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Užsienio reikalų ministras 
viešėjo Maskvoje 

Maskva, spalio 18 d. (BNS) 
— Lietuvos Užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas 
šeštadieni Maskvoje susitiko 
su kolega iš Rusijos Jevgenij 
Primakov ir dalyvavo tarpvy
riausybinės komisijos posė
dyje. 

LR ambasados Rusijoje pra
nešimu, Šeštadienį įvyko pir
moji Lietuvos ir Rusijos tarp
vyriausybinės komisijos, vado
vaujamos A. Saudargo ir Ru
sijos vicepremjero Valerij Se
rov, sesija. 

Anot pranešimo, šalys daug 
dėmesio skyrė ekonominiam 
Lietuvos ir Rusijos bendradar
biavimui. Sutar ta suaktyvinti 
derybas rengiant susitarimus 
dėl dvigubo apmokestinimo 
išvengimo, dėl investicijų ska
tinimo ir abipusės apsaugos, 
dėl Lietuvos regionų ilgalaikio 
bendradarbiavimo su Kara
liaučiaus sritimi. 

„Nežinome, a r spėsime iki A 
Brazausko vizito suderinti so
cialinius susi tar imus — dėl 
pensijinio aprūpinimo ir laiki
nosios darbinės veiklos", sakė 
derybose dalyvavęs Lietuvos 
URM pareigūnas. J i s pabrėžė, 
kad visų procedūrų gali ne
suspėti atlikti Rusijos valdi
ninkija. 

Susitarta, kad pratęs dery
bas specialistų grupės, ren
giančios pasiūlymus dėl Lietu
vos pavienių asmenų lėšų, 
laikytų „Vnešekonombanko" 
Vilniaus skyriuje, grąžinimo 
bei dėl diplomatinių atstovy
bių nekilnojamojo turto, sako
ma pranešime. 

Lietuvos diplomatai, iš
platinę pranešimą, atsisakė 
plačiau komentuoti komisijos 
posėdžio rezultatus. 

Kita tarpvyriausybinės ko
misijos sesija numaty ta 1998 

metų balandį. 
Šeštadienio popietę įvyko A. 

Saudargo susitikimas su Rusi
jos UR ministru Jevgenij 
Primakov. Ministrai gerai įver
tino Lietuvos ir Rusijos san
tykius. 

Ministrai pažymėjo, kad su
tarčių dėl valstybės sienos 
pažymėjimo bei ekonominės 
zonos ir povandeninės žemyno 
dalies Baltijos jūroje nustaty
mo pasirašymas bus naudin
gas dvišalių santykių tarp Lie
tuvos ir Rusijos plėtojimui. 

Ketvirtadienį šią sutartį 
tvirtinimui paruošė Lietuvos 
ir Rusijos derybininkai, vado
vaujami Lietuvos URM Kon
sulinio departamento direk
toriaus Rimanto Šidlausko ir 
Rusijos URM pareigūno Alek
sėj Obuchov. Sutartį pasi
rašyti planuojama per Lietu
vos prezidento Algirdo Bra
zausko vizitą Maskvoje kitą 
savaitę. 

Anot Lietuvos ambasados 
pranešimo, beveik valandą 
t rukusiame A. Saudargo ir J . 
Primakov pokalbyje buvo ap
tart i regioninio bendradarbia
vimo Baltijos jūros valstybių 
taryboje (BJVT) klausimai. 
Abu ministrai pažymėjo, jog 
būtina labiau įtraukti Sankt 
Peterburgą ir Karaliaučiaus 
sritį į BJVT vykdomas ir kitas 
regioninio bendradarbiavimo 
programas. 

Anot Lietuvos ambasados 
pranešimo, Rusijos ir Lietuvos 
UR ministrai pasikeitė nuo
monėmis dėl Europoje vyks
tančių integracijos procesų. A. 
Saudargas pažymėjo, kad Lie
tuvos narystė NATO susti
prins saugumą ir stabilumą 
Europoje, išlaikant gerus san
tykius su Rusija. 

Spalio 17 d. Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas tesveikino Seimo pirmininką Vytautą Landsbergį 65-
erių metų jubiliejaus proga 

Vladimiro Guleviciaus nuotr.: Lietuvos vadovas (viduryje) Algirdas Brazauskas įteikia Seimo pirmininkui 
(dešinėje) Vytautui Landsbergiui Dalios Kašniūnaitės tapytą paveikslą bei puokštę gėlių. Kairėje — Prezi
dentūros raštinės vadovas Andrius Meškauskas. (Elta) 

Seimo pirmininkas patenkintas 
santykiais su Rusija 

Vilnius, spalio 20 d. (BNS) 
— Seimo pirmininkas Vytau
tas Landsbergis įsitikinęs, 
kad Lietuvos prezidento vizi
tas į Maskvą reiškia dar ge
resnių dvišalių santykių pra
džią. 

„Lietuvos santykiai su Rusi
j a eina geru keliu į dar 
aukštesnį, aiškesnį santykių 
normalizavimo etapą", sakė V. 

Landsbergis, pirmadienį spau
dos konferencijoje kalbėdamas 
apie spalio 23-25 dienomis 
vyksiantį Algirdo Brazausko 
vizitą Rusijoje. Su Rusijos pre
zidentu ketinama pasirašyti 
Lietuvos ir Rusijos sienų pa
žymėjimo sutartį. 

Seimo pirmininkas džiau
gėsi, kad siena^kuri buvo pa
tvirtinta dar 1991 metais mi-

NRTV taryba nutarė grąžinti 
Vytautą Kvietkauską \ darbą 

Lietuva — geranoriška ir 
svarbiausia Rusijos kaimynė 

Vilnius, spalio 17 d. (BNS) įvykdyti šį sprendimą. Taip 
Penktadieni posėdžiavusi buvo patenkintas teismo an-

stolės skundas dėl teismo nu
tarties nevykdymo. 

Konservatorių ir LDDP at
stovai pareiškė esą patenkinti, 

NRTV taryba nutarė vykdyti 
teismo sprendimą ir grąžinti 
žurnalistą Vytautą Kvietkaus
ką į NRTV generalinio direk 
toriaus postą. Taryba atleido kad NRTV pagaliau įvykdė 
šias pareigas iki šiol užėmusį teismo sprendimą ir grąžino 

Maskva, spalio 18 d. (Inter-
fax, BNS) — Lietuva yra gera
noriška ir svarbiausia Rusijos 
bendradarbė ta rp Baltijos val
stybių tiek prekyboje, tiek 
sprendžiant humanitarinius 
klausimus, šeštadienį interviu 
agentūrai Interfax pareiškė 
Rusijos vicepremjeras Valerij 
Serov. J is kalbėjo pasibaigus 
Rusijos ir Lietuvos prekybos, 
ekonomikos, mokslo ir techni
kos bei kultūros bendradar
biavimo komisijos pirmajam 
posėdžiui. 

Lietuvai posėdyje atstovavo 
komisijos Lietuvos dalies pir
mininkas UR min is t ras Algir
das Saudargas, URM Politikos 
departamento direktorius Vy-
gaudas Ušackas, Lietuvos am
basadorius Rusijoje Romual
das Kozyrovičius bei kiti pa
reigūnai. 

Pasak Rusijos vicepremjero, 

* Sekmadieni Kuršių ma
riose Lietuvos teritoriniuose 
vandenyse buvo sulaikytas ru
sų žvejybinis laivas „MRB 
124", priklausantis Zelino-
gradsko rajono „Rybačyj" ko
lūkiui. Nedidelis laivas su 3 
žmonių įgula dėl blogų oro są
lyga i r neveikiančio kompaso 
neteko orientacijos ir kirto 
Lietuvos valstybinę sieną. 
Pažeidėją sulaikė pakrančių 
apsaugos laivas „Medelaine". 
Pirmadienį, laikantis visų ofi
cialaus protokolo nuostatų, 
laivas buvo perduotas Rusijos 
Federacijai. 

„yra logiška, kad Maskva 
žengia pirmąjį dialogo su Bal
tijos valstybėmis atgaivinimo 
žingsnį būtent kartu su Lietu
vos Respublika". 

„Mes vertiname, kad Vilnius 
elgiasi su Rusija kaip gerbian
tis kaimynas, ir esame pa
siryžę žengti žingsnį, spren
džiant svarbius ir dažnai labai 
sudėtingus klausimus", sakė 
V. Serov. Pasak vicepremjero, 
„Maskva, spręsdama savo tė
vynainių problemas, Lietuvoje 
pasistūmėjo žymiai toliau nei 
kitose Baltijos valstybėse". 

Kalbėdamas apie dalykinius 
dviejų valstybių santykius, V. 
Serov pažymėjo, kad 1997 

Arvydą Ilginį. 
Už tokį sprendimą balsavo 

13 iš 15 tarybos narių, tarp jų 
ir tarybos pirmininkas Riman
tas Gučas, 1 buvo prieš, o 1 
narys posėdyje nedalyvavo. 

Tarybos sprendimu, V. 
Kvietkauskas pradės dirbti 
kitą pirmadienį. 

Rugsėjo pradžioje Vilniaus 
2-osios apylinkės teismas pa
tenkino V. Kvietkausko ieš
kinį ir įpareigojo tarybą sku
biai jį grąžinti į generalinio di
rektoriaus pareigas, tačiau 
NRTV taryba atsisakė nedel
siant vykdyti teismo spren
dimą ir apskundė jį aukš
tesnei teisminei institucijai. 

Šį antradienį Vilniaus 2-asis 

žurnalistą Vytautą Kviet
kauską į generalinio direkto
riaus pareigas Tačiau abiejų 
partijų atstovai abejoja, ar jis 
ilgai išsilaikys šiose pareigose. 

nis trų pirmininkų pasirašyta 
sutar t imi , dabar bus visiškai 
detalizuota. „Malonu, kad Ru
sijos aukštieji pareigūnai, da
lyvavę rengiant šią sutartį, 
mato ją taip pat gerų santykių 
kontekste", pastebėjo j is . 

Pasak V. Landsbergio . tokie 
geri dvišaliai santykiai buvo 
Lietuvos tikslas nuo nepri
klausomybės atgavimo, tačiau 
kelerius metus Maskva „gana 
bukai priešinosi" ir nenorėjo 
vertinti Rusijos ir Lietuvos 
kaip lygiaverčių derybų ben
dradarbių. 

Seimo pirmininkas džiau
gėsi, kad nors ir ne be aukų, 
tačiau tokią nuostatą Lietuvai 
pavyko pasiekti, ir dabar Lie
tuva atėjo į „dar vieną etapinį 
normalizavimo klausimų spren
dimą". 

„Rusijos prezidentas ir vyk
domoji valdžia labai nuosek
liai eina į sutarčių su Lietuva 
pasirašymą ir nepasiduota 
Dūmos spaudimui", pastebėjo 
V. Landsbergis, pridurdamas, 
kad Rusijos linija šiuo klausi
mu yra nuosekli, aiški ir tei
giama. 

Generalinis prokuroras prašo 
{kalinti Se imo narį 

metais prekių apyvarta tarp teismas dar kartą įpareigojo 
Maskvos ir Vilniaus sudarys 
1.7 milijardo dolerių ir 30 pro
centų viršys pernykštį lygį. V. 
Serov priminė, kad 1990 m. 
Rusijos ir Lietuvos preky
bos apyvarta siekė 16 mili
jardų dolerių ir nurodė, jog 

tarybą iki spalio 22 dienos 

* Teologijos daktaras, 
poetas, kunigas Ričardas Mi
kutavičius pradėjo eiti rekto
riaus pareigas Lietuvos že
mės ūkio universiteto (LŽŪU) 

„yra milžiniškas neišnaudotas koplyčioje. Raštą dėl buvusio jams 
dalykinis potencialas". 

Rusijos vicepremjeras pa
brėžė, kad RF ir Lietuva yra 
„natūralūs prekybos bendra
darbiai dėl daug dešimtmečių 
trukusios pramoninės integra
cijos ir geografines padėties". 

Kalbėdamas apie abipuses 
finansines pretenzijas, V. Se
rov pabrėžė, kad „Maskva ke
tina išnagrinėti ir spręsti šį 
klausimą tomis pačiomis sąly
gomis, kaip ir su kitomis bu
vusiomis SSRS šalimis, t.y., 
kaip jos teisių perėmėja". 

Aleksoto Šv. Kazimiero bažny
čios rezidento paskyrimą rek
toriauti praėjusios savaitės 
pabaigoje pasirašė Vilkaviškio 
vyskupas Juozas Žemaitis. 
Aukštosios mokyklos studentų 
bendrabučio salėje įrengtoje 
koplyčioje keturis kartus per 
savaitę rektorius R. Mikuta
vičius aukos šv. Mišias. 62 
metų amžiaus kunigas ne tik 
atliks LŽŪU akademinės ben
druomenės sielovados darbą, 
bet ir dėstys etikos kursą uni
versiteto studentams. 

Vi ln ius , spalio 20 d. (BNS) 
— Lietuvos generalinis proku
roras Kazys Pėdnyčia pirma
dienį kreipėsi į Seimą, prašy
damas skirti nusikaltimo pa
darymu įtariamam Seimo na
riui Audriui Butkevičiui griež
čiausią kardomąją priemonę 
— įkalinimą. 

BNS paklaustas, kaip verti
na K. Pėdnyčios prašymą, Sei
mo narys sake .,nieko kita iš 
šito pono nesitikėjęs". A. But
kevičius žadėję dalyvauti par
lamento posėdyje, svarstant 
leidimą jį įkalinti. J is žurna
listams sakė nematąs pagrin
do jį suimti, ne- netrukdo tirti 
bylos, nedaro poveikio liudyto-

r Beketam pabėgti. 
Drauge parlamentaras teigė, 
kad kalėjimas įam bus ..įdomi 
patirtis", jei Scmas leis jį su
imti. 

Egidijus Bičkauskas, vado
vaujantis Centro sąjungos 
frakcijai Seime kuriai iki ap
kaltinimo priklausė A. Butke
vičius, žurnalistams taip pat 
sakė nematąs priežasčių tai
kyti parlamentarui griežčiau
sią kardomąją priemonę. 

Rugpjūčio viduryje Seimas 
atėmė A. Butkevičiaus parla
mentaro įgaliojimus, kai spe-

Pasaulio naujienos 
(Remiantis BNS, Reuter, DPA, AP, lnterfax. ITAR-TASS, BelaPAN, 
R1A ir ELTA žinių agentūrų pranešimais) 

cialiosios tarnybos sulaikė jį. 
paėmus 15,000 dolerių iš ben
drovės .,Dega" vadovo Kle
menso Kiršos. 

Apie generalinio prokuroro 
prašymą Seimo vicepirminin
kas Arvydas Vidžiūnas nedels
damas informavo Seimo pir
mininką Vytautą Landsbergį, 
kuris pabrėžė manąs, jog pra
šymą reikia svarstyti kuo 
greičiau. 

A. Vidžiūnas žurnalistams 
sakė. kad prokuroras K. Pėd
nyčia aiškina būtinybę suimti 
Seimo narį tuo, kad A. Butke
vičius trukdo tyrimui, daryda
mas įtaką liudininku parody
mams. 

Pasikėsinimu sukčiauti 
stambiu mastu į tar iamas A. 
Butkevičius kaltinimus kate
goriškai neigia ir tvirtina, kad 
prieš jį buvo įvykdyta provo
kacija. 

Par lamentaras pastaruoju 
metu pagarsėjo ir tuo. kad 
pradėjo medžiagos rinkimą 
apie Seimo pirmininką V. 
Landsbergį. Kelių buvusių 
KGB karininkų parodymais 
surinkta medžiaga, neva lii.di-
jant i apie V. Landsbeigio ben
dradarbiavimą su KGB. buvo 
perduota specialiajai Seimo 

Jeruzalė. Izraelio užsienio reikalų ministras David Levy ir 
PLO vyriausiasis derybininkas Mahmuod Abbas pirmadienį 
Jeruzalėje sutiko dalyvauti derybose, inicijuojamose taikos įga
liotinio iš JAV Denni Ross. Trys pareigūnai Jeruzalės viešbu
tyje pradėjo derybas, tačiau žurnalistams informacijos nesutei
kė. Pirmadienio rytą palestiniečių delegacijos vadovas sakė D. 
Ross esąs nusivylęs vangia derybų vieta. Izraelio užsienio rei
kalų ministras sekmadienį įsakmiai tvirtino, kad šios derybos 
yra ,,apčiuopamas žingsnis", atgaivinant prieš 7 mėnesius nu
trukusį taikos procesą. PLO pareigūnai pasiskundė, kad devy
nios bendros Izraelio ir PLO komisijos diskutuojančios, kaip 
įgyvendinti 1995 metų laikinos taikos susitarimus, per 10 de
rybų dienų nepasiekė jokios pažangos. 

