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Lietuvos valstybės 
atkūrimo paminėjimas 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Vasario 17 d. (Elta) 

— Sekmadienį Vilniuje, Operos 
ir baleto teatre , įvyko 
iškilmingas vasario 16-osios — 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos — minėjimas. Istorinės 
datos nepavyko ištrinti žmonių 
atmintyje net ir sovietiniais 
laikais, kai represijos ir sau
gumo persekiojimai lydėjo net 
menkiausią jos užuominą. Po 
kelių dešimtmečių okupacijos 
atgavus valstybingumą, įverti
name 1918 m. vasario 16-osios 
akto lemtingąją svarbą Lietuvos 
ir kiekvieno mūsų likimui. 

Iškilmių pradžioje jų dalyviai 
giedojo Vinco Kudirkos „Tau
tišką giesmę" — Lietuvos 
valstybinį himną. Minėjimą 
pradėjo Vilniaus miesto Tarybos 
pirmininkas Arūnas Grumadas. 

Pranešimą, skirtą svar
biausiai mūsų valstybės šven
tei, padarė Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. 

Minėjime kalbėjo, Nepriklau
somos Lietuvos žmones sveikino. 
Estijos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Ar
noldas Riuitelis, Šiaurės Ta
rybos prezidentas Ankeris 
Jorgensenas, Latvijos Respubli
kos Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo narys Maris Budov-
skis, Lietuvos Respublikos 
nepaprastasis ir įgaliotasis am
basadorius Jungtinėse Ameri
kos Valstijose ir reikalų 
patikėtinis prie šventojo Sosto 
Stasys Lozoraitis, Baltų laisvės 
lygos pirmininkė Angelė Nelsie-
nė, Vilniaus senamiesčio 
gelbėjimo fondo garbės pir
mininkas Hiro Jamagata. 
Įvyko šventinis koncertas. 

Susitikimai Biržuose, 
Pasvalyje, Panevėžyje 

Vasario 14 d. Biržų rajone 
lankėsi Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis. 
Savivaldybės rūmuose jį 
nuoširdžiai, su biržietiškos 
duonos kepalu pasveikino lietu
vaitės. Lietuvos Respublikos 
parlamento vadovas buvo per
rištas tautine juosta. 

Vyko dalykiškas, konstrukty
vus pokalbis apie atgimstančios 
Lietuvos reikalus, rajonų prob
lemas. Bene labiausiai susirin
kusiems rūpėjo, kodėl Respub
likoje dar nepatenkinamai 
vyksta žemės reforma, kas jai 

Vyriausybė negavo 
algos 

Vilnius. Vasario 17 d. — Čia 
Lietuvos radijas vasario 14 d. 
perdavė ministro pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus žodį, jog 
Lietuvos vyriausybė, įskaitant 
ir jį patį, bei vietines savival
dybes, negavo savo mėnesinės 
algos, nes trūksta rublių. 
Pagrindinė priežastis esanti, 
kad žmonės laiko pinigus 
namuose. Jis patarė žmonėms 
lr.ikyti pinigus banko sąskaito
se. Tai būtų saugiau ir tuo atve
ju, jei Maskva pradėtų pinigine 
reformą. Vyriausybė nori 
patrigubinti fondų vertę, kurie 
yra investavimo sąskaitose. 
Vagnorius taip pat kritikavo 
Lietuvos banko laikyseną, kad 
neinformavo jo, jog trūksta rub
lių. Šiuo metu to banko pa
reigūnai yra Maskvoje ir nori 
gauti daugiau rublių. 

trukdo, kokias perspektyvas 
turi pradedantys ūkininkauti 
žmonės. 

Komentuodamas padėtį kai
me, Vytautas Landsbergis 
atkreipė žemdirbių dėmesį į tai, 
kad ūkininkai turėtų aktyviau 
dalyvauti koopercijoje, imtis 
„mažojo biznio" — pavyzdžiui, 
steigti nedideles viet ines 
pienines, skerdyklas, dešrų 
fabrikėlius. Laisvo pasirinkimo 
būdu turėtų kurtis ir kaimo 
bendrovės. 

