartą — su nuostaba ir šiltu 
žodžiu — paminėti šią artimo 
meilės organizaciją, nesirekla- 
muojančią, nesigiriančią, bet 
efektingai atliekančią labai 
reikšmingą darbą Lietuvai. Kad 
būtų lengviau įsivaizduoti to 
darbo apimtį, galima priminti, 
jog iki šiol ligoninėms Lietuvoje 
jau išsiųsti 57 talpintuvai, 
kupini aparatūros, vaistų, medi
cininės spaudos, literatūros, 
įvairių įvairiausių reikmenų 
ligoninėms už beveik 50 mili
jonų dolerių! Vėliausias talpin- 
tuvas į Lietuvą iškeliavo spalio 
23 d., bet jų slinktis per Atlantą 
yra nuolatinė. Ir Šime posėdyje 
nariai pasisakė, kas kiek turi 
gavęs dėžių knygų, elektroninės 
technikos ir visko, ko taip li
goninėms Lietuvoje reikia. Jau 
ruošiama kita siunta.

Svarbiausia, kad tuos talpin- 
tuvus pripildo ne mūsų visuo
menės kišenės, o kitataučiai: 
ligoninės, universitetai, gamyk
los, gydytojai, šiaip geradariai; 
Mercy Lift turi pasirūpinti tik 
persiuntimu. Iš tikrųjų lie
tuviškoji visuomenė į šių pasi
šventusių žmonių darbą žiūri 
kiek pro pirštus. Pasigirsta net 
balsų, kad LML siuntų daiktai 
randa kelią į Gariūnų turgų ar 
kitas panašias vietas, o vargšai 
ligoniai nemato nei tų vaistų, 
nei kitų reikalingų daiktų.

Tokios kalbos yra ne tik pai
kos, bet ir žalingos. LML žmo
nės siuntų likimą rūpestingai 
prižiūri per patikimus žmones 
Lietuvoje ir patys kasmet 
lankydami ligonines, klinikas, 
palaikydami tamprius ryšius su 
Sveikatos apsaugos ministerija. 
Kaip Viligailė Lendraitienė išsi
reiškė: „Mes dirbsime su bet ku
ria valdžia, jeigu galėsime tuo 
būdu padėti žmonėms. Čia ne 
politika, bet labdara”. Ji nese

niai buvo pakviesta į AmeriCa
res organizacijos renginį ir 
turėjo progą su kitais kviestai
siais aplankyti Haiti ligonines. 
AmeriCares šį skurdų ir politiš
kai nenusistovėjusį kraštą 
remia nuo 1986 m., tada buvo 
įdomu susipažinti su paramos 
būdais bei vaisiais, juo labiau, 
kad AmeriCares galbūt ateityje 
rems ir Lietuvą.

Besiklausant kiekvieno daly
vio pasisakymų apie atliktus 
darbus nuo praėjusio posėdžio 
(jie yra mėnesiniai), didėjo 
pagarba LML darbuotojams, 
kurie už tai negauna jokio atly
ginimo, o dažnai girdi tik kriti
ką. Tai daugiausia jaunesnės 
kartos profesionalai, kuriuos 
kai kas mėgsta vadinti „praras
tąja lietuvių karta”. Šį sunkų, 
bet svarbų, darbą jie užsikrovę 
savanoriškai ir pasiryžę tęsti 
tol, kol tik reikės. Yra ir kiek 
vyresnių, prisidedančių savo 
žiniomis, kontaktais su ameri
kiečių mokslo bei medicinos in
stitucijomis. Viena jų — Pranė 
Šlutienė. Jos pagrindinis rūpes
tis šiuo metu yra padėti sukurti 
Lietuvoje neonatalinę švietimo 
sistemą, pritaikant ją Vakarų 
standartams. Į šį darbą ji suge
ba įtraukti Amerikos specialis
tus ir turi jam Lietuvos Sveika
tos apsaugos ministerijos pri
tarimą.

Dabar didžiausias LML rūpes
tis — vaistai džiova sergantiems 
vaikams. Vaistus reikia pirkti, 
o jie labai brangūs, bet tikrai 
veiksmingi ir išgelbsti vaiko 
gyvybę. Argi gyvybė nėra svar
besnė už „minkštą žaislą” ir ba
tukus? Ieškant lėšų vaistams, 
LML ruošia vienintelį metinį 
renginį, pokylį, pavadintą 
„Sveikatos dovana”. Jis bus 
lapkričio 4 d. (skelbimai yra 
„Drauge”). Tiesa, bilieto kaina 
nemaža, bet ir tikslas — didelis. 
Jeigu mūsų žmonės gali mokėti 
po šimtinę už pietus „su pre
zidentu” ar net ambasadoriumi, 
tai juo labiau dėl mažo džio
vininko sveikatos. Būtų gražu, 
kad iš toliau, kurie į pokylį 
negali atvykti, paremtų LML ir 
padėtų nusiųsti „sveikatos 
dovaną” vaikučiams tėvynėje.

Posėdis baigėsi. Vėjas, be
vaikydamas debesis, juos pra
plėšė ir pasipylė šilto, neru- 
deniško lietaus kibirai. Posėdžio 
dalyviai neskuba skirstytis. Juk 
dar daug reikalų liko, daug 
rūpesčių, puotai artėjant: ar bus 
žmonių, ar galės nupirkti vais
tų?

Gera būti šių nesavanaudžių 
tarpe, kaip galėtume tokį ket
virtadienį pavadinti „papras
tu”...

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

JUOZAS KLIMAS

Kažkas tai dilgino širdį, kad gal jis nori mums 
atsidėkoti ir paleisti porai dienų Kalėdų atostogų.

Buvo pranešta, kad po pietų užsiėmimų nebus. 
Daugiau nieko. Marijampoliečiai ir kiti, kur toliau 
gyveno, per daug nesijaudino, bet mes kiti, kai išėjo 
paskutinė automašina į Kauną nuo cukraus fabriko 4 
vai., sėdėjome kaip ant žarijų. Jau dešimt kartų peržiū
rėjau, kad nei raukšlės ant lovos nebūtų, ir viskas būtų 
tvarkoj visur kitur. Ir pagaliau tik 3 vai. švilpukas — 
visiems atostogų leidimai penkioms dienoms. Bet dar 
reikia rikiuotėje nueiti paimti išeigines uniformas iš 
sandėlio, iš kur jau leido atskirai bėgti.

Per tą laiką persirengiau, tvarkingai sudėjau rikiuo
tės uniformą ir pirmyn. O sniego buvo iki kelių... Keturi 
suspėjome patekti į automatricą. Širdis plakė, rodės iš
šoks iš krūtinės, nors lūpose buvo vien šypsena ir 
džiaugsmas.

Kaune jau nebeskubėjau. Pėsčiom pasiekiau Lais
vės alėją ir atsikvėpiau. Aš jau kariūnas Kauno gatvėse! 
Praeidami kareiviai sveikinasi, aš taip pat tempiuosi 
prieš aukštesnį laipsnį. Savo bažnytkaimyje irgi, kai 
įėjau į bažnyčią, visa parapija atgal atsisuko — kas tas 
per vienas su paauksuotais antpečiais...

Po švenčių, sugrįžus atgal, nei nepąjutome, kai atėjo 
Vasario 16-toji. Pamaldos. Paradas. Dabar jau nereikėjo 
abejoti, kas pirmutiniai žygiuos, nes mes buvome kariū
nai ir mokomoji kuopa. Šį kartą gal pusė Marijampolės 
miesto išsirikiavo pažiūrėti kariūnų, pasiklausyti jų 
dainų.

Vasario pabaigoje laukė egzaminai. Bet buvo sunkūs 
lauko pratimai, sniego virš kelių, šalta. Apie pusė kuo
pos išlaikė labai gerai, pusė gerai. Todėl labai gerai 
išlaikę nė vienas negavo laikrodžio. Tapom paskirstyti 
į pulkus jaunesnių vadų pareigose praktikai atlikti.

Aš seniai svajojau — jeigu nepateksiu į kavaleriją, 
tai norėčiau į 6-tą pulką Klaipėdoje, kur buvo tarnavęs 
mano pusbrolis ir pasakojo, kad reprezentacijai prieš 
vokiečius į tą pulką buvo skiriami geriausi karininkai, 
geriausios išvaizdos kareiviai. Bet jau Klaipėdos nebuvo, 
pulkas stovėjo Plungėje ir Telšiuose. Mes, į ten paskir
ti, turėjome važiuoti į Plungę, kadangi ten buvo pulko 
štabas. Pervažiuojant nutarėme pasivėlinti į Kau- 
no-Plungės traukinį ir vieną parą pasilikti Kaune. 
Čeponis pasiliko Kazlų Rūdoj pas tėvus, o mes, atidavę 
kuprines apsaugai, kitaip manėmės. Aš nutariau paė
jėti į namus, o kiti trys turėjo pažįstamų, kuriuos norė
jo aplankyti. Kitą dieną, dar valandą prieš traukiniui 
išeinant, susitikome ir tęsėme kelionę toliau. Žvirždi- 
na8, kuris buvo telšiškis, painformavo mus, kad karei
vinės yra ne per toli nuo stoties ir mes su visu savo tur
tu per daug sunkumo neturėsime. Mūsų laimei, kai kitą 
rytą pasiekėme Plungę, stotyje sutrenkė dūdų orkest
rai). Dar užmiegotomis akimis šokome prie langų.

nežinodami, kas čia darosi. Kariškas orkestras, kelios 
kariškos rogės...