New Yorkas. Finansininkas George Soros Rusijoje per 3 
metus ketina išleisti 500 mln. dolerių, siekdamas gerinti svei
katos apsaugą, plėsti galimybes gauti išsilavinimą bei apmoky
ti karininkus civilinių specialybių, pirmadienį pranešė JAV 
dienraštis „New York Times" „Internet" kanalais. G. Soros 
pranešė pastarąsias dvi savaites lankęsis Rusijoje ir teigė, kad 
naujoji iniciatyva atspindi šios viešnagės metu nustatytus po
reikius, taip pat atsižvelgia į jau įgyvendintus jo fondo užda
vinius. 

Maskva. Klausimas dėl nepasitikėjimo Rusijos vyriausybe 
negali „kaboti", jis negali būti neišspręstas, ,jo iš viso neturi 
būti", pareiškė žurnalistams ministras pirmininkas Viktor 
Černomyrdin po „ketverto" — prezidento, premjero, abejų par
lamento rūmų vadovų — susitikimo pirmadienį Kremliuje. 
Premjeras sakė, kad dabar „ketvertas" dirbs nuolat, ir dabar 
Rusijoje yra visos prielaidos normalizuoti padėtį visuomenėje, 
o prezidentas dar kartą patvirtino, kad to sieks. 

Varšuva. Varšuvoje pirmadienį įvyko naujojo Lenkijos Sei
mo pirmasis posėdis, kuris prasidėjo mišiomis Šv. Jono kated
roje. Posėdžio metu Seimo pirmininku išrinktas 39 metų teisi
ninkas Maciej Plazynski. J i s buvo vienintelis kandidatas į šias 
pareigas. Naujasis Seimo pirmininkas yra baigęs Gdansko uni
versiteto teisės fakultetą, veikė „Solidarumo" pogrindyje. 1990-
1996 metais buvo Gdansko vaivada. Vėliau jis buvo apkaltin
tas turėjęs įtakos Gdansko laivų statyklos bankrotui ir nuo uži
mamų pareigų buvo nušalintas. III kadencijos parlamentarus 
sveikinęs Lenkijos prezidentas A:eksander Kvvasnievvski iš
reiškė viltį, kad „Seime vyraus kompromiso ir tolerancijos dva
sia, kadangi deputatams teks įvykdyti istoriškai atsakingą už
duotį — vesti Lenkiją ir jos gyventojus į XXI amžių". Preziden
tas tai pakartojo ir Seimo posėdžio pertraukos metu įvykusioje 
spaudos konferencijoje. Manoma, kad prezidentas ragino siekti 
tolerancijos neatsitiktinai, nes Seimo užkulisiuose sklando 
gandai, jog naujoji koalicija — „Solidarumo" rinkimų akcija ir 
Laisvės sąjunga sieks izoliuoti Kairiųjų demokratinio aljanso 
frakciją. 

Los Angeles. Kinija norėjo 1996 metais vykusioms JAV pre
zidento rinkimų ir kitoms politinėms kampanijoms paaukoti 
mažiausiai 2 milijonus dolerių ir taip siekti įtakos valstybės 
valdžios struktūrose, sekmadienį rašė laikraštis „The Los An
geles Times". Apie planus FBI sužinojo jau 1995 metų pradžio
je , kai perėmė komunikacijas tarp Kinijos ambasados Vašing
tone ir Beijing vyriausybės. Kinijos pareigūnai paneigė neteisė
tai prisidėję prie JAV politinių kampanijų, rašo laikraštis. 

Madrasas, Indija. Ypač reikšmingas Britanijos karalienes 
Elizabeth II valstybinis vizitas Indijoje, taip ir neišsprendęs 
„trinties" ta rp abiejų valstybių, šeštadienį baigėsi viešu Brita
nijos ir Indijos pareigūnų barniu oro uoste. Numatyta iškil
minga išvykimo ceremonija virto gėdingu farsu, kai Madraso 
oro uoste, likus kelioms minutėms iki karalienės pasirodymo, 
britų diplomatė ir Indijos policijos pareigūnė susivaidijo dėl 
spaudos atstovų leidimo. Konfliktas kilo. kai britu fotografai 
ėmė prašyti leidimo patekti prie karalienės lėktuvo. Kilo peš
tynės, ir Britanijos diplomatė buvo apstumdyta policijos. 

Miami, FL. Jei Fidel Castro išleistų kubiečius, norinčius pa
likti komunistų valdomą salą, iškiltų tokios emigracijos proble
mos, kurios užgožtų visas k i tas problemas, pareiškė patikėtinis 
Karibų salose. Tony Maingot. Floridos tarptautinio universite
to sociologijos profesorius, tvirtino, kad tokia veiksmų eiga esti 
visai tikėtina, nes ekonominės sankcijos Kubai buvo žymiai su
griežtintos. „Bent milijonas žmonių norėtų išvykti j JAV, iš jų 
net 75 procentai turi artimų giminiu pietų Floridoje", spalio 17 
d. vykusioje konferencijoje, svarsčiusioje JAV bei Kubos bend
radarbiavimo politikos perspektyvą, sake T. Maingot. 

Roma. Italijoje baigėsi dešimt dienų trukusi vyriausybės 
krizė, kuri buvo pradėjusi kelti grėsmę visai Italijos reformų 
strategijai. Prieš dvi savaitesministro pirmininko Romano Pro-
di mažumos vyriausybe buvo priversta atsistatydinti, kai jos 
šalininkai komunistai pareiškė neberemsia jos vykdomos poli
tikos. Spalio 17 d. vel balsavus dėl pasitikėjimo vyriausybe, 
komunistai parėmė reformoms vadovaujanti ministrą pirmi
ninką. R. Prodi parlamentarams pareiškė, jog ketina ir toliau 
daugiausiai dėmesio skirti biudžeto subalansavimui ir kovai su 
nedarbu. 

komisijai, tiriančiai parlamen
tarų bendradarbiavimą *u už
sienio specialiosiomis tarnybo
mis. Tačiau vėliau komisija 
perdavė medžiagą prokuratū
rai, kuri praėjusią savaitę iš
kėlė byla dėl Seimo pirminin
ko apšmeižimo. 

KALENDORIUS 
Spalio 21 d.: Uršule. Hilari-

jonas. Rikantas. Gilanda. 
Spalio 22 d.: Severas. Do

natas. Sudimantas. Mingelė. 
1875 m gimė vysk Kazimie
ras Paltarokas. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

CINKAS YRA NUOSTABUS 
VAISTAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

Štai kodėl jo kiekvienas mū
siškis ir visos mūsiškės su 
maistu kasdien po tabletę 200 
mg „Zinc Sulfate" turi nuryti. 
Cinkas yra kaip susisiekimo 
policininkas: jis nurodo kryptį 
ir prižiūri, kad geron pusėn 
vyktų žmogaus kūne sudėtingi 
vyksmai ir kad gerame stovyje 
būtų kūno ląstelės bei enzy-
mai. 

Cinkas yra svarbus kūno 
baltymų gamybai. Jis tvarko 
raumenų susitraukimus ir pa
deda insulinui pasigaminti. 
Jis yra svarbus kraujo pasto
vumo užlaikymui ir palaiko 
kūne rūgščių-šarmų pusiaus
vyrą. 

Cinkas normalizuoja pros
tatą ir yra svarbus veisimosi 
organų išsivystymui. Nauji ty
rimai nurodo, kad cinkas yra 
svarbus smegenų veiklai ir 
svarbiausios proto ligos — 
šizofrenijos gydymui. Ganėti
nai yra įrodymų, kad cinkas 
yra reikalingas svarbiausios 
kūnui medžiagos, vadinamos 
DNA, gamybai. 

Šio krašto įstaiga, The Na
tional Research Council, pa
taria suaugusiam sunaudoti 
bent po 12-15 mg, o kūdikį 
krūtimi maitinančioms kiek 
daugiau. Dar daugiau cinko 
turi gauti stipriai prakaituo
jantieji, nes jie su prakaitu 
kasdien pašalina iki 3 mili
gramų cinko. Taip pat alko
holikams reikia daugiau cin
ko. Daug cinko žūsta, paruo
šiant maistą. Taip pat jo nėra 
mitybinių medžiagų stokojan
čioje žemėje. 

Štai ką gero daro cinkas 
man ir tamstai 

Jis greitina pagijimą vidinių 

ir išorinių žaizdų. Jis šalina 
naguose atsirandančias baltas 
dėmes. Jis padeda atgauti 
prarastą skonį. Jįs talkina, gy
dant nevaisingumą. Jis ma
žina prostatos negerumus. Jis 
trukdo cholesteroliui priskre-
tinti arterijas. Jis lengvina 
protinį susirgimą. 

O kai kraujyje trūksta cin
ko, ima žmogų varginti trys 
svarbiausios negerovės: pa
didėja prostata, vystosi skle
rozė ir menksta lyties organai. 

Su maistu cinkas gaunamas 
iš mielių, žuvienos, kviečių 
daigų, arbūzo sėklų, garstyčių 
ir pieno. Priediniai cinkas 
gaunamas su gerais multivita-
minais ir multimineralais tab
letėse. 

Cinkas yra šiose formose: 
Zinc sulfate, Zinc-gluconate ir 
zinc picolinate. Dozėse nuo 15 
iki 60 mg elementinio cinko. 
Abi formos — ir gluconate ir 
sulfate yra veiklios, tik gluco
nate geriau pakeliamas. Taip 
pat cinkas yra sudėtyje su vi
taminu C. manganu ir B vita
minais. 

Cinkas yra nenuodingas 

Jei neimamas didžiausiose 
dozėse, jis yra saugus. Jo du 
gramai gali pakenkti, suma
žinti atsparumą ligoms-imu-
nitetą. Bet tokiomis dozėmis 
išmintingas žmogus cinko ne
naudoja. 

Žinotina, kad imantis kas
dien cinką turi gauti daug vi
tamino A, kurio daug yra mor
kose, pamidoruose, špina
tuose, saldžiose bulvėse, pie
ne, geltonų ir žalių lapų dar
žovėse, persikuose, abrikosuo
se. 

Visi ir visos atsiminkime 
šiuos būt inumus 

Diabetikui ir alkoholikui rei
kia daugiau cinko. Taip pat 
imančiam gausiai vitamino 
B-6, kurio daug yra mielėse, 
ruduose ryžiuose, bananuose, 
žalių lapų daržovėse, morkose, 
žemės riešutuose. 

Vyram su prostatos liga ar 
be jos reikia daugiau cinko. 
Pagerėja vyriškumas, imant 
cinką su vitaminu B-6. Senė
jantiems pensininkams pa
gelbsti cinkas, imamas kartu 
su manganu, kurio yra pilnų 
grūdų javainiuose, špinatuose, 
apelsinuose, greifruktuose ir 
žalių lapų daržovėse. 

Kai moterį vargina neregu
liarios regulos, pamėgink cin
ką, pirm pradedant hormonais 
atgauti jų reguliarumą. 

Kai naudoji cinką, reikia 
daugiau gauti vitamino A, kal
cio su liesu pienu ir fosforo, 
kurio yra žuvyje, pilnuose 
grūduose, vaisiuose ir kuku
rūzuose. Sėkmės. 

GREITOSIOS 
PAGALBOS 

LĖKTUVAI IŠ VILNIAUS 
ORO UOSTO 

„Nuo birželio mėnesio iš Ry
gos oro uosto jau 15 žmonių 
esame parskraidinę į jų tėvy
nę", — sakė medicinos mokslų 
daktaras Egilas Stumbris, 
„Baltic Medical Emergency 
Systems" atstovas Baltijos 
šalyse. „Euro Flite Air Ambu-
lance" — tai greitosios oro 
transportavimo pagalbos ben
drovė, turinti tarptautinį oro 
uostą Helsinkyje, įsikūrė 1984 
metais. Nuo birželio mėnesio 
ji, kartu su greitosios medici
nos pagalbos teikimo grupe 
EMA, kuria medicinio evakua-
vimo paslaugų tinklą Baltijos 
valstybių teritorijoje bei Kali
ningrado srityje. „Euro-Flite" 
direktorius Juhami Missonen 
sakė, kad Rytų Europos val
stybėse esančiose ligoninėse 
teikiamų paslaugų lygis ne vi
sada atitinka standartus, prie 
kurių įpratę užsieniečiai, todėl 
nelaimingų atsitikimų atveju 
ligoniai pageidauja sugrįžti į 
tėvynę. Pasak J. Missonen, 
Baltijos valstybės — tranzito 
valstybės, daug turistų, dir
bančių diplomatinėse bendro
vių skyriuose besilankančių 
verslininkų. Ir nė vienas jų 
nėra apsaugotas nuo ne
laimės. Lietuviai, esantys už
sienyje, nelaimės atveju taip 
pat gali pasinaudoti „Euro-
Flite" lėktuvų paslaugomis. 

Gydytojas anesteziologas iš 
Suomijos Tom Lofstedt, EMA 
direktorius, sakė, kad Suomi
joje per metus beveik 1,000 
kartų prireikia oro transporto 
paslaugų, lėktuvais namo par
gabenama iki 300 Suomijos pi
liečių. „Euro-Flite" oro aviaci
jos paslaugomis gali pasi
naudoti kiekvienas, draudimo 
kortelę turintis, žmogus, nes 
visas skrydžių išlaidas turi 
padengti draudimo bendrovės. 

Pavyzdžiui, norint parskrai
dinti ligonį iš Lietuvos j Suo
miją, reikia 10,000 dolerių. 
Lietuvos piliečiai, vykdami j 
užsienį, gali apsidrausti iki 
450,000 Lt. 

Per metus net 60-80 kartų 
„Euro-Flite" lėktuvai pakyla iš 
buvusios SSRS teritorijos mies
tų. Dauguma ligonių gabena
mi gydyti į Suomiją. Bendrovė 
turi 5 reaktyvinius lėktuvus. 

Vaikelio malda. N'uotr Algimanto Ž i i i ū n o 

BAŽNYČIA LIETUVOJE 
IR PASAULYJE 

NAUJA TEOLOGŲ RAŠTŲ BEI 
NUOMONIŲ TIKRINIMO TVARKA 

Rugpjūčio 29 dieną Vatika
no Tikėjimo mokslo kongrega
cija paskelbė naujas „Mokymo 
patikrinimo taisykles", labiau 
akcentuojančias teologų, ku
rių neįprastos ar „pavojingos" 
nuomonės yra tikrinamos, 
teises. Naujosios taisyklės pa
keičia 1971 metais nustaty
tąsias procedūras. 

Vienas iš svarbiausių Tikė
jimo mokslo kongregacijos už
davinių yra tikrinti teologų 
raštus bei nuomones, siekiant 
apsaugoti tikėjimą ir tikin
čiuosius. Tai daroma tada, kai 
manoma, jog jų tekstai prieš
tarauja tikram katalikų tikė
jimui arba kelia jam pavojų. 
Naujosios, autorių teises la
biau akcentuojančios taisyklės 
nustatytos atsižvelgiant j 25 
metų patirtį bei gausius vieti
nių Bažnyčių pasiūlymus. Pa
sak Tikėjimo mokslo kongreg
acijos sekretoriaus arkivys
kupo Tacisio Bertone, naujieji 
potvarkiai geriau atitinka 
šiandieninius poreikius. 

Naujos taisyklės labiau pa
brėžia vyskupo vaidmenį. Pro
ceso metu jis turėtų tarpinin
kauti tarp Vatikano ir teologo. 
Teologui bus galima paskirti 
advokatą ir patarėją; jis taip 
pat turės galimybę tiesiogiai 
susitikti su kongregacijos na
riais. Pasak Vatikano atstovo 
spaudai Joaquin Navarro-
Vall, „svarbus momentas yra 
visiškas taisyklių aiškumas". 
Kitas momentas yra du svar
būs asmenys, garantuosiantys 
geresnę teologo gynybą: tai te
ologo pasirinktasis patarėjas 
ir kongregacijos paskirtasis 
advokatas, turėsiantis ginti 
autoriaus poziciją. 