Pokalbis apie Lietuvos dabartį 
ir perspektyvas buvo pratęstas 
per susitikimą Pasvalio rajono 
valdyboje. Auditorija buvo 
panaši, kaip ir Biržuose. 
Dominavo privatizavimo, žemės 
reformos temos, kaimo kultūros, 
žmonių dvasingumo, savivaldy
bių reikalai. 

Tą pačią dieną Vytautas 
Landsbergis atvyko į Panevėžį. 
Savivaldybėj jis susitiko su 
miesto tarybos prezidiumo ir 
valdybos nariais. 

Vytautas Landsbergis su 
dideliu susirūpinimu kalbėjo 
apie tai, kad Respublikos 
miestai vis labiau susiduria su 
išteklių tiekimo problemomis, 
todėl ir Panevėžiui gresia 
didėjantis nedarbas. Miestas 
turi tam ruoštis iš anksto, 
rūpintis žmonių perkvalifika
vimu. 

Baigėsi ekspertų grupių 
pasitarimai 

Vasario 14 d. vėlai vakare 
pasibaigė Lietuvos Respublikos 
ir Rusijos Federacijos ekspertų 
grupių derybų I-asis susitiki
mas, prasidėjęs vasario 11d. Šis 
susitikimas įvyko. susitarus 
Lietuvos ir Rusijos valstybi
nėms delegacijoms, kurios veda 
derybas dėl buvusios SSRS 
kariuomenės, perėjusios Rusijos 
jurisdikcijon, išvedimo iš Lietu
vos terminių ir tvarkos. Šalys 
pasikeitė nuomonėmis, apsvars
tė procedūrinius derybų klausi
mus, numatė temas, kurias eks
pertai nagrinės vėliau. 

Susitarta, kad kariuomenės 
išvedimas bus pradėtas ir vyks 
nepriklausomai nuo to, kada 
bus pasirašyti oficialūs tarpvals
tybiniai susitarimai. 

Rusijos atstovai patvirtino, 
kad kariuomenės išvedimas bus 
pradėtas š.m. vasario mėnesį, 
kaip ir buvo susitarta anksčiau. 

Danijos dienos Lietuvoje 
Vasario 17 d. Vilniuje, parodų 

centre „Litexspo" pirmą kartą 
prasidėjo Danijos dienos Balti
jos valstybėse. 

Renginyje dalyvauja beveik 
pusė šimto garsiausių Danijos 
firmų ir kompanijų. I Vilnių at
vyko šimto žmonių delegacija — 
verslininkai, pramonininkai, 
bankininkai. Jie skaitys paskai
tas apie energetikos, ryšių, 
pramonės — maisto, statybų, 
metalo, aplinkos apsaugos pro
blemas, teiks konsultacijas apie 
įmonių veiklą rinkos sąlygo
mis. 

Nemažai Danijos firmų jau 
bendradarbiauja su kolegomis iš 
Baltijos respublikų Beje, Dani
jos vyriausybė pasirengusi 
teikti finansinę paramą kom
panijoms norinčioms pradėti 
savo veiklą Lietuvoje arba būti 
partneriais bendrose įmonėse. O 
liepos pabaigoje su oficialiu vizi
tu į Baltijos valstybes atvyks 
Danijos karalienė Margarita. 

Lietuvos jaunimas Vilniuje mini nepriklausomybės sukaktį. Šią nuotrauką 
perdavė Vakarų žinių agentūros, neparašydamos pavardžių, bet 
pastebėdamos, kad ta i naujieji Lietuvos valstybės gynėjai. 

Sandraugoje išryškėjo dvi 
stovyklos 

Ukraina vėl skundžiasi Rusija 
M i n s k a s . Vasario 14. — 

Naujosios Sandraugos valstybių 
ateitis pasidarė neaiški, kai 
Gudijos vyriausybė pareiškė 
nesijungsianti su Rusija į 
bendrą gynybos karinę sistemą. 

