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Laisvės Gynėjų diena — 
„Sausio nakties šviesa" 

Sausio 13-osios minėjimai Lietuvoje 
Vilnius. Sausio 13. (Elta) -

Šiandien visoje Lietuvoje iška
bintos trispalvės perrištos juodu 
kaspinu. Lietuva gedi tų, kurie 
lygiai prieš metus atidavė savo 
gyvybes už Tėvynės laisvę. Tą 
kruvinąją naktį sovietiniai oku
pantai ir jų parankiniai tankais 
sutraiškė ir „Kalašnikovo" 
automatais nužudė trylika 
taikių žmonių, daugiau kaip 
800 buvo sužaloti. Iš viso per 
metus nuo okupantų rankų 
žuvo 24 žmonės. 

Saus io 12-ąją įvyko 
Aukščiausiosios Tarybos iškil
mingas neeilinis posėdis, skirtas 
Laisvės gynėjų dienai. Plenari
nių posėdžių salėje ant sienos, 
saulės spindulių nutviekstas 
mūsų valstybės simbolis Vytis. 
Iš abiejų pusių nuo viršaus iki 
apačios jį gaubia juodais 
kaspinais perrišta Lietuvos 
Respublikos vėliava. Įžanginiu 

žodžiu posėdį pradėjo Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis. Jis pranešė, 
jog į neeilinį posėdį atvyko 
žuvusiųjų už Lietuvos Respubli
kos laisvę ir nepriklausomybę 
giminės bei artimieji, Vyčio 
kryžiaus ordino kavalieriai, ap
dovanotieji sausio 13-osios at
minimo medaliu. 

Posėdyje dalyvavo 15 
užsienio valstybių delegacijos, 
ambasadoriai, konsulai bei 
valstybių patikėtiniai Lietuvo
je Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
vyskupai, kunigai, kitų konfe
sijų atstovai, Vyriausybės 
nariai bei Aukščiausiajai 
Tarybai atskaitingų institucijų 
vadovai, Savivaldybių atstovai, 
Lietuvos Sąjūdžio Seimo tarybos 
nariai, taip pat Didžiosios 
Britanijos Jungtinės karalystės 
Algirdo draugijos delegacija, 
Lietuvos politinių partijų, 
sąjungų, bendrijų atstovai. 

Tylos minute buvo pagerbti 
visų žuvusiųjų už Lietuvos Res
publikos laisvę ir nepriklau
somybę atminimas. Grupė 
deputatų kartu su savanoriais 
bei tautiniais drabužiais apsi
rengusiais vaikinais ir mergi
nomis išnešė Aukščiausiosios 
Tarybos bei neeilinio posėdžio 
svečių vardu padėti gėlių prie 
Televizijos bokšto. Radijo ir 
televizijos komiteto, Aukščiau
siosios Tarybos prieigų, ant 
žuvusiųjų už Lietuvos Nepri
klausomybę kapų Antakalnio 
kapinėse. Savivaldybių atstovai 
padėjo gėlių ant žuvusiųjų kapų 
Kaune, Kėdainiuose, Marijam
polėje, Rokiškyje, taip pat 
Medininkų žudynių vietose. 

Po to pradėti svarstyti posė
džio darbotvarkės klausimai. 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
perskaitė pranešimą „Sausio 
nakties šviesa". 

Deputatų ir svečių šiltai 
sutikti, žodį tarė Islandijos 
(Vasario 2 dieną pirmoji pri
pažino Lietuvos valstybę) Užsie
nio reikalų ministras Joras 
Baldvinas Hanibalsonas ir Lat
vijos Respublikos Aukščiausio
sios Tarybos pirminink is Ana
tolijus Gorbunovas. 

Ministras pirmininkas Ge
diminas Vagnorius padarė pra
nešimą „Lietuvos Respublikos 
gyvenimo perspektyvos". Jis 
taip pat pristatu įstatymo „Dėl 
Lietuvos Respublikos įstatymo" 
„Dėl papildomų socialinių 
garantijų š imoms asmenų, nu
kentėjusi 4, kovojant už Lie 

tu vos Respublikos laisvę, nuo 
1991 m. sausio 11-13 d. vykdy
tos agresijos ir po to buvusių 
įvykių pakeitimo ir papildymo" 
projektą. Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumui pasiūlius, 
įstatymas ypatingos svarbos 
tvarka apsvarstytas ir priimtas. 
Taip pat priimtas ir nutarimas 
dėl šio įstatymo įsigaliojimo. 

Aukščiaus ios ios Tarybos 
prezidiumo įsaku Sausio 
13-osios atminimo medaliu 
išrašą už solidarumą, drąsą ir 
pasiaukojimą ginant laisvę ir 
nepriklausomybę 1991 metų 
sausio-rugsėjo mėnesiais ap
dovanojimai įteikti užsienio 
valstybių piliečiams ir poli
tiniams veikėjams, taip pat 
Lietuvos piliečiams ir parei
gūnams. 

Š i and i en Vilniaus arki
katedroje buvo aukojamos šv. 
Mišios žuvusiems už Lietuvos 
laisvę. Jas transliavo respubli
kos radijas ir televizija. Tuo 
pačiu laiku šv. Mišios auko
jamos visose Lietuvos bažny
čiose. Kapinėse, pagerbiant 
visais laikais žuvusius už 
Lietuvos laisvę, dedamos gėlės 
ir uždegtos žvakės. 

V a l s t y b ė s muziejaus 
kiemelyje pašventintas Medi
ninkų pasienio posto muitinės 
namelis — gyvas liudininkas 
1991 metų liepos 31-osios tra
gedijos. Muziejaus salėse su
rengta paroda „Laisvės kelias". 

Paminklas nepriklausomai 
Lietuvai Punske 

Tankiausiai lietuvių gyvena
moje Lenkijos vietovėje — Pun
ske įvyko paminklo nepriklau
somai Lietuvai statybos visuo
meninio komiteto posėdis. 
Lenkijos lietuviai nori įamžinti 
tragiškus praėjusių metų sausio 
įvykius Vilniuje. Komitetas 
nutarė paminklą iškilmingai 
atidengti kovo 11-ąją antrųjų 
Lietuvos valstybingumo atkūri
mo metinių proga. 

Naftos tiekimas sumažėjo 
Vyriausybės posėdyje, pirmi

ninkaujant premjerui Gedimi
nui Vagnoriui, kompleksiškai 
apsvarstyti apsirūpinimo ener
getiniais ištekliais ir jų racio
nalaus panaudojimo klausimai. 
Naftos produktų ir gamtinių 
dujų tiekimas Lietuvai, kaip in
formavo energetikos ministras 
Leonas Ašmantas, pastaruoju 
metu žymiai sumažėjo. Nėra 
garantijų dėl jų tiekimo stabi
lumo ateityje. Atsižvelgdama į 
tai, Vyriausybė numatė priemo
nes elektros energijos op
timaliam režimui nustatyti, 
taupyt i . Susiklosčius tam 
tikroms aplinkybėms, gali būti 
sumažintas ir elektros energijos 
eksportas. 

Agrarinės reformos 
Siekdama paspartinti agresi

nę reformą, Vyriausybė priėmė 
nutarimą, kuriuo nustatytas ag
rarinės reformos darbų eilišku
mas ir terminai. Apylinkių ag
rarinės reformos tarnybos kar
tu su Valstybiniu žemėtvarkos 
institutu turi iki sausio 20 d. 
parengti sąrašus asmenų, turin
čių žemės nuosavybės teisei 
įrodyti reikalingus dokumentus 
ir pasirengusių privačiai ūki
ninkauti. Apie pasiruošimą ūki
ninkauti turi būti sprendžiama, 
atsižvelgiant į turimus ūkinius 
pastatus, darbingą žmonių 

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos p i rmininkas Vytau tas Landsbergis 
audiencijoje pas Šventąjį Tėvą J o n ą Paulių II . 

Delsiama su perversmo 
ruošėjų teismu 

Ar Rusija gali teisti 14 suokalbininkų? 
Maskva . Sausio 11. — 

Prancūzų žinių agentūra skel
bia, jog Sovietų rugpjūčio 
perversmo suokalbininkų liki
mo sprendimas yra sulaikytas. 

Gorbačiovas dar prieš pasi
traukiant iš Sovietų Sąjungos 
prezidento pareigų, reikalavo ir 
išgavo Rusijos prezidento 
Jelcino užtikrinimą, kad jis 
nebus insinuacijomis arba 
ki tais gėdingais būdais 
gėdinamas, kai konspiratoriai 
bus teisiami. Tačiau dar ir 
dabar nežinomas laikas ir vieta, 
kada ši išdavimo byla prasidės. 
Nežiūrint, jog praėjusį rudenį 
viešoji rusų nuomonė buvo už 
konspiratoriams mirties 
bausmę, kažkoks delsimas lydi 
visą šį numatomą teismą. Bal
tųjų rūmų aukštas pareigūnas 
išsireiškęs, kad Jelcino 
vyriausybė norinti nudelsti tokį 
jų teismą. 

J o reikalavimai 
Amerikos vyriausybėje mano

ma, jog prez. Jelcinas lauks ir 
stebės, ar jo ekonomines refor
mas pasiseks įvesti. Jei nepasi
seks, tai pagal šią teoriją, viešas 
„kietosios linijos" sąjungininkų 

skaičių ir sugebėjimą dirbti 
žemę. Nutarime numatytos ir 
kitos priemonės agrarinei refor
mai paspartinti. 

Naujos kainos 
Pirmajam šių metų ketvirčiui 

nustatytos tokios automobilinio 
benzino kainos: litras benzino 
„A-76" kainuos 3.5 rublio, 
„A-92" — 4, dyzelinių degalų — 
3 rublius. Elektros energijos 
vidutinis tarifas visiems var
totojams padidinamas beveik 
šešis kartus — iki 35 kapeikų 
už kilovatvalandą, šiluminės 
energijos ir gamtinių dujų 
kainos padidinamos keturis 
kartus, krosnių kuro — tris, o 
akmens anglies - du kartus. 

teismas, kurie suruošė sąmoks
lą prieš savo viršininką, kaip tik 
būsiąs geras dėmesio nukreipi
mas nuo nepasisekusių reformų 
įvedimo. Klausimas yra, kiek 
pats Gorbačiovas galėjo būti 
įveltas į visą šią „aferą" laido
jant Sovietų Sąjungą ir suda
rant naujų slavų Bendriją arba 
sandraugą. O be to Gorbačiovo 
reikalavimo, kad būtų suteikta 
apsauga ir visai patogiai aprū
pintas pensija, jis norėjęs dar, 
kad būsimajame teisme, kaip jo 
pasitraukimo sąlyga, būtų ta 
teismo preocedūra slapta. Ar su 
šiuo reikalavimu buvo sutikta, 
dar nežinoma. 

Gorbačiovo į tarimas 
Tačiau ir jų spaudoje pažymi

ma, jog yra daug nežinomųjų, 
kad Gorbačiovas ..turėjo būti 
perversmo auka". Jelcinas esąs 
pareiškęs, jog jis įtariąs, kad 
Gorbačiovas daugiau žino apie 
perversmą, negu jis sako viešai. 
Maskvoje vis pasisakoma aukš
tųjų buvusių ir esamų 
pareigūnų tarpe, jog kaupiama 
medžiaga ir kad bus kada nors 
pats sensaciškiausias teismas 
nuo pat Stalino laikų. To viso 
pradžia jau yra, ka: pagrindinis 
konspiratorius Vidaus reikalų 
ministras Boris Pupo nusižudė. 
Nusižudė taip pat maršalas 
Serge Achromejevas. kuris buvo 
generalinio štabo viršininkas ir 
perversmininkų vienas iš ren
gėjų. 

Tada buvo areštuota 14 
perversmo suokalbininkų So
vietų Sąjungoje, kurios dabar 
nebėra. Todėl kyla klausimas, 
ar Rusija, kuri paveldėjo daugel 
Sovietų Sąjungos reikalų, turi 
teisę pradėti jiems teismo bylą. 
Bet svarbiausia. ;og kai kurie 
konspiratoriai pradeda išslysti 
iš kalėjimo. Gorbačiovo štabo 
viršininkas Valerijus Boldinas 
tyliai yra išleistas iš kelėjimo 
dėl nesveikatos ir pažadėtas jam 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Pianistas Pe t r a s Geniu
šas iš Vilniaus sausio 3-11 
dienomis, dalyvaudamas tarp
tautiniame pianistų konkurse 
Palm Beach mieste, laimėjo pir
mąją vietą ir 15,000 dol. 
premiją. Finalinės pianistų 
varžybos buvo Miami mieste, o 
premija buvo įteikta sausio 12 
dieną Palm Beach mieste, Flo
ridoje. Antrąją vietą laimėjo 
jugoslavas. 

— Maskvoje komunistų rė
mėjai praėjusį sekmadienį rei
kalavo, kad pasitrauktų Rusijos 
Respublikos prez. Boriso Jelcino 
vyriausybė, protestuodami prieš 
laisvos rinkos kainas. Maždaug 
10,000 komunistų demonstran
tų nešė sovietines vėliavas ir 
Stalino paveikslus. 

— „ S a u s i o 1 3 " medalį 
Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumas suteikė 
Rusijos prezidentui Borisui 
Jelcinui ir maždaug 50-čiai kitų 
užsienio politikų, diplomatų, 
žurnalistų ir keliems šimtams 
lietuvių, pranešė „Tasso" žinių 
agentūra. Tas medalis buvo 
įsteigtas ryšium su pirmąja 
tragiškąja sukaktimi Vilniuje, 
kai pernai sausio 13 Sovietų 
daliniai puolė beginklius 
lietuvius prie televizijos bokšto. 
Medaliai buvo dar įteikti Latvi
jos ir Estijos valstybių galvoms 
— Gorbunovui ir Ruuteliui ir 
lenkų politikams Jacek Kuron 
ir Adam Michnik. 

— Estuos ministras pirminin
kas Edgar Savisaar paprašė 
Estijos Aukščiausiąją Tarybą 
suteikti jam ypatingas teises, 
kad jis galėtų deklaruoti 
„Išimties stovį ekonominiuose 
klausimuose". Šiuo metu tos 
teisės esančios būtinos, kad 
būtų išvengta katastrofos iki bus 
įvesta nauja valiuta. 0 jei Aukš
čiausioji Taryba nepasitiki da
bartine vyriausybe, tai ji turi 
sudaryti naują vyriausybę, pa
sakė ministras pirmininkas Sa
visaar. 

— Gruzijos karinė vadovybė, 
kai Armėnija suteikė politinio 
pabėgėlio teises laikinai pre
zidentui Gamsachurdijai, 
pažadėjo perleisti valdymą 
civilinei vyriausybei vėliau. 

— Vatikanas suteikė politinį 
bei diplomatinį pripažinimą 
Kroatijos ir Slovėnijos respubli
koms. 

— Pakis tanas jau pasiga
mino atominę bombą, kaip 
skelbia Europos žinių agentū
ros. 

— Amerikos vyriausybė pat
virtino siuntimą „Patriot" 
raketų 'lalių į Taiwaną, kad 
būtų pasipriešinta netikėtam 
Kinijos puolimui, pranešė „Los 
Angeles Times" dienraštis. 

— Ecuadoro ir Peru valsty 
bių prezidentai baigė trijų dienų 
pasitarimus savo ginčytinų 
sienų klausimu, kurie tęsiasi 
dešimt metų, bet be jokių 
rezultatų. Nutarė vėl susitikti 
kada nors vėliau. 

— K u b o s komunistinės 
valstybės teismas šeštadienį 
nuteisė mirti tris savo disiden
tus, pabėgusius į Ameriką, 
kurie „planavo teroristinius 
puolimus prieš teisėtą Kubos 
vyriausybę". 

Susitarė Rusija ir Ukraina 
Juodosios jūros laivyno likimas 

Maskva . Sausio 12. — 
Reuterio žinių agentūra prane
ša, jog Rusija ir Ukraina nu
sprendė baigti ginčus dėl laivy
no Juodojoje jūroje, nes dalis to 
laivyno priklausys Ukrainos 
Respublikai, sakoma išleistame 
bendrame komunikate po pasi
tarimų praėjusį savaitgalį. 

Tą komunikatą tuoj atspaus
dino „Tasso" žinių agentūra, 
tačiau nemini kaip laivyno 
90,000 jūrininkų, 45 karo laivai, 
21 povandeninis laivas ir 300 
mažesnių laivų bus padalinti 
tarp Ukrainos ir naujosios 
Nepriklausomų valstybių Ben
drijos. Susirinkusieji tų 
respublikų vadai nusprendė 
sudaryti komitetą, kuris nu
spręstų, kuri laivyno dalis 
turėtų priklausyti Ukrainai. 
Tad aišku, jog Jelcinas atsisakė 
savo ankstesnio reikalavimo, 
kad laivynas turi priklausyti 
Rusijai. Kompromisas buvo 
pasiektas Kijeve tarp Ukrainos 
ir Rusijos delegacijų, kuriose 
dalyvavo Rusijos ministro pir
mininko pavaduotojas Sergei 
Šakrai ir Ukrainos Gynybos 
ministerijos aukštieji parei
gūnai. 