Dokumente išdėstomos te
ologinių raštų tikrinimo pako
pos. Pirmiausia atliekamas 
preliminarinis raštų nagri
nėjimas norint nustatyti, ar 

skirtus greitosios pagalbos 
reikmėms. Lėktuvu vienu 
metu gali skristi 1-3 pacientai, 
juos lydi gydytojas ir medici
nos sesuo, reikalui esant — ir 
gydytojas anesteziologas. 

Numatoma. kad „Euro-
Flite" lėktuvai kils iš Vilniaus, 
Kauno, Šiaulių bei Palangos 
oro uostų. 

1997.09.18 LA 

jie duoda dingstį pradėti for
malų procesą. Jeigu taip, kon
gregacija sprendžia, kokią 
procedūrą taikyti — įprastinio 
tikrinimo ar neatidėliotino tik
rinimo. 

Skubios bylos yra tos, kai 
rašinys laikomas „aiškiai ir 
tikrai klaidingu" ir galinčiu 
padaryti rimtą žalą tikintie
siems. Tokiais atvejais skubiai 
sudaroma komisija speci
finėms klaidoms nustatyti, ku
rios išvadas tikrina kongrega
cija. Tada gavus popiežiaus 
sutikimą, autoriui per jo vys
kupą pranešama, kad jo teo
loginiai raštai pripažinti klai
dingais, ir prašoma pataisyti 
juos per du mėnesius. Vysku
pas gali pasiūlyti autoriui 
raštu paaiškinti kongregacijai 
savo pažiūras. Jei autorius pa
tenkinamai nepataiso klaidų, 
kongregacija gali skirti baus
mes, įskaitant teologo savai
minę ekskomuniką erezijos at
veju. 

Įprastinio tikrinimo proce
dūra, kuri yra daug lėtesnė, 
vyksta dviem etapais: pirma 
kongregacija atlieka vidinį ty
rimą, vėliau kaltinimai patei
kiami autoriui, su juo rengia
mas pokalbis. Svarbi naujovė 
yra tai, kad kongregacija turi 
paskirti „relator pro auctore" 
arba autoriaus advokatą, ku
rio prašoma parodyti „tiesos 
dvasia teigiamus autoriaus 
mokymo aspektus bei jo nuo
pelnus" ir padėti aiškinti auto
riaus mintį. Procedūroje nu
matytas ir susitikimas, ku
riame dalyvautų teologo vys
kupas, du nepriklausomi, raš
tus išanalizavę ekspertai ir 
autoriaus advokatas. Remda
masi jų išvadomis ir pasitaru
si su popiežiumi, kongregacija 
sprendžia, ar bylą tęsti. 

Jeigu nusprendžiama tęsti 
bylą, klaidingų pozicijų sąra
šas ir paaiškinimas perduoda
mi teologui ir jo advokatui. Te
ologas privalo atsakyti raštu 
per tris mėnesius. Jo atsaky
mas gali būti papildytas ir 
vyskupo nuomone. Taisyklėse 
taip pat numatyta galimybė 
teologui bei jo patarėjui asme
niškai susitikti su kongregaci
jos nariais. Tada kongregacija, 
atsižvelgdama į autonaus at
sakymą boi susitikimo rezul

tatus, vėl nagrinėja bylą. Jos 
sprendimas pateikiamas po
piežiui patvirtinti ir tada per
duodamas teologo vyskupui, 
vyskupų konferencijai ir ki
toms su tuo susijusioms vys
kupijoms. Jeigu teologas pa
tenkinamai ir „reikiamai vie
šai" neištaiso klaidų, kongre
gacija taiko bausmes, kurias 
numato visuotiniai Bažnyčios 
įstatymai arba jos pačios nor
mos. 

Skelbdama naujas taisykles, 
Tikėjimo mokslo kongregacija 
pastebėjo, kad ji pirmiausia 
siekia apginti tikinčiųjų teisę 
„gauti gryną ir visą Evangeli
jos naujieną". Anot jos, už tai 
atsakingi ir vietos vyskupai, 
kurie turėtų būti budrūs, rem
tis tikėjimo mokymo komisijo
mis bei kitomis institucijomis. 
Vis dėlto „Šventasis Sostas 
gali visada įsikišti ir paprastai 
tai daro, kai publikacijos po
veikis peržengia atskiros vys
kupų konferencijos ribas arba 
kai pavojus tikėjimui yra itin 
didelis". 

„Bažnyčios žinios", 
1997, Nr. 17 

„BE MEILĖS NĖRA 
KRYŽIAUS" 

Liepos 20 dieną Kryžių 
kalne vyko atlaidai, kurių 
metu arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius, vyskupai Euge
nijus Bartulis, Jonas Boruta ir 
Rimantas Norvilą Sutvirtini-
mo sakramentą suteikė 413 
žmonių. Iškilmėse dalyvavo 
pranciškonų provincijolo de
legatas Lietuvai kun. Sigitas 
Jurčys, OFM, gausus pran
ciškonų būrys. Šiaulių vysku
pas E. Bartulis pavadino Kry
žių kalną „meilės kalnu". Pa
sak jo, „be meilės nėra kry
žiaus". Tą pačią dieną buvo 
numatyta pašventinti naujojo 
pranciškonų vienuolyno pa
matų kertinį akmenį. Tačiau 
sumanymas liko neįgyven
dintas, nes dar nepradėti kloti 
pamatai. Planuojama, jog po 
keleto metų prie Kryžių kalno 
naujajame vienuolyne įsikurs 
Mažesniųjų brolių ordino na
riai. BŽ, Nr. 15 

BŪSIMIEJI KLIERIKAI 
MOKYSIS 

PARENGIAMAJAME 
KURSE 

Rugsėjo 15 dieną prie Kauno 
Tarpdiecezinės kunigų semi
narijos pradėjo veikti paren
giamasis kursas, kuriame 
mokysis 17 jaunuolių. Visi jie 
yra išlaikę suaugusiųjų kate-
chezės egzaminą bei atlikę 
psichologini testą. Parengia
mojo kurso vadovu paskirtas 
Kauno Tarpdiecezinės kunigų 
seminarijos rektoriaus pava
duotojas, Šv. Grigaliaus uni
versiteto Romoje absolventas 
dogminės teologijos licenciatas 
kun. Aurelijus Žukauskas. Pa
sak jo, bus siekiama, kad kan
didatai į kunigystę per viene
rius metus suprastų savo pasi
rinkimo motyvacįją. Būsimųjų 
klierikų dienotvarkė nesiskirs 
nuo seminarijos klierikų. Sa
vaitgaliais studijuojantieji bus 
išleidžiami namo. Būsimieji 
klierikai lankysis ligoninėse, 
senelių namuose, susitikinės 
su socialiai remtinais žmonė
mis. Tikimasi, jog toks ben
dravimas padės būsimiems 
kandidatams į kunigystę su
vokti savo pačių ribotumą bei 
galimybes. 

Parengiamųjų kursų daly
viai bus išsamiau supažindinti 
su krikščioniška pasaulėžiūra, 
maldos gyvenimu, liturgija. 
Dėmesio bus skiriama ir jau
nuolių bendrajam išsilavi
nimui. Čia jie studijuos lietu
vių, anglų kalbas, geriau susi
pažins su naujuoju Katalikų 
Bažnyčios Katekizmu, dvasi
nio gyvenimo pagrindais, li
turgika, elgesio kultūra. Dva
sinio gyvenimo pagrindus bū-
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simiesiems klierikams dėstys 
vysk. R. Norvilą, elgesio 
kultūrą — kun. R. Kaunietis, 
liturgiką — kun. A Kazlaus
kas, su Katalikų Bažnyčios 
Katekizmu supažindins A. 
Lukaševičius, neseniai baigęs 
studijas Steubenville'io (JAV) 
katalikų universitete. 
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PRADĖTI BLAIVYBĖS 
AKCIJĄ 

VIDAS J. NEMCKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773- 471-3300 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9625 STStti Ava.. Hfckory HHs, IL 
T«i. (706) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Panevėžio vyskupas Juozas 
Preikšas išsiuntinėjo savo vys
kupijos kunigams aplinkraštį 
dėl blaivybės. Vyskupas, be 
kita ko, pažymi, jog „tauta 
grimzta į bedugnę dėl tebe- Į 
plintančio girtavimo". Kadan-
gi valstybė mažai dėmesio 
kreipianti i tą nelaimę, vysku
pas ragina kunigus pradėti 
blaivybės akciją ir siūlo kuni
gams: pamoksluose daugiau 
kalbėti apie blaivaus gyveni
mo gėri ir girtavimo žalą, 
akinti visiškai nevartoti svai
galų laidotuvėse ir mirusiųjų 
minėjimuose, organizuoti pa
maldas už tautos blaivumą ir 
kitas akcijas, raginti katali
kiškas organizacijas padėti 
skleisti blaivybės idėjas, rody
ti tikintiesiems blaivaus gyve
nimo pavyzdį. 
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KATALIKŲ BAŽNYČIA I 
LABIAUSIAI AUGA 

AZIJOJE ER AFRIKOJE 

Vatikane neseniai paskelbto 
„Bažnyčios statistinio metraš
čio" (1995 m. duomenys), Ka
talikų Bažnyčia, išskyrus Eu
ropą, auga visose pasaulio da
lyse, bet labiausiai Azijoje ir 
Afrikoje. Lyginant su 1994-ai-
siais katalikų skaičius Azijoje 
per metus padidėjo 4.9 proc. ir 
pirmą kartą peržengė 100 
mln. žmonių ribą. Čia aiškiai 
pirmauja Filipinai (58.7 mln.), 
kurie pagal katalikų skaičių 
dabar užima trečią vietą pa
saulyje ir lenkia Jungtines 
Valstijas (57 mln.). 

Afrikoje katalikų padaugėjo 
4.1 proc. Dabar jų čia yra 107 
mln. „Katalikiškiausias" že
mynas tebėra Lotynų Ameri
ka, kur 1995 m. gyveno 415 
mln. Katalikų Bažnyčios na
rių (1994 m. — 412 mln.). 
Šiame žemyne ir pasaulyje, 
kaip ir anksčiau, pirmauja 
Brazilija (135 mln. katalikų), 

kur yra beveik tiek pat kata
likų, kiek visose Europos ša
lyse kartu paėmus (137.5 
mln.). Antrą vietą žemyne ir 
pasaulyje užima Meksika, kur 
gyvena 86 mln. katalikų. 1995 
m. pasaulyje buvo 989 mln. 
katalikų, kurie sudarė 17.4 
proc. visų pasaulio gyventojų. 
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NaperviUe. IL G0S63 
Tel (630)527-0090 

3825 Highland Ave.. 
Tower 1.3uite3C 

Downers Grove. IL 60515 
Tai. (630)435-0120 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGUA 
166 E. Superior, Šuto 402 

Valandos pagal susitarimą 
TeL 312-337-1285 

UNAS SIDRYS, M.D. 
Akių ligos / Chirugija 

9830 S.Ridgeland Ave. 
Chicago Ridge, IL 60415: 

Tel. 706-636-6622 
4149 W. 63rd. St. 

Tel 773-735-7709 
EUGENE C DECKER, DDS, P.C. 
4847 W. 103 St, Oak Lmvn, IL 
Pirmas apyl. su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis 

už prieinamą kainą. Pacientai 
priimami absoliučiai punktualiai 

Susitarimui (kalbėti angliškai) 
Tai.708422-8260 

DR. L PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S.Roberts Rd.,Hickory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. (708)5984055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. AB. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 
3800 W95 St Tel. 706-422-0101 

Valandos pagal susitarimą 
Pirmad. 3v.p.p.-7v.v.. antr.12:30-3v.p.p. 

trec uždaryta, ketvirt. 1 • 3 v.p.p. 
penktad. ir SeStad 9 v r. - 12 v.p.p. 

EDMUNDAS VSSNAS, M.D..S.C. 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6187 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Tel. 773-585-7755 
Valandos pagal susitarimą 

• Altenbergas (Vokietija). 
Liepos 23 - rugpjūčio 3 d. čia 
vyko stovykla jaunimui iš pen
kių Europos valstybių: Vengri
jos, Vokietijos, Lenkijos, Ma
kedonijos ir Lietuvos. Lietuvai 
atstovavo Ateitininkų federa
cijos narės Gitana Bielskytė 
bei Vilhelmina Raubaitė ir A. 
C. Patria narės Indrė Soti-
naitė, Daiva Sirotkina, Jolita 
Ališauskaitė ir Neringa Jun-
čytė. Stovykloje „Žygiavimas į 
dangų arba kur veda kelionė" 
buvo rengiami užsiėmimai, 
kuriais norėta padėti daly
viams geriau suvokti save, 
šalia esančius, atrasti ^avo 
kelio tikslą". 



INTERESU DERINIMAS 
AZIJOS RYTUOSE: 

GINKLUOTĖS VARŽYBOS 
IGNAS MEDŽIUKAS 

Nbcono vyriausybė Kiniją 
priėmė kaip strateginį sąjun
gininką prieš Maskvą 1972 m. 
Į Amerikos karinius įrengi
mus Japonijoje, Pietų Korė
joje, pietryčių Azijoje buvo 
žiūrima kaip į butelio kamštį, 
kuris neleidžia prasiveržti J a 
ponijos militarizmui. Vienas 
Kinijos akademikas aiškino 
Beidžingo nusistatymą ta ip: 
jei Kinija būtų paprašyta su
mokėti Amerikos karinių 
bazių išlaidas Japonijoje, ka ip 
apsaugos prieš Japonijos pa
vartojimą atominių ginklų ir 
stiprios kariuomenės, tai Kini
jai nebūtų kitos išeities ka ip 
tik mokėti šias išlaidas. 

Atrodo, kad Kinijos vyriau
sybė ramiai pritaria JAV kar i 
nių pajėgų buvimui Pietų 
Korėjoj, tuo išvengiant ka ro 
prie Kinijos sienos. Tačiau 
paskutiniuoju metu Pen ta 
gone ir JAV užsienio politi
koje, sekant įvykius Azijoje, 
pastebimas Kinijoje kylantis 
pasipriešinimas ilgalaikiam 
Amerikos buvimui ir įsigalė
jimui Azijoje. Ketvirtį š imtme
čio JAV karo laivai, lėktuvai ir 
kariniai daliniai Ramiajame 
vandenyne sukelia Kinijos va
dovų įtarumą ir pasipriešini
mą dėl jėgų pusiausvyros šia
me regione. Sutvarkiusi Hong 
Kong, dabar Kinija nukreipia 
dėmesį į Taivaną. Ir čia Kini
jos ir JAV interesai susiduria, 
ir gali iššaukti ginkluotą su
sirėmimą. Kinija aiškiai prieš
tarauja dėl JAV karinių pa
jėgų buvimo Taivano sąsiau
ryje ir Pietų Kinijos jūroje, nes 
tai sutrukdo vykdyti jos pla-
BU^jTaigi, buvusi švelni jėgų 
pusiausvyra iškilo į nesuta
rimą dėl Taivano. JAV ka

rinės pajėgos yra svarbi kliū
tis vykdyti Kinijos ambicijas 
ateinančio šimtmečio pradžio
je. 

Tuo pačiu metu , kaip rašo 
„Guardian Weekly", iškilo var
žybos ta rp Rusijos ir JAV fir
mos Raytheon dėl ginklų par
davimo Pietų Korėjai. Mano
ma, kad greitu laiku paaiškės, 
kur ias raketas apsispręs pirk
ti Seoulo vyriausybė, norėda
ma sust iprint savo oro gynybą 
prieš Šiaurės Korėjos, arba 
Demokratinės Kinijos liaudies 
respublikos raketų grėsmę — 
Raytheon Pat r io t a r Rusijos S 
300 V ilgo nuotolio raketas , 
kur ias dabar tur i bado palies
ta Šiaurės Korėja. Šios Rusi
jos gamybos raketos išvysty
tos iš seniau vartotų Scud, 
gali Pietų Korėjos sostinę pa
siekti per tris minutes . 

Šiaurės Korėja pasigamino 
vietinę tolimos distancijos ra
ketą Rodong. 