Sandraugos 11 narių čia 
posėdžiavo 8 valandas, ir kaip 
po to buvo pranešta, suskilo į 
dvi stovyklas. Vieni sutinka 
jungtis su Rusija, kuri nori 
turėti vienas konvencionalines 
karines pajėgas, sudarytas iš 
daugelio respublikų pajėgų, 
kaip pakaitalą Raudonajai ar
mijai. Kiti, kaip Ukraina, kuri 
bijo. kad bendra gynybos 
sistema gali tapti diktatūra, 
nor i t u r ė t i savo a t sk i ras 
karines pajėgas. Stiprus ukrai
niečių tautinis sąjūdis neleidžia 
savo vyriausybei net turėti min
ties susidėti kartu su rusais, 
kurie dominavo 3.5 milijonų 
Sovietų Sąjungos buvusioje 
kariuomenėje. 

Strateginiai ginklai 
Maskvoje 

Po pasitarimų įvyko spaudos 
konferencija, kurioje dalyvavo 
Ukrainos, Gudijos ir Armėnijos 
prezidentai. Ukrainos Leonid 
Kravčiuk pasakė: „Šiandien 
matėme susiformavus dvi skir
tingas grupes". Tačiau stra
teginio apsigynimo branduoli
nių ginklų klausimu dar kartą 
buvo sutarta, kad bus Maskvos 
žinioje, kuriuos turi Rusija, 
Ukraina, Gudija ir Kazachsta
nas . In terfakso agentūra 
pranešė ir tokį faktą, kad šeši 
karo lėktuvai „pabėgo" į Rusiją 
iš Ukrainos bazės. Ukrainos 
prez. Kravčiuk nusiskundė 
nepa lank ia p ropaganda iš 
Maskvos prieš Ukrainą, o ypač 
kai negalima susitarti dėl lai
vyno Juodojoje jūroje. 

Kitas Sandraugos 
pas i ta r imas 

Šią savaitę įvyksta pasitari
mas tarp Rusijos prezidento 
Jelcino ir Ukrainos prezidento 
Kravčiuko, nežiūrint, kad abu 
turi labai skirtingas pažiūras 

apsigynimo politikos klausi
mais. Rusija galinti turėti savo 
nuosavą kariuomenę. Ukrainos 
pozicijai pritaria Azerbaidžanas 
ir Moldova. Gudija ir Uzbekista
nas turi kariuomenės atžvilgiu 
konstitucinius sunkumus. Rusi
jai betgi pritaria Kazachstanas, 
Armėnija, Turkmenistanas, 
Kirgystanas ir Tadžikistanas. 
Kitas Sandraugos pasitarimas 
įvyks kovo 20 dieną Kijeve. 

Šie politiniai valstybių 
Sandraugos klausimai nustel
bia ekonominius. Esamą padėtį 
gerai apibūdino Kazachstano 
prez. Nursultan Nazarbajev. 
pasakydamas, jog pasirašoma 
daug dokumentų, bet nesuta
riama kada jie bus įgyven
dinami. O Ukrainos prez. 
Kravčiuk pasakė žurnalistams, 
jog Rusija neteisingai inter-
retuoja jo pareiškimus, kad 
Ukraina norinti turėti visą 
Juodosios jūros laivyną, tačiau 
realybė esanti kitokia. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Gudijos Respublikos prezi
dentas Stanislavas Šuškievičius 
savo pasikalbėjime su „Argu-
menty į fakty" savaitraščiu, 
pasakė, jog „Gudija (Baltarusi
ja) negali tris kartus nepadidinti 
kainų, jeigu jas didina Rusija. 
Kitaip mus apiplėš rusai, atva
žiavę pas mus į svečius. O Rusi
jai, atleiskite, spjauti į tą 
triskart kainų padidinimą: kaip 
ten nebuvo mėsos, taip ir nebus. 
O pas mus įvyko tikra tragedija: 
du rublius už kilogramą kaina
vusi mėsa pradėta pardavinėti 
po 7 rublius ir dar brangiau". 

— Valstybės sekretorius 
James A. Baker III, baigdamas 
šešių Sandraugos valstybių 
vizitą, kurias jis nebuvo 
lankęs anksčiau, susitiko 
Maskvoje su Rusijos prezidentu 
Borisu Jelcinu. 

