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Baltijos valstybių 
reintegracija į pasaulio P \ 

bendriją 
Pirmadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnios. Sausio 27 d. (Elta) -
Sausio 27 d. Baigęs trijų die
nų vizitą Didžiojoje Britanijoje, 
sugrįžo Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis. 

Viešnagės metu Vytautas 
Landsbergis susitiko su Didžio
sios Britanijos ministru pir
mininku John Major, kai ku
riais vyriausybės ir Parlamen
to nariais, politinių partijų 
vadais ir verslo žmnėmis. Jis pa
darė pranešimą Londone vyku
sioje tarptautinėje konferencijo
je „Baltijos valstybių reinte
gracija į pasaulio bendriją". 

Konferencija buvo plati ir 
turininga, pasakė Vytautas 
Landsbergis Lietuvos televizijos 
ir ELTOS žurnalistams. „Nea
bejoju, kad ji turės įtakos 
tarptautinei politikai, tam, kad 
Baltijos šalys būtų matomos 
kaip tarptautinės politikos 
dalis. Juk kai kam susidaro 
įspūdis, kad visas dėmesys 
kreipiamas į dvylika buvusios 
Sovietų Sąjungos šalių, o Balti
jos valstybės mažiau pastebimos 
arba jos mažiau rūpi. Konferen
cija atkreipė dėmesį į specifines 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
problemas, tai labai svarbu, juo 
labiau, kad joje dalyvavo 
įtakingi politikoje žmonės. 

Ilgas, išsamus ir draugiškas 
pokalbis vyko su Didžiosios 
Britanijos premjeru. Sutarėme, 
kokiu būdu Lietuvai ir kitoms 
Baltijos valstybėms bus grąži
namas auksas. Aptarėme eko
nominę situaciją Lietuvoje ir 
tai, kokia tarptautinė parama 
jai gali būti organizuojama". 

Baigėsi Baltijos asamblėjos 
pirmasis plenarinis posėdis 

Antroji Baltijos Asamblėjos 
sesija bus surengta Vilniuje 
birželio pradžioje. Tokį 
sprendimą priėmė sausio 26 d. 
Latvijos sostinėje pasibaigusio 
šios Asamblėjos pirmojo plena
rinio posėdžio delegatai. 

Posėdyje buvo aptartos priori
tetinės Baltijos Asamblėjos ir 
Šiaurės Tarybos bendradarbia
vimo kryptys ir formos. Nu
matyta sudaryti bendras jung
tines darbo grupes, bendradar
biauti prezidiumo, komitetų 
lygiu, keistis visapusiška infor
macija. Priimtas Baltijos 
Asamblėjos pirmojo plenarinio 
posėdžio baigiamasis dokumen
tas. 

Priimtas Baltijos Asamblėjos 
Kreipimasis į Rusijos Federaci
jos Prezidentą ir Aukščiausiąją 
Tarybą dėl Rusijos jurisdikcijo
je esančių ginkluotųjų pajėgų 
visiško išvedimo iš Latvijos, 
Estijos ir Lietuvos. Jame reiš
kiama viltis, kad derybos dėl 
kariuomenės išvedimo vyks 
geranoriškai ir konstruktyviai. 
Svarbiausias derybų tikslas — 
trumpiausi visiško kariuomenės 
išvedimo terminai ir grafikas, 
nedelsiant išvesti kariuomenę iš 
Baltijos valstybių sostinių. 

Švedija siūlo Lietuvai 
derybas 

Lietuvos respublikos premje
ras Gediminas Vagnorius gavo 
Švedijos ministro pirmininko 
Karlo Bildto laišką, kuriame už
tikrinama, kad Švedijos vyriau
sybė visokeriopai remia ir toliau 
rems Lietuvos pastangas integ
ruotis į Europos politines ir 

ekonmines struktūras. Švedijos 
vyriausybės vadovas atkreipia 
dėmesį į gruodžio 10 dieną 
Genevoje pasirašytą bendradar
biavimo deklaraciją, teikiančią 
pagrindą glaudesniems Lietu
vos ryšiams su Europos ekono
mika, kuri, beje, ir pati dabar 
pergyvena reikšmingus poky
čius. Galutinis tikslas, kaip 
teigiama deklaracijoje, — 
Laisvosios prekybos režimas. 
Lietuvos integracija bus 
laipsniškas procesas, priklau
santis nuo to, kaip čia seksis 
kurti laisvą verslininkystę ir 
rinkos ekonomiką. 

Laisva rinka — toliau rašoma 
laiške, — yra vienas vaisin
giausių būdų skatinti ekono
miką. Tą rodo ir ELTA (Europos 
laisvosios prekybos asociacijos) 
bei Europos bendrijų pavyzdys. 
Švedijos vyriausybė yra pasiruo
šusi pradėti laisvą prekybą su 
Lietuva bei kitomis Baltijos 
valstybėmis, kas būtų įmano
ma, pasinaudojant daugiašalė
mis derybomis. Europos reikalų 
ir užsienio prekybos ministras 
Ulf Dinkelspiel jau konkrečiai 
yra siūlęs Lietuvos atstovams 
surengti derybas dėl laisvos 
prekybos. Švedijos premjero 
nuomone, po vieno dviejų mėne
sių bus įmanoma pasirašyti su
tartį. 

Lietuvos olimpiečių palydos 
Lietuvos tautiniame olimpi

niame komitete įvyko į žiemos 
olimpines žaidynes Albervilyje 
išvykstančios Lietuvos delegaci
jos palydos. Iš viso delegacijoje, 
— keturi sportininkai, trys 
treneriai, gydytojas, trys ofcia-
lūs asmenys. 

Palinkėjęs sportininkams sėk
mės, ministro pirmininko pava
duotojas Algis Dobravolskas 
įteikė delegacijos nariams 
Lietuvos respublikos piliečių 
pasus. 
Darbininkų sąjungos svečiai 

Vilniuje viešėjęs Prancūzijos 
krikščionių profsąjungos 
prezidentas Guy Drilleaud su
sitiko su Lietuvos darbininkų 
sąjungos vadovybe. Svečias 
domėjosi naujų profsąjungų kūri
mosi Lietuvoje situacija, jų 
veikla. Buvo susitarta bendra
darbiauti ir sistemingai keistis 
informacija. 

Medicmos fakultetui — 210 
Vilniaus universiteto Medici

nos fakultete, pokario metais 
parengusiame daugiau kaip 
5,000 įvairių specialybių 
gydytojų, pažymėtas 210 metų 
jubiliejus. Šia proga univer
siteto Sv. Jono bažnyčioje buvo 
pašventinta fakulteto vėliava, 
ant namo, esančio Pilies gatvėje 
22, atidengta memorialinė len
ta, o fakultete — memorialinė 
siena įžymiems medikams at
minti. Šventę užbaigė mokslinė 
konferencija, kurioje apžvelgti 
pastarieji Medicinos fakulteto 
istorijos dešimtmečiai. 

įvairios žinios 
Užsienio reikalų ministerijos 

informacijos ir spaudos skyrius 
pranešė, kad 1992 m. vasario 7 
d. su oficialiu vizitu į Vilnių 
atyvks JAV viceprezidentas 
Daniel Quayle. 

Lietuvos Respublikos Tarp
tautinių ekonominių santykių 
ministerijoje lankėsi Švedijos 

Prokurorai aptaria 
perversmininkų sąmokslą 

Jelcinas sužlugdė perversmą 

Atrodo, kad Jungtinių Tautų sekretorius Javier Perez de Cuellar, centre, yra patenkintas, at
sisveikindamas su šia pasauline organizacija. Jo paskutinis žygis buvo Taikos susitarimo 
pasirašymas tarp EI Salvadoro vyriausybės ir kairiųjų sukilėlių. Vasario 1 dieną ten prasideda 
paliaubos. 

Viceprezidento vizitai Europoje 
Washingtonas . Sausio 27. — 

Viceprezidento įstaiga sostinėje 
pranešė, kad viceprezidentas 
Quayle ir jo žmona lankys Euro
pą nuo vasario 5 iki 11 dienos. 
Jis bus Suomijoje, Estijoje, Lie
tuvoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje 
ir Anglijoje. Savo kalbose jis lies 
Europos saugumo klausimus, 
ekonominius ryšius ir ypač 
žmonių teisės klausimus. Pasi
tarimus turės ir su tų valstybių 
vadovybėmis. 

Aukščiausiojo Amerikos pa
reigūno vizitas Baltijos vals
tybėse, kuriose dar nėra buvęs 
joks kitas aukštesnis Amerikos 
vyriausybės atstovas, reiškia 
Amerikos nuolatinį rūpestį 
tomis trimis šalimis, kurios nie
kada nebuvo atsisakiusios de
mokratinių principų savo valia. 
Jis pasakys savo kalbą Nepri
klausomybės aikštėje Vilniuje 
vasario 7 dieną, praneša jo 
įstaigos sekretoriatas. 

Vasario 8 d. JAV viceprezi
dentas ir žmona dalyvaus su 
Prancūzijos prezidentu Francois 
Mitterrand 1992 Olimpinių 
žaidynių atidaryme Albertville 
mieste. Kitą dieną jis bus Muen-
chene, Vokietijoje, kur dalyvaus 
Wehrkunde konferencijoje, kai 

Karalystės vyriausybės atsto
vai. Susitikimo metu buvo 
ruošiama sutartis dėl investicijų 
garantijų. Parengtas sutarties 
tekstas ir pasirašytas atitinka
mas protokolas. 

Vi ln iu je įvyko p i rmas i s 
širdies ir krūtinės ląstos chi
rurgų draugijos suvažiavimas. 
Pagrindinė jo tema — kardio-
torakalinės chirurgijos istorija 
Lietuvoje. 

Paryžiuje šį rudenį vyks 
didelė Baltijos valstybių meno 
šventė. Jos programoje — Balti
jos šalių spektakliai, kompozi
torių kūryba. Numatytos ir 
dailės bei fotomeno parodos, 
kino filmų retrospektyva. Kam 
ir kaip bus atstovaujama Pary
žiuje, atrinks šventės organiza
torė — Prancūzijos kultūros mi
nisterija. Šiuo tikslu ministe
rijos atstovai lankysis Baltijos 
valstybėse vasario - kovo mėne
siais. 

Lietuvos dailės muziejuje 
atidaryta įžymaus anglų skulp
toriaus ir grafiko Henrio Mūro 
(1898-1986) darbų paroda, 
keliaujanti po pasaulį iš vienos 
šalies į kitą. 

Lietuvos Raudonojo kry
žiaus draugija pradėjo akciją 
„Pagalba Kroatijai". Renkamos 
lėšos, už kurias bus perkami 
medikamentai ir maisto pro
duktai nukentėjusiems nuo 
karinio konflikto Kroatijos 
gyventojams. 

bus susirinkę Europos saugumo 
ekspertai. Taip pat jis vizituos 
ir Vokietijos kanclerį Helmut 
Kohl. Šveicarijos Genevoje 
viceprezidentas bus vasario 10 
dieną, kur pasakys kalbą Jung
t inu Tautų konferencijoje 
žmogaus teisių klausimais ir 
ves pasitarimus su Šveicarijos 
vyriausybe. Iš čia jis skris į 
Londoną, kur susitiks su Angli
jos ministru pirmininku John 
Major. 

Atletams pirmieji 
pasai 

Vilnius, (RFfe) - Sausio 24 d. 
Lietuvos ministro pirmininko 
asistentas Algis Dobravolskas 
išdavė pirmuosius naujus Lietu
vos Respublikos pasus. Pirmuo
sius pasus gavo keturi Lietuvos 
atletai sportininkai, kurie sau
sio 25 dieną išvyko dalyvauti 
Žiemos olimpiniuose žaidimuose 
Albertville vietovėje, Prancūzi
joje. Sportininkams nebus jokių 
vizos problemų šioje kelionėje. 
Jie taip pat turi ir Prancūzijos 
vizas. 

Apie valiutą 
Nuo sausio 22 dienos JAV do

leriai Lietuvos banke superkami 
po 100 rublių, parduodami po 
135. Keletą savaičių išlaikęs 
140 rublių kursą, doleris 
nusirito iki 100 rublių ribos. 
Kartu nustatytas dar neregėtas 
pirkimo ir pardavimo kurso 
skirtumas - 35 rb. Tokia situ
acija susiklostė Lietuvos ban
kui, vėliau ir kitiems bankams, 
atsisakius pirkti valiutą — jiems 
tiesiog pritrūko grynų pinigų. 

Prisiminė kunigaikštį 
Gediminą 

Tauragė. (Elta). — Žemaitijoje 
— Lietuvos Didžiojo kunigaikš
čio Gedimino mirties 650-osioms 
metinėms skirtą renginių ciklą 
surengė Tauragės krašto muzie
jus. Visą lapkritį muziejuje ir 
miesto vidurinėse mokyklose 
veikė įvairios parodos, istorikai 
ir archeologai skaitė paskaitas, 
vyko etnografiniai vakarai ir 
rodomi istoriniai spektakliai. 

Praeitieji metai buvo Lietuvo
je paskelbti Gedimino metais. 
Didžiojo kunigaikščio mirties 
sukaktis jau paminėta jo įkur
tame Vilniuje, senojoje sostinėje 
Trakuose, kituose Lietuvos 
miestuose. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— JAV prez. George Bush 
šį vakarą pasakys metinę 
tradicinę Amerikos prezidento 
kalbą apie padėtį krašte ne t ik 
535 Kongreso nariams, bet ir 
visam kraštui. Laukiama, kad 
jo kalboje bus pasisakyta JAV 
ekonominiais klausimais, kurie 
šiuo metu nėra geri. 

— Rusijos prez. Boris Jelcinas 
šeštadienį pasakė, jog Amerika 
nebėra laikoma galimu priešu. 
Jis pasakė informavęs prezi
dentą Bushą, jog jis keičia visą 
savo karinę struktūrą ir visas 
tarpkontinentines raketas nu
kreipia nuo JAV miestų, kad 
nebeturėtų jos jokio taikinio. Jis 
tą patį pasakysiąs ir penkta
dienį Jungtinėse Tautose New 
Yorke. ABC televizijoje j is 
pasakė, kad Amerika nelaiko
ma jokiu Rusijos priešu. 

— New Yorke šeštadenį 
įvyko demonstracijos prieš 
Kubos Castro diktatorių Fidel 
Castro. Times aikštėje gal 
10,000 žmonių, daugiausia 
kubiečių, skandavo angliškai ir 
ispaniškai: „Cube si, Castro 
no". Demonstrantai reikalavo 
pašalinti Castro iš valdžios. 

— Topeka mieste, Kansas 
valstijoje, sen. Robert Dole pa
skelbė, kad jis vėl kandidatuo
ja penktam šešių metų terminui 
į JAV Senatą. 

— Prez. G. Bushas pranešė, 
jog jis pakvietė Teisingumo de
partamento advokatę Shirley D. 
Peterson būti naująja Mokesčių 
— Internal Revenue - departa
mento viršininke. Ji pakeis 
Fred T. Goldberg, kuris nomi
nuotas Iždo sekretoriaus asis
tentu Mokesčių politikos rei
kalams. Ji yra 50 m. amžiaus ir 
bus pirmoji moteris, kuri vado
vaus Mokesčių surinkimo de
partamentui, kuris turi maž
daug 100,000 tarnautojų ir dar 
30,000 sezoninių tarnautojų. Jos 
nominaciją turi patvirtinti 
Senatas. 

— Irako prez. Husseinas pa
skyrė nauju savo kariuomenės 
vadu generolą Husseiną Rashid 
Wendawį. kuris karo metu su 
Iranu vadovavo pėstininkams. 

Shirley D. Peterson, 
JAV Mokesčių tarnybos viršininkė. 

Maskva. Sausio 22. — Pro
kurorai apkaltino oficialiai 12 
buvusių aukštų Sovietų oficia
lių asmenų, kad jie sudarė 
sąmokslą paimti valdžią per
versmo keliu, kur is , deja, 
nepasisekė ir pagreitino Sovietų 
Sąjungos sunaikinimą, nors jie 
manė, kad ją išsaugos, praneša 
AP žinių agentūra. 

Jiems gresia nuo 10 iki 15 
metų kalėjimas arba net ir su
šaudymas už dalyvavimą rug
pjūčio perversme. Jų advokatai 
sako, jog dabartiniai politika: ir 
žinių pranešimai klaidingai in
formuoja visuomenę, nuteikda
mi prieš juos. 