Rusijos raketų gamintojai 
tvir t ina, kad jų raketos gali 
sunaikint i priešo raketas 
skriejančias duka r t greičiau ir 
dvigubai toliau kaip Amerikos 
Patr iot ir sunaikint i raketų 
gabalus, kai j ie kr in ta žemyn. 
Taigi rimta konkurencija kyla 
JAV, D. Britanijos ir Prancū
zijos ginklų gamintojams iš 
Rusijos eksportininkų. Nese
niai Indonezija, įsižeidusi dėl 
žmogaus pagrindinių teisių 
nesilaikymo įspėjimo, pranešė 
perkant i 12 pagerintų Rusijos 
Su - 30 K naikintuvų ir 8 Ru
sijos gamybos malūnsparnius , 
vietoje anksčiau planuotų 
pirkt i JAV F-16s. 

Mažoji Azija j a u pirko Rusi
jos naikintuvų.. Praėjusį, mė
nesį Graikija, pirmoji NATO 
narė , pranešė, kad planuoja 

pirkti Rusijos gamybos lėk
tuvų sustiprinti savo oro gy
nybą. Laimėti 1 mlrd. dol. 
Pietų Korėjos kontraktą, ne
paisant didelio JAV spaudimo 
pirkti Amerikos gamybos, 
būtų didelė Rusijos pergalė ir 

kar tu įrodymas, kad jų ginklų 
technika yra aukštesnė. 

Neseniai Maskvoje leidžia
mas laikraštis „Nezavisimaja 
Gazeta" rašė, remdamosi slap
tais šaltiniais, straipsnį, ku
riame sakoma, kad Raytheon 
firma siūlė parduoti Patriot 
raketų sistemą Pietų Korėjai 
tik už 5 proc. jų tikros vertės, 
JAV valdžiai sumokant skir
tumą gamybos išlaidų už 37 
tūkstančius Amerikos karių, 
laikomų Korėjos pusiasalyje. 
Taip pat buvo rašoma, kad 
Raytheon pažadėjo Pietų Ko
rėjos vyriausybei 65 mln. dol. 
komiso, jei šis reikalas bus 
išspręstas teigiamai. Paklaus
tas „Guardian Weekly" žurna
listo straipsnio autorius Igor 
Karočenko, kokiais šaltiniais 
jis rėmėsi rašydamas straips
nį, a tsakė: „Rusijos slaptąja 
tarnyba". 

Kalbėdamas JAV, Raytheon 
firmos atstovas Bob McWade 
sakė, j is negalįs komentuoti 
dokumentų autentiškumo, jų 
nematęs , ir j am reikalinga lai
ko atsakyti į iškeltus faktus. 
„Žinoma, tai būtų rimtas daly
kas, jei gauti dokumentai iš 
tikrųjų būtų slapti. Toliau j is 
aiškino: „Visuomet ats iranda 
žmonių ir grupių, kur ie ieško 
intrigų sukompromituoti pa
saulio išbandytą taktinės ra
ketos gamybos sistemą". 

JAV bazės Pietų Korėjoje 
turi savo Patriot raketų bate
rijas, bet jos dengia tik nedi
delę teritorijos dalį. 

JAV gyn\ bos sekretorius 
William Cohen susirūpinęs 
dėl raketų pardavimo, balan
džio mėn. lankydamasis Pietų 
Korėjoje, mėgino paspausti jos 
vyriausybę. Patriot raketų 

efektyvumas išbandytas Persų 

Baigiant vasarą — smagi kelionė po Europą. New York, Čikagos ir kitų miestų lietuvių grupė, aplankiusi Bu
dapeštą, Prahą ir Vieną, rugsėjo 29 d. grįžo į JAV. Kelionę tvarkė agentūra „Vytis". Nuotraukoje grupė lietu
vių turistų Schonbrun rūmų sode. Priekyje klūpo (iš kairės): Z. Jurys, L. Rudaitiene, D. Kezienė; stovi: V. Alk
sninis, V. Keturakiene. dr. S Dimienė. O. Adams, E. Gecewicz, A. Adomonienė, I. Alksninienė, A. 
Stasiukevičienė. K. Norvilą, L. Valančius, J. Norvilienė, V. Lekeckas, B. Ignienė, R. Kezys, A. Jonynienė, M. 
Banevičius, D. Banevičienė. A Lekeckienė, J. Rudaitis, E. Valančienė, E. Minkunienė. 

Susitikimas „Apžvalgos" redakcijoje Vilniuje šio rudens pradžioje. Sėdi: 
čikagietis Pranas Povilaitis ir vilnietė Vida Ramanauskiene; stovi iš 
kairės: redakcijos :iare Teresė Gečienė, viešnia Monika Kabliauskienė ir 
vyr. redaktorė Auaronė Skiudaitė. Nuotr. Antano Tumėno 

įlankos kare, buvo smarkiai 
ginčijamas. Raytheon tvirtina, 
kad taikinys 70 proc. turėjo 
tikslumą, o rusai sako, kad tik 
35 iš Irako paleistų 98 Scud 
raketų buvo sunaikinta. JAV 
mėgina pagerinti Patriot ra
ketą, vartodami 29 slapta gau
tus raketų taikinių išban
dymus. 

Rusijos svarbiausias uždavi
nys: įpiršti Pietų Korėjai, bet 
kuria kaina, savo prekę. 
Maskva siūlo raketas S 300 V 
Pietų Korėjai, nurašant jos se
nas skolas. Taigi, sąlygos pa
lankiausios. 

KAD MOKSLO IR 
KŪRYBOS 

SIMPOZIUMAS 
TIKRAI ĮVYKTU 

Birutė Jasaitienė, JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pir
mininkė, aktyviai ir nuošir
džiai dirba X Mokslo ir kū
rybos simpoziumo rengimo or
ganizaciniame komitete, atlik
dama daugelį su simpoziumu 
surištų darbų. Kadangi simpo
ziumo organizacinis komitetas 
posėdžiams renkasi Birutės 
vadovaujamos „Seklyčios" pa
talpose, tad tenka jai dažnai 
talkinti ir prie įvairiausių pa
rengiamųjų darbų. Laimingi 
simpoziumo organizatoriai, 
turėdami tokią geranorišką ir 
daug ką sugebančią talkinin-
kę. 

Nestebėtina, kad jai buvo 
patikėtos, o ji, kaip paprastai, 
be atsikalbinėjimų apsiėmė 
nelengvas ir nelabai šiais lai
kais dėkingas lėšų telkimo 
komiteto pirmininkės parei
gas. Kai jos paklausiau, kiek 
žmonių ji turinti savo komi
tete, ji, kaip jai įprasta, šyp
telėjusi atsake: „Tu gi jį (komi
tetą) matai'1. Taigi, ji išsiun
tinėjo lėšų telkimo laiškus, 
tiesa, čia jai Į talką atėjo jos 
„globotiniai". ..Seklyčioje" apsi
gyvenusios mamos su operaci
joms, gydymui ir terapijai at
vežtais nesveikais vaikais. 

Pas Birutę į „Seklyčią" grįž

ta ir aukų laiškai, kuriuos ji 
kruopščiai suregistruoja ir 
duomenis pateikia posėdžiuo
se simpoziumo organizaciniam 
komitetui. Tad ir paskutinio 
posėdžio metu ji pasidžiaugė, 
kad žmones, kuriems buvo 
išsiuntinėti laiškai, daugelis 
jau atsiliepė su didesne ar 
mažesne auka. Tačiau, kaip 
Birutė tvirtino, nei viena auka 
nėra per maža; ji parodo žmo
gaus geranoriškumą ir rūpes
tį renginiui, kuris yra svarbus 
ir per daugelį metų kėlęs 
mūsų pasididžiavimą. Juk vie
name iš tokių simpoziumų. 
Lietuvos atgimimo metu, 1989 
metais ir Vytauto Didžiojo 
universiteto užsienio Senato 
dalis gavo savo pradžią. Du 
pirmieji VDU rektoriai, pro
fesoriai dr. Algis Avižienis ir 
dr. Bronius Vaškelis, abu bu
vo aktyvūs ir simpoziumų ren
gimo darbuotojai. 

Kalbėdama apie simpoziumo 
rengimui lėšų telkimo vyks
mą, Birutė dar kartą prašė 
paraginti žmones, kad jie pri
simintų artėjantį simpoziumą 
ir jo reikšmę lietuvijai. Kaip 
Birutė aiškino, daugelis žmo
nių pamiršta tuos aukų pra
šančiųjų laiškučius, o jų kone 
kasdien ateina vis naujų; tarp 
daugelio prašančiųjų nelengva 
ir pamiršti. Paprašyk, sako 
Birutė, kad nei vienas neliktų 
abejingas, o vienas kitas dole
ris, kai susideda į krūvą, ren
gėjų darbą labai palengvina. 

Teisingai, Birute, laiškų dar 
ateis ir dedamos pastangos 
atneš ir gražių vaisių. Pa
minėtina, kad jūsų MK simpo
ziumui skirta auka Birutę Ja
saitienę pasieks šiuo adresu: 
Lithuanian Human Services. 
2711 W. 71st St., Chicago, IL 
60629. Aukos yra nurašomos 
nuo Federalinės valdžios mo
kesčių, ID Nr. 36-2934439. 
Čekį rašyti „Lithuanian Sym-
posium" vardu. Iki visų malo
naus susitikimo simpoziume 
Jaunimo centre Padėkos die
nos savaitgalį. 

J . Konč ius 

Danutė Bindokienė 

Teisingumas ir 
politika 

Ar kuomet Baltieji rūmai 
buvo po tokiu stipriu padidini
mo stiklu, kaip šiuo metu? 
Atrodo, kad mūsų prezidentas 
turi ypatingą talentą užkliūti 
opozicinei partijai ir tuo pačiu 
žiniasklaidai. kuri publiki 
maitina spėliojimais, užuomi
nomis, galimybėmis, kol paga
liau žmonės nebežino, kuo 
tikėti, kuo ne; kas teisybe, kas 
prasimanymai. Pagal Ameri
kos įstatymus kiekvienas yra 
nekaltas, kol kaltė neįrodyta, 
išskyrus rinktuosius politikus, 
ypač esančius pačioje valdžios 
viršūnėje. 

Prez. Clinton nuo pirmosios 
savo kadencijos pradžios buvo 
dažnai kaltinamas vienokiu ar 
kitokiu paslydimu — net mo
raliniu. Nepaisant, kad per 
tiek metų kaltinimai nebuvo 
įrodyti, bet to galbūt ir nerei
kia, nes apklausinėjimų, o 
paskui proceso vienoks ar ki
toks užbaigimas atimtų pa
rankų botagėlį, kuriuo nuolat 
kertama prezidentui (ir netie
siogiai demokratų partijai I per 
blauzdas. 

Naujausios kaltinimų skie
drelės, kuri;<< opozicinė parti
ja stropiai renka ir žūtbūt 
stengiasi sulipdyti į didžiulį 
rąstą, o p.;-~kui j j pamesti 
skersai keli prezidentui, vice
prezidentui numatytam per
imti Bill Clinton pareigas 
prezidentūroje po būsimų rin
kimų, ir. žinoma, demokratų 
partijos įtakai vyriausybėje. 
yra rinkiminei kampanijai 
lėšų ieškojimo būdai. 

Net paprastesniuose rin
kimuose kandidatuojančių as
menų propagavimui išlei
džiamos didžiausios sumos pi
nigų, ypač reklamoms televizi
joje, kurios labai veiksmingos, 
bet ir labai brangios. Prezi
dento rinkimams artėjant, 
propagandinė akcija suinten
syvėja iki begalybės, tad ir 
doleriai žarstomi kone neribo
tais kiekiais. Išlaidoms pa
dengti ieškoma aukų. Nors jų 
rinkimo būdas yra apriboja
mas įstatymais, bet kartais jie 
atsargiai apeinami: ne visai 
įstatymų laikantis, bet ne vi
sai juos ir pažeidžiant. Iš
skyrus, kai tų nelegalumų 
kvapą užuodžia opozicinė 
(pralaimėjusi) partija arba 
žiniasklaida. Prez. Clinton at
veju, tai daro ir viena, ir kita, 
ypač nuo šios kadencijos 
pradžios, nes rinkiminė kam
panija pareikalavo itin daug 
išlaidų. 

Sunku pasakyti, ar prez. 
Clinton ir jo viceprezidentas 
Al Gore peržengė legalumo ri
bas, ar žygiavo jau gerokai 
anksčiau pramintu taku, bet 
šiuo metu abiejų elgesys, 

renkant aukas ir ..atsilygi
nant" savo didiesiems rėmė
jams, yra tiriamas. į nepa
vydėtiną padėtį pastatant ir 
vyriausiąją valstybes prokuro
rę Janet Reno. Po karštų ap
klausinėjimo sesijų, kuriose 
kaitinimai skraidė ne vien 
prezidentui ir viceprezidentui, 
bet ir jai pačiai, kad nepasi-
kviete į talką nešališkų teisi
ninkų, Janet Reno vis dėlto 
tvirtai laikėsi savo nuomonės 
ir pagaliau pareiškė spren
dimą padarysinanti gruodžio 
2 d. 

Vyriausia valstybes proku
rore Janet Reno prez. Clinton 
parinko 1993 m. Ji jam asme
niškai pažįstama nebuvo, 
tačiau po pirmųjų dviejų kan
didatų šioms pareigoms atme
timo, geriausias pasirinkimas 
atrodė Janet Reno. 

Galima sakyti, kad Janet 
Reno nesidomi „politiniais 
žaidimais'" ir nemoka jų žaisti, 
vienok jos ikišiolinis darbas 
vyriausios prokurorės įstai
goje daug priekaištų nesusi
laukė. Ypač j : vertinama už 
kai kurių kitu bylų sprendi
mus, įskaitant \Vaco. Texas. 
incidentą. Vienok Janet Reno 
respublikonų kaltinama, kad 
pataikaujanti prezidentui, ku
rio dėka atsiradusi tose parei
gose; demokratai nelabai pa
tenkinti, kad per ilgai trunka 
apklausinėjimų eiga. o vyriau
sioji prokurorė per mažai 
„šoka pagal Baltųjų rūmų'" 
melodijas. 

Galima suprasti, kad mė
ginimai įnešti nepasitikėjimo 
prez. Clinton priešrinkimine 
ar kita veikla yra taikomi ne 
jam pačiam, o galbūt telkiama 
amunicija ateičiai. Kadangi 
viceprezidentas Al Gore yra 
vienas stipriausių kandidatų į 
Baltuosius rūmus, respubliko
nams svarbu mesti šešėlį jo 
patikimunui. tuo pačiu ir de
mokratų partijai kad kartais 
būsimuosiuose rinkimuose At
stovų rūmuose vėl neįsivy
rautų šios partijos narių dau
guma. 

Ši įkyri priekabių ieškojimo 
taktika yra vis dėlto veiksmin
ga, nes pasėja abejonių sėklas 
krašto gyventojų pasąmonėje. 
Atėjus rinkimų metui, tų 
sėklų daigai jau bus neblogai 
įleidę šaknis ir balsuotojo ran
ka galbūt padės teigiamą 
ženklą ties kito kandidato pa
varde. Atrodo, kad bent šis de
mokratijos aspektas neblogai 
įsisavintas ir Lietuvoje — kas
dien pasirodo vis nauji prie
kaištai ar kaltinimai pasiskel
busiems kandidatais ateinan
čiuose prezidento rinkimuose. 
Bukime atsargūs, kad nepa-
kiiūtume į užmaskuotus spąs
tus. 

GYVENIMAS KREPŠINIO 
AIKŠTĖJE IR ŠALIA JOS 

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
(Tęsinys) 

N e t i k ė t a s p r a l a i m ė j i m a s 
i r r e v a n š a s 

Sekė lengva pergalė Aust ra
lijos sostinėje Canberra ir t rys 
laimėjimai tolimoje Tasmani
jos saloje. Šis neįdomus t a rpas 
buvo paįvairintas Tasmanijos 
sostinės Hobarto miesto bur
mistro ir vietos lietuvių vai
šingu priėmimu bei „bume
rango" varžybomis. „Boome-
rang" yra vietos australų me
džioklės ginklas. Jį paleidus į 
paukštį ar gyvulį ir nepatai
kius, jis grįžta prie savininko 
kojų. 