Nepasirašytas dekretas 
Amerikos pareigūnai ir Euro

pos vyriausybių ministrai 
pareiškė susirūpinimą, kad 
buvusios Sovietų karinės 
pajėgos gali sunaikinti besior
ganizuojančią Bendriją ir sukir
šinti respublikas vieną prieš 
kitą. Tačiau pasitarimo 
dalyviai, atrodo, norėjo patys iš
spręsti savo klausimų skir
tumus. „Tassas" rašo, jog de
rybininkai padėjo Rusijai ir 
Ukrainai susitarti. Deklaraci
joje pažymima, jog nė viena 

pusė nesiims karinių veiksmų ir 
visus skirtumus spręs tik dery
bų būdu. 

Praėjusį mėnesį 11 Bendrijos 
valstybių, sutarė, kad respubli
kos gali turėti savo kariuome
nes. Tačiau visi strateginiai 
daliniai ir kariniai vienetai su 
branduoliniais ginklais lieka 
bendroje tų valstybių žinioje. 
Įdomu ir tai, jog tik kelios 
valandos iki susitarimo paskel
bimo, Rusijos spauda parašė, kad 
Rusijos vyriausybė yra paruo
šusi dekretą perimti visų 
karinių pajėgų kontrolę Rusijoje 
ir kitose buvusiose Sovietų res
publikose, jei pasitarimai Kijeve 
nepasiseks. „Nazavisimaja 
Gazeta", kuri laikoma patikimu 
šaltiniu, rašė, jog tas dekretas 
bet gi buvo nepasirašytas, kad 
Rusija perimtų visišką tų 
ginklų kontrolę. 

Lietuvių šūviai 
Kai Kijeve pasitarimai bai

gėsi gerai, tai buvo problemų 
kitur. „Tassas" pranešė, jog 
Lietuvos pasienio sargybiniai 
iššovė įspėjamuosius šūvius, kai 
buvusių Sovietų dalinių vilksti
nė važiavo iš Sovietsko miesto 
tarp Lietuvos ir Rusijos Kalinin
grado. Kad pasiektų Kalinin
gradą, kur yra strateginė 
laivyno bazė, daliniai turi 
važiuoti per Lietuvos teritoriją. 
Neramumai buvo ir Tbilisi 
mieste, kur Gamsachurdiįos 
šalininkai kovėsi su sukilėliais, 
pašalinusiais jį. Buvo sužeistų. 

Armėnija suteikė Gruzijos 
prezidentui Gamsachurdijai lai
kinas pabėgėlio teises šešta
dienį, bet su viena sąlyga, kad 
jo palydovai, kurių daugiau 
kaip šimtas, atiduos ginklus ir 
paliks respubliką. 

Su užrašu Lithuanian Airlines ir Lietuvos simboliniais ženklais pirma kartą 
gruodžio 21 dieną pakilo iš Vilniaus „Boeing 737" lėktuvas ir atskrido j 
Kopenhagą. Tuo prasidėjo tarptautiniai skrydžiai iš Lietuvos j Vakarų 
valstybes. Jame keleivius aptarnauja lietuvaitės stiuardesės. Nuo šiol šis 
lėktuvas skraidys tris kartus per savaite į Kopenhaga. Frankfurtą ir Berlyną. 
Skrydis į Danųą Baltijos piliečiams kainuoja 70 dol ir 685 rublius, o kitiems 
nuo 331 iki 460 doleriu, skelbia „Tiesa". 

„atskiras teismas". Vasilijus 
Starodubstevas. Žemės ūkių są
jungos pirm., pareiŠRe esąs 
nekaltas. Visa tai daro įspūdį, 
kad griežto teismo gali ir ne
būti. 

— Wash ing tone abiejų 
partijų veikėjai kritikavo prezi
dento Busho kelionę prekybos 
reikalais į Japoniją. Respub
likonų kandidatas kolumnistas 
Patrick Buchanan pavadino tą 
jo kelionę „flasco", o Senato 
Finansų komiteto pirmininkas 
Lloyd Bentsen pasakė, jog 
japonų nuolaidos mašinoms yra 
mažas dalykas ir to visai nepa
kanka ekonominiams ryšiams 
tęsti. 

— Alžirijoje kariškiai ir kai 
kurie civiliai, kurie vadovauja 
vyriausybei, atšaukė rinkimus, 
kurių metu buvo išrinkti funda 
mentalistai į krašto Parla 
mentą. 

— Nigerijoje susirinkę 32 
kraštų Afrikos regiono vadai 
nutarė įsteigti Afrikos 
Ekonominę Bendruomene, pai
mant sau pavyzdžiu Europos 
Bendruomenės organizaciją. 

— Mongolija paskelbė, kad 
nuo 1994 metų įveda savo senąjį 
raštą, kuris pakeis Kyriliko 
alfabetą. įvestą 1940 m., 
pranešė Kinijos žinių agentūra. 
Kiekvienas mongolas turės iš
mokti skaityti ir rašyti senuo
ju jų raštu, nes dabar, jei jis yra 
jaunesnis kaip 50 metų, nemoka 
to rašto. Šiais metais Mongoli
jos mokyklose pradedamas seno
jo rašto mokymas. 

KALENDORIUS 

Saus io 14 d.: Fel iksas , 
Auksė, Laimis. Teodozijus. 

Sausio 15 d.: Paulius. Medą, 
Skirgaila, Snieguolė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:16, laidžiasi 4:43. 
Temperatūra dieną 30 l., 

naktį 5 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
N E S I R G T I I R S V E I K T I P A J Ė G U M O UGDYMAS 

K E L I A S I S V E I K A T Ą , 6515 S o . Cal i fornia Ave. , C h i c a g o . 111. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

VAISTAI - TIK KAI 
DIETA NEPADEDA 

K l a u s i m a s . Gavau laišką iš 
Lietuvos, kur iame prašo at
siųsti vaistą lovastatin. Kas tai 
per vaistas ir kam jis naudo
jamas , p rašau man paaiškinti . 
Gal ir kit iems tai bus naudinga, 
nes ir j ie gali gauti panašų 
prašymą. 

A t s a k y m a s . Š i a i s 1992 
meta is nuo širdies atakos vis 
dar mirs daugiau, negu pusė 
milijono amerikiečių. Nuo jos 
g e r i a u s i a s išgelbėtojas y r a 
t r i šakis į rankis: 1. Liesa ovo-
lac to v e g e t a r i š k a d i e t a — 
ALVUDO maistas, 2. Darbavi
masis — mankšta , 3. Ramumas 
dūšioje — sistemingas dvasinės 
į tampos mažinimas, išmoks
t a n t , ka ip tai daryt i , nesi-
griebiant nusiraminimui išori
nių priemonių, kaip svaigalų, 
rūkalų , kavos ar kolos gėrimų, 
t ikros arbatos, narkotikų a r 
apkalbų. 

Tuos t r i s dalykus ALVUDAS 
j au nuo seno saviškiams pefša. 
ką dabar i r visiems amerikie
čiams pasiūlė gydytojas, Apsau
gomosios Medicinos Insti tuto 
vadovas Dean Ornich (Preven-
t ive Medicine Research Insti
tu te at t he University of Califor
n ia at San Francisco). 

Kodėl j i s t a ip pasiūlė mėsa ir 
t a u k a i s p e r s i v a l g a n t i e m s 
amerikiečiams? Na, štai kodėl! 
J i s su talkininkais 18 iš 22 tirtų 
pacientų išvalė arterijas nuo 
cholesterolinių priskretimų ne 
va i s t a i s , o minė ta i s t r i m i s 
priskretimų valytojas: reikiama 
dieta, t i nkamu aktyvumu (gali 
sakyti lietuvišku darbštumu) ir 
nus i ramin imu — dėl menknie
kio padangėse neskraidymu. 

Išeina, kad kai žmogus tre
jopai keičiasi: iš mėsavalgio 
t inginio pasiverčia į žoliavalgį, 
į darbštuolę bitę ir į ramų 
balandį , t ada iš jo širdies, 
smegenų bei kitų kūno dalių 
cholesteroliniai p r i skre t imai 
lekia lauk kaip apuokai iš senos 
varpinės, t en apsamanojusiam 
varpui galingai sugaudus. 

Ne t ik sergančiam, bet ir dar 
sveikai besijaučiančiam mūsiš
k i u i r e i k i a t re jopai savo 
sveikatą taisyti, švarinant savo 
vidų, ape inant išorines priemo
nes, pasi t ikint savimi ir nelei
džiant save skriausti . Tik ta ip 
tva rkan t i s i r dar kasdien pai
man t po vieną sulfato (zinc 
sulfate) 200-mg tabletę paval
g i u s , k a s d i e n po 400 IU 
vitamino E, kas 12 valandų į 
skrandį pasiunčiant 6.5 mg ilgai 
veikiančio fsustained release 
capsules) nitroglicerino ir kas 
antrą dieną su maistu nuryjant 
po 325-mg aspirino tabletę. Su
tvark ius savo dietą ir vidaus 
ramumą, mankšt inant i s ir dar 
imant čia minėtus vaistus, bus 
gana gerai saugomos arterijos 
nuo priskretimų. 

O kad sužinotume, kaip jos 
priskretusios yra. išsit irkime 
kraują už 25 dol. geroje labo
ratorijoje (Corinary Profile), 
būdami gydytojo žinioje. Choles
terolio siekime turėt i mažiau 
200, o gerojo — daugiau 42 
ALVUDAS pa ta r ia s t ipr iau 
s a u g o t i š irdį : choles te ro l io 
tu rė t i t ik 130. o gerojo — 
daugiau 45. Tokį kraujo riebu
mą pa tar ia ir Lajolos univer
s i t e t e d i rbą s gydytojas W. 
Fraser Bremner. Savo paskaito
je Cook County ligoninėje 1991 
m. vasario 21d. jis tvirtino, kad 
cholesterolio norma turės būti 
mažiau 150 mg%, o gerojo 
( H D D - daugiau 45. 

Todėl visi mes lietuviai vado
vaukimės šio gydytojo nurody

mais ir viską,kaip čia nurodyta, 
darykime, kad savo kraujuje 
cholesterolio turėtume apie 130, 
o gerojo daugiau 45. Tik tada 
mes geriausiai saugosime savo 
širdis nuo atakos, o smegenis 
nuo paralyžiaus (stroko). 

Jei viską, kas nurodyta atliksi 
100^ ir gydytojas dar patars im
ti vaistus cholesterolio suma
žinimui, ta i imki mažiausiai 
blogio atnešantį vitaminą B3: 
niaciną — 500 mg kas 6 
valandos, nekreipiant dėmesio 
jei i šmuš k a r š t i s ar oda 
paraustų, nes tai po pusva
landžio praeina — t ik nereikia 
išsigąsti. Bijantiems to reiški
nio, pa tar t ina pradėti imti po 
ketvirtį tabletės po valgio kartą 
per dieną, kitą dieną jau dvi ket
virtis ir ta ip pamažu didinti 
dozę iki keturių gramų per 
dieną. Kiti siūlo jo dozę 6 
gramus per dieną. Tokiomis do
zėmis jis imamas ne kaip vita
minas, bet kaip cholesterolio 
perviršį mažinanti priemonė. 
Daugumoje atvejų jo visai 
nereikės imti, jei bus laikomasi 
čia nurodytų priemonių: dietos, 
darbavimosi ir nesijaudinimo, 
na, ir tvarkant is su turimomis 
negerovėmis, kaip gūžio liaukos 
silpna veikla, cukralige bei 
podagra ar aukštu kraujo spau
d imu (hyper tens ion) . Dar 
priedo reikės atsisakyti rūkymo 
girtavimo, dėl menkniekių, kaip 
vienos nakties nemigos, vaistų 
ėmimo. 

Jei po kokių šešių mėnesių su 
visomis č ia minė tomis 
p r i emonėmis ir va is t in ia is 
priedais dar nesulauktum,kad 
cholesterolis nukris tų žemiau 
200 (dar geriau — apie 130), o 
gerasis ( H D D iškils virš 45, 
tada ; tik tada, labai atsargiai 
galėtum pamėg in t i naudoti 
daug pavojingesnius vaistus 
kaip Mevacor, kurio cheminis 
vardas yra lovastatin. 

Tai populiariausias, labiau
siai išgarsintas firmos Merek 
Sharpe and Dohr-. gaminamas 
ir reklamuojamas v< istas. J is 
stabdo cholesterolio gamybą 
kepenyse — bet už kokią kainą! 
Jo 20 ar 40 mg tabletės ima
mos po vieną (iš pradžių 20 mg) 
vakare su valgiu. Turint labai 
riebų kraują, imama 40 mg net 
du kar tu dienoje. 

Tas vaistas yra pavojingas 
kepenims, smegenims, akims ir 
k i toms k ū n o dal ims Todėl 
gydytojui reikia labai atidžiai 
sekti ji įmantį ligonį ir jo 
kraują r e g u l i a r i a i sekt i 
laboratorijoje, ypač dėl kepenų 
pakenkimo ir akyse drumzlių 
ats i radimo, nors dabar jau 
atšaukiamas to drumzlinumo 
sekimas (slit-lamp eye exami-
nation). 

Pati minėta firma savo pra
neš ime (Physiciaįt Desk 
Reference, 1991, psl. 1460 prašo 
to vaisto nebandyti vartoti tol, 
kol nebus bandyta per šešis 
mėnesius sunormuoti choleste
rolio kiekį kraujuje su dieta, 
mankšta, r amumu ir visų kitų 
tu r imų ligų gydymu, ypač 
skydinės — kaklo liaukos ne-
pankamumo sutvarkymu. Mat, 
tas vaistas yra bėdos vaistas: 
kai niekas negelbsti, tik tuomet 
griebiamasi jo, kaip skęstantis 
griebiasi šiaudo. 

Tą vaistą gaminanti firma 
taip pat pripažįsta, kad dar nėra 
nustatyta, jog šio vaisto pagalba 
sumažintas kraujo cholesfprolio 
kiekis sumažintų širdies krau
jagyslių sergamumą ir mirtin
gumą. 

Še tau boba ir devintinės: to 

Bėgioj imas po kiemą ar kaip čia kambaryje dviračiu važiavimas bei g r e i t a s 
ž ingsn iav imas saugo žmogų nuo širdies a takos. Lietuvis to gėrio s u s i l a u k i a 
vaikščiodamas. 

vaisto pagalba užsikimšusiai ar
terijai pagalba nepatvirtinta, o 
jo pavojingumas y r a labai 
aiškiai konstatuotas. Jis gali 
sukelt i vidurių kietumą, vidu
riavimą, blogą virškinimą — 
dispepsiją, vidurių išpūtimą 
(flatus), vidurių skausmus, de
gimą paširdyje, galvos svaigimą 
ir jos skausmus, odos išbėrimą ir 
niežulį , aptemusį regėjimą, 
uoslės sutrikimą, plaukų iškri-
timą, o pavojingiausias to vaisto 
sukeltas negerumas yra kepenų 
ir inkstų susirgimas. 

D a r to negana : j is ga l i 
padidinti kalio (potasium) kiekį 
kraujuje net iki pacientui mirtį 
priartinančios gausos. 

Tad dabar žinosim, kaip pa
aiškinti iš Lietuvos prašantiems 
t o va i s to s av i šk i ams ir 
suprasime, kodėl ALVUDAS 
patar ia labai r imtai gydytis 
riebų kraują jo nurodyta dieta, 
mankš ta , ramumu ir turimų 
ki tų ligų (ypač gūžio liaukos) 
tva rkymu ir savo gydytojo visų 
nurodymų vykdymu. 

Aišku, nelaukite, kad geras 
gydytojas pataikautų apsileidu
siam, neišmintingam pacientui. 
Geras gydytojas ir iš paciento 
re ika laus reikiamų pastangų. 
Tik tas gydytojas, pas kurį 
n e v e r t a durų va r s ty t i , gali 
p a s a k y t i : „Žinau, kad t au 
sunku keisti kreivą gyvenimo 
kelią — nerūkyti, negirtauti, 
neba l i avo t i . . . todėl še t au 
receptą lovastatin tabletėms". 
Nuo tokio gydytojo šokit lauk ir 
nė neatsigrįždami lėkit, kaip 
akis išdegę. J i s jam nieko nepa
dės, tik padarys, kad kišenėse 
vėja> švilpautlų. 

GYDYK1MĖS 
VEIKSMINGAIS VAISTAIS 

kitę: nesnauskite, o imkite rim
ta i rūpintis savo sveikata, kol 
dar laikas. Jis tur i nerūkyt i ir 
nė vienas jo kambaryje netur i 
dūmą traukti. J is tur i gydyti 
sklerozę visame kūne čia nuolat 
kartojamomis p r iemonėmis , 
ypač skydliaukę turi tvarkyti su 
savo gydytojo pagalba. O ten 
gydytoja: kur kas rūpestingesni 
už mus čia visus; jie ten ir „tvo
roje išaudžia". 

Dabar tegul jis vieną mėnesį 
ima cinko sulfato 200 mg 
tabletę kas 8 valandos per parą, 
pavalgęs. O po vieno mėnesio, 
gali pasitikrinti cinko kiekį 
kraujuje. Be tokio tikrinimosi, 
tegul ima tik vieną tabletę per 
24 vai. ir taip visą amžių. 
Tegul gydo sklerozę ka ip j au 
anksčiau šioje vietoje pakarto
tinai nurodyta. Jokių kitokių iš 
ki tur gaunamų vaistų tegul j is 
nenaudoja, nes tai bus lėšų 
metimas balon ir tuščios viltys. 
Kuris bus tiek išmintingas, kad 
pajėgs čia jau anksčiau nuro
dytu būdu stoti kovon su skle
roze, tas nesigailės. 