Prokuratūra kaltina Vladi
mirą Kriučkovą, kuris vadovavo 
KGB agentūrai, buvusį minist
rą pirmininką Valentiną Pavlo
vą, buvusį Gynybos ministrą 
gen. Dmitrijų Jazovą, buvusį 
vicepremjerą Gennadį Janajevą, 
Olegą Baklanovą, buvusį Gyny
bos oficialų pareigūną, 
Aleksandrą Tižiakovą, buvusį 
valstybinės industrijos viršininką 
ir Vasilijų Starodubtsevą, kuris 
vadovavo Ūkininkų sąjungai. 
Visi jie buvo save patys 
pasiskyrę į komitetą nuversti 
Gorbačiovą ir perimti valdžią. 

Mažiau nusikaltę yra: buvęs 
Sovietų Parlamento pirminin
kas Anatolijus Lukianovas, 
buvęs Politbiuro narys Olegas 
Senin, buvęs Sovietų žemės 
karimų pajėgų viršininkas gen. 
Valentinas Varennikovas, bu
vęs KGB sargybos viršininkas 
Jurijus Plechanovas ir Vaclovas 
Generalovas, Plechanovo asis
tentas. 

Ko tikėjosi iš Gorbačiovo 
Rusijos prokurorai sako, jog 

vyrai, kurie organizavo per
versmą Maskvoje, manė galėsią 
prikalbinti Gorbačiovą prisi
jungti prie jų sąmokslo ir kraštą 
vėl pajungti diktatūrai. Bet po 
keturių mėnesių apklausinėji
mų Prokuratūros narys Euge
nijus Lisovas pranešė spaudos 
konferencijoje, jog nėra 
įrodymų, kad Gorbačiovas būtų 
ką nors j iems sakęs, kad 
prisidės prie konspiratorių. 

Lisovas sako, jog kategoriškai 
galima teigti, kad Gorbačiovas 
neleido jiems tiesiogiai ar netie
siogiai suprasti, kad jis galėtų 
būti su jais. Tačiau,pasak Lisovo 
jo geri ryšiai su konspiracijos 
nariais, kurie buvo jo artimi 
bendradarbiai ir galėjo pažinti 
gerai Gorbačiovo charakterį, 
galėjo tikėtis, kad po kurio laiko 
pakreips Gorbačiovą savo pusėn 

Demontavo žinią 
Bet Gorbačiovas, kuris pasi

traukė Kalėdų dieną, tuoj 
atsakė i televizijos vakarinę 
„Požiūris" programą, kurios 
metu buvo pasakyta, kad ir pats 
Gorbačiovas galėjęs dalyvauti 
sąmoksle. Jis atsakė savo laiške, 

kad jis niekada nėra diskutavęs 
tokio klausimo su perversmo 
rengėjais. 

Rusijos vyriausias prokuroras 
Valentinas Sepankovas paskel
bė šiandien, jog apklausinėjimai 

— Irako kareiviai pakar
totinai apsupo daugelį kurdų 
miestelių ir pradėjo juos visaip 
persekioti ir kankinti. Tūks
tančiai kurdų bėga į Iraną, 
prašydami prieglobsčio. Irakas 
vėl nesiskaito su jų pačių kur
dams suteiktomis autonominė
mis teisėmis. 

sudaro 125 tomus medžiagos, su 
kuria dabar turi susipažinti gy
nybos advokatai prieš praside
dant pačiam teismui. Pradžioje 
jie jau buvo apkal t int i 
išdavimu, o dabar jie kaltinami 
ir konspiracija pasigrobti 
valdžią — nusikaltimu, už kurį 
gresia 10 ir 15 metų kalėjimo 
bausmė, o gal ir mirtis. 

Rugjūčio 19-ji 
Prokurorai dar priminė, jog 

konspiratoriai pradėjo ruoštis 
perversmui seniai ir perversmo 
dieną turėjo paskelbti, jog 
rugpjūčio 19 dieną Valstybės 
ypatingasis komitetas perima 
vyriausybės funkcijas. Bet po 
dviejų dienų pervesmas baigėsi, 
kai laimėjo demokratinės jėgos, 
kurioms vadovavo prez. Boris 
Jelcinas. Bet patys vyriausieji 
perversmo vadai buvo — Gyny
bos ministras maršalas D. 
Jazovas, KGB viršininkas V. 
Kriučkovas ir Vidaus reikalų 
ministras Boris Pugo. Jie visi 
gerai pažinojo vienas kitą jau 
daugel metų ir buvę nusistatę 
prieš Gorbačiovą jau nuo pat 
1985 metų. Jiems nereikėjo 
kokio nors specialaus raštiško 
susitarimo, nes jie buvo geri 
prieteliai savo tarpe. Gorbačiovo 
naujosios sąjungos respublikų 
sutartis turėjo būti pasirašyta 
rugpjūčio 19 d., todėl ir buvo jų 
pasirinktas laikas prieš tai 
padaryti perversmą. 

Prokuroras sako, jog 
konspiratoriai susitiko slaptoje 
vietoje rugpjūčio 17 d. Jų sutar
tas signalas buvo „ABC" ir 
turėjo būti laikomas griežčiau
sioje paslaptyje. Pasitarimo 
metu jie sudarė planą, kuris 
niekada nebuvo parašytas ant 
popieriaus, bet kuris siūlė, kad 
Gorbačiovas būtų įtrauktas i 
konspiraciją, o jei atsisakytų, tai 
tada reikėtų jį izoliuoti, kas ir 
buvo daroma. 

Pirmiau iš Lenkijos ir 
Vokietijos, vėliau ir 

iš Lietuvos 
Ryga. Sausio 25 (RL) — Čia 

šiandien su Baltijos asamblėjos 
vadais buvo susitikęs Rusijos 
Gynybos ministerijos aukštas 
pareigūnas Vladimiras Lopa-
tinas, kuris pranešė, jog Rusijos 
Gynybos ministro pavaduotojas 
Sergiejus Šachrai susitiks su 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos at
sakingais pareigūnais sausio 
28-30 dienomis. Vladimiras 
Lopatinas pasakė, jog nebus 
galima karinių dalinių išvežti iš 
Baltijos valstybių anksčiau, 
kaip tik po to, kai bus išvežti 
kariuomenės daliniai iš Vokieti
jos ir Lenkijos. Bet, jis dar 
pažymėjo, kad Rusija nori 
pasilaikyti savo karines bazes 
Baltijos kraštuose, kaip euro
pinio apsigynimo sistemos dalį. 

KALENDORIUS 

Sausio 28 d.: Tomas Akvinie-
tis, Nijolė, Gedautas. Kaributas, 
Leonidas. 

Sausio 29 d.: Pranciškus 
Salezietis, Valerijus. Girkantas. 
Žibutė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:59. 
Temperatūra dieną 38 1.. 

naktį 25 1. 
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PRISIKELTI 

Gyd. Antonio M. Gotto, profesorius 
Baylor universitete, 600 gydytoju 
konferencijoje primena teismo 
grėsmę tiems gydytojams, kurie mė
gintu pro pirštus žiūrėti į savo pa
ciento pakeltą kraujospūdi ir per 
riebų kraują, kurie žudo širdį ir 
smegenis. 

Klausimas. Koks yra didžiau
sias širdies atakos prišaukėjas 
(risk factor)? Jei širdies ligų 
gydytojas-kardiologas savais 
tyrimais suseka širdies 
raumens arterijų susiaurėjimą, 
o šeimos gydytojas laborato
riniais ligonio kraujo tyrimais 
remdamasis įtaria minėtų arte
rijų priskretimą cholesteroliu (jo 
rasta per 200 mg%), kas tada 
tam pacientui daryti: kokio 
svarbiausio širdies atakos 
prišaukėjo tas žmogus turėtų la
biausiai rūpint is pirmiau 
atsikratyti? 

Atsakymas. Širdies raumens 
arterjų užsiblokavimą labiau
siai greitina ne vienas, bet ke
turi, vienas už kitą skubesni šir
dies atakos prišaukėjai. Iš jų 
pasiučiausias širdies atakos 
prišaukėjas yra kraują surie-
binęs cholesterolis; antras po jo 
pasiutėlis yra rūkymas, ir jam 
lygūs yra trečias — pakeltas 
kraujospūdis ir ketvirtas — 
cukraligė (diabetes). 

Žinotina, kad ne kiekvienas 
minėtas pasiutėlis vienodai stip
riai užpuola visas kūno arteri
jas. Žiūrėk, vienam asmeniui 
kojų arterijos priskrenta ir jis 
apšlumba, susilaukia kojose 
skausmų, net gangrenos, kiek 
tolėliau nepaeina. Tokiam la
biausiai kenkia rūkymas. 

0 kai turima reikalas su vie
nos kūno pusės paralyžiumi 
(stroku), tokiam didžiausias 
sklerozės prišaukėjas yra 
pakeltas kraujospūdis. 

Iš visų minėtų pasiutėlių, 
teoretiškai imant, pacientui 
lengviausiai ats ikratyt i 
rūkymo. Todėl kiekvienas 
lietuvis, kur jis bebūtų ir kaip 
besijaustų, dabar turi atsisvei
kinti su įvairiausios formos ta
baku. Rūkorius savo rūkymu be 
rašto nešioja iškabą: „Štai į 
mane žiūrėkite žmonės. Aš 
elgiuosi neišmintingai — aš 
draugauju su savo priešu". 

Neišmintingajam yra labai 
sunku visam laikui atsisvei
kinti su tabaku. Užtai auklė-
kimės, nuo mažens neįprasdami 
rūkyti, nes kiekvienam, ypač 
širdininkui,rūkymas yra vienas 
didžiausių priešininkų. Todėl nė 
vienas neturime piktinti, į 
nelaimę vesti savų mažutėlių. 
Tėvai, mokytojai, gydytojai, 
dvasiškiai ir visi kiti nepradėję, 
o pradėjusieji meskit rūkyti, pa
rodykime, kad mes save ir kitus 
gerbiame, kad save ir kitą nuo 
ankstyvos mirties toliname. Tai 
išmintingojo žmogaus elgesys. 

Žinoma, kiekvienam rūkan-
čiajan padėkime atsikratyti 
tokios savižudybės. O Tamsta, 
Gerb. Rūkoriau, jei nori nusukt 
sprandą vienam savo didžiausių 
priešų ir nori tai žaibiškai grei
tai atlikti, spjauk lauk iš savo 
burnos tabaką t ir susilauksi 
greičiausio pagerėjimo daugelio 
turimų liguistumų, įskaitant ir 
širdies ataką bei smegenų 
apopleksijos sukeltą vienos 
kūno pusės paralyžių (stroką). 

TRYS GERIAUSI ŠIRDIES 
DRAUGAI 

Klausimas. Dirbu ligoninėje, 
laboratorijos padalinyje ir per
nai buvo ištirtas mano kraujas 
ir širdies dirbimas. Sakė viskas 
esą tvarkoje. Šiais metais mano 
cholesterolis pakilo iki 255 ir 
širdies veikimas rodo deguonies 
trūkumą širdies raumenyje. 

Reiškia, širdies arterijos su
siaurėjo. Buvo patarta kreiptis 
pas širdies ligų gydytoją, nors aš 
dar nieko blogo nejaučiu. Kas 
man daryti? Kur man kreiptis? 

Atsakymas. Kreipkis pati į 
save ir į širdies ligų gydytoją, 
kuris nieko Tamstai nepa
gelbės, jei pati savo širdžiai 
nieko gero neteiksi. Jokie vais
tai širdžiai ilgesniam laikui 
nepadės, jei pats širdininkas 
nepradės visa jėga savo širdies 
labui darbuotis. Širdis gali 
keliagubai sušlubuoti. 

Kai atsiranda širdies nepa
kankamumas mušimas — nusil
pimas, ar jos ritmas sutrinka, 
tuojau kreipkis į kardiologą. 
Tamsta turi priskretusias šir
dies raumens kraujagysles: dėl 
jų gali tartis su gydytoju, bet 
svarbiausią darbą turi pati 
atlikti: maitinkis liesu, choles
terolio beveik neturinčiu mais
tu; gimnastikuokis pamažėle; 
tvarkykis visas turimas ligas, 
ypač skydliaukės (thyroid) 
veikimo sutrikimus; venk visų 
širdies atakos prišaukėjų, kaip 
rūkymo, girtavimo, kavos, ko
feino turinčių gėrimų; nesi-
nervink; neperšalk; į krūmus 
išguik iš savęs nusiminimą, 
dirbdamas tikrai gerus darbus. 
Iš vaistų — kas antrą dieną 
paimk po 325-mg tabletę aspi
rino, kasdien paimk po dvi kap
sules ilgai veikiančio 
nitroglicerino (nitroglycerin 
extended-reiease capsules 6.5 
mg), kasdien paimk po vieną 
200-mg tabletę zinc sulfate (ne 
gluconate), pavalgius. Taip 
daryk, net ir neskaudant krū
tinės. 

Nesušalk. Visi, ypač pen
sininkai, stenkimės nenušalti 
nė vienos savo kūno dalies, nes 
dabar jau įrodyta šalčio žala šir
džiai. Žiemos metu, kai lauko 
temperatūra yra 32 F laipsnių, 
kambarius reikia laikyti ne 
šaltesnius, kaip 65 F laipsnių. 
Geriau bus, jei tokk.me šaltyje 
senesnieji neišeis iš namų. 
Rasta, kad atšaldžius kūną, 
kraujuje esąs chemikalas, vadi
namas „fibrinogen", kuris ska
tina normalų kraujo krešėjimą, 
pagausėja net 23% virš nor
malaus kiekio ir tuo būdu padi
dina pavojų žmogui gauti širdies 
ataką bei paralyžių (stroką). 
Todėl dabar visi, ne tik pensi
ninkai, dėvėkime pirštines ant 
rankų, o ne laikykime jas 
kišenėse ar mašinose. 

Įdomu tai, kad Kanadoje, kur 
žiemos yra ilgesnės ir šaltesnės, 
pensininkų mirtingumas žie
mos metu nepadidėja, dėl to, 
kad kanadiečiai rimčiau žiūri į 
žiemos šalčius ir daugiau 
rūpinasi šiltai kūną laikyti. 

Negirtauk. Kas nori turėti 
sveikesnę širdį, stengiasi būti 
blaivus. Išmintingajam tokia 
būsena esti lengviau įgyvendi
nama. Todėl visiems dabar 
reikia visų pirma rūpintis 
pasidabinti išmintingumu, o tik 
po to galvą sukti apie politiką, 
religiją ir kitus svarbius daly
kus. Ir štai dėl ko. 

Labai daug mūsiškių neat
sisako stikliuko; dar daugiau jų 
jį laiko „sulipdytoju" mūsų 
renginiuose. Bet faktai kalba 
visai ką kitą. Štai jie. Daugelis 
lietuvių negaluoja žaizdomis 
skrandyje ir dvylikapirštėje žar
noje ir kaip fsistfl vartoja viena 
iš vadinamų „ii-^ receptor anca-
gonists", būtent: Zantac (rani
tidine HC1), 150 ar 300 mg kas 

12 vai.; Tagamet (cimetidine), 
300 ar 400 mg į dieną, ar vėliau 
kartą į dieną, 5 vai. p.p.; ar 
rečiau naudojamas Famotidine. 

Tie vaistai sumažina kepe
nyse kraujotaką. Tada kepenys 
nepajėgia neutralizuoti alko
holio, todėl jo kiekis kraujuje 
pakyla. Čia ir ateina aršios 
dienos stikliuko mėgėjams, kai 
jie su tuo stikliuku sumaišo 
minėtus nuo žaizdų vartojamus 
vaistus. Išgėrus pusantro stik
liuko degtinės ar stiklinę vyno 
bei dviem stiklinėm prilygstantį 
alaus kiekį, žmogaus, imančio 
ranitidine, alkoholio kiekis 
kraujuje pagausėja 34%, o 
cimetidien imančio — net 92%. 

Tai svarbus faktas, nes daug 
mūsiškių maišo tuos vaistus su 
degtne. Tada pastariesiems pa
gausėjęs alkoholio kiekis krau
juje žaloja ne tik širdį ir sme
genis, bet ir visus kitus kūno 
organus. 

Trys didieji širdies draugai 
yra morka, lietuviška duona 
it b u l v ė . Ir štai kodėl. 
Naujausieji tyrimai rodo, kad 
didelės dozės vitamino E (dvi 
kapsulės po 400 IU - viso 800 
IU gali sutrukdyti širdies rau
mens arterijų priskret imą 
cholesteroliu, kuris priartina 
širdies ataką. 

Jau pirmiau Texas universite
te Dalias mieste, dr. Ishwarlal 
Jialal atlikti laboratoriniai 
tyrimai susekė, kad vitami
nuose E ir C ir morkose esąs 
geltonos spalvos chemikalas 
vadinamas „beta carotene" gali 
sustabdyti cheminį vyksmą, 
vedantį į arterijų priskretimą. 

