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Šeštadienį nušautas 
Izraelio premjeras

Jeruzalė, lapkričio 4 d. (NYT) 
— Prieš Izraelio ministrą pirmi
ninką Yitzhak Rabin šeštadienį 
įvyko atentatas, pasibaigus di
džiulei demonstracijai už taiką 
Artimuosiuose Rytuose. Anot 
„The New York Times” kores
pondento Serge Schmemann, Y. 
Rabin buvo tas Izraelio vadas, 
kuris rizikavo savo populiaru
mu šalyje, pasirašydamas istori
nę taikos sutartį.

Pagal pirmuosius pranešimus 
premjerą Rabin, 73 m., nušovė 
vienas izraelietis, premjerui 
belipant į mašiną, po to, kai 
tūkstančius žmonių sutrauku
sioje Artimųjų Rytų taikos de
monstracijoje Tel Avive jis 
pasakė kalbą ir jai baigiantis 
įsijungė į tradicinę žydišką 
„dainą už taiką”. Jis mirė ligo
ninėje, kur buvo nuvežtas ban
dyti jį gelbėti.

Liudininkai sakė, kad girdėjo 
keturis šūvius, bet iš karto 
nebuvo aišku, kurie šūviai buvo 
žudiko, kurie — premjero sargy
binių, ginant premjerą. Nepa
tvirtintomis žiniomis, į prem
jerą pataikė du šūviai. Vienas 
iš jo sargybinių taip pat buvo 
sužeistas. Pagautas atentato 
vykdytojas, dvidešimt-kelių 
metų teisės studentas iš Tel 
Avivo šiaurinio priemiesčio 
Herzliya. Netrukus po atentato 
keli reporteriai gavo žinią iš 
ligšiol nežinomos grupės, pasi
vadinusios „Žydų keršijimo 
organizacija”, kuri prisiėmė 
atsakomybę už atentatą.

Y. Rabin ir vyriausybėje dau
gumą turinti Darbo partija 
pastaruoju metu buvo stipriai 
puolama dešiniųjų, kad jie 1993

m. pasirašė taikos sutartį su 
Palestinos Išlaisvinimo Or
ganizacijos pirmininku Yasi 
Arafat, kurį daugelis Izraelyje 
laikė amžinu Izraelio priešu. 
Kritika premjerui žymiai pa- 
stiprėjo po to, kai praėjusį rug
sėjo mėnesį Vakarinio kranto 
teritorijų valdymas buvo per
duotas Palestinos Išlaisvinimo 
Organizacijai. Paskutinėmis sa
vaitėmis viešose prakalbose 
premjeras buvo dažnai pertrau- 
kinėjamas su išmetinėjimais ir 
kaltinimais, ir jo apsauga buvo 
žymiai sustiprinta.

Bet demonstracija, kurioje jis 
kalbėjo šeštadienį, išreiškė 
stiprią paramą šiam žmogui, 
kuris vadovavo Izraeliui tiek 
karo lauke, tiek ir taikos kely
je. Demonstraciją už taiką Arti
muosiuose Rytuose surengė kai
riųjų politinių partijų bei taikos 
organizacijų koalicija atsverti 
vis gausėjančius dešiniųjų pro
testus prieš taikos su palestinie
čiais protestus. Taikos demon
stracija Tel Avivo rotušės aikš
tėje sutraukė per 100,000 žmo
nių. Nors dešiniųjų grupės ža
dėjo demonstraciją trukdyti, ji 
įvyko be problemų, pakilioje 
nuotaikoje.

1967 m. jis buvo karo vadas 
„Šešių dienų kare” per kurį 
Izraeliui pavyko stebėtinai 
greitai atgauti palestiniečių 
apgyventą Jordano upės Vaka
rinį krantą. Bet būdamas mi
nistras pirmininkas jis dalyvavo 
derybose su palestiniečiais, 
kurių išdavoje pasirašė sutartį, 
kurioje valdžia Vakariniame 
krante vėl grąžinama pales
tiniečiams.
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Vilniuje Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo rūmų ir Mažvydo bibliotekos spalio 24 d. įvyko didelė demonstra
cija „Prieš skurdą ir skurdintojus”. Dvi valandas užtrukusi demonstracija sutraukė 3,000 dalyvių, kurie reikalavo, 
kad prarasti indėliai būtų grąžinti, kad būtų padidintos pensijos ir algos bei sumažinami mokesčiai, bet riaušių 
pranašavimai neišsipildė, demonstracija pasibaigė ramiai. Nuotr P Abelkio

Walęsa stipriai 
pasirodė rinkimuose

Amb. A. Eidintas išrinktas 
„Metų žmogum’

J. Siegerist’o partija smerkia 
Latvijos veiksmus dėl naftos 

Baltijos jūroje
Vilnius, lapkričio 3 d. (AGEP) 

— Jeigu bus suformuota Lat
vijos Nacionalinio Susitaikymo 
Bloko vyriausybė, naftos žvalgy
bos ginčijamoje Baltijos jūros 
teritorijoje klausimas bus 
sprendžiamas kartu su Lietuva, 
tarpvalstybinių derybų keliu. 
Tai pareiškė Lietuvoje viešintis 
judėjimo „Latvijai” atstovas 
Odisejis Kostanda, kuris preten
duoja tapti Latvijos gynybos 
ministru, jeigu bus suformuota 
Nacionalinio Susitaikymo Blo
ko vyriausybė.

Judėjimas „Latvijai” (Joa- 
chim Siegerist partija), kartu su 
„Šeimininkų” partija yra pa
grindiniai Latvijoje „kairiąja” 
vadinamos koalicijos dalyviai. 
(Kaip rašėme pagal „The New 
York Times” laikrašty paskelb
tą straipsnį, J. Siegerist yra 
kontroversiškas, neseniai Lat
vijos pilietybę gavęs Vokietijos 
latvis, kuriam Vokietijoje yra 
iškeltos bylos dėl neonaciško 
kurstymo — Red.)

Spaudos konferencijoje Vil
niuje Odisejis Kostanda apkal
tino dabartinę „Latvijos kelio” 
vyriausybę, kad pasirašyda
ma sutartį su užsienio ko
mercinėmis struktūromis dėl 
naftos žvalgybos Baltijos jūroje, 
ji siekė tik komercinės naudos 
ir visiškai negalvojo apie san
tykius su kaimynine Lietuva.

Pasak jo, ši sutartis tėra viena 
pasitraukiančios vyriausybės 
„isteriškų veiksmų” sekos dalis. 
„Jausdami, kad netenka val
džios, jie mėgina dar gauti sau 
materialinės naudos”, sakė O. 
Kostanda. Jis teigė, kad lygiai

dėl tų pačių priežasčių paskubo
mis kuriamas didžiulis naftos 
koncernas Ventspilyje, kurio 
vadovais skiriami „Latvijos 
kelio” vadovai, taip pat pasku
bomis privatizuojamos Latvijos 
dujų tiekimo įmonė, Latvijos 
laivybos įmonė. O. Kostanda 
teigė, kad privatizuojant įmonę 
„Latvenergo”, jau dabar nu
matyta 4 milijonus dolerių skir
ti premijoms tiems asmenims, 
kurie ją privatizuos.

„Už viso to stovi tik pinigai, 
ir tie žmonės dabar skubiai 
stumia sutartį dėl naftos žval
gybos Baltijos jūroje”, teigė 
judėjimo „Latvijai” atstovas.

O. Kostanda taip pat teigė, 
kad sutartis sudaryta slapta ir 
apie ją nebuvo informuoti nei 
politikai, nei Latvijos visuo
menė. Jis sakė, kad judėjimas 
„Latvijai” bei visa Nacionalinio 
Susitaikymo koalicija neigiamai 
vertina šį „Latvijos kelio” 
vyriausybės žingsnį ir mano, 
kad tai „nekorektiškas ir skan
dalingas” sprendimas Lietuvos 
atžvilgiu.

O. Kostanda taip pat infor
mavo, kad Nacionalinio Susi
taikymo vyriausybę, kurią jis 
apibūdino kaip „centristinę de
šiniąją su kairiuoju apendicitu”, 
remia 53 Latvijos parlamento 
nariai. Jeigu bus formuojama ši 
vyriausybė, judėjimas „Latvi
jai” pretenduoja į keturis 
ministrų portfelius. Be gynybos 
ministro posto, gerbūvio mi
nistru taptų kitas Lietuvoje 
viešėjęs parlamentaras Andris 
Saulitis, ekonomikos ministru 
— judėjimo „Latvijai” vadas

Vašingtonas, lapkričio 3 d.— 
Lietuvos ambasadorių Alfonsą 
Eidintą Balzeko Lietuvių kul 
tūros muziejaus direktorių 
taryba išrinko 1995 m. „Metų 
žmogum”.

Kaip praneša Lietuvos amba
sada, nuo 1970 m. Čikagos 
lietuvių kilmės amerikiečiai 
verslininkai, kultūrininkai, vi
suomenininkai, kuriuos jungia 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus, renką kandidatą 
„Metų žmogaus” („Man of the 
Year”) nominacijai. Nuo 1970 
m. tuo garbingu apdovanojimu 
už kultūrinę ir visuomenininę 
veiklą specialus komitetas 
kasmet pagerbia vieną asmenį, 
pasižymėjusį ne tik lietuvių, bet 
ir amerikiečių visuomenėje. Pa 
sak muziejaus steigėjo Stanley 
Balzeko, apdovanojimas skiria 
mas asmeniui, kurio veikla ir 
darbai padeda muziejui atlikti 
savo pagrindinį uždavinį — su
pažindinti plačiąją Amerikos 
visuomenę su Lietuva ir lietu
viais.

Skirdamas apdovanojimą ko
mitetas atsižvelgia ne tik į 
konkrečius nuopelnus, bet įver
tinamas ir žmogaus idealistinis 
pasišventimas lietuviškiems 
reikalams. Garbės apdovanoji
mus yra gavę dr. Clement Sil
vestro, Ralph G. Nevvman, kon
sule Juzė Daužvardienė (1973), 
Stasys Lozoraitis, jaunesnysis 
(1979), Viktor Danilov, Stanley

Balzekas, Valdas Adamkus 

(1984), prelatas Juozas Prunskis 

< 1985), Stasys Baras (1990), dr. 

John Lubicky (1993) ir kiti ži

nomi visuomenininkai.

1995 m. spalio mėnesi S. Bal

zeko Lietuvių kultūros muzie

jaus direktorių taryba Čikagoje, 

kurio garbes nariais yra Illino- 

jaus valstijos gubernatorius ir 

Čikagos miesto meras, paskel

bė, kad šių metų garbės apdova

nojimas už svarbius pasiekimus 

humanitarinėje, akademinėje ir 

diplomatijos srityse bus įteiktas 

Lietuvos ambasadoriui JAV ir 

Kanadoje dr. Alfonsui Eidintui. 

Komentuodamas 29-osios norųi-

nacijos parinkimą, S. Balzekas 
pažymėjo, kad ambasadorius Ei
dintas tiesia tvirtus tiltus tarp 
Lietuvos bei Amerikos ir, kaip 
dera ambasadoriui, siekiančiam 
parodyti savo šalies pasiekimus 
kitoms valstybėms, neužsidaro 
vien politikos ir diplomatų rate, 
o atvirai kalbasi ir dirba su 
visais, tiek lietuvių, tiek 
amerikiečių visuomenėje. Pasak 
S. Balzeko, ambasadorius Ei
dintas puikiai supranta Lietu
vos įvaizdžio ir profesionalaus 
pristatymo Vakaruose svarbą.

Pasižymėjusio „Metų žmo
gaus” apdovanojimas ambasa
doriui A. Eidintui bus įteiktas 
metinėje iškilmingoje vakarie
nėje gruodžio 9 d. Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje 
Čikagoje.

Varšuva, lapkričio 5 d. (NYT) 
— Po stiprios kovos laimėti 
antrą kadenciją kaip Lenkijos 
prezidentas, sekmadienį Lenki
joje įvykusiuose prezidento 
rinkimuose Lech Walęsa surin
ko pakankamai balsų, kad an
trame rinkimų ture kandida
tuotų prieš buvusį komunistą 
kandidatą Aleksander Kwas- 
niewski. Toks rinkimų rezul
tatas numatomas, sekmadienio 
vakarą apklausinėjus iš balsa
vimo vietų išeinančius balsuo
tojus.

Kaip rašo Jane Perlez „The 
New York times” laikrašty, L. 
Walęsa, kuris prieš kelis 
mėnesius pravestose apklauso
se buvo taip toli atsilikęs, kad 
daugelis lenkų jau pradėjo raši
nėti jo politinį „nekrologą”, po 
sekmadienio rinkimų buvo ant
roje vietoje (surinkęs 33.2% 
balsų) po daugiausia balsų (34%) 
surinkusio A. Kwasniewski. Bet 
kadangi nei vienas kandidatas 
nesurinko 50%' visų balsų, lap
kričio 19 d. vyks antrasis 
rinkimų turas.

Politikos komentatoriai dabar 
pranašauja, kad tuose rinki
muose L. Walęssa nugalės A. 
Kwasniewskį, vieną populia
riausių buvusių komunistų, ku
ris prisistato kaip modernus, 
rinkos ekonomiką palaikantis 
politikas.

Nors nuomonių apklausos per 
praėjusias kelias savaites rodė, 
kad jaunesni balsuotojai labiau 
remia A. Kwasniewskį, kuris 
pats yra 40 metų amžiaus, ta
čiau ir jų didelis skaičius vis tik 
balsavo už Lech Walęsą sekma
dienį. Vienas už Walęsą balsa

vęs 26-metis taip pasisakė: „Jo 
dėka šiandien esame laisvi. Jo 
dėka šiandien turime užsienio 
pasus ir kiekvienas gali išreikš
ti ką tiki”.

Kalbėdamas prieš rinkimus 
Walęsa įspėjo, kad jei būtų iš
rinktas Kwasniewskis, buvę 
komunistai kontroliuotų Seimą, 
visus paskyrimus į valdžią ir 
pačią Prezidentūrą. Atrodo, kad 
balsuotojai paisė jo įspėjimo.

Aleksander Kwasniewski, ta
čiau, tvirtino, kad komunizmas 
jau baigtas: „Komunizmas yra 
praeities reiškinys”, jis pasakė 
sekmadienio vakarą. „Jam ne
beįmanoma grįžti, ir jo grįžimas 
būtų nelogiškas”.

Tačiau politinės platformos 
klausimais abu kandidatai žada 
tęsti ekonomines reformas. O 
dėl 15% bedarbystės Walęsai 
pavyko kaltę priskirti buvusiai 
ministro Oleksy vyriausybei. Ir 
be to ją kaltinti ir tuo, kad 
niekuo nepadėta žemdirbiams, 
kurie sudaro 40% Lenkijos 
gyventojų. Abu kandidatai 
remia Lenkijos greitą įstojimą 
į NATO, kaip apsaugą prieš 
Rusijos grėsmę. Bet Lech Walę- 
sa daug stipriau kritikavo Rusi
jos prezidentą Boris Jelciną, 
pabrėždamas Lenkijoje populia
rią antirusišką temą.

Manoma, kad Katalikų 
Bažnyčia, kuri iki šiol oficialiai 
vengė remti vieną kurį kandi
datą, dabar jau tiesiogiai ar 
netiesiogiai pasisakys už L. 
Walęsą. Kwasniewski užsitrau
kė Bažnyčios nemalonę, kai 
1993 m. žadėjo pasirašyti abor
tus draudžiančių įstatymų at
šaukimą.

Prasidėjo derybos dėl 
paskolos Klaipėdos 
geoterminei jėgainei

Vilnius, lapkričio 3 d. (AGEP) 

— Lietuvos energetikų ir finan

sininkų delegacija išvyko į Va

šingtoną. kur su Pasaulio Ban

ku derėsis dėl 5.9 milijonų dole

rių lengvatinės paskolos parodo

mosios geoterminės jėgainės 

Klaipėdoje statybai Tai bus pir

moji geoterminė jėgainė Balti

jos šalyse. Jos vertė yra maž

daug 18 milijonų dolerių.

Delegacijai vadovauja energe

tikos ministerijos sekretorius 

Viktoras Valentukevičius. Joje 

taip pat yra Lietuvos Valstybi-

Svarstoma Kėdainių 
aerodromo ateitis

Vilnius, lapkričio 3 d. (Elta) 
— Dar šį mėnesį bus parengtos 
išvados dėl Kėdainių aerodromo 
naudojimo. Šio užmiršto iš 
Rusijos kariuomenės paveldėto 
objekto likimas buvo svarsto
mas Kėdainiuose vykusiame 
technologiniame ekonominiame 
forume, kurį surengė Tarptau 
tinis konsultacinis centras.