Išlipome penki kariūnai ir prisistatėme j. ltn. 
Lelešiui. Jis klausia: „O kur naujokai?” Mes sakome, 
kad matėme Telšiuose naujoku traukinį, bet jie, matyt, 
dar nesuspėjo. Tai sako: „Velnią, išbuvau 3 metus Karo 
mokykloje ir dar tokio sutikimo neturėjau”.

Sukritom į roges su savo kuprinėmis, parvežė į karei
vines, o paskui prisistatėme į pulko štabą, kur adjutan
tas ltn. Vilkutaitis paskirstė po vieną į kuopas. Mane 
paskyrė į pirmą kuopą pas kpt. Cijūnėlį, kur būrio vadu 
buvo j. ltn. Lelešius, viršila Taraškevičius, būrininkas 
psk. Zalencas ir rūbų sandėlininku j. psk. Razutis.

Kitą dieną atvyko naujokai. Čia jau nebuvo 
rinktiniai vyrai iš visos Lietuvos, tik iš apylinkių, žemai
čiai. Blogiausia, kad pirmoj vietoj artilerija rinkosi sau 
vyrus, paskui kulkosvaidininkai, ryšininkai — dvirati
ninkai, o kas liko — pėstininkams, tai gana vargingai 
atrodė. Laimei mane Lelešius tuoj paskyrė būrininku. 
Pamokas ir užsiėmimus pravesdavo skyrininkai, tai jis 
turėjo su kuo pasikalbėti. Paskui anksčiau nusiimdavo, 
tai aš parvesdavau kuopą.

Mane paskyrė mokyti beraščius naujokus rašto ir 
dainavimo. Taipogi ir teoretines pamokas už jį praves- 
davau. Labai sunkiai ėjo su dainavimu. Bandžiau 
suskirstyti dviem balsais, bet jie tuoj užmiršdavo ir pra
dėdavo traukti vienu balsu. Sužinojau, kad yra 
vadinamas „Žemaičių himnas: „Žemaičių žemė aidi, kai 
žengia broliai savanoriai tėvynės vieškeliais plačiais”. 
Pirmiausia išmokiau žodžius, kurie visiems labai patiko 
ir pakėlė ūpą. Ir taip per porą mėnesių kuopa gerai

dainavo. Maistas pulke buvo geras. Net ir žemaičiai, 
kurie buvo pripratę putras srėbti, sakė, kad pakanka. 
Po vakarienės mes iš Prano kuopos gaudavome dviračius 
ir iki patikrinimo skrajodavome jais po Plungės 
apylinkes. Daugiausia su savo simpatijom, kurios per 
trumpą laiką sugebėjo pavilioti. Kai dviračiai nusibodo, 
gavome leidimą prajodinėti arklius, kadangi su Pranu 
buvom užsirašę į kavaleriją, o jis buvo jau net ir stažą 
atlikęs ulonų pulke. Išjodavome šeštadieniais ar sekm- 
dieniais. Jodavome į artimus miestelius, į gegužines ir 
pan. Jeigu arklidžių budėtojas būdavo iš mūs kuopos, 
grįždavome apie vidurnaktį. Atšilus orui, sekmadieniais 
išvažiuodavome į Palangą. Būdavo rytinis traukinys į 
Kretingą, paskui autobusu, o vakare būdavo galima 
panašiai sugrįžti. Pasimaudę bandydavome prie kokių 
poniučių prikombinuoti. Aš buvau lėtas ir rimtas, bet 
Pranas turėjo saldų liežuvėlį ir pažinčiai užmegzti 
problemų niekuomet neturėjome.

Pagaliau atėjo birželio 15-toji

Sugrįžę iš užsiėmimų, sužinojome įvykius, kuriuos 
išgirdome per radiją. Karininkai nėjo į užsiėmimus ir 
kuopoje retai pasirodydavo, tai aš viską pravesdavau. 
Lauko pratimuose, daugiausia žvalgybos, kurią karei
viai mėgdavo, pravaikščiodavome, o pamokas irgi 
prakalbėdavome, svarstydami, kas bus, arba kokius 
anekdotus pasakodami. Pasiekė žinios, kad rusai jau 
Telšiuose.

(Bus daugiau)
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PASAULIO OLIMPINIŲ 
ŽAIDYNIŲ MIESTĄ -

ATLANTĄ - APLANKIUS
Š.m. rugsėjo 30 iki spalio mėn. 

4 d. turėjome gerą progą aplan
kyti 1996 m. Pasaulio olimpinių 
žaidynių miestą Atlantą, Geor- 
gia valstijoje. Norėjome susipa
žinti su šiuo miestu, patirti 
pasirengimus olimpinėms žaidy- 

~»~hėms, ir tenykščių lietuvių 
^"nuotaikas olimpiadai artėjant.

Šioje išvykoje dalyvavo sve- 
"-“^ias žurnalistas Aloyzas Ur

bonas iš Lietuvos, šiuo metu vie
šintis pas Joaną ir Vytautą Gry- 
hauskuH. sporto ir jo veiklos

{ veteranas Vytautas Grybauskas
J iš Daytona Beach. «*

Atlantoje turėjome puikų gidą 
Ričardą BadauskĄ Beveik de
šimtį metų gyvendamas Atlan
toje, jis gerai pažįsta šį miestą, 
turintį arti 3 milijonus gyven
tojų ir labai sparčiai augantį. 
Ričardo dėka pamatėme stato
mą naująjį stadioną, kuriame 
ateinančių, metų liepos mėn. 
vyks iškilmingas žaidynių ati
darymas. Aplankėme Atlantos 
universiteto sporto centrą-krep- 
šinio varžybų areną, plaukimo 
kompleksą ir kai kuriuos kitus 
įrenginius.’- - X

Greitkelis 285 apjuosia" didžiu
lį plotą centrinėje miesto daly
je, ir šį tęritorija sąlyginai pava
dinta Olimpiniu Žiedu. Krepši-

nerių, gydytojų, sporto organi
zatorių. Čia gyvens ir Lietuvos 
sportininkai bei palyda. Žaidy
nėse dalyvauti norą yra pareiš
kę arti 11 tūkstančių sporti
ninkų iš 200 šalių. Atrodo, kad 
visiems vietos pakaks.

Teniso, šaudymo, irklavimo 
varžybos vyks kitose vietose. 
Futbolo preliminarinės varžy
bos vyks Washingtone, Orlando 
ir Miami stadionuose. Buriavi
mas — Savanos mieste prie At
lanto vandenyno. Kiekviename 
minėtų miestų pastatyti viešbu- 
čių tipo namai sportininkų 

. ąpgyvepimui, jų patogumui.
‘ 2 tūkstančiai autobusų, 3 
tūkstančiai mikroautobusų su 
oro vėsinimo sistemomis aptar
naus žaidynių dalyvius.

Apžvelgiant pasiruošimus 
olimpinėms žaidynėms, sporto 
bazės atrodo puikiai įrengtos. 
Sportininkams suteiktos visos 
galimybės atsiskleisti pilnu 
pajėgumu. Neteks skųstis, kad 
kažkas sutrukdė. Gal tik karš
tas oras kankins. Kaip gi jausis 
tie dū milijonai turistų, sirgalių, 
kuriė atvyks iš viso pasaulio 
kraštų?

Daug ką daroma ir jų patogu-

29-toje mokytojų studijų savaitėje Dainavoje vadovai (iš kairės): Ligija Tautku-
vienė, Egida Matulionienė ir Alfonsas Seniūnas K. x ....

Nuotr. Viktoro Kučo 

apmokyti. Pradžia buvo daugbuvusios Tarybų sąjungos, o da
bar Rusijos, rinktinės visuomet 
buvo tarp stipriausiųjų pasauly
je. Lietuvių rinktinė Atėnuose 
įrodė, kad įveikusi rusus, gali 
kaip lygi su lygia grumtis su ju
goslavų komanda. Apie JAV ko
mandą nekalbėsiu. Jos žaidimo 
klasė visa galva aukštesnė. Ir 
šiandien amerikiečiams užtik
rintai pranašaujami olimpiniai 
aukso medaliai. Mums būtų 
svarbu patekti į finalą, tuo pa
čiu išsikovojant sidabro meda
lius. Jau įveikti brazilai, aust
ralai, kitos stiprios komandos. 
Pusfinalyje tikriausiai susitik
sime su jugoslavais. Puikiausią

žadanti, tačiau kažkas sugebėjo 
užgesinti Daivos entuziazmą bei 
pasiryžimą ir ji iš tų pareigų 
pasitraukė. Šio darbo ėmėsi Jū
ratė Juškienė, kaip jai seksis — 
dar nežinia. Dar daug neaišku
mų, neišspręstų klausimų. Besi
lankant Atlantoje, iš vietos lie
tuvių bendruomenės narių gir
dėjome, kad artimiausiu laiku 
čia atvyks Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto atstovas Re
migijus Gaška. Gal tada veži
mas pajudės iš vietos.