Dabar Galveston, Texas, įvy
ko šio krašto širdies ligų spe
cialistų, mokslininkų ir rašytojų 
metinis suvažiavimas (The 
American Heart Association). 
Jame minėtasis dr. Jialal 
pranešė, kad per tris mėnesius 
tirtuose dvylika vyrų kasdien 
imama 800 IU dozė vitamino E 
sustabdė cheminius pakitimus 

kraujuje, kurie vedė prie širdies 
raumens arterijų priskretimo. 

Tas nurodo, kad nėra ko 
gasčiotis, imti kai kurių vitami
nų dideles dozes. Aišku, kad dar 
yra anksti pasakyti, kad kai 
kurie vitaminai sumažins šir
dies susirgimus. Vitaminas E 
imamas p- ° IU kasdien 
nesukėlė jc«cių neigiamumų. 

Jis natūraliai randasi grū
duose, pilnų grūdų javainiuose 
(cereals), riešutuose, saldžiose 
bulvėse, salotose, aliejuose, o 
taip pat ir ^arcaotuvėse kaip 
priedinis vitaminas. 

Ankstyvesniais tyrimais su
sekta, kad morkose esąs beta 
karotenas gali saugoti žarnas 
nuo vėžio. Dabar įrodoma, kad 
jis gali sumažinti širdies atakos 
pavojų. Kaip vitaminai C ir E, 
taip ir karotenas trukdo širdies 
raumens arterijoms priskresti. 

Dabartinė medicina aiškina, 
kad kraujuje esantys riebalai 
gali gesti (kaip genda ilgai sto
vintis sviestas) — su deguoniu 
jungtis (oksiduotis) ir prilipti 
prie vidinės arterijos sienelės. 
Čia kalbama apie „blogąjį" 
kraujuje esantį cholesterolį 
Qow-density lipoprotein — LDD; 
jo gausus kiekis didina žmogaus 
širdžiai atakos pavojų. 

^vdytojas Jialal dabar pir
masis parode, kad karotenas 
(morkos ir geltonos spalvos 
daržovės — 3-4 morkos per die

ną); vitaminas C, rai.damas 
bulvėse, citrininiuose vais.uose, 
jų sultyse, tamsiai žalių lapų 
daržovėse (imant 1500 mg per 
dieną); ir vitaminas E, ran
damas grūduose, aliejuose, rie
šutuose, saldžiose bulvėse 
(imant 800 IU per dieną) gali su
stabdyti oksidaciją blogojo 
(HDL) cholesterolio kraujuje ir 
tuo būdu apsaugoti širdį nuo 
atakos. O tai talkina kitiems 
širdies saugams. 

ŠIRDIES NUODUS NE 
MAŽINTI, BET VISAI 

NEVARTOTI 

Klausima > Kodėl Tamsta, 
Daktare, patari visai nevartoti 
trynių, taukų, mėsų saugantis 
nuo sklerozės, kada visi raštai 
amerikiečiams pataria t ik 
sumažinti jų valgymą. Tas pats 
galioja rūkymo bei girtavimo 
mažinimui, o Alvudas piestu 
stoja prieš tokius mūsiškių įpro
čius. Ar tai nėra mediciniškas 
davatkiškumas — tas tos iš šiaip 
žmogaus tiesiog neįmanomo 
dalyko reikalavimas? Juk 
reikia mėsos ir man ir kitam — 
ar ne taip? Ir su stikliuko ištuš
tinimu, ar dūmo užtraukimu 
juk ne kitaip? 

Atsakymas. Tas ir yra, kad 
NE! Ir štai kodėl. Yra ant šios 
žemės dvejopų vergų: paverg
tųjų ir pasivergusiųjų. Pastarie
ji už tikruosius pavergėjus yra 
dar baisesni savęs ir artimo pa
vergėjai, nes patys sau ir kitam 
virvę ant kaklo neria, pasiten
kindami ne prašalinimu, o tik 
vergijos pančių sumažinimų. Už 
tai nieko gero ir nepasiekia. Šir-
džiai nuodų sumažinimas mažai 
tepagerina jos darbą. 

Ne tik šis skyrius, bet ir 
amerikiečių sveikata (ne mili
jonierių prekybininkų kišene) 
besirūpinantieji gydytojai tą 
patį skelbia, bet čionykščiai 
įpratėliai į visokeriopą savo 
sveikatos alinimą nepajėgia pa
klusti sveiko gyvenimo dės
niams. Todėl ir einama prisi
taikymo keliu, gerai žinant, kad 
toks kelias neveda tiesiai 
sveikaton. Kol amerikietis, o 
taip pat ir mūsiškis nenusiteiks 
tiesiai sveikaton žygiuoti, jis dar 
gerokai pasisukinės po sveika
tos klystkelius. Mums su tokiais 
nepakeliui! 

Lietuvio keliavimas tokiais 
šunkeliais būtų savižudybė. Jau 
ir taip dabar lietuviai krenta 
kaip ąžuolai nuo širdies atakos 
savo gyvenimo pačiame žy
dėjime. Šis skyrius dirba, kad 
tokia nelaimė nesisukinėtų mū
siškių tarpe. Iš čia ir yra šio sky
riaus tas griežtas pasukimas 
sveikatos link mityboje ir 
elgesiuose, idant būtų sustab
dytos tos lietuvių savižudybės. 
Tik žvilgterėkime visi į 
sekančius faktus, tada tik be
galvis nesutiks su šio skyriaus 
reikalavimais. 

Nors nuo 1986 metų ameri
kiečiai ir pradėjo nuostabiai 
gausiai lankytis pas gydytojus 
iš baimės dėl cholesterolio per-
viršiaus jų kraujuje, vienok sta
tistikos apie cholesterolį kelia 
nerimą. 

1. Amerikoje vis dar yra 60-72 
milijonai žmonių, kuriems cho
lesteroliu per riebus kraujas 
grasina širdies ataka. 

2. Jau susekta, kad 4048 mili
jonai čionykščių turi pakeltą 

negali žmogus rytais be sviesto 
apsieiti", juk negali vien žole
lėmis išgyventi"... Iš tikrųjų, gi, 
ALVUDO maistas yra skanus ir 
patenkina visus žmogaus svei
katos reikalus. 

4. Dabar tik 2-2.5 milijono čia 
vaistais gydo savo per riebų • 
kraują. 

Visi mes lietuviai tapkime iš
tikimais dabartinės medicinos 
mokiniais. Tik tada nesigailė
sime gyvenę, tik tada nutruks 
automobilių eilės per anksty
vose laidotuvėse. 

Štai kaip elgiasi išminintin-
gieji amerikiečiai gydytojai. 
1992 m. sausio mėn. Anaheim, 
Californijoje įvyko 64-toji 
mokslinė konferencija suruošta 
šio krašto širdies ligų žinovų 
draugijos (The American Heart 
Association). Joje dalyvavo 600 
gydytojų. Buvo gvildenami per 
riebaus kraujo reikalai, kurie 
pasirodė net ir gydytojams esą 
labai migloti. 

Iš Baylor medicinos kolegijos 
profesorius Antonio M. Gotto, 
Jr., MD, rimtai perspėjo 600 
gydytojų šitaip: „Jei apžiūrėjęs 
pacientą rasi jo pakeltą kraujo
spūdį ir per riebų kraują ir 
nieko efektyvaus dėl to neda
rysi, o išėjęs pacientas gaus 
paralyžių — stroką ar širdies 
ataką — toks gydytojas galės 
būti traukiamas teisman..." 

Jis dar tiems gydytojams ir ši
taip pasakė: „Dauguma gydy
tojų žino savo kraujuje esamo 
cholesterolio kiekį ir jie sutinka, 
kad daugumai amerikiečių yra 
geras dalykas valgyti liesiau ir 
naudoti mažiau maiste esamo 
cholesterolio". 

O ar ne tiesa, kad ką tas gydy
tojas pasakė tiems 600 gydytojų 
toje jų konferencijoje, 
ALVUDAS saviškiams jau keli 
metai kalte kala suvirškintą 
cholesterolinę medicinišką tiesą 
mūsiškių galvosna ir širdysna. 
Bet savo aplinkoje saviškis nėra 
pranašas. Todėl mūsiškiams te
gul būna pranašu šis svetimasis 
dr. Gotto. Jis yra vidaus ligų 
skyriaus viršininkas Houston, 
(Tex.) Metodistų ligoninėje ir 
profesorius arteriosklerozės 
tyrinėjimo centre Baylor kolegi
joje. Jo klausykime visi. 

Jis aiškina, kad dabar greitai 
keičiasi moksliškas choleste
rolio kiekio įvertinimas. Dabar 
jau nuo 1986 iki 1990 m. pa 
tariama liesu maistu pradėti lie
sinti kraują kai cholesterolio 
esti 240 mg%, o vaistais — kai 
kraujuje cholesterolio esti 260. 
Toks yra dabar ir cholesteroliu 
besirūpinančios šiame kraite 
įstaigos (The National Choleste-
rol Education Program) nurody
mas. 

Dr. Gotto dar pranešė, kad bus 
aptarti cholesterolio reikalai 
1992 m. vasario mėn. 26-28 d. 
Bethesda mieste įvyksiančioje 
konferencijoje apie triglice-
ridus, HDL ir širdies ligas. Šis 
skyrius praneš tas naujausias 
žinias. 

Mielas Lietuvi, kai visi 600 
gydytojų klausė nepalyginamo 
gydytojo Gotto nurodymų, 
neverta prieš jo patarimus už
simerkti, ausis užsikišti ir širdis 
užkietinti, kaip dažnas iki šiol 
elgėmės su saviškių gydytojų, 
ypač šio skyriaus, patarimais. 
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Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Stroot, Chicago 
Tol. (1-312) 434-5649 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Roz. (706)246-0067; arba (706)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NEfi.VŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 585-0348; 
Roz. (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. tol. (1-312) 471-3300; 
Roz. (706) 442-6297 

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

7722 S. Kodzie Ava., 
Chicago, III. 60652 

Pirm . antr.. ketv ir penkt. 
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. (7084L422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v . antrd'^2 30-3 v p p 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p penkta 

.r sestd 9 v.r -12 v p p 

6132 S. KoozJo Ava.. Chicago 
(1-312) 776-6969 arba (1-312) 489-4446, 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus Ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tol. (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 pacientai priimami Ir laukiami! 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzto, Chicago, I I I . 
Tol. (1-312) 925-2670 

1185 Dundoo Ava., Elgln, III. 60120 
Tol. (706) 742-0255 

Vaiandos pagal susitarimą 

kraujospūdi. 
3. Štai kas čia svarbiausia: tik 

„sumažinimas" nesveiko elge
sio ir tokio maisto (o ne visiškas 
taip nesveikai elgtis paliovimas) 
privedė prie tokio stovio, kad 
čionykščių „sumažinusiųjų" 
21-30milij< nus reikia vaistais 
gydyti jų n bų kraują, nes pra
dinis gydymasis maistu nepa
dėjo krauju; suliesėti. Čia ir glū
di tikra žala to „sumažinimo" 
rūkalų, svaigalų, riebalų. Kaip 
tik čia ir iškyla ALVUDO die
tos nauda. J i leidžia be 
pavojingų aistų pasiekti nor
malų cholesterolio kiekį krau
juje (iki 1M o gerąjį pakelti per 
45). Todėl haukimės dejavę — 
„juk reikia "mogui mėsos",, juk 

AMERIKA 1492 M. 

Šitokiu pavadinimu Nevv-
berry biblioteka, 60 W. VValton 
Chicagoje, suruošė paroda, kuri 
tęsis 10 savaičių ir kuri pavaiz
duos Ameriką, kokia ją 1492 m. 
atrado Kolumbas. 

FILMAS, SUKELIĄS 
ŽIAURUMUS 

Ir Chicagoje, kaip ir keliuose 
kituose miestuose, rodant 
filmą „Juice", įvyko žmogžudys
tė. Alsipo priemiesty nužudyta 
16 m. mergaitė. Atrodo, filmas 
yra sukeliantis kriminalinius 
nusiteikimus. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0 6 6 5 1 . Roberte M . , Hickory HMa, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave. 

Tol. (706) 666-406S 
Valandos pagal susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Avo . , Ctcoro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šeši 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

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

5635 8. Pulaokl Rd., Chicago. IL 
81 St. Ir Koan Ava., Juatlca, IL 
Tol . (1-312) 565-2960 (voikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2818 W. 71 at St. 

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

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

Tol. (706) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Stroot 

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

Kabineto tol. (1-312) 776-2880. 
Roz. (706) 446-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika Su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wa«t Avo., Ortand Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naporvlllo 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakt.es metu tel 708-857-8383 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Avo. (prie Austin) 

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

ARAS ŽL IOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center-

NapervHle Campwa 
1020 E. Ogdon Ave., Surta 310, 

NoBorvtno IL 60663 
Tol. 1-706-627-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 566-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wost 63rd Street 
Vai.: pirm . antr.. ketv ir penkt. 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 

http://Nakt.es


Pasikeitęs žemėlapis 

IR LIETUVOS VIETA 
JAME 

Praėjusiųjų metų antrojoje pu
sėje beveik visame pasaulyje 
žemėlapių ir atlasų gamintojai 
dirbo net naktimis. Tiek daug 
reikėjo perbraižyti, perpaišyti ir 
perspalvoti. Praėjo jiems tos 
geros dienos, kuomet beveik 
penktadali viso žemės pa
viršiaus užliedavo viena spalva. 
Kiekvienai naujai pripažintai 
valstybei ar respublikai reikėjo 
skirtingą spalvą rasti. Po nepa
vykusio rugpjūčio 19-21 d. 
Maskvos sukilimo ir į Lietuvą 
pradėjo pripažinimai plaukti. 
Didžiojoje spaudoje, jeigu buvo 
spausdinami žemėlapiai, tai 
Lietuva ir mūsų Pabaltijo kai
mynai jau buvo nuo Sovietų 
Sąjungos atskirti. Besidžiaug
dami net dėmesio nekreipėme, 
kad horizonte buvo grėsmingi 
debesys. 

Neužtenka žemėlapyje su 
viena koja atsistoti, bet reikia 
savo vietą jame užsigarantuoti. 
Maskvoje valdžia gali kaitalio-
tis (ir atrodo, kaitaliosis), tad 
vien gražiais žodžiais ir paža
dais remtis taip pat būtų nepro
tinga. Ir valdžia, ir žodžiai gali 
keistis. O blogiausia yra tai, kad 
pačioje Lietuvoje atsipalaidavo 
jai žalingos jėgos. Prisiminkime 
blokadinius laikus, kuomet di
džiojoje spaudoje buvo vaiz
duojamas sovietinis skęstantis 
laivas, o netoliese maža valtelė 
su užrašu „Lithuania". 

Dabar keletą žodžių apie tos 
valtelės keleivius. Nežiūrint to, 
kad aplinkui jų valtelę plaukio
ja rykliai, jie savo tarpe nesu
taria ir, išsitraukę irklus, 
vienas kito nugaras vanoja. Tad 
nė aiškinti nereikia, kas su 
tokiu laiveliu ir jo keleiviais 
gali atsitikti. 

Arba kitais žodžiais, taip 
sakant, naujagimis dar lopšyje, 
o auklės aplinkui jį stovėdamos 
savo tarpe pešasi. Buvę partijos 
centro komiteto žmonės yra di
džiausi kovotojai už demokra
tines laisves. O Marksizmo-leni
nizmo teoretikai ir filosofai 
viešai aiškina demokratijos 
sampratą ir jos esmę. Tad ir 
nenuostabu, kad valstybinis 
vežimas yra įklimpęs pelkėje. 
Pilietybės ir privatizavimo įsta
tymai dar bus daug sykių 
keičiami ir perrašomi. O kol 
nėra įstatymų, kurie tvarkytų 
ūkinius pagrindus, tol užsienio 
investacijos į Lietuvą neplauks. 
Yra jaučiama vakariečių ir ben
drai užsieniečių baimė. Net 
aukšti pareigūnai yra taip pra
sitarę: „Mes išsilaisvinome iš 
Rytų ir neleisime, kad mus iš
pirktų atėjūnai iš Vakarų". Ta 
atėjūnų baimė gal ir iššaukė to
kius pilietybės ir nuosavybės 
įstatymus. Čia norėčiau paste
bėti, kad rašantysis nėra nei 
vienu, nei kitu tiesiogiai suin
teresuotas. Tik stebint sunku 
suprasti, kur einama. 