Buvęs Kėdainių karinis aero 
dromas užima 500 hektarų plo
tą. Anksčiau čia tūpdavo didžia 
krūviai transporto lėktuvai su 
pavojingu kroviniu — ra keti 
niais koviniais užtaisais, kurie 
buvo gabenami j netoliese miš
ke įrengtą raketinę bazę. Buvu
sios bazės teritorija taip pat 
užima apie 500 hektarų.

Joachim Siegerist, o švietimo 
ministro postas atitektų taip pat 
šios partijos nariui dvasininkui.

Forumo dalyviai konstatavo, 
kad atnaujinti šio aerodromo

nės Energetikos Sistemos 
(LVES) generalinis direktorius 
Vladas Sirutis, įmonės „Geoter- 
ma” direktorius Bronius Radec- 
kas, finansų ministerijos tarp
tautinio departamento direkto
riaus pavaduotoja R. Skyrienė.

Derybos vyksta lapkričio 6-10 
dienomis. Kaip pokalbyje sakė 
R. Skyrienė, bus deramasi dėl 
paskolos sutarties sąlygų — 
palūkanų, grąžinimo termino ir 
pan. — bei dėl projekto sutarties 
sąlygų. Paskola bus suteikta tik 
po to, kai jai pritars Pasaulio 
Banko direktorių taryba. Pasko
los sutartį tikimasi pasirašyti 
šių metų pabaigoje arba kitų 
pradžioje.

LVES filialo — įmonės „Geo- 
terma” vadovas Bronius Ra-I
deckas korespondentui sakė,

funkcijas nėra tikslinga, nes jog projektą, be Pasaulio Banko, 
netoliese yra Zoknių tarpžemy- taip pat finansuos Lietuvos vy
ninis aerodromas (taip pat pa
veldėtas iš sovietinės kariuo
menės). Geografiniu požiūriu 
Kėdainiai - Lietuvos vidurys, 
čia ateityje susikryžiuos „Via 
Baltica" kelias (Talinas-Kau- 
nas-Var.šuva per Kėdainius), 
eina geležinkelio linijos, 
jungiančios miestą su Klaipėda, 
Ryga, Vilniumi ir Minsku Tad 
gal Kėdainiai taps dideliu trans
porto centru, keliu kryžkele?

Yra siūlymų platųjį geležin 
kelį iš Varšuvos nutiesti ne iki 
Kauno, bet iki Kėdainių ir čia 
statyti didelį terminalą. Neaiški 
ateities ir miške, palyginti 
negiliai požeme, užsilikusius vi
siškai nesugadintos raketų ko
vinių užtaisų saugyklos — sūdė 
tingi inžineriniai statiniai.

riausybė (2.6 milijonais dolerių), 
Pasaulinis Aplinkos fondas (6.9 
mln. dol.), Danijos vyriausybė 
(2.6 mln. dol.) ir Europos 
Sąjungos PHARE programa 
(120,000 dolerių).

Geoterminės jėgainės statybą 
numatoma pradėti dar šiemet ir 
baigti iki 1998 m. pabaigos. 
Klaipėdos rytinėje dalyje bus iš
gręžti trys gręžiniai, iš jų ima
mas druskingas vanduo, kurio 
šiluma bus naudojama termofi
kaciniam vandeniui ruošti. 
Šilumos energija bus naudo
jama tik Klaipėdos mieste.

Gręžinių projektą jau paruošė 
Danijos bendrovė DONG, o jė
gainės statytojai bus parenkami 
konkurso būdu pagal Pasaulio 
Banko reikalavimus.

Vokietija jau pritarė Estijos 
prašymui į Europos Sąjungą

Vilnius, lapkričio 3 d. (AGEP) 
— Estijos Užsienio reikalų 
ministerija (URM) pranešė, kad 
Vokietijoje pradėta Europos Są
jungos ir Estijos asocijuotos na
rystės sutarties ratifikavimo 
procedūra. Pasak pranešimo, 
Vokietijos vyriausybė ketvirta
dienį pritarė Europos sutarčiai 
su Estija. Pagal Vokietijos 
procedūrą, dabar sutartis bus 
nusiųsta šios šalies federalinei 
tarybai ir visų žemių parlamen
tams, o po to sutartį dar turės 
ratifikuoti Vokietijos parlamen
tas Bundestag. Estijos URM 
mano, kad į Bundestagą sutar
tis pateks šių metų pabaigoje.

Birželio mėnesį pasirašytas 
sutartis dėl asocijuotos na
rystės Europos Sąjungoje su 
Lietuva, Latvija ir Estija turi 
ratifikuoti atitinkamų Baltijos 
šalių parlamentai, visų 15 ES 
valstybių parlamentai bei Eu
ropos Parlamentas. Asociacijos 
sutartis su Europos Sąjunga jau 
jyra ratifikavę Estijos ir Lat
vijos parlamentai, Lietuvos Sei
mas tai turėtų padaryti iki šių 
metų pabaigos.

Estijos URM taip pat praneša,

— Latvijos pareiškimas, pra
šant narystės Europos Sąjungo
je priimtas ir užregistruotas. 
Latvijos Užsienio reikalų mi
nisterija gavo Jungtinės Kara
lystės ambasados Rygoje pareiš
kimą: ES taryba Kopenhagoje 
nusprendė, jog asocijuotos 
Vidurio Europos valstybės galės 
įsijungti į Europos Sąjungą 
tada, kai jos galės prisiimti 
politinę ir ekonominę atsako
mybę, kurios reikalauja narystė 
Europos Sąjungoje.

kad ratifikavimo procedūrą yra 
pradėjęs Švedijos parlamentas, 
o iki šių metų pabaigos sutartį 
su Estija turėtų ratifikuoti 
Suomija ir Danija.

Tuo tarpu Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerija neturi jokios 
oficialios informacijos, kad kuri 
nors Europos Sąjungos valstybė 
būtų pradėjusi sutarties su 
Lietuva ar kita Baltijos šalimi 
ratifikavimo procedūrą. „Šios 
valstybės oficialiai to neprivalo 
pranešti, todėl apie ratifikavimą 
mes greičiausiai sužinosime iš 
agentūrų pranešimų”, kores
pondentui sakė Lietuvos Užsie
nio reikalų ministerijos pareigū
nas, užimantis aukštas pareigas 
viename Europos reikalais besi
rūpinančių ministerijos padali
nių.

Jis skeptiškai vertino Estijos 
URM pranešimą, pastebėjęs, 
kad visų Baltijos šalių asociaci
jos sutartys yra labai panašios, 
todėl Europos Sąjungos šalių 
parlamentuose jos greičiausia 
turėtų būti svarstomos vienu 
metu.

Diplomatas taip pat atmetė 
prielaidą, jog tam gali turėti 
įtakos tai, kad Lietuva iki šiol 
nėra ratifikavusi asociacijos su 
Europos Sąjunga sutarties.

KALENDORIUS

Lapkričio 7 d.: Ernestas, 
Rufas, Sirtautas, Gotautė. Ne
žinomo Politinio kalinio diena.

Lapkričio 8 d.: Severas, 
Viktorinas, Gedvydas, Doman
te. 1953 m. Vladimiro kalėjime 
mirė vysk. Mečislovas Reinys.
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KAULU STIPRUMAS

Jaunoms moterims reikalinga 
dieta, kurioje daug kalcio. 
Nemažiau svarbi ir nuolatinė 
mankšta. Visa tai padės iš
laikyti, sveikus, stiprius kaulus 
ir apsaugos nuo osteoporozės, 
vėlesnio amžiaus sulaukus. 
Tvirtinama, kad daug maisto, 
kurį jau paruoštą galime pirkti 
parduotuvėse, turi per daug pro
teino ir fosforo, o tie elementai 
stabdo kaulų augimą. Kadangi 
osteoporozė — tai yra kaulų 
„suskystėjimas”, reiškia dažną 
jų lūžimą, ypač vyresnio am
žiaus moterims, galima to iš
vengti, laikantis nustatytų 
apsaugos priemonių — dietos, 
mankštos.

ĮTAMPA IR LIGOS

Kiekvienas žmogus savaip 
reaguoja į įtampą, sukeltą gyve
namosios aplinkos, darbo ar 
santykių su kitais žmonėmis. 
Su įtampa kovoti ar jai pasi
duoti kiekvienas išmoksta anks
tyvoje jaunystėje ir tas tęsiasi 
visą gyvenimą. Genetinė žmo
gaus sudėtis taip pat daug turi 
įtakos, kaip reaguojama į 
įtampą.

Per didelė ir nuolatinė įtam
pa (stress) neretai sukelia įvai
rius organizmo sutrikimus ir il
gainiui net sunkias ligas. Mano
ma, kad įtampa ir kova su ja 
nuolat pareikalauja nemažai 
energijos, jėgų, todėl žmogaus 
vidaus organai silpnėja ir 
greičiau pasiduoda ligoms, pasi
daro neatsparūs.

Nors gydytojai dar nelabai 
supranta ryšį tarp žmogaus 
kūno ir sielos, tačiau jau yra 
aišku, kad žmogaus dvasinė bū
sena turi nepaprastai daug 
reikšmės kūno sveikatai. Tiek 
gydytojui, tiek pacientui svarbu 
suprasti, kad įtampa yra labai 
reikšmingas ligos diagnozės 
veiksnys, kuris negali būti iš
jungtas iš sėkmingo bet kurios 
ligos gydymo. Sakoma, kad pi
giausi ir lengviausiai kiekvie
nam prieinami vaistai yra suge
bėjimas kiek galint sumažinti 
įtampą ir padidinti įvairias atsi
palaidavimo priemones, kad 
įtampos būtų galima išvengti.

VYRAI, MOTERYS IR 
RIEBALAI

Medicininiai tyrimai patvir
tina, kad nutukimas yra labiau 
pavojingas vyrams kaip mo
terims, nes moterų kūne rie
balai paprastai susitelkia kitose 
vietose kaip vyrų. Kai riebalai 
susikrauna tik po oda ir apie vi
daus organus, jeigu jų sluoksnis 
nėra per daug storas, tas riebalų 
sluoksnis tam tikra prasme net 
apsaugo organizmą nuo įvairių 
fizinių traumų-sukrėtimų. Ta
čiau riebalai, susikrovę ant pu
siaujo ir pilvo, paprastai siejami 
su aukštu kraujospūdžiu, įvai
riais metabolizmo sutrikimais,

Buvęs čikagietia kun. Juozas Juozevičius, jnu daugiau kaip metus gyvenąs 
Kupiškyje ir ten neseniai Šventęs 85 tąjį gimtadienį, kalba maldą savo 
vyresniosios sesers Emiluos (kairėje) vardo dieną DeSinėje jos duktė Vanda.

širdies ligomis. Pastebėta, kad' 
tas riebalų sluoksnis ant pilvo 
kaip tik pasitaiko pas vyrus, o 
moterims riebalai daugiau susi
telkia ant klubų, šlaunų, krūtų. 
Šiose vietose jie nėra taip pa
vojingi, dėl to moterys gali la
biau nutukti, kol tai joms 
sudarys didesnį pavojų sveika
tai.

SPRANDO IR KAKLO 

SKAUSMAI

Daug sprando skausmų suke
lia įtampa, bet dažni sprando ar 
kaklo skausmai gali pasitaikyti 
ir dėl kitų priežasčių. Jeigu jie 
atsiranda staiga arba per ilgai 
tęsiasi, reikia nueiti pas gydy
toją. Kartais pasitaiko, kad 
skausmus sukelia nejudrumas, 
o kartais — nuolat kartojamas 
vienodas veiksmas, pvz., ką nors 
dirbant virtuvėje, įstaigoje, įmo
nėje, skambinant pianinu ir 
pan.

Psichologinė įtampa taip pat 
turi įtakos sprando skausmų 
atsiradimui, bet įtariamas ryšys 
tarp tų skausmų ir apskritai 
žmogaus kūno stiprumo, rau
menų stovio. Kaip minėta, bet 
kokių skausmų atveju pirmiau
sia reikia pasitikrinti pas gydy
toją, bet yra būdų ir patiems 
sumažinti sprando skausmus:

1. tiesesnė, tikslesnė kūno lai
kysena; sėdint ar stovint nuga
ros tiesumas;

2. pripratimas vartoti tinka
mus kūno judesius, ką nors ke
liant, pasilenkiant;

3. vengti per ilgai sėdėti, 
stovėti vienoje padėtyje;

4. vengti miegoti kniūbščiam 
arba vartoti labai minkštus 
pagalvius;

5. masažuoti sprando ir pečių 
raumenis, sumažinti įtampą.

DIABETAS

Gydytojai pataria dažnai pasi
tikrinti, ar žmogus neturi 
cukraligės (diabeto), jeigu jaučia 
šiuos simptomus: a. pasikeičia 
regėjimas, daiktai darosi miglo
ti, neaiškūs; b. jaučiamas dilg
sėjimas (lyg būtų nutirpimas) 
kojose, ypač kojų pėdose ir rankų 
pirštuose; c. dažnai ant odos 
atsiranda žaizdelės, niežtėjimas, 
užkrėtimai; d. ilgai negyja įdrės
kimai, įpjovimai, numušimai; e. 
žmogus nuolat jaučiasi mieguis
tas, apsnūdęs; f. jaučiamas 
nuolatinis troškulys.

Diabetikams gresia pavojus 
apakti, netekti galūnių, ypač 
kojų, gauti pavojingą užkrėtimą 
(infekciją), todėl jie turi būti 
gydytojo priežiūroje. Daug dia
betikų net nežino, kad turi šią 
ligą, todėl svarbu pasitikrinti 
pas gydytojus, o taip pat laiky
tis geros dietos, saugantis per 
didelio nutukimo. Jeigu šeimos 
artimas narys turėjo cukraligę, 
nutukusioms ar nutukusiems 
yra daug daugiau pavojų taip 
pat susirgti. Pavojus mažesnis 
turintiems normalų arba per 
mažą svorį. Nors pastaruoju

Atšventinant Pažaislio vienuolyno bažnyčią, Lietuvos vyskupai (iš kairės): V. Michelevičius, A. 
Vaičius, kard. V. Sladkevičius, vysk. R. Krikščiūnas ir S. Tamkevičius.
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BAŽNYTINIO TURTO 

GRAŽINIMAS LIETUVOJE

Lietuvos religinėms bendri
joms grąžinami pastatai ar jų 
dalys bus perduodamos joms ne 
vėliau kaip per tris mėnesius po 
sprendimo priėmimo dienos. Ta
čiau kompensacijos už negrąži
namą turtą Bažnyčiai bus sumo
kėtos tik per 25 metus. Tai 
numato šalies vyriausybės pat
virtinta turto, grąžinamo religi
nėms bendrijoms natūra, per 
davimo tvarka.ą

Rugsėjo 22 d. ministrų kabi
netas taip pat patvirtino 
religinei bendrijai negrąžinto 
turto išpirkimo tvarką. Doku
mentai reglamentuoja, kaip bus 
perduodami pastatai ir stati
niai, į kuriuos religinėms ben
drijoms atkurtos nuosavybės 
teisės, taip pat kaip už juos bus 
kompensuojama.

Sprendimą dėl religinės ben
drijos teisės į pastatus atkūrimo 
priims miesto, rajūno taryba ar-

metu padaryta nemaža pažanga 
diabeto kontroliavimui, bet šia 
liga sergantiems vis tiek gresia 
nemažai pavojų: apakimas, šir
dies ligos, insultas, inkstų sutri
kimas, nervų pažeidimas, o jau
noms moterims — nėštumo 
komplikacijos ir galimas kūdi
kėlio nenormalumas.

Diabetas mellitus yra lai
komas viena iš trijų pavojin
giausių ligų. Ši liga išsivysto, 
kai kasa sustoja gaminusi 
pakankamą kiekį insulino, ar
ba jau nebepadeda insulinas, 
gaunamas dirbtiniu būdu — in
jekcijomis, tabletėmis. Ne visi 
diabeto atvejai yra susieti su in
sulino terapija, tik apie 10 pro
centų. Maždaug 90 proc. diabe
tikų neturi su insulinu surišto 
diabeto, bet ir šis ilgainiui 
pasidaro pavojingas, turi kom
plikacijų.

Insulinas diabeto nepagydo, 
bet yra būtinas vaistas juo ser
gantiems. Kartu su insulino 
terapija būtina griežta dieta ir 
cukraus kraujuje kontrolia
vimas. Pasak gydytojų, ti
riančių diabetikus, daugeliui 
yra įmanoma išvengti diabeto, 
kreipiant dėmesį į tinkamą 
svorį, dietą, mankštą ir dažną 
cukraus kiekio kraųjųje patikri
nimą. Taip pat efektingas 
apsaugos būdas yra suradimas, 
kam gresia pavojus susirgti dia
betu. Turint šią informaciją, 
galima pritaikyti jau minėtus 
tris apsaugos būdus: svorio 
kontrolę, dietą ir mankštą.