Tokių ginklų dirbtuvės, vie
nintelės likusios Australijoje. 

savininkas išbrėžė didžiulį 
ratą pievoje ir davė kiekvie
nam iš mūsų po tris metimus. 
Mano du „bumerangai" grįžo į 
ratą ir aš laimėjau prieš savo 
j aunus krepšininkus. Tas „bu
merangas" dar išdidžiai kabo 
prie mano trofėjų. 

Po tų lengvų pergalių, kiek 
sušalę, išsirikiavome sausa
kimšai pr ikimštame Melbour-
no stadione prieš Viktorijos 
valstijos rinktinę su keliais 
olimpiniais žaidėjais ir vienu 
amerikiečiu profesionalu. Ati
da rymas iškilmingas su Ame
rikos konsulo sveikinimu ir 
lietuvių taut inia is šokiais. 
Mūsiškiai lėti gynime, dar 

lėtesni puolime, metimai ne
randa krepšio, ir pirmasis pra
laimėjimas 67:58. 

Tai buvo liūdnas vakaras 
Melbourno lietuviams ne vie
nas šluostė ašaras. Išsigando 
mūsų tautiečiai Adelaidėje, 
kur mūsų laukė visa eilė 
pajėgesnių komandų. Mel-
bourne dar turėjome keletą 
lengvų rungtynių, tarp jų dvi 
prieš lietuvių komandas. O 
prieš išvykstant į Adelaidę 
stojome dar kartą prieš Vikto
rijos rinktinę. Vyrai žinojo, ką 
tos rungtynės reiškė, žaidė su 
užsidegimu ir laimėjo užtik
rintai 71:57. Adelaidės lietu
viai lengviau atsikvėpė. 

Adelaidėje, po apšilimo 
rungtynių prieš lietuvių „Vy
čio" klubą, laukė Australijos 
latvių rinktinė. Kaip visada, 
kova atkakli, bet mūsų greitis 
nulemia puikią pergalę. Pir
mas egzaminas buvo prieš 

Pietų Australijos „Ali Stars" 
su 6 Australijos rinktinės 
žaidėjais. Žaidžiame su pasi
tikėjimu ir laimime 103:82. 
Sekančios rungtynės prieš 
Australijos olimpinę rinktinę 
— tai išvykos kulminacija. 
Policijos orkestras groja Lietu
vos himną, sveikina Ameri
kos konsulas ir Australijos lie
tuvių Sporto sąjungos 
pirmininkas Jurgis Jona-
vičius. Jis suorganizavo tą 
visą išvyką, susidraugavome, 
o vėliau kartu dirbome dėl III 
PLS žaidynių australai norė
jo žūtbūt laimėti, žaidė su 

ypatingu azartu ir dažnai ne-
sportišku kietumu. Mūsų ko
manda nepasimetė, kovojo pa
sigėrėtinai ir išplėšė įspūdin
giausią visos šios kelionės per
galę 93:88. Perpildytoje salėje 
lietuviai šaukė iki užkimimo, 
net matėsi džiaugsmo ašaros. 

Pu ik i išvykos paba iga 
Kanadoje 

Nugalėję dar kartą Pietų 
Australijos rinktinę, nusi-
bastėme į tolimąjį Perth. Nu
džiuginome ten vietos lietu
vius keliomis pergalėmis. 
Grįžome į Sydnėjų išvargę ir 
išsisėmę. Dar kartą laimėjome 
prieš Sydnėjaus rinktinę ir pa
baigai prieš „Co'.ts" komandą 
net 93:50. 

Visų džiaugsmui nebuvo ri
bos. Žaidėjai, kaip tokiais at
vejais įprasta, griebė trenerį ir 
jį išmaudė šaltame duše, o 
tada kėlė šampano taures 
Dušo šaltumo nejutau, tik vi
dinę šilumą, kad žaidėjai ir 
treneris sudarė vieną vienetą. 
Pagaliau įtampa ir nervų ka
ras baigėsi, pajutome, kad 
uždavinį atlikome be prie
kaišto. 

(Bus daugiau' 

Akimirka iš 1964 m Amerikos lietuvių krepšinio rinktino rungtynių 
prieš Australijos olimpinę komanda Adelaidėje Kungtyne.- po kietos ko
vos haigesi 93 M8 lietuvių pergal* 
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KUNIGO DR. MYKOLO 
KIRKILO ODISĖJA 

Kun. Mykolas Kirkilas 

Yra žmonių, kurių tikslas 
— nieko nedirbti, nieku ne
sirūpinti ir su nieku nesusi-
rišti. Žmogaus pasaulis to
kiems šiandien yra tar tum 
apsitveręs aukštom tvorom. 
Tačiau yra žmonių, kurie gy
vena ne tik sau, bet rūpinasi 
ir kitais, ypač savo tautiečiais. 
Amerikos lietuvių tarpe visais 
laikais netrūko pasiauko
jančių ir aukojančių krikš
čioniškiems bei tautiniams 
reikalams. Džiaugiamės, turė
dami savo tarpe kilnių ir 
šviesių pavyzdžių, kurių šir
dys yra jautnos ir kurių ran
kos pilnos, ypač savo tau
tiečiams Lietuvoje. Vieni vy
ksta į tėvynę dirbti, skirdami 
savo patirtį ir sugebėjimą, 
auklėdami jaunąją kartą. Kiti, 
metų naštos slegiami, remia, 
pagal savo išgales, finan
siškai. Didesnės apimties fi
nansine pagalba dažniausiai 
yra surišta su kuria idėja, 
ypač religine ir kultūrine. O 
tokių šviesių pavyzdžių tu
rime, pvz., prelatą Juozą 
Prunskj , prelatą Joną Kučingį 
ir eilę kitų. Negalime praeiti 
nepaminėję kuklų, niekur ne-
siskelbiantį. kunigą Mvkolą 
Kirkilą. 

Kun. Mykolas Kirkilas, su
laukęs auksinių pensininko 
dienų, gyvenimo rudenį lei
džia šiltoje ir saulėtoje Flori
doje, gausiame lietuvių telki
nyje. St. Petersburge. J i s , ir 
neprašomas, žino, kur ir ką 
paremti iš savo kuklių san
taupų. Nenorime garbingą ku
nigą Mykolą Kirkilą palikti 
nuošaly. Tad imsime ir užkal
binsime. 

— Pirmiausia, esu dėkingas 
Dievui, kad esu dar galintis 
savomis jėgomis vaikščioti ir 
autobusu važinėti ir kaip ku
nigas patarnauti bažnyčiai, 
savo tautf i iams, vietiniams 
tikintiesiem? padėti dvasiškai. 
Labai labai gaila, kad mano 
praeitis Lietuvoje buvo tokia 
t rumpa dėlei sovietinės oku
pacijos (žemiško pragaro) anot 
mūsų žymaus prezidento Rea-
gan išsireiškimo. Dėlei to 10 
metų teko išgyventi Austrijoj. 
Kadangi tuo metu buvo karas. 
kad išvengčiau būti paimtas į 
vokiečių kariuomenę. pra
dėjau studijuoti veterinarijos 
mediciną, o po to i frontą, bet. 
ačiū Dievui, man įpusėjus, ar 
net bebaigiant studijas karas 
pasibaigė. Kilo klausimas, ką 
man daryti? Eiti į lagerj ir 
laukti, kol galėsiu emigruoti į 
JAV. ar kur kitur0 Pataria
mas dr. A. Milaknio ir dr. B. 
Medzikausko. bei jų šelpia
mas. 1946-47 baigiau Vienoje 
Veterinarijos akademiją ir 
gaunu leidimą emigruoti \ 
Ameriką. 

Tuo metu kunigui lietu
viškose parapijose vietos nebe
buvo, nes visose parapijose jau 
buvo emigrantų kunigų. Vel 
kilo klausimas, ką daryti to
liau0 Dr. Milaknio patariamas. 
nuėjau i vieną vyrų ligoninę. 
Mane tuoj pat priėmė, b» t 
kaip slaugytoją ir valytoją. 
Visų pirma nuvykau pas vie-

tinį vyskupą. Jis gražiai pri
ėmė ir leido dirbti. Iš ryto au
kodavau šv. Mišias, o po to 
vykdavau dirbti \ ligoninę, 
kaip slaugytojas ir valytojas. 
Po kiek laiko pastebėjo ligo
ninės darbuotojai, kad aš esu 
kunigas ryte, o po to grindų 
valytojas ir ligonių slaugyto
jas. Pasikvietęs ligoninės 
vedėjas atleido iš darbo. Vėl 
kilo klausimas, ką toliau dary
ti? J . Sakas, dirbantis tuo lai
ku Čikagos didžiuose fabri
kuose, nuveda ir mane į 
darbą. Dirbau su vienu lietu
vių emigrantu ir vežiojome an
glis iš sandėlio. Baisus darbas. 
Kun. Petraitis, sužinojęs apie 
mano padėtį, patarė vykti į 
vietinę nelietuvių parapiją 
(Šv. Benedikto), kur tuo metu 

gyveno daug vokiečių emi
grantų. Priėmė mane laikinai, 
kol klebono vikarai grįš iš 
atostogų, o po to vėl reikės 
ieškoti darbo. Vėliau mane 
išsiuntė į Šv. Kristinos para
piją. Tuo metu buvo daug lie
tuvių senosios emigracijos, 
kur reikėjo kunigo Chester-
ton, MI. Ten teko aukoti pa
maldas lietuvių ir anglų kal
ba. Čia gyveno lietuvių 
ūkininkų, kurie turėjo gyvulių 
ūkius. Todėl čia atlikdavau 
pareigas kaip kunigas, o po to, 
eidavau padėti ūkininkams, 
nes buvau veterinarijos gydy
tojas. Tuo laiku mano pagalba 
j iems buvo didelė. Dabar galiu 
paremti ir „Draugą" „Dirvą", 
„XXI amžių" ir panašius kul
tūrinius laikraščius. Toje vys
kupijoje išbuvau 10 metų ir su 
vietos vyskupo leidimu vėl 
grįžau į Čikagą. Vietos vysku
po paskyrimu, pradėjau dirbti 
Šv. Julijonos parapijoje. Joje 
išbuvau 20 metų iki išėjimo į 
pensiją. Šiuo metu gyvenu 
pensininkų išgarsintoje Flori
doje. 

Ne per seniausiai lankiau 
Lietuvą ir parsivežiau gan 
liūdnus įspūdžius. Grįžti į Lie
tuvą negaliu, nes esu per se
nas. Tik linkiu ir meldžiu 
Dievą, kad brangi mūsų 
tėvynė atsikratytų sovietinės 
okupacijos liekanų ir alkoho
lizmo blogybių, ir ryžtųsi savo
mis jėgomis grįžti prie senelių, 
prosenelių darbštumo ir tikė
jimo. 

Mari ja R e m i e n ė 

CLASSIFIED GUIDE 
MISCELLANEOUS REAL ESTATE 

AUTOMOBILIO, NAMU. SVEIKATOS, 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoiis ir Off. Mgr. Aukse 
5. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOUS 
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T A I S O M E 

SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MASINAS. ŠALDYTUVUS, 

ŠILDYMO SISTEMAS. 
VIRYKLAS, O R O VĖSINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 773-585-6624 

Gražuoles gulbes Lietuvos ežere. 

SUGRĮŽIMAS 
ROBERT DŪDA 

Užaugau mažame miestelyje 
vakarinėje Massachusetts val
stijos dalyje. Tai buvo ketvir
tame ir penktame dešimtme
tyje. Buvau laimingas, kad 
pirmuosius 14 savo gyvenimo 
metų praleidau, artimai bend
raudamas su savo nuostabiais 
lietuviais seneliais. Buvo leng
va ir natūralu kalbėti ang
liškai arba lietuviškai, prik
lausant, ar buvau pirmame ar 
antrame mūsų namo aukšte. 
Seneliams mirus, lietuvių kal
bą reta: benaudojau. 

Tapau JAV aviacijos kariu ir 
prieš metus, vasario mėnesį 
baigiau 32 metų karjerą, ku
rios metu buvau siunčiamas į 
tolimiausius pasaulio kraštus, 
bet, aišku, ne į Lietuvą. 

Išėjęs į pensiją, pasidariau 
sąrašą vietovių, kurias norė
čiau pamatyti. Lietuva buvo 
pirmoje vietoje. Užsiprenume
ravau „Lithuanian Heritage" 
žurnalą. įsigijau gerą Lietuvos 
žemėlapį ir nutariau, kad-lai
kas „susirasti savo šaknis". 
Deja, mano senelių kilmės 
miestas nebuvo pažymėtas že
mėlapyje. Atsiminiau, kad se
nelis sakydavo — ^Sevelionys 
— geri žmonės!" 

Gruodžio mėnesį per draugą 
sužinojau apie čia šešiems 
mėnesiams viešinčią porą iš 
Kauno. Mes pakvietėm juos 
praleisti Kalėdas su mumis. 
Mano nustebimui, ta moteris 
ne tik žinojo Sevelionis, bet ir 
jos motina buvo iš ten kilusi. 
Viskas taip susiklostė, kad 
mano nauji bičiuliai Danguolė 

N'uotr. L. Baltrušaitienės 

Kf i i r , / r r . k : ts i A n < \ : k ' U „ . n m i . k : .1 Nuotr A. Ži 

ir Arūnas ir aš šių metų 
gegužės 22 d. suomių oro lini
ja pasileidome į Lietuvą. 

Jie buvo sakę, kad reikia 
bent trijų savaičių, jei noriu 
pamatyti Lietuvą. Jie buvo 
teisūs. Nuostabu, kad mums 
nereikėjo žodyno. Nors lietu
viškai nebuvau kalbėjęs 40 
metų, kasdien mano lietuvių 
kalba gerėjo. Mums visiškai 
užteko mūsų Jaužytos" lietu
vių bei anglų kalbos. 

Visiems galvojantiems apie 
tokią kelionę, aš nedvejoda
mas sakyčiau — važiuokit. 
Kiek pastebėjau, nėra jokios 
priežasties nevažiuoti. Aš pa
sitikrinau su Valstybės depar
tamentu. BuVfcu įspėtas pasi
saugoti vagių, kaip ir visuose 
miestuose, ir vandens tolimes
niuose kaimeliuose. Šiaip ne
buvo jokių negatyvių komen
tarų. 

Lietuva — tai žalias, žalias 
kraštas su derlingu juodže
miu. Mažai matėme tvorų. 
Žmonės draugiški, mandagūs, 
daugelis išgyvena sunkius 
laikus. Pasikeitimas nuo ko
munizmo į kapitalizmą nebu
vo lengvas. Kai kurie žmonės 
gyvena gerai, o daugeliui sun
ku. Matyti elgetaujančių sene
lių. Tačiau tai vienas švariau
sių kraštų, kiek aš matęs, o 
esu daug apkeliavęs. Pinigas 
ir darbas yra beveik tautinė 
aistra, nes žmonės bijo nedar
bo ir nežinomos ateities. 

Susitikau tolimą pusbrolį, 
kuris gauna 220 litų ("54 dol.) 
per mėnesį. Nesuprantu, kaip 
įmanoma pragyventi! Būtų 
puiku, jei čia įsikurtų kokia 
didžiulė Amerikos bendrovė, 
suteikianti tūkstančius darbo
viečių! Bankų krizės ir keisti 
įstatymai sulaiko investicijas. 

Pagal Amerikos standartus, 
kainos žemos. Normaliai geri 
pietūs kainuotų apie 5 dol., jei 
tai ne vakariečius turistus lu
panti užeiga. Nebrangiai gali
ma įsigyti lino gaminių, ginta
ro, keramikos bei medžio dir
binių. Aplankėme daug istori
nių vietovių Vilniuje, Trakų 
pilį, Rumšiškių lauko muziejų, 
Šiaulius ir Kryžių kalną. Pa
langą, Gintaro muziejų, akva
riumą ir delfinariumą Klaipė
doje. Karo muziejų. Velnių 
muziejų ir 9-tą fortą Kaune. 

Didžiausi įspūdžiai — Trakų 
pilis, Galvės ežero saloje. La
bai graži vietovė ir puikiai res
tauruojama; Palangoje tiltas 
vidurnaktį. Saulė dar vis ne
buvo tikrai nusileidusi ir vaiz
das nuostabus; Velnių muzie
jus Kaune — gal vienintelis 
velnių muziejus pasaulyje ir 
tikrai sukėlf- smagaus humo
ro. 