AUKOS, RINKLIAVOS IR 
LIETUVIŲ FONDAI 
Didžiųjų minėjimų išvakarėse 

* * * 

Yra aišku, kad be užsienio 
kapitalo nebus įmanoma Lietu
vos pramonę ir transportą mo
dernizuoti. Ne paslaptis ir 
Lietuvoje žinomas faktas, kad 
su dabartiniais gaminiais pla
tesniu mastu išėjimas į Vakarų 
rinką nėra įmanomas. Apie 
85%-90% gaminių eina į Rytų 
rinką. Tame priklausyme nuo 
Rytų ir slypi pavojus. Lietuvos 
geografinėje situacijoje reikia iš
laikyti pusiausvyrą tarp rytų ir 
vakarų. Klaipėdos uostas ir 
Lietuvos geležinkeliai gali būti 

arterijos, kurios aptarnaus Rytų 
rinką. Jeigu Rusijos akmens 
anglys ir miškas didesniais 
kiekiais eitų į Vakarus, tai 
esamų geležinkelių neužtektų. 
Praeityje buvo galvojama, kad 
Sovietų Sąjungai bus reikalin
gas Klaipėdos uostas. Buvo 
planuojama tiesti platųjį gele
žinkelį pro Biržus į Rusiją. Ma
tininkai 1927-28 m. su prietai
sais vaikštinėjo ir kuoliukus 
kalinėjo. Į žemėlapį pažiūrėjus 
matyti, kad Palanga ir Maskva 
yra ant tos pačios 56-tos lygia
gretės. Bet Stalinui Rusiją nuo 
pasaulio atitverus ir perėjus į 
antarktinį ūkį, tie kuoliukai ne
bebuvo reikalingi. 

Lietuvoje svajojama tapti 
Baltijos jūros Hong Kongu. Ne
reikėtų svajoti juo tapti, nes pra
eis gal kelios generacijos, kol 
bus išmokta šypsotis. Bet Klai
pėdos ekonominė reikšmė gali 
labai padidėti. Čia vėl užsienio 
kapitalas bus reikalingas. No
rint užsienio investacijų, reikia 
sudaryti palankias sąlygas. 
Japonai yra aiškiai pasakę, kad 
dabar t inė s t ruk tū ra nėra 
palanki kapitalo investacijoms. 
Į ta i reikėtų atkreipti rimtą 
dėmesį. Nereikia laukti, kad 
japonai nusilenkę su pinigų 
maišiuku ateitų. Užaugusiems 
sovietinėje santvarkoje yra visai 
natūralu iš įstaigos į įstaigą dėl 
įvairių leidimų vaikščioti. Bet 
nereikėtų laukti, kad vaka
riečiai investatoriai su pra
šymais įstaigų duris darinėtų. O 
dabartiniai biurokratai, atrodo, 
to telaukia. 

* * * 

Šių metų pradžioje teko gir
dėti, kad t ik šešios ambasados 
šiokias tokias patalpas turi. O 
kitų būsimų ambasadų parei
gūnai duris varstinėja. Iš Užsie
nio reikalų ministerijos (kuri 
faktinai turėtų viską sutvar
kyti) yra siunčiami į Aukščiau
siąją tarybą, o iš ten į savi
valdybę. Prie tokios tvarkos 
galime prileisti, kad Vilniuje 
daug ambasadų ir neįsikurs. 
Vartant iš Lietuvos ateinančios 
spaudos paskutinius puslapius, 
mirgėte mirga skelbimai: „No
rėčiau padirbėti už valiutą". 
Tai veržlesni individai, o tylioji 
didžiuma laukia lito pasi
rodymo, manydami, kad su litu 
kartu atsiras ir prekės. 

G. Vagnorius, Aukščiausiajai 
tarybai pristatydamas šių metų 
biudžetą, nurodė 5 bilijonus 
rublių numatomo deficito. Tas 
pat yra ir su prekių apyvarta. 
Lietuva numato šiais metais iš 
Rusijos gauti žaliavų ir gaminių 
už 3.5, o išvežti už 2.5 bilijono. 
Įsidėmėti, kad čia kalbama jau 
apie dolerius, o ne rublius. Tad 
tur in t biudžeto ir užsienio 
prekybos deficitą, lito padėtis 
bus labai liūdna. 

Žinoma, litas bus litu, tačiau 
dar negreit bus vadinamas 
„valiuta". Jeigu tautos ūkis 
nepagamina tiek gėrybių ir pa
tarnavimų, kiek yra paklausos 
ir cirkuliuojančių pinigų, tai 
nesvarbu, kaip tą pinigą va
dinsime, jis nueis rublio keliais. 
Kokia bus Lietuvos vieta nau
jame Europos žemėlapyje? Tai 
nuo jos priklausys — kaip mo
kės kietai, atkakliai, suma
niai dirbti ir taupyti. Darbas, 
prekyba ir taupumas yra visų 
tautų gerovės pagrindas. 

J . Ž. 

Jau spėjome maždaug save įti
kinti, kad, Lietuvai paskelbus 
nepriklausomybę, pasikeitė ir 
mūsų išeivijos politinės ir 
visuomeninės veiklos pobūdis. 
Tad tuo pačiu ir mūsų bendrinės 
organizacijos turėtų iš pagrindų 
peržiūrėti savo kasdieninės 
veiklos programas ir pritaikyti 
jas naujai susidariusioms sąly
goms. Plačiajai visuomenei šis 
reikalas j au buvo savaime 
aiškus tuojau po 1990 m. kovo 
11 d. Gerai, kad pagaliau šią 
būtinybę, nors ir labai iš lėto, 
pradeda suprasti ir mūsų didžių
jų veiksnių vadovai, nors kai 
kurie labai sunkiai. 

Bendrinių organizacijų 
veiklai palaikyti ir ją puoselėti 
yra sukurti atskiri fondai. Per 
kelis ilgus išeivijos gyvenimo 
dešimtmečius šiuose fonduose 
yra jau sukaupta, bent mūsų 
mastu matuojant, gana stam
bios dolerių sumos. Jas sudėjo 
gausi dosnių ir tėvynę mylinčių 
lietuvių išeivių masė. Bet didele 
dalimi šių suaukotų pinigų pa
skirstymą, jų naudojimą ir 
fondų likimą sprendžia kelių 
patikėtinių valdybos. O Tautos 
Fondo atveju vienam Vuko val
dybos (net ne tarybos) atstovui 
yra suteikta 45% visų fondo na
rių balsų dauguma. 

Paskutiniu metu savaime 
pakito ir visų fondų pagrindin-
niai uždaviniai bei lėšų naudo
jimo tikslingumas. Tad nenuo
stabu, kad paskutiniu metu šis 
klausimas yra aptariamas ir 
mūsų spaudos puslapiuose. 

Esame mūsų didžiųjų tautos 
švenčių-minėjimų išvakarėse. 
Netenka abejoti, kad šiais 
metais šie minėjimai susilauks 
dar didesnio visos lietuviškosios 
visuomenės dėmesio. Vasario 16 
minėjimas dar kartą sujungs 
visą l ietuvių t au tą b e n t 
akimirkai į vieną šeimą ir visi 
pagyvensime t a i s pač ia i s 
džiaugsmais, t a i s pač ia is 
ateities rūpesčiais. Turbū t 
neliks nė vieno žemės kampelio, 
kuriame lietuviai šią sukaktį 
užmirštų. 

Kovo 11 d. laimėjimai yra 
tiesioginė Vasario 16 tautos 
nepalaužiamos valios išdava ir 
natūralus tos valios tęstinumas. 
Tad ir ši dvejų metų sukaktis 
tu rės bū t i a t i t inkamai ir 
visuotinai prisiminta. 

Mūsų pagrindinų fondų ka
pitalai didesne dalimi ir yra 
kaip tik sukaupti iš aukų, 
kurios yra surenkamos Vasario 

JONAS DAUGĖLA 

16 d. minėjimuos. Per eilę metų 
savaime įsigyveno tradicija, kad 
kiekvienas lietuvis išėjūnas 
privalo atiduoti savo piniginę 
duoklę bendriesiems lietuvybės 
reikalams, lyg ir tautinio soli
darumo privalomą mokestį. 
Kasmet paprastai yra dar 
renkamos aukos ir kitiems rei
kalams. Bet dažnas jaučiasi 
atlikę savo tautinę pareigą pa
aukoję šio minėjimo proga. 

Iki šiol metiniuose minėji
muose aukas tradiciniai rinko
me trimis skirtingais lapais. 
Kai kas yra sakęs, ubagavome 
„t r imis kepurėmis". Aukos 
renkamos Tautos F-dui (Vlikui) 
Lietuvių Bendruomenei ir ALTo 
iždui. Aukotojams buvo skel
biama, kad šios aukos yra ren
kamos tautos išlaisvinimo ir lie
tuvybės išlaikymo reikalams. 

Tais bendrinio pobūdžio šū
kiais metų metais graudenome 
aukotojų širdis. Šiandien jau 
visų fondų apimtis yra gerokai 
pasikeitusi ir reikėtų tuos ben
drinius šūkius jau daug tiksliau 
ir konkrečiau išsakyti. 

Iš esmės Liet. Fondo uždavi
niai nėra atpuolę. Lietuvių išei
vija buvo ir bus. Ji buvo ir kai 
Lietuva buvo nepriklausoma. Ji 
neišnyks ir ateityje. O gal dar 
net ir išaugs? O mums yra svar
bu, kad ta išeivija būtų galimai 
lietuviškesnė ir visame pasauly
je skleistų mūsų tautos dvasinę 
didybę. Tad L.F-do pagrindiniai 
uždaviniai nesikeičia. Gal tik 
reikėtų patikrinti fondo lėšų 
paskirstymo tikslingumą nau
jose veiklos sąlygose. 

Po kovo 11d. visai kitoje švie
soje atsidūrė Tautos F-do ir Al-
tos iždo reikalai. Šio fondo už
daviniai aukotojams buvo pri
statomi bendrine fraze: „tautos 
laisvinimo pastangoms parem
t i" . Šiandien šis tikslas yra pa
s iek tas . Tad ir šio fondo 
siekimai įgyvendinti. Bet, 
žinoma, lietuvių išeivija nėra at
palaiduota nuo pareigos 
medžiagiškai Lietuvos ūkio 
atstatymą paremti. Amerikos 
lietuvių paramai organizuoti 
yra pratęsta Altos veikla. 

Vliko seimas Chicagoje 
nutarė: „VLDio veikla baigta". 
T.F-das aukotojams yra pažadė
jęs, kad Vliko veiklą užbaigus, 
visi likę fondo pinigai bus per
duoti Lietuvos teisėtai vyriau
sybei. 

T. F-do aukos yra atleidžiamos 
nuo valstybinių mokesčių. Tad 

JAV valdžios įstaigos tikrina 
fondo lėšų naudojimą, ir fondo 
valdyba turi griežtai prisilaikyti 
valdžios patvirtintų įstatų. Tuo 
pačiu ir F-do piniginių išteklių 
perdavimas Lietuvos vyriausy
bei susiduria su tam tikrais 
valstybės įstatymų reikalavi
mais. Netenka abejoti, kad bus 
surasti būdai tuos reikalavimus 
patenkinti ir anksčiau ar vėliau 
fondo lėšos pereis į mūsų 
valstybės iždą. Tačiau visa per
davimo technika gali užtrukti 
kiek ilgesnį laiką. Vliko seimas 
įpareigoję Tautos F-dą neatidė
liojant Lietuvos pasiuntinybėm 
Amerikoje pervesti 200,000 dol. 
Rašant šias eiluteądar tik maža 
dalis šios sumos yra perduota 
pasiuntinybėms. Pinigų perda
vimą trukdo turbūt tos pačios 
priežastys. 

Tad neaišku, kuriam reikalui 
Tautos F-das skelbia vėl naują 
piniginį vajų ir ketina „Lie
tuvos atstatymo ir krašto 
gynimo reikalams" surinkti net 
10 mil. dol. („Draugas" 247). Šio 
naujo vajaus atsišaukimą yra 
pasirašęs ir buv. Vliko pirmi
ninkas. O Vliko baigiamojo sei
mo nutarimas sako: „T.F-das 
tęstų savo veiklą kaip inkor
poruota, nepriklausoma ir tik 
jos narių demokratiškai tvarko
ma organizacija". Jeigu fondas 
yra susidūręs su sunkumais tuo
jau Lietuvai perduoti jau tu
rimus kapitalus, tai, be abejo, 

su tais pačiais sunkumais 
susidurs ,ir šio naujo vajaus 
surinkti milijonai. Tad iki T.F-
das išsiaiškins visas lėšų per
davimo Lietuvai techniškas 
galimybes, aukototojai turėtų 
susilaikyti nuo bet kokių naujų 
aukų T.F-dui. 

Baigiamojo Vliko seimo nuta
rimuose sakoma: „TF-dastelks 
lėšas svarbiausiai konkretiems 
ir ypač didesnio masto reika
lams". Tačiau šio naujo vajaus 
reikalai yra ir vėl tik bendrinė
ms sąvokomis išsakyti. Žinoma, 
būtų daug aiškiau, jeigu aukos 
būtų skiriamos krašto gynimo 
reikalams, užsienyje užperkant 
ginklų arba krašto ūkiui pakelti 
būtų ketinama užpirkti kokį 
šimtą smulkiam ūkiui tinkamų 
traktorių ir pan. Galbūt da
rant šiuos užpirkimus per JAV 
prekybines kompanijas, ir pini
gų panaudojimas nesusidurtų 
su bet kokiais sunkumais? 

Savo laiku vienas mūsų tėvy
nainis siūlė, kad Amerikos lie
tuviai įsipareigotų Vilniuje pa
statyti prezidentūros („baltuo
sius") rūmus. Siūlymas konkre
tus ir svarstytinas. 

Šiuo atveju gražų pavyzdį pa
rodė Kanados lietuviai. Jie 
Belgijoje Lietuvos pasiuntinybei 
užpirko rūmus ir dar paskyrė 
didoką sumą šiuos rūmus pri
taikyti ambasados reikalavi
mams bei baldams įsigyti. Pana
šiai ir Australijos lietuviai 
yra įsipareigoję savo lėšomis 
išlaikyti Lietuvos konsulo 
įstaigą. 

Daugeliui pasaulio valstybių 
pripažinus Lietuvos nepriklau
somybę ir užmezgus diplomati
nius santykius, iškilo būtinas 

reikalas su šiomis valstybėmis 
pasikeisti ambasadoriais ir sve
timuose kraštuose įsteigti Lie
tuvos ambasadas bei jas 
išlaikyti. Savaime aišku, kad 
tokio didelio skaičiaus ambasadų 
išlaikymas šiandien Lietuvos 
vyriausybei yra neįmanomas. 
Savos valiutos vyriausybė dar 
neturi, o turimi rubliai už 
Lietuvos ribų yra tik beverčiai 
popiergaliai. Tad daugelio 
ambasadų išlaikymo naštą bent 
kurį laiką turėtų pasiimti 
lietuviškoji išeivija. 

Mūsų šalyje veikia dvi am
basados. Be jų išlaikymo Lie
tuvos vyriausybė turi sumokėti 
ir didoką nario mokestį Jungti
nių Tautų organizacijai. Iki šiol 
nė viena ambasada dar nėra 
gavusi nei vieno cento iš sa
vo vyriausybės. Jų finansinė 
padėtis yra kritiška. Tad ir šių 
metų vasario ir kovo minėji
muose turėtume rinkti aukas šių 
ambasadų išlaikymui paremti. 
Minėjimų rengėjai surinktas 
aukas turėtų tiesioginiai patys 
perduoti Washingtono ir New 
Yorko ambasadoriams be jokių 
fondų pagalbos. Tenka 
pastebėti, kad šios aukos 
negalės būti nurašomos nuo 
pajamų mokesčių. Bet tas 
daugeliui aukotojų turbūt 
nesudarys didelio skirtumo. 

Ir tuo būdu būtų išpildyta bai
giamojo Vliko seimo valia konk
rečiai paremti Lietuvos vyriau
sybę ir savo finansiniais ištek
liais palengvinti jos valstybinio 
biudžeto problemas. Vėliau 
galbūt atsiras ir kitų realiai 
apčiuopiamų uždavinių ir bus 
surasti būdai tiesiogiai ir nedel-* 
siant brangaus laiko prisidėti 
prie jų sprendimo. 

Lietuvių liaudies kūriniai 

Moteris, kuri būdama dvide
šimties metų, neturėjo kitų 
ypatybių, kurios palenkė ją 
mylėti, kaip tik jos grožis, 
sulaukusi 40 metų bus neken
čiama. 

A. Graf 

Moterys, jūs esate žemės 
žvaigždės. Jeigu man duotų 
pasir inkt i mylimos moters 
šypsnį ar karaliaus vainiką, aš 
pasakyčiau: „Tegu šypsosi 
moteris". 

Guerazzi 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 
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Kurį laiką tylomis vienas antrą apžiūri. Tarytum 
du visai svetimi žmonės susipažįsta. Bet iš tikrųjų ne 
visai svetimi. Praeitis t ik tarsi labiau ryškina 
nutolimą. Ir sunku rasti bendrą kalbą, bendrą gyveni
mo taktą pačioje pradžioje. 