Kol kas diabetas nėra pagy
domas, todėl svarbu bent šios 
ligos apvaldymas. Žmonės, ypač 
tie, kurių šeimoje buvo ar yra 
diabetikų, turi imtis apsaugos 
priemonių, kad šios pavojingos 
ligos išvengtų.

Parinko ir vertė
Irena S., M.D.

ba atitinkama ministerija. Jei 
religinė bendrija nenori 
susigrąžinti turto natūra arba 
jis negali būti jai grąžintas, 
valstybė gali perduoti jos 
nuosavybėn tokios pat rūšies ar 
vertės turtą, bendrijos nuomo
jamus pastatus arba dar kitokį 
turtą. Taip pat gali būti išmoka
ma piniginė kompensacija arba 
suteikiama parama remontuo
jant paminklinius ansamblius, 
kulto pastatus.

Piniginė kompensacija už 
išperkamą nekilnojamąjį turtą 
bus pradedama mokėti tik po 
penkerių rųetų po sprendimo 
priėmimo dienos ir išmokama 
ne vėliau kaip per 25 metus. 
Tačiau, praėjus 15 metų, turi 
būti išmokėta ne mažiau kaip 
pusė kompensacijos. Kompen
sacijos bus mokamos iš valsty
bės arba savivaldybių biudžeto. 
Tačiau jeigu valstybės išperka
mas turtas buvo pagerintas, tos 
išlaidos bus atskaitomos.

Vyriausybės patvirtinta turto 
natūra perdavimo tvarka nebus 
taikoma, kol įstatymu nenu
statyta sprendimų dėl nuosavy
bės teisės atkūrimo į privačioje 
nuosavybėje esantį turtą 
priėmimo tvarka.

LIETUVOS VYSKUPAI - 
APIE RELIGINIU 
BENDRUOMENIŲ

ĮSTATYMĄ

Rugsėjo 19 d. Lietuvos Respu
blikos Seime pradėtą svarstyti 
Religinių bendruomenių ir ben
drijų įstatymą kritikavo Lietu
vos vyskupai ir seimo opozicijos 
atstovai. Ketvirtadienį Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos Nuola
tinės Tarybos išplatintame pa
reiškime vyskupai išsakė susi
rūpinimą šio įstatymo svarsty
mo eiga. Iki rugsėjo 22 d. priimti 
8 įstatymo straipsniai.

ATLAIDAI ŠILUVOJE

Rugsėjo 15 d. Šiluvoje baigėsi 
visą savaitę trukę Švč. Mergelės 
Marijos gimimo atlaidai. I šią 
šventę nuo seno susirenka labai 
daug maldininkų iš visos Lietu
vos. Savo pastoracinio vizito į 
Lietuvą metu 1993 m. čia lan
kėsi popiežius Jonas Paulius II.

Rugsėjo 10-ąją, pagrindinę at
laidų dieną, iškilmingas šv. Mi
šias gausiai susirinkusiems ti
kintiesiems koncelebravo apaš
talinis nuncijus Baltijos kraš
tams arkivyskupas Justo Mul- 
lor Garcia, Kauno arkivyskupas 
kardinolas Vincentas Sladkevi
čius, Vilniaus arkivyskupas 
Audrys Juozas Bačkis, visi kiti 
Lietuvos vyskupai.

Per pamokslą Kauno vysku
pas augziliaras Sigitas Tamke
vičius priminė prieš dvejus 
metus Šiluvoje Šventojo Tėvo 
pasakytus žodžius: „ten, kur 
buvo persekiojami ir skriaudžia
mi tikintieji, dabar teįsigali 
religinė ir visuomeninė taika;

kur vyravo neapykanta, tevieš
patauja atlaidumas; kur siautė
jo nepakantumas, dabar visi te- 
suranda bendrą kalbą ir tar
pusavio pasitikėjimą”. Drauge 
vyskupas išsakė susirūpinimą 
dėl visuomenėje didėjančio ply
šio tarp turtingųjų ir vargšų. Jis 
pažymėjo, kad į Šiluvą „visais 
laikais žmonės atsinešdavo savo 
kančias ir rūpesčius”. Vyskupas 
S. Tamkevičius atkreipė dėmesį 
į Lietuvos jaunimo problemas. 
Pabrėždamas, kad Bažnyčia de
da viltis į visus jaunus žmones, 
jis apgailestavo, jog dalis jų yra 
„sužeisti mirties kultūros”, 
kurią platina masinės infor 
macijos priemonės.

Vyskupas kalbėjo, kad šian
dieninio jaunimo tiesos ieškoji
mas „dažnai būna sunkus ir 
klaidinantis”, neretai nuvedan
tis į sektas, besiskverbiančias į 
Lietuvą iš rytų ir vakarų. Čia jis 
paminėjo tradiciškai katalikiš
ką, tačiau „gyvo ryšio su Dievu 
ir Bažnyčia” neturintį jaunimą, 
kuriam reikia Jaunų ir uolių 
kunigų apaštališko pasišventi
mo”. Kartu vyskupas pasidžiau
gė, kad Lietuvoje yra jaunų 
žmonių, ieškančių Kristaus „au
tentiškuose šaltiniuose”. Pa
mokslo pabaigoje jis kreipėsi į 
Švč. Mergelę Mariją, prašyda
mas išgydyti mus „nuo egoizmo, 
abejingumo ir nemąstymo”, pa
dėti išlaikyti viltį bei pasitikė
jimą Dievo Motinos sūnumi Jė
zumi Kristumi.

SILPSTA RYTŲ EUROPOS
KATALIKŲ BAŽNYČIA

Kiolno kardinolo Joachimo 
Meisnerio teigimu, daugelyje 
buvusio Rytų bloko valstybių 
Katalikų Bažnyčia susiduria su 
vis blogėjančiomis veiklos sąly
gomis. „Trumpas pavasaris” vėl 
užleido vietą „šalčio” laikotar
piui, sakė kardinolas žurnalis
tams rugsėjo 21d. pridurdamas, 
jog tai ypač pasakytina apie 
Vengriją bei Čekiją. Apiben
drindamas savo kelionių į Ven
griją, Čekiją, Ukrainą, Latviją, 
Lietuvą ir Lenkiją įspūdžius, 
kardinolas Meisneris pareiškė, 
kad apskritai jis susidaręs liūd
ną vaizdą.

Konfiskuoto bažnytinio turto 
grąžinimas vis nukeliamas į 
ateitį. Norint, kad Bažnyčia 
padėtų atkurti visuomenę, val
stybė jai turėtų pripažinti 
viešosios korporacijos statusą. 
Kad šia kryptimi mažai kas da
roma, kalti viduriniosios gran
dies valstybės tarnautojai, tu
rėję įtakos jau komunistiniu 
laikotarpiu. Kardinolas ap
gailestavo, kad tarp jų tebėra 
dar daug senų ryšių. Jeigu Rytų 
šalys nori įstoti į Europos 
Sąjungą, jų demokratinio vysty
mosi procesas turėtų būti 
taisomas, pridūrė jis.

• Vilkaviškio vyskupas J. 
Žemaitis, MIC, rugsėjo 17 d. 
dalyvavo Švč. Dievo Motinos 
stebuklingojo paveikslo Stude- 
noje (Lenkija) vainikavimo 
iškilmėse. Paveikslas buvo pa-
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puoštas popiežiaus Jono Pau
liaus II atsiųstu vainiku. 
Iškilmingai šv. Mišių aukai 
vadovavo Šventojo Sosto nunci
jus Lenkijai. Vyskupui iš Lietu
vos buvo suteikta garbės drauge 
su keliais kitais iškiliais 
dignitoriais atlikti iškilmingą 
paveikslo vainikavimo ceremo
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708-841-2008 

Valandos pagal susitarimą 
Vakarais ir savaitgaliais lai. 708-834.1120

SURENDER LAL, MD
Specialybė — Vidaus ligos

7722 S. Kadzla, Chicago. IL 60852 
Tai. 312-434-2123

Moly Cross Physlclan Center 
6084 S. Archer, Chicago, IL 80836

Tai. 312-884-4185 
Valandos pagal susitarimą

Kals. tai. (612) 471-6600 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 8. Kadzla Ava., 
Chlcafo, IN. 80082

•..Redakcija dirba kasdien nuo 
8:304:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopijų.

niją. Tardamas žodį, vyskupas
J. Žemaitis, MIC, dėkojo už 
kvietimą dalyvauti tokiose gra
žiose iškilmėse, pasidžiaugė 
lenkų tautos meile ir pamaldu
mu Marijai, kvietė gausiai su
sirinkusius tikinčiuosius 
visiškai pasitikėti jos motiniška 
globa.

SUNG L. CHOU, M.D.
Vidaus ligos, akupunktūra 

HOLY CROSS
PROFESSIONAL PAVILION 

3 fl. South, East'Sūitas
Lithuanian Plaza Ct. ' 

at California Avė.
Chicago, IL 60629 

(312)-471-8142 
Kalbame lietuviškai 

+ + + + + + + + + + +

HOLY CROSS FAMILY 
MEDICAL CENTER 

749 W. 31 st St. 
Chicago, IL 60616,

(312 >-225-0695

Cardlac Diagnosls, Lt d.
6132 S. Kadzla Ava. 
Chicago, IL S0629
Tol. 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 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 

Tai. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Mills, IL
t mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598 4055
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kadzla t I

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šeštd pagal susitanmą 

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

Namų 706-446-5545
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Commumty ligoninėms

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ava. (prie Ausim) 

Valandos pagal susitarimą
Tel. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarttan Medlcal Center- 

Napervllla Campua
1020 C. Ogden Avė., turte 310, 

NapervMle IL 60883 
Tel. 708-627-0090

Valandos pagal susitarimą
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TĖVYNĖJE ATBUNDA 
PRAEITIES DIENŲ 

ILGESYS
JONAS DAUGĖLA
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Danutė Bindokienė

O kaip apatiniai?

Mūsų tauta visais laikais ver
tino ir gerbė savo senovę. 
Džiaugsmingų dienų ir tautos 
laimėjimų prisiminimais stip
rinome save ir priaugančioms 
kartoms bandėme uždegti ryžtą 
naujiems laimėjimams siekti. 
Skaudžių dienų prisiminimuose 
linkėjome vienas kitam, kad tos 
dienos nepasikartotų. Pagaliau 
ir mūsų tautos himnas ragina 
mus semtis stiprybės iš praei
ties.

Dažnu atveju mes net per 
daug idealizuojame tuos du pir
mosios mūsų valstybinės nepri
klausomybės dešimtmečius (kaž
kodėl šiam garbingam laikotar
piui Lietuvoje yra nukaltas 
nevykęs „tarpukario” žodis). 
Laisvo gyvenimo metams prisi
minti kasmet viso pasaulio lie
tuviai rengia didžiules šventes 
ir iškilmes. Šios šventės suriša 
viso pasaulio lietuvius į vieną 
šeimą, trumpam laikui pra
nyksta visi kasdieniniai nesu
sipratimai ir tuo pačiu puoselė
jame jaunoms kartoms tautos 
vienybės idealus.

Šiandieninėje Lietuvoje šie 
laisvo gyvenimo metai yra tik 
mažos tautos dalies prisime
nami, bet už tai dabartinės vy
riausybės yra vis daugiau puo
selėjami Lietuvos pavergimo 
sukakčių prisiminimai. Prezi
dentas Brazauskas, apžvelgda
mas savo valdymo pusiaukelę, 
spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad bolševikinės vergijos metai 
buvo tik tam tikra Lietuvos 
valstybingumo forma. Atseit,- 
šią formą pasirinko pati tauta, 
o. sovietiško pavergimo lyg ir 
nehuyo. Gaila, kad prezidentas 
nepaaiškino, kokios buvo tos 
formos, kuriomis tauta galėjo 
pareikšti savo valstybingumą. 
Juk pati valstybė priešo buvo 
visiškai sunaikinta. To meto 
kompartijos pastatyti gensekai 
ir kiti pareigūnai juk turėjo 
aklinai vykdyti ne tautos, bet tik 
pavergėjo valią, kuri ateidavo iš 
Kremliaus rūmų.

Šiais metais buvo ypač gau
siai minimos partizaninių kovų 
ir atskirų mūšių sukaktys. Ta 
proga buvo prisiminti laisvės 
kovotojai ir atidengiami jų prisi
minimui paminklai bei kryžiai. 
Pavergimo iškilmėse kiekvieno
je vietovėje dalyvavo mūsų dva
sininkai ir kiti svečiai. Tik labai 
gaila, kad į šias pagerbimo iškil
mes niekada neatvykdavo aukš
tieji dabartinės valdžios parei
gūnai. Bet už tai jie iškilmingai 
prisiminė bolševikų pergalės 
prieš vokiečius sukaktį. Buvo 
kalbomis priminta, kad Raudo
noji armija išvadavo Lietuvą iš 
nacių pavergimo. Tik, žinoma, 
nebuvo minima, kad ta pati bol

ševikų armija atnešė mūsų ša
liai bolševikų vergiją, lyg 
raudonųjų vergija būtų kuo ge
resnė už rudųjų terorą.

Šiandien dar Lietuvoje pri- 
skaitomi 625 gyvi laisvės kovo- 
tojai-miško broliai. Jie visi jau 
yra senyvo amžiaus ir veik visi 
gyvena labai skurdžiai, gauna 
pačias mažiausias pensijas ir 
jokio kitos paramos. Nei vienas 
jų nėra apdovanotas žymeniu, 
kuris jiems suteiktų kasdieni
niame gyvenime bet kokius pir
mumus. Bet už tai tie lietuviai, 
kurie kariavo bolševikų armijo
je, šiandien gauna net dvi pen
sijas: vieną padidintą pensiją 
jiems moka Lietuvos vyriausy
bė, o kitą atsiunčia Rusijos 
karinės įstaigos.

Būdinga, kad šiandieninės 
Lietuvos valdžios pareigūnai ir 
LDDP-jos veikėjai pradėjo nuo
lat priminti ir užgirti bolševi
kinio pavergimo metus, to meto 
„valstybingumo formą”. Tas 
pats Brazauskas neseniai per 
televiziją tvirtino, kad: „Lie
tuvos valstietis niekada taip 
gerai negyveno, kaip kolūkinės 
santvarkos metais, dar niekada 
Lietuvoje neklestėjo mokslas ir 
menas, kaip tuo metu” („Lie
tuvos aidas”, nr. 195).

Labai gausiai kolūkinės že
mės ūkio sistemos ilgisi ir kiti 
LDDP-jos seimo frakcijos nariai. 
Šią sistemą užgirdamas, min. 
pirm. Šleževičius, tvirtina, kad 
Lietuvai žemės ūkis visai nerei
kalingas. Tad jo valdžia ir visai 
neremia naujųjų ūkininkų, ne
daro pastangų sudaryti bent pa
kenčiamas ūkininkavimo sąly
gas ir bando juos galimai grei
čiau sugrąžinti atgal į kolūkius.

Pakilia nuotaika prisimena
me mūsų legendarinę senovę ir 
jos didvyrius. Tačiau šiandieni
niai istorikai bando įrodyti, kad 
Sniečkus buvo tikrasis Vytauto 
Didžiojo ir karaliaus Mindaugo 
politikos vykdytojas, o Seimo 
daugumos pritarimu pasitiko 
savo nario Albertyno kalbą: 
„Didžiausi kovotojai prieš oku
pantus buvo tarybiniai partiza
nai ir jų vadas Sniečkus”.