Tamstoms išsiųstas receptas. 
Jei turėsite sunkumų, praneškit 
— ir vaistai bus pasiųsti. Tik jau 
susimildami nesnauskite toliau, 
o jei ne — tai žinot, k a s bus! 

VISUR SKAUDA, V I S U R 
MAUDŽIA 

\>: 

n i b 
Klausimas. Mielas Daktare , 

žinau, kąd Jūs gaunate daugybę 
laiškų ir nemažai laiko sugaiš
t a t e j j u o s a t s a k y d a m a s . 
Atleiskite, kad ir aš t rukdau, 
be t ne tu r iu d a u g i a u į ką 
kreiptis? 

Jau 10 mėnesių esu Ameri
koje. Nuo pat atvykimo skaitau 

Jūsų skyrių ir džiaugiuosi įvai- | 
r ia is pa t a r ima i s . Esu med. 
seselė, dirbu onkologinėje ligo
ninėje Lietuvoje. Po dviejų 
mėnesių grįžtu namo. Nebeis- i 
manau kaip pagelbėti savo ma
mai. 

Aš žaviuosi ir negaliu atsiste
bėti vyresnio amžiaus žmo
nėmis, kuriuos sut inku čia — 
žvalius, energingus, nors jau 
perkopę per 70 metų. O mano 
mama palyginti dar nesena — 
64 m., bet ji tur i daugybę nusi
skundimų: ūžia ir cypia galvoje, 
šlubčioja širdis (kardialogų diag
nozė — sklerozė), skausmai 
sprando ir kryžkaulio srity ir 
ypač stiprūs kojose. Ir taip jau 
keli m e t a i . Ren tgeno nuo
traukose matosi ataugos, ypač 
didelės kulnyse. 

Visaip gydėsi kojas — ma
sažais, gimnastikom, sanatorijo
se. Trumpam pagerėja ir vėl tas 
pats. O man skauda širdį, žiū
rint kaip ji kenčia. Ir padėti ne
galiu. O gal galiu, bet nežinau 
kaip. Žinau nuo ko pradėsiu, kai 
grįšiu namo — sutvarkysiu 
mitybą. Čia man viskas aišku, 
nes labai plačiai apie ta i rašote. 
Norėčiau, kad p a t a r t u m ė t e 
man, kokių nupirkt i vaistų ir 
kaip juos naudoti . Žinau, kad 
rekomenduojate cinko ir aspi
rino tabletes, bet kai nueinu 
v a i s t i n ė n , n e ž i n a u kok ia s 
geriausiai pirkt i . 

Padėkite, Daktare! Mama la
bai laukia manęs grįžtant, bet 
dar labiau laukia „stebuklingų" 
vaistų iš Amerikos. Jeigu Jūs ir 
neturėtumėte galimybės man 
atsakyti — vis t iek ačiū už Jūsų 
straipsnius, kuriuos aš vežuosi 
Lietuvon. Linkiu geros kloties 
Jūsų darbuose ir gyvenime. Su 
pgarba. 

A t s a k y m a s . Ačiū, kad išlikai 
t ikra lietuvaite savam kraštui , 
profesi jai ir š e i m a i , ypač 
mamai. Gerai, kad tur i gerus 
planus ateičiai. Tęsk jos gydymą 
toliau gydytojo žinioje. Gerai, 
kad sužinotumęi jos kraujuje 
esamą c u k r a u s , u r ic acid, 
cholesterino kiekį ir inkstų 
veiklą. Dabar jai reikia mo
teriškų hormonų (conjugated 
estrogens, 0.625 mg tabletės, po 
vieną per dieną, per 21 dieną 
per mėnesį; jei pasirodytų anks
čiau krūtyse jausmas — sustoti 
iki mėnesio galo, po to vėl t ik 
tiek imti. Aspirino, 325 mg 
tabletę pavalgius kas antra 
diena. Zinc sulfate, 200 mg 
tabletes, imti vieną mėnesį kas 
8 vai. po vieną pavalgius; po to 

— 

MŪSŲ KOLONIJOSE Klaus imas . Mielas Daktare, 
labai prašau padėti. Gavome iš 
L ie tuvos laišką ir receptą _ i r 
va i s tams . Pagal šį receptą Worcester, MA 
vaistinės vaistų neišduoda, o be 
t o sako , kad š i e va i s ta i 
(Cyclospasmol kapsulėse) būk 
t a i jau seni ir Amerikoje jų jau 
nėra. Mes labai norime padėti 
Lietuvoje sergančiam pažįsta
mam vyrui. Jam tik 43 metai ir 
darė kojų \, t.y. dėjo 
naujas k r a K _ .es. 

L a b a i p r a šome a t s iųs t i 
receptą vaistų, kurie turėtų tokį 
patį poveikį ir kuriuos galima 
būtų gauti Amerikoje. Labai, 
labai būsime Jur dėkingi. 

A t s a k y m a s . Gerai, kad ir 
nėra tokio vaisto Amerikoje, nes 
j is kaip numirėliui kodylas — 
n i e k o nepadeda . Bet ku r 
Tamstos buvote — kokiame 
rūsy je tūnojo te , kai j au 
keliasdešimt metų šis skyrius 
r ė k t e r ėk i a — ger iaus ia i 
v e i k i a n č i u s v a i s t u s (cinko 
sulfato tabletes, 200 mg) nuo 
tokios ligos (kojose dėl sklerozės, 
s u s i l a u k t o s per c igare tę 
dažniausiai) rėkiančiai siūlo ir 
duomenis paduoda, kaip gerai — 
geriau už Trental (čia Ameriko
je visuotinai prirašomą tai ligai) 
veikia. 

Aišku, dabar t ie vaistai — 
šaukš t a i po pietų, kai dėl 
rūkyn iart< kojose taip 
p r i s k r e t o , kad reikėjo jas 
pakeisti venomis, operacijos pa
galba. 

Dabar visi lietuviai atsimin-

ŠVESIME L I E T U V O S 
N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 

ŠVENTĘ 
m 

Worcesterio Lie tuvių Or
ganizacijų t a r y b a L ie tuvos 
Nepriklausomybė išsikovojimo 
ir Lietuvos valstjoės įkūrimo 
741 metų sukakčių minėjimą 
Worcesteryje ruošia sekma
dieni, vasario 16 dieną. 

11 vai . r y t o a u k o j a m o s 
iškilmingos šv. Mišios Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje už 
Lietuvą ir žuvusius dėl jos 
laisvės. Dalyvaus mūsų die
cezijos vyskupas T. Harrington. 
Organizacijos prašomos daly
vauti su vėliavomis, o jų nariai 
— uniformuoti. Visos moterys, 
turinčios taut in ius drabužius, 
prašomos jais pasipuošti. Po 
pamaldų visiems dalyviams 
salėje kavu tė , kurią ruošia 
Lietuvos Vyčių 116 kuopa. 

3 vai. p.p. minėjimas Maironio 
Parko didžiojoje salėje. Pa
grindinė kalbėtoja, lietuvių ir 
anglu kalbomis, Gintė Damu-
šyte keletą metų vadovavusi 
Lietuvių Informacijos centrui , 
įsteigtam Lietuvių Katal ikų 
Relig č-lpos įstč-laros. v e w 
Yorke. Meninę programos dau 
atliks solistė Verutė Bizin-
kauskaitė-Cote. Ji giedos ir per 
šv. Mišias bažnyčioje. 

DRAUGAS 
OJSPS-161000) 

THE UTHUANIAN WORLD WIDE DAILY 

Published daily except Sundays and Mondays. Legal Holidays, the 
Tueadays following Monday observance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic Press Society, 4545 W. 63rd 
Street. Chicago, IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices 
Subscription Rates: 80.00. Foreign countries $90.00. 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St., 

Chicago. IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestj. atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama I i anksto 

metams 
U.S.A $80 
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol) $90 
U.S.A. savaitinis (šešt. laida) $45 
Kanadoje ir kitur (šešt. laida 
U.SA. dol.) savaitinis $50 

Vį m e t ų 
$45 
$50 
$30 

3 mėn 
$25 
$30 
$25 

$30 $25 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba 
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t ik po vieną per dieną — visą 
laiką. Dėl sklerozės galvoje: 
geras yra vitaminas Niacin, 500 
mg tabletės, po vieną kas 8 
valandos. Perspėk, kad parau
dimas — šilimos jausmas , pa
ėmus tabletę — greitai praeis ir 
nieko blogo neatsi t iks. Mažiau 

tą j aus , kai niaciną ims po val
gio a r ats igulus. Vėl parašyk. 
Jei turės i sunkumų su vaistais, 
— Alvudo ambulatorija Lietuvio 
sodyboje ta lkins . Sėkmės, ta ip 
Mielai Gail. Seselei! 
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Valandos pagal susitarimą 

D R . E. B. G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p -7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždarytaa. Ketvd 1-3 v p p penktd 

ir seštd 9 v r -12 v p p 

Tarybos valdyba prašo or
ganizacijas ir a tskirus asmenis 
dalyvauti pamaldose, minėjime 
ir Lietuvos atstatymo darbams 
įteikti auką. A ikos skiriamos 
pagal aukotojų pageidavimą: 
Lietuvių Bendruomenei, „Do
vana Lietuvai", Tautos fondui 
ir Altai. Jas galima įteikti 
minėjimai, ar pasiunčiant or
ganizacijų tarybos iždininkui 
Algiui Glodui, 37 Sandy Glen 
Drive, Holden, MA 01520. 

Po minėjimo, toje pačioje 
salėje, taryba rengia visiems 
vaišes. Pakvietimai gaunami 
pas valdybos nar ius , organiza-. 
cijų pirmininkus ir minėjimo 
dieną prie įėjimo. 

Dalyvaukime visi pamaldose 
ir minėjime, nes dar reikia 
mūsų tėvynei Lietuvai maldų, 
aukų ir mūsų pagalbos, kad 
galėtų atstatyti pilnutinį laisvą 
gyvenimą, kurį iš pagrindų per 
50 okupacijos metų sugriovė 
Sovietų Rusijos komunistinė 
imperija, kurią ne veltui buvęs 
JAV prezidentas Reagan pava
dino blogio imperija. Okupanto 

kariuomenė dar tebėra Lietu
voje. 

J . M. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPP r ~ 

AKIŲ LIGOS — CHIRUR. 
166 Eaat Suportor. Sulta 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. - (1 312) 337 1285 

6132 S. Kadžio Ava., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tol. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr.. penkt. 12-3 v.p.p, ketv 2-7 v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Kab. tai . (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9 antr 12-6. penkt 10-12: 1-6 

Kab. tai . (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kodzla Ava.. 
Chicago. III. 60652 

Pirm . antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J . HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Nauji paclontal priimami Ir laukiami! 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzla, Chicago, III. 
Tol. (1-312)925-2670 

1185 Dundoo Ava . , Elgln, III. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312)476-2112 

9525 S 79th Ave , Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tol. kabinate. Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Clcaro 

Kasdie-. 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

• 0 8 8 S. Roborta M . , Hickory HIII*. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 888-4088 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akmius 
2618 W. 71 at St. 

Tol. (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Paloa Vlalon Contor, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III. Ketv vai 3-6 v v 

Tol. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Avo. , Sulta 324 Ir 

5835 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 
81 St. Ir Kaan Ava., Juatlca, IL 
Tol. (1-312) 565-2980 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 at Straat 
(1-312)434-2123 
Pirm. 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Or. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Waat Ava.. Ortand Park 
708-349-8100 

10 W. Martin. Naparvllla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarime 
Nakties metu te' 708-857-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2658 W. 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susitarimą 

KaMnoto tol . (1-312) 778-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
8165 S. Archor Avo. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 585-7755 

A R A S Ž L I O B A . M . D . 
A K I Ų CHIRURGIJA 

AK IŲ LIGOS 
Good Samartton Modfcal Contar-

NaparvMla Campua 
1020 B. Offdon Avo., Sulta 310, 

Naporvllla IL 80583 
Tol. 1 •708-827-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wa«t 63rd Straat 
Vai pirm., antr . ketv ir penkt 3-6: 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

i > 



Pajūriais pamariais, kad 

SKAMBĖTŲ 
LIETUVIŠKA DAINA 

Kuomet Lietuvoje buvo dar 
tamsu ir juoda, Vydūnas — Sto
rasta Tilžėje su savo giedotojų 
draugija rengė meno šventes. O 
aušrininkas A. Vištelis-Vište
liauskas, susižavėjęs Ragainės 
ir Tilžės lietuviškumu, dainavo: 
„Op, op! Kas ten? Nemunėli!" 
Dabar, jeigu jis taip uždainuo
tų, tai jam iš buvusios Ragainės 
atsilieptų: ,,Eto ruskaja 
zemlia". Tas pat būtų ir su 
Klaipėdos kraštu atsitikę, jeigu 
Ragainėje ir Tilžėje pasėtoji 
lietuvninkų sėkla nebūtų išau
gusi j platesnį sąjūdį, kuris 
apėmė abi Nemuno puses. Jei
gu to sąjūdžio nebūtų buvę, tai 
dabar Vilnius negalėtų skai
čiuoti būsimų Klaipėdos uosto 
pajamų ir svarstyti, kur rengti 
alyvos transporto bazę. Visai 
net neprisimenant, kad dėl to 
pajūrio ruoželio buvo atkakliai 
kovota. Ir tais laikais Vilniuje 
vyravo tokios nuotaikos, 
kurioms lietuviškas pajūrys 
buvo visai svetimas. 0 vėliau 
Kaunas ir to laiko Lietuva buvo 
iš visų pusių vargo spaudžiama. 
Be to, Lietuvos vardas Vakarų 
pasauliui buvo dar beveik neži
nomas. 

To lietuviško pajūrio iš viso 
net nebūtų, jeigu 1918 m. lap
kričio 30 d. Mažosios Lietuvos 
taryba nebūtų paskelbusi 
vadinamų „Tilžės aktų". Jais 
buvo reikalaujama Prūsų 
Lietuvą priskirti prie Didžiosios 
Lietuvos, būtent vadinamas 
Klaipėdos kraštas, buvo atskir
tas nuo Vokietijos ir pavestas 
alijantų kontrolei. Tai ir sudarė 
sąlygas sausio 15 d. įvykiams, 
kuriuos dabar mes norėsime 
paminėti. O paminėti yra 
būtina, nes tai nėra eilinis 
įvykis. 

Visiems yra žinoma apie 1923 
m. sausio 15 d. mažlietuvių 
sukilimą, kuris privedė prie to, 
kad Klaipėdos kraštas nors ir 
sąlyginai, buvo priskirtas prie 
Lietuvos. Savo ilgoje istorijoje 
Lietuva niekuomet nedarė 
rimtų pastangų ir neturėjo 
išėjimo į jūrą. Kodėl taip buvo. 
dabar nepradėsime to klausimo 
nagrinėti, tik konstatuojame 
patį faktą. Sausio 15 d. suki
limas, kuris buvo pravestas po 
mažlietuvių priedanga, vis dėlto 
buvo Lietuvos vyriausybės 
suplanuotas. Tai reikia laikyti 
vienu drąsiausių ir protingiau
sių ėjimų, kuris buvo Lietuvos 
atliktas. Tuo metu buvusi krikš
čionių demokratų vyriausybė, 
nors buvo šeiminė ir demokra
tinė, sugebėjo viską be didelio 
triukšmo atlikti. Ir po sukilimo, 
nors ir sėkmingo, seime taip pat 
viešų diskusijų nebuvo. Bent 
nėra tokių užrašų išlikę. Jeigu 
būtų vykę dabartinės Aukščiau
siosios tarybos pavyzdžiu deba
tai, tai Klaipėda dabar tebūtų 
tik Kaliningrado srities dalis. 
Kuomet yra daromi valstybinės 
reikšmės sprendimai, tuomet 
partijos privalo vienu ir bendru 
balsu kalbėti. 

Nebuvo skubėta Klaipėdos kraš
to atiduoti Lietuvai, nors jis 
ir buvo atskirtas nuo Vokietijos 
ir administruojamas prancūzų. 
Lenkija darė visokias intrigas, 
kad tik jis nebūtų perduotas 
Lietuvai. Blogiausiu atveju 
reikalavo sau bent laisvo tran
zito Nemunu. O tai jau būtų 
reiškę lenkų kojos įkėlimą į patį 
Lietuvos kūną. 

Tad Lietuva ėmėsi drąsaus, 
bet rizikingo žygio. Dar prieš 

karą teko skaityti, kad lietuvius 
paveikė italų pavyzdys, kuomet 
jie 1919 m. D'Anunzio vedami 
užėmė ginčytiną Fiumės uostą. 
Tačiau italų padėtis buvo tuo 
geresnė, kad jie buvo sąjungi
ninkai. Bet buvo rizikuota ir 
laimėta. Tik gal bereikalingai 
buvo nusileista sąjungininkų 
spaudimui ir vokiečiams duota 
plati autonomija. Galime pri
leisti , kad galbūt reikėjo 
nusileisti. Tai tenka paminėti, 
kadangi Lietuvoje vėl girdimi 
autonomijos reikalavimai. Tad 
turime žinoti, į kur tokios 
nuolaidos veda. 