— Azerbaidžanas, kuris yra 
vienintelė respublika, kurioje 
gyventojai yra musulmonai, 
daugiausiai šiitai, kaip Irane, 
pažadėjo išpildyti visus reika
lavimus, kad gautų Amerikos 
diplomatinį pripažinimą, 
įskaitant ir žmogaus teisių 
klausimą. Irano dvasiškiai 
dabar aktyviai veikia Azerbai
džane ir aiškina apie islamiškąjį 
gyvenimo būdą, kalbėdami jų 
mečetėse. 

— Washingtonas pradėjo 
pasitarimus su Moldovos Res
publikos atstovais dėl forma

lių ryšių užmezgimo. 
— Kuwaitas pranešė, jog 

nekvies tarptautinių stebėtojų 
į savo rinkimus, kurie numatyti 
spalio mėnesį į valstybės par
lamentą. 

— Jungtinių Tautų bran
duolinių ginklų inspektoriai, 
šiuo metu esą Irake, ieško slap
to reaktoriaus, galinčio gamin
ti plutoniumą, kad pagamintų 
dvi atomines bombas per metus. 
Pirmą kartą ieškoma preziden
to Husseino slaptoji ginklų 
vieta, nes žvalgyba turi duome
nų, kad kažkas šioje srityje yra 
tikrai daroma. 

— Maniloje Filipinų prezi
dentė Corazon Aąuino pasirašė 
įstatymą, kuris suteikia lygias 
teises moterims. Iki šiol Filipi
nuose, pavyzdžiui, ištekėjusi 
moteris negalėjo pasiskolinti iš 
banko pinigų be vyro sutikimo 
arba išsiimti pasą be jo raštiško 
leidimo. Šis įstatymas leidžia 
jau filipinietėms užimti ir ka
riuomenėje įvairias pareigas. 

7 didžiųjų valstybių planai 
rublio stabilizacijai 

Rusijai reikia pagalbos dabar 

Kritikuojamas estų 
ministras 

Talinas. Vasario 12. — Esti
jos Užsienio reikalų ministras 
Lennart Meri susilaukė didelės 
kritikos, kodėl jis atleido du 
savo pavaduotojus, turėjusius 
ryšius su Kremliumi. Estų Už
sienio reikalų komisijos nariai 
jį kritikavo, kad jis nemokąs 
vesti užsienio reikalų, skelbia 
BNS žinių pranešimai. Komisi
ja pareikalavo vyriausybę išdis
kutuoti Užsienio reikalų minis
terijos veiklą ir pašalinti susi
dariusią įtampą jos aukštųjų pa
reigūnų tarpe. Komisija, kuri 
yra Parlamento sudaryta, taip 
pat pareikalavo per mėnesį pa
teikti užsienio vedamos politi
kos koncepta Aukščiausiajai Ta 
rybai. Naujasis ministras pirm. 
Tiit Vahi pasakė reporteriams, 
jog pagal SSR įstatymus, kurie 
Estijoje tebeegzistuoja, tik 
vyriausybes galva tegali atleisti 
ministrų asistentus, todėl jie te
beeina savo pareigas, 

Marty Russo, 
JAV Konp-eso narys, atstovaująs 
trečiajam d is tnk tu i Illinois 
Valstijoje 

VVashingtonas. Vasario 15 d. 
— Reuterio pranešimu, JAV ir 
kitos Septynių grupės valstybės 
pradėjo svarstyti multibilijo-
ninės paramos fondo reikalus 
Rusijos nusilpusio rublio stabili
zavimui. Kai kurie šios grupės 
oficialūs atstovai mano, kad tai 
gali būti, jog toks fondas po ke
lių mėnesių bus sudarytas. 