Lietuvoje jaučiamas ne tik tos 
bolševikinės praeities ilgesys, 
bet ir pastangos ją susigrąžinti. 
Tam reikalui Seimas priėmė nu
tarimą, kad marksizmo-leniniz
mo kurselių absolventams būtų 
pripažinti aukštojo mokslo dip
lomai. Ir šiandien jie visi yra 
įrašyti į akademikų sąrašus, 
visi naudojasi aukštojo mokslo 
žmonių išimtinomis teisėmis. 
Kariuomenėje yra pašalinti 
karo kapelionai, o mokyklose 
panaikintos religinio auklėjimo 
pamokos. Be to, dar bandoma 
įvesti tam tikrą cenzūrą spau-

Kauno Vytauto Didžiojo universitete garbės daktaras ir Kauno miesto garbės pilietis poetas Ber- 
nardas Brazdžionis po regalijų įteikimo tarp žmonos Aldonos Brazdžionienės ir tremtinių choro 
vadovo Antano Paulavičiaus Kauno rotušėje. Nuotr. prano AbelUo

ŽIUPSNELIS ATSIMINIMŲ
vo „Rūtos” poilsio namuose papo-Dar neseniai kėlėm antakius 

ir balsus dėl Lietuvos valdžios 
per didelio išlaidumo, nusi
perkant prezidentinį lėktuvą. 
Prieš šešetą savaičių lankantis 
tėvynėje, tas lėktuvas dar te
bebuvo remontuojamas. Trūko 
dalių, vyko kapitalinis vidaus 
ištaisymas. Tai girdėjau iš Vil
niaus aerodrome dirbančio gi
minaičio. Na, o dabar vėl brau
nasi neramios mintys, perskai
čius žinią mūsų dienraščio 
„Draugo” 199-to numerio pir
majam puslapy, kad „Nidoje 
statoma vila prezidentui”. Ten 
nėra pažymėta, iš kur statybai 
gauta lėšų, bet nemanau, kad 
kas nors dovanai tai daro. Ne
nustebčiau, jei prezidentas ir 
jachtos užsimanytų... Gal ir 
gerai, gal ir reikia A. Brazaus
kui porą savaičių metuose pa
atostogauti Nidoje, nes matomai 
ją mėgsta, kaip anuomet mėgda-

dai ir kitoms žinių tarnyboms.
Gal net nereikėtų per daug 

stebėtis, kad LDDP-jos veikėjai 
ilgisi anų dienų ir užgiria 
bolševikinio siautėjimo metus. 
Juk tik pavergėjas buvo iškėlęs 
juos į aukščiausias valdžios 
viršūnes. Tuo metu jie galėjo 
naudotis visomis kasdieninio 
gyvenimo lengvatomis. Tad ir 
šiandien jie nori susigrąžinti 
ano meto valstybinę santvarką, 
nes jokios kitokios nėra matę, 
nepažįsta. Jie nori valdyti 
senaisiais metodais, nes kitokių 
nemoka. Jiems yra visai svetimi 
demokratijos dėsniai ir reika
lavimai. Jie jų nenori nei 
matyti, nei žinoti.

Lietuvos liberalų veikėjas V. 
Radžvilas labai teisingai tvir
tina, kad socializmo į valstybinį 
gyvenimą susigrąžinti nereikia, 
nes jis niekur nebuvo išėjęs. O 
taip pat galutinai socializmui 
įtvirtinti nereikia sukurti jokio 
naujo valdžios aparato, nes se
nasis dar nėra sugriautas.

ilsiauti tarybinė nomenklatūra. 
Tačiau, rimčiau pagalvojus, per
šasi keletas priešiškų minčių 
dėl tos vilos reikalingumo, ypač 
šiuo ekonominio nepastovumo 
metu.

Pirmiausia, A. Brazauskas ne
bus amžinai prezidento poste. 
Kitas prezidentas gal mieliau 
savo atostogas praleistų, žuvau
damas ar medžiodamas savo tė
viškėj, kaip darydavo prez. A. 
Smetona Užulėny. O jeigu, sa
kykim, prezidentu taptų golfo ir 
atletikos entuziastas, Nida gal 
jo netrauktų. Prezidento vila 
būtų pasmerkta merdėjimui ir 
ten tik vėjai švilpautų. „Pri
reiktų” ją pusvelčiui privati
zuoti...

Vos prieš porą mėnesių man 
teko viešėti pasakiškoje Nidoje, 
Neringoj. Beieškant saugesnės 
vietos automobiliui pastatyti, 
pasitaikė su pusbroliu Jonu R. 
užsukti ir „Draugo” straips
nelyje minimą komunalinių 
įmonių kombinato teritoriją. 
Ten nepastebėjom jokios naujos 
statybos. Tad gal dar ne per vėlu 
būtų prezidentui apsigalvoti, 
pakeisti nuomonę, nutraukiant 
vos tik pradėtą statybą. Noriu 
pasiūlyti to plano pakaitalą.

Mano nuomone, svečiams iš 
užsienio priimti būtų galima 
paprastai išsinuomojant jau 
esamas, pigiau kainuojančias 
patalpas. Kaip pavyzdį galiu pa
teikti Kuršių Marių, Šilutės ra
jone esančią Juknaičių gyven
vietę. Tai, dar gan jauna, buvusi 
pavyzdinė vietovė, turinti labai 
modernų viešbutį, kuris anks
čiau buvo pažymėtas kaip poil
sio namai. Ten po vienu stogu 
yra prabangus, marmuru išklo
tas maudymosi baseinas, pirtis 
(sauna), auditorija koncertams 
bei filmams rodyti, puikus 
restoranas, bilijardai, tropikinių 
augalų sodelis, bene du ne per

didžiausi konferencijų kamba
riai su masyviais stalais, apie 20 
miegamųjų kambarių su visais 
patogumais, ir dar kambariai, 
kurių nebuvo leista matyti. Tie
siog sunku įsivaizduoti, iš kur 
anais tarybiniais laikais gauta 
lėšų tokiai prabangai sukurti. 
Kad ir menkai lakia savo vaiz
duote grįžau į senus Samogitijos 
valdovų Saulės dinastijos laikus 
su jų paslėptais lobiais.

Galbūt juos kas atkasė ir pa
statė Juknaičius tos paslaptin
gos genties palikuoniams apgy
vendinti... (Pasiskaitykite 
Ch.L.T. Pichel „Žemaitiją”).

Juknaičiai ir Nidos sraigta
sparniu gal vos keletos minučių 
skrydžio nuotoly, o motorlaiviu 
skersai marių, įskaitant ir gaba
lėlį kelio automobiliu, irgi 
neilgai trunka. Nuo Neringos 
giedrią dieną ir paprasta akim 
lengvai matyti Nemuno deltoje 
tūnantys Ventės rago ir Uostad
vario švyturiai. Nesužinojau, 
kas dabar yra tikrieji Juknaičių 
viešbučio šeimininkai (tubūt 
privatizuota), bet esu beveik 
tikras, kad, Lietuvos valdžiai 
prireikus pastogės užsienio 
svečiams priimti, ta vieta būtų 
daugiau negu tinkama. Dar rei
kia pridėti, kad ten dabar apsis
toja daugiausia vokiečių turistai 
ir vienos dienos kaina tad buvo 
35-45 DM. Palyginus su mūsų 
standartais čia Amerikoje, tai 
pigiau grybų! Vokietijoje, kaip 
girdėjau,kilogramas džiovintų 
baravykų daugiau kainuoja.

Dar vis negaliu pamiršti jau 
senokai „Drauge” spausdinto 
vieno kauniečio laiško (pavar
dės, deja, neprisimenu), kuria
me jis ragino, tiesiog maldavo, 
rašyti, kelti viešumon visas 
Lietuvos valdytojų „nuodėmes”, 
nes jie tik aštresnę kalbą su
pranta. Atsižvelgiant į dabar
tinę nepavydėtiną ekonominę 
padėtį mūsų krašte, prezidenti
nis lėktuvas, prezidento vila, 
nuolatiniai beprasmiai vyriau-

Nusiskundimai, kad užsienio 
lietuviai linkę į Lietuvą žvelgti 
per labai tamsius akinius ir bū
tinai ieškoti neigiamybių, yra iš 
dalies teisingi. Kadangi Lietuva 
mums turi nepaprastos įtakos ir 
reikšmės, nenuostabu, kad į 
kiekvieną jos gyvenimo aspektą 
kreipiame labai daug dėmesio. 
Antra vertus, žvelgiant iš toliau, 
matyti daug ryškesnis vaizdas 
— ir su pragiedruliais, ir su tam
siomis dėmėmis.

Reikia pripažinti, kad dauge
lis mūsų, svetimuose kraštuose 
gyvendami, užaugome ir savo 
vaikus auginome, ignoruodami 
visas „tamsias dėmes”, kurių 
buvo apsčiai net pirmosios ne
priklausomybės metais. Toks 
suidealizuotos Lietuvos vaizdas 
padėjo ją, anot poeto Brazdžio
nio, „mylėti iš tolo”, stipriau 
užsiangažuoti ir dirbti jos gero
vei. Vargiai kas tikėjo, kad 
Lietuva dar šiame šimtmetyje 
sulauks laisvės ryto, todėl tos 
nostalgiškai skaisčios spalvos, 
kuriomis mes užjūriuose pie
šėme tolimąją tėvynę, nie
kuomet nenubluko. O tie, ku
riems okupacijos metais buvo 
leista Lietuvoje apsilankyti, ma
tė tik tai, kas turistui buvo leis
ta viešai rodyti — tad nedaug jų 
patirtimi galėjome remtis. »v

Mūsų nelabai realias tėvynės 
vizijas dar sustiprino nuostabie
ji Sąjūdžio metai, sukėlę lietu
vių tauta pasigėrėjimą ne tik jos 
kilmės žmonėms, bet apskritai 
visiems, kas bent kiek domėjosi 
pirmaisiais laisvės virpuliais Ry
tų bei Vidurio Europoje. Tvirtas 
vieningumas, nepalaužiamas 
visos (kaip tuomet atrodė) tau
tos ryžtas nenukrypti nuo užsi
brėžto tikslo — visiškos ne
priklausomybės — į „lietuvybę 
atvertė” net labiausiai abe
jingus. To šventiško jausmo pa
gauti, nesunkiai užmiršome, 
kad šventei praėjus, vėl reikia 
grįžti prie darbų. Galbūt čia ir 
pasireiškė didžiausias skir
tumas tarp užsienio ir tėvynės 
lietuvių: pirmieji vis dar negali 
užmiršti tos šventiškos nuo
taikos, o pastarieji deda visas 
pastangas, kad ji būtų pamiršta.

Tik paskutinis neišmanėlis 
šiandien galėtų norėti, kad per 
penkerius metus Lietuvoje jau 
srauniai tekėtų vien medaus ir 
pieno upės, kai kone penkias
dešimt metų jos buvo visokiais 
būdais tvenkiamos. Kai upė 
pralaužia užtvankas, jos srovės 
jėga, prasiveržusi į laisvę, pluk
do su savimi daugybę šiukšlių,

sybininkų pasivažinėjimai į to
limiausius pasaulio kraštus, tai 
bandymai „pašokti aukščiau 
bambos” (atleiskite už išsi
reiškimą).

Jonas Šarka

kol ilgainiui vaga nuskaidrėja. 
To buvo galima tikėtis ir Lietu
voje, nes pasikeitė tik valstybės 
santvarka, o liko (juo labiau val
dančiuose sluoksniuose) tie 
patys žmonės. Tačiau drumzlės 
dar nenuplaukė pasroviui, dar 
nenugrimzdo į dugną.

Lietuvos vyriausybės atstovai, 
savo spaudoje ir važinėdami po 
užsienius, skelbia džiuginančias 
statistikas apie neabejotiną 
pažangą visose gyvenimo sri
tyse. Jų žodžiuose tos „medaus 
ir pieno” upės jau nebe varžomos 
teka, tik, deja, semtis iš jų gė
rybių tegali „išrinktieji”. Di
džiosios tautos dalies nešildo 
statistika apie užsienio investa- 
cijas, prabangias krautuves, res
toranus, milijardines paskolas ir 
visa kita, kuo taip didžiuojasi 
valdantieji. (Paminėjus šildymą, 
ne vienam sudreba širdis, nes 
Lietuvoje jau žiemos pradžia, o 
kaip užsimokėti šildymo sąskai
tas, nusipirkti šiltesnį drabužį 
iš juokingai mažos algos ar dar 
mažesnės pensijos?)

Nuolat stengiamės ieškoti po
zityvių reiškinių ir juos iškelti. 
Bet negalime nepastebėti, kad 
dažnai Lietuva kiek panaši į 
pasipuošusią ponią, kurios apa
tiniai baltiniai nešvarūs... Tie 
„apatiniai” — Lietuvos kas
dienybė, kurioje vyrauja skur
das, apatija, alkoholizmas, ci
nizmas, ypač regint valdžios 
pareigūnų nešvarius darbus. 
Populiarus dabar žodis-,,nauja- 
daras” — korupcija, kuris 
galbūt gražiau skamba, negu 
vertimas į lietuvių kalbą. 
(Angliškasis „corrupt” reiškia 
supuvęs, iškrypęs, pagedęs, iš
tvirkęs, suktas, nešvarus, netei
singas, suterštas ir 1.1.).

Nesuprantama, dėl ko tauta, 
nepabūgusi sovietų imperijos, 
nepasitraukusi tankams iš 
kelio, staiga neteko žado prieš 
savo vyriausybės ir valdiškųjų 
įstaigų korupciją? Kodėl tyli 
dvasininkija, nestodama Lietu
vos žmonių pusėje, nepaskelb
dama „kryžiaus karo” prieš gir
tuokliavimą, palaidumą, vo
gimą, sukčiavimą — juk tai jos 
kompetencija! Šventoves remon
tuoti (kaip dabar mada) bus 
laiko ir vėliau, tegul pirma 
remontuoja Dievo namus Lietu
vos žmonių širdyse! Kadangi 
valdantieji sluoksniai patys sau 
„per nagus neužkirs”, o iš opo
zicijos retorikos „košės nevirsi”, 
tai pati tauta turi griebtis at
sakomybės ir savo tėvynės 
„apatinukus išskalbti”.

• 1960 m. vasario 13 d.
Prancūzija įsijungė į atominius 
ginklus turinčių valstybių tar
pą, susprogdindama pirmąją 
bombą Saharos dykumoje.

♦ <

PASKUTINIO KARIŪNO 
ODISĖJA

! JUOZAS KŪMAS

13 Viršila bešokančią B. merginą 
pagriebė už rankos, patraukė prie savęs ir ėmė šokti.
B. paraudo kaip žarija. Jis buvo buvęs kaimo „muštu
kas”. Dabar priėjo prie manęs ir sako: „Dievaž, kariūne, 
negaliu susilaikyti, tą kacapą papjausiu!” Sakau jam: 
„Negražu šiems žmonėms bėdos padaryti, einam laukan 
ir ten susipilsime”. Šokiui pasibaigus, aš priėjau prie 
viršilos ir sakau: „Kareivis supyko ant tavęs ir nori su 
tavim lauke pakalbėti. Lietuvoje skaitoma nekultūrin
ga paveržti iš kito merginą”. Rusas atsakė, ar aš nema
tąs, kad jis viršila ir jam esąs pasirinkimas pirmoj vietoj.

Kai išėjome į lauką, jau vyrai buvo apsirūpinę 
pagaliais iš tvoros ir pradėjo rusus pilti. Kai kurie 
pagaliai buvo dar su vinimis ir užpultuosius sukapojo, 
apibadė. Rusai ėmė gintis, griebdamiesi tuo tarpu 
sušalusių grumstų. Supylėm juos ir bėgte parbėgome į 
stovyklą. Vėl sugulėme, įlindę per apačią, nusiavėm 
batus ir taip, kaip niekur nebuvę.

Po kokio pusvalandžio išgirdome trimitą — visiems 
rikiuotis patikrinimui! Vyrai, kurie buvo vakaruškoje, 
atrištojo antroje eilėje dėl atsargumo, jei rusai ieškotų

atpažinimui. Man buvo didžiausias pavojus. Nors šviesa 
buvo ten menka, bet aš kalbėjau rusiškai. Mūsų laimei, 
betgi tik kažkur iš rusų įgulos buvo patelefonavę, kad 
lietuviai supylė rusus.

Man darant patikrinimą, vienas skyrius, kuriame 
buvo trys komjaunuoliai, nesikėlė. Už kai kuriuos vyrus 
kiti atsiliepė, už kitus ne, o už konųaunuolius niekas 
neatsiliepė. Atraportavau kuopos vadui, kad trys kom
jaunuoliai patikrinime nedalyvavo ir tas davė jiems po 
penkias paras daboklės. Tie kitą dieną pasiskundė 
politrukui. Tuomet puolė mane tardyti. Aš pasakiau, 
kad tamsoje aš nemačiau, kas buvo rikiuotėje ir tik 
atraportavau tuos, kurie neatsiliepė.

Pabaigoje balandžio grįžome iš poligono ir po 
keliolikos dienų vėl vykome į Pabradės vasaros poligoną.

Sugrįžęs radau viršilą iškeltą į I mą kulkosvaidžių 
kuopą. Gaila buvo man jo — jis man buvo kaip tėvas. 
Aš už jį atlikdavau tarnybą, o jis, kol dar lenko krautu
vėlėj ko buvo, vis pavaišindavo.

1944, man beeinant 253 bataliono adjutanto 
pareigas, į raštinę užėjau savo buvusio vado kpt. Boreišio 
aplankyti. Pamatęs mane karininko uniforma, pradžioje 
savo akimis netikėjo. Jam buvo pasakęs, karo metu 
grįžęs buvęs paskutinis mano finansų dalies viršininkas, 
kad aš pasitraukiau į Rusiją ir žuvau. Apsikabinom be
sisveikindami, vėliau gerai „pabaliavojom” jo šeimoje, 
su jo artimaisiais besidalindami nuotykiais, įvykusiais 
mums išsiskyrus.