LIETUVAI PAVOJUS 
DAR NEPRAĖJĘS 

* * * 

Minėdami tuos, kurie kovojo 
už lietuviškas žemes, kuriuos 
Nemunas neskyrė, bet jungė, 
negalime pas i tenkin t i t ik 
gėlytės padėjimu, žvakės užde
gimu ar jų kaulų perlaidojimu. 
Reikia tęsti jų pradėtą darbą. 
Gyvename istorinius laikus, 
kuomet griūna imperijos, tad 
turime tą progą išnaudoti *r 
savo vietą išsikovoti. Istorija yra 
negailestinga, žiopsantiems 
dovanų nedalina ir klaidų 
nedovanoja. Iš Gudijos girdisi 
nors ir negausūs balsai net apie 
Klaipėdą ir Liepoją. Ir Maskva 
net B. Jelcino lūpomis apie 
Kaliningrado slavų teises kal
ba. Iš Lietuvos ateina labai 
neraminančios žinios. K. Pruns
kienė, A. Brazauskas, A. Juozai
tis ir kiti LDDP ir Ateities fo
rumo solistai į bendrą chorą 
jungiasi ir verkia dėl mažumų 
teisių. Tačiau dar beveik neteko 
girdėti iš Lietuvos ateinančio 
susirūpinimo dėl Mažosios 
Lietuvos ateities. 

Atrodo, kad, perlaidoję Mažo
sios Lietuvos veikėjų kaulus, 
kartu palaidojo ir tas idėjas, dėl 
kurių jie dirbo ir net buvo per
sekiojami, kalinami ir žudomi. 
Dėl vietos stokos, tegalime 
paminėti tik Tilžės lietuvių 
veikėjų Jagomastų šeimos 
likimą. Jų visa šeima: E. Ja
gomastas ir jo jau suaugę vaikai 
Ona, Dovas ir Jurgis 1941.VI.30 
(pagal sovietinę lietuvių en-
ciklop.) buvo vokiečių sušaudyti 
Vilniuje. Vokiečiai, o ypač na
ciai, neužmiršo tų, kurie daly
vavo Tilžės lietuvių judėjime ir 
sausio 15 d. įvykiuose. Taip pat 
ir tų, kurie vėliau reiškėsi lietu
viškoje veikloje. Jeigu ne visi 
buvo sušaudyt i, tai bent beveik 
visi perėjo per kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas. 

Tie, kurie išliko po nacių siau
tėjimo, pateko į tokį pragarą, 
kurio net Dantė neįsivaizdavo. 
Hunų antplūdis nublunka prieš 
Raudonosios armijos siau
tėjimus. Ir reikia stebėtis, jeigu 
po to dar vienas kitas gyvas ir 
neišprotėjęs išliko. Lietuvos 
tuometinė valdžia Vilniuje, ži
noma, tuo visai nesidomėjo. Ji 
buvo užsiėmusi kova prieš liau
dies priešus. Tuo tarpu lenkai 
komunistai sugebėjo atsiimti 
visas kuomet nors lenkų turėtas 
žemes vakaruose. Ir susitvarkė 
su vokiečiais taip, kad neturi „a 
la Šalčininkai" problemų. Kuo
met Stalinas buvo pasiūlęs 
Sniečkui dalį Mažosios Lietu
vos, tai jis atsisakė (neva vis 
prisibijodamas privežtų rusų ko
lonistų). Tad gal nereikėtų nė 
stebėtis, jeigu savo laiku net 
išeivijos spaudoje Sniečkus 
buvo lyginamas su Vytautu 
kaip politinis genijus. Bent 
lietuviškų žemių klausimą abu 
vienodai sprendė! 

J . Ž. 

Kai 1918 m. Lietuva vėl kėlėsi 
nepriklausomam gyvenimui, 
buvo naiviai galvojančių, kad 
kraštas, pasiskelbęs neutraliu, 
bus paliktas ramybėje. Deja, 
grobuoniški kaimynai, pajutę 
tuštumą, vėl mėgino lietuvių 
tautą paversti vergais, kurie 
jiems tarnautų. Bet buvo blai
viai galvojančių žmonių, kurie 
suprato, kad tik pasipriešinus 
ginklu bus galima užtikrinti 
laisvę. Jie ėmė organizuoti 
krašto apsaugą. Tačiau okupa
cinė vokiečių karinė valdžia 
dažnai t rukdė, t ikėdamasi 
Lietuvą prijungti prie Reicho, o 
ir mūsų sudarytoji pirmoji vy
riausybė su Augustinu Vol
demaru iš karto neįžiūrėjo pa
vojaus ir todėl uždelsė kariuo
menės organizavimą. Tik susi
darius grėsmingai padėčiai, M. 
Sleževičius kreipėsi į Lietuvos 
vyrus, kviesdamas juos stoti į 
krašto apsaugą. 

Manoma, jei 1918 m. pabai
goje būtų suorganizuota 20-30 
tūkstančių lietuvių ka
riuomenės, raudonarmiečių 
daliniai nebūtų pasiekę Vil
niaus ir nebūtų drįsę supti 
Kauno. Lietuviams įsistiprinus 
kariškai Vilniuje ir jo krašte, 
lenkai vargu būtų pajėgę pulti 
ir užimti Vilnių. Tada ir kitų 
Lietuvos etnografinių žemių 
priklausomumas būtų buvęs ki
taip išspręstas. Nors ir pavėluo
tai mobilizuojant vyrus kraštui 
ginti, buvo sudarytas reika
lingas skaičius karių, nors ir 
sunkiai Lietuvos nepriklauso
mybė buvo apginta. Tiesa, dėl 
mūsų nepajėgumo gerokai 
apkarpytomis sienomis. 

Nepriklausomybės sargyboje 

Tas trumpas, bet šviesus ne
priklausomo gyvenimo laiko
tarpis buvo tartum kibirkštis, 
įžiebusi tautoje patriotinę ugnį, 
kuri smarkiai suliepsnojusi vėl 
atvedė prie Nepriklausomybės 
atstatymo. Šiuo metu lietuvių 
tauta jau gali džiaugtis laisvu 
gyvenimu. Tas kelias buvo ilgas 
ir sunkus, atžymėtas partizanų 
krauju ir tremtinių kaulais Sibi
ro taigose. Bet pavojaus debesys 
dar tebedengia Lietuvą. Dar vis 
reikia atkakliai budėti nepri
klausomybės sargyboje. 

Nors išnyko Sovietų Sąjunga, 
nors formaliai neegzistuoja ko
munistų partija, kuri tartum vo
ratinkliu buvo apraizgiusi visas 
gyvenimo sritis, kol jos ideolo
giniai pagrindai suiro, tačiau te
bėra likusi viena iš sovietinės 
grėsmės institucijų — mili-

IGNAS MEDŽIUKAS 

tarinė jėga, jungianti beveik 
4 milijonus gerai ginkluotų, kad 
ir ne labai drausmingų karių. 
Skaičiuojama, kad vien tik 
Lietuvoje jų yra apie 100 tūks
tančių. Todėl šiandien didžiau
sias rūpestis, kad ši armija kuo 
greičiau būtų išvesta. Svetimos 
kariuomenės karininkija rodo 
nenorą pasitraukti iš Lietuvos, 
motyvuodama socialiniais ir 
ekonominiais argumentais. Jie 
stato reikalavimus, kad pasi
traukiant iš Pabaltijo respub
likų, jiems būtų pastatyti butai, 
pakelti atlyginimai ir suteiktos 
kitos privilegijos. Bet kas gi jų 
prašė, kad jie čia atvykę su
terštų mūsų gražią šalį? Tegul 
jiems atlygina tie, kurie juos čia 
siuntė. 

Karininkai graso, kad jie ne
vykdys įsakymų, jei jų statomos 
sąlygos nebus išpildytos. Jie net 
gi pareiškė, kad šiuose kraš
tuose esančių karinių dalinių 
taryba turi dalyvauti svarstant 
šių dalinių evakuacijos klau
simą ir į jų nuomonę turi būti 
atsižvelgta. Tokie reiškiniai yra 
ženklas, kad Pabaltijo valsty
bėse esančios svetimos ka
riuomenės drausmė yra pašli
jusi. O tai yra pavojingas 
ženklas. 

Ieško kaltininkų 
Nežiūrint, kad Rusijoje įve

dant laisvą rinką, prekių kai
nos pakilo keleriopai, to vis 
vien nepakanka ir todėl 
kyla didelis nepasitenkinimas, 
ieškant kaltininkų. Ne visi dėl 
šių trūkumų kaltina buvusią 
komunistinę sistemą. Atvirkš
čiai, nepatenkintųjų minioje 
skleidžiami gandai, kad yra 
kaltos atsiskyrusios respub
likos, kurios žlugdo ekonomiką 
ir skatina infliaciją, įveždamos 
daug mažaverčių rublių. Dėl su
griautos sovietinės gerovės ypa
tingai kaltinamos atsiskyrusios 
Pabaltijo respublikos. 

Po nesėkmingo perversmo ko
munistinė opozicija vėl atgyja. 
Kuriasi neva nauji judėjimai, bet 
taip atrodo tik paviršutiniškai. 
Iš tikrųjų jie bazuojasi komunis
tine ideologija. Neseniai įkurta 
„Liaudies gerovės" partija, 
kurios steigėjai buvę komunistų 
partijos aktyvistai. Ši partija 
įžūliai paskelbė, kad ji rems 
Pabaltijo respublikose esančius 
rusus, armijos, karinio pramo
ninio komplekso ir kolūkių 
vadovus. Pasivadinę „liberalais 
demokratais" užsimaskavę 

partiniai funkcionieriai graso, 
perėmę į savo rankas valdžią, 
nubausti Pabaltijo respublikų 
tautas, įrengiant tenai bran
duolinių ginklų poligoną. 

Atrodo, jie nori sugrąžinti 
anuos la ikus , kai s iautė 
generolas Ivanas Serovas, 
sudaręs „liaudies priešų" likvi
davimo planą ir tiems išveži
mams 1941 m. vadovavęs. Už 
tokį žmonių naikinimą buvo ap
dovanotas Lenino ir kitais aukš
tais ordinais. (Deja, patekęs į 
nemalonę už padarytus nusi
ka l t imus neteko gautųjų 
pažymėjimų). 

Jėga i r kraujas 
Apklausinėjus Maskvos gy

ventojus, 75% iš jų pareiškė esą 
įsitikinę, kad Sovietų Sąjunga 
vėl atgims. Rusijos žmonėms 
sunku suprasti Sovietų Sąjun
gos susiskaldymą į nepriklau
somas respublikas, nes per 
daugelį metų jie buvo įpratę 
gyventi, kaip jų vadai skelbė, 
„galingiausioje, didžiausioje" 
pasaulio imperijoje. Tariamoji 
liaudis įsitikinusi, kad geriau
sias problemų išsprendimo 
kelias yra jėga ir kraujas. 

Nuostabu, kad Rusijoje yra 
daug griežto režimo šalininkų, 
kurie nori atgaivinti kruvinus 
stalinizmo metodus. Labiausia 
ka l t inamos Pabaltijo res
publikos, kuriose prasidėjo 
judėjimas dėl neteisėtos inkor
poracijos į Sovietų Sąjungą. Yra 
žinoma, kad nusikaltėliai, dėl 
kurių niekšingo suokalbio sau
sio 13 d. Vilniuje buvo žudomi 
beginkliai žmonės, yra pasi
traukę į Rusijos teritoriją. M. 
Burokevičius, E. Kasperavičius, 
A. Naudžiūnas, B. Makutinovič 
ir ki t i , matyt , tena i rado 
užtarėjų, kad Lietuvos tei
singumo ranka ligi šiol jų negali 
pasiekti. 

Neseniai Maskvoje prie Es
tijos ir Latvijos pasiuntinybių 
buvo piketuojama, reikalaujant 
išlaisvinti valstybinius nusi
kaltėlius, atsakingus už sausio 
mėn. žudynes ir dalyvavusius 
rugpjūčio mėn. perversme. Tai
gi nuotaikos yra slegiančios. Jei 
armija Pabaltijo respublikose 
ims sauvaliauti, atsisakys vyk
dyti savo vyresnybės įsakymus, 
kurie jai nepatinka, tai kils 
anarchija, nesiskaitymas su 
teisinėmis normomis, okupa
cinis sauvaliavimas, tarptau
tinis banditizmas. Okupantų 
daliniai, dislokuoti Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje, žiūri į 
šiuos kraštus kaip į „savo 

Su Lietuvos ambasadorium Seattle. Iš kairės: Washmgtono valstijos LB pirm 
Irena Blekytė, Portlando LB pirm Algis Tekorius diskutuoja su Lietuvos 
ambasadorium Stasiu Lozoraičiu Seattle pranešimo metu. 

LAISVA LIETUVA 
ĮŽENGIA Į 

NAUJUS METUS 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Baigėme istoriškus 1991 
metus, kuriuos yra galima pa
vadinti mūsų tėvynės reikšmin
giausiais paskutinių 51 metų 
bėgyje. Lietuvių tauta vėl gaiva
lingai prisikėlė laisvam ir nepri
klausomam gyvenimui. 

Grįždami į šių metų pradžią ir 
tolimesnę jų eigą, pirmiausia 
liečiame sausio 13 dienos 
įvykius, kurie savo ryžtu ir 
apimtimi su tėvynės sūnų ir 
dukterų aukomis užmezgė pir
mą žiedą į galutinį Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimą. 
Vėliau vykęs tautos vieningas 
referendumas, kai 95% gyvento
jų pasisakė norį būti laisvais, 
nebuvo gerai suprastas ir 
įvertintas Vakarų demokrati
nių valstybių. 

Metų bėgyje tauta buvo pri
spausta represine ekonomine 
Sovietų Sąjungos blokada. 
Omon dalinių teroru ir vėliau
siomis kraujo aukomis, kurios 
priartino rugsėjo 6 dienos mo
mentą, kada Lietuva vėl tapo 
laisva ir nepriklausoma. 

Mūsų laisvės priešo Gorba
čiovo karjera buvo galutinai 
nurašyta gruodžio 25 dieną. Ji 
išnyko su Sovietų Sąjungos 
vienalytinės valstybės žlugimu. 
Lietuvių tauta grįžo į realų gy
venimą, kuris atnešė naujų rū
pesčių, kuriant savistovų gyve
nimą. Tačiau dar laukia begalės 
naujų darbų. Vakarų formos 
ekonomija, nauja konstitucija, 
seimas, nauja vyriausybė, diplo-

nuosavybę" ir, atrodo, tik 
delsia, laukia momento, kad vėl 
galėtų atstatyti buvusią tvarką. 
Taigi lietuvių tauta turi budėti. 

matija, naujos nuosavybės ir 
pilietybės įstatymai ir t.t. 

Nežiūrint visų ateities sunku
mų, išeivija myli savo tėvynę ir 
yra vispusiškai pasirengusi jai 
padėti materialiai ir moraliai. 
Mes, būdami tos pačios tautos 
vaikai, turime savo norų ir 
pageidavimų. Baigiant senuo
sius metus, Lietuvoje jau pasi
girdo žodžių mūsų adresu. Tie 
pareiškimai teisingai formu
luoja dvigubos pilietybės klausi
mą. Tai yra pilietybės atstaty
mas, kurios jie niekada nebuvo 
praradę. 

Net nereikia jos pripažinti, 
nes visi nuo 1940 metų birželio 
15 dienos netekome pilietybės 
vienaip ar kitaip. Išeivių 
dauguma netgi turi senuosius 
Lietuvos pasus. Tie žmonės, visą 
laiką būdami svetur, buvo Lie
tuvoje! Už mus kovojo, aukojo 
pinigus, rengė demonstracijas, 
sugebėjo išlaikyti Lietuvos 
aneksijos nepripažinimą. Staiga 
Lietuva tampa laisva. Sovietai 
mus pripažino Sovietų Lietuvos 
piliečiais, jų vaikus įskaitė į tą 
skaičių, nors jie buvo gimę 
Amerikoje ir kitose valstybėse. 

Šviesi gyvenančio Lietuvoje 
rašytojo ir parlamentaro Stasio 
Kašausko mintis yra pirmoji 
kregždė tėvynėje, kuri pasisako 
atvirai, nežiūrint mūsų tautos 
naujos pilietybės ruošėjų nuo
monių. 

Baigdami senuosius metus, 
žvelkime blaiviai į naujuosius, 
kurių įvykiai suartins visus 
daugiau vardan tos Lietuvos. To 
viso linkime iš širdies, nes ir 
mes tuose pačiuose žodžiuose 
randame taiką, tėvynės meilę, 
dvasinę ramybę ir džiaugsmą. 

Kupranugaris turi savo pro
jektus; kupranugario varovas — 
savo r* 

Egiptiečių patarlė 

Labai daug to, kas vadinama 
depresija, yra tik kūnas, pra
šantis darbo. 