Patyrėme, kad atskiros šei
mos, pavieniai entuziastai, 
svetingai atvėrė duris, laukia

mui. Tačiau kai kas bus nepa- proga atsirevanšuoti už pralai-* tautiečių-sportininkų iš Lietu- 
tenkinli sužinoję, kad draudžia-

nis, plaukimas, boksas, ledo ri- ma nuosavais automobiliais įva- 
tulys, tinklinis, vandensvydis ir' * žiuoti į Olimpinio žiedo teri-
kiįos-sporto šakos, nereikalau
jančios plačių erdvių, išsitenka 
Olimpinio žiedo sporto bazėse.

įnjąĮkajns. .bųg patogu, 
nereikės įveikti tolimų atstumų 
nuo gyvenamosios vietos iki bė
gimo takelių ar žaidynių aikš
čių.

Tikriausiei«ši- aplinkybė ne- •- 
maža dalimi nulėmė Tarptau
tinio olimpinio komiteto spren
dimą: tarp miestų-konkurentų, 
pageidavusių priimti jubilie
jinės Olimpiados dalyvius bei 
svečius, suteikti pirmenybę 
Atlantai.

Busimųjų žaidynių sostinėje 
lankėsi TOK prezidentas Chu- 

, anas Antonijus Samarančas. 
Reikliai įvertinęs sporto bazes 
bei sportininkų gyvenvietes, jis 
pareiškė, kad tai geriausią ką 
iki šiol yra matęs. " ‘ '

Įspūdingam „Inforum” dango
raižyje susitiko su Niek Vista, 
vienu iš Atlantos olimpinio ko
miteto spaudos ir reklamos or
ganizatorių. Jis mielai sutiko 
pasidalinti kai kuriais faktais ir 
skaičiais apie būsimųjų žaidy
nių renginius su Vytautu Gry-

toriją. Tokį organizatorių spren
dimą galima suprasti. Susida
rytų automobilių kamšatis, dėl 
kurįos ųet artimi atstumai tap
tų sunkiai įveikiama kliūtimi. 
Veiks greitųjų traukinių, au
tobusų transporto sistema, kuri 
pasieks beveik visas sporto ba- 

•zes. O kur.-nepasieks — nedide
lius atstumus teks įveikti savo 
kojomis.

Kiekvienos Olimpiados rengė
jai ypač rūpinasi dalyvių ir žiū
rovų saugumu. Atlantoje, žaidy
nių dienomis mieste, kartu su 
vietiniais, budės arti 10 tūkstan
čių policijos pareigūnų, atvyku
sių talkinti iš kitų miestų. Vien 
tik.šiam reikalui Atlantos val
džia skyrė 20 milijonų dolerių.

Lankantis Atlantoje, žaidynė
se, gal kiek sunkins bilietų 
aukštos kainos. Preliminarinėse 
varžybose jos siekia mažiausiai 
30 dol., o finalinėse, palaipsniui 
didėdamos, pakyla iki 300 dol.

Lietuvį labiausiai domina 
sporto šakos, kuriose mūsų 
sportininkus galima laikytis fa
voritais. Viena jų, be abejonės, 
yra krepšinis. Po to, kai Lietu-

mėjimą Atėnuose. Užbaigdamas 
šias mintis, norėčiau pa
sakyti, kad neverta nusiminti, 
sporto sirgaliams, kuriems labai- 
toli iki jubiliejinių žaidynių 
miesto. Kaip mums pasakė po
kalbyje Atlantos Olimpinio ko

vos. Tokia yra, sakysime, Ra
munės ir mūsų nuostabaus gido 
po Atlantos olimpinius objektus 
Ričardo Badauskų jauna šeima. 
Neseniai jų namuose buvo šiltai 
priimta grupė imtynininkų iš 
Lietuvos. Imtynininkai buvo ap

metu liepos ir rugpjūčio mėne
siais. Olimpiečiai atvyks į JAV 
nevėliau, kaip porą savaičių iki 
žaidynių pradžios, kad galėtų 
apsiprasti su klimato sąlygomis.

Vytautas Grybauskas turėjo 
pokalbius su Atlantos LB apy
linkės pirmininku Kazlausku, 
su prof. Pranu Zunde, o ypač 
naudingi pokalbiai buvo su 
olimpiados pareigūnais.

Šį straipsnį ruošiant, teko 
pasinaudoti Vytauto Grybausko 
ir Aloyzo Urbono įdomia infor
macija, už ką dėkingas, nes ne
turėjau kai kur progos dalyvau
ti pokalbiuose.

Padėka tenka Ramunei ir Ri
čardui Badauskams už malonų 
mūsų priėmimą, Ričardui už su
teiktas įvairias paslaugas, suda
rant sąlygas susipažinti su At
lanta, Olimpiados ruoša ir su 
įvairiais žmonėmis.

Kelionė atgal į Daytona 
Beach taip pat buvo maloni ir 
įsimintina. Joana Grybauskienė 
šauniai vairavo automobilį, ne
pavargusi, visada geros nuo
taikos, tad ir mums, kelei
viams, buvo smagu keliauti. O 
kelionėje turėjome progos 
nuoširdžiai, atvirai ir įdomiai 
mintimis pasidalinti su svečiu 
iš Lietuvos — žurnalistu Aloyzu 
Urbonu.

Linkėtina, kad Olimpiadoje, 
Atlantoje, 1996 m. Lietuvos 
sportininkus lydėtų sėkmė.

Jurgis Janušaitis

• 1876 m. vasario 2 d. aštuo- 
nios didžiosios JAV beisbolo 
komandos susijungė, įsteigda-
mos „National Leage” organiza- 

miteto pareigūnas ponas Niek sistoję Georgia valstijoje, Way- ciją. Komandos atstovavo Čika- 
Vista, 3.5 bilijono žmonių pa- cross miestelyje, kurio pareigū- gai, Bostonui, Cincinnati.Luis-

bausku ir Alqyzu Urbonu, kurie vos krepšinio rinktinė labai
pokalbyje kėlė eilę rūpimų 
klausimų. y.
. Jis pažymėjo, kad žaidynių 
atidarymo beį uždarymo stadio- 
rtai, kūrio statyba šiandien te
bevyksta, talpins ,85‘ tūkstan
čius žiūrovų. Šio stadiono takė
liuose ir aikštėse vyks lengvo
sios atletikos varžybos. Žinant 
amerikiečių statybininkų suge
bėjimus, niekam nekyla abejo
nių, kad visi objektai (tarp jų ir 
sportininkų gyvenamieji namai) 
bus idealiai įrengti ir laiku 
atiduoti.

Stebina statybų, rekonstrukci
jų užmojai bei siekimas nuolatos 
tobulinti sporto įrenginius, pri
taikant juos šių dienų reikala
vimams. Naujas stadionas po 
Olimpiados bus pertvarkytas, 
sumažinant žiūrovų skaičių iki 
50 tūkstančių, ir perduotas At
lantos beisbolo klubui; tuo tar
pu netoliese esantį, mūsų aki
mis žiūrint, dar visiškai tvar
kingą beisbolo stadioną, pasi
baigus žaidynėms, ketinama nu
griauti ir šią vietą panaudoti ki
tiems reikalams.

Universiteto bendrabučių kai
mynystėje stebime naujus, rau
donų plytų, kelių aukštų pasta
tus. Tai vadinamieji olimpinių 
žaidynių kaimeliai — naujos gy
venvietės, skirtos apgyvendinti 
14 tUKstančių sportininkų, tre-

sėkmingai pasirodė Europos 
čempionate Graikijoje, koman
dos gerbėjai sieja su ja dideles 
viltis ir Atlantos žaidynėse.

Vytautas Grybauskas visą sa
vo gyvenimą atidavęs sportui, 
ypač krepšiniui, žaidęs pokario 
metais Vokietijoje, Prancūzijoje, 
kaip žaidėjas ir treneris arba 
komandos vadovas reiškęsis 
JAV, vadovavęs sėkmingoms iš
vykoms į Europą, Pietų Ameri
ką, Australiją, norėtų savo aki
mis, ne televizijoje, pamatyti 
Lietuvos krepšinio rinktinės pa
sirodymus Atlantoje. Vykti į 
žaidynes iš Daytona Beach — ar
ti 500 mylių. O jose dalyvavi
mas žiūrovu — kainuotų arti 
700 dol.

Besvarstant šias problemas, 
svečias iš Lietuvos, žurnalistas 
Aloyzas Urbonas, optimistiškai 
prašneko: „Nenusimink, ger
biamas Vytautai. Dar beveik 
metai. Taupiau pagyvensite — 
sukrapštysite būtiną sumą. 
Svarbiau yra kas kita. Ar Jūs, 
pripažintas krepšinio specialis
tas, tikite tokiomis drąsiomis 
prognozėmis Lietuvos krepšinio 
rinktinei?”

Į tai atsiliepia mūsų krepšinio 
entuziastas Vytautas Grybaus
kas: „Lietuvos galimybes ver
tinu objektyviai ir realiai. Juk 
buvusios Jugoslavijos, kaip ir

šaulyje galės matyti įvairias 
žaidynių rungtis savo televizijos 
ekranuose”.