Kai Rusijos prezidentas Jelci
nas buvo Washingtone, tai jis ir 
jo patarėjai ypač ragino Ameri
kos vyriausybę suorganizuoti 
tokį fondą, kuris užsienio valiu
ta remtų rublį ir tuo sumažintų 
Rusijos politinį nepastovumą. 
Kai kurie Septynių grupės 
nariai ypač veikia, kad toks fon
das būtų sudarytas, kuriame 
būtų nuo 5 iki 12 bilijonų dole
rių. Tačiau kai kurie Amerikos 
pareigūnai mato daug kliūčių, 
o pagrindinė kliūtis esanti 
didelė Rusijos infliacija ir 
biudžeto deficitas su primityvia 
bankine sistema. Yra daug 
amerikiečių ir europiečių val
džios atstovų, kurie mano, jog 
šiuo metu būtų neišmintinga 
sudaryti tokį fondą, kadangi 
Rusijos ekonomija yra tokiame 
nuolatiniame chaosiniame 
stovyje ir kai patys Rusijos ir 
kitų respublikų gyventojai 
neturi pasitikėjimo rubliu. 

Neužtikrinta padėtis 
Valstybės sekretorius James 

A. Baker III praėjusią savaitę 
pastebėjo, jog Amerika palaikys 
tokį planą tik tada, kai Rusija 
pažadės laikytis Tarptautinio 
monetarinio fondo ekonominės 
disciplinos. Jei nebus patikimos 
ekonominės programos vykdy-

Sakosi nežinojęs 
Maskva. Vasario 5. (RL) — 

Nominuotasis Rusijos ambasa
dorius Kuznetsovas sakėsi neži
nojęs tų nemalonumų, kurie 
įvyko dėl jo kandidatūros tarp 
dviejų vyriausybių. Jis pasakė 
BNS agentūrai, jog tie, kurie 
yra Estijos Užsienio reikalų m.-
nisterijoje turėjo žinoti Rusijos 
nusistatymą skirti jį ambasado
riumi. Dabar Kuznetsovas pasa
kė, kad jis jau įteikė prašymą 
Rusijos pilietybei, kai tik Rusi
ja priėmė savo pilietybės 
įstatymą, bet nepasitikrino su 
Estijos pilietybės reikalų 
įstaiga, kad Estijos pilietybės 
atsisako. 

Kongr. M. Russo 
žestas mūsų Lietuvai 

Šį trečiadienį, vasario 18 d., 
kongresmenas Marty Russo 
vadovaus „Special Order" 
valandai JAV Kongrese pagerb
ti Lietuvai. Kongreso taisyklės 
leidžia kongresmenui pateikti 
klausimą, kuriuo reikalu gali
ma pasisakyti vienos valandos 
metu be trukdymų. Būtų gera. 
kad ten dalyvautų kiek galima 
daugiau Atstovų rūmų narių ir 
Vasario 16-osios proga pagerbtų 
Lietuvą. Todėl lietuviai ragina
mi paskambinti savo valstijų 
kongresmenams Washingtone. 
paskambinant Capitol Hill 
telefonu 1-202-224-3121 ir pap
rašyti, kad sujungtų su to kon-
gresmeno įstaiga ir jis arba ji 
dalyvautų „Special Order" 
programoje pagerbiant Lietuvą. 
Kas turi kabelinę televiziją, 
galės jų kalbas girdėti C-Span 
kanalu. 

mo, tai tarptautinės institucijos 
negalės suteikti prašomos para
mos. 

Bet kai kurie industrinių vals
tybių ekonomistai sako, jog toks 
stabilizacijos fondas galės būti 
sudarytas tik po Rusijos įstojimo 
į Tarptautinį pinigų fondą. Fon
do posėdis bus šį pavasarį. 
Praėjusią savaitę Rusija pradėjo 
pasitarimus Maskvoje su fondo 
delegacija, kad aptartų tikslus, 
biudžetą, kainų politiką, pasko
lų ir privatizacijos terminus. 
Stabilizacijos fonde būtų tie 
pinigai, kuriuos užsienio kraštai 
skirtų aukso ir kitų rezervų 
šaltinių sustiprinimui. Tas fon
das duotų pagrindą rublio 
tarptautinėms transakcijoms ir 
tuo pačiu žmonėse sukeltų 
pasitikėjimą savo krašte nau
juoju rubliu. 