— Dabar jau turime nuspręsti, Stepai, kaip mudu 
gyvensime. Ar pagal mano jau iš seno nustatytas ir 
vaikams įprastas taisykles, ar pagal tavo iš sovietijos 
atsivežtus įpročius. Aš suprantu, kad tu atsisakai bet 
kokio sovietinio režimo klusnumo, papročių ir galvo
jimo... Sugrįši į katalikišką arba, kaip jie ten vadina, 
buržuazinį pasaulį... Todėl, mano nuomone, turi jau 
dabar stengtis pr is i ta ikyt i prie amerikietiško 
gyvenimo, papročių ir tempo. O mano namuose — prie 
mano įvesto gyvenimo būdo ir tvarkos. 

— Tu visiškai pasikeitei, Birute! Anksčiau, at
simeni, namuose aš būdavau vyriausias? Bet dabar 
matau, kad tu esi labai griežtas viršininkas! Tavo įves
tos tvarkos turėsiu laikytis ne dėl to, kad man tai 
patiktų, bet tik vaikų auklėjimo sumetimais. 

— Žinok, Stepai, kad tau bus sunku iš karto pri
tapti. Ir nemanyk, kad aš norėčiau tau diktuoti! Kur 
reikės, aš tau nusileisiu, kaip šeimos galvai. Štai, kad 
ir ši smulkmena — tu rūkai. Pas mus iki šiol tabako 
dūmų namuose nebūdavo. Dabar mums teks 
pakentėti... Rytoj nupirksiu porą peleninių... 

— Aš jau pastebėjau, kad neturi peleninės. Matai, 
naudoju lėkštę. 

— Kaip tik to nemėgstu! Pelenams reikia atskirų 
peleninių... Bet tiek to! Čia tik smulkmena. Kaip namų 
šeimininkė, smulkmenas pati tvarkysiu. Dabar 
papasakok man apie kelionę ir kokiu būdu tau pasi
sekė ištrūkti iš to sovietų „rojaus"? 

Stepas prispaudžia baigtą rūkyti ir tuoj pat 
išsitraukia „Camel" pokelį užsirūkydamas kitą. Užsi
dega taip pat jau amerikietiškais popieriniais 
degtukais. 

— Matau, kad rūkai amerikietiškas cigaretes. 
— O, aš jau Dragore... tai Kopenhagos priemies

tis... ten jau rūkiau ir visokių prisiragavau. Dabar pasi
rinkau geriausias cigaretes. Mėgstu tikrą taboką ir 
gerą aromatą! 

Užtraukęs gilų „dūmą" svečias patogiau atsilošia 
sofoje. Iš virtuvės girdimas baigiamų plauti bei šluos
tyti indų skambėjimas palydimas abiejų vaikų 
pasišnabždėjimu. 

— Ar atsimeni, kad pirmajame laiške prašiau 
atsiųsti medžiagų? 

— Taip, atsimenu. Tada mes pradžioje stebėjomės 
— kam jos tau reikalingos. 

— Nagi pabėgimui! Pardavęs medžiagos juodojoj 
rinkoj turėjau susidaręs kelis tūkstančius rublių. Juos 
panaudojau jau seniai suplanuotam atsipalaidavimui. 
Mat man pačiam dirbant muitinėje, mačiau per kokius 
pareigūnus ir žmones tektų praeiti, ką suminkštinti 
pinigais, o ką tik geru žodžiu ar pažadais... Juk tu žinai, 
kad aš turėjau labai įtakingų pareigūnų savo pažįs
tamų tarpe. O pasilikti Lietuvoje ir dirbti bolševikams 
nebemačiau nei tikslo, nei naudos. Jau tuoj po karo 
supratau padaręs baisią klaidą nepasilikęs Lietuvoje 
sykiu su tavim... Tiesą pasakius, pasilikimas man 
nieko gero irgi neduotų, po to ką buvau nuveikęs per 
vienerius bolševikų valdymo metus. Bijojau nacių 

atsilyginimo, bijojau ir mūsų žmonių įskundimų... Bet 
kai grįžau vėl su bolševikine valdžia į nualintą Lietuvą, 
nuo manęs nusigrįžo visi mano buvę geri draugai, seni 
draugai, dar iš Smetonos laikų... Kiti pataikavo ir 
taikstėsi, bet mokėjau atskirti pelus nuo grūdų... 
Žinoma, su buvusiais vienminčiais geriausiai 
sugyvenau. Ir patys didieji man daug padėjo įtaisydami 
į geras tarnybas. Be to, žinai, kad buvau užsitarnavęs... 

— Kiek supratau, esi turėjęs daug visokių 
tarnybų, o ne kurią nors vieną pastovią, ar ne? 

— Matai, mažesnėse pareigose pas bolševikus 
niekas ilgai neišbūna. Jie stengiasi kilnoti... O ypač 
mano darbe. Juk mano paskyrimai rišosi su saugumu, 
su žinių rinkimu... Pagaliau pasiekiau to, ko norėjau! 
Mane paskyrė pasienio rajono saugumo žinių rinkimo 
viršininku. Pasienis su Lenkija. Dažnai ir per sieną 
reikėdavo slapta pereiti, žinoma, tarnybos reikalais. 
Tokių komandiruočių į Lenkiją metu ten įsigijau 
draugų. O tuo pačiu metu, sugrįždamas vis po puikiai 
atliktų tarnybinių žygių, įsiteikia1! savo viršininkams 
ir įgavau jų pasitikėjimą. 

— Ar pabėgai per Lenkiją?" 
— Ne. kaip tik ne! Ir tu tokia pat klaidą darai, kaip 

ir mano viršininkai! Savo rajoną seniau esu turėjęs prie 
Kaliningrado, arba buvusioje Karaliaučiaus, srityje. 
Pačiame Kaliningrade, žvejų uoste, turėjau gerą 
draugą jūrininką. Tik jo dėka patekau į Baltijos jūrą 
prie Klaipėdos, o motorinėje valtyje tik su vienu 
jūreiviu atsidūręs, lengvai priverčiau jj pasukti laivą 
man reikiama kryptimi. Taip pasiekiau Daniją ir 
paprašiau politinio prieglobsčio. 

— O tasai jūreivis? Ar jis pabėgo? 

(Bus daugiau) 



BU W P P mmmmsm Hmm M «w 

4 DRAUGAS, antradienis, 1992 m. sausio mėn. 28 d. 

MEKSIKOS RIVIEROJE 
ACAPULCO 

PAKRANTĖSE 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Lietuviams, gyvenantiems 
užsienyje, iki šių metų rugsėjo 

. 6 dienos nebuvo progos pasau
linėse kelionėse atstovauti ne
priklausomai Lietuvai. Taigi po 
to laiko visus keliauninkus ore 
ar vandenynuose kitų tautybių 
asmenų išreikštas žodis „Inde-
pendent Lithuania" mus žavėjo 
ir teikė pasitenkinimą, kad 
Lietuva vėl grįžo į laisvųjų 
tautų tarpą. Juo labiau, kad 
liuksusiniame Royal Cruise 
Crown Odyssey laive, plaukian
čiame iš San Pedro uosto Kali
fornijoje į žydriuosius Meksikos 
Rivieros vandenis, kuriame 
buvo daugiau kaip 500 keleivių, 
Lietuvos vardas buvo ypatingai 
minimas. Los Angeles Lietuvių 
radijo klausytojai ir rėmėjai 
buvo laimingi garsindami Lie
tuvos vardą savo paskutinėje 
šių metų gruodžio kelionėje. Tą 
darbą jie puikiai atliko. 

Kalbant apie ištaigingą laivą 
su 1500 keleivių yra nenuo
stabu jame sutikti dalyvių iš 
viso pasaulio. Didelis tautų 
mišinys laivo tarnautojų tarpe. 
Laivo įgula graikų karininkų, 
maisto ap t a rnav imas i r 
kambarių priežiūra irgi graikų 
vyrų. O graikai ir puikius 
koncer tus su dainomis i r 
tautiniais šokiais moka puikiai 
suruošti. Pursryčių metu, mums 
susėdus prie stalų, jie pasvei
kina „labą rytą", o mes jiems 
beveik be akcento atrėžiame 
„Kaleemehra". 

Jau nuo pat pirmos dienos su 
jais užsimezgė draugystė ir gera 
nuotaika. Vyrauja britai, kurie 
vadovauja laivo parduotuvėms, 
be to jų nemažai yra kitų aukštų 
pareigūnų tarpe, įskaitant ir 
laivo kasino. Lietuvių ekskur
santų yra 15 asmenų grupė 
drausmingi ir mandagūs. Visose 
progose susilaukę daug komp
limentų iš vadovybės ir laivo 
svečių tarpo. 

Visi lietuviai priėmime pas 
laivo kapitoną Emmanuel Psar-
rakis dalyvavo drauge. Kapito
nas domėjosi Lietuva ir lietu
viais, o mes jam suteikėme rei
kiamų informacijų. Užsimezgė 
abipusė artima draugystė. Mes 
jį pakvietėme atsilankyti į 
Lietuvą, o jis savo ruožtu 
pakvietė mus pas save į Atėnus. 
Kitos dienos viešas fotografijos 
skyrius dominavo lietuvių ir 
laivo kapitono fotografijomis. 

Šios kelionės metu aplankyti 
kuror ta i Puerta Va l l a r t a , 
Zihuatanėjo, Acapulco ir Cabo 
San Lucas ilgai neišdils iš ke
leivių atminties. Kada Acapulco 
mieste turistiniame automobily 
pravažiuoji pro ištaigingą čia 
nuolat gyvenančio dainininko 
Julio Iglesias vilą, noromis 
nenoromis pradedi niūniuoti jo 
tarptautinį romansą Amor... 
Amor... Amor... 

Šį kartą dėmesys daugiau 
krypo į Acapulco ir Zihutanėjo 
kurortus. Nesigilinant į to 
miesto praeities istoriją, žinovų 
nuomone, tik penkios vietos 
pasaulyje gali lygintis su jo 
grožiu, amžina vasara, roman
tika ir gražiomis moterimis. 
Visas miestas įlankoje prisi
šliejęs prie žalių kalnų ir tro-
pikinės augmenijos, prie vande
nyno, pavadinto Vahia de 
Acapulco. Laivai į uostą 
įplaukia iš Ramijo vandenyno 
pusės. Gerai prižiūrimi pliažai 
patenkina visus atostogaujan
čius. O ištaigingieji Caleta, 
Cadetilla arti esančios salos La 
Roqueta. Saulėlydžio metu į 
va ikš tynes prie vandens 
įsijungia lieknų figūrų moterų 
formos. iŠ ištaigingų viešbučių 
verandų stebint tuos vaizdus ir 
gurkšnojant vietinius Margari

tos ar Kahhilos gėrimus, laikas 
sustoja egzistuoti. Nuo 1927 
metų Acapulco miestas išaugo 
į pasaulino masto kurortą. 
Virtusi tradicija, kad be 
užsieniečių atostogautojų ir vie
tiniai gyventojai turtingi ar 
neturtingi jaučia prievolę 
aplankyti šį miestą. Moderniški 
dangoraižiai, vilos, condo, 
sutrikęs susisiekimas yra dalis 
Šio miesto gyvenimo. Minios 
pirkėjų iš viso pasaulio kiek
vieną dieną lankosi ištaigingose 
krautuvėse. 

Nenuostabu, kad aristokratus 
ir filmų artistus patenkina 
prekių gausus ir įvairus pasi
rinkimas. Pardavėjai niekur 
jiems neduoda ramybės ar vieš
butyje, krautuvėje ar pliaže. 
Jeigu negalvojate pirktibūkite 
pasirengęs šimtą kartų tarti 
„No, Gracias". 

Tačiau prekių derybos čia 
įprastas dalykas. Pirkėją 
savotiškai veikia jausmas, kad 
dažnai nusiderėjo pusę kainos. 
Tačiau ir pusė kainos už prekę 
kartais nėra pilna jo vertė. 

Gamtos ir kultūrinių ar 
istorinių miesto pastatų 
apžiūrėjimas ekskursantų yra 
mėgiamas ir pigus. Taipogi ver
ta pavažiuoti toliau į rytus La 
Quebrada vietovę. Čia yra 
kalno iškyšulys į jūrą, kur 
šokėjai beveik 90 laipsnių kam
pu šoka į jūrą iš 130 pėdų aukš
tumos. Įspūdingas šuolis vaka
re, kada degantys fakelai jų 
rankose sudaro mistišką vaizdą. 

Būtų sunku aprašyti šio mies
to pilną gyvenimą, būdą ir sti
lių. Tačiau jį apleidžiant 
lankytojas išsiveža su savimi 
neišdildomus įspūdžius. 

Prieš tai aplankėme mažą Zi
hutanėjo kurortą, žaliuojančioje 
tropikinių augalų įlankoje. Si 
vietovė traukia turistus savo 
švelniu Ramiojo vandenyno vė
jeliu, kuris gaivina ir šildo 
visus. Kitoje įlankos pusėje 
žalias Ixatapos kurortas. Vie
tiniai gyventojai daugiausia 
verčiasi prekyba. Mūsų ekskur
santai ypačiai moterys šlavė 
visas miesto mažas parduotu
ves, pasigirdamos, kad nu
pirko už pusę kainos. 

Mes gi juokaujame ir sakome, 
kad dabar jau galite parduoti 
mums už pusę kainos, ką jūs 
mokėjote. 

Kelionėje dar buvome sustoję 
ir praleidome po dieną Puerta 
Vallarta ir Cabo San Lucas vie
tovėse. 

Lietuvis yra mėgėjas surasti 
ką nors naujo. Čia suvenyrų ir 
kitų prekių medžiotojai surado 
savitą ir naują prekę papildyti 
savo turimą kolekciją. Ši 
lietuvių grupė savo 9 dienų 
kelionėje taip priprato ir kartu 
susigyveno, todėl nenuostabu, 
kad ir skirtis nenorėjo. Pažy
mėtini mūsų tarpe praleisti kar
tu du vakarai, susipažinimo ir 
atsisveikinimo. Įspūdingiausias 
buvo atsisveikinimo vakaras. 
Bendrakeleivė Marija Butkienė 
šia proga parade įdomią baladę, 
kuri visų dalyvių su dėmesiu 
buvo išklausyta. Visi dalyviai 
parodė didelį entuziazmą atei
ties kelionėms. Šia proga buvo 
aptarta ir naujos vietovės. 

Įdomu, kad bendros kelionės 
visus suartina, suriša ir teikia 
malonumo garsinant Lietuvos 
vardą. Baigę kelionę išsis
kirstėme kitos dienos rytą, 
nesakydami sudiev, bet iki pa
simatymo. Iki pasimatymo 
Graikijos Agėjų jūrose ar kitose 
naujose pasaulio vietose 

Noriu pažymėti, kad man teko 
išvažinėti beveik visą pasaulį. 
Senoji Europa su Paryžiumi, 
Roma, Londonu, neaplenkiant 

Kėdainių atremontuota bažnyčia 

KĖDAINIAI ATGAVO 
BAŽNYČIA 

vadina bažnyčios pelyte. Re
montuojamos bažnyčios vienam 
pasieny tarp stačių lentų ir kar
tono telpa jo lova, stalelis ir pora 
kėdžių. Čia visa parapijos admi
nistracija, bažnyčios atnaujini
mo būstinė. Kol vyko remontas, 
jo suorganizuotas jaunimas į 
vakarines jaunimo pamaldas 
važinėjo į Josvainių bažnyčią už 
11 kilometrų. 

Šv. Juozapo bažnyčia ir var
pinė pastatyta 1766 metais ša
lia karmelitų vienuolyno. 
Vienuolynas caro valdžios buvo 
uždarytas po 1931 metų sukili
mo, ir jo patalpomis naudojosi 
rusų administracija. Nepri
klausomos lietuvos laikais 
bažnyčia buvo pripažinta uni
kaliu architektūros paminklu ir 
svarstyta ją perkelti į planuo
jamą lauko — architektūrinį 
muziejų, o jos vietoje pastatyti 
kitą, modernesnę, mūrinę. Ar 
ateity tas projektas bus įvyk
dytas, ne dabar laikas speku
liuoti, svarbu, kad kėdainiečiai 
turės dar vieną šventovę. 

Č.G. 