„Na, mieli Aloyzai ir Vytau
tai, dabar sugrįškime į savąjį 
kiemą. Kokios pareigos būtų At
lantoje gyvenančių lietuvių, su
tinkant ir priimant Lietuvos 
sportininkus?”

Svečias žurnalistas Aloyzas 
Urbonas, viens kitą papildy
dami, su mūsų sporto entuzias
tu Vytautu Grybausku sampro
tavo:

„Yra graži tradic kad 
išeivijos lietuviai visuomet ir 
visokeriopai rėmė savo tautie
čius, iškovojusius garbingą teisę 
dalyvauti olimpinėse žaidynėse. 
Ten, kur yra gausesni ar mažes
ni lietuvių telkiniai, ne tik olim
pinių žaidynių, bet ir kitų tarp
tautinių varžybų ar čempionatų 
metu rengiami susitikimai su 
sportininkais, stengiamasi pa
bendrauti, sukurti jaukią poil
sio nuotaiką. Išeivijos lietuvių 
iškilūs veikėjai teikė Lietuvos 
sportininkams didžiulę materia
linę ir moralinę paramą. Su 
nuoširdžiu dėkingumu Lietuvos 
olimpiečiai prisimena, pavyz
džiui, daktarą Joną Domanskį 
iš Los Angeles, dalyvavusį kar
tu su lietuvių sportininkais vi
sose pastarosiose žiemos ir va
saros žaidynėse. Neaišku, kodėl 
šiandien atsisakyta šio energin
go ir dalykiško žmogaus para
mos?”

Kaip sutiks Atlantoje gyve
nantys lietuviai savo tautiečius? 
Ką nors konkretesnio šiandien 
dar sunku pasakyti. Lietuvos 
tautinis olimpinis komitetas 
pageidavo, kad būtų paieškota 
išsinuomoti patogią ir jaukią 
patalpą susitikimams, pokal
biams, maloniam pabendravi
mui. Tas klausimas dar nėra 
sprendžiamas. Tikriausia mano
ma, kad laiko dar per akis.

Atlantoje gyvenanti ir dir
banti advokatė Daiva Tautvy- 
daitė buvo gavusi malonų Olim
piados organizacinio komiteto 
kvietimą — padirbėti žaidynių 
metu olimpiados štabe. Jos 
funkcijos — tarpininkauti,,ver
tėjauti bei ryšius palaikyti su 
Lietuvos sportine delegacija. At
lantos olimpinis komitetas keti
no jai atlyginti už darbą, ėmėsi

nai dabar rūpinasi Lietuvos 
sportininkais ir rūpinsis 1996-jų

ville, New York, Philadelpnijai, 
St. Louis ir Hartford, CT.

TRANSPAK
Siuntiniui į Lietuvą laivu su pristatymu į namus 

Skubiems siuntiniams - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą.

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.-

Aukštos kokybės maisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39 .- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, mullivilaminai.

$98 .- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai* 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
mullivilaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą ištaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69lh St.
Chicago, 1L 60629 Tol. 312-436-7772

SIUNTINIAI LAIVU
[R AIR CARGO

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje

PRISTATOMI TIESIAI Į NAMUS
E

Mūsų raštinės:
447 S.Correy Avė, 52 Vagies Rd..

St.Pete Beach, FL 33706
Tel.(813)363-7700

Warwick, N Y 10990
Tal.(914)258-6133

Rochestor
<716)232-4111
Pittaburgh:
(412)481-6222

$0.50

639 East 185th Avė,
Euclid, OH 44119

Jį-Uel .(216)481-0011 __

KUPONAS
SKAITYKITE "DRAUGĄ"

Pateikę šį kuponą ATLANTA IE, INC. 
ir Jūs gausite nuolaidą siuntiniams 

laivu j Lietuvą.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame i. parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

REAL ESTATE

RIMAS L. STANKUS

Palangoje, Kastyčio gatvėje 19a, 
apie 400 metrų nuo jūros, parduo
damas naujas namas, pastatytas ir 
įrengtas vakarietišku stiliumi. Pui
kiai įrengtas pusrūsis, kuriame yra 
garažas, suomiška pirtelė, basei
nėlis.

Teirautis:
Lietuva 011-370-36-57216 

Kastytis Ambrazaitis

FOR RENT

Išnuomojamas 
2 mieg. butas. 

Tel. 312-436-8488

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Reenan

Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos, 
analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos, 
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, garima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais.

Knyga pradedama 19-to amžiaus lietuvių tautiškumo 
supratlmu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai, 
savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga (1948-1952) — be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgiję 
D.P. (displaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinis 
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas.

Knygą sudaro 330 psl., didelio formato. Išleido Universi- 
ty Press of America, Ine., Lanham, New York and London. 
Kaina su persiuntimu 27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti:

Draugas
4548 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629

1

Or a college education. Or a comfortable retirement. It’s 
the secure feeling you get knowing that you’re providing for 
your family and your future. It’s a U.S. Savings Bond, and it 
pays competitive interest rates with a guaranteed minimum 
rate of return when held five years or more. For more 
Information, pick up a free Bnyer’s Guide at your local bank 
and ask about the Payroll Savings Plan where you work

•

U.S. Savings Bonds



Paskaitininkės iš 
JAV ir Kanados

MOTERS SAVAITGALIS
SPALIO 28 D. 9:15 v.r. — Spalio 29 d. 9:15 v.r. 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE, LEMONT, IL
Rengia: PLC Renginių Komitetas

Simpoziumas: 
"Ką vyrai 
galvoja 

apie moterį"

t

t

LAIŠKAI
KAS TAS „PIKAS”?

I
Išeivijos lietuviai vis burnoja 

prieš tėvynėje svetimžodžiais 
darkomą lietuvių kalbą, bet ar 
nebūtų laikas geriau pirma 
„savo kiemą išsišluoti”? Skai
tau paskutiniame „Draugo” 
puslapyje apie „Piko valandą”, 
kurią R. Lapas (dar vieną!) pa
teikia skaitytojams. Susidomė
jau. Manau, kad tai koks nau
jas pranešėjas, kuris visą valan
dą kalbės oro (kodėl jie taip 
mėgsta vartoti žodį „eteris”? 
Lietuvoje eteris turėjo kitą 
prasmę ir tikrai nieko bendra 
neturinčią su „oru”) bangomis.

Kai pasiklausiau, tai jokio 
pono Piko negivdėjau, bet išgir
dau visai skirtingą to žodžio 
tarimą: „pyko” Na, čia tai 
logiška! Pykau aš, pyko ir mano 
žmona, kad taip begėdiškai 
bjaurojama mūsų kalba. Tegul 
aiškina, kas ką nori, „pikas” 
nėra nei tarptautinis, nei mums 
priimtinas žodis. Kur pagaliau 
yra bent kiek nusimanantys 
apie lietuvių kalbą? Kodėl per 
kiekvieną pamokslą ir kiek
viena kita proga ta „piką” (ar 
„pyką”) neprakeikia kun. Juo
zas Vaišnys? (Mes jį čia laikome 
autoritetu lietuvių kalbos 
klausimais.)

Andrius Virbyla
Chicago Heights, IL

PASIGAILĖKIT MŪSŲ AUSŲ!

Ponas Lapas vieną savo radi
jo laidą pavadino „Piko valan
da” (jie taria „pyko”), bet toks 
žodis mums, klausytojams, yra 
nepriimtinas. Pasigailėkite, 
meldžiamieji mūsų ausų ir 
gražiosios lietuvių kalbos, su
raskite kitą žodį tai transliaci
jai. Aš, ir mano pažįstami, iš 
principo tokios radijo laidos at
sisakome klausytis!

Jurgis Jurjonas 
Chicago, IL

PER DIENĄ NEPAKEISI

Vytautas Plukas savo straips
nelyje „Gyva kalba — gyva tau
ta” („Draugas”, 1995.09.23) vel
tui piktinasi dėl „per daug 
straipsnelių ir skaitytojų laiškų 
apie lietuvių kalbos teršimą sve
timžodžiais”. Skaitytojai rašo 
todėl, kad lietuvių kalboje (kaip 
ir daugelyje kitų) teršalų nema
žėja, bet gausėja.

Puiku, kad Lietuvoje kalbos 
kokybe uoliai rūpinamasi. Bet 
tai dar nereiškia, kad lietuviai, 
gyvenantys kituose kraštuose, į 
savo gimtosios kalbos vargus tu
rėtų ranka numoti. Palikdami 
kalbos gryninimo vadeles „kal
bos žinovų ir jo švarintojų” ran
kose, neatsiribojame nuo asme
niškos atsakomybės išlaikyti 
lietuvių kalbą, kiek galima gry
nesnę.

Niekas pirštais nebado tų, ku
rie Lietuvoje per tamsųjį pen
kiasdešimtmetį sielojosi lietu
vių kalbos menkėjimu. Jų pra
eities ir dabarties pastangos yra 
branginamos. Jiems priklauso 
gili padėka. Netiesa, kad elgia
mės „lyg mes, išeiviai, galėtu
me per trumpą laiką dabartinę 
gyvosios lietuvių kalbos kokybę 
Lietuvoje pakelti, jei tik mums, 
išeiviams, būtų leista...” Šiuo 
klausimu rašantieji gerai su
pranta, kad to, kas per pusšim
tį metų buvo užteršta, per dieną 
neišvalysi.