Didžiausia.- nusivylimas — 
Rumšiškės. įdomu. Tai daug 
potencialo turintis muziejus, 
bet gidės neatrodė savo darbu 
susidomėjusios, jautėsi lyg jos 
verčiau būtų kitur, lyg mums 
daro paslaugą, įleisdamos į 
namelius... Gal reikėtų Walt 

Disney stiliaus apmokymo, tu
ristams paslaugumo, kad at
vykusius gaubtų praeities ma-
gika.. 

Kitos pastabos. 
Nesitikėkite nuvykę numes

ti svorio! Bulvės, grietinė, ska
ni duona, gardūs tortai ir ge
ras alus! Patartina daug 
vaikščioti! 

Būtų buvę gerai investuoti į 
Chicago Bulis krepšinio ko
mandos produktus. Beveik 
kiekvienas vaikas dėvėjo ką 
nors su „Bulių" ženklu! 

Sužinojau, kur naudotos 
mašinos keliauja iš Vokietijos 
— į Lietuvą. Benzinas kainuo
ja apie 1.50 dol. už galioną. 
Mums tai įmanoma, bet Lietu- | 
voje tai labai brangu, jei už- Į 
dirbama apie 100 - 150 dol. | 
per meaesį. Daugelis naudoja- | 
si viešosios transportacijos i 
priemonėmis. i 

Jei įmanoma, patartina ap- , 
lankyti sodus, sodų namelius, , 
kuriais džiaugiasi daugelis 
miesčionių. Čia aiškiai matyti ' 
lietuviškasis ūkininkystės po- ' 
linkis, nes sėkmingai augina- * 
mi agurkai, pomidorai, ridi- ' 
kai, svogūnai ir t.t. Be to, čia i 
susirenka šeimos, ne tik dėl I 
maisto, bet ir pabendrauti, L 

pasilinksminti. 
Tikrai yra daug gandrų Lie

tuvoje, bet nemačiau kūdikius 
nešančių. 

Ar aplankiau Sevelionis, kur 
tie geri žmonės? O kaipgi ne! 
Tai buvo apie 7 nameliai į pie
tus nuo Žiežmarių, netoli 
Kruoniu. Apie 10 mylių va
žiavome negrįstu keleliu. Ru
sai visa tai buvo pavertę kol
chozu. Mano lietuviai draugai 
juokavo ir klausė, ar norėčiau 
šias žemes atpirkti. Atsakiau, 
kad ne, bet esu laimingas, kad 
mano seneliai laiku išvyko į 
Ameriką. Mieliausia buvo Kal
vių bažnyčia, kurioje mano 
seneliai melsdavosi. Ji pasta
tyta ant kalnelio virš ežero ir 
gamtovaizdis nepaprastai ža
vingas. 

Bendras įspūdis — gražus 
kraštas, puikūs ir darbštūs 
žmonės. Dabar kraštas be galo 
neturtingas. Lietuvai būtinai 
reikia būti priimtai į Europos 
Sąjungą ir NATO. kad užtik
rintų jos ateitį. Lietuva sten
giasi, bet būtinai reikalinga 
mūsų pagalba. Daugelis lab
daros organizacijų padeda 
vargstantiems, bet reikalinga 
daug daugiau. 

O Danguolei ir Arūnui aš la
bai nuoširdžiai dėkoju, kad 
parodė Lietuvą. Aš grįšiu. Da
bar Lietuva išgyvena sunkius 
laikus, bet lietuviai yra pat
varūs ir išradingi žmonės, ir 
viskas eis geryn. Esu pasiry
žęs viską daryti, ką tik galiu. 
Lietuvai padėti. Lai Dievas 
laimina visus! 

Robert Dūda jau keletą metų 
per .Saulute". Lietuvos vaiku glo
bos būrelį, remia kelis Lietuvos vai
kučius ir padėjo .Saulutei" įkurti 
Web Site internete. Po pirmos ke
liones į tėvyne jis dalinasi savo 
įspūdžiais. Iš anglų kalbos verte 
Indre Tijūneliene 

Nerūkant i s p e n s i n i n k a s 
i e š k o k a m b a r i o su vir tuvės 
privilegija Marąuet te Pk. arba 
Oak Lavvn apyl. Skambinti 9:30 
v.r. arba 9-.30 v. v., tel. 773-472-
1249. 

41 m. s ą ž i n i n g a m o t e r i s i eško 
darbo prie ligonių arba vaikų, 
arba namų ruošoje. Kalba lietu
viškai, angl i ška i , lenkiškai ir 
rusiškai. Skambinti Nijolei. Tel . 
708-535-6503 a r b a 773-779-
0068. 

. GREIT 
* W ^ PARDUODA 

1 ^ ^ RE/MAJC 
R E A L T O R S 

(773) 586-5959 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

R I M A S L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavyorų ĮKainavimas vai tui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Pensininkams nuolaida 

MISCELLANEOUS 

E L E K T R O S 
Į V E D I M A I — P A T Ą S Y M A 1 

Tur iu Ch icagos mies to le id imą. 
Di rbu užmiesty D i rbu gre i ta i , 

garantuota i ir sąž in inga i . 
773-779-3313 

K L A U D I J U S P U M P U T I S 

VVashlngton. D.C., l ietuvio sav in inko j 
„ l andscap ing " kompan i ja l a i t o 

darb in inko. $5.50 i va i . Je i nor i , gal i 
dirbt i 12 va i . į dieną. Vieta gyvent i 

bus parūpinta už $ 1 3 0 į mėn. 
Kreipt is: Alex. tel. 2 0 2 - 2 4 4 - 2 3 7 3 

Reikalingos moterys namų 
valymui. Viena moteris valo po vieną 
namą. Savaitine alga $375. Kambarys 

gyvent: bus parCpintas. 
Tel. 608-244-9393 arba 

608-444-5126. Susikalbėti galirra 
lenkiškai, rusiškai arba angliškai. 

Dovvntovvn fast food restaurant 
is looking for p.t. or f.t. 

cashiers & lotehen heipers 
for breakfast & lunch. 

Experienced mngr. also vvanted. 
Call 312-649-0622 

BALTI)A EXPRESS CO LTD 

PREZ. VIDMANTAS RAPŠYS 

KALĖDINIAI SIUNTINIAI Į LIETUVĄ! "" : 

Su pristatymu i namus be muito nemažas ir vertingas 
amerikietiško maisto siuntinys tik 44.00 

Visa tai per liALTJjA U.VV2LZ, - vienintelę kompaniją laiku 
pristatančią šventinius siuntinius 

Kalėdiniai siuntiniai turi būti pristatomi iki lapkričio 5 d. 
Atvežkite arba atsiųskite UPS 

8327 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60652 
Skambinkite nemokamai: 

1-800-SPARNAI / 1-800-772-7624 

I 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES 
SUTEMOS 1938-1940 

Kazys Škirpa 
Atsimin imai ir dokumenr ta i 

Leidėjo žodyje Tomas Remeikis, 
P h D . rašo: ..Autorius prisiminimus 
rase remdamasis išsaugotais 
dokumentais, kuriuos išsiveža Ir 
paslėpė po išvijimo iš Lietuvos 
atstovybes Berlyne". Sio didžiulio 
veikalo išleidimą parėmė Akade
minės skautiįos leidykla Čikagoje. 
Leidykla ..Lietuvos kronika"- AB 
..Vilspa" dkaga-Vilnius 1996 m., 
didelio formato. 486 psl.. kieti 
viršeliai. 
Kaina su persiuntimu JAV • $25.00 
lltoois valstijos gyv. prideda $1.75 

„Sales Tax" 

P r a n a s Z u n d e 
KAZYS BIZAUSKAS 

1 8 9 3 - 1 9 4 1 
Dviejų t o m ų monograf i ja . I t. - 323 psl., II t. - 430 psl . 

Plačiai a p r a š o m a K. Bizausko g y v e n i m a s ir veikla 
d i p l o m a t i n ė j e tarnyboje . G a u n a m a D R A U G E . 

Pap ig in t a i — 6 do l . u ž knygft 
Su p e r s i u n t i m u — 8 dol. 

Illinois valst i jos gyv . p r i deda „State sales t ax" - 0.53 dol. 

Naujausios žinios 
iš Lietuvos-
99DRAUGEl 
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Lijana Kopustaitė 
Sopranas 

Š.m. spalio 26 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre, Chicago, IL 

Rengia: Jaunimo centras 
Gintė Čepinskaitė 

Pianistė 

LAIŠKAI 
JUODOJI DĖMĖ 

LIETUVOJE 

1990 m. atkūrus nepriklau
somą Lietuvą, veiklesnieji 
nuostabiai vykdė vario ir kitų 
metalų panaudojimą „sėkmin: 
giau". Be reikalo telefonai su
jungti vielomis, be naudos va
rikliai dūzgia fabrikuose ir 
dirbtuvėse, be reikalo bažny
čiose skamba varpai, įkyriai 
dunda pravažiuojantieji trau
kiniai, piktina metalinės durų 
rankenos. 

Pažangiai rašanti spauda 
stebėjosi pradėto verslo nau
da. Tokios rūšies išminčiams 
kūrybingai darbuojantis, pro
dukcija padidės, sumažėjus 
telefonams, fabrikams ir dirb
tuvėms, griūvančios bažnyčios 
darbingai kaimuose ieškos se
nų noragų Mišių pradžiai aps
kelbti. Traukiniai neterš oro, 
juos pakeis greitai žingsniuo
jantieji arkliai, atgis senovėje 
buvę bėgliai iš pašto į paštą 
su skubiomis siuntomis. 

Pasaulis stebėjosi lietu
vaičių išradingumu. Didelė
mis raidėmis džiaugtasi spau
dos žmonių laisve. 

Netrukus išminčiai nus
prendė, kad vielų, mašinų, 
varpų ir bėgių traukymas rei
kalauja per daug pastangų. 
Nutarta asmeniškai kreiptis į 
prSmonės, mėsinių, pieninių 
ir kioskų šeimininkus, pasiū
lius bendravimą: jūs mums 
kas mėnuo mokate tiek pi
nigų, taigi būsime jūsų turto 
dalininkai ir saugotojai. Atsi
sakius draugystės, turėtumėte 
du pasirinkimus: 1. jūsų pel
ninga įmonė išlėks į padang
es, arba 2. jūs išlėksite į pa
danges. Po to šeimininkai 
tikrai priims mus partneriu. 

Pasaulis irgi stebėjosi nau
jos Lietuvos veiksmingumu. 
Savininkams pasipriešinus, 
draugiško pasiūlymo vykdyto
jai kreipdavosi į policiją, toji 
prigriebdavo atskalūną nuosa
vybės savininką priimti drau
gų pasiūlymą, arba žinokis. 

1997 metų rudenį grįžau iš 
Lietuvos. Daugybė įspūdžių: 
yra gerų, ne taip gerų ir 
blogų. Gerus skaitome pirmuo
se puslapiuose, ne taip gerus 
irgi žinome. O apie blogus? 

Anais metais Lietuva už
mezgė diplomatinius santy-. 
kius su Afrikos valstybe, 
žinoma gyventojuose įsisiur
bia piktybine liga. Ar jų diplo
matai, atstovai ką nepaprastai 
svarbaus pardavinės Lietu
vai? Ką jie pirks iš Lietuvos? 
Pasaulyje nuskambėjo Lietu
vos demokratiškas gerašir
diškumas. 

Kita Afrikos valstybė nutarė 
jų valstybės piliečius, kal
bančius skirtingu akcentu, 
išskersti, nes kulkos per bran
gios. Jų būrelis atvežtas į Lie
tuvą susipažinti su mūsų 
mergaitėmis, berniukais, kar
vėmis, darbais laukuose, mal
domis bažnyčiose. Ruošiamasi 
lietuviškai krikštyti Afriką? 
Pasaulyje nuskambėjo Lietu
vos demokratiškas gerašir
diškumas, nesvarbu religijos, 
rasės, kultūros, papročiai. 

Sumanymais kaišyti ne tik
tai lietuvaičiai, bet ir lietu
vaitės, tokioje padėtyje įžiū
rėjo dolerių upelį. Išminčių 
atstovai pasiekė tolimuosius 
kraštus. Paklojus glėbį dole
rių, atsidarė tolimų ir ne taip 

tolimų valstybių sienos. Pa
vieniui ir su šeimomis atsi
randa prie Lietuvos, kuri esą 
nesaugo savojo pakraščio. Eik, 
bėk ko greičiausiai į demok
ratiškai mulkinamą Lietuvą. 
Mums brangioje valstybėje at
sirado nelegalių bėglių iš In
dijos, Pakistano, Bangladešo, 
Kambodijos, Afganistano, net 
iš Afrikos. 

Lietuvos vyriausybė vaidina 
negalinti jų sulaikyti, išsiųsti 
iš kur atvyko. Jei taip, tai ne
legalūs atbėgėliai, vedlių pas
katinti, suorganizavo savo ir 
lietuvių išgamų vadovauja
mus komitetus, šūkauja link 
Vakarų, reikalauja geros prie
glaudos, darbo, laisvės bend
rauti su lietuvaitėmis ir lietu
viais (ten yra ne tiktai vyrų, 
bet ir moterų, net vaikų). To
kius, su vaikais, turėtų tuojau 
pasiųsti iš kur atvykę, su val
stybine Lietuvos sąskaita iš
laidoms apmokėti, taip pat 
atbėgėlių gimtajam kraštui. 
Tegul pasaulis sužino, kad 
Lietuva . baisus, neteisingas 
kraštas nelegaliems atbėgė-
liams, tegul per pasaulį nus
kamba spaudoje, televizijoje: 
nebėkite į Lietuvą, tai baisus 
kraštas nelegaliai atvyku
siems! 

Algirdas Gustaitis 
Los Angeles, CA 

LAIŠKAS IŠ VILNIAUS 

Būkit pasveikinti iš už jūrių 
marių. Tyliu, nerašau nieko į 
„Draugą", nes buvome rū
pesčiuose paskendę iki ga
vome jau savą butą. Dabar ir 
vėl „kuriamės" tai užimti. 

Perėjom daug sunkumų. Jų 
čia daug, telefonu nieko ne
patvarkysi, eisi nuo „Aino-
šiaus pas Kaipošių* ir vis tiek 
tiesaus atsakymo, negausi. 
Vėl eisi ir vėl siųs kažkur. 
Vienu žodžiu, naujai kurian
tis daug rūpesdų ir sunkumų. 

Gyvent galima, tik nekrei
piant dėmėsi'i į visus žmo
giškuosius trikumus. Jų dar 
yra , nors mažiau kaip būdavo 
prieš 3-4 metus. 

Vilnius dnbinasi sparčiai: 
statybos, remontai, o automobi
lių — marios. Vairuotojų pusę 
reiktų laikyti daboklėse. Čia 
gatvėse vairuotojas viešpats: 
nori gali pereinantį gatvę per
važiuoti ir nuvažiuoti visai be 
skrupulo. Man susidarė vaiz
das, kad policija pati bijo vai
ruotojų, kol kas dar savo 
kojomis „vairuojam" ir nema
nom iki pavasario įsigyti auto. 

Parvažiuosim į Čikagą 
lapkr. 20 d., pabuvę va
žiuosim į Floridą šildytis. 
Draugai Lietuvoje dėl to liūdi, 
bet... 

Prezidentiniai rinkimai bus 
siaubingi, matant kas darosi 
ir kas daroma, kad tik V. 
Landsbergis nelaimėtų. 

Visoje Lietuvoje atmosfera 
(rinkiminė) nekokia. Kas bus 
— neaišku, o tų neaiškumų 
čia labai daug ir visame 
kaime. Melskimės ir prašy
kime stebuklo, nes jo ir vėl 
reikia. 

Jadvyga Damušienė 
Vilnius 

IŠEIVIJOS SPAUDA IR 
LIETUVA 

Beveik galima sakyti, jog 
pirmoji lietuviška spauda atė
jo iš išeivijos, kaip pvz. .Auš
ra". JAV lietuvių spauda vi

suomet buvo atsirėmusi į Lie
tuvą ir į jos reikalus. Visos 
vietinės žinios ir darbai už
leisdavo pirmenybę naujoms 
iš tėvynės ir apie tėvynę. Dau
giausia tai buvo geravališki 
pranešimai. 