CLASSIFIED GUIDE 

Viena iš daugelio bolševik-
mečiu padarytų Lietuvos žaizdų 
jau užgydyta: lapkričio 30 d. 
buvo atšventinta antroji Kėdai
nių Šv. Juozapo bažnyčia. 
Bažnyčia buvo uždaryta 28 
metus, turtas išdraskytas, 
išnešiotas, daugiausia perkeltas 
į ateizmo muziejų Vilniuje. Jos 
pastatas buvo naudojamas 
elektros aparatūros gamyklos 
ūkio reikalams. Medinė bažny
čia buvo palikta be priežiūros, 
laukta, kad ji pasidarytų ne
saugi ir būtų pretekstas ją 
nugriauti. Tas pats ir su stilinga 
varpine šventoriuje. Varpinėje 
buvo laikomi degalai, ji 
palengva puvo ir smuko su 
išdaužytais langais ir išteptom 
sienom. Į ją nenorėjo įeiti net 
darbuotojai tokie buvo chruš
čiovinio antireliginio ir anti-
istorinio pamišimo metai — 
viską, kas šventa ir brangu Lie
tuvai, sunaikinti, ištrinti iš at
minties. 

Tačiau ir ano meto Kultūros 
ministerijoje buvo šviesių 
žmonių, kurie bandė daryti kas 
tik buvo galima gelbėti kul
tūros paminklus. 1976 Elek
tros aparatūros gamykla leido 
ministerijos Paminklų apsaugos 
ir konservavimo institutui pa
ruošti pastato restauravimo 

Italijos meno šedevrų, Floren
cijos, Venecijos ir kitų vietovių. 
Prie to reikia pridėti ir Pirenėjų 
pusiasalį. Pietų Amerika su 
žavingu Rio de Janeiro, Buenos 
Aires, Sao Paulo, Santiago ir t.t. 
Žavėjo ir paslaptingi Tolimieji 
Rytai. Tačiau grįžus namo, po 
kiekvienos kelionės ir kiek
vieną kartą iškyla vizija, kuri 
persekioja mane visą gyvenimą 
— į nieką neiškeičiama Lietuva. 

projektą, bet lėšų tam neskyrė. 
Tuo metu sovietinėje spaudoje 
pasirodė žinia, kad bažnyčioje 
bus įrengtas liaudies meninin
kų muziejus, kur svarbiausia 
bus sutelkti Vinco Svirskio 
drožinėti kryžiai. Svirskio 
kryžiai yra nepakartojami savo 
puošniu originaliu stiliumi ir jų 
daugiausia buvo spinduliu 
aplink Kėdainius. Tačiau 
pažadai tuo ir pasibaigė. Tik 
1987 archi tektas Dainius 
Juozėnas buvo įgaliotas pradėti 
darbą, paruošti projektą. Res
tauravimo darbas iš tikrųjų 
prasidėjo tik 1990 vasarą, kai 
gamykla iš bažnyčios išsi
kraustė. 

Atnaujinimo darbai dar ne
baigti. Bažnyčia neturi var
gonų, altoriai kažkaip išliko 
nesunaikinti, tik reikalingi at
naujinimo. Parapijai priklau
santieji buvusio karmelitų 
vienuolyno pastatai dar netin
kami gyventi. Visų tų pastatų 
restauravimo darbai pradėti 
tikinčiųjų iniciatyva ir lėšomis, 
bet jau šiais 1992 m. lėšas skirs 
vyriausybė. Tai įeina į planą 
restauruoti visą senamiestį. 
Kaip žinome, jau nuo seniau 
priimtas planas restauruoti 
penkis Lietuvos miestus, turin
čius vertingus senamiesčius: 
Vilnių, Kauną, Klaipėdą, 
Trakus ir Kėdainius. 

Atšventinimą atliko vyskupas 
Sigitas Tamkevičius, asistuo
jant daugeliui kunigų. Bažny
čios klebonas yra kun. Kęstutis 
Daknevičius. Anksčiau jis buvo 
kitos Kėdainių bažnyčios — Šv. 
Jurgio — vikaras, ir miestiečiai 
jį maloniai prisimena ir myli, 
ypač jaunimas. Kam teko nese
niai lankytis Kėdainiuose ir 
susitikti su juo. teisingai jį 

REAL tSTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

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 vsrtul 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

QSĮ 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 8. KMtzto Avo., 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agorrtai kalba llotuvlskal 
• Nuolaida-pensininkams 

Laiškas 

FONDAI už 
NEPRIKLAUSOMYBĘ 

Troškome, laukėme, net sie
kėme neva kovodami Lietuvai 
laisvės, nepriklausomybės. 
Saukėme, kad kiti ją pripažintų. 
Ir pripažino net Mongolija bei 
Šiaurės Korėja, o pirmoji 
vasario 11 d. Islandija. 

Ar ne laikas ir mūsų fondams 
savo tėvynės nepriklausomybe 
pripažinti, atveriant „tęstinu
mo" seifus. Juk tam tikslui jie 
buvo planuoti , žadėti ir 
numatyti. O jeigu gudragal
viams šiandien jau kitaip 
atrodo, tai jų privilegija. Turbūt 
į tai nereikėtų kreipti 
nuolankesnio dėmesio. 

Pagaliau specialiame L.F. 
narių suvažiavime (1991. VII. 
27) daugumai nubalsavus ieško
ti būdų nekaitalioti pagrindinio 
fondo tikslo ir tylioji dauguma 
gali vadovautis savu balsu, — ne 
vien mandagūs iškalbingieji 
propagandistai. Juk ne turtas, 
o nuosavybės troškimas kanki
na, anot Epikteto. Tad ir aš 
šneku pagal prancūzų patarlę: 
„Puikus narvas nepamaitins 
paukščio". Vertinu F. Ringaus 
ne tik sau pačiam, bet ir lietu
viškajai linijai neprieštarau
jančias mintis (Draugas, 
1992.1.3), bet ir atitinkančias 
tylinčiosios daugumos nuomo
nę, kad fondų tęstinumas re
miasi ne tik jų kūrimosi tikslų 
išlaikymu bet ir dabartinio lai
kotarpio iššūkiams atsiliepimu. 

Jei L.F. kuriantis surinkti 
pinigai buvo numatyti nepri
klausomai Lietuvai, ar dabar 
jau ir lašo iš sukauptų milijonų 
gailimės? 

Antanas Valiuškis 

GnfcHy, 
£.\ 

W£M* 
\ 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

Bus. 312-585-6100, res 312-778-3971 

fJLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irsna BNnstruMsflS, 

Realtor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas. Income Ta*, 

5953 S. Ksdzia Avs. 
Tsl. 436-7878 

Parduodamas mūrinis namas 
Cyratal Laka, IL, „Hiilside Range" 
stiliaus: 3 mieg., 4,000 kv. pėdų gyv. 
plotas, 4.3 akro sklypas su 
šimtamečiais ąžuolais. Kreptis: 

Tai. 815-459-525* 

IEŠKO DARBO 

Llatuvaltes l a i k o d a r b o 
prižiūrėti senelius arba vaikus. 

Skambinti: 708-365-5627 

MISCELLANEOUS 

D AVI D FAINHAUZ' 

|UTHUAN.IĄ|sl^ 
SFASPICTS 6F rthNicjptSTiTVi «2feS£ą«*'-

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

Tjt. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsi! 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus 

FRANK Z A P O U S 
3208V2 Wsst 95 th Strat 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Tunu Chtcngos miesto leidimą. Dirbo ir 
užmiesty Dirbu greitai. Garantuotai ir sąži-* 
n ingai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

UTHUANIANS IN THE USA: As-
pects of Ethnic ldentity, knyga 
anglį) kalboje. Sis dr. 0. Fainhaszo 
darbas apie lietuvių imigrantu 
Amerikoje etninę identifikacija 
užpildo spraga, kuri egzistavo 
lietuviu istorijos moksluose. 
svarstant lietuvių tautinės sąmo
nės vystymosi eigą. Knyga svarbi 
tuo. kad joje iškeliamas Amerikos 
lietuvių imigracijos vaidmuo, ku
riant nepriklausoma Lietuvos 
valstybę. 

Knyga įrišta minkštais vir
šeliais. 246 psl.. papildyta istori
nėmis nuotraukomis. Išleido Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidykla. 

Knygos kaina 15 dol. Su persiun
timu 17.50 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 1.20 dol. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd SL 
Chicago. IL 60629 

DRAUGE GAUNAMI UETUVIŲ KALBA 
LEIDINIAI 

PER GIEDRĄ IR AUDRĄ, atsiminimai. My
kolas Vaitkus. 272 psi $3.00 

PAVASARIO LIETUS, romanas, Aloyzas 
Baronas. 261 psl $3.00 

SAULĖS GRĮŽIMAS, novelės. Aloyzas 
Baronas. 141 psl $3.00 

TARP DANGAUS IR ŽEMĖS, feljetonai. R. 
Spalis. 142 psl $1.50 

MANOJI DZŪKIJA, atsiminimai. Jonas 
Miškinis. 192 psl $3.00 

VIKTUTĖ, apysaka. Šatrijos Ragana. 143 psl. $2.00 
ŠIAURĖS ŽVAIGŽDĖ, atsiminimai. Mykolas 

Vaitkus. 297 psl $3.00 
LAIMĖS IEŠKOTOJAI, novelės. Irena Joerg. 

262 psl $3.00 
VYSKUPO P. BUČIO ATSIMINIMAI, I dalis. 

320 psl $1.00 
VYSKUPO P. BUČIO ATSIMINIMAI, II dalis. 

284 psl $1.00 
ATSIMINIMAI. Mykolas Krupavičius. 364 psl. $5.00 
TOLIMŲ KRAŠTŲ MIRAŽAI, kelionių įspūdžiai. 

Ava Saudargienė. 336 psl $4.00 
VILNIAUS MIESTO PLANAS $9.00 
BUKOLIKOS IR GEORGIKOS. Publijus Vergili

jus Maronas. 427 psl $3.00 
BAUSMĖ, novelės. Jurgis Gliaudą. 151 psl.. . $3.00 
SENASIS VILNIAUS UNIVERSITETAS. My

kolas Biržiška. 178 psl $3.00 
KAIMIETIŠKOJI PSALMĖ, romanas. Felix Tim-

mermans. 189 psl $3.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

Lietuviai keliaunininkai iš Los Angeles su laivo kapitoi (vidury) 



Los Angeles lietuviai keliautojai laivu prieš paskutinį atsisveikinimą. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Miami, FL 

SIUNTA I LIETUVĄ 
Gruodžio 19 ir vėl iš pietų Flo

ridos per Miami lietuvių — 
Amerikos piliečių klubą iške
liavo siunta — konteineris į 
Lietuvą padėti vargstantie
siems. Jame pr ikrauta rūbų, 
avalynės, pagelbinės priemonės 
va ikšč io j imui , i n v a l i d a m s 
vežimėliai, o taip pat ir visi kt. 
reikmenys ir daiktai, reikalingi 
s e n e l i a m s pr ieg laudo je ir 
našlaičiams vaikams. Pirmoji 
siunta iš pietų Floridos per 
Miami lietuvių — Amerikos 
piliečių klubą buvo išsiųsta 
b i rže l io mėn. L a i m i n g a i 
nukeliavo ir buvo išdalinta kur 
kam k a s priklausė. Todėl pa
skatino ir antrą siuntą siųsti 
varge paskendusiems prieglau
dose sene l iams , l igoniams, 
t remtiniams ir nelaimingiems 
našlaičiams vaikams. Šioms 
dv iems s iun toms i š s iųs t i 
vadovavo klubo pirmininkė Ele
n a J o n u š i e n ė . Dr. B i r u t ė 
Pautenytė antros siuntos pusę 
konteinerio suorganizavo su 
kunigu A. Čeponiu, Šv. Luisės 
parapijos klebonu. O kita antra 
dalis siuntos buvo surinkta su 
geros valios lietuvių, daugiau
sia pensininkų pagalba. Kadan
gi P ie tų Floridos l ie tuviai 
gyvena gana toli nuo šiaurėje 
gyvenančių lietuvių, tai flori-
diečiai stengėsi savomis jėgomis 
sutelkti pinigus ir padengti 
visas pers iunt imo iš la idas . 
P i e tų Flor idos g e r a v a l i a i 
l ietuviai, nors dauguma poil
siui atvažiavę, bet nenuleidome 
rankų, dirbome kartu su vai
kais, anūkais, kurie mielai ir 
vieningai jungėsi prie šio darbo. 
Siuntos konteinerio organizato
riai yra dėkingi visiems prisidė
ju s i ems ir nuoširdžiai dir
busiems Juno Beach, Jupiter. 
Pompano Beach ir Miami apy
linkės gyventojams. O .aip pat 
Šv. Judo bažnyčios krikščionių 
moterų organizacijos narėms Si-
likonis, Miškinis, Damėlis, Wig-
gins ir muzikui Liudui Stukui. 
Krikščionių moterų organizaci
jos narės įdėjo daug rūpesčio, 
darbo, o taip pat savo lėšomis 
supirko daug reikmenų išsiunti
mui. Selikonis paaukojo naują 
važiuojamąją kėdę 25 metų jau
nuoliui be kojų vargstančiajam 
prieglaudoje. Taip pat šios 
moterys savo jėgomis parvežė 
pas Zotovienę, kuri globojo iki 
pervežimo į Miami klubą. Juno 
Beach dauguma gyventojų rū
pestingai darbavosi, tai Zoto-
vienė, Augūnai , Šalč iūnai , 
Sodoniai, Rūta Mayer- Gustai-
ty tė , Manomai t i enė . Visus 
dail.tus. skirtus išsiuntimui, 
pervežė sunkvežimiu į Miami 
klubą Plečkaičiai ir Jonas 
Štaras. Nuoširdi padėka Pleč-
kaičiams, Pompano Beach, Fort 
Lauderdale, Miami apylinkių 
lietuviams, kurie daug laiko 
pa sky rė rūbus paruošdami 
i š s iun t imu i , t a i Maže ika i . 
Ližaičiai, Aukštinaičiai. Pažkai, 
Petraukienė, Zigmantai, Jakai

č ia i , L i a u g m i n a i , Š i m k a i , 
Jazbutienė, Varnienė. Karase-
v ič ienė , S a k e v i č i e n ė , dr . 
Bal t rukėnai , Lapės, Eigitis, 
Dubauskas, Aušra, Saladuonis 
atvykę iš Lietuvos, o ta ip pat ir 
kt. atvykusieji iš Lietuvos 
mielai talkino. Tikimės, kad 
laimingai pasieks Lietuvą ir 
antroji Pietų Floridos s iunta — 
konteineris. Didelė pagarba ir 
padėka visiems padėjusiems ir 
prisidėjusiems prie šios siun
tos išsiuntimo, o labiausiai 
orgnaizatoriams — A. Čepaniui, 
E. Jonušienei ir dr. B. Paute-
nytei. 

KŪČIOS LIETUVIŲ KLUBE 

Gruodžio., 24 d., M i a m i 
l i e t u v i ų - A m e r i k o s p i l ieč ių 
klube į gražiai išpuoštą salę daug 
susirinko atšvęsti Kūčias. Visi 
rinkosi su pakilia nuotaika, nes 
ta i pirmos Kūčios a t g a v u s 
Lietuvai pilną laisvę ir ne
priklausomybę. Gausiai susirin

kusius pasveikino ir programą 
pravedė klubo p i r m i n i n k ė 
Elena Jonušienė. Pirmiausia 
buvo prisiminti ir pagerbti 
Lietuvoje žuvusieji sausio 13 d. 
įvykiuose. Virginija Dubauskie-
nė paskaitė poeziją, skirtą Šv. 
Kūdikėlio gimimui. Kun . dr. 
Vincas Andriuška sukalbėjo 
invokaciją. Muz ikas Algis 
Šimkus vargonais a t l iko 2 
g iesmes , p r i t a r i a n t salėje 
sus i r inkus iems . Da l i nan t i s 
švent inia is sve ik in imais ir 
l inkė j ima is buvo l aužoma 
plotkelė ir ga rdž iuo jamas i 
Kūčių valgiais. Šventinis stalas 
buvo nuostabus, buvo patiekta 
daugiau kaip 12 patiekalų, 
kuriuos paruošė Elena Jonušie
nė, Aleksas Zigmantas su tal
kininkais. Po Kūčių vakarienės 
pirmininkė tarė padėkos žodį 
v i s iems d a l y v a v u s i e m s ir 
padėjusiems paruošti šią šventę. 
Dalyvavo apie 120 žmonių. 

N A U J Ų METŲ SUTIKIMAS 

Gruodžio 31 d. klube turėjome 
Naujametinius pietus su šam

panu. O ta ip pat teko išgirsti 
įdomų pasakojimą apie Lietuvo
je įvykusius sausio 13 dienos 
tragiškus įvykius, apie kuriuos 
papasakojo šių dienų liudinin
kas ir dalyvis Lietuvos televizi
jos bokšto inžinierius Algis Ra
manauskas . Jis su dukra yra 
atvykęs į svečius pas Zigmantą 
ir Sofiją Ramanauskus. 