Autorius teisingai nurodo, 
kad mūsų kalbą svetimžodžiais 
tirščiausiai apkarstė vadina
mieji „intelektualai ir inteligen
tai”. Svetimžodžių bijoti nerei
kia — jie kartais neišvengiami — 
bet kodėl tie mūsų „intelektua
lai ir inteligentai” vis dar nau
dojasi svetimžodžių ramentais, 
jei jiems dažnai yra puikių ati
tikmenų? Tokių kalbinio apsi
leidimo pavyzdžių mūsų spaudo
je yra labai daug.

Kalba yra gyvas padaras, nuo
lat neišvengiamai ir nesustab
domai besikeičiąs. Tik mirusios 
kalbos nekinta. Naujadarai, 
svetimžodžių pakaitalai ir ap
skritai kalba retai tegimsta prie 
giliai mąstančių žinovų stalų. 
Dažniausiai ji išsivysto iš pa
prastų kasdienybės reikalavi
mų.

Kur begyventume, susirūpini
mas mūsų kalbos grynumu yra 
sveika ir visai suprantama ap 
raiška — tai mūsų pareiga. Ne
jaugi privalome tylėti, kaip pe
lės po šluota, kai mūsų kalba 
yra akiplėšiškai skriaudžiama? 
Ar laikraščių Skiltys tinka tik 
„iš didelio rašto išėjusių iš 
krašto intelektualų ir inteli
gentų” nuomonėms reikšti? Ar 
prasčiokų kuklus trigrašis jau 
nieko nebereiškia?

Džiugu, kad didysis mūsų kal
bos žodynas, po aštuoniolikos 
tomų vis dar tęsiamas, ir kad 
tėvynės kartotekose yra „šimtai 
labai gražių ir vartojamų nau
jadarų ir šimtai gražių lietuviš
kų žodžių”. Tai rodo mūsų kal

bos turtingumą ir gyvastingu
mą. Stenkimės naudoti tuos 
gražius naujadarus, bet neatgai
laukime ir nesižeminkime dėl 
mūsų pastangų išeivijoje išlai
kyti kiek galint grynesnę lietu
vių kalbą. Kaip ir Lietuvoje, 
mes darėme viską, kas mūsų są
lygomis buvo įmanoma. Gėdytis 
nėra ko.

Vytauto Pluko raginimas pa
miršti kalbos „šiukšleles” yra 
apgailestautinas. Jų negalime 
nei pamiršti, nei nepastebėti. 
Nors tyla (kartais) yra gera byla 
ir gyva kalba reiškia gyvą tau
tą, bet tyli tauta yra mirusi 
tauta.

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH

I
KODĖL NUMARINTAS 

ŽURNALAS?

Žinome, kad „Drauge” ven
giate spausdinti laiškus, kai kas 
rašo apie kitą lietuvišką spau
dą, bet, manome, kad šis atve
jis skirtingas dėl dviejų priežas
čių: pirma, leidinio, kurį norime 
minėti, jau nėra gyvųjų tarpe, 
o, antra, ta pati redaktorė pri
klausė abiem. Prašome, padary
ti šį kartą išimtį.

Žaizdą, galima sakyti, atvėrė 
„Draugo” paskutiniame pusla
pyje skelbiamos žinutės apie 
būsimą Ateities savaitgalį. Sa
vaitgalis yra, o „Ateities” nėra. 
Ji numarinta! Mums, seniems 
ateitininkams (dar iš Lietuvos 
laikų), tai didžiausias nusivyli
mas ir širdgėla, nes mes visuo
met tapatinome ateitininkus su 
„Ateitimi” (kaip redaktorė at
sisveikindama paminėjo — atei
tininkai susibūrė apie „Ateitį”, 
o ne žurnalą įsteigė jau gyvuo
janti organizacija. Ar dabar 
reiškia, kad ir ateitininkai 
išnyks? Iš silpnos medžiagos 
šeštadieniais ateitininkiškame 
Jūsų „Draugo” skyriuje kartais 
taip atrodo.

„Draugo” laiškų skyrių visi 
skaito, tai gal kas pamatys šį 
mūsų laiškutį ir susirūpins. 
Tuoj po karo Vokietijoje ateiti
ninkai pirmiausia šoko atgai
vinti „Ateitį”, atvežėme ją ir į 
Ameriką, o dabar leidome pra
nykti, kai tėvynė laisva ir ten 
ateitininkai atsikūrė. Ta pačia 
proga norime pasakyti, kad 
skaitėme „Ateitį” daug daug 
metų (o kartais — senais laikais 
— net kokia korespondenciją pa
rašydavome), bet kai ją 
redagavo Danutė Bindokienė, 
„Ateitis” buvo tikrai vertingas 
žurnalas. Reikėjo dėti visas

pastangas, kad ta redaktorė 
nepasitrauktų.

Ačiū, kad leidote pasisakyti. 
Adelė ir Adolfas Vilkutaiėiai 

Dės Moines, IA
TA PATI MERGELĖ, TIK 

KITA SUKNELĖ
Šį posakį Lietuvos valdžia 

patvirtino, pašalindama iš mo
kyklų ir kariuomenės maldą. 
„Draugo” laiškų skyriuje (10.10 
d.) Marija Remienė rašo: „Pra
ėjusį mėnesį Seime buvo svars
toma Lietuvos religinių bend
rijų įstatymo pataisos. Pagal 
naujas pataisas gali būti drau
džiama atlikti religines apeigas

P A D ĖK A 
AJA.

ADOMAS MACIEJAUSKAS
Mylimas Vyras, Tėvelis ir Senelis po sunkios ligos iškelia

vo amžinybėn 1995 m. rugsėjo 20 d. ir buvo palaidotas rug
sėjo 23 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Ilsėkis Viešpatyje.
Gili padėka gerb. klebonui kun. J. Kuzinskui už 

palaiminimą koplyčioje ir gerb. kanauninkui V. Zakarauskui 
už maldas koplyčioje ir šv. Mišių auką, bei laidojimo apeigas 
kapinėse.

Nuoširdus dėkui Genovaitei Mažeikienei už gražų giedo
jimą bažnyčije.

Ačiū visiems už šv. Mišių aukas ir „Lietuvos našlaičiams”

Dėkojame už išreikštus užuojautos žodžius asmeniškai, 
raštu ir „Drauge”.

Ypatigas ačiū jo kolegoms — studijų draugams už 
prisiminimą Adomo ir išreikštą mums užuojautą.

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriams D. 
Petkams už nuoširdų patarnavimą.

Su skaudančia širdimi liekame: žmona Dana, dukros 
Audronė ir Ramunė su šeimomis, brolis su žmona, se
suo su šeima ir kiti giminės.

Mūsų brangiam prieteliui
A.tA.

ANTANUI MASIONIUI

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo dukrai 
TERESEI ir ALGIUI GEČLAMS, anūkėms GINTA
REI ir AUŠRAI su šeimomis, dukrai DANGUOLEI 
ir JONUI NAVICKAMS, anūkei RIMANTEI ir 
anūkui TADUI. Su visais dalinamės jų liūdesiu ir ne
tekties skausmu.

Regina ir Jurgis Mikailos

A.tA.
VERONIKAI MYKOLAITIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą STASĮ, sūnų 
ALGIMANTĄ, gimines ir artimuosius.

Ada ir Domas Misiuliai 
Regina ir Stasys Patlabai 
Vanda ir Antanas Brazdžiūnai

mokyklose ir kariniuose dali
niuose”.

Nors, ateidami į valdžią, ko
munistų partijos vardą pakeitė 
į LDDP, bet iš savo galvų komu
nistiškos minties nepanaikino ir 
komunistiškus veiksmus vykdo 
toliau. Jiems malda neberei
kalinga. Jų mintyse Dievo nėra, 
kaip ir Kinijoje. Tad ar nėra 
tautos apgaudinėjimas?

Vieną galvoja, kitą sako, o 
trečią daro. Panašiai atsitiko ir 
JAV, viena komunistė suor
ganizavo ir jai pasisekė, su 
įvairiom kombinacijom paša
linti maldą iš valdiškų mo

kyklų. O dabar jau atsiranda 
tokių pat bedievių, kuriems 
nepatinka Dievo vardas JAV 
piniguose ir jie stengiasi tą 
pavadinimą pašalinti.

Antanas Marma 

Chicago, IL

AJA.
VERUTĖ MYKOLAITIENĖ 

Mikulytė
Gyveno Oak Lawn, IL, anksčiau Chicagoje, Marųuette 

Parko apylinkėje.
Po sunkios, ilgos ligos mirė 1996 m. spalio 20 <L, 8 vai. ryto.
Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. Amerikoje išgyveno 36 m.
Nuliūdę liko: vyras Stasys, sūnus Algimantas.

Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, BALF*ui, Lietuvių 
Fondui, Lietuvos Vyčiams, kuopa Nr. 14.

Velionė pašarvota antradieni, spalio 24 d. nuo 2 iki 8 v.v. 
Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, spalio 26 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę vyras ir sūnus.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2346 arba 800-994-7600.