Atėjo naujas viršila D. Su juo buvau drauge Pava

sario suaugusių gimnazijoje 5-je klasėje. Jis tada buvo 
puskarininkis, o aš bandžiau tęsti mokslą dienomis, dirb
damas spaustuvėje. Pinigų mokslui neužteko, todėl turė
jau gimnaziją palikti.

Prieš išžygiuojant į poligoną, jis buvo pasiųstas paim
ti kuopai palapinių. Kai nužygiavom — D. neradom. Nie
kas nežinojo, kur jis pražuvo. Tik po karo pasiekė žinios, 
kad buvo išvežtas į Rygos koncentracijos stovyklą.

Pabradė visai velniop nuėjo. Nei karininkų, nei ka
reivių atostogoms neleido. Maistas dar prastesnis. Kai 
kuriomis dienomis gaudavome tik duonos džiūvėsių ir 
džiovintos žuvies. Aš ėjau kuopininko ir raštininko 
pareigas ir įmaišytiems rusams atskirai duodavau pa
mokas, daugiausia apie ginklus, kadangi mes dar 
buvome ginkluoti Lietuvos kariuomenės ginklais.

Birželio pradžioje kpt. L. vieną savaitgalį ir sako: 
„Juozai, prižiūrėk kuopą kaip visuomet. Jei manęs 
prireiktų — pats sutvarkyk”. Jis atsirado tik antradienį, 
buvo išbalęs ir neramus. Anksčiau neidavo į užsiėmi
mus, dabar pradėjo eiti, lyg norėdamas būti su žmonė
mis. Vėliau sužinojau, kad savo žmoną, laukiančią kūdi
kio, nuvežė į Mažeikius, kur buvo NKVD suareštuotas 
ir atvežtas į poligoną.

Išvežimo dieną atėjo iš pulko štabo žmogus ir pasakė, 
kad kpt. prisistatytų štabe 5 vai. karininkų pratimams. 
Kaip tyčia, 5-tą jis negrįžo. Jau ir 5:30 — vis dar nebuvo. 
Žmogus vėl atbėgo, nežinodamas kur jis yra. Grįžo tik 
5:40. Aš perdaviau raštelį. Nusikeikė, sakydamas, kad 
jo laikrodis sustojo k Pasigriebė į vieną ranką sumuštinį

ir sako: „Einame abu, gal reikės kokius užrašus daryti”. 
Beeinant prisiminė, kad užmiršo planšetę. Sako „Bėk, 
paimsi, gal reikės žemėlapių”. Kai atbėgau atgal, 
nemačiau, kur jis tarp karininkų buvo, tik pastebėjau 
vienoj ir kitoj pusėje už krūmų rusus su šautuvais. Pasi
darė neramu, kad darėsi kažkas neaiškaus. Nuspren
džiau dėt į kojas, kiek tik galiu, sugrįžau į raštinę, 
laukiau iki vidurnakčio. Rytą kuopą išrikiavo jau be 
kapitono.

Pirmas sekmadienis kai esu „štabistas”. Nebereikia 
kuopos rikiuoti, nebereikia vykdyti vakarinio patik
rinimo. Prasti pusryčiai — grikių košė, arbata ir gaba
liukas rusiško cukraus. Raštininkai nebedirba, todėl 
raštinės palapinė tuščia. Šiaip taip sukemšu į pilvą sausą 
košę, o paskui atsilaužiu gerą gabalą dešros su duona, 
užsigerdamas arbatos. Švenčiu Jonines, nes prisimena 
graži vaikystė, kai tėvai ir mes trys broliai švento Jono 
atlaidams važiuodavome į Zapyškį. Vežimas buvo 
prastas, bet geri arkliai ir reikėjo vadžias gerai įveržti, 
kad galėtum juos suvaldyti. Zapyškyje prie bažnyčios 
būdavo daugybė ubagų; kurie šaukdavo įvairiausiais 
balsais besitikėdami išmaldos. Vienas be rankos, kitas 
be kojos. Didžiausias būrys būdavo apstoję aklą ubagą 
Stuką, kuris griežė smuiku ir ko tik kas paprašydavo, 
jis tuojau sudėdavo dainą. Daugiausia jauni vyrai 
mesdavo į jo kepurę, prašydami padainuoti apie 
mergužėles, kiti prašydavo padainuoti kaip kleboną 
„rabavojo”.

(Bus daugiau)

t
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JADVYGAI
MATULAITIENEI NUO 

SCENOS NUŽENGUS
P. PALYS

Jadvyga Matulaitienė su New 
Yorko tautinių šokių grupe, 
kuri 1976 buvo pavadinta NY 
tautinių šokių ansamblis „Tryp
tinis”, išdirbusi 45 metus, iš an
samblio vadovės ir tautinių šo
kių mokytojos pareigų pasi
traukė.

« Už Jadvygos Matulaitienės 
; nenuilstamą energiją bei pasi- 
’ šventimą puoselėjant lietuvišką 

tautinį šokį, besidarbuojant su 
New Yorko lietuviškuoju jauni-

* mu, per kurios rankas per visą 
tą 45 metų laikotarpį „prašoko” 
apie 400 jaunuolių, spalio 15 d., 
Kultūros Židinyje, buvo suruoš-

; tas iškilmingas pagerbimas.
; Į pagerbimą, kurį suruošė Lie
tuvių katalikių moterų kultūros 
draugija, atsilankė buvusių ir

« dabartinių šokėjų tėvai, buvu- 
; šieji ir esamieji šokėjai bei kiti 
’■ Jadvygos Matulaitienės gerbė- 

jai. Viso — apie 250 asmenų.

Jadvyga Matulaitienė.

f Kokteilių valandą užbaigus, 
draugijos pirmininkei Birutei 
Lukoševičienei paprašius tylos, 
dviejų buvusių „Tryptinis” šo
kėjų Viktoro Lora ir Henriko 
Šatinsko lydima, į salę, ploji
mams aidint, įžengė Jadvyga 
Matulaitienė. B. Lukoševičienė, 
pasveikinusi susirinkusius, 
kvietė pagerbti: „pačią populia
riausią moterį New Yorke!” Il
giems plojimams nutilus, toli
mesnei programos daliai vado
vavo viešnia iš Clevelando, bu
vusi „Tryptinio” šokėja Rūta 
Udrienė. Glaustu žodžiu apibū
dinusi J. Matulaitienės privalu
mus mokant tautinių šokių me
no, sveikinimo žodžiui tarti pak
vietė buvusį Lietuvos ambasa
dorių Jungtinėse Tautose Ani
cetą Simutį.

„J. Matulaitienė, visą savo 
gyvenimą liko ištikima lietuviš
ko tautinio šokio menui”, kal
bėjo ambasadorius. Savo at
siminimais besidalindamas, pa
sakė, kad buvę ir taip, jog vienu 
metu J. Matulaitienė ir jam pa
sakiusi: „Vienintelis dalykas 
yra toks, kad ir jūs turėtumėte 
išmokti šokti. O dabar, aš esu 
specialus patarėjas Jungtinėse 
Tautose, kviesime ir ponią J. 
Matulaitienę pasilikti specialia 
patarėja šokančiam New Yorko 
jaunimui!

Buvusiam Apreiškimo parapi
jos klebonui, šeštadieninės Mai
ronio mokyklos kapelionui, kun. 
Jonui Pakalniškiui sukalbėjus 
maldą, pakėlus šampano taures, 
J. Matulaitienės garbei sugiedo
jus „Ilgiausių metų” ir nuskam
bėjus: „valio, valio, valio”, visi 
pradėjo vaišintis pietumis.

Papietavus, Lietuvių tautinių 
šokių instituto pirmininkė, 
Hardfordo, Conn., tautinių šo
kių grupės „Berželis” vadovė, 
buvusi „Tryptinis” šokėja Dalia 
Dzikienė, išsamiai ir nuodug
niai, peržvelgė J. Matulaitienės 
„nušoktą” gyvenimo kelią.

Vėliau buvo rašytojo Algirdo 
Landsbergio paskaityta, specia
liai savo giminaitei — tetulei, jo 
paties sukurta poema „Jad
vygos šokis”. Po to, sentimen
taliai ir jautriai pagyvenęs pri
siminimais, juos užbaigė: „Dėka

jos mes tapome žvalesni, gra
kštesni”.

Po to keletas buvusių šokėjų 
pasidalino savo atsiminimais 
patirtimi būnant J. Matulaitie
nės globoje, ją sveikino.

Buvo parodyta Gerimanto Pe- 
niko paruošta, rašytojo Pauliaus 
Jurkaus įkalbėta vaizdajuostė. 
Joje pro žiūrovų akis prabėgo J. 
Matulaitienės gyvenimas nuo 
ankstyvos jaunystės iki šių 
dienų. Labai gaila, kad šia 
puikiai paruošta vaizdajuoste 
ne visi galėjo pasidžiaugti, 
kadangi vaizdą dviejuose ant 
scenos pastatytuose nedideliuo
se TV ekranuose aiškiai galėjo 
matyti tik arčiau sėdintieji. 
Geriausia ją būtų rodyti priva
čiai, nedideliame būrelyje. O 
pamatyti verta!

Rašytojui Pauliui Jurkui pa- 
žėrus savuosius prisiminimus, 
susijusius su J. Matulaitienės 
veikla, pasipylė visa eilė sveiki
nimų. Raštu gautus sveikini
mus perskaitė buvusi „Tryp
tinio” šokėja Audrė Lukoše- 
vičiūtė.

Pirmoji sveikino LB NY apy
gardos pirmininkė Laima Šilei- 
kytė-Hood.

Sveikinimai atėjo raštu ir iš 
„užsienio”. Sveikino: JAV Švie
timo ir Kultūros valdyba, šešta
dieninė Maironio mokykla (vie
tinė), Laima Kisielienė-vyriau- 
sia šokių šventės vadovė Lietu
voje, Toronto „Gintaras”, Čika
gos „Grandis”, „Grandinėlės” 
vadovai, Nijolė Pupienė iš Čika
gos, Toronto „Atžalynas”, Lie
tuvos vyčių tautinių šokių gru
pė Čikagoje, Rochesterio „Laz
dynas”, dr. Jankauskienė iš 
Toronto.

Sveikinimus beskaitančiai 
Audrei Lukoševičiūtei leidžiant 
atsikvėpti, buvusieji „Tryp
tinis” šokėjai grakščiai pašoko 
J. Matulaitienės sukurtus du 
tautinius šokius: „Vakaruškos” 
ir „Per girią girelę”. Šokius, 
akordeono muzika palydėjo dr. 
Algis Pliūra. Tuos abu šokius 
susirinkusieji palydėjo plojimų 
gausa.

Skambėjo „vietiniai” sveikini
mai: — jau į praeitį nuskambė
jusio „Perkūno” vyrų choro var
du — Zenonas Jurys, buvusi 
Maironio šeštadieninės mokyk
los ilgametė vedėja Elena Ruz
gienė, buvusi „Tryptinis” šokėja 
Birutė Bagdžiūnienė, Tautos 
fondas, Irena Banaitienė, Alfon
sas ir Donata Samušiai („užsie
niečiai) iš Floridos, LB Queens 
apylinkės bendruomenė.

Nesuskubus užsirašyti visus 
sveikintojus, kai kuriuos galėjau 
ir praleisti. Jie man atleis. Dau
gumos sveikinimai buvo palydė
ti gėlėmis ir kitais „priedais”.

Atėjo laikas tarti žodį ir pačiai 
Jadvygai Matulaitienei. „Ži
nau, kad jau pavargote, bet dar 
pakentėkite, nes ir aš noriu tar
ti bent kelis padėkos žodžius. 
Ačiū Tau Dieve, kad gimiau 
Lietuvoje ir esu lietuvė. Ačiū už 
suteiktą malonę būti mokytoja. 
Ačiū dvasiškiams, kurie mane 
išmokė nugalėti gyvenimo sun
kumus ir būti dėkinga Aukš
čiausiajam už visokeriopą su
teiktą malonę... Ačiū Rūtai (Ud- 
rienei — P.P.) ir Daliai 
(Dzikienei — P.P.). Jūs 
atkeliavote iš toli, kad savo 
jaunų dienų prisiminimais pa
įvairintumėte ir kelias valandas 
praleistumėte šiame mūsų 
susiejime, padovanodamos savo 
žodžius ir mintis... Ačiū ir tau 
mielas Algirdai (Landsbergi — 
P.P.) už mielus žodžius ir 
sukurtą poemą... Nuoširdžiai 
dėkoju šios popietės Lietuvių 
katalikių moterų kultūros 
draugijai už jūsų darbą ir 
rūpestį. Ačiū labai, nepavarkite, 
nes bus dar daug moterų, ku-

Jadvygos Matulaitienės pagerbime, New Yorke, buvę jos vadovaujamos tautinių Šokių grupės 
šokėjai. Iš k. — Saulius Mrozinskas, Danguolė Mrozinskienė, Marytė Nemickienė, Danutė 
Wolosenko, Eugenijus Ąžuolas, Jadvyga Matulaitienė, Pranas Ąžuolas, Valdas Duoba ir Eglė 
Duobienė. Nuotr. Vido Nemicko

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
CENTRO VALDYBOS KREIPIMASIS 

Į TAUTIEČIUS UŽSIENYJE
Jau šešti metai, kai Lietuvoje 

atkurta ir sėkmingai veikia 
Šaulių sąjunga, kurios pagrin
dinis tikslas — Lietuvos Nepri
klausomybės stiprinimas ir gy
nimas, tautos gerovės ugdymas.

Per sąjungos gyvavimo laiką 
organizacija išaugo ir šiuo metu 
savo gretose turi apie 7,000 
narių, esančių 156-iuose šaulių 
daliniuose, kurie veikia visuose 
Lietuvos kampeliuose.

Sąjungos veikla plati, todėl ir 
jos uždaviniai labai įvairūs. Be 
kovinio pasirengimo, kuomet 
šalies pilietis ruošiamas atlikti 
pagrindinę pilietinę pareigą — 
ginti Tėvynę, organizacija ne
mažą dėmesį skiria kultūri
niam, švietėjiškam, patrioti
niam, auklėjamajam darbui. Są
junga įsteigė daug chorų, or
kestrų, ansamblių, vaidybinių 
grupių, būrelių bei ratelių, 
ruošia paskaitininkus ir pra
nešėjus.

Paskutiniuoju metu daug dė
mesio buvo skirta darbui su 
moksleiviais ir jaunimu. Didelį 
susirūpinimą LŠS Centro valdy
bai kėlė moksleivių užimtumo

problema. Matydami, kad Lie
tuvos skautija nesugeba pilnai 
išspręsti šios problemos, Šaulių 
sąjunga ėmėsi darbo mokyklose 
steigdama jaunųjų šauliukų bū
rius, imdamasi globoti įvairius 
būrelius, ratelius, sporto klubus 
bei pati juos kurdama.

Nemažą indėlį šauliai įnešė 
apgindami Lietuvos valstybin
gumą 1991 m. sausio-rugsėjo 
mėnesiais. Trys šauliai — Da
rius Gerbutavičius, Ignas Ši- 
mulionis ir Gintaras Žagunis 
sudėjo kruviną auką, atlikdami 
savo pareigą Tėvynei. Už pasižy
mėjimą 187 šauliai buvo ap
dovanoti Sausio 13-osios meda
liais, o LŠS vadas R. Mintautas, 
pavaduotojas S. Ignatavičius ir 
Panevėžio rinktinės vadas G. 
Morkūnas už nuopelnus Lietu
vos valstybei buvo apdovanoti 
DLK Gedimino Ordino meda
liais.

Šaulius galima buvo matyti 
palaikant viešąją tvarką Pa
saulio lietuvių žaidynių, po
piežiaus vizito, Dainų ir šokių 
šventės ir įvairių kitų renginių 
metu, patruliuojant su policijos 
pareigūnais, naikinant potvynio 
pasekmes Šilutės rajone, gesi
nant miškų gaisrus Smiltynėje 
ir Varėnos rajone, kitų nelaimių 
metu. Dešimtys šaulių, praėję 
šauliškąją mokyklą, sėkmingai 
tarnauja įvairiose Krašto apsau
gos ir Vidaus reikalų ministeri
jos struktūrose, kaip antai, 
dabartinis KAM sekretorius 
pulkininkas Jonas Gečas, buvęs 
LŠS štabo viršininku.

Pastaruoju metu Lietuva 
pergyvena sunkią ekonominę 
krizę: auga kainos ir mokesčiai, 
didėja infliacija, smunka pra
gyvenimo lygis. Ekonominės 
problemos palietė ir Šaulių 
sąjungos gyvenimą. Negauda
ma jokios finansinės paramos 
savo veiklos ugdymui iš vyriau
sybės, LŠS Centro valdyba susi-
dūrė su grėsminga finansine litų.