Geoffrey Norman 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 
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Arūnui dar tebespoksant iš lovos į televizijos 
ekraną, Birutė krinta savojon mirtinai išvargusi. 
Tačiau tik kūnas junta nuovargį, o neramios mintys 
laipioja rūpesčių stagarėliais it skruzdės, ko! palai
mingoji tamsa apgauba gydančiu užsimiršimu. Arūnas 
jau seniai pritildęs televizijos garsus ir tik iš lūpų 
judesio ar veiksmo suvokia negudrios vakaru jojikų 
dramos turinį. Ir tik jis vienas težino, kurią valandą 
jis baigė žiūrėti filmą ir užsiklojo. 

Nuobodžiai vienišas praeina savaitgalis. Ne tik 
niekas iš pažįstamųjų neaplanko Vilainienės. bet ir 
telefonu niekas nepasigarsina. 

„Tiek aš jiems ir tereikalinga... Iš manęs jie tik nuo
bodžias aimanas tegirdi... Nenuostabu, kodėl manim 
nesirūpina ir neaplanko. Kriaušeliai, atseit, kaimynai, 
bet tik tada ateina, kai jau nieko kito nebelieka... 
Mokslo draugė Anastazija toliau gyvena, tai nevisada 
ji gali atsiminti, kad pakeliui ir aš gyvenu. Bet Alber
tas? Kodėl net jis mane užmiršo? Jau baigiasi sekma
dienis, o jo vis nėra!... Kiekvieną juk savaitgali mane 
lankydavo ir guosdavo!" 

Birutė siuva sau sijonėlį virtuvėje. Besiūdama suk
nias siuvykloje pabandė kartą pasisiūti pati -au. Iš 
krautuvės parsinešusi kirpimo planelį, vadinamą 
iškarpą, pigiai pasisiuvo visai gražią suknele, pati 

pakeitusi kai kurias detales. Nuo tada ji visada tik me
džiagą nusipirkdavo ir pati siūdavosi. Draugės ste
bėjosi, kad ji perka tokias dailias ir brangiai atro
dančias suknias, nes krautuvėse tokių neranda. 
Žinoma, Birutė tatai nelaiko paslaptyje, tačiau visos 
jai pavydi, kad ji moka siūti ir pigiau pasigamina sko
ningus drabužius. 

Arūnas lovoje sprendžia užduotus matematikos 
uždavinius, juos turės atiduoti jau antradienį. Skuba, 
nes pagal programą po pusvalandžio nori žiūrėti 
kažkokį filmą. 

„Visas pamokas jis žaisdamas atlieka! Gabus mano 
vaikas! Gal bus inžinierius, o gal matematikas, gal net 
ir chemikas. Dar dveji metai gimnazijos, o ką pasirinks 
universitete — nė pats dar nežino. Bet atrodo, kad 
linkęs griežtiesiems mokslams. Matematika sekasi, bet 
ir kalboms jis gabus. Iš kalbų pasirinko ir vokiečių 
kalbą. Kiek lengvesnė ji jam, nes žodžių prisimena dar 
iš tremties". 

Skambutis nuveja mintis ir darbą, lyg žaibo 
tvykstelėjimas. 

„Gal Albertas? Jis jau seniai lankėsi čia! O gal 
Kriaušeliai? Juk jiems netoli. Gal vėl pasiilgo artimiau 
si kaimynai?" 

Sakoma, jog pirmoji mintis visada geriausia — 
duryse tikrai Albertas. Apkabina Birutę, bučiuoja 
ranką ir giliu žvilgsniu žiūri į jos sielos veidrodį. 

— Kurgi pražuvai? 
— Ar laukei? 
— Žinoma, laukiau! Sėskis salone. Tuoj surinksiu 

tik skudurus. 
— Matai, Birutėle, šis reikalas degantis... Įėjau 

tik pasitikrint, ar neturi kokių svečių... 
Jis eina prie durų, atidaro jas ir pasilenkia už jų. 

Netrukus įneša didoką popierinį prekių maišą. Iš jo 

kyšo įvairūs paketai, dėžutės ir į popierių įvynioti ar
ba mažesniuose maišeliuose pirkiniai. Daugiausia 
maistas. 

— Kamgi už durų buvai palikęs? 
— Tai lyg ir staigmena... Žinai — siurprizas. 

Nenorėjau rodyti prie svetimų mūsų artumą... O tokia 
proga! 

— Kokia gi proga? 
Albertas įleidžia vidinėn švarko kišenėn ranką ir 

išsiima piniginę. Ji stora, kimšte prikimšta naujutėlių 
banknotų. Birutė pažįsta šią piniginę, nes joje pati buvo 
išsiuvinėjusi Alberto Martulio inicialus. 

— Štai! Avansas iš pirmojo mėnesio pelno. Gavau 
iš Voriūno. Imk, tai tavo. Šiandien švenčiame mano 
biznio pasisekimą. Ta proga visą pelną dovanoju tau, 
Birutėle! 

Birutė stebisi, nenori tikėti savo akimis Storas 
pundas pinigų, pilnas maišas delikatesų ir įvairaus 
naudingo maisto. 

— Ar ir tu nori mane papirkti? 
— O kasgi tave norėjo papirkti^ Kas toks norėjo 

tavo nuolankumo? 
— Nagi. Henry... 
— Koks Henry? Ak, taip, taip... Aušrelės suža

dėtinis!.. Bet aš ne! Aš tavęs visiškai nepaperku! Jokių 
įsipareigojimų nejausk, kaip ir visada! Gerbiu tave ir 
viską atiduodu, nes žinau, kad tu geriausiai tai 
sunaudosi. Už tai nieko neprašau, kas būtų tau 
nemalonu, nepriimtina ar prieš tavo sąžinę. Tik noriu 
tavo draugystės. O kada tu visa širdimi pajusi, kad aš 
tau tikrai brangiausias už bet ką pasaulyje, kada tavęs 
jokios pareigos neberiš ir nebeslėgs baimė nusidėti — 
tada tu būsi laisva pasirinkti mane arba kurį kitą. 

(Bus daugiau) 

t 



DRAUGAS, ant radienis , 1992 m. sausio mėn. 14 d. 

DEL VILNIAUS 
SENAMIESČIO 
LIETUVOJE -

NAUJA INICIATYVA 
A N D R I U S V A I Š N Y S 

Vienoje Europos sankryžų 
vargsta Vilniaus senamiest is . 
Vis iškai nesen ia i m a d i n g u 
buvęs įprotis nurausvinti ar nu-
gelsvinti naujai kokią svarbesnę 
gatvę, išryškinant fasadų grožį 
ir šitaip paslepiant skersgat
vius, užkampius, kiemus. Dėl 
tiesos kažkuris pasakytų, jog 
nemaža atrestauruotų kvar ta lų 
žvelgia švarių ir nuglais tytų 
sienų smagiomis spalvomis... 

Tačiau tuoj pat verta pridur
ti — tie namai dažnokai res tau
ruoti, neatsižvelgus į pamink
losaugos nuostatus, būdavo iš
kraipoma ansamblių vienovė, 
p r i t a ik ius pavaldo ve r tybes 
a t l ik t i n e t i n k a m ą funkciją. 
Ypatingai buvęs plačiu užmojis 
ne vieną rūmą paversti moder
n iu r e s t o r a n u . Pavyzdž iu i , 
Chodkevičių n a m u o s e Bar-
bakane pavykę sustabdyti ir 
pakeisti tokius sumanymus, bet 
Vokiečių 10 — tai „sėkmingai" 
įgyvendinama... Kit i restaura
vimo d a r b a i a t l i e k a m i be 
kruopščių tyrimų, užmūrijant , 
kur pat ikę ir i šker tant sieną, 
kur pasirodę t inkama. 

Kita vertus. Lietuvos sostinės 
senamiestis suvokiamas ka ip 
„aukso gysla", t ad atskir t i jo 
atžvilgiu globos ir valdymo 
funkcijas nėra paprasta: t rukdo 
pretenzijos valdyti! O rūpinasi 
Vilniaus paminklų ir Sena
miesčio seniūnija, merija i r 
miesto tarybos deputatai (po 
vieną ar sudarę įvairias komi
sijas). 

Senamiestis neturi jur idinės 
apsaugos, ruošiantis p radė t i 
mies to p r i v a t i z a v i m ą . į s i 
va izduokime, jog bus par 
duoti senuose rūmuose įrengti 
buta i , t ač i au nea i šku , k a s 
galiausiai liks viso namo šei
mininku ir kas apsaugos pa
minklinę vertę? 

Dėl tokių glaustai išdėstytų 
priežasčių susibūrė Iniciatyvinė 
g rupė , k u r i a n t i V i l n i a u s 
senamiečio gelbėj imo fondą . 
Savo įstatų projekte fondas 
numato veikti, kad būtų sustab
dytas Europos istorinio pamink
lo objektų perd i rb imas bei 
dalybos. Toliau fondas numato 
kaupti mokslinę informaciją, 
organizuoti tarptautines eksper
tizes bei moksliškai pagrįstas 
p rognozes , t e i k t i p a g a l b ą 
ruošiant specialistus, formuoti 
viešąją opiniją apie situaciją, 
skleidžiant visapusišką infor
maciją, pasitelkus kompeten
t ingus žinovus Lietuvoje a rba 
užsienyje. 

Iniciatyvinėje fcndo grupėje 
susitelkė N. Sadūnaitė. Paveldo 
globos tarybos sekretorė J. Mar
kevičienė. Moterų ka ta l ik ių 
sąjungos pirmininkė V. Žai-
dienė. Senamiesčio seniūnijos 
valdybos architektė G. Jukne
vičienė, architektė D. Juchne
vičiūtė, Vilniaus Dailės aka
demijos rektorius V. Brėdikis, 
profesorius S. Mikulionis, Vil
niaus universiteto rektorius R. 
Pavilionis, gydytoja M. Puo-
džiuvienė. verslininkė T. Žu-
romskienė, istorikė A. Voje-
vodskaite. JAV tautiečių bend
ruomenės a ts tovai iš New 
Yorko Eglė Dudėnienė, Arizonos 
universiteto profesorius Paulius 
Žygas. Sio fondo pirmininke 
išrinkta Angelė Nelsienė 

Svarbiausias fondo t ikslas — 
skatinti visuomenės susidomėji
mą, kad s k i r i a m o s lėšos 
restauravimui būtų naudojamos 
atsakingai ir profesionaliai. Juk 
b.':i;*oka š i a n d i e n žve lg t i 

dangun pražiodytus senų fasadų 
langus , už kur ių jau nieko nėra 
— „viduriai" numatomi visiškai 
nauji. . . 

L a i k i n a i fondo būst inė — 
Dailės akademijos rek tora te 
Vilnius, Maironio 6. 
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Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje choras, v: vaujamas A. Paltino, dainuoja Kalėdų eglutėje. 
N'uotr. M. Šmitienės 

Pastabos ir nuomonės 

NEATSAKYTI 
KLAUSIMAI 

Vliko se imas 1991 m. lapkri
čio 23 d. Chicagoje, kaip buvo 
skelbiama, turėjo įvertinti jo 
praei t į ir padary t i sprendimus 
dėl ateities. Sprendimai dėl atei
t ies tars i buvo daromi, nors 
dirbt inai sukur toje chaotiškoje 
atmosferoje priimtos rezoliucijos 
ir p r ieš ta ravo viena kitai , o 
praei t ies įver t inimą padaryt i 
buvo leista t ik vienam valdybos 
p i rmininkui . Žinoma, jis save ir 
savo grupę įvertino aukščiausiu 
pažymiu: v iskas at l ikta tobulai, 
la iku ir su didžiausiu pasiauko
j imu. Kr i t i ško žodžio pasakyti 
ar p i rmininką paklausti nebuvo 
leista. Aš i š anks to buvau įspė
t a s , kad m a n nebus le is ta 
kalbėti . Neleido. Suorganizuoti 
baubliai , sus t ipr in t i balsais iš 
Los Ange les , m a n b a n d a n t 
k laus t i , kė lė t r iukšmą, o Kazio 
Bobelio brolis , ki t iems girdint, 
plūdosi pe r t r aukos metu. Pa ts 
p i r m i n i n k a s posėdyje plūdo 
prof. dr. Fel iksą Palubinską, ir 
baubliai k i t ą dieną posėdžio 
metu neleido j am kalbėti. Tai 
tokia buvo vlikine demokratija, 
į kur ią t a ik l i a pas taba dėmesį 
a tk re ipė posėdyje dalyvavęs 
Lietuvos min . pirm. Gediminas 
Vagnor ius . 

Buvau pilnateisis Vliko seimo 
ats tovas ir tu rė jau teisę pirmi
ninką klausti ir krit iškas pasta
bas sakyt i . 

K laus imas , kurį buvau nu
kreipęs į Vl iko valdybos pirmi
ninką, buvo maždaug toks: 
Vliko vardu te legrama pasvei
k i n o t e L i e t u v o s k o m u n i s t ų 
partijos sekretorių Algirdą Bra
zauską, kai atsiskyrė nuo rnask-

vmės komunistų partijos, bet 
nepasveikinote Lietuvos parla
mento. 1990 kovo 11 d. paskel
busio nepriklausomkybės atkū
rimo deklaraciją ir Vytauto 
Landsbergio su išrinkimu Aukš
čiausiosios tarybos pirmininku9 

Ar pirmasis įvykis svarbesnis 
už k i tus du? 

Klausimų ir pastabų turėjau 
daugiau, kurių „dėl šventos ra
m y b ė s " nebekėliau. Tačiau 
„Vliko praeities Įvertinimas" 
p rašy te prašosi ir daugiau 
paaiškinimų. 

Nuo 1990 m. kj&o.JJL d. iki 
1991 m. rugsėjo 2 d. Vlikas 
Lietuvą laikė „okupuota" ir 
demokratiškai išrinktus Aukš
čiausiosios tarybos narius bei 
vyriausybės kabineto narius va
dino „okupuotos Lietuvos vei
kėjais". Vytautas Landsbergis 
tuo tarpu, kalbėdamas parla
mentą ginti susirinkusiai mi
niai, tarė: „Nemanau, kad būtų 
bent vienas Lietuvoje ar pa
saulyje žmogus, koris-abejotų, 
kad čia yra laisvas ir nepri
k l a u s o m a s k r a š t a s " . Ar 
Lietuvos istorija dabar Lie-
vos nepriklausomybės atkūrimo 
data laikys 1990 kovo i I-ją, kai 
Lietuvos parlamentas paskelbė 
nepriklausomybės atkūrimą, ar 
1991 m. rugsėjo 3-ją, kada 
pripažino Vlikas? 

„Eltos informacijos" speciali 
laida 1991 m. rugpjūčio 21 d. 
rašo: ..1991 m. rugpjūčio 5 d. 
buvo pasiųstas laiškas Sovietų 
Są jungos užsienio reikalų 
ministrui A. Besmertnykui. 
kur iame išreikšta viltis, kad 
Sovietų Sąjunga pakeis savo po

ziciją okupuotos (pabraukta J. 
K.) Lietuvos :žvilgiu ir neprieš
taraus prieš Baltijos valstybių 
priėmimą į r SBK. Taip pat j am 
buvo pridėt - ir VLIKO ESB 
Konferenciji1 memorandumas". 
Bet Europos Saugumo ir bend-
radarbiavin konferencija y ra 
laisvų valgtvbių sąjunga, tad 
kokiu būdu salima prašyti į ją 
priimti, Vliko valdybos įsitiki
nimu, „okupuotą L i e t u v ą " ? 

Lietuvių \ įsuomenei galbūt 
būtų įdomu moti, kokia logika 
vadovautasi siunčiant tokį 
laišką Besšmcrtnykui. Kokie 
ekspertai toki raštą redagavo ir 
kas jį pasirašė? 

(Šis įvykis panašus į 1981 m. 
padarytą Vliko pasigarsinimą. 
kad išgelbėjęs lietuviškas pro
gramas LaisV-1? Europos radijuje 
Muenchenę, kada l ietuviškų 
programų tu metu ten iš vis ne
buvo). 

Rugsėjo 2 '! Bobelio pasi
rašytame laSke Lietuvos min. 
pirm. G. Vagnoriui specialiu pa
braukimu Išryškintas toks tei
gimas: „Vyriausias Lietuvos Iš-
laisvinimr Komitetas ner 47 
metus vadovavo šiai reikš
mingai k c a j , įkur ia praėjusių 
ke l ių r r t ų bėgyje l a b a i 
efektinga įsijungė ir pavergtos 
Lietuvos ^tuviai". Ar iš t ikro 
išsilaisvinto kovoje Vlikas vai
dino paįHiiwHnę, o l ietuvių 
tauta tik -r galbine rolę? O gal 
tai tik ..p^ftyčiojimas iš hero
jiškos lieti: ių tautos", kaip išsi
reiškė bu-. Vliko valdybos pir
mininkas 'IT. Kęstutis Valiū
nas? 