M E D A U S KONCERTAS 

Sausio 19 d. Miami lietu
vių-Amerikos klube koncertavo 
iš Lietuvos atvykusi "grupė „Me
dus", vadovas Arvydas Vilčins
kas. Susirinko daug žiūrovų, vi
siems labai patiko ir esame 
dėkingi šios grupės atlikėjams 
pradžiuginusiems mus( esančius 
toli nuo mylimos tėvynės. 

V.D. 

Hot Springs, AR 
LAUKIAME SOLISTĖS 

N. ŠČIUKAITĖS 

Dažnai spaudoje skaitome 
apie atvykstančius iš Lietuvos 

Iš kairės baigusieji: Aras, Darius ir Ričardas (nėra Adrijos). 

New York, N.Y. 
N A U J I E J I NEMICKŲ 

ABSOLVENTAI 
Pastaraisiais mokslo metais 

keturi New Yorko Nemickai 
baigė aukštuosius mokslus. 

A r n a s , d r . B r o n i a u s i r 
J ū r a t ė s K l e i z a i t ė s s ū n u s 
Marylando universitete įsigijo 
urbanistikos bakalaureatą. J i s 
pradėjo darbą Spiegei Peters & 
Liu architektūros firmoje. Atei
nančiais mokslo metasis ketina 
tęsti gamtosaugos ir sanitarinės 
inžinerijos studijas New Yorko 
valstybiniame universitete (Sto
ny Brook). 

R i č a r d a s , a r c h i t e k t o 
Kęstučio ir Irenos Vakselytės 
sūnus, New Yorko Technologi
jos institute gavo architektūros 
bakalauro laipsnį. J i s sporto 
šventės proga lankėsi Lietuvo
je ir aplankė žymesnes jos vie
toves. 

Dar ius , inž. Jurgio ir Feldos 
Prapuolenytės sūnus , ba igė 
Sacred H e a r t u n i v e r s i t e t ą 
biologijos bakalauru. J is tęsia 
mokslus Federalinėje aviacijos 
adminis traci jos akademijoje 
(Oklahoma City). 

Dariaus sesuo Adri ja , kuri 

dainininkus , muzikantus , an
samblius, kur ie gastroliuoja did
miesčiuose, o mūsų kuror t in is 
Hot Springs, Arkansas valstijo
je, vis ap lenkiamas . Bet š ta i 
maloni s ta igmena — žymioji 
e s t r ados d a i n i n i n k ė Nijolė 
Ščiukaitė po sėkmingo koncer
to Chicagoje a tvyks ta į pensi
ninkų gyvenvietę. Mūsų koloni
ja nedidelė, be t mes vaišingi ir 
t i k i m ė s b r a n g i ų v i e š n i ų 
neapvilsime. 

P ranė Šlut ienė, kur i orga
n izuoja s o l i s t ė s g a s t r o l e s , 
kreipėsi į Ho t Springs radijo 
vedėją S. Šmaižienę ir, pasi
t a rus su Lietuvių Bendruome
nės p i rm. S tepu I n g a u n i u , 
sutarė koncerto datą vasario 1 
d. 2 vai. po pietų Šv. Mykolo 
mokyklos salėje. 

Radijo „Leiskit į Tėvynę" 
klausytojai N . Ščiukaitės balsą 
pažįsta iš perduodamų jos dainų 
iš plokštelių, o dabar t u r ė s 
progą pačią solistę pamaty t i ir 
išgirsti dainuojant. Po koncerto 
bus laiko pabendrau t i su solis
te Nijole pr ie kavos puoduko ir 

DRAUGAS, antradienis, 1992 m. sausio men. 28 d. 

dirba gydytojo asistente Fair-
fieldo universitete, įgijo psicho
logijos bakalaureatą. 

Pirmųjų absolventų Nemic
kai susilaukė j a u praeitaisiais 
akademinia is meta i s . Arno 
vyresnysis brolis Tadas baigė 
politinius mokslus New York 
valst. universitete (Stony Brook) 
ir dabar tęsia prekybos studijas 
Hofstra universitete, o Ričardo 
sesuo Dalia tuo pačiu metu įgijo 
prekybos bakalaureatą New 
Yorko valst. universiteto Madų 
institute. 

N e m i c k i u k a i m a t ė s i ir 
lietuvių gyvenime. Visi lankė ir 
baigė New Yorko lietuvių Mai
ronio l i tuan i s t inę mokyklą 
(Adrija kurį laiką joje mkyto-
javo). Visi šoko l i e tuv ių 
t au t i n iu s šokius, p r ik lausė 
lietuvių sporto organizacijoms, 
lietuvių skautams (Tadas kuri 
laika yra buvęs New Yorko tun-
tininku, o jo brolis Arnas — At
lanto pakraščio rajono stovyklų 
viršininku. 

Linkėtina j iems geros kloties 
gyvenime bei moksle ir geistina, 
kad jie ir ateityje būtų regimi 
lietuvių gretose. 

P .P. 

A.TA. 
Dr. KĘSTUČIUI VALIŪNUI 

mirus, jo žmoną ELENĄ, mūsų k lasės d raugę , liūdesio 
valandoje nuoširdžiai užjaučia 

Hanau gimnazijos buvę bendraklasiai 

A.tA. 
JUOZUI KAPAČINSKUI 

mirus , jo broliui AUGUSTINUI r e i š k i a m e nuoširdžią 
užuojautą. 

Rockfordo lietuviai 

A.TA. 
JUOZUI KAPAČINSKUI 

mirus, jo sūnu i J U O Z U I su š e i m a , žmonai ir 
giminėms re i šk iame gilią užuojautą . 

Naručių šeima 

PADĖKA 
A.tA. 

ANTANAS GRINIUS 
Mano mylimas Vyras, staigiai pašauktas į amžiną, 

žemiškų rūpesčių neturintį gyvenimą, mirė š.m. sausio mėn. 
10 d. Detroite, ir sausio 15 d., po iškilmingų šv. Mišių Šv. An
tano bažnyčioje, buvo palaidotas Holy Sepulchre kapinėse, 
Southfield,Mich. 

Su didžiu skausmu išgyventas jo netekimas nuolat bus 
mano mintyse, darbuose ir maldose. 

Nuoširdžiai dėkoju kun. Alfonsui Babonui už rožinį laidotu
vių namuose, šv. Mišias šv. Antano bažnyčioje ir apeigas 
kapuose. Dėkoju muz. Stasiui Sližiui už jautrų giedojimą 
bažnyčioje. Ačiū Algiui Zaparackui už atsisveikinimo pra-
vedimą. Dėkoju už atsisveikinimo žodžius organizacijų atsto
vams: Vytautui Kutkui — LB Michigano apygardos ir Detroi
to Žurnalistų vardu, Mykolui Abariui — Lietuvių Šaulių 
sąjungos išeivijos vardu ir Edvardui Milkui — St. Butkaus 
Saulių kuopos vardu. Dėkinga organizacijoms, kurios išreiškė 
vieša užuojautą atsisveikinimo metu. 

Dėkoju karsto nešėjams ir St. Butkaus Saulių kuopos 
nariams, kurie pagerbė velionį dalyvaudami laidotuvių apei
gose su kuopos vėliava. Ačiū šauliui Šimoliūnui už pastangas, 
kad Detroito dienraščiuose tilpo ilgas nekrologas su velionio 
nuotrauka. 

Ačiū visiems prisiuntusiems a.a. Antanui taip pamėgtas 
gėles, už aukas Tautos Fondui, Lietuvių Fondui, Saulių 
sąjungai, ir už šv. Mišių aukas. Ačiū už pareikštas užuojautas 
žodžiu, laiškais, telegramomis, spaudoje ar radijo laidose. 
Padėka Onai Selenienei ir Pranciškai Televičienei už skanų 
maisto paruošima laidotuvių pietums. 

Nuoširdi padėka laidotuvių vedėjai Yolandai Zapa-
rackienei už rūpestingą ir nuoširdų patarnavimą. 

Visiems nuoširdžiai dėkoju už taip gausų atsilankymą 
paskutiniame atsisveikinime su velioniu koplyčioje, 
bažnyčioje ir palydėjusiems mano mielą Antaną ir Amžino 
Poilsio vietą. 

Giliam liūdesyje prislėgta žmona Jadvyga . 

pyragėlių. N. Ščiukaitė su savo 
palydovėmis apsistos S. Šmai-
žienės namuose: 204 Broad-
moor, Hot Springs, AE 71913. 
Telef. 501-321-9641. 

Sal. Šmaiž ienė 

Moters širdis težino t ik vieną 
laimę žemėje: mylėti ir būti my
lima. 

M. Beer 

Moterys, kurios yra tik vienas 
protas, nežavi mūsų taip, kaip 
tos, kurios tėra viena širdis. 

W. Holmes 

Mylėki ir branginki moterį. 
Niekada nepiktnaudok jos silp
nybės, — tai būtų negarbinga ir 
niekšiška. 

Mantegazza 

Mielam ir maloniam kolegai ir mokslo draugui 

A.tA. 
agr. ANTANUI ŠOŠEI 

iškel iavus Amžinam Gyven imui , likusią jo myl imą 
žmoną PRANĘ ir dukras DAINĄ ir RŪTĄ ir k i t u s 
g imines bei d raugus gil iai užjaučiame ir k a r t u 
l iūdime jų skausmo valandoje. 

Jonas Kriščiūnas su šeima 

Mielam draugui ir t a u r i a m vienminčiui , ilga-
mečiui Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos 
Cent ro Komiteto P i rmin inkui 

ALGIRDUI KASULAIČIUI 
a ts i skyrus su š iuo pasaul iu , nuoširdžiai užjaučiame 
jo žmoną DALIĄ, d u k t e r į K R I S T I N Ą , s ū n ų 
ALGRIDĄ ir d rauge gi l ia i l iūdime. 

Birutė ir Adolfas Venskai 

Paryžius-Briuselis 

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 tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-J741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S . K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 YV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
C hicago. Illinois 6062^ 

l-(312M76-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i C h i c a g o į e ir p r i emiesč iuose . 

Visus laidotuvių n a m u s gal i te pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PFTKUS 



DRAUGAS, antradienis, 1992 m. sausio mėn. 28 d. 

x Vytautas M a c i ū n a s iš 
Philadelphijos, JAV LB krašto 
valdybos pirmininkas, sausio 25 
d. buvo atvykęs į Chicagą ir 
dalyvavo Tautinių šokių komi
teto posėdyje. Prieš tai aplankė 
„Draugo" redakciją, papasako
jo apie savo veiklą ir ateities 
planus ir valdybos vardu paža
dėjo bendradarbiauti, kad lie
tuviai šiame krašte žinotų LB 
veiklos kryptį. 

x Sol. Irena Milkevič iūtė , 
Lietuvos valstybinės operos 
solistė, atvyksta į Ameriką ir 
čia Lietuvių Operos statomoje 
Verdi keturių veiksmų operoje 
at l iks Desdemonos , Ote l io 
žmonos, partiją. „Otelio" operos 
spektakliai bus balandžio 26 ir 
gegužės 2 dienomis Morton au
ditorijoje, 2423 S. Austin Blvd., 
Ciceroje. 

x A.a. dr. Kęstutis J u o z a s 
V a l i ū n a s , buvęs i lgamet i s 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkas, mirė 
Long Island, N.Y., kur pasku
tiniu metu su žmona gyveno. 
Nuliūdime liko žmona Elena ir 
keturi sūnūs. Apie jį plačiau bus 
ateityje. 

x B i r u t ė M u s n e c k i e n ė , 
Šiaulių Logopedinių v a i k ų 
namų auklėtoja ir direktorės pa
vaduotoja, finansuojama S. 
Vaišvilienės, atvykusi antrą 
kartą, intensyviai studijuoja 
Montessori metodą, l a n k o 
mokyklas, ruošia darbo albu
mus. Po pirmo apsilankymo ji 
pertvarkė savo klasę ir prak
tiškai dirba Montessori metodu. 
Savo žiniomis dal inas i su 
Šiaulių Pedagoginio instituto 
kvalifikacijos kėlimo studen
tais, reiškiasi spaudoje. 

x Lietuvių k i lmės v a i k ų 
stovykla, „Lithuanian Herita-
ge Camp", vyks Dainavos sto
vykloje nuo liepos 26 d. iki rug
pjūčio 2 d. Registracijos lapai 
pasieks buvusius stovyklautojus 
kovo mėn. gale. Nestovyklavę, 
visais stovyklos r e i k a l a i s 
kreipiasi į J. Damušienę, tel.: 
(708) 301-8001. 

x Ateitininkų namuose, Le-
monte, kovo 21 d. vyks gavėnios 
Susikaupimo diena (nuo 9 vai. 
r. — 5 v.v.) konferencijas ves 
kun. G. Kijauskas, SJ, iš Cleve-
land, OH. Registruojamasi tel. 
708-301-8001. 

x Kazys Mikšys, Hamilton, 
Ont, Kanada, „Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą ir pridėjo 20 
dol. auką. Labai ačiū. 

x Vasario 2 d. T ė v ų Jėzui
tų koplyčioje 11:15 v.r. bus 
laikomos šv. Mišios už Lietuvos 
Dukterų draugijos. įsteigėjo 
kun. dr. F. Gurecko, mirusių 
narių ir geradarių sielas. Po 
Mišių 12:00 v. renkamės Jau
nimo centro mažojoje salėje, kur 
įvyks visuotinis narių susi
rinkimas. Bus pateikta metų 
veiklos apžvalga, atskaitiniai 
pranešimai, po jų - valdybos 
rinkimai. Visos narės kviečia
mos gausiai dalyvauti. 

(sk) 

x TRANSPAK s i u n č i a su 
NUOLAIDA siuntinius į Lietu
vą ir pristato į namus. Minimu
mas $20. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 
x Norėdami atšvęst i įvai

rias Šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreiptis j Balt ijos res
toraną, 8100 Robertą Rd.. 
Justice. n. tel. 1-708468-1400. 

(sk) 

x A. a. Sofija Graužiniene 
Petrauskaitė mirė sausio 27 d. 
Šv. Kryžiaus ligoninėje. Nuliū
dime liko vyras Juozas, daug 
giminių Amerikoje ir Lietuvoje. 
Bus pašarvota Petkaus Mar-
ąuette laidojimo koplyčioje ket
virtadienį, sausio 30 d., lai-

kurios užsiregistravo ir palaiko dojama penktadienį, sausio 31 
ryšius su Švietimo taryba gaus d. Gedulingos pamaldos bus Švč. 
tam tikrą sumą, paskirtą pro- M. Marijos Gimimo par. bažny-

x J A V L B Šviet imo taryba 
jau ruošiasi padalinti lituanis
t inėms mokykloms Lietuvių 
fondo paskirtą sumą švietimui 
1991-92 mokslo metams. Visos 
28 l i t u a n i s t i n ė s mokyklos , 

porcngai pagal mokinių skaičių 
ir kitus duomenis. Toks paskirs
tymas padės mokykloms pa
dengti patalpų nuomą, admi
nistracines ir kitas išlaidas. 

čioje, po to bus palydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 
„Drauge" dirba velionės sesers 
duktė Dana Karužienė. 

x Visi k v i e č i a m i atsilanky- » Danutė ir Rimantas Kun
ti į Šiaulių miesto ansamblio č o s - Ž e m a i t a i č i a i , gyv 
, , J o n i s " koncertą , kur i s 
rengiamas ateinantį sekma
dienį, vasario 2 d., 3 v. p.p. Jau
nimo centre. Bilietai gaunami 
Vaznelių parduotuvėje ir Mar
gučio raštinėje. Margutyje pri
i m a m i t e l e fon in ia i b i l i e t ų 
užsakymai. 

x Muz. Faus tas Strolia pra
v e s da inų pop ie tę sausio 29 d. 
t r eč iad ien į 2 vai . p.p. 
Vyresniųjų lietuvių centre — 
Seklyčioje. Programoje: dainos, 
laimės šulinys, obuoliniai bly
nai. Kviečiame dalyvauti ir 
linksmai praleisti popietę. 

x Vytautas Bireta, kaip Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
v i c e p i r m i n i n k a s , da lyvavo 
būsimos Tautinių šokių šventės 
komisijos posėdyje, kadangi ir 
Kanados LB yra prie šventės 
rengėjų. J i s aplankė „Draugo" 
redakciją, kurioje pasikalbėjo 
apie Kanados lietuvių veiklą. 