Yra~nš~pa~k
Siuntiniai 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, multivilaminai.

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

Pageidaujant prisiusime smulki.] informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69lh St.
Chicago, 1L 60629 Tcl. 312-436-7772___________

Pranė Ąžuolienė, New Yorko Lietu
vių katalikių Moterų klubo narė, 
prisidėjusi prie Jadvygos Matulai
tienės pagerbimo ruošimo.

Nuotr. Vido Nemicko

rioms pagerbimus turėsite su
rengti. Širdingai dėkoju visiems 
mane sveikinusiems, kurie gy
vu žodžiu, ar raštu mane prisi
minė... Labai džiaugiuos, kad 
New Yorko jaunimas vis dar 
ryžtingai tęsia darbą, puoselė
damas tautinius šokius. Vi
siems jums ačiū, ačiū, ačiū!

Po šių Jadvygos Matulaitie
nės žodžių kilo plojimų audra, 
kuri ilgai nenutilo.

Šis pagerbimas buvo suma
niai paruoštas, pasižymėjo tvar
kingumu, rūpestingumu ir de
ramu orumu. Lietuvių katali
kių moterų draugijos valdybą 
sudaro: Birutė Lukoševičienė — 
pirm., Pranė Ąžuolienė — vice- 
pirm. Ona Barauskienė — ižd., 
Vitalija Šližienė — sekr. Juzė 
Norvilienė — renginių vad. 
Henrieta Gražiūnienė — soc. 
reik. vadovė.

Renginio scenos dekoracijas, 
salės papuošimus ir programos 
viršelį nupiešė architektė Irena 
Puidokienė.

LIETUVIŠKI RAGUOLIAI
• kepame virš 30 metų;
• siunčiame į visas JAV valstijas;
• 3 dydžiai: 5,10 ir 15 sv.;
• patariame užsisakyti nors porą savaičių

iš anksto, ypač prieš šventes. 
Skambinkite:

Juozui Liūdžiui (203) 223-2380 
New Britain, CT

1

problema. LŠS užsienyje Centro 
valdyba, daliniai ir šauliai, kiek 
galėdami finansiškai remia Lie
tuvos šaulius, tačiau, augant 
organizacijai, platėjant veiklos 
ratui — didėja ir jos finansiniai 
poreikiai. Dabartiniu metu LŠS 
Centro valdybos iždas tuščias, o 
tai reiškia, kad greitu laiku bus 
stabdoma šaulių veikla, žurnalo 
„Trimitas” leidyba. Manome, 
kad nereikia minėti kokioms jė
goms tai paranku ir naudinga.

Nelaimės spaudžiami, krei
piamės į Jus, gerbiami 
tautiečiai, su prašymu paremti 
Lietuvos šaulių veiklą. Jūsų 
parama bus skirta Nepriklauso
mybės stiprinimui ir.gynimui, 
tautos gerovės ugdymui, jauni
mo patriotiniam auklėjimui, 
Šaulių sąjungos istorinio pa
stato Kaune, kuriame ne vienas 
Jūsų esate buvęs, rekonstrukci
jai, uniformų siuvimui, inven
toriaus įsigijimui, chorų, or
kestrų, ansamblių, būrelių bei 
įvairių ratelių organizavimui ir 
t.t.

Stiprindami Šaulių sąjungą, 
Jūs stiprinate Lietuvos Nepri
klausomybės gynėjų gretas. 
Lietuvos šauliai jau yra įrodę ir 
ne kartą ateityje įrodys, kad jų 
veikla Lietuvai reikalinga ir 
naudinga.

Norintys paremti Šaulių są
jungos veiklą, lėšas prašome 
siųsti į Lietuvos Šaulių sąjungos 
Centro valdybos sąskaitą Ko
mercijos - kredito banke Kaune, 
sąskaitos Nr. 2070304 arba LŠS 
Centro valdyba — Laisvės ai. 34, 
3000 Kaunas.

Lietuvos Šaulių sąjungos 
Centro valdyba

Lietuvos ir JAV bendra 
įmonė „Omnitel” pradėjo teikti 
klientam pasaulinio „Internet” 
kompiuterinio tinklo paslaugas. 
Tarp jų — duomenų persiunti
mas, informacijos paieškos sis
temos, tiesioginio ryšio priemo
nės ir elektroninis paštas. Nuo
latinio ryšio linija kainuos 749 
— 2397 litų per mėnesį. Regis
tracijos mokestis: 797 — 4.143

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ĖST ATE

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir rąžiningas patarnavimas
• MLS kompi jteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkamfe nuolaida

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, Į 
šventę, Kadrilis ir polka, Jauni
mo šokis.

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas —, Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška.

Kasetė — stereo, 1989. 
Kasetės kaina 10 dol., Illinois 
gyventojams Tax 0.88 et. Per
siuntimo išlaidos: USA — 3 dol.; 
Canada — 4 dol.

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629

VYDŪNO FONDO LEIDINIAI
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA, istoriko prof. J. Jakš- 
to paskutinis veikalas apie 1918-1940 m. Lietuvos politinį ūkinį, eko
nominį gyvenimą, kurį autorius pats pergyveno. 272 psl„ gausiai 
iliustruota knyga nuotraukomis ir žemėlapiais, gražiai įrišta, tinkama 
dovana kiekvienam, $15.

LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-JI METAI, istoriko 
J. Dainausko susidomėjmą sukėlusi knyga, kurioje autorius iškelia 
naujus faktus Lietuvos istorijoje, paneigdamas daugelio suklastotus 
ir daugelio kartotus teiginius. Kiekvienas domintis Lietuvos istorija, 
šioje knygoje ras daug įdomių skaitinių, paneigimų. 362 psl., gau
siai iliustruota. $15.

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA, žinomo monografijų 
rašytojo A. Merkelio įdomiai parašytas veikalas apie XIX amžiaus 
Lietuvos gyvenimą ir svarbiausią to laiko lietuvybės darbuotoją Dr. 
Vincą Kudirką. Knyga lengvai skaitoma su dideliu dėmesiu iki 
paskutinio puslapio. Iliustruota, gražiai įrišta, tinka dovanoti, 416 
psl.. $15.

MANO TĖVYNĖ, Vydūno gimtųjų vietų aprašymas paprasta, vaiz
dinga kalba, lengvai skaitoma apie gražiąsias Lietuvos pajūrio vie
toves. Skaitydami šią knygą nusikelsime į mūsų tėvynės gintarinį 
krantą, tai prisiminti padės gausios iliustracijos, žemėlapis. Knyga 
skirta jaunimui, bet tinka visiems, 79 psl., $4.

KAZIMIERAS PALČIAUSKAS 1941-1944 M. KAUNE, spaudai 
paruošė A. Dundzila, 96 psl. žinomo veikėjo išgyvenimai nacių 
okupacijos metu, už kuriuos vėliau buvo neteisingai kaltinamas ir 
persekiojamas. Įdomios iliustracijos. $4.

LIETUVA, Dr. J šaulio, Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje, 
rūpesčiu paruoštas spalvotas, iliustracinis žemėlapis, kokio dar 
neturėjome per visą nepriklausomybės gyvenimą. Tinka papuošti 
savo gyvenamus namus, raštines, dovanoti savo draugams. 31 x 
31 colių apimties, spausdintas Italijos spaustuvės Romoje ant krei
dinio popieriaus, $15.
PASTABA: Visus iluos Vydūno Fondo leidinius galima gauti 
dienraščio DRAUGAS redakcijoje artos užsakant paštu. Prie kainos 
Illinois valstijos gyventojai prideda 8.75% prto knygos kainos. Taip 
pat visi užsakytoja prideda pašto ir supakavimo išlaidų 
apmokėjimui.



žmonės gyvena su savo rūpes
čiais. Dabar Lietuvoje yra 5 
nuošimčiai turtingųjų, 15 
nuošimčių vidutiniškai gyve
nančių, o 80 nuošimčių — skurs
tančių”.

„Netoli mūsų vakar (laiškas 
rašytas spalio 16 d. S.S.) buvo 
pašventinti Palaimintojo arki
vyskupo Jurgio Matulaičio na
mai — vienuolyno pastatas. Iš
kilmėse dalyvavo ir a.a. Stasio 
Lozoraičio našlė Daniela. Nors 
ji yra italė, bet kalba ir lietuviš
kai. Ji davė lėšų įrengti šio vie
nuolyno vitražams. Ji buvo su
jaudinta labai šiltu priėmimu, 
o žmonės labai ją gerbia, myli ir 
džiaugiasi, kad Vilties prezi
dento našlė nepamiršta Lietu
vos. Kadangi Palaimintasis J. 
Matulaitis buvo a.a. S. Lozorai
čio dėdė, tai ir šie namai yra 
globojami Danielos Lozoraitie- 
nes .

Stasė Semėnienė 
* Chicago, IL

LAIŠKAI
IŠ KUR TIEK PAGIEŽOS?

Lapkričio 3 d. laiškų skyriuje 
Nijolė Nausėdienė („Istorija 
kartojasi”) palieja daug pagiežos 
Amerikos ir čia gyvenančių lie
tuvių adresu. Kam tas piktas 
tonas? Kodėl tiek neapykantos 
po II pasaulinio karo at- 
vykusienis lietuviams? Netiesa, 
kad buvo niekinti visi, čia 
anksčiau atvykę tautiečiai. 
Daug kas įsijungė į bendrą 
veiklą, daug reikėjo ir naujos, 
nes ne viską buvo galima koor
dinuoti, ne visur prisitaikyti. 
Kas nepajėgia išsilaikyti — 
išnyksta. Taip buvo anuomet, 
taip bus ir dabar. Toks gamtos 
dėsnis.

N. Nausėdienės laiško tonas 
yra geriausias įrodymas, kodėl 
kartais atsiranda tarp žmonių 
trintis. Negatyvus, priekabus, 
„iš aukšto” tonas nustato prieš 
jį vartojantį žmogų net tada, kai 
tas žmogus nori ką teigiamo 
pasakyti. Man atrodo, kad R. 
Lapo (jis gimęs šiame krašte) ir 
R. Zdanavičiūtės radijo laidų 
niekas nekritikuoja ir prieš jas 
„neagituoja vien dėl to, kad R. 
Zdanavičiūtė yra iš Lietuvos”. 
Kiek skaičiau „Draugo” laiškų 
skyriuje, buvo priekaištų dėl 
netikusio termino „Piko valan
da”. Prie to ir aš prisidedu. Nors 
radijo laidų vedėjai būtų ir iš 
dangaus, „pikas” — nepriim
tinas ir gana!

Patarčiau N. Nausėdienei, jei
gu jau ji taip „šykštisi” 
Amerika ir jos „garbinimu”, 
persikelti vėl atgal į Lietuvą. 
Gal tuomet ir Amerika iš tolo 
geriau pradės atrodyti. Savo 
vietą Hickory Hills, IL, ji galėtų 
užleisti lietuviams iš tėvynės. 
Manau, kad nemažai norinčių 
pasikeisti vietomis atsirastų.

Audronė Šulcienė 
Oak Lawn, IL

GERAS PAKAITALAS

Pastebėjau, kad pirmojo 
„Draugo” puslapio nuotraukos 
„atlietuvėjo”. Labai jau nepati
ko visokios iškarpos iš amerikie
tiškų laikraščių — pasaulinių 
nuotraukų galime visur rasti, o 
savaime dienraštyje norisi ko 
nors savo, lietuviško. Ačiū A. 
Zailskaitei už pakeitimą.

Kiek nustebino „stachonovie- 
tiškų didvyrių” vaizdas 
lapkričio 2 d. (ant Žaliojo tilto 
per Nerį Vilniuje). Parašas gerai 
paaiškino nuotraukos paskirtį. 
Kodėl kitus komunistinius he
rojus buvo leista „nuimti nuo 
pjedestalų”, o nuo šio tilto ne? 
Lietuvos paminklosaugos komi
sijai reikėtų pabusti ir apsižval
gyti — pamatytų, kad „raudona
sis rojus” jau pradingo.

Viktoras Pusdešris 
Chicago, IL

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Viena kaunietė atsiuntė laiš
ką, kuriame džiaugiasi „į Lie
tuvą atkeliavusiu gražiu rude
niu

Toliau ji rašo: „Lietuvoje

DAUGIAU TOKIŲ 
STRAIPSNIŲ

Su ypatingu dėmesiu skaičiau 
Jono Daugėlos straipsnį „Drau
ge” — „Praeitų dienų ilgesys ir 
užsienio lietuviai”. Daug tiesos 
buvo pasakyta apie dabartinės 
valdžios pareigūnus, LDDP 
smerktiną politiką ir apie 
užsienio lietuvių įžeidinėjimus.

Šis straipsnis tinka ne tik 
mūsų veikėjams, bet ir tiems 
tautiečiams, kurie masiškai 
susirenka į sales atiduoti 
pagarbą dabartinės LDDP Lie
tuvos vyriausybės atstovams.

Jono Daugėlos straipsniai vi
sada būna aktualūs šiems lai
kams. Laukiame dažniau pasi
rodant jo straipsnių „Drauge”.

Marija Remienė
Westchester, IL

SKIRTINGOS NUOMONĖS

Straipsnyje, pavadintame
„Dangaus skliautai” („Drau
go”, spalio 28 d. laidoje) Karilė 
Vaitkutė, apibūdindama foto 
parodą, straipsnio gale šitaip 
teigia: „Šiandien, jei šaukiame 
ar aimanuojame ‘O, Dangau’, tai 
tik iš įpročio, o ne iš tikėjimo ar 
vilties. I dangų keliamos akys 
pakyla tik iki lubų. Danguje 
nėra nieko, kas paguostų ar su
teiktų vilties. Visus dievus 
seniai numarinome”.

Kas K. Vaitkutės straipsnyje 
tie „mes”. Reikia tikėt, kad ji 
kalba tik už save... su užuojauta 
noriu K. Vaitkutei priminti, jei 
jos žvilgsnis į dangų pasiekia tik 
lubas ir yra toks siauras, 
beprasmiškas, kad ji bent 
nekalbėtų už mus visus, nes 
vartoja daugiskaitą. Kadangi 
čia, mūsų išeivijai, dangus turi 
gilesnę prasmę ir grožį, tai bū
tų gerai, kad ji, numarinusi 
visus savo dievus ir įsmeigus 
žvilgsnį į lubas, mažiau svaidy
tus! epitetais, kurie sponta
niškai ateina į galvelę.

Žymusis filosofas Kantas taip 
išsireiškė: „Aš tikiu, kada žiū
riu į žvaigždėtą dangų ir į 
moralų žmogų”.

Genė Valantinienė 
Downers Grove, IL

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Kaune, iškilmingai pašventinti š m. spalio 15 d.
Nuotr. Algirdo Kairio

S.m. kovo mėn. visuotiniu balsavimu išrinkta Susivienijimo Lietuvių Amerikoje vykdomoji 
valdyba ir 65-jame seime patvirtinta. Iš kairės: iždo globėjas Stasys Virpša, vicepirm. Vytautas 
Kasniūnas, sekretorė Genovaitė Meiliūnienė, pirm. dr. Vytautas Dargis, ižd. Loreta Stukienė, 
iždo globėja Nellie Romanas, daktaras kvotėjas dr. Vytautas Tauras.

Nuotr. Kęstučio Miklo

ŠIŲ METŲ PREMIJOS

Lietuvių Bendruomenės Kul
tūros taryba po pertraukos ir vėl 
atgaivino Žurnalisto premiją. 
Tuo pačiu buvo paskirta ir 
Meno premija. Muzikos premi
ja padalinta į tris dalis. Taip pat 
paskirtos garbės muzikos premi
jos penkiems solistams.

Nėra abejonių, kad premijų 
skirstymo komisijos pasielgė 
teisingai ir visi laimėtojai jas 
užsitarnavo už savo puikiai 
atliktus darbus. Tačiau, mano 
nuomone, buvo ignoruotos dvi 
sritys. Ar Kultūros taryba rado 
neverta pasiteirauti, ar paskir
ti, premijas lietuvių teatrui 
išeivijoje ir didelį kultūros 
darbą dirbančiam išeivijos lie
tuvių radijui?

Šios dvi kultūrinės instituci
jos ir ateityje nemano sustab
dyti savo. darbus. Manau, kad 
turime bent tris žinomus dra
mos teatro sambūrius: Čikagoje, 
Toronte ir Los Angelėje. Šie 
sambūriai puikiai pasirodo išei
vijos visuomenei ir jie yra visų 
mielai laukiami.