Vlikas - eibė, kad 1990 m. 
kovo 17 d \rliko valdyba įstei
gusi „Dem< l&atinį Lietuvos at
s ta tymo ! ndą" ir pradžiai 
paskyrus. "00,000 dolerių. Ar. 
steigiant =j fondą, buvo Vliko 
tarybos n i t irimas, iš kur paim
ti pinigą; ir koks to fondo liki

mo mas 
Taip p 

1991 m 
jvo paskelbta, kad 
sio 14 d. buvo įkur

tas K. B"h< Ho ir G. Lazausko 
vadovaujamai „Lietuvos gel
bėjimo k- Tdinavimo komi
t e t a s" !••- ms iš nelietuvių 
rinkti. Kiek pinigu iki šiol su-

išleisti ir kokiai 
šis k o m i t e t a s 

Purdue universitete lietuviškos parodos eksponatai 

rinkta, kur 
inst i tuci ja 
a t sak inga 

Paštam -
m e t i n i -
300,000 I 
vidutiniška 
vienai diei 
tu tai gan į 
Seimo atst 
teisę, bet ii 
lietuvių vis 
kiek pinigu 
rių ir henri 
viešbučian 
rašymui. K 
Bobeliui, u 
redaktorių; 
laidoms (k i 
nereikalir., 
nautojam-

Kalbant 
tusi žinot; 
masi trad 
prezidiun, 
prieš Bor* 
būdavo siu 
susitarini 

lis metais Vliko 
udže tas virš i jo 
erių sumą. Taigi 
irti 1,000 dol.kiek-
i. Lietuvišku mas
inos pinigų sumos, 
vai turėjo ne tik 
pareigą klausti , o 
omenė teisę žinoti, 
•įleista valdybos na-
darbių kelionėms, 
, memorandumų 
>s direktoriui Jonui 
liškųjų Eltos laidų 
lietuviškoms Eltos 
iasdaug kas laiko 
mis), kitiems tar-
t.t. 

ie patį seimą, norė-
odėl nebuvo laiko-
os, sudarant seimo 
Seimo prezidiumas, 
> atėjimą j VI i ką. 
romas visų grupių 
Dabar - vieno 

GREIT 
PARDUODA 

asmens lėmimu. Taipgi kokia 
reikšmė buvo seimo sekretoria
to? Trys poniutės, sėdėdamos 
prieš auditoriją, gražiai šypso
josi, bet nieko neužrašinėjo, nie
ko neregistravo, net rašymo 
priemonių rankose neturėjo. 
Balsuojant rezoliucijas, nere
gistravo balsavimo duomenų, 
įpusėjus chaotiškam rezoliucijų 
svarstymui, posėdžio pirmi
ninkas balsavimo duomenis 
užrašyti paragino rezoliucijų 
komisijos p i rmin inką Joną 
Daugėlą. Tad, kuriems galams 
sekretoriate sėdėjo t rys poniu
tės? Paga l i au būtų gal ima 
klausti, kodėl Vliko valdyba, 
žinodama, kad min. pirm. G. 
Vagnorius nedalyvaus bankete, 
iki paskutinės minutės skelbė, 
kad jis ne tik dalyvausiąs, bet 
ir būsiąs pagerbtas. Iš t ikro 
banketas buvo suorganizuotas 
pagerbti dabartinio Vliko t r i s 
didžiuosius (jų pačių matais ma
tuojant) veikėjus: Bobelj. Jokū
baitį ir Zakarauską. 

Seimui pasibaigtisT'Yliko. val
dyba savo veiklą tęsia, nors pir
masis nutar imas aiškiai sako, 
kad „Vliko veikla ba ig ta" : 
toliau leidžiami Eltos biule
teniai, turbūt mokamos redak
toriui ir direktoriui algos, emi
sarai su neteisėtais t i tulais 
siunčiami į Lietuvą ir ten veda 
kažkokius pasi tar imus. Būtų 
galima klausti , kiek dolerių vi
dutiniškai per dieną dabar kai
nuoja kelionės, viešbučiai, algos 
ir kita Vliko veikla, „Vliko 
veiklai pas iba igus" . O gal 
išlaidas iš savo kišenių paden
gia patys Vliko valdybos nariai? 

Vliko seimo atstovas ir rezo
liucijų komisijos narys Stasys 
Jakaitis „Tėviškės Žiburiuose" 
paneigė Vliko vadovybei teisę 
prisidengti seimo autoritetu, 
kreipiantis į Lietuvos parla
mentą ir vyriausybę ir prašant 
automatiškai išeiviams pri
pažinti Lietuvos pilietybę. „Tas 
klausimas Vliko seimo visumos 
posėdžiuose nebuvo svarstytas", 
sako Jakaitis. Jakait is teisus — 
nei rezoliucijų komisijos po
sėdyje, nei plenumo posėdyje 
jokio nutarimo tuo klausimu ne
buvo. Bet jau toks dabartinio 
Vliko veikimo būdas: nesvarbu, 
kaip buvo, o svarbu, ka ip 
valdybos pirmininkas nori. Yra 
ir daugiau netikslumų vad. „nu
tarimuose", kuriuos galutinai 
suredaguoti iš rezoliucijų komi
sijos pasiveržę Vliko valdyba. 

Ž inan t d a b a r t i n ė s Vl iko 
valdybos gabumus savo naudai 
sukurti „tiesą", nuredaguoti 
faktus, nepagirtinomis priemo
nėmis su t rukdyt i demokra
tinius procesus, vargu galima 
pasitikėti, kad Lietuvai perduos 
nenuredaguotą archyvinę me
džiagą. Todėl su Vliko veikla su
sijusią medžiagą L ie tuvos 
archyvams turėtų taip pat per
duoti Pasaulio Lietuvių Bend
ruomene, JAV Lietuvių Bend
ruomenė, Baltų Laisvės Lyga ir 
kitos organizacijos. Tegu ne 
vien dr. Kazys Bobelis, bet ir 
nešališki Lietuvos istorikai įver
tina Vliko praeiti, kuri kadaise 
buvo tikrai garbinga. 

J u o z a s Kojelis 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

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

.. fl! 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. KadzJe Ava.. 

Chleago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

Gntuifc 21 
• B mis 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-583-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100, rev 312-778-3971 

5 MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena BHnstruMan*, 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzia A v a . 
Tai . 436-7878 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Toj. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

Turiu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR SALE, Orfand Parfc, brtek ranch homt. 
3 BD. 1 % BA. family room wrth fireplace. hard 
v*ood floors in family room and Dedrooms. 2 car 
att garage. centrai air. fenced in yard. located 
m Catalina subdtvision. in vvalking distance to 
Kruse School. adj. to park Onginal owners retir-
mg pr.ee $161.000 Phona 70S-C14-971S. 

IEŠKO BUTO 

Ieškau 2 mieg. ir virtuvės buto 
Marquette Pk. ar Brighton Pk. 
apylinkėj. 

Tel. 312-778-7758 

IEŠKO DARBO 

40 m. moteris 
iš Lietuvos ieško darbo. 

Tel. 312-438-1437 

HELP VVANTED 

BARTKUS CONSTRUCTION 
Vonios, virtuvės, priestatai, 
raštinės, dažymas. Turiu leidi
mą ir apdraudą. 

Tel. 708-489-2593 

Reikalinga moteris prižiūrėti 
kūdikĮ dienos metu 5 dienas sa
vaitėje. Bridgeport apyl. $5 į vai. Turi 
kalbėti angliškai. 

Kreiptis: Dabbie, 312-376-0866 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE G»?EA~ AMERICAN INVESTMENT 

PADĖKIME LIETUVIAMS ATVYKT { 
BALTŲ MOKSLININKŲ SUVAŽIAVIMĄ 

Toronte 1992.VI.9-13 ir įsigykime naudingą žinyną — The 
Beftlc Ststes, a Reference Book (išleido Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos enciklopedijų leidyklos). The Association for 
Advancement of Baltic Studies (AABS) aukojamiems $100 
ar daugiau pasiųs šią 272 psl. knygą, kurioje rasite 1) 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Birštono, Šiaulių ir kitų miestų 
žemėlapius bei turistinę informaciją, 2) prekybininkų, krau
tuvių bei firmų adresus, telefonus, ,,fax" numerius, 3) 
valdžios atstovų, menininkų bei kultūrininkų pavardes, adr-
sas, telefono nr., 4) turistui naudingus sakinius anglų-lietu-
vių-latvių-estų kalbomis (tai labai naudinga skrendantiems 
per Rygą!) ir daug daugiau. Visiems aukotojams bus iš
duodami mokesčių atleidimo kvitai. Kanadoje čekius rašyti 
„University of Tartu Fund" vardu ir siųsti ,,AABS Conference 
University of Toronto, 100 St. George St., Room 1022, Toron
to, M5S 1A1" JAV-bėse čekius rašyti „AABS" vardu, ir siųsti: 
„AABS Executive Office, 111 Knob HIII Road, 
Hackett«town. N.J. 07840. REMKIME LIETUVOS 
MOKSLININKUS IR ĮSIGYKIME NAUDINGĄ ŽINYNĄ. NE-
DELSKIME, NES KNYGŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 

LIETUVIAI, KURIE TURI 
LIETUVOJE TURTĄ 

IR NORĖTŲ VĖL ATGAUTI SAVO SODYBAS, ŪKIO 
ŽEMES, KAIMUS, MIŠKUS, DVARUS, NAMUS MIESTE, IR 
NAMUS KUR KITUR. 

PRAŠAU KREIPTIS ) 
KAZIMIERĄ RAMANAUSKĄ 
LOS ANGELES (213) 662-3963 

» . 

http://pr.ee


LAISVES 
KOVOTOJUI MIRUS 

ŽURNALAI 
LIETUVAI 

pramonės, elektronikos, inži
neri jos, medicinos bei kitų 
sričių. Jeigu tik saujelė išeivijos 
profesionalų prisidėtų prie šio 
projekto, Lietuvos profesionalai 

tuoj pat galės pradėti tobulintis 
ir geriau dirbti savo srityse. Tai 
yra vienas iš svarbiausių darbų 
padėti Lietuvai atsistatyti. 

A l d a s K r i a u č i ū n a s 

DRAUGAS, an t rad ien i s , 1992 m. sausio mėn. 14 d. 

Prisiminimai apie a.a. Zigmą Mišauską 

A N D R I U S M I R O N A S 

Vos spėjome p e r s i k e l t i 
Californijon, kaip telefono vie
lomis trenkė skaudi žinia — 
Union Pier, Michigano valsty
bėje, staiga mirė geras bičiulis, 
buvęs sporto klubo kolega ir 
t a u r u s lietuvis pa t r io tas ir 
part izanas Zigmas Mišauskas. 
Jo žmona Teofilė ašarodama 
pranešė liūdną žinią, jau jį 
palaidojus. Nors Zigmas buvo 
sulaukęs brandaus 85 metų 
amžiaus, bet dar laikėsi. 

Zigmą Mišauską pažinau dar 
Kaune 1926-29 metais, kai jis 
dalyvaudavo dviračių lenkty
nėse už Lietuvos Dviratininkų 
sąjungos klubą. Bet labiau su 
Mišauskų šeima suartėjome tik 
Amerikoje, jiems iš Philadelphi-
jos persikėlus į Cicero, Illinois. 
Dažnai susitikdavome, vieni an
t rus aplankydavome, o vaišin
goji Teofilė visada skaniai ir 
nuoširdžiai pavaišindavo jos 
pačios gamintais patiekalais, 
kepiniais ir net gėrimais. 

Gimęs 1906 m. balandžio 19 d. 
dar caro valdomoje Lietuvoje 
K a u n e , su t ėva i s j a u n a s i s 
Zigmas kelerius metus gyveno 
Rusijoje, kur pradėjo mokytis. 
Vėliau gimtajame Kaune lankė 
j a u l i e t u v i š k a s m o k y k l a s , 
tačiau baigti vidurinių mokslų 
negalėjo, nes subrendęs turėjo 
pelnytis duoną. Tarnavo Finan
sų ministerijoje ir vakarais 
lankė suaugusiųjų gimnaziją, 
kurią baigė. Pačiu Lietuvos 
nepriklausomo gyvenimo žydė
jimo metu susipažino su Teofile 
ir vedėją 1929 metais. Po metų 
j iems gimė sūnus Raimundas 
Vytautas, vienintelė jų atžala. 

Z igmas g i l i a i pe rgyveno 
pirmąjį bolševikmetį ir prisi
jungė prie laisvės kovotojų, ne
pakęsdamas svetimųjų šeimi
ninkavimo. Teko prarast i tar
nybą ir slapstytis. Vokiečių 
okupacijos laikais ir toliau liko 
laisvės kovotojų eilėse. Savo 
sūnų Raimundą auklėjo būti 
geru lietuviu ir vėliau išaugino 
stiprų kovotoją ir entuziastingą 
karį. Savo pažiūromis Zigmas 
buvo visada tvir tas patriotas. 

Iš Lietuvos Mišauskai su 
14-mečiu Raimundu 1944 m. pa
sitraukė į vakarus, nenorėdami 
vėl slapstytis nuo enkavedistų 
stribų iš išverstaskūrių ir iš viso 
likti bolševikų valdomi. 1945 m. 
vasario 3 d. Mišauskai išliko 
gyvi po masinio sąjungininkų 
Berlyno bombardavimo, kurį ir 
man pačiam teko pergyventi, 
bet tada nieko nežinojau, kad 
Mišauskai buvo Berlyne. Iš 
Berlyno Zigmas pasirinko šei
mai ramesnį Bavarijos kampelį, 
Zellhofeno išeivių stovykloje. 
Raimundą leido gimnazijon į 
artimiausią lietuvių stovyklą 
Eichstaedte. 

Pagal darbo ir buto garantiją 
Mišauskai Amerikon atvyko 
General Bundy laivu 1949 m. 
lapkričio 27 d. Apsigyveno 
Philadelphijoje, k u r Zigmas 
gavo darbo mėsos konservų 
fabrike, vėliau dirbo ir kituose 
fabrikuose. Bene 1956 m. persi
kėlė į Cicero, nes Raimundui 
reikėjo stoti universitetan. 

Zigmas gavo darbą plastikos 
fabrike, o Teofilė — rūbų 
siuvykloje. Tose įmonėse abu 
išsitarnavo pensijas. Turėdami 
pas tov ius d a r b u s , galėjo 
susitaupyti kapitalo ir įsigyti 
nuosavybę. Ją pardavę, nusipir
ko didoką namą su gražiu 
medžiais apaugusiu sklypu ar
ti ežero Union Pier, Michigano 
valstybėje. Čia ramiai beveik 
ūkiškai gyveno. Zigmas labai 
mėgo žvejoti. Be to jis turėjo 
neabejotinų dailininko gabumų. 
Jo butą puošia puikūs Kauno ir 
Teofilės tėviškės vaizdai. 

Ž iemas ir Teofilė mėeo 

A. a. Zigmas Mišauskas 

vaišinti svečius ir patys lankyti 
draugus. Daug padėjo giminėms 
Lietuvoje ir globojo čia aty vku-
sius pasisvečiuoti. 

1979 metais juodu atšventė 50 
metų auksinę vedybų sukaktį. 

Laisvėjant Lietuvai, Zigmas 
atidžiai sekė spaudoje ir per 
radiją tėvynės prisikėlimą iš so
vietinės vergijos. Ir pagaliau 
sulaukė. Jo džiaugsmui nebuvo 
pabaigos! 

Lapkričio 29 d. Zigmas nuvy
ko krautuvėn kai ko nusipirkti, 
bet ten širdis atsisakė veikti ir 
jis staiga krito. Vežamas ligo
ninėn pakeliui mirė. 

Buvo pašarvotas Petkus- But
kus l a ido tuv ių koplyčioje, 
Cicero, IL. Gruodžio dienos va
kare atsisveikinimo žodžius tarė 
Edmundas Vengianskas ir Vik
toras Š imai t i s . Pa s ku t i ne s 
maldas sukalbėjo parapijos kle
bonas ir jėzuitas K. Raudeliū-
nas. Gruodžio 2 dienos rytą 
Cicero Šv. Antano bažnyčioje 
kun. A. Zakarauskas atlaikė 
gedulingas šv. Mišias ir pasakė 
labai prasmingą pamokslą. 
Įspūdingai pamaldų metu giedo
jo solistas Algirdas Brazis. 
Gausus draugų būrys palydėjo 
velionį į amžine poilsio vietą Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, 
Chicagoje. J i s buvo palaidotas 
šalia 1985 metais mirusio 
sūnaus ir prieš mėnesį mirusios 
marčios Sofijos kapo. Viešnia iš 
Lietuvos Rita Šakinienė tarė 
jautrų paskutinį sudie ir užklojo 
dėdės karstą tėvynės lino tau
tinių raštų audeklu 

Liko giliame ir vienišame 
nu l iūd ime žmona Teofilė. 
Apraudojusi savo 62 
gyvenimo metų draugą, ji 
pakvietė laidotuvių dalyvius į 
gedulingus pietus Royal Palace 
valgykloje. 

Tebūnie, mielas Zigmai, Tau 
lengva Šv. Kazimiero kapo 
žemė, o už tave Lietuvai laisvę 
atgavojaunesnė kovotojų karta, 
kuo ir tu pats labai džiaugeisi. 

WOOLWORTH UŽDARYS 
900 KRAUTUVIŲ 

Didžiulė Woolworth bendrovė 
planuoja uždaryti, parduoti ar 

Dirbdamas Lietuvos pramo
nėje mačiau, kad vienas iš 
didžiausių t rūkumų yra infor
macijos stoka. Profesionalai ten 
yra atsilikę nuo įvykių savo 
srityse ir jiems belieka suktis 
vietoje. Knygų siuntimas labai 
daug padeda, bet žmonėms įvai
riausiose specialybėse reikia 
pastovių informacijos baltinių. 
Dėl tos priežasties raginu siųsti 
žurnalus į Lietuvą. 