X Balfui š iuo metu laba i 
re ikal ingi naudoti rūbai ir ba
tai. Maloniai prašome lietuvių 
visuomenę į tai atkreipti dėmesį 
ir paaukoti švarių, gerame 
stovyje rūbų. Balfas dabar ypa
tingą dėmesį skiria šalpai Lietu
voje ir nuolatos siunčia rūbų, 
maisto ir vaistų siuntinius. Rū
bai priimami centro įstaigoje, 
2558 W. 69th St., Chicago, IL, 
tel. 312-776-7582, nuo pirma-
dieno iki penktadienio 9 4 v.v. 

x J a d v y g a Jurkūn ienė iš 
Ottawa, Ontario, Kanada, žino
dama lietuviškos spaudos sun
kumus išeivijoje, pratęsdama 
prenumeratą, pridėjo 40 dol. 
savos spaudos stiprinimui ir 10 
dol. už kalėdines korteles ir ka
lendorių. J. Jurkūnienę skelbia
me garbės prenumeratore, o už 
paramą labai dėkojame. 

x A l d o n a Karal iūnas iš Ci
cero, IL., kiekvieneriais metais 
pratęsdama prenumeratą pri
deda didesnę auką. Ir už 1992 i 
metus atsiuntė 30 dol. dienraš
čio stiprinimui, o už kalėdines 
korteles ir kalendorių paaukojo 
10 dol. A. Karaliūną skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
aukas labai dėkojame. 

x Minint penktąs ias meti
n e s n u o a-a. J o n o V i n c i ū n o 
mirties šv. Mišios už jo sielą bus 
atnašaujamos š.m. vasario 1 d., 
šeštadienį, 9:30 vai. ryto T i 
Jėzuitų koplyčioje. Draugai ir 
pažįstami kviečiami dalyvauti 
ir pr i s imint i ve l ionį savo 
maldose. 

(sk) 

x Šv. Miš ios su atsiteisimo 
bei pasiaukojimo aktais b u s va
sario 1 d., šeštadienį, 6 v.v. Tė
vų Jėzuitų koplyčioje. Visus 
nuoširdžiai kviečia Židinys . 

(sk) 

x L i n a s O l š a u s k a s , Cal-
dwell Ranker Real Estate, 5840 
W. 95 St., Oak Lawn, IL. Perku 
ir parduodu namus Chicagoje ir 
plačioje apyl inkėje . T e l . 
708-424-4000. 

(sk) 

x 55 S V A R Ų MAISTO siun 
tinys yra pats mėgiamiausias 
Lietuvoje: dešros, sūris, aliejus, 
kruopos, kava, cukrus ir kt. 
produktai - $85. 22 S V A R A I 
vien tik mėsos gaminių — $85. 
Transpak, 2638 W. 69 St.. Chi-
c a g o IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Hinsdale, IL., sausio 22 d. susi
laukė dukrelės Austės Marijos. 
Iš ligoninės namo grįžusias 
mamytę ir dukrelę džiaugs
mingai pasitiko tėvelis ir sesy
tės pasiilgę trys mažamečiai 
broliukai. 

x LB Brighton Parko apy
l inkės va ldyba vasario 9 d. 
ruošia Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties 
minėjimą. Iškilmingos Mišios 
bus 10 vai. Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Akademinis minėji
mas, tuojau po Mišių bus pa
rapijos mokyklos salėje. 
Kviečiame atlikti savo pareigą 
— dalyvaukime tautinės šven
tės minėjime. 

x Sausio mėnes io pabai
goje, ar vasario pradžioje, į 
Chicagą atvyksta studentų 
grupė, kurie pagal „Lietuvos 
Biržos" ir Chicagos Midwest 
Stock Exchange pasirašytą susi
tarimą, studijuos kapitalo ir 
prekių rinkos funkcionavimą 
atkuriamoje Lietuvoje. Soros 
fundacijos skyrius Vilniuje fi
nansuoja tokių studentų 
atvykimą 5 asmenų grupėmis. 
Jų mokslas tęstųsi 3040 dienų. 
Advokatas Aleksandras Rimas 
Domanskis, dirbantis Ross-Har-
dies advokatų bendrovėje}tarpi-
ninkavo, užmezgant kontaktus 
tarp lietuvių ir amerikiečių. 

x Antanas Zailskas, Cicero. 
111., Gedas ir Elvira Žemaičiai, 
Cleveland, Ohio, Jonas Vegis, 
Hamilton, Kanada, Saulytė 
Damasauskas, Omaha, Neb-
raska, už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Bronė Pabarčius iš Chica
go, 111., pratęsė prenumeratą 
Violetai Woodward, pridėjo 30 
dol. auką ir 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. V. Wood-
ward skelbiame garbės prenu
meratore, o už rėmimą 
lietuviško žodžio labai dėko
jame. 

x Antanas Valaitis iš St. Pe-
tersburg Beach, Fla. atsiuntė 30 
dol. auką, prašo „Draugą" siųsti 
iki gegužės 1-mos dienos, nes be 
„Draugo", tai ne atostogos. 
Ačiū. 

x Rašant a.a. agr. A. Šošės 
še imos padėką, įsivėlė klaida. 
Parašyta: „...už šv. Mišių auką, 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos..." turėjo būti: ..„už šv. Mišių 
auką Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos..." Už klaidą šeima 
atsiprašo. 

(sk) 

x ATLANTA IMPORT EX-
PORT PRANEŠA, jog, pabai
gus siųsti Kalėdinius siun
tinius, ir toliau priima skubius 
siuntinius į Lietuvą; kaip ir 
anksčiau, ne tokiems skubiems 
siuntiniams, taikomas daug pi
gesnis tarifas: 79 et. už svarą; 
jei s iuntinys sveria virš 100 
s v a r ų — 69 et. Sunkiems 
laikams Lietuvoje atėjus, pasi
teiraukite dėl maisto siuntinių 
(skubus pristatymas). Skubus 
pinigų pervedimas giminėms 

| Lietuvoje. ATLANTA IM
PORT EXPORT, 2719 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. Tel. 

j (312) 434-2121. Dirbame: nuo 
I pirmadienio iki penktadienio 
I tarp 9 v.r. ir 5 v.v., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p. 

(sk) 

Washingtone minint tragiškas Lietuvos dienas, ypač sausio 13 dieną, kai sovietų tankai ir 
kulkosvaidžiai žudė beginklius žmones. Šv. Mišias atlaikė kun. Kastytis Ramanauskas, MIC, 
patarnavo Andrius ir Pranas Čižiūnai. 

Nuotr. Broniaus Čikoto 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PAL. ARKIVYSK. JURGIO 
MATULAIČIO 65 MIRTIES 

METINĖS 

Palaimintojo arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio mirties mi
nėjimus kiekvieneriais metais 
rengia Marijos Nekalto Prasi
dėjimo vienuolijos rėmėjai 
Chicagoje. Atsikuriančiai ne
priklausomai Lietuvai yra rei
kalinga pagalba. Sunku pakelti 
ekonominius materialinius 
nepriteklius, bet dvasinių, reli
ginių vertybių trūkumas dar 
labiau skurdina lietuvio buitį 
tėvynėje. Daug kas tiki, kad su 
Dangaus pagalba Lietuva 
atgavo laisvę, tokia pagalba la
bai reikalinga išvesti ją į 
gražesnę, laimingesnę ateitį. 

Šv. Mišiose, kurias atnašavo 
kun. Kęstutis Trimakas sausio 
24 d. Jėzuitų koplyčioje,minint 
pal. arkivysk. Jurgio Matulaičio 
65 m. mirties sukaktį, tikintieji 
meldė palaimintojo užtarimo 
Lietuvai, o kun. K. Trimakas 
pamoksle ragino mylėti vienas 
kitą, nes tik iš tokios meilės 
kyla meilė Kristaus Bažnyčiai* 
Šv. Mišių skaitymus skaitė 
Povilas Norvilas, aukas prie 
altoriaus atnešė Jadvyga ir Kos
tas Dočkai. 

Po Mišių dalyviai buvo pa
kviesti į Jaunimo centro kavinę, 
kur pasistiprinę rėmėjų valdy
bos ir talkininkių suneštais 
užkandžiais, klausėsi ses. Mar
garitos paskaitos. Jau treti 
metai ses. Margarita kalba pal. 
arkivysk. Jurgio Matulaičio 
minėjimuose, žvelgdama į jo 
asmenybę ir atliktus darbus 
skirtingu požiūriu: teologiniu, 
tautiniu, sociologiniu. Pradėjo 
paskaitą Marijos Katiliūtės eilė
raščiu „Lacrima", skirtu 
palaimintajam, ir nagrinėjo pal. 
arkiv. J. Matulaičio žvilgį į reli
gingą žmogų, jo charakterį; ką 

Matulaitis anuomet kalbėjo išei
vijos lietuviams čia Amerikoje. 
Trumpai pa l i e tus i pal. 
arkivysk. Jurgio genealinius 
gabumus, jo minčių reikšmę, tė
viškumą, taktiškumą, plačiau 
atskleidė požiūrį į lietuvių reli
giškumą ir kuo lietuvių reli
ginis charakteris skiriasi nuo 
kitų žmonių religiškumo. 

Pabrėžė lietuvio individualy
bę, atsargų pakeitimų priėmi
mą, dvasios persvarą prieš 
formą, religijos išvidinę ne 
išorinę formą, jautrumą, nepri
ėmimą masės psichologijos, 
rašyto — spaudos žodžio svarbą, 
tiesos ieškojimą, gal nepakan
kamai žvelgiant į Dievo malo
nės prasmę. Daug įdomių epi
zodų seselė pabėrė iš savo dar
bo patirties praėjusią vasarą su 
Lietuvos jaunimu, vis primin
dama pal. Matulaičio mintis, 
kurias ji pastebėjo gyvas dabar 
Lietuvoje. Stebėjosi geruoju 
jaunimu, jų troškimu tiesos, gė
rio. Ir tėvynėje j a u n i m o 
auklėjime pastebėjo svarbią 
močiučių misiją. Priminė, kad 
arkivysk. J. Matulaitis nepaliko 
išleistų knygų, bet jo minčių 
versmę randame jo užrašuose ir 
laiškuose. 

Vertindama lietuvio charak
teriui būdingus individualius 
bruožus, ses. Margarita teigė, 
kad pilnutinė religija gyvenime 
turi ieškoti ne tik tiesos, bet ir 
dieviškos malonės. Tobulumui 
siekti reikia ne tik turinio, bet 
ir formos. Reikia balanso tarp 
išminties ir jausmų, balanso 
tarp proto, valios ir širdies. 

Dalyviai su dėmesiu išklausė 
ses. Margaritos paskaitą, ku
rioje ypač įdomiai ir pagrįstai 
buvo atskleisti lietuvio religinio 
charakterio bruožai, kuriuos ir 
arkivysk. Jurgis Matulaitis 
buvo pastebėjęs. 

Rėmėjų pirmininkė Salomėja 

Endrijonienė padėkojo kun. K. 
Trimakui, ses. Margaritai, P. 
Norvilai, Valerijai Čepaitienei, 
suorganizavusiai vaišes, O. Nor
vi l ienei ir k i toms sese l ių 
rėmėjoms, sunešusioms įvairius 
užkandžius ir visiems atsi
lankiusiems į vakaronę — 
minėjimą. Susirinkusieji dar il
gėliau vaišinosi ir pabendravo. 
Šaltą žiemos vakarą malda ir 
gilios mintys įprasmino praleis
tas valandas. 

A g n ė Kižienė 

TOLIMESNIS 
BENDRAVIMAS SU 

POLITIKAIS 

Chicagos Como Inn restorane 
sausio 10 dieną Illinois senato
rius Alan Dixon turėjo pasi
kalbėjimą su etninių grupių at
stovais. Lietuviai buvo pakvies
ti dalyvauti per Rimą Do-
manskį. Prie mūsų stalo buvo 
italų laikraščio žurnalistai, 
ispanų televizijos programos 
komentatorė ir video filmuo-
tojas, ir čekoslovakų laikraščio 
reporteris. Čekoslovakas 
primygtinai tvirtino, kad Čeko
slovakijos valdžioje dar tebėra 
daug komunistų. Jis aiškino, 
kad Čekoslovakijoje pilietybę 
dabar galima įsigyti, ten pa
gyvenus dvejus metus ir at
sisakant kitų pilietybių. Jis 
teigė, kad pats Havelis buvo ko
munistų įstatytas ir nebuvo 
tikėtasi, kad viskas taip toli 
nueis. 

Ispanų programos (44 stoties) 
filmuotojas labai domėjosi 
paskutiniais įvykiais buvusioj 
Sovietų Sąjungoj, nemažai ži
nojo Rusijos istorijos ir sakė, 
kad žada ten vykti ilgesniam 
laikui. 

Italų žurnalistai kalbėjo apie 
pažiūrų skirtumus tarp ameri
kiečių ir italų Italijoje, pvz. tole-

Pokalbyje Wa-hingtono LB būstinės vedėja Asta Banionytė su JAV LB krašto valdybos pirmininku 
inž. Vytautu Maciūnu. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Sol. Asta Krikščiūnaitė 
ir Aldona Vilčinskaitė turėjo 
koncertą Philadelphijos lietu
viams su dideliu pasisekimu. 
Asta Krikščiūnaitė yra pakvies
ta rudenį dalyvauti Luciano 
Pavarroti tarptautiniam solistų 
konkurse. 

— Seselė Igne Marijošiūtė 
iš Putnamo buvo septyniems 
mėnesiams nuvykusi į Lietuvą 
ir ten su kalbomis ir organiza
ciniais sugebėjimais apvažinėjo 
Lietuvą. Grįžusi ji padarė 
pranešimus, kad Lietuvoje 
reikia didelių pastangų iš išei
vijos l i e tuv ių sust ipr int i 
tikėjimą, jį apvalyti nuo ateis
tinių ir pagoniškų priemaišų ir 
parodyti tikrą krikščionišką 
kelią ir krikščionišką moralę. 

— Prel. J o n a s Petroš ius , 
visą gyvenimą dirbąs su Pran
cūzijos, Belgijos ir Olandijos 
lietuviais, juos dvasiškai aptar
naudamas, pereitų metų gruo
džio 19 d. sukako 70 metų, o tų 
pačių metų gegužės mėnesį jis 
paminėjo savo kunigystės šven
timų 40 metų sukaktį. Studija
vo Tuebingeno universitete 
Vokietijoje, Strasburge Prancū
zijoje ir kurį la iką dirbo 
Muellhousen parapijose. Pri
reikus aptarnauti lietuvius, 
persikėlė į Paryžių ir jau daug 
metų ten gyvena. 

— Rūta Klevą Vidžiūnienė, 
Lietuvių Žurnalistų draugijos 
pirmininkė, pasitraukė iš Los 
Angeles lietuvių radijo pra
nešėjos pareigų, nesutikdama 
su bandoma primesti radijo 
valandėlių programoms cenzū
ra. Vidžiūnienė ilgesnį laiką yra 
buvusi šio radijo klubo valdybos 
pirmininkė. 

— Linas Kojelis, US-Baltic 
Foundation vadovas, sausio 7 
VVashingtone susitiko su nau
juoju Baltųjų Rūmų štabo virši
ninku Samuel K. Skinner ir 
aptarė Amerikos techninės ir 
ekonominės pagalbos pro
gramas Pabaltijo valstybėms. 
Štabo viršininkas paprašė jį pa
komentuoti Amerikos pagalbos 
projektus tiems kraštams ir 
pateikti savo kritiškas pastabas. 
Taip pat pageidavo rekomenda
cijų ateities programoms. 

rantiškumą, paslaugumą ir sta
tybos pritaikymus protiniai bei 
fiziniai nepajėgiems ir t.t. Jie 
jau penkiolika metų gyvena 
Amerikoje ir dėl tokių skirtumų 
nebenori grįžti į Italiją. Publiko
je matėsi japonų, kiniečių, korė
jiečių, indų ir afro-amerikiečių. 

Senatorius, apibūdinęs savo 
pasiekimus ir pastangas bend
radarbiauti su etninių grupių 
atstovais, priėmė klausimus. 
Jurgis Riškus norėjo žinoti apie 
ištesėjimą valdžios pažadų, atly
ginant už kai kurias Mercy Lift 
s iuntas Lietuvai , Rimas 
Domanskis domėjosi apie „so
čiai security" mokesčius pensi
ninkams persikėlusiems gyven
ti į Lietuvą. Taip pat buvo pasi
teirauta, ar Amerika leistų 
lietuviams amerikiečiams turė
ti dvigubą pilietybę, kaip Iz
raelio piliečiai turi. Dėl pirmųjų 
klausimų senatorius nematė 
jokių kliūčių, o apie pilietybės 
klausimą žadėjo gauti daugiau 
informacijos. 

Per pasktinius metus, dirbę 
vieningai agituojant politikus, 
nenuleiskim rankų dabar, nes 
politikai reaguoja tik toms gru
pėms, kurios gali būti įtakingos 
balsavimuose. Parodykime savo 
jėgą, dalyvaudami politiniame 
procese pagerinti gyvenimą sau 
ir padėti Lietuvai. 

Indrė 
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