Išeivijos lietuvių daugiau ap
gyventi miestai turi bent 20 radi
jo programų. Pvz.,Los Angeles 
yra šeštadieninės vienos valan
dos radijo laidos: 30 minučių 
angliškai ir 30 minučių lie
tuviškai.

Nėra abejonės, kad visoje 
Amerikoje daugumos šių lietu
vių radijo programų darbuotojai 
yra savanoriai, be atlyginimo. 
Pranešėjai, laidų paruošėjai, 
koordinatorius ir technikinis 
personalas dirba iš pasiauko
jimo. Jiems apmokamos tik me
džiagos ir kelionės išlaidos. 
Lietuviškas radijas išsilaiko tik 
jo klausytojų aukų dėka. Ko
mercinių skelbimų nepakanka.

Pagaliau, jeigu Lietuvių fon
dui ir Kultūros tarybai trūksta 
pinigų, tai bent tiems pasižymė
jusiems kultūrininkams įteikite 
Garbės pažymėjimus, kuriuos 
jie užsitarnavo. Tačiau praeiti 
pro šalį ir ignoruoti lietuvišką 
teatrą bei radiją yra visiškas 
nesusipratimas.

Linkiu šias mintis LB kultū
ros tarybai priimti dėmesin 
ateityje.

Vytautas Šeštokas
Los Angeles, CA

AČIŪ UŽ „ATVIRKŠTINĮ 
KOMPLIMENTĄ”

Norėčiau padėkoti Petrui Pa
liui („Draugas” — laiškai, 1995 
spalio 27 d.) už pažadą mane ir 
toliau skaityti ir kad dar ne 
laikas „giedoti gulbės giesmę”,

A.tA.
JULIJA VAILOKAITYTĖ 

ŠAULIENĖ, M.S.W.
Mirė 1995 m. lapkričio 6 d.
Gimė Lietuvoje, Aleksote ir gyveno Čikagoje.
Nuliūdę liko seserys Lietuvoje: Aldona ir Teresė su 

šeimomis, brolis Domas Vailokaitis su šeima, Los Angeles, 
a.a. brolio Algimanto vaikai — Algimantas ir Angelika; a.a. 
dėdės Jono Vailokaičio vaikai — Danutė, Birutė, Ramutė ir 
Jonas su šeimomis; a.a. brolio Juozo žmona Julija su šeima; 
pusseserės — Marytė Polteraitienė Floridoje, Stasė Bublienė 
Detroite; giminaitis Ignas Medžiukas su šeima Kalifornijoje 
ir velionei buvę labai artimi — pusseserė Aldona ir pusbroliai 
Marijus, Jurgis ir Aurelijus Prapuoleniai bei kiti giminės 
Lietuvoje ir Amerikoje.

Velionė buvo aktyvi LB Soc. Reikalų Taryboje, Lietuvos 
Dukterų Draugijos valdybos narė; įsteigė ir sėkmingai vado
vavo „Caritas” talkininkų būreliui Čikagoje; buvo viena iš 
„Lietuvos Vaikų Vilties” steigėjų; dirbdama Čikagos miesto 
Socialinių Reikalų Rūpybos departamente, išnaudojo visas 

-galimybės padėti naujai iš Lietuvos atvykusiems sveikatos 
reikaluose.

Velionė pašarvota trečiadienį, lapkričio 8 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. Atsi
sveikinimas 7 vai. vakaro trečiadienį.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, lapkričio 9 d. Iš laidojimo 
namų 9 vąl. ryto bus atlydėta į Ali Saints-St. Anthony parapi
jos bažnyčią, 518 W. 28 PI, Chicago, kurioje bus aukojamos 
10 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių 
velionė bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių, velionės pageidavimu, aukoti šv. Mišioms 
arba Lietuvos Jėzuitų Kaune ir Vilniuje gimnazijoms per T. 
Jėzuitus Čikagoje.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugu* ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę seserys, brolis, brolienė, pusbroliai ir kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600.

PADĖKA

Lietuvos Dukterų draugija, po sėkmingo pokylio spalio 
14 d., nori padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie to pokylio 
savo darbu ar aukomis.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų garsiąjai šeimininkei p. O. 
Norvilienei, kuri paruošė mūsų svečiams puikią vakarienę, 
aukodama savo atlyginimą mūsų šalpai.

Dėkojame jos padėjėjoms p. A. Lietuvninkienei ir p. V. 
Valavičienei, kurios, kaip visada, dirbo iš pasišventimo.

Labai dėkojame mūsų sesei Aldonai Ankienei ir jos šei
mai, kurie yra „Baltic Bakery” savininkai, Marquette Par
ke. Jie, kaip ir anksčiau, aukojo mūsų pokyliui visus ska
nius pyragus ir kitus maisto produktus. Ta pačia proga dė
kojame sesei Ankienei už suorganizavimą ir pravedimą pui
kios loterijos su daug pilnų bilietų.

Mūsų visų didelė padėka p. A. Valavičiui ir jo talkinin
kui, kurie taip gražiai ir profesionaliai aptarnavo mūsų barą, 
taip pat aukodami savo darbą. Nuoširdžiai dėkojame p. Mi- 
ceikai, kuris turėdamas alkoholinių gėrimų prekybą „Select 
VVines & Liquors”, 3018 Hobson Rt., YVoodridge, IL, paau
kojo mums tam vakarui visus gėrimus.

Labai dėkojame p. P. Vaitaitienei su padėjėjom, kuri, 
kaip ir praėjusiais metais, taip dailiai papuošė mūsų stalus.

Labai nuoširdi padėka solistei Nijolei Penikaitei, kuri 
labai papuošė mūsų pokylį puikiai padainuodama, ypač gra
žiai pasirinktas arijas iš operų ir lietuviškas liaudies dainas, 
aukodama savo honorarą mūsų labdaros darbams.

Labai dėkojame muzikui Ričardui Šokui, kuris mielai su
tiko akompanuoti mūsų solistei Nijolei Penikaitei.

Dar kartą, nuoširdžiai ačiū visiems!

bet ir vėl tame „komplimente” 
pilna tipiškai vyriškų, man 
skirų „epitetų”, kaip „moteriš
kas jautrumas”, ar siūlymo „nu
siimti išdidumo aureolę”. Sar
kazmas ir pašaipa nėra jokia 
paskata. Ar tikrai mano reaga
vimas į užgauliojimus yra
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„išdidumo” aureolės išdava? Ne 
išdidumas, tik širdgėla mane 
bent laikinai sulaiko nuo rašy
mo spaudoje, betgi turėčiau di
džiuotis tokiu negatyvios re
akcijos potvyniu, nes „tik 
aukštą medį visos audros lau
žia”. Vis dar nesuprantu nega
tyvios reakcijos, nes aš savo 
Lietuvos dienoraštyje nieko ne- 
užgavau, niekam nepadariau 
skriaudos, tik atpasakojau savo 
įspūdžius, bet, atrodo, kad mano 
rašinių „vyriški” inter
pretatoriai išnaudojo progą 
mane užgauti ir pajuokti. Gali
mas dalykas, kad aš pagaliau ne

A.tA.
PETER J. KAZAN 
KAZANAUSKAS

Gyveno Oak Lawn, IL.
Mirė 1995 m. lapkričio 4 d., sulaukęs 77 metų.
Gimė Chicagoje.
Nuliūdę liko: žmona Genevieve Pauga, sūnūs: dr. Robert, 

marti Janet, dr. Alan, marti LeAnn, Richard; sesuo Stepha- 
nie su vyru Walter Simonaitis; anūkė Nicole Kazan; duk
terėčia Aileen Czosnyka su vyru Glen; produkterėčia Megan 
ir prosūnėnas Ronald.

Velionis buvo prezidentas ir valdybos pirmininkas Mutual 
Federal Savings & Loan Association of Chicago; dalyvavo Ant
rajame pasauliniame kare JAV laivyne.

Velionis pašarvotas antradienį, lapkričio 7 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Andrew J. McGann & Son laidojimo namuose, 10727 S. 
Pulaski Rd., Chicago.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 8 d. Iš laidojimo 
namų 9:15 vai. ryto bus atlydėtas į St. Catherine of Alexand- 
ria parapijos bažnyčią 4107 W. 107 St., Oak Lawn, kurioje bus 
aukojamos 10 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. 
Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 

kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, sūnūs, sesuo, anūkė ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. Andrew J. McGann & Son. Tel. 
312-ST3-7700 arba 708-423-5400.

A.tA.
JANINA ŽITKUVIENĖ

Geigaitė
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. lapkričio 2 d., 1:30 vai. p.p., sulaukusi 96 

metų.
Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Amerikoje išgyveno 46 m. 
Nuliūdę liko: marti Lina Žitkuvienė, gyv. Floridoje; svainė 

Helen Geiga su šeima, gyv. Londone, Anglijoje; dukterėčia dr. 
Aldona Drupienė su šeima Kaune; artimi draugai — Eugeni
jus Bartkus ir jo šeima, gyv. Beverly Shores, IN.

Velionė buvo žmona a.a. kpt. Prano ir motina a.a. Ed
vardo.

Priklausė DLK Birutės draugijai.
Velionė pašarvota antradienį, lapkričio 7 d. nuo 3 iki 8 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 8 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus pa
laidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę marti ir kiti giminės.
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 

Tel. 312-476-2345 arba 800-994-7600.

SIUNTINIAI LAIVU 
IR AIR

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje 
Baltarusijoje, Rusijoje ir Ukrainoje

PRISTATOMI TIESIAI Į NAMUS
9OI

Mūsų raštinės:
447 S.Correy Avė., 

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

639 East 185th Ava, 
Euclid, OH 44119

ję^Tel.(216)481-0011

be pagrindo užsidėsiu „išdidu
mo aureolę” (ačiū P. Paliui už 
patarimą), bet neimsiu stiliaus 
pavyzdžio iš mane „papešioju
sių” vyrų, nes nemoku būti 
nemandagi ir todėl nenoriu būti 
į juos panaši, nors ir mano 
žodyne nestigtų tinkamų epite
tų. Kada lietuviai vyrai pradės 
asmenį vertinti ne pagal lytį, 
bet pagal sugebėjimus ar dar
bus? Kada jie išmoks gerbti 
moterį, ne kaip kritikos ir pajuo
kos objektą?

Aurelija M. Balašaitienė
Richmond Heights, OH

52 Feagles Rd., 
Warwlck, NY 10990
Tel.(914)258-5133

Rochester
(718)232-4111
Pittaburgh:
(412)481-8222

Kl J TONAS
SKAITYKITE "DRAUGĄ"

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

laivu j Lietuvą.

2719 Wea« 71 Nti-. (JhlcnSo, IT. AO629 
(312)434-212 1 

(8OO)775-SENIJ
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE
> \

Buvusio Lietuvos konsulo 
Čikagoje a.a. Petro Daužvardžio 
100 metų gimimo sukakties 
minėjimas vyks lapkričio 12 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p., Balzeko 
Lietuvių muziejaus „Gintaro” 
salėje. Atkreipkite dėmesį į 
datą: ji pakeista ir atkelta iš 
lapkričio 26 d., kaip anksčiau 
buvo paskelbta „Draugo” ren
ginių kalendoriuje. Minėjimą 
ruošia ALTas ir kviečia vi
suomenę jame gausiai daly
vauti.

Jau 28-ti metai iš eilės 
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus rengia Kalėdų eglutės 
šiaudinukų darymo pamokas. 
Pamokos vyks šeštadienį ir 
sekmadienį, lapkričio 18 ir 19 
d., 10:30 vai. ryte. Pamokų 
dalyviai turi atsinešti savo 
liniuotę, pieštuką ir žirkles. Tai 
viena populiariausių muziejaus 
programų, sutraukianti įvairių 
tautybių žmones. Norinčius da
lyvauti, prašome registruotis 
muziejaus telefonu (312) 
582-6500.

Čikagos tarptautinis vaikų
filmų festivalis yra pripažintas 
svarbiausiu Amerikoje. Jį kiek
vienais metais rengia Facets 
Multimedia, Ine. Festivalio fil
mus vertina dvi komisijos: suau
gusiųjų ir vaikų. Šiais metais 
apdovanotus filmus bus galima 
pamatyti Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje šeštadienį ir 
sekmadienį, lapkričio 11 ir 12 
dienomis. Programa prasideda 2 
vai. po pietų. Bus rodomi ge
riausi vaidybiniai ir animaci
niai filmai iš viso pasaulio. 
Bilieto kaina $2.

Justinas Petrutis buvo 
vienas iš sužeistųjų per plačiai 
nuskambėjusią mokyklinio au
tobuso ir traukinio nelaimę Fox 
River Grove miestelyje Čikagos 
priemiestyje. Jis yra Cary-Gro- 
ve gimnazijos mokinys ir važia
vo autobusu į mokyklą. Toje ne
laimėje žuvo 7 mokiniai, bet Pet
ružiui pavyko išvengti didesnio 
susižeidimo ir jis sveiksta. Ame
rikiečių didžioji spauda buvo 
įdėjusi jo sesers, irgi tos gim
nazijos mokinės, Erikos nuo
trauką, kurioje ji matoma, be- 
liūdinti toje nelaimėje žuvusiųjų 
draugų.

Lina Viržintaitė ir Andrius Utz dainavo romantiškas dainas „Jaunųjų talentų 
popietėje”, kurią ruošė Korp! Giedra spalio 22 d. Jaunimo centre.

Nuotr. Jono Kuprio

x TRANSPAK praneša: 
„Labiausiai Lietuvoje papli
tęs žvėrelis — pilkasis kiškis, 
jų priskaičiuojama iki 300,000. 
Labiausiai paplitęs plėšrūnas — 
pilkoji lapė, jų yra apie 15,000. 
Siuntiniai ir komercinės siun
tos į Lietuvą. Maisto siuntiniai. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772.

(sk)

ARAS ROOFING 
Arvydas Kiela 

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

Skambinti po 6 v.v.

„Prakartėlėn skubu”, Cle- 
velando Dievo Motinos parapi
jos choro kalėdinių giesmių juos
telė. Gera dovana šventėms. 
Kaina — 10 dol. Su persiuntimu 
— 11.50 dol. Gaunama „Drau
ge”.

Lietuvių operos tradicinia
me rudens pokylyje svečių lau
kia tikrai šauni vakaro nuotai
ka: smagi muziko Ričardo Šoko 
vadovaujama šokių kapela, gar
di vakarienė, laimingųjų loteri
jos bilietų traukimas, o ypač 
publikos aukštai vertinama 
koncertinė programos dalis, ku
riai choras ir solistai su atsidė
jimu nuo ankstyvo rudens ruo
šiasi.

Apie šį neeilinį pokylį galima 
smulkiau sužinoti iš valdybos 
vicepirmininko Jurgio Vidžiūno 
tel. (312) 767-5609 ir iš kitų Lie- ' 
tuvių operos narių.

Algis Regis, žinomas visuo
menininkas ir daugelio lietu
viškų reikalų Judintojas”, lap
kričio 12 d., kalbės Pasaulio 
lietuvių centre.Lemonte visiems 
labai aktualia tema — apie Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinių 
Čikagoje dabartinius rūpesčius 
ir jų ateitį. Reikalas labai svar
bus, todėl lietuviškoji visuo
menė raginama gausiai daly
vauti. Pokalbis bus maždaug 
12:45 vai. p.p., o 12 vai.; tuoj po 
šv. Mišių, bus kugelio pietūs. 
Visus kviečia PLC renginių 
komitetas.

Dr. Romualdas ir Gražina 
Kriaučiūnai, Lansing, MI. prie 
ankstesnių $600. — įnašų Drau
go fondui rudens vajaus proga 
vėl atsiuntė $400. — ir tapo 
Draugo fondo garbės nariais. 
Nuoširdžiai dėkojame. Nauji 
garbės nariai yra žymūs lietu
viškos spaudos rėmėjai ir ben
dradarbiai „Draugo” pusla
piuose.

Dailininkas Kazys Varne
lis, Stockbridge, MA., vėl ap
dovanojo „Draugą” 100 dol., 
siųsdamas prenumeratos mo
kestį. Dailės kūrinys išliks 
amžinas savo grožiu, nes jam 
gyvybę davė menininkas, mūsų 
dienraštis irgi bus gyvas, jei jo 
pulsavimą išlaikys nepailstamų 
rėmėjų dosnumas. Nuoširdus 
ačiū už auką.

x Dana ir Vincas Baziai, 
Oak Lawn, IL, globoja našlaitę 
Lietuvoje. Pratęsdami globą at
siuntė metinį $150 mokestį. 
Dana Bazienė ne tik globoja 
našlaitį, bet dirba ir našlaičių 
globos komitete. Ji veda labai 
sudėtingą našlaičių globos 
kartoteką. Dėkojame! „Lietu
vos našlaičių globos” komi
tetas, 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629.