Buvo ieškota objektyvumo 
net ir tamsiausiose Lietuvos 
valandose. Kovota dėl Lietu
vos laisvės ir nepriklausomy
bės, dėl demokratijos įtvirtini
mo išsilaisvinusioje Lietuvoje. 
Iš tikrųjų išeivijos spauda 
parašė objektyviausią moder
nių laikų Lietuvos istoriją. 
Būtų gera padaryti, pavyz
džiui, JDraugo" metinės Lietu
vos reikalų santraukas, prade
dant nuo 1940 metų iki šian
dien. O, išvertus anglų kal-
bon, visa tai pristatyti „The 
National Press Club" specia
liame renginyje VVashington. 
Tokio paminko išeivijos spau
da yra užsitarnavusi. 

Saulius Šimoliūnas 
Detroit, MI 

ABC...KLM...VZŽ 

Ambasadorius, bajoras, chu
liganas, čigonas, diplomatas, 
ekonomistas, fanatikas,. gu
bernatorius, humanitaras, idi-
jotas, jėgeris, neo-lituanas, 
oportunistas, prezidentas, ra
binas, senatorius, šundak
taris, teologas, vicepremjeras, 
zanemunčikas, žydas ir kiti 
priimtini lietuviški žodžiai. 

Tačiau naujadaras „lyderis" 
užkliuvo. Kodėl? Puikiausiai 
tinka tarp komisaro ir mini
stro. Arba tarp kapitalisto ir 
mužiko. Man asmeniškai 
„fiureris" labiau patinka, 
bet... 

Arvydas Matonis 
VVilbraham, MA 

AR TAI NE ĮŽEIDIMAS? 

Teko skaityti Z. Juške
vičienės rašinį „Draugo" 202 
numeryje, pavadintą „Dai
lininkė M. Stankūnienė ren
giasi parodai", kur buvo 
aprašytos ankstesnės daili
ninkės meno parodos. Daili
ninkė savo parodą buvo 
nuvežusi net ir į Australiją. 

Straipsnyje rašoma, kad 
Australijos lietuvis, Jonas 
Mašanauskas, laikraštyje 
„Mūsų pastogė" šitaip rašė: 
„Sakoma, kad yra lengviau 
kupranugariui išlįsti per ada
tos ausi, negu tautiečiui ati
daryti piniginę reikalams, iš 
kurių jis nemato greitos ir 
didelės naudos". 

Tai aukščiausios rūšies me
las! Patartina Jonui Maša-
nauskui atidaryti akis ir pasi
dairyti po išeivijos pasaulį. 
Jis atras, kad lietuviai sudėjo 
milijonus Lietuvių ir Tautos 
fondams, sudėjo pinigus Li
tuanistinei Katedrai, Parti
zanų šalpos fondui, Našlaičių 
globai, „Saulutei", BALFui ir 
daugeliui kitų, kurie prašė 
paramos. 

Kokią naudą turėjo aukoto
jai? Aukotojai neieškojo jokios 
naudos bet, darė iš meilės 
tėvynei ir artimui. Meno dir
binius perka tie, kurie jų nori. 

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL 

A.fA. 
Dipl. teis. maj. 

JUOZAS V. VILUTIS 
Savanoris Kūrėjas 

Gyveno Čikagoje. 
Mirė 1997 m. spalio 20, d., sulaukęs 97 metų. 
Gimė 1900 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvoje. Utenos apskri

tyje, Užpaliuose. 1938 m. baigė Vytauto Didžiojo universitete 
teisių fakultetą. Vokietijoje gyveno Augsburgo mieste. Ameri
koje išgyveno 46 m. 

Nuliūdę liko: sūnus Rimantas, duktė Vita. žentas Petras 
Bulikai; Lietuvoje: brolis Antanas , seserys Angelė Snitkienė, 
Brone Valiuliene su šeimomis ir daug kitų giminių. 

Priklausė Ramovėnų sąjungai, buvo jos centro valdybos 
narys, ir „Laisvosios Lietuvos" redakciniam kolektyvui. Velio
nis Juozas buvo vienas iš paskutiniųjų Lietuvos Nepriklauso
mybės kovų savanorių. 

Velionis pašarvotas trečiadienį, spalio 22 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks ketvirtadienį, spalio 23 d. Iš laidojimų 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palai
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnus , duktė , žentas , brolis ir seserys. 

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 800-
994-7600. 

Šv. Florijonas gaugo Ančiškių bažnytkaimį (Kėdainių r.) nuo gaisrų ir pot
vynių... Nuotr. Algimanto Žižiūno 

A.tA. 
DR. ALEKSANDRUI PLATERIUI 

mirus, žmonai LAIMAI ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą. 

Liucija Paulauičienė 
Irena Wethington 

A.tA. 
DONALD A. PETKUS 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo sūnų DONALD M. 
PETKUS, „Lituanicos" futbolo klubo nuolatinį 
rėmėją ir kitus šeimos narius bei artimuosius. 

LFK„Lituanica" valdyba ir nariai 

TRANSPAK 
Siuntiniai j Lietuvą laivu arba oru. 

Siunčiame baldus ir komercines siuntas. 
Knygos j Lietuvą, 0.59 sv., minimumas $25.00. 

Pinigai pervedami doleriais - nuo išsiuntimo 
dienos į gavėjo rankas per 2 - 5 dienas. 

50 sv. maisto produktų $98.- Šventinis $39.-
Įstaiga Floridoje: vedėja Vida Meiluvienė 
Tel: d. (813)360-9881. n. (813)360-1364. 
TRANSPAK, 4545 West 63rd St., Chicago, IL 60629 

Telefonas: (773) 838-1050 
Atstovybė Lietuvoje: Vilnius, 26-24-27, 26-28-27 

• 1798 m. spalio 24 d. Rusi 
ja, Austrija ir Prūsija galutinai 
pasirašė sutartį dėl trečiojo Lie-
tuvos Lenkijos valstybė* pada
linimo. Beveik visa Lietuva 
teko Rusijai, tik kairysis 
Nemuno krantas — Prūsijai. 

„SAULUTE" DĖKOJA 
Per LB Daytona Beach, FL.pietus „Saulutės" labda

ros pasiuntimo išlaidoms paaukojo: A. J. Mažeikai $50; 
Al. Sandargienė $30; po $20 V. Avižienė, Bužėnai, V. 
Bagdonienė, J. J. Bartkai, V. G. Kamantai, N. O. 
Kreivėnai, A. D. Šilbajoriai, R. Snarskienė; po $10 J. V. 
Janušaičiai, M. A. Jagučiai, A. S. Kalvaičiai, G. V. 
Lapenai. I. Ramanauskienė, J. A. Sodaičiai, D. L. Stu-
kai; po $5 Bartienė, P. Damijonaitis, F. Dippel. V. B. 
Dzenkauskai, N. Karaša, B. Pūkelevičiūtė. V. Šilei
kienė. 

Visiems aukotojams Širdingas ačiū. 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š.m. spalio-mėn. 19 d., Detroit, Michigan, mirė mūsų Vyras, 
Tėvelis, Senelis, Brolis, Dėdė ir Žentas 

A.tA. 
JUOZAS NAUMUS 

Gimė 1926 m. rugsėjo mėn. 19 d., Kazlų Rūdoje, Mari
jampolės apskrityje. Amerikoje išgyveno 44 metus. Gyveno 
Livonia, Michigan. 

Nuliūdę liko: žmona Česė, dukra ir žentas Alma ir Pau
lius Butkūnai, vaikaičiai Aras ir Liana; dukra ir žentas Rūta 
ir Sigitas Vazneliai, vaikaičiai Natalija ir Rimas; dukra ir 
žentas Audra ir Gintas Zarankai; brolis Stasys Naumus, se
sutė Elena Alkuvienė, dukterėčia Diana Basuito su šeima, 
uošvis Jonas Brokas bei daug kitų giminių. 

Kūnas pašarvotas GR & RG Harris laidotuvių namuose, 
15451 Farmington, Livonia, Michigan. 

Laidotuvės įvyks liepos 21 d., 9:00 vai. ryto su šv. 
Mišiomis 10 vai. Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Po Mišių, ve
lionis bus nulydėtas ir palaidotas Holy Sepulchre kapinėse. 

Nuoširdžiai prašome visus prisiminti savo maldose mūsų 
mylimą Vyrą, Tėvelį, Senelį, Brolį, Dėdę ir Žentą ir kartu da
lyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, dukros , vaikaičiai, brolis ir sesuo. 

Laid. dir. Yolanda M. Zaparackiene, tel. (333) 554-1275. 

A.tA. 
JUOZUI NAUMUI 

mirus, jo žmonai ČESEI, dukroms — ALMAI. 
RŪTAI, AUDRAI ir jų šeimoms reiškiame giliausią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

R M. Arlauskai, San Diego, CA 
A. D. Arlauskai 
K. Balukienė 
A. G. Čekauskai 
V. Dėdinienė 
J. S. Mačiulaičiai 
A. B. Nakai 
A. J. Nakai 
J. O. Peleckiai 
J. Ratnikas 
-/. A. Vyšniauskai 
A. D. Velavičiai 

Sunny Hills, FL 

A.TA. 
ALEKSANDRUI PLATERIUI 

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame giliausią užuojautą 
jo žmonai LAIMAI, jos giminėms ir kartu liūdime. 

Krikšto sūnus Vytenis Vilkas su šeima 
Eugenijus ir Irena Vilkai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

„ M a r g u č i o I I " paramai 
r u o š t a s B o s t o n o m u z i k i n i o 
v y r u v i e n e t o koncertas sek
madienį, spalio 19 d., buvo la
bai nuotaikingas. Nors ne vi
sai viskas buvo pagal rengėjų 
norus — reklamuotasis vyrų 
sekstetas, pasirodo, buvo tik 
kvintetas, o publikos neprisi
rinko sausakimša Jaunimo 
centro salė, tačiau visų nuotai
ka buvo smagi, vyrai dainavo 
šauniai , o klausytojai jiems 
kėlė nuoširdžias ovacijas. 
Buvo labai gera vėl išgirsti 
mūsų pačių menines pajėgas 
po nuolatinių svečių iš Lietu
vos. 

B a l z e k o L i e t u v i u ku l tū 
r o s muz i e ju j e v e i k i a n č i o 
A m e r i k o s L i e t u v i u geneo-
logijos k l u b o susirinkime, 
muziejaus „Gintaro" salėje 
sekmadienį, spalio 19 d., apie 
lietuvių šeimos tardicijas 
kalbėjo „Draugo" red. Danutė 
Bmdokienė. Dalyvavo tikrai 
gausus būrys klubo narių ir 
svečių. J ie taip pat išpirko vi
sas klubo vadovybės parū
pintas „Lietuvių papročiai ir 
tradicijos" knygas, kurias au
torė pasirašinėjo. Visi turėjo 
labai daug klausimų ir gyvai 
domėjosi lietuvių tradicijomis. 

L i e t u v i š k i b l y n a i b u s ke
p a m i i r v i s i a t v y k u s i e j i j a i s 
v a i š i n a m i sekmadienį, spalio 
26 d., atvykę į Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salę po 8, 
9:15 ir 10:30 vai. r. šv. Mišių. 

A m e r i k o s L i e t u v i u Ro
m o s K a t a l i k i ų m o t e r ų są
j u n g o s 3 k u o p o s susirinki
mas šaukiamas šeštadienį, 
spalio 25 d., 3 vai. p.p., Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Visos narės ir norinčios 
įsijungti į šią sąjungą malo
niai kviečiamos. Bus valdybos 
rinkimai ir laimėjimai. 

X Moks lo i r k ū r y b o s sim
p o z i u m o užbaigtuvėms yra 
rengiamas šaunus pokylis, o 
komitetui, ruošiančiam šias 
užbaigtuves, vadovauja Irena 
Kerelienė, kuriai šis darbas — 
nebe pirmą kar tą tenka. Poky
lis bus Lexington House 
salėje. Hickory Hills. Šokiams 
gros „Nemuno" orkestras. 
Rengimo komitetas prašo jau 
dabar užsisakyti s ta lus (po 10 
asmenųh o jeigu negalite su
daryti visa stalą, komitetas 
prijungs svečių, atvykusių iš 
Lietuvos. J iems bus malonu 
pabendrauti su savo tau
tiečiais iš užsienio. Rezervaci
jas priima Nijolė Maska-

liūnienė 708-361-5128 arba 
Daiia Dundzilienė 630-986-
9068 (vakarais). 

J a u n i m a s kv ieč iamas \ 
spec i a l i a i j a u n i e m s ta iko
m a s Miš ias , kurios kiekvieną 
šeštadienį, 5 vai. vak., vyksta 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
bažnyčioje, Lemonte. Visi la
bai kviečiami. 

Č i k a g o s Lietuvių m o t e r ų 
k l u b o m a d ų popietei, ren
giamai spalio 26 d., sekmadi
enį, Dave's Rasewood West re
storane, aprangą iš Lietuvos 
pateiks šios madų kūrėjos: 
Danguolė Dargienė (Panevė
žys), Onutė Kujelienė (Kau
nas), Irena Šileikienė (Klai
pėda), Aldona Žuromskienė 
(Vilnius). Naujausios sezono 
aprangos bus parūpintos iš 
„Spirited Woman Boutiąue", 
Palos Park. Popietei vietos re
zervuojamos tel.708-636-7418. 

S p a l i o 25 d., šeštadienį , 
11 va i . r., Newber ry Li-
b r a r y , 60 W. Walton Str., 
Chicago, bus paskaita „The 
First Lithuanian Book in 
Print". Ją skaitys dr. Leonar
das V. Gerulaitis. Bus senų ir 
retų lietuviškų knygų paroda 
iš knygyno rinkinio. Įėjimas 
nemokamas. 

K i e k v i e n o inte l igento lie
t u v i o pr iv i legi ja — i r pa re i 
ga — d a l y v a u t i pirmosios lie
tuviškos knygos 450 m. su
kakties šventėje Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje spa
lio 26 d., 3 vai. p.p. 

K i e k v i e n o žmogaus t roš 
k i m a s kiek galint daugiau 
praplėsti savo akiratį, gauti 
kuo daugiau žinių, intymiau 
pažinti aplinką ir pasaulį. Tad 
visi kviečiami į „Moters sa
vaitgalį", spalio 25-26 d. ren
giamą Pasaulio lietuvių cen
tre. Paskaitos labai įvairios, 
prelegentės taip pat — vi
siems suteiks naudingų ir rei
kalingų žinių. Pradžia 
šeštadienį, spalio 25 d., 9 vai. 
r., Bočių menėje. Kviečiami ir 
vyrai! 

Šv. A n t a n o parapi jo je , 
C ice ro , IL, ketvirtadienį, spa
lio 23 d., 6:30 vai. vak., kun. 
Alionidas Budrius (svečias iš 
Kražių parapijos) aukos šv. 
Mišias, o prieš tai, 6 vai. vak., 
klausys išpažinčių. Visi apy
linkių ir Cicero lietuviai 
kviečiami. 

PLK. A. GARSYS 
„SEKLYČIOJE" 

Lietuvos Partizanų globos 
fondo valdyba, norėdama su
pažindinti lietuvių visuomenę 
su išeivijos lietuviu, pasieku
siu aukštą laipsnį Amerikos 

kariuomenėje ir savo žiniomis 
talkinantį atgavusios laisvę 
Lietuvos karinėms jėgoms, 
pakvietė pik. A. Garsį. Susi
pažinimas įvyko spalio 4 d. 
„Seklyčioje". 

Kalbėtoją pristatė Leonas 
Maskaliūnas, Partizanų Glo
bos fondo pirmininkas, pa
reikšdamas, kad pik. Garsys 
yra išeivijos sūnus. Karo aud
roms tėvus išbloškus iš Lietu
vos, o tėvynę okupavus ru
sams, laimingu sutapimu at
sirado Amerikoje. 

Dar būdamas jaunas, įsijun
gė į lietuvišką veiklą, priklau
so lietuvių skautų sąjungai ir 
jos rėmuose tapo skautu vy
čiu. Skautų vadovybė suteikė 
skautininko laipsnį. Algiman
tas Garsys, norėdamas atsi
dėkoti Amerikai, įstojo į Ame
rikos Karo mokyklą, pasižy
mėjusį kovose dalinį — mari
nus. Ši šaka stato aukštus 
reikalavimus ir turi praeiti 
kietą pasiruošimą. 