Septynių nuomonės 
Tačiau Septynių grupėje 

esamą nuomonių skirtumo, o jų 
sprendimas turi būti priimtas 
visų. Britai siūlo nelaukti 
minėto posėdžio ir Rusiją tuojau 
pat priimti į fondą, bet ameri
kiečiai, prancūzai ir vokiečiai 
pasisakė už sprendimo atidėji
mą iki pavasario. Japonai iš 
viso nepritaria Rusijos priėmi
mui tol, kol nebus sugrąžintos 
Kurilų salos. Tad G-7 sprendimo 
klausimas bent šiuo metu yra 
sulaikytas. 

Prezidentas Bushas vis dar 
kritikuojamas už per didelį 
dėmesį užsieniui. Kongreso 
komitetuose pasisakoma, kad 
iki rinkimų neįmanoma skirti 
pinigų naujam planui. Praėjusią 
savaitę Senato Appropriations 
komisija, kuri paruošia planus 
ir pateikia savo rekomendacijas, 
pranešė nesiūlysianti skirti 
pinigų į minėtą stabilizacijos 
fondą iki rinkimų. Tos komisi
jos pirm. sen. Patrick J. Leahy 
pasakė, jog Kongresas netvir
tins administracijos prašomų 12 
bilijonų dolerių stabilizacijos 
fondui — padėti Rusijai ir 
kitoms naujosioms Sandraugos 
valstybėms. Bet Rusijos 
vyriausybės patarėjas Harvardo 
ekonomikos prof. J.Sachs sako. 
kad tie pinigai būtinai reikal
ingi kelių savaičių bėgyje, bet 
ne po kelių mėnesių, kadangi 
Rusijos situacija esanti pasi
baisėtina. 

Primenama, jog praėjusių 
metų sausio mėnesį Vakarų 
valstybės sudarė bilijono dolerių 
fondą stabilizuoti Lenkijos zlo
tui ir tuo padėjo ne komunisti
nei Varšuvos vyriausybei,Len
kijos ekonominė programa labai 
greitai buvo pripažinta ir tuoj 
buvo suteiktas pasitikėjimas 
zlotu. Labiausiai abejoja 
amerikiečiai, ar rusai sugebės 
pravesti savo skelbiamas refor
mas, todėl ir nenori skirti savo 
pinigu i minėta stabilizacijos 
fondą. 

KALENDORIUS 

Vasario 18 d.: Simeonas. Ber
nadeta. Gendrė Lengvenis. 

Vasario 19 d.: Konradas. 
Nida, Šarūnas, Zuzana. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:44. leidžiasi 5:26. 
Temperatūra dieną 40 1., 

naktį 25 1. 



DRAUGAS, antradienis, 1992 m. vasario mėn. 18 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

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

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

TOLINIMASIS NUO 
STROKO (1) 

K l a u s i m a s . Neapsakomas 
vargas mane užgulė kai vyras 
staiga susirgo — jo vieną kūno 
puse suparaližavo. Visos gimi
nės, visi pažįstami ir vadinami 
draugai mane apleido — vieną 
su vyru paliko. Žinokis, pati 
tvarkykis — jis tavo vyras. Aš 
jį myliu ir nenoriu atiduoti prie-
glaudon, todėl nešu savo kryžių 
sukandus dantis . Gal galėsi, 
daktare, kiek daugiau apie tą 
paralyžių parašyt i , ypač apie jo 
išvengimą daugiau mus ap
šviesti. Tegul bus kitoms leng
vesnės ir su jų vyrais laimin
gesnės dienos. Esu t ik int i , 
kitiems, ypač kitoms gero 
l inkint i . Tegul tik v iena 
vargsiu. 

Atsakymas. Ačiū Tamstos tė
vams, kad tokiai dukrai kaip 
Tamsta, suda rė sąlygas jų 
šeimoje i šaugt i . Gyvenimas 
jsiprasmina tik kitam gera 
darant. Todėl, jauskis ne kryžių 
nešanti, bet tikros žmonos parei
gas atliekanti. Tada ir Tamstos 
gyvenimas nebus toks tamsus. 