(sk)

x Lithuanian Mercy Lift
nuoširdžiai dėkoja ponams I. G. 
Czerwinski už $250 auką. Jūsų 
gausi auka padės LML tęsti pra
dėtus darbus.

(sk)

Lietuvių Žagarės klubas, il
gus metus veikęs Čikagoje, sa
vo veiklą baigė ir užsidarė. Per 
sekretorę Rožę Didžgalvis, ku
ri dažnai rašydavo apie jo veik
lą ir skelbdavo susirinkimų da
tas „Drauge”, klubas atsiuntė 
dienraščiui dovanėlę — 25 dol. 
auką, linkėdamas stiprios svei
katos ir sėkmingų, darbingų 
metų visiems. Dėkojame už au
ką ir apgailestaujame, kad iš 
lietuviškos visuomenės akiračio 
pražuvo dar viena organizacija.

Kai kurie mūsų skaitytojai 
teiraujasi, ar „Draugas” turi 
papildomų kalėdinių sveikini
mų kortelių. Malonu pranešti, 
kad kortelių ir 1996 m. kalen
dorių yra pakankamai. Norin
tieji užsisakyti, prašome kreip
tis į dienraščio administraciją. 
Naujausios (šių metų) kalėdinės 
kortelės kainuoja po 75 centus, 
ankstesniųjų metų — po 50 
centų. Kalendoriaus kaina — 3 
dol.

BALFo rudens ir žiemos 
vajus tebevyksta visuose 
lietuvių telkiniuose, didesniuose 
ir mažesniuose. Yra vietovių, kur 
buvę veiklūs skyriai, išsiskirs
čius lietuviams, nebeveikia. Yra 
daug išvykusių kitur gyventi, 
pakeitusių adresus. Tie BALFo 
rėmėjai aukas siunčia centrui. 
Michigano paežeryje gyve
nančius lietuvius aplanko 
Union Pier ir Michiana BALFo 
įgaliotinė Irena Linartienė ir 
talkininkas Vytautas Linar- 
tas. Beverly Shores ir 
apylinkėje aukas renka pirm. 
mokyt. Jonas Kavaliūnas, 
dail. Jurgis Daugvila, 
Vytautas Kasniūnas. Aukas 
galima pasiųsti jiems ir paštu. 
Kai Lietuvą buv. komunistinė 
nomenklatūrą vėl grąžino į 
vargą ir neviltį, vėl dalinkimės 
su vargstančia Lietuva.

Draugo fondo garbės na
riai nuoširdžiai kviečiami daly
vauti Draugo fondo rudens va
jaus pokylyje lapkričio 18 d. 
6:30 v. v. Jaunimo centre, kur jie 
bus pagerbti garbės nario 
diplomų įteikimu. Pokylio ren
gėjams svarbu iš anksto žinoti, 
kurie garbės nariai galės 
pokylyje dalyvauti, kad jiems 
rezervavus vietas prie stalų, 
kad iš anksto jiems išsiuntus 
bilietus (nusiųsti buvo tik kvie
timai). Todėl visi garbės nariai 
prašomi iki lapkričio 12 dienos 
paskambinti pokylio pirm. 
Vaclovui Momkui, tel. (312) 
925-6193 ir pranešti apie daly
vavimą.

A.A. BALYS BARKUS

Iš Australijos pranešama, kad 
š.m. lapkričio 4 d. (9 vai. ryto 
Čikagos laiku) Sydney ligoni
nėje, po ilgos ir sunkios ligos 
mirė a.a. vyresnysis skauti
ninkas fil. Balys Barkus. Ve
lionis visą gyvenimą buvo veik
lus Lietuvių Skautų sąjungoje. 
Sveikatai menkėjant, paskutinį 
penkmetį iš aktyvios veiklos 
buvo pasitraukęs. Yra buvęs 
LSS Australijos rajono vadu ir 
LSS Tarybos nariu. Velionis 
buvo gerai pažįstamas ir (ypač 
vyresnės kartos) JAV lietu
viams skautams ir skautėms.

VĖLINIŲ PAMINĖJIMAS 
„SEKLYČIOJE”

Lapkričio 1 d. Visų Šventųjų 
šventėje vyresnieji gausiai susi
rinko į „Seklyčią”, į savo trečia
dienio popietę. Veiklioji pro
gramų vadovė Elena Sirutienė 
trumpu žodžiu priminė, kad 
šiandien švenčiame Visų Šven
tųjų šventę, o mes žinome, kad 
kiekvienas turime vieno kurio 
šventojo vardą, todėl juos šian
dien gerbiame. Rytoj švęsime 
Vėlines, kurių metu visi mel
džiasi už savo mirusius artimuo
sius. Po toji pakvietė dr. Arvydą 
Žygą, kuris niekad vyresniųjų 
nepamiršta ir kviečiamas 
niekad neatsisako.

Dr. Ar. Žygas savo kalboje 
stengėsi palyginti lietuvių ir 
amerikiečių būdus, kaip prisi
menami ir pagerbiami miru
sieji. Juk mirtis yra tik že
miškojo gyvenimo pakeitimas 
amžinuoju, nes mirdami, mes 
tarsi sugrįžtame į savo nuola
tinius namus. Apie tai yra aiš
kinę Bažnyčios daktarai ir teolo
gai. Tada jis prisiminė savo 
praleistus metus Lietuvoje ir 
papasakojo kaip lietuviai pager
bia savo mirusiuosius. Visos 
kapinės yra lankomos, puo
šiamos gėlėmis, uždegant 
žvakutes ant artimųjų kapų. Iš 
miestų skuba dauguma į savo 
gimtinių kapus, net ir komunis
tų partijos nariai.

Tuo tarpu Amerikos kultūroje 
visai nepastebima to dėmesio ir 
pagarbos savo mirusiesiems. 
Visų Švent Jų šventę jie pavertė 
savotišku karnavalu, vad., 
Haloveen. Laksto jaunimas, 
persirengęs, užsidėję kaukes. 
Mirusius prisimena tik per lai
dotuvių pietus, o po to jie 
užmirštami.

Juk ir popiežius savo encik
likoje paskelbė, kad mes gyve
name mirties kultūroje. Visi bi
jo mirties ir vengia kapinių. Bet 
lietuvių dvasia dar nepasidavė 
Haloveen kultūros dvasiai. Dr. 
A. Žygas priminė, kaip jis, besi
lankydamas Punsko krašte, 
turėjo progos dalyvauti 
jaunuolio budynėse, kurios 
tęsėsi 3 dienas; buvo daug 
meldžiamasi, giedama. Tuo tar
pu Amerikoj už mirusius 
nesimeldžiama.

Baigdamas jis išsakė dar tokią 
mintį: „Aš didžiuojuos būdamas 
lietuvis”. Tad neužmirškime 
savo lietuviškos kultūros, kur 
gerbiami mirusieji.

Programų vadovė E. Sirutienė 
labai nuoširdžiai dėkojo už 
tokias gilias mintis ir tuoj pa
kvietė muzikus Faustą ir Her
kulį Strolias meninei programai 
atlikti.

F. Strolia tuoj sėdo prie pia
nino, o Herkulis smuiku atliko: 
J. S. Bacho „Arioso”, Antonio 
Vivaldi d-moll koncerto II dalis, 
J. S. Bacho arija, Haendelio II 
sonata, Fr. Schuberto „Malda”, 
Tartini sonata g-moll, J. Nauja
lio „Svajonėlė”, Johann Svend- 
sen Romansas.

Tai buvo aukšto lygio koncer
tas, susilaukęs klausytojų en
tuziastiškų plojimų. Programų 
vadovė labai nuoširdžiai dėkojo

„Amžinasis nomenklatūros 
pavasaris” — taip vadinasi 96 
puslapius turinti knygelė, kuri 
neseniai išleista Kaune ir jau 
pasiekė Čikagą. Knygelės auto
rius — „Veido” savaitinio 
žurnalo vyr. red. Valdas Vasi
liauskas, o leidėjas — Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių są
junga. Čia sudėti daugiausia 
„Veido” žurnale spausdinti 
straipsniai, kurie atskleidžia da
bartinės Lietuvos valdančiosios 
partijos žmonių „nešvarius dar
belius”.

Gruodžio 2 ir 3 d. Pasaulio 
lietuvių centre ruošiamas „ba- 
zaras-mugė”. Tai labai populia
rus renginys, kuriame savo ka
lėdinius gaminius gali pardavi
nėti įvairios organizacijos ir net 
pavieniai asmenys. Stalus rei
kia jau dabar užsisakyti, kad už
sitikrintumėte sau vietą mugė
je. Rezervacijas priima Aldona 
Palekienė tel. 708-448-7436.

x Septynių dienų kelionė 
laivu SS Norway Karibų jūroje 
nuo $798. I kainą įskaitoma 
lėktuvo bilietai ir kelionė laivu. 
Dėl informacijos skambinkite: 
T. Lesniauskienei, Travel 
Centre, Ltd., tel. 708J52OO773.

(•k)

Pasaulio lietuvių centro darbštusis renginių komitetas (čia»dar ne visas) kiekvieną savaitgalį 
suruošia įdomų suėjimą lietuvių visuomenei iš arčiau ir toliau. Sėdi iš kairės: Bronė Nainienė 
— pirmininkė, Agutė Tiškuvienė, Vilė Marchertienė, Alė Karaliūnienė; stovi — Lilė Juzėnienė, 
Marcelė Jonušienė ir Elena Jasinevičienė.

Nuotr. Vytauto Jasinevičiaus

„SEKLYČIOJE” VĖL 
DAINUOJAME

Po pakartotinų ilgesnių išvy
kų iš Čikagos vėl susirinkome 
„Seklyčioje”. Įdomus įspūdis: 
tai lyg sugrįžimas į pasiilgtą 
šeimą. Tie patys malonūs vei
dai, kuriuose atsispindi praeito 
gyvenimo dienos. Draugiški pa
sisveikinimai, kaip: „O, jūs jau 
čia!? Kaip buvo kelionė? Ar 
labai nuvargino? Buvote Lietu
voje!? Kaip ten? Ar turite ką 
nors gero, linksmo papasakoti? 
Gal netiesa, kad ten vis sunkiau 
ir pavojingiau? Netiesa”, — at
sakome. Juk matote, kad grįžo
me nesužaloti ir net nesublogę". 
„O kaip jūs čia?” — dabar aš 
klausiu. „Tas pats. Nejaunėja- 
me. Tai būtų dar nieko, tik 
triukšmo ir pavojų gatvėse vis 
daugiau. Jau nėra mūsų sau
gaus, tvarkingo ir švaraus Mar- 
ųuette Parko”.

„Nejaugi nieko linksmes
nio?”, — vėl klausiu. „Taip yra, 
tai mūsų ištikima ‘Seklyčia’. 
Čia kas savaitę susirenkame, 
pasiguodžiame, išklausome įdo
mių programų apie ‘draugiš
kas’ senatvės ligas ir kaip su 
jomis sugyventi. O kartais čia 
mus ir prajuokina ir tada nu
stembame, kad tos šypsenos — 
geriausi grožio eleksyrai, net ir 
už seną ‘Boro Timolo’ muilą ge
resni. Tai vis tos mūsų išradin
gos Elenutės Sirutienės išdai
gos”.

Taip bešnekučiuojant atsidaro 
„Seklyčios” durys ir uždusęs, su 
portfeliu ir laikrodžiu rankose 
įbėga maestro Faustas Strolia: 
„Dovanokite, kad vėluoju! Tas 
‘trafikas!’ Ant kiekvienos sank
ryžos išlaikė po valandą!”

Juokiamės ir plojame paten
kinti, kad jau atvyko ir dabar

už tokį puikų koncertą ir kvie
tė visus pasilikti pietų.

Apol. P. Bagdonas

x Siuntiniai laivu adresatą 
Lietuvoje pasieks iki šv. 
Kalėdų!, jeigu išsiusite iki lap
kričio 11 d. iš Chicagos 
raštinės. Atlanta, I.E., Ine., 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-434-2131.

• (sk.)

.Jaunųjų talentų popietės" programą paįvairino „Grandis smagiu savo šokio
pradžiugindama žiūrovus. Popietė vyko Jaunimo centre spalio 22 d., pelnas skirtas „Draugui”, 
o ją suruošė Korp Giedra Nuotr. Jono Kuprio

dainuosime. F. Strolia padalino 
lapus su kruopščiai išrašytais 
dainų tekstais ir patarė pradėti 
nuo vaikystės: „Taip gražiai, 
gražiai mane augino, už rankos 
vedė. Lingavo girios, uogų ir ge
gučių pilnos. Vasaros diena il
ga, ilga, kad net saulutė pavar
go ir leidosi, atsilsėlį nešdama, 
o visur skambėjo žodžiai ‘lau
kas, pieva, kelias, upė’, iš jų 
išaugo vienas žodis ‘Lietuva’ ”. 
Tai J. Marcinkevičiaus ir G. Sa
vinos daina, jau tampanti liau
dies daina, kurioje atsispindi 
kiekvieno iš mus vaikystės vaiz
dai, sukėlę vaiko sieloje pirmą 
tėvynės meilę ir ilgesį.

Nukrito senatvės išvagotų 
veidų kaukės, vėl pasijutome 
jauni ir užtraukėm „Ant kalno 
karklai siūbavo”, po to „Tykus 
buvo vakarėlis”, „Augo girioj 
ąžuolėlis”, „Pasėjau kanapę”, 
„Kas subatos vakarėlį”, „Gra
žių dainelių”, „Graži Tėvynė 
mano” ir t.t. Kol išdainavome jų 
- gal 20.

Tai buvo lyg grįžimas atgal, į 
tėvelių namus, kur pirmieji 
džiaugsmai, pirmoji meilė, pir
mosios pareigos ir rūpesčiai ir, 
pagaliau, pirmoji žūtbūtinė ko
va už būvį ir laisvę prasidėjo, 
kurios pasėkoje dabar mūsų vei
dai raukšlių išvagoti, akys iš
verktos, plaukai pražilę.

Pabaigai maestro pasiūlė „Ei
kime broleliai namo” ir „Lietu
va brangi”, kurią sudainavom 
atsistoję. Jai nutilus, momentą 
buvo tyla — sielos „kompiute
ris”, matyt, dėjo viską į savo 
„atmintį”.

Staiga prapliupo plojimai. Dė
kojome Faustui Stroliai, dėkojo
me vadovei, dėkojome vieni ki
tiems už tuos atgaivos 
momentus.

Po to buvo pietūs ir laimės iš
bandymas loterijoje. Išėjome pa
tenkinti, kad žiniomis iš Lietu
vos uepagadinome tos popietės.

J.Zebrauskas

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• „Naujasis židinys/Aidai”.
1995 m. Nr. 9. Leidžia „Aidų” 
leidykla Vilniuje. Vyr. redakto
rius — Petras Kimbrys. Red. 
adresas: Universiteto 4, 2001 
Vilnius, Lietuva. Tel. 220 311, 
fax 222 363.

Tai religijos ir kultūros 
žurnalas, kuriame — rašiniai 
bei straipsniai visuomeninėmis, 
kultūros, meno, filosofijos te
momis. Šiame numeryje, kaip ir 
daugumoje tokio profilio spaus- 
dinių Lietuvoje — M. K. Čiur
lioniui skirti rašiniai: Poznanės 
universiteto dėstytojo R. 
Okulicz-Kozaryn specialiai šiam 
žurnalui parengtas straipsnis 
„Saulėtos meilės kalba”; Rasa 
Andriušytė Čiurlionio kūryboje 
atranda teosofijos atspindžių. 
Numeryje yra įdomus straipsnis 
apie pal. Jurgio Matulaičio 
palaikų perkėlimą 1987 m., pa
rodų, koncertų, naujų knygų ap
žvalgos.

• „Trimitas”. 1995 m. Nr. 8. 
Leidžia Lietuvos šaulių sąjunga. 
Redakcijos adresas: Laisvės 
alėja 34, 3000 Kaunas, Lietuva. 
Tel.: 22-46-47. Mėnesinis žurna
las.

Šiame numeryje — Lietuvos 
šaulių sąjungos vado įsakymai, 
Lietuvos bei užsienio šaulių 
susitikimų aprašymai, straips
niai istorinėmis temomis; yra 
tradicinis skyrelis, supažin
dinantis su ginklais, šoviniais. 
Žurnale gausu nuotraukų.

• „Laiškai lietuviams”.
1995 m. spalis. Leidžia tėvai jė
zuitai Čikagoje. Redaktorius — 
Juozas Vaišnys, SJ. Administ
ratorė — Marija, A. Jurkutė. 
Adresas: 2345 W. 56th Street, 
Chicago, IL 60636-1098. Tel.: 
(312) 737-8400, fax: (312) 
737-0486.
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