Žurnalų siuntimas suteiktų 
pastovų informacijos šaltinį pro
fesionalams Lietuvoje. Tai 
galima daryti dviem būdais. Pir
ma, galima užsakyti prenume
ratą i r p rašy t i , kad bū tų 
siunčiama į Lietuvą. Tai būtų 
nepaprastai naudinga bet kai 
kam gali būti per brangu. An
tras variantas būtų siųsti senus 
profesionalinius žu rna lus į 
Lietuvą. Išeivijos lietuviai yra 
nepaprastai daug pasiekę įvai
riose srityse, pvz. inžinerijoje, 
medicinoje, psichologijoje, mene 
ir daug kitur. Dauguma iš jų 
priklauso savo specialybėse 
sąjungoms ir iš jų g a u n a 
žurnalus kas mėnesį. Visi juos 
perskaito ir paprastai išmeta. 
Jeigu juos išsiųstų kas keletą 
mėnesių į Lietuvą, būtų galima 
l ie tuviams Lietuvoje duot i 
progą sužinoti apie naujienas 
Vakaruose. Net jeigu pusmetį 
žurnalai vėluoja, dauguma in
formacijos profesiniuose žurna
luose vistiek bus aktuali . Ne
reikia rūpintis, kad žurnalai 
anglų kalba. Nemažai iš gali
mų skaitytojų moka anglų 
kalbą arba tur i galimybių išsi
versti žurnalus į lietuvių kalbą. 

Aš, pavyzdžiui, pr iklausau 
kokybės kontrolės sąjungai, 
pramonės inžinierių sąjungai ir 
gamybininkų sąjungai. Iš jų 
gaunu po žurnalą kas mėnesį ir 
perskaitęs juos retai vėl varto
ju. Todėl aš juos pradėjau siųsti 
į Lietuvos Techninę biblioteką 
Vilniuje. Man direktorius Kazi
mieras Mackevičius paaiškino, 
kad ši biblioteka yra viena iš pa
grindinių techninių bibliotekų 
Vilniuje ir yra visiems prieina
ma. Kadangi bet kas gali ten 
l anky t i s ir b ib l io teka y ra 
miesto centre (senamiestyje), 
aš žinau, kad tie žurnalai ne-

u l " j ~ bus paslėpti, o bus šaltiniai 
kitiems pramonės profesiona
lams. 

K. Mackevičius mielai kviečia 
kitus prisidėti prie šio projekto. 
Bibliotekos adresas yra: Lie
tuvos Techninė Biblioteka. Šv. 
Ignoto 6, Vilnius 2600, Lietuva. 
Jis laukia žurnalų iš įvairių 
specialybių — prekybos kompiu
terių, gamtos švaros, maisto 

apjungti apie 900 savo krau
tuvių, turinčių rūpesčių dėl atsi
radusių finansinių sunkumų 
JAV-se. 

A.tA. 
KAZIMIERUI PALČIAUSKUI 

mirus , žmonai VALERIJAI, sūnums RIMUI ir 
VIKTORUI su šeimomis ir visiems g iminėms 
re iškiame giliausią užuojautą ir ka r tu l iūdime. 

Gediminas ir Irena Morkūnai 
Elena Velbasienė 

P A D Ė K A 
A.tA. 

VLADAS PETRAUSKAS 
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis mirė 1991 m. gruodžio 

25 d., palaidotas gruodžio 30 d. Ascension kapinėse Liber-
tyville, Illinois. 

Dėkojame kun. W. Zavaskiui už atnašautas šv. Mišias ir 
už maldas kapinėse. 

Dėkojame Šv. Baltramiejaus parapijos diakonui p. Skar
baliui už maldas koplyčioje ir iš koplyčios išlydėjimą. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktoriui p. 
Petroshiui už paslaugų patarnavimą. 

Dėkojame visiems už užprašytas šv. Mišias, už aukas šv. 
Mišioms ar šeimos nuožiūrai, už gėles ir užuojautas pareikš
tas šeimai žodžiu, laiškais ir spaudoje. 

Dėkojame visiems, kurie atsilankė laidotuvių koplyčioje 
ar dalyvavo laidotuvių šv. Mišiose bei palydėjo velionį j 
Amžino Poilsio vietą. 

Ypatingai dėkojame K. ir T. Kazlauskų šeimai už 
paslaugumą ir paramą. 

Nuliūdę: žmona, duktė, žentas ir anūkai. 

Mano mielam draugu i ir bendradarbiui , 

A.tA. 
Dr. JONUI JUSIONIUI 

mirus, jo mielai žmonai JADVYGAI ir jo sūnums VY
TAUTUI su šeima Amerikoje ir sūnui REMIGIJUI 
bei kitiems giminėms Lietuvoje re iškiu nuoširdžią 
užuojautą ir k a r t u liūdžiu 

Adolfas Šimkus 

Mielai ir ar t imai mano draugei 

A.tA. 
LEOKADIJAI DAINAUSKIENEI 

mirus, nuoširdžiausią užuojautą re iškiu jos vyrui 
dipl. teisininkui istorikui JONUI DAINAUSKUI, 
sūnui dr. JONUI RIMVYDUI, dukrai JŪRATEI su 
šeimomis, giminėms, draugams ir ar t imiesiems. 

Adolfas Simkus-Šimkevičius 

Brangiam Tėveliui 

A.tA. 
IGNUI LAPŠIUI 

iškeliavus Amžinybėn, jo sūnui RAIMUNDUI su 
šeima re i šk iame nuoširdžią užuojautą ir ka r tu 
liūdime. 

Viktorija, Algirdas, Aušrinė, Kristina, 
Gintaras Karaičiai 

A.tA. 
IGNUI LAPSIUI 

Austrijoje mirus, jo žmonai GENOVAITEI, sūnums: 
RAIMUNDUI ir KĘSTUČIUI su šeimomis nuoširdžią 
užuojautą reiškiame 

Emilija Gaškienė 
E. Gaškienė ir vaikų šeimos 
Liucija ir Sergiejus Paulavičiui 

PADĖKA 
A.tA. 

MYKOLAS LUKAS 
Mylimas Vyras, Tėvelis ir Senelis mirė 1991 m. gruodžio 

6 d. Sunny Hills, Floridoje. Buvo palaidotas Kalvarijos 
kapinėse Sunny Hills gruodžio 10 d. 

Nuoširdžiai dėkojame klebonui Fr. Szczykutovvicz, kun 
L. Musteikiui, kun. I. Gedvilai už maldas koplyčioje, atna 
šautas šv. Mišias Šv. Teresės bažnyčioje, už gražius atsi
sveikinimo žodžius ir palydėjimą j kapines. 

Dėkojame visiems Mykolą aplankiusiems ligoninėj, 
atsilankiusiems j koplyčią ir bažnyčią Ačiū visiems už aukas, 
šv. Mišias, gėles ir užuojautas, pareikštas mums žodžiu, raštu 
ir už parodytą meilę ir nuoširdumą 

Širdingas ačiū muz. Mamaičiui, chorui ir vyrų trio už 
gražų giedojimą mišių metu. 

Ačiū karsto nešėjams ir visiems, palydėjusiems Mykolą 
į Amžinybę. 

Tegul Dievas atlygina visiems! 

Žmona Elena, sūnus Vitas ir dukiė Rita 

A.tA. 
inž. arch. ANTANUI VASYLJEVUI 

Lietuvoje m i r u s , gilią užuojautą reiškiame jo broliui 
K A Z I M I E R U I VALIUI ir jo žmonai KATRYTEI. 

G. ir A. Galinaičiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA m CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermi t age Avenue 
Telefonas - (1-312) 32,7-1741-1 

4348 S. Cal ifornia Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

1 

6541 S. K E D Z I E 
Marquerte Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Brangiam Tėvui 

I A.tA. 
KAZIUI PALČIAUSKUI 

mirus, jo sūnui RIMUI, Liet. Bendruomenės Wa-
shingtono apylinkės valdybs nariui, su šeima, velionio 
žmonai VALERIJAI ir ki t iems ar t imiesiems 
reiškiame gilią užuojautą. 

Liet. Bendruomenės Washingtono apylinkė 
Seattle, WA 

A.tA. 
JONUI STASIULIUI 

mirus, jo žmonai KONSTANCIJAI, seseriai SOFIJAI 
RIPSKIENEI ir jos vyrui VYTAUTUI ir jų šeimai, 
broliui JUOZUI STASIULIUI ir jo žmonai A L D O Į j ^ j J 
ir ju šeimai, Lietuvoje broliui ALBINUI STASJUUB * 1 
ir jo šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 

Kazys ir Liucija Balsevičiai 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2333 Uest 71st Street 
Chicago. Illinois 6062^ 

M312M76-234Š 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 6046? 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 30th Avonuo 

Cicero, Illinois «W^0 
708-652-1003 

L a i d o t u v i ų n a m a i C h i c a g o j e ir p r i emiesč iuose . 
V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s galite pas iekt i 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PtTKL'S 
DONALD A. PETKUS 

DONAI D M. PFTKLS 

. * 

« • 

it 



DRAUGAS, antradienis, 1992 m. sausio mėn. 14 d. 

x „ J o n i o " ansambl i s groja 
ir dainuoja Lietuvoje, o ta ip pat 
dalyvauja užsienyje rengiamuo
se tarptautiniuose festivaliuose. 
„Jonis" jau pradėjo gastroles 
JAV ir Kanadoje. Visi kviečia
mi atsilankyti į vasario 2 d. 3 
vai p.p. koncertą Jaunimo cent
re. 

x Nijolė Ščiukai tė , kur i at
vyko pas savo gimines ir y ra 
apsis tojusi Deerfielde p r i e 
Chicagos. pirmą kartą pasirodys 
Chicagos lietuviams sausio 19 
d., sekmadienį, Jaunimo centre. 
J i yra v iena iš žymiausių 
Lietuvos solisčių, scenoje besi
reiškianti jau 27 metus. 

x „Chicago T r i b ū n e " žur
nalistė Pat Scymczak, dažnai ra
šiusi laikraštyje apie Lietuvos 
nepriklausomybę, kalbės kru
vinojo sekmadienio prisiminime 
Lemonte tuoj po 11 vai. Mišių 
sausio 19 dieną didžiojoje salėje. 

x „Technikos Žodis", Nr. 4, 
Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų žurnalas, išėjo iš 
spaudos. Šis numeris spaus
dintas Vilniuje, gražiai išleistas, 
spalvoti viršeliai . P i r m a m e 
puslapy Aušros Vartai Vilniu
je. Numeris daugiausiai pri
rašytas Lietuvos mokslininkų ir 
apie ten esančius mokslininkus. 
Redaguoja inž. V. Jautokas. 

x Trisdešimt šeštos k u o p o s 
Lietuvos Vyčių laimėtojai y ra 
Antanas Sireika, Silvia Wade, 
Scottie Žukas, David Gaidas ir 
Betty Žilius. Sveikiname visus 
laimėtojus. 

x V y t a u t a s A u š r o t a s iš 
Weston, Ont., Kanada, visuome
nininkas, „Draugo" a r t imas 
bendradarbis, už „Draugo" įvai
rius leidinius atsiuntė 222.39 
dol. ir užsisakė dar daugiau. 

x K l e o p a s G i r v i l a s , l i
tuanistas, Chicago, 111., už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė 10 dol. auką ir palinkėjo 
geros sėkmės dirbant lietuvišką 
darbą. Dėkojame už viską. 

x Ona Si l iūnas iš Alexand-
ria, Va., „Draugo" nuoširdi 
rėmėja, garbės prenumeratorė, 
parėmė dienraštį 20 dol. auka , 
pratęsė prenumeratą, o už kalė
dines korteles ir kalendorių taip 
pat paaukojo 20 dol. Labai dė
kojame. 

x Vy tau ta s J u c h n e v i č i u s , 
98 m. amžiaus, nuo 1990 m. lap
kričio mėn. gyvena senelių na
muose. Jo adresas: V y t a u t a s 
J u c h n e v i č i u s , c/o Vil la R a n -
c h o B e r n a r d o , 15720 B e r n a r 
d o Cente r Drive, S a n Diego , 
CA 92127. 

(sk) 

x P i rmą k a r t ą Ch icago je ! 
Garsioji Lietuvos estrados solis
tė Nijolė Ščiukaitė dainuos Jau
ni mo centro didž. salėje šį 
sekmadienį, sausio 19 d..3 ai . 
p.p. Bilietus įsigykite iš an*.sto 
„Patria" parduotuvėje. 2638 W. 
71 St., Marąuette Parke, tel . 
312-778-2100. Nepra le i sk i te 
progos išgirsti šią Lietuvos 
estrados žvaigždę! 

(sk) 

x C h i c a g o s Altos sky r i aus 
in i c i a tyva už 1991 m. sausio 
13-tos dienos nužudytuosius 
Lietuvoje bus aukojamos šv. Mi
šios sekmadienį, sausio 19 d., 
10:30 vai. ryto Švč. Mergelės 
Mari jos Gimimo parapi jos 
bažnyčioje. Visi kviečiami daly
vauti. 

x L ie tuvos Vyčių 36 kuo
pos susirinkimas bus pirma
dienį, sausio 20 d.. Nekalto 
I*rasidėjimo parapijos mokyklos 
salėje Brighton Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti 

x R a s o s Paškev ič iū t ė s i r 
D a r i a u s Ruzgos užsakai prieš 
moterjstės sakramentą eina 
Svč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje. 

x Vyresniųjų l ietuvių cen
t r e Seklyčioje sausio 15 d., tre
čiadienį. 2 vai. p.p. bus paminė
tos sausio 13-osios metinės iš 
žiaurių ir liūdnųjų Vilniaus 
įvykių 1991 m. Pedag. Stasės 
Petersonienės paskaita „Poetai 
apie poetus". Onutės Lukienės 
inscenizaci ja iš „ P a l a n g o s 
Juzės" . Išvykdama į Lietuvą 
sol. Raimonda Part ikai tė dar 
kartą dainuos atsisveikindama 
su vyresniaisiais. Jai akom
panuos muz. Saulius Palionis. 
Po programos bendri pietūs. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x „ D r a u g o " pe re i t ų metų 
gruodžio 27 d. laidoje, rašant 
apie Indianos parodą Purdue 
universitete, nebuvo paminėta 
visa valdyba. East Chicagos 
valdybą sudaro V. Damašienė, 
pirmininkė B. Vilutienė, R. 
Dambrauskienė, S. Holušienė ir 
J. Neverauskas. 

x D o n a t a s J a n u t a , San 
Francisco, Ca l , užprenumeravo 
„ D r a u g ą " Irenai Stravins
kienei, gyv. Californijoje. 

x V l a d a s A b r a m i k a s , 
Springfield. 111., užprenumeravo 
.,Draugą" vieneriems metams 
kaip kalėdinę dovaną Monikai 
Razutienei. gyv. Springfield. 
Illinois, 

x A. Gverzdys iš St. Catha-
rines, Ont., Kanada. „Draugo" 
garbės prenumeratorius, pra
tęsė prenumeratą, pridėjo auką 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių su prierašu: „Mano nuo
širdžiausi linkėjimai „Draugo" 
redaktoriui ir administracijai už 
taip kilnų ir garbingą lietu
vybės darbą. Visiems sveikatos 
ir ištvermės". Dėkojame už lin
kėjimus ir 10 dol. auką. 

x KASA Lietuvių Fed. Kre
d i t o uni ja , Chicagos skyrius, 
ieško patyrusio paskolų spe
cialisto (loan officer) pilnam 
la ikui . Susidomėję prašom: 
kre ip t i s darbo valandomis: 
R i t a s P a v i l i o n i s , t e l . 
1-800-231-9611. 

(sk) 

x KASA Lietuvių Fed. Kre
d i t o uni ja , Chicagos skyrius, 
ieško patyrusio buhalterio/ės 
' accountant ) pi lnam laikui. 
Susidomėję prašomi kreiptis 
d a r b o va l andomis : R i t a s 
Pavi l ionis , tel. 1-800-231-9611. 

(sk) 
x L i n a s O l š a u s k a s . Cal 

dwell Banker Real Estate. 5840 
W. 95 St., Oak Lawn, IL. Perku 
ir parduodu namus Chicagoje ir 
plačioje apy l inkė je . Te l . 
708^124-4000. 

(sk) 

x T R A N S P A K s iunč ia su 
NUOI.AIDA siuntinius į Lietu 
vą ir pristato į namus. Minimu 
mas $20. T r a n s p a k , 2638 W. 
69 St., Ch icago . IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

fsk) 

x ATLANTA IMPORT EX-
P O R T PRANEŠA, jog, pabai 
gus siusti Kalėdinius siun
tinius, ir toliau priima skubius 
siuntinius į Lietuva; kaip ir 
anksčiau, ne tokiems skubiems 
siuntiniams, taikomas daug pi
gesnis tarifas: 79 et. u ž s v a r ą ; 
je i s iunt inys sver ia v i r š 100 
s v a r ų — 69 et. S u n k i e m s 
laikams Lietuvoje atėjus, pasi
teiraukite dėl maisto s iunt inių 
(skubus pristatymas). Skubus 
pinigų pervedimas g iminėms 
Lietuvoje. A T L A N T A I M 
P O R T EXPORT, 2719 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. T e l . 
(312) 434-2121. Dirbame: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v.v., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p. 