Mielam Ateitininkų Veteranui 

A.tA.
ANTANUI MASIONIUI

mirus, jos dukras: TERESĘ GEČIENĘ su vyru ALGI
MANTU ir DANGUOLĘ NAVICKIENĘ su vyru 
JONU, jų šeimas, broli STASĮ Lietuvoje, visus 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kar
tu liūdime.

Philadelphijos Ateitininkai

A.tA.
ZIGMUI MIKUŽIUI, SR.

Amžinybėn iškeliavus, reiškiame gilią užuojautą 
žmonai KOSTEI, velionio sūnums PETRUI, ZIGMUI, 
Jr., JUOZUI ir ANTANUI su šeimomis.

Jadvyga Požkienė 
Adelė ir Juozas Grinos 
Elzbieta Skinderienė 
Viktoria ir Kristina Izokaitytės

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės — X1.2 d.

Vėlinės yra jautri ir gyva proga 

sustoti ties mirusiųjų pasauliu.

• 1967 m. sausio 27 d. paga
liau Čikagoje užsibaigė labai 
nuostolinga pūga, „palaidojusi” 
miestą po 23 colių sniego 
sluoksniu .

t

► JAV Lietuvių Jaunimo a-goa 7 to politinio seminaro Washingtone dalyviai tarėsi su Illinois sena
toriaus Simon atstovu Mr Boris kaip apsaugoti JAV teikiamą finansinę paramą Lietuvai. 18 
k. — J Cinkus, dr V. Saulis, Nida Bichnevičiūtė, Mr Boris, Ramona Steponavičiūtė ir D. IvaškaX7 Oinnlrntifl

Lietuvos Partizanų Globos Fondas
dėkoja pirmiesiems aukotojams, kurie savo įnašais prisidėjo 
prie partizanų šelpimo:

$200: Leonas ir Nijolė Maskaliūnai, Romas ir Gertrūda 
Shotas, Leonas ir Petronėlė Krajauskai.

$100: A. P. ir V. Keblinskai, A. Dundzila, Nežinomas 
aukotojas, Jonas ir Ona Motejūnai.

$50: Fridą ir Eugene P. Vilkas, Eugene P. Vilkas, Alina 
Žitkus, Regina ir Paul Usvaltai, N. šumskis., Eleonora 
Paliulionis, Kazimiera škerienė.

$35 Gražina ir Bruno Mikėnas.
$30 Stefanija Barmus.
$25 Ona ir Viktoras Samatauskas.
$20 A. Tauginas, Goraldas Tamkutonis, A. ir V. 

Keblinskai.
Partizanų Globos Komitetas nuoširdžiai dėkoja 

aukotojams.
Priimamos bet kokio dydžio aukos. Aukas siųsti:

Standard Fadaral Bank tor Bevtngs 
c/o L.P.O. Fund, acet. NO. 863777 

4102 So. Archer Av., Chicago, IL 8O832-M85

Vėlinės yra didžioji rimties šventė, kurioje katalikai organizuota 
malda nukrypsta į tuos, kuris iš šio pasaulio atsiskyrę, nebegali asu 
padėti.

Marijonų koplyčioje (prie „Draugo”), pradedant Vėlinių dieną, per 
8 dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi 
mišparai už bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom 
pavedamus mirusiuosius

Kviečiame visus įsijungti į šias ypatingas pamaldas. Savo brangių 
mirusiųjų ^rdu siųskite:
Marlen Fethers, 433ė te. KMboum Avė., CMoege, M. M8M

šia proga prašau prisiminti Šių man brangių mirusiųjų sietas:

Mano vardas ir pavardė.................................................................

Adresas ......... ................................................................................

• • • • ................ .  • ............................................................................
Pridedu auką bendr. iv. MKiome t .... ......................................



6 DRAUGAS, antradienis, 1995 m. spalio mėn. 24 d.

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
Gintė Damušytė, patarėja 

prie Jungtinių Tautų, dalyvavo 
Pasaulinėje moterų konferenci
joje Kinijoje. Ji skaitys paskaitą 
ir „Moters savaitgalyje” Le- 
monte (Pasaulio lietuvių cent
re). Paskaitos tema: Moteris 
Lietuvoje ir Pekino konferen
cijoje”, o laikas — spalio 28 d., 
šeštadienis, 3 vai. p.p. Visuo
menė kviečiama gausiai atsilan
kyti ir pasiklausyti įdomios 
paskaitos, įdomios temos ir dar 
įdomiau kalbančios prelegentės.

Anglijos lietuvių klubo
Čikagoje metinis narių susirin
kimas bus šį sekmadienį, spalio 
29 d., 12 vai.. Jaunimo centre. 
Už mirusius narius šv. Mišios 
bus aukojamos 11:15 vai. r. Jė
zuitų koplyčioje. Visi nariai 
susirinkime ir pamaldose kvie
čiami dalyvauti.

Beverly Shores Šv. Onos 

bažnyčioje šį sekmadienį, 
spalio 29 d., 11:30 vai. ryte, šv. 
Mišias aukos kun. Juozas Vaiš- 
nys, SJ. Vargonais gros muzikas 
Vytautas Gutauskas. 1 vai. p.p. 
SPA restorane bus pietūs ir 
Lietuvių klubo 40 metų minėji
mas.

Spalio 20 d., penktadienį, po 
vestuvių, vykusių Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje, 
kažkas pasiėmė ne savo vyrišką 
lietpaltį. Malonėkite skambinti 
708-349-3570.

Lemonto LB apylinkės ru
deninis pokylis ruošiamas 
lapkričio 11d. Pasaulio lietuvių 
centro didžiojoje salėje. Bus 
meninė programa, šokiams gros 
„Nemuno” orkestras, vadovau
jamas Roberto Raudžio, svečius 
vaišins prityrusi šeimininkė 
Aldona Šoliūnienė, bus traukia
mi laimingieji bilietai. Rezer
vacijas priima Gediminas Ka
zėnas 708-963-0467 ir Vladas
Stropus 708-257-7677. Visi kvie
čiami dalyvauti.

JAV LB Kultūros tarybos premijų šventei ruošti komiteto būrelis darbo metu. 
Iš kairės: Dana Kurkulienė, Alė Kėželienė — tarybos pirm., ir Stasė 
Petersonienė.
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x TRANSPAK praneša:
„Pirmasis Lietuvos statutas 
buvo išleistas 1529 m. Jame 
buvo 13 skyrių, kurie buvo pa
dalinti į 282 straipsnius. Jo pa
ruošimui vadovavo kancleris Al
be rt. s Goštautas. Siuntiniai ir 
komercinės siuntos i Lietuvą. 
Maisto siuntiniai. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772.

(sk)

x Travel Centre, Ltd. 
praneša: kelionė iš Čikagos į 
Jamaiką - $699.95; 7 dienos, 
viešbutis ant jūros kranto su 
kelione ir maistu. Skambinti: 
Teresei Lesniauskienei, tel. 
708-526-0773.

(sk)

ARAS ROOFING
Arvydas Kiela 

Dengiame ir taisome 
visų rūšių stogus) 
Tel. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v.

„Jaunųjų talentų popietė”,
ruošta praėjusį sekmadienį, 
spalio 22 d. Jaunimo centre, 
gražiai pavyko: mūsų talentin
gieji jaunuoliai atliko programą 
su entuziazmu ir viltimi, kad jų 
pastagos parems vienintelį 
užsienio lietuvių dienraštį 
„Draugą”. Gaila, kad jaunimo 
pastangas ne visi mūsų 
visuomenės „šulai” įvertino ir 
pirmoji eilė, į kurią paprastai 
taip „grūdasi” svarbieji 
asmenys, buvo tuščia. Renginių 
komitetas nuoširdžiai dėkoja 
jauniesiems programos atlikė
jams, Korp! Giedrai už popietės 
suorganizavimą, dėkoja Baltic 
ir Racine kepykloms už pyra
gus, kuriais buvo vaišinami sve
čiai, ypač dėkoja Viktorijai ir 
Antanui Valavičiams, visoke
riopai padėjusiems tuos svečius 
vaišinti.

Jau turbūt visiems žinoma,
kas laimėjo šiemetines JAV LB 
Kultūros tarybos ir mecenato 
Lietuvių fondo skirtąsias pre
mijas. Laureatams tų premijų 
įteikimo šventė vyks lapkričio 
5 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., Jau
nimo centro didžiojoje salėje. Vi
suomenė maloniai kviečiama 
dalyvauti.

Fotomenininko Antano 
Sutkaus nuotraukų parodos, 
pavadintos „Basų kojų nostalgi
ja”, atidarymas bus šį penkta
dienį, spalio 27 d., 7:30 vai. vak., 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre. Atidaryme dalyvaus 
parodos autorius. Kasmetinės 
lietuvių fotografijos parodos 
atidarymas nukeliamas į 
lapkričio 3 d.

Lietuvių moterų klubų fe
deracijos Čikagos klubo narių 
metinis susirinkimas vyks 
lapkričio 5 d., sekmadienį, 12 
vai., Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Narės ir viešnios lau
kiamos atsilankant.

x Vytautas ir Wanda Jan
kai, Delran, N.J. globoja jau 
kelinti metai našlaitę Julytę 
Lietuvoje. Pratęsdami globos 
mokestį atsiuntė $150. Dėko
jame. „Lietuvos našlaičių 
globos” komitetas.