O dabar prie Tamstai rūpimo 
reikalo. Kasmet čia, Amerikoje 
ar t i 500,000 6000,000 gauna 
vienos kūno pusės paralyžių, 
t rumpai t a r i a n t s troką -
apopleksiją. J į gavusių jų 
trečdalis m i r š t a per vieną 
mėnesį po tokio susirgimo. O 
likusieji du trečtaliai lieka 
visam la iku i didesniais a r 
mažesniais paliegėliais. Šiame 
krašte su stroko pasekmėmis 
gyvena du ar t rys milijonai 
žmonių. Tai neapsakomai sunki 
nelaimė. Ir ji Tamstai ne ką 
palengvėja žinant, kad tą kryžių 
neši ne viena, o kartu su mili
jonais kitų. O likusieji sveiki 
mūsiškiai liaukitės manę, kad 
strokas bus kuriam anam, bet 
tikrai ne man. Geriau, išmintin
giau elgsimės, kai kiekvienas 
pradėsime tikriau stroko sau
gotis, visai apleidžiant nesveiką 
elgesį ir pradedant eiti t ikram 
lietuviui, išmintingam žmogui 
Gamtos — paties Tvėrėjo skirtu 
keliu. Juo visi privalome eiti, jei 
norime savu ,.smerčiu" mirti. 
Todėl švieskimės apie stroka ir 
save versk i me paklusti t iesaus 
gyvenimo dėsnių pildymui. 

Nors t a s strokas yra trečioji 
daugiausia žmonių šiame krašte 
išmarinanti liga, vienok ji yra 
pirmoji — labiausiai suluo
šinanti suaugusįjį Amerikoje. 

Su tuo stroku nėra jokie 
juokai, kad mes ir to l iau 
nekreiptume dėmesio į apsauga 
nuo jo. Stroku susirgti gali bet 
kokio amžiaus žmogus, bet taip 
sergančiųjų skaič ius l aba i 
gausėja ilgėliau pagyvenant. 
Todėl visiems reikia susipažin
ti su apsauga nuo tos ligos, pirm 
šiek tiek sužinant, kas per liga 
yra tas vienos kūno pusės 
paralyžius — strokas. .Štai 
pluoštas žinių apie ji. 

KAS YRA T A S STROKAS? 

Vienos kūno pusės paralyžių 
— stroką medicina vadina „cere-
brovascular accident 'CVA) ,.tai 
išvertus bus ..smegenų krauja
gyslių sutr ikimas". Sutr inka 
tik arterijos — jos pakenktos 
sklerozės priskrenta. Strokas 
yra staigi ir stipriai kūną 
žalojanti liga. J i atsiranda kai 
susitrukdo kraujo tekėjimas į 
dali smegenų. Tada toji dalis ne
gauna deguonies ir dėl to tos 
dalies nervinės celės žūsta. O 
žuvusios celės neatlieka savo 
darbo, todėl ir atsiranda vienos 
kūno pusės paralyžius, nes tik 

vienoje iš dviejų smegenų dalių 
— pusių atsiranda sklerozės 
s u k e l t a s n e g e r u m a s . Tokį 
vyksmą ir dėl jo tos smegenų 
dalies celių sunykimą medicina 
vadina infarktu (infarction). 

Tre jopos s t r o k o p r i ežas tys 

Toks kraujotakos sulaikymas 
gali būti dėl trijų svarbiausių 
priežasčių: 1. užs ik imš imo 
smegenyse (cerebral) ar kaklo 
srityje (carotid); 2. arterijų tose 
vietose susiaurėjimo (concstric-
t ion); 3. smegenų ar ter i jos 
plyšimo ir dėl to į smegenis 
kraujo išsiliejimo (hemorrhage). 