(sk) 

x A n t a n i n a Ba le i š i s iš Chi
cago, 111., švenčių proga užpre
numeravo „Draugą" savo gimi
naičiams E. ir D. Eringiams, 
gyv. Port St. Lucie, Floridoje. 

x R a š y t . L e o n a r d a s Žitke
v ič ius , Brooklyn, N.Y., rašyt. 
S t a s y s D a l i u s , H a m i l t o n , 
Kanada , Vitas Kazlauskas, Le-
mont, 111., Aleksas Jasčemskas, 
Rockford, 111., Dana Kavalienė, 
Chicago, 111., Birutė Lesevičius, 
Chicago, 111., Viktoras Vaitkus, 
Waterbury, Conn., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 20 dol. aukų. Labai dėko
jame. 

x A t s i u n t ė p o 20 dol . už 
k a l ė d i n e s korteles, kalendorių: 
J u l i u s J a k u t i s , Cicero, 111., 
Jonas Sakavičius, Parma, Ohio, 
J . Jokūba i t i s , Pa lm Beach 
Shores, Fla., Malvina Jonikas, 
Lemont, 111., Jonas Kazlauskas, 
Brockton, Mass., Kazys Daulys, 
Chicago, 111. Visiems tar iame 
ačiū. 

x A t s i u n t ė p o 20 dol . už ka
l ė d i n e s korteles, kalendorių: 
dr . V i t a s A l e k n a , Wa lnu t 
Creek, Cal., J. Lekas, Chicago, 
111., J. Gvildys, Palos Hills, 111., 
S. Dargis, Oak Lawn, 111., A. M. 
Šermukšnis , Boylston, Mass., 
Erica E. Lungas, Evergreen 
Park, 111., V. Voladka, Elmwood 
Park , 111., M. Krauchunas , 
Chicago, 111., Visiems tar iame 
nuoširdų ačiū. 

x A t s i u n t ė p o 20 dol . už ka
l ė d i n e s korteles, kalendorių: 
Birutė Žemaitis, Oak Lawn, 111., 
Stella Maurukas , Algonąuin, 
111., Bronė Vasi l iauskas, Rock-
wood, Mich., Aleksandras Ra-
džius, Balt imore, Md., Petras 
Jakutavičius, Vald'Or, P. Quc , 
K a n a d a . V. P r i a l g a u s k a s , 
Chicago, 111. Visiems ta r i ame 
ačiū. 

x D r . J u s t i n a s D ė d i n a s , 
Oak Brook Terrace, 111., Ida 
Januša i t i s , Villa Park , 111., 
L a i m a J a r a s ū n i e n ė , San t a 
Monica, Cal., K. Kielius, Chica
go, 111., J. Mačiulait is, Sunny 
Hills, Fla., Bernadeta Miliaus
kaitė Harr is , Worcester, Mass., 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių a ts iuntė po 20 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

x R y t a s i r I r e n a Kleizai, 
Reno, Nv., Adomas Mickevičius, 
Burl ingame, Ca., Adelina Any-
sienė, Cochrame, Altą, Kanada, 
Viktor Skilandžiūnas, Ottawa, 
Kanada , V. Saimininkas , East 
Hartford, Conn., Peter Kiršinąs, 
Country Club Hills, 111., už kalė
dines korteles ir kalendorių 
a t s i u n t ė po 20 dol. aukų . 
Nuoširdus ačiū. 

x V. F. Bel ia jus , Denver, 
CO., lietuvių taut in ių šokių 
veteranas , dr. E. ir R. Silgaliai, 
Euclid, Ohio, Vytas Vaitkus, 
Hinsdale, 111., Emily P. Ekse-
vies, West Chicago, 111., Elena 
Druskis , Palos Park, 111., A. 
Bernotait is, Toronto, Kanada, 
Kazys Jasai t i s , Timmins, Ont., 
Kanada, už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x N o r ė d a m i a t š v ę s t i įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreiptis į Bal t i jos res 
t o r a n ą , 8100 R o b e r t s Rd.. 
J u s t i c e , D. t e l . 1-70*458-1400. 

(sk) 

Lietuvos parlamento deputatas Virgis Pikturna ir žurnalistė Ina Navazelskytė Pikturnienė po 
pranešimo su St. Petersburgo lietuviais. Iš kairės pirmoj eilėj: Vyt. Mažeika, V. Pikturna, Ina 
Pikturnienė. dr. D. Degėsys; stovi: K. Gaižauskienė, S. Salienė, D. Mažeikienė ir V. Gerulienė. 

Nuotr. V. Mažeikos 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x 55 SVARŲ MAISTO siun
t inys yra pa ts mėgiamiausias 
Lietuvoje: dešros, sūris, aliejus, 
kruopos, kava , cukrus ir k t . 
produktai - $85. 22 S V A R A I 
vien t ik mėsos gaminių — $85. 
T r a n s p a k , 2638 W. 69 St., Chi
c a g o IL, te l . 312^436-7772. 

(sk) 

x R O M A S P Ū K Š T Y S , 
T r a n s p a k firmos savininkas, 
vyksta į Lietuvą sausio gale. 
Perveda pinigus D O L E R I A I S , 
tvarko palikimus. Atsiskaityti 
iki sausio 22 d. T r a n s p a k , 2638 
W. 69 St., C h i c a g o , IL 60829, 
tel . 312-436-7772. 

(sk) 

T E A T R O KURSAS 
LITUANISTIKOS 

K A T E D R O J E 

Klaipėdos universiteto profe
sorius ir Klaipėdos Dramos 
teatro vyriausias režisierius 
Povilas Gaidys šių mokslo metų 
semestre dėstys kursą „Šiuo-
l a ik i s Lie tuvos t e a t r a s " . 
S t u d e n t u s supaž ind ins su 
Lietuvos teatrų struktūra, nau
jomis formomis, t e a t r ų 
kūrybiniu braižu, šiuolaikine 
Lietuvos tea t rų režisūra ir 
dramaturgija. 

P. Gaidys dirbo Vilniaus Kon
servatorijos Klaipėdos filialo 
fakultete 1971-1991 m. Nuo 
1991 m. d i rba Kla ipėdos 
univers i te te . Nuo 1963 m. 
Klaipėdos Dramos teatre pasta
tė daugiau kaip 60 spektaklių, 
taip pa t vaidino 18-oje kino 
filmų. 

Teatro kursas „ I n d e p e n d e n t 
s t u d i e s Lith. 499" vyks trečia
dieniais vakare nuo 5 iki 8 vai. 
Illinois universitete Chicagoje, 
111., Stevenson Hali . Pirma 
paskaita įvyks trečiadienį, sau
sio 22 d., 5 vai. vakare . 

Li tuanis t ikos k a t e d r a 

ŽAGARĖS i i L U B O 
V E I K I A 

Lietuvių Žagarės klubo me
tinis narių susirinkimas įvyko 
lapkričio 21 dieną Kojak salėje, 
4500 S. Talmąn Ave. Pirm. 
Emily Nemchausky at idarė 
susirinkimą 1 vai. po pietų, svei
kindama gražu būrelį narių. 

Nutarimų raštininkė perskai
tė protokolą iš rugsėjo 26 d. 
pri imtas kaip skaitytas. Valdy
bos pranešimas pr i imtas su pa
gyrimu. Visa valdyba sveikino 
nar ius su artėjančiom šventom 
Kalėdom ir Naujais Metais, 
linkėdama sveikai ir gražiai 
praleisti šventes. 

Pirmininkė pranešė, kad rei
kia pasveikinti su šventėm 
spaudą , radijo le idė jus ir 
Dar iaus-Girėno v e t e r a n u s . 
Visiems paskirta po 25 dol. 
Apsiėmė sutvarkyti Bernice 
Žemgulis. 

Buvo perrinkta valdyba 1992 
metams tą pati, atsiklausus 
ar apsiima Pirm. Emily Nem
chausky , v icepirm. Helen 
V/engeliauskas, nutarimų rast. 
Rožė Didžgalvis, finansų rast. 
Anna Casey. iždininkė Bernice 
Žemgulis, korespondentė Rožė 
Didžgalvis. Visa valdyba pasiža
dėjo dirbti visu* metus vienin
gai. Knygų reviziją padarys 
Mat+,Jennie Povilaičiai, Aldona 
Heyduk, sausio 23 d. 1 vai. pas 
B. Žemguliene Pirmininkė pra
nešė, kad k ubo metinis susi
rinkimas bus kovo 19 d. Kvietė 
narius gausiai dalyvauti. 

Po susirinK.mo visi nariai bu
vo pavaišint kaniu šiltu mais-

. tu. Dalyviai skirstėsi namo 
patenkinti. 

ftožė Didžgalvis 

S T A M B Ū S ĮNAŠAI 
L I E T U V I U FONDUI 

Teisininkas Povilas Mikšys, 
norėdamas paremti studijuo
jančius Lietuvoje giminaičius, 
L i e t u v i ų Fondu i paauko jo 
100,000 dol. ir atidarė savo var
du s t ipend i jų fondą. Tes
tament in iu palikimu numato 
savo įsteigtą fondą padidinti. 
kad daugiau stipendijų būtų 
galima paskir t i . 

Dipl. teis. Povilas Mikšys 

D i p l o m u o t a s t e i s i n i n k a s 
Povilas Mikšys kilimu y ra 
biržietis, gimė 1907 m. kovo 30 
d. Natiškių km., Vabalninko 
valsč., Biržų apskr., pasitu
rinčių ūk in inkų šeimoje. 1929 
m. baigęs Panevėžio berniukų 
gimnaziją, studijavo teisę V.D 
universitete Kaune ir 1935 m 
gavo diplomą. Tais pačiais 
metais buvo paskirtas teisėju 
Raseinius, vėliau perkeltas | 
Kauną. Pora metų teisėjavo 
Vilkijoje. 

Maskvos raudoniesiems ru
sams okupavus Lietuvą, grįžo į 
Raseinius, bet netrukus bolše
vikai jį iš teisėjo pareigų atlei
do ir jo vieton paskyrė žydą. 
kurio dėka slapstėsi ir išvengė 
ištrėmimo į Sibirą. Vokiečiams 
okupavus Lietuvą, grįžo j turė
t a s teisėjo pareigas ir dirbo iki 
1944 m., kada su žmona Elena 
pasi t raukė į Vokietiją, iš ku r 
1949 m. atyvko į Ameriką ir 
apsigyveno Clevelande, OH. 

Dirbo General Motors fabrike, 
vėliau perėjo į nekilnojamo tur
to verslą ir labai sėkmingai jį 
vedė. 

P. Mikšiui nesvetimas ir vi
suomeninis darbas. J is buvo 
Clevelando LB antros apylinkės 
vienas iš steigėjų ir 14 metų 
pirmininkas. Taip pat buvo stei
gėjas Balfo 55-to skyriaus ir 
ilgametis jo vadovas. 

Išėjęs į pensiją, Povilas ir 
Elena Mikšiai apsigyveno Juno 
Beach, Floridoje 1985 m. mirė 
žmona Elena, kuri buvo nepails
tanti jo gyvenimo palydovė irjo 
darbų talkininkė. Gyvendamas 
Floridoje subūrė tautiečius į 
krūvą ir t a l k i n a m a s k i tų , 
įsteigė LB Juno Beach apylinkę, 
kuri ir dabar gražiai veikia ir 
telkia Lietuvių Fondui nar ius 
bei didina įnašus, nes atgavusi 
n e p r i k l a u s o m y b ę L i e t u v a 
reikalinga didesnės pagalbos. 

Lietuvių Fondo vadovybė 
dėkoja dipl. teisininkui Povilui 
Mikšiui už į teiktą s tambią 
100.000 dol. auką. Linki daug 
sėkmingų ir sveikų metų! 

311,786 DOL P A L I K I M A S 
LIETUVIU F O N D U I 

Prieš pat Naujuosius Metus 
Kalėdų senelis į Lietuvių Fondą 
atnešė 311,786 dol. čekį iš 
Ernesto J. Zitkes palikimo. A.a. 
E. J. Zitkė gyveno Brocktone, 
MA, nebuvo net LF narys ir 
neturime apie jį daugiau žinių. 
Žinome, kad jis buvo trečios kar
tos lietuvis ir nepaliko giminių. 
Jei pavyks surinkt i daugiau 
žinių, vėliau paskelbsime spau
doje. Dabar džiaugiamės, kad 
yra tok ių l i e t u v i ų , k u r i e 
įvertina Lietuvių Fondo paskir
tį ir savo dosnia auka prisideda 
prie lietuvybės išlaikymo išeivi
joje. 

Nuoširdi padėka nepažįs
tamam, bet taur iam lietuviui 
Ernestui J. Zitkei. 

Su šiomis stambiomis auko
mis. Lie tuvių fondas 1991 
metais, dar negalutinais duome
nimis, bus gavęs naujų aukų 
725,000 dol. ir pasiekęs apie 
5,900,000 dol. 

A. J u o d v a l k i s 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— V a l d e m a r a s Ka tkus , Lie
tuvos užsienio reikalų ministro 
pavaduo to j a s , 24 po l i t i n ių 
studijų savaitgalyje sausio 25-26 
d. Los Angeles padarys du pra
nešimus: vidaus politikos klau
simu „Vidaus politikos kontro
versijos Lietuvoje" ir užsienio 
„Nepriklausomą valstybę atkū
rusi Lietuva kelyje į pasaulį". 
Ministeris Katkus į Los Angeles 
atvyksta sausio 24 d. 

— Linas Kojelis, atvykęs iš 
VVashingtono, skaitys paskaitą 
„Užsienio lietuvių Lietuvai 
ta lka , kurios labiausiai reikia". 
Kojelio vadovaujama US-Baltic 
Foundation šiomis dienomis iš 
U.S. Agency for International 
Deve lopmen t gavo 27 ,000 
dolerių subsidiją („grant" ištir
ti reikalą ir galimybes Ameri
kos privačioms organizacijoms 
paremti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos vystymosi programas. Ši 
fundacija dabar pradės kon
taktuot i šimtus, o gal tūks
tančius nevaldiškų organizacijų, 
korporacijų, kompanijų, fondų ir 
kitų institucijų, siūlydama iš 
ten kviesti internus ir čia juos 
treniruoti arba ten siųsti savo 
ekspertus ir treniruoti vietoje. 
Linas Kojelis spaudai išsiun
t i n ė t a m e p r a n e š i m e sako : 
„Amerikos privatus sektorius 
tur i senas ir kilnias tradicijas 
padėti tiems, kurie nori padėti 
patys sau. Mūsų tikslas yra šią 
savanoriškumo dvasią paversti 
konkrečiomis programomis, ku
rios pasiektų baltų lyderių 
naująją generaciją". 

— LB San ta Monica — West 
L o s Ange les apy l inkės val
d y b a savo posėdyje gruodžio 30 
d. paskyrė 500 dolerių Gudijos 
lietuviškuose rajonuose stiprinti 
lietuvybei. Taip pat po 200 dol. 
paskyrė partizanų vado Kazi
mieraičio memoralinei lentai ir 
aukuru i partizanams Vilniuje, 
kai darbai bus konkrečiai pra
dėti. Išvykus apylinkės pirm. M. 
Šilkaičiui, pirmininko pareigas 
perėmė Algis Gulbinas. 

KANADOJE 

Vasario 16 gimnazijos akordeonistai groja Kalėdų eglutėje. Is kairės: V. 
Lemkė, V. Lorencaitė. D Batūraitė ir V Baltrušaitytė. 

Nuot M. Šmitienės 

— L i e t u v i a i a k a d e m i k a i 
gruodžio 6 d. Algio Kličiaus 
namuose Montrealyje turėjo 
susirinkimą ir pranešimą, kurį 
padarė iš Lietuvos grįžęs poetas 
dr. Henrikas Nagys. J i s Lietu
voje rašytojams papasakojo apie 
Vinco Krėvės premiją, kurios 
pernai neskyrė niekam, nes ne
rado t inkamo veikalo. 

— Kalėdų eglutę surengė 
Montrealio l i tuanist inė mo
kykla gruodžio 15 d. Aušros 
Var tų parapijos salėje. Buvo 
susirinkę visi mokiniai, būsimi 
mokiniai, tėveliai ir seneliai. 
Suvaidino B. Pūkelevičiūtės 
„Kalėdų dovaną", o pabaigoje 
visus pavaišino skanumynais. 

— Šv. Kazimiero p a r a p i j o s 
m e t i n i s sus i r i nk imas buvo 
gruodžio 8 d. parapijos sve
tainėje, dalyvaujant klebonui 
kun . F. Jucevičiui. Pr i r inkta 
valdybai keli asmenys, nes kai 
kur ių kadencija jau baigėsi. 
Dabar valdybą sudaro R. Poli-
šai t is , K. Rašytinis, L. Šimo-
nėlis, M. Taparauskas, A. Tušie-
nė ir J. Zenka. 

— T o r o n t o l ietuviai pensi 
n i n k a i rengia kūčių vakarienę 
gruodžio 21 d., šeš tadienį , 
Vilniaus namuose. 

— A. a. Teklė P e t r ū n a i t y t ė 
Vičienė, 83 metų amžiaus, mirė 
gruodžio 19 d. Montrealyje. Iš 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čios palaidota Cote des Neigęs 
kapinėse. Nuliūdime liko sūnus 
ir kiti artimieji. 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v.r iki 1 vai. d. 