(sk)

Chicagos Venecuelos lietu
vių draugija rengia 25 m. veik
los minėjimą-pietus, sekmadie
nį, lapkričio 15 d. 1 vai. p.p. 
„Seklyčioje”, 2715 W. 71 St. 
Kviečiame visus narius ir sve
čius dalyvauti. Apie dalyvavimą 
praneškite Jean Banienei iki 
spalio 29 d., tel. 708-447-8806.

x Dėmesio! Parduodamas la
bai erdvus, De-Lux condo Oak 
Lawn, IL. Parketo grindys, ne
apsakomo grožio židinys salone, 
2 mašinų atskiras garažas. 
Skambinti; Linas Rlt.708- 

447-3351 arba 312-89041821. 

Teiraukitės pas Algi Liepi- 
naitį.

(sk)

NAUJI „DRAUGO” 

SKAITYTOJAI

Josephine Gedminas, Garden 
Grove, CA.;

F. Čarneckas, Chicago, IL;
A. W. Čekanauskas, Sunny 

Hills, FL;
Michalina Naruszewicz, Cla- 

rendon Hills, IL (gimtadienio 
dovana nuo dukros Vidos)

Lucy Beard, Austin, TX;
V. ir M. Simaitis, Coeur 

D* Alene, ID; užprenumeravo V. 
Gutauskas, Harbert, MI;

Viktoras ir Vida Puodžiūnai, 
Algonųuin, IL;

Aleksandra Buivydas, Chica
go, IL;

Jonas R. Karuža, Chicago, IL;
Stasys Pranskevičius, Cicero, 

IL;
Juozas Radavičius, Chicago, 

IL;

Artinasi Halloween diena
(Kaukių šventė), kai vaikai 
mėgsta persirenginėti ir landyti 
po namus, ieškodami „skanu
mynų”. Pastaraisiais metais pa
sigirsta vis daugiau šiurpių 
istorijų, kad kai kurie žmonės 
vaikams dovanoja apnuodytus 
saldainius, obuolius, prismaigs
tytus skutimosi peiliukų ar ki
tų pavojingų daiktų, galinčių 
labai sužeisti neatsargų vaiką. 
Tėvams patariama nieko neleis
ti vaikui ragauti, kol jie patys 
nepatikrins gautųjų saldumy
nų. Šv. Kryžiaus ligoninės įkur
tas „Outpatient and Physi- 
cians” centras, 6084 S. Archer 
Avė. siūlo paslaugą tėvams, su
sirūpinusiems savo vaikų sau
gumu Kaukių dienos proga: 
tarp spalio 30 ir lapkričio 3 d., 
nuo 8:30 vai. r. iki 5:30 vai. p.p., 
tėvai gali atsinešti vaikų su
rinktus saldumynus ir kitas do
vanėles, o centre jos bus patik
rintos, peršviestos Rentgeno 
spinduliais, tuomet vaikai galės 
saugiai valgyti. Vaikams taip 
pat bus duodamos dovanėlės 
(automobilių pastatymas — ne
apmokamas). Turintiems dau
giau klausimų, informacijos tei
kiamos Šv. Kryžiaus ligoninės 
telefonu (312) 884-4156. Reikia 
pastebėti, kad Šv. Kryžiaus 
ligoninė, esanti Čikagos pietva
karių dalyje — Marųuette Par
ke, įkurta ir prižiūrima Šv. Ka
zimiero kongregacijos seselių, 
teikia vis daugiau ir įvairesnių 
paslaugų ne tik pačioje ligoni
nėje, bet ir per įvairias klinikas, 
išbarstytas apylinkėje.

PADĖKOS DIENOS 
KURSAI

Moksleivių Ateitininkų cen
tro valdyba kviečia visus moks
leivius ateitininkus ruoštis 
Padėkos dienos savaitgalį ruo
šiamuose kursuose („Kalakur- 

sais” vadinamuose). Kursai vyks 
Dainavoje lapkričio 22-26 d. 
Daugiau informacijų bus pra
nešama šeštadieniuose „Drau
go” ateitininkams skiriamuose 
puslapiuose.

Kun. Vytautas Bagdanavi- 
čius dalyvaus svarstytose „Išei
vijos dabartinė prasmė” Ateities 
savaitgalyje, kuris šįmet įvyks
ta lapkričio 3-5 d. Jaunimo cen
tre, Čikagoje ir Ateitininkų na
muose, Lemonte. Svarstybos 
įvyksta šeštadienį, lapkričio 4 
d., 2 v.v., Jaunimo centro Čiur
lionio galerijoje.

x Aldona ir Vincas Šmulkš
čiai, Chicago, IL, jau kelinti 
metai globoja našlaitį Lietuvoje. 
Pratęsdami globos mokestį 
atsiuntė $150. Ačiū! „Lietuvos 
našlaičių globos” komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629.

(sk)

x Baltic Bakery, 2616 W. 69 
St., tel. 312-737-6784, naujos 
darbo valandos: nuo pirmad. 
iki šeštd. 9 v.r. • 5 v. p.p., 
sekmd. 10 v.r. - 2 v. p.p. Duo
ną siunčiame į kitus miestus 
UPS.

(sk)

Elena Nykštėnienė, Los Ange
les, CA; užpr. Vincas Nykštė- 
nas, Willowick, OH;

Gražina Regalevičienė, Ho- 
bart, IN;

R. Šatkauskas, MD, Kewanee, 
IL;

Gytis R. Udrys, Ann Arbor, 
MI; užpr. Narimantas Udrys, 
Birmingham, MI;

Jonas Rankauskas, Port Col- 
borne, Ont. Canada;

Justinas Palukaitis, Veliuona; 
užpr. kun. Theo Palis;

Klemensas Maliukevičius, 
Druskininkai; užpr. dr. A. 
Kisielius, Sidney, OH;

Alfonsas PI. Sturonas, Radvi
liškis; užpr. Zen Sturonas, Har- 
rison, AR;

Vytauto Didžiojo universiteto 
Socialinės Rūpybos profesinių 
studijų centrui-bibliotekai, Kau
nas; užpr. R. Kulienė, Chicago, 
IL;

Viktoria Valentin, Glendale, 
CA;

Vladas Surkus, Lagūna Hills, 
CA;

Juozas Mitrius, Bloomfield 
Hills, MI;

Zenonas Misius, Wildwood, 
IL;

Vytautas Baltrušaitis, Grand 
Rapids, MI;

Arvydas Saunaitis, Woodrid- 
ge, IL;

Aldona Varkalienė, Melrose 
Park, IL;

Edita Nazaraitė, Vienna, VA;
Gytis Liulevičius, Chicago, IL; 

užpr. A. Liulevičius;
Juozas Kazakevičius, Eagle 

Rock, MO;
Marita Flanigan, Wichita, 

KS;
Aldona Laita, Elmhurst, IL;
Audra Wenzlow, Seattle, WA; 

užpr. Rita Venclovas, Deerfield, 
IL;

Asta ir Vytas Čuplinskai, 
Chicago, IL; užpr. A. Liulevičiai, 
Chicago;

Teresė Gailienė, Kaunas, 
užpr. Vytautas Barkus, Van 
Nuys, CA;

Gvidas Kazlauskas, Kaunas; 
užpr. dr. Birutė Clottey, Pom- 
pano Beach, FL;

Edmundas Neimavičius, Tel
šiai; užpr. Jadvyga Tamasevi- 
čius, Chicago, IL;

Angelė Paulienė, Tauragė; 
užpr. K. Ulevičius, Crystal 
Lake,IL;

Algis Rūta, Kaunas; užpr. Al. 
Rūta, Toronto, Ont. Canada;

Aldona Milmantas, South- 
field, MI;

Gailė Černiauskaitė, Forest 
Park, IL;

G.I. Ivaška, Monroe CT; užpr. 
Teresė Landsbergienė, Upper 
Marlboro, MD;

Irene Krapauskas, Crystal 
Lake, IL;

Noruta S. Mikalauskienė, 
Chicago, IL;

Stasė Labanauskienė, Ponte 
Vedra Beach, FL;

Vida Rėklaitiytė-Skandalakis, 
MD, Atlanta, GA;

Valerija Kecorius, Toronto, 
Ont, Canada; užpr. Julia 
Šileikis, Toronto, Ont., Canada.

S. Petrauskienė, Kaunas; 
užpr. O. Kartanas, Omaha, NE;

Kazė Kumpikienė, Kaunas; 
užpr. A. Masiulis, East Hart
ford, CT;

Aldona ir Nata Čiudinskytės, 
Kaunas; užpr. A. Masiulis, East 
Hartford, CT;

Bognė Latkauskienė, Kaunas; 
užpr. A. Masiulis, East Hart
ford, CT;

Rūta Grušaitė, Kaunas; užpr. 
Povilas Šidlauskas, Wyncote, 
PA;

Teodora Katilienė, Vilnius; 
užpr. M. Kvedaras, Chicago, IL;

Aldona Stukaitė, Vilnius; 
užpr. Mary Ankudas, Baltimo- 
re, MD;

Vladislovas Telksnys, Kau
nas; užpr. Alfonsas Tumas, 
Newbury Park, CA;

Sveikiname šiuos skaityto

jus, įsijungusius į „Draugo” 

šeimą, ir tikimės juos su 

vieninteliu užsienio lietuvių 

dienraščiu lankyti dar daug 

metų.