Amerikos kariuomenėje — 
„Marine Corps" ištarnavo 26 
metus. Jis yra baigęs JAV 
Valstybinės apsaugos univer
sitetą, Apsaugos sistemų val
dybos akademiją, Generalinio 
štabo akademiją ir ypatingų 
kovų karo akademiją. Septy
nerius metus praleido kari
niuose daliniuose būdamas 
Vietname, Okinavoje, Tai
lande, Korėjoje ir Japonijoje. 
Dvejus metus dirbo patarėju 
Tailando jūrų pėstininkų pa
jėgose. 

Gyvendamas Amerikoje, ėjo 
įvairias pareigas Vyriausiojoje 
kariuomenės įstaigoje (Penta
gone). Ėjo ryšininko pareigas 
su Kongresu. Persų įlankos 
karo metu vadovavo rūpybos 
skyriui. Trejus metus dėstė 
karo mokykloje. 1993 metais 
išėjo į pensiją. Gavęs Lietuvos 
Krašto apsaugos ministerijos 
kvietimą, išvyko į Lietuvą ir 
dirbo su Geležinio Vilko briga
da, Krašto apsaugos ministeri
ja ir Seimo Tautinio saugumo 
komitetu. Jis taip pat yra 
veiklus Lietuvių Bendruome
nėje. 

Pik. A. Garsys dėkojo Mas-
kaliūnui už jo pristatymą ir 
paminėjo, kad tarnaujant Tai
lande, teko sutikti inž. L. Mas-
kaliūną ir kurį laiką palaikyti 
draugystę. 

Išėjus į pensiją, atsirado 
daugiau laiko ir. kai gavo pak
vietimą iš Lietuvos Krašto Ap
saugos ministerijos, nutarė 
važiuoti į Lietuvą ir turimo
mis žiniomis pasidalinti su 
Lietuvos kariuomenės žmonė
mis. 

Reikia pasidžiaugti, kad 
Krašto Apsaugos ministerija 
neužsidarė savyje ir pakvietė 
tris Amerikos karininkus pa
tobulinimui kariuomenės pa
jėgų, pabrėžė A. Garsys. Iš 
tikrųjų juos pakvietė Krašto 
Apsaugos ministras Česlovas 
Stankevičius eiti viceministrų 
pareigas: Pik. Joną Kronkaitį 

ir pik. Romą Kulikauską, o 
pik. A. Garsį generalinio ins
pektoriaus pareigoms. Asme
nį į Generalinio inspektoriaus 
pareigoms skiria ir tvirtina 
krašto prezidentas. Š.m. ba
landžio mėn. 1 d., prezidentas 
A. Brazauskas oficialiai jį pas
kyrė visų ginkluotų pajėgų ge
neraliniu inspektoriumi. 

Pik. A. Garsys savo praneši
me pasakė, kad jam būtų ge
riau, jei susirinkusieji klau
sinėtų , o jis bandys atsakyti. 

Klausimų buvo daug ir įvai
riomis temomis, į kuriuos pre
legentas atsakė ilgais paaiški
nimais. Kadangi pik. A Gar
sys yra turėjęs pasikalbėjimą 
su viena žurnaliste ir jo atsa
kymai buvo paskelbti spau
doje, o klausėjų klausimai bu
vo panašūs, todėl jų nebėra 
reikalo kartoti. 

Lietuvos Partizanų globos 
fondo pirmininkas dėkojo pik. 
A. Garsiui už pasidalinimą 
žinių su „Seklyčios" lankyto
jais ir taip pat tarė ačiū klau
sytojams atvykusiems į „Sek
lyčią". 

A. Paužuo l i s 

NURIMUS BANGA 

Maironio ;i! mokvklos j;uin«'sniŲjij mokiniu grup*- pirmąja MU ITV! :I niok-io <I;I-M;I 
N uoli Viktoro Kučo 

Dr. Jonas Šalna. 

Pirmasis spalio" mėn. tre
čiadienis „Seklyčioje" buvo tik
ra lietuviško žodžio ir kūrybos 
šventė, nes įvyko dr. J. Šalnos 
knygos „Nurimus banga" pri
statymas (o joje net 200 eilė
raščių!). 

Elenutė Sirutienė, senjorų 
globėja ir „spiritus movens" 
(taip smagu „pasirodyti", kad 
dar kai ką lotyniškai prisime
ni iš jaunų dienų, kai mes, pa
prasti gimnazistai, ne vien tik 
medikai ir klierikai, tą taurią 
kalbą „zubrinome"), pristatė 
dr. J. Šalną susirinkusiems, 
kaip daug talentų turintį as
menį, kuris yra ne vien tik 
medicinos gydytojas, bet ir 
skulptorius bei poetas. Ji pri
siminė net dvi senjorų kelio
nes į labai gražią ir vaišingą 
Šalnų sodybą, kur svečius kie
me pasitinka ne vien tik šei
mininkai, bet ir Vytautas Di
dysis (dr. Šalnos „pagimdytas" 
iš ąžuolo). 

Elenutė pakvietė poetę-ra-
šytoją Juliją Švabaitę-Gylienę 
papasakoti savo įspūdžius 
apie šį poezijos rinkinį. 

J. Gylienė aiškino, kad kū
rėjai subręsta įvairiai: vieni 
jaunystėje, kiti amžiaus vidu
ry, treti gi — gyvenimo sau
lėlydyje. 

J. Šalna priklauso trečiai 
prupei. Knyga „Nurimus ban
ga" dedikuota autoriaus tė
vams: Jonui ir Emilijai Šal
noms. Dr. Šalna, kilimu vil
nietis — dvasiškai ir fiziškai 
pajutęs lenkų okupaciją. Me
diciną pradėjęs studijuoti 
1942 m. Vilniuje, baigė 1949 
m. Vokietijoje, Miunchene. 

Knyga išleista „Švyturio" lei
dyklos Vilniuje 1996 m. Pava
dinta epitafijų ir lyrikos rinki
niu, iliustruota neatsižiūri
mais Nijolės Šaltenytės dar
bais. 

J. Gylienė mano, kad gydy
tojas gali žmogui daugiau 

Lithuanian Mercy Lift pokylyje, rengtame spalio 4 d. „Spirit of Chicago" laive. Sėdi ii kariės: Rimas Domanskis, 
dr. Mindaugas Vygantas, Rasa Plioplytė, dr. Audrius Plioplys; stovi: Pranutė Domanskiene. Ona Daugirdienė, 
Austė Vygantienė. 

padėti negu kunigas, nes yra 
arčiau žmogaus ir jo skausmo. 
Yra ne tik šalia, bet ir kar tu 
su žmogumi. 

Gydytojo darbas sunkus. Dr. 
J . Šalna poilsį surado mene; 
net rado poetinį ryšį su me
džio gyvastingumu (čia jau 
reikia pačiam pamatyti dr. 
Šalnos medžio darbus, kad pa
jus tum tą gyvastingumą). 

Gydytojų poetų išeivijoj ma
žoka (tik Šalna, Lipskis ir Zo-
tovas), o Lietuvoj net 21 . Yra 
išleidę ir poezijos rinkinį 
„Skrenda paukščiai balta
plunksniai". 

J . Šalnos eilėraščiuose jau
čiamas rūpestis Lietuvos liki
mu, tautos egzistencija. Ryš
kus religinis jausmas, didelis 
dėmesys istorijai ir mitologijai 

Labai įdomūs eilėraščiai — 
miniatiūros. Nėra skyrybos 
ženklų, kas kartais trukdo 
skaitant, nes nėra „rėmų". 

Poetė J. Gylienė paskaitė 
keletą eilėraščių savo minčių 
pailiustravimui ir pareiškė, 
jog jai neatrodo, kad „banga 
nurimus". Sakinys esąs labai 
sodrus. 

Ir teigė savo apžvalgą klau
simu: „Kaip apie prozą?" Tas 
klausimas visus labai sudomi
no ir dabar žiūrėsim, ką dr. 
Šalna toliau sukurs: leisis į 
prozą ar pasiliks poezijoj. 

E. Sirutienė padeklamavo 3 
eilėraščius: „Brolis", „Duktė" 
ir „Balerina". Kas įdomu dr. 
Šalnos eilėraščiuose, kad kiek
vienam skaitytojui patinka vis 
kitas eilėraštis. Mane iki aša
rų privedė „Tremtinys": 

Jei iš jūsų kas kada gali 
Neužmirškit 
Paimt bent žiupsnelį žemės 
Kai keliausit pro šalį 
Amžino įšalo žemėj 
Paberkit bent dalį 
Amžinasis sniegas užklojęs 
Kauburėlį mano 
Nutirps nuo jūsų 
Karštų širdžių. 

APIEDŽINSUS,ILGUS PLAUKUS IR 
PURPURINIO VAKARO SKONĮ 

.Julija Švahaitt 

Pats autorius pasidalino 
mintimis apie poeziją, skaity
tojus, modernųjį meną ir kri
tikus. Daktaras Šalna visiems 
atsilankiusiems padėkojo, pro
gramoje dalyvavusios moterys 
apdovanotos gėlėmis. Svečias 
J . Jucaitis, gitara pritarda
mas, padainavo pluoštą savo 
sukurtų dainų. Ačiū už tokią 
malonią dvasios atgaivą dr. J. 
Šalnai ir J. Jucaičiui. 

Emilija J . Valantinienė 

Vytautą Kernagį teko matyti 
visokį — ir frakuotą, ir nepa
kartojamą, vilkintį sielos ligo
nių apdaru, ir su odine striuke 
jaunimo koncertuose, ir pasi
puošusį smokingu Lietuvos gra
žuolių apsuptyje, ir ryšintį Ni
dos vėjų plaikstoma baikeriška 
skarele. Tačiau tai tik sceninis 
kostiumas, pritaikytas jo vaid
meniui, jo „šou" programai, kar
tais tik vienkartiniam pasirody
mui publikai. Taip, jis artistas, 
sugebantis scenoje virsti tuo, 
kuo reikalauja siužetas. Tačiau 
net ir kabaretinio periodo Ker
nagis negalėjo užmiršti esąs, 
berods Rūtos Oginskaitės pava
dintu, gitariniu. Ir kiek tu be-
juokintum publiką, pasitelkęs 
savo nepakartojamą girnapusių 
kolektyvą, ir kiek beskambėtų 
tavo šmaikštūs komentarai 
„turtingų ir gražių ponų rengi
niuose, ir kiek beatiduotumei 
savęs, diriguodamas lietuviškai 
„šou" kultūrai, jei esi gimęs su 
džinsais ir gitara, anksčiau ar 
vėliau turi vėl sugrįžti toks, 
koks atėjai pirmą kartą — vie
nas, kad dar kartą įrodytumei 
nereikalaujančią įrodymo ak
siomą — esąs iš tos retos artis
tų padermės, sugebantis valdyti 
reginio ištroškusią publiką vien 
tik savo išėjimu į sceną, kurios 
erdvė užpildo paprasčiausia de
koracija — kėdė ir mikrofonas. 

Ir vis dėlto artimiausias mano 
sielai Vytautas Kernagis vi
suomet buvo, yra ir, tikiuosi, iš
liks — ilgais plaukais, džinsuo
tas, dainuojantis apie betų, ne
laimingą meilę, pienių jūroje 
pasiklydusius milžinus. Toks la
bai romantiškas Išaugęs iš lie
tuviškos hipių kartos. Kartos 
tų, kaip jis pats save įvardijo, 
„kurie išaugo lydimi taip mė
giamų ir draudžiamų The Beat
les dainų, kurie ruošdavo pamo
kas tik grojant magnetofonui 
Aidas kartos tų, kurie kažkada 
pirmieji Lietuvoje pradėjo dė
vėti džinsus, nešioti ilgus plau
kus, pirmieji paėmė į rankas 
šešiastygę gitarą". Galbūt todėl 
visiškai neatsitiktinai Beno 
vaidmuo (k.f. „Mažoji išpažin
tis") daugiau nei prieš ketvirtį 
amžiaus Kernagiui lipte prilipo 
iki pat šių dienų. Paklauskite 
bent vieno Vytauto bendra
amžio, koks lietuviškas filmas 
paliko didžiausią įspūdį — ne
abejotinai išgirsite tą patį pa
vadinimą. Ir visai ne dėl to. kad 
jie pažinojo (ar ne) Kernagį, o 
todėl, kad patys buvo tokie. Pa
darykite sau mažąją išpažintį, 
kad retas filmas (tuo laibiau lie
tuviškas) išleidžia į pasaulį to
kias frazes, kurias po šitiek metų 
naktį pažadintas pasakytumei! 
Ir Benas-Kernagis vėl plaukia į 
Nidą, iš anų laikų pasiėmęs tik 
gitarą ir tik jo herojaus ger
bėjams pažįstamą kažkokį ne
nusakomą jausmą. Taip, tai tas 
pats Kernagis — su džinsais ir 
ilgais plaukais, iš aštuntojo de
šimtmečio pradžios. (Ir visai ne
svarbu, kad tuomet jis dar ne
ryšėjo tos anksčiau minėtos 
skarelės.) 

Gaila, bet man neteko matyti 
studentiško Kernagio, su bend

raminčiais grojančio tuometinės 
Lietuvos Konservatorijos bal
konuose (gal tai buvo užuomina 
į jo pirmąjį koncertą?), taip pat 
galiu tik apgailestauti, kad į 
Gorkio (dabar Pilies) gatvės 
minią įsiliejau jau gerą dešimtį 
metų vėliau, ir, deja, kaukšint 
grindiniu prasilenkti su džin
suota jo asmenybe būdavo tie
siog atsitiktinumas. Nes tuomet 
dažniau jį galima buvo sutikti 
Filharmonijos koridoriuose. 
Sunku buvo įsivaizduoti Ker
nagį valdininko kėdėje, juolab, 
kad tuometinė kultūros sistema 
buvo įrėminta, suvaržyta priva
lomų planų ir ataskaitų. Tokie 
laikai! (Nepamenu, ar j is ir tuo
met nešiojo ilgus plaukus?) 

Kažkas labai protingai yra 
pasakęs, kad apie Vytautą Ker
nagį galima rašyti be galo daug 
ir gražiai. Bet geriausia jo klau
sytis, o dar svarbiau — išgirsti. 
Ir visai nesvarbu kur tai įvyktų 
— minios, susirinkusios į kon
certą, apsuptyje, ar romantišką 
vakarą dviese su kompaktiniu 
Kernagiu. 

Ir teatleidžia man poetė, savo 
vakarą apliejusi aviečių sulti
mis, nes Vytauto Kernagio 
„Purpurinis vakaras" man vi
suomet kvepėjo aviečių vynu, 
kurio paragavus dar ilgai bur
noje išlikdavo tirpstančių uogų 
skonis. 

D y s n a Giedgaudaitė 

9KKLBIMAI 
x 26-osios l i e t u v i ų foto

grafijos parodos a t idarymas 
spal io 24 d., penktadienį 7:30 
v.v . Č i u r l i o n i o g a l e r i j o j e , 
J a u n i m o centre . Visi kviečia
mi. Parodą rengia B u d r i o Lie
tuv iu foto archyvas . 

(sk.) 
z S u p r a s d a m i p a r t i z a n u 

pas iaukoj imą g inant Tėvynės 
laisvę, jų sunkaus gyvenimo są
lygoms palengvinti, Markevičių 
šeima, atminimui J u o z o Mar
k e v i č i a u s • M a r k a u s , pa r t i 
zanų šalpai paaukojo $800 . Par-
t i z a n ų ša lpos v a l d y b a n u o 
širdžiai dėkoja aukotojui, o šei
mai reiškia širdingą užuojautą. 
Dievo meilė teapgaubia jo sielą. 

(sk.) 

x G e n o v a i t ė K a u f m a n i e -
nė , Springfield VA, r e m i a du 
naš la ič ius Lietuvoje . P r a t ę s -
dama paramą kit iems metams, 
a t s i u n t ė $ 3 0 0 . D ė k o j a m e ! 
„Lietuvos Naš la ič iu g lobos" 
komitetas , 2711W. 71 St . Chi
cago, IL 60629. 

(sk.) 
x S i u n t i n i a i , p in iga i į Lie

tuvą per TRANSPAK, 4546 
W. 63rd St . , C h i c a g o , IL 
60629. Tel. 773-838-1060. 

(sk.) 

ARAS ROOFING 
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