Parodos „Keramika *95” atidaryme, Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje, š.m. spalio 6 d. Stovi 
parodoje dalyvavę menininkai. Iš k. dr. Marytė Gaižutienė, Rasa Saldaitienė, Juozas Saldaitis 
ir jų vaikučiai, Alvydas Pakarklis ir parodos kuratorė Nora Aušrienė. Paroda atidaryta iki š.m. 
spalio 24 d.

Nuotr. J. Tamulaičio

ŽODŽIO IR DAINŲ POPIETĖ LEMONTE

Pasaulio lietuvių centre sek
madieniai yra taip margi, kaip 
margas pasaulis. Greta parodų, 
koncertų ir puotų savait
galiais, sekmadienio popietes 
paįvairina paskaitos, minė
jimai, koncertai su svečiais iš 
Lietuvos.

Jau antrą kartą šiais metais 
į JAV atvykęs žodžio, estradinės 
dainos ir muzikos aktorius 
Vytautas Kernagis spalio 22 d. 
popietę PLC didžiojoje salėje, 
kur po Lietuvių fondo pokylio 
šeštadienio vakare dar skraidė 
„debesėliai” ir spalvingi balio
nai, dviejų valandų koncertu 
džiugino 400 klausytojų 
auditoriją, kuri juokėsi, plojo ir 
kartu dainavo.

Paprastai, kaip jis sakė, dai
nuojąs su „blue jeans” ir spor
tiniais marškiniais. Šį kartą Vy
tautas Kernagis koncertavo su 
smokingu ir „varlyte” po kak
lu. „Kitaip juk negali pasirodyti 
Pasaulio lietuvių centre” — 
aiškino pats dainininkas. Jį 
publikai pristatė centro ren
ginių komiteto pirmininkė 
Bronė Nainienė, kuri vis su
randa „naujų žvaigždžių” pla
čiai lietuvių padangei.

Save pristatydamas, Vytautas 
Kernagis priminė, kad jis gimęs 
1951 metais, rūko, nors žino, 
kad rūkyti nesveika ir žino, kad, 
kas nerūko ir negeria — numirs 
labai sveikas. Priminė, kad jis 
ne muzikas, bet muzikantas.

Pirmoje koncerto dalyje, sau 
pats pritardamas gitara ir pia
ninu, dainavo - deklamavo PLB 
„šlagerį” „Kaip gražu miške”. 
Kaip dramos aktorius, dekla
mavo — dainavo apie laimingus 
milžinus, plaukus kedenančią 
vasarą ir jų kurso himną „Pur
purinis vakaras”. Daina „Pupa” 
nusakė nuotaikas prieš rinki
mus ir po rinkimų. „Vasaros 
idilė” buvo skirta lietuviškam 
seimui. Prisimindamas savo 
dalyvavimą filme „Pirmoji 
išpažintis”, padainavo „Nei tu 
raudojai, nei tu bareisi”. Dvi 
dainos buvo skirtos mažiesiems: 
„Jūrų veršiukėlis” ir „Gyvu
lėlių skraidymas”. Toliau — 
Marcelijaus Martinaičio baladė 
apie Severiukę nuo Užpalių kai
mo ir baladė apie „Kukutį”, tą, 
ausų penkias dienas neplovusį, 
žemaitį. „Durnų dainų”, kaip 
jis pavadino, grupėje buvo šven
tasis technikas — Santechnikas, 
apie svajonę sugrįžti, ten, kur 
nebuvo, apie sirpstančias vyš
nias Suvalkijoje (kodėl ne Ža
garėje?). Pirmos dalies pabaigoje 
visus kvietė dainuoti apie gerą 
vyrą, girioj girą geriantį. Ne
trumpa pertrauka buvo skirta jo 
dainų disketėms nusipirkti, jo 
autografui gauti.

Pradėdamas antrąją dalį, pri
statė publikai'koncerte dalyvau
jantį Lietuvos foto menininką 
Antaną Sutkų, kurio paroda 
vyko centro Dailės muziejaus 
patalpose. Antros dalies dai
noms pritarė įrašai elektro

ninėje muzikoje. Dainavo šokių 
dainą „Širdele mano”, nuo 
kurios Lietuvoje visos prekybi
ninkės alpsta, ir „Paukščius”. 
Sukvietęs į scena koncerte daly
vavusius vaikus, kartu padaina
vo „Du gaideliai”. Nepriklauso
mos Lietuvos laikus priminė 
Dolskio estradinių dainų ciklas, 
pridedant „Kolorado vabalus”. 
Pabaigai skambėjo „Paskutinis 
šansas”, jo vedamos laidos pa
vadinimas, ir Salomėjos Nėries 
„Mūsų dienos kaip šventės”. 
Paskutinė daina buvo Antano' 
Vienažinskio prieš 100 metų 
parašyta „Linksminkimės”. 
Bisui dar buvo pakartota „Šir
dele mano”.

Vytauto Kernagio koncertą 
tenka laikyti labai pasisekusiu. 
Jo klausytojų didelė dalis buvo 
neseniai iš Lietuvos atvykę tau
tiečiai, jau ne kartą jį girdėję 
Lietuvoje, gausiai susirinkę vėl 
jo pasiklausyti. Girdėjusiems tik 
pirmą kartą, buvo maloni estra
dinės dainos šventė.

Koncerto pabaigoje Bronė 
Nainienė padėkojo Vytautui 
Kernagiui už koncertą ir vi
siems susirinkusiems.

Bronius Juodelis

ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMO 
PARAPIJOS VEIKLA

Medžių lapams sumirgėjus ru
dens spalvomis, taip pat ir 
prasiturtino renginių kalen
doriai. Įvairūs renginiai yra 
numatomi ir visuomenė labai 
kviečiama ir laukiama. Gyveni
mas tampa įdomus, nes yra kas 
veikti laisvu laiku ir taip pat 
yra proga su kitais žmonėmis 
pabendrauti. Renginiai dažnai 
ką nors pamini arba švenčia. 
Per renginius organizacijos 
sukelia lėšų tolimesnei veiklai, 
tad renginiai yra labai rei
kalingi.

Mūsų parapijos gyvuoja iš 
dalies renginių dėka. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapija pradė
jo šiuos veiklos metus labai

Švč M Marijos Gimimo parapijos klebonas kun. Jonas Kuzinskas (dešinėje) 
su Londono Angluos, lietuvių parapijos klebonu kun. Jonu Sakevičium, MIC, 
kuris neseniai lankėsi Čikagoje.

•l

tinkamai — su Šiluvos atlaidais 
ir procesija.

Toliau vyko blynų pusryčiai 
spalio 15 d. Parapijos Motinų 
klubas ruošia užsiėmimų savait
galį spalio 28 ir 29 d. Šeštadienį 
vakare bus šeimos šokiai. Bus 
galima ateiti, apsirengus su 
Halloween kostiumais, bet be 
kaukių ant veidų. Pardavinės 
įvairaus maisto ir taip pat ir 
kugelio. Vakaro pradžia 6 v.v. 
Sekmadienį vyks pusryčiai ir 
kepsnių išpardavimas.

Lietuviški blynai bus vėl 
kepami gruodžio 10 d.

Parapijos patalpose skambės 
Kalėdų giesmės, įvairiom orga
nizacijom ruošiant renginius 
švenčių proga. Jų tarpe yra 
numatyta R. Lietuvių Bendruo
menės Kūčios šeštadienį, gruo
džio 9 d. Parapijoje veikiančios 
organizacijos visuomet laukia ir 
mielai priima svečius į savo 
kalėdinius renginius.

Parapijos vaikučiai taip pat 
turi savo svarbias datas kalen
doriuje. Sekmadienį, lapkričio 
19 d., trečio skyriaus vaikai 
priims pirmąją šv. Komuniją. 
Šeštadienį, gruodžio 2 d. 
mergaitės-skautės išbandys 
savo kulinarinius sugebėjimus, 
ruošdamos vakarienę. Sekma
dienį, gruodžio 17 d. parapijos 
mokyklos mokiniai atliks kalė
dinę programą.

Visi yra kviečiami šias datas 
pasižymėti ir kiek galint atsi
lankyti, tuo palaikant mūsų 
lietuvišką parapiją.

MPV

Regina Griškienė ir Daina 
Rudaitienė tvarko LML puotos 
laimėjimus, kurių paskirstymas 
įvyks puotos metu, lapkričio 4 
d. Pasivaišinimo pradžia 6 vai. 
vakare, o vakarienė 7 vai. vak. 
Puota vyks Cafe Brauer salėje 
2021 Stockton Drive, Lincoln 
Parke. Svečių automobilius 
tvarkys Cafe Brauer tarnau
tojai. Visi maloniai kviečiami 
pasilinksminti ir tuo pačiu 
pagelbėti Lietuvos sergantiems. 
Rezervacijos pas M. Nemickienę 
vakarais tel. 708-442-8297.