Užsikimšimas gali būt i dve
jopas: 1. dėl vienos arterijos 
priskretimo vienoje vietoje ir to
je vietoje susidariusio kraujo 
k re šu l io ( th rombus) . Toks 
vadinamas trombotiniu stroku 
(thrombotic s trcke); 2 . dėl 
krešulio, atnešto su krauju į 
smegenų arteriją iš kitos kūno 
vietos — dažniausiai iš širdies 
(embolus). Tai — emobolinis 
strokas (embolic stroke). Apie 
visas tr is s troko priežastis 
truputis žinių. 

1. Trombot in is s t r o k a s atsi
randa, kai smegenų arterijoje 
susiformavęs krešulys nutrau
k ia kraujo tekėjimą. Toks 
krešulys susiformuoja, sergant 
arterioskleroze. J i yra dažniau
siai pasitaikanti aterosklerozės 
(atherosclerosis) forma. Tada 
cholesterolis ir kitos riebalinės 
medžiagos nusėda ant vidinių 
arterijų sienelių ir taip susiau
r ina arterijos spindį. Per su
siaurintą arterijos vietą tekan
tis kraujas yra linkęs krešėti. 
Taip ir susidaro krešulys, kurį 
medic ina v a d i n a t r o m b u 
(thrombus). 

O susiaurėjusi arterija esti 
greičiau užblokuojama krešuliu. 
Tada celėms būtinas su krauju 
atnešamas deguonis nepatenka 
į smegenų celes ir jos dėl to po 
3-5 minučių žūsta toje smegenų 
dalyje, kuri negavo kraujo. Tai 
ir yra dažniausiai p .sitaikanti 
stroko priežastis: ap ; 60% visų 
pasitaikančių stroka atsiranda 
dėl arteri jos sklerozės, at
siradusios kai arterija priskreto 
cholesteroliu ir toje susiau-

rė jus ioje a r t e r i jo s vie toje 
susiformavo kraujo krešulys. 

Išmintingajam nė nereikia pa
mokslų: jis su skleroze kovoja vi
som žinomom ir galimom pasi
naudoti priemonėm. Svarbiau
sios jų: liesas maistas (ovo-lacto 
vegetar inė dieta — Alvudo 
maistas), nerūkymas, darbavi
masis. 

Embol in i s s t r o k a s atsi
randa tada , kai kraujo krešulys 
susiformuoja kur nors kitur, 
pvz., ant širdies vidinės sienelės, 
ne smegenų arterijos viduje, ir 
atitrūkęs gali būti kraujo srovės 
atneštas į smegenis ir t e n prie 
išsišakojimo į smulkesnes sme
genų arterijas jas užkimšti. 
Toks iš kitur atneštas kraujo 
krešulys medicinoje vadinamas 
trombu. Jis prineštas prie siau
ros vietos, negali toliau slinkti 
ir toje arterijos dalyje sulaiko 
kraujotaką. 

Toks staigus smegenų arteri
joje kraujotakos sula : mas yra 
vadinamas emboliz »u (embo-
lism). Tik 20% strykų yra tokie. 
Taigi, kas penktas žmogus, 
gavęs stroką turi jį embolinės 
kilmės. 

3. K r a u j a v i m a s į smegenis 
(hemorrhagic stroke) atsiranda, 
kai smegenų vienoje vidinėje ar 
juos apsupančioje išorinėje 
arterijoje susilpnėjusi vieta 
t rūksta ar plyšta ir pasipila 
kraujas (hemorrhage) į vieną iš 
dvejų vietų: į smegenų vidų ar 
į jų apvalkalų tarpą. Vienas tų 
apvalkalų vadinasi arachnoi-
diniu. Todėl viena kraujavimo 
sukelto stroko porūšė vadinasi 
subarachnoidiniu stroku (suba-
rachnoid stroke), nes kraujuoja 
arterija po tuo apvalkalu. Šios 
rūšies strokas sudaro 8% visų 
strokų. 

Antra kraujuojančio stroko 
porūšis yra k rau jav imas j 
smegenis (intracerebral hemor
rhage — ICH). Pastarasis nu
rodo į kraujavimo pal ies tų 
smegenų dalių pakit imus. To
kios rūšies strokas sudaro 12% 
visų strokų. 

Toks kraujavimas (ICH) gali 
atsirasti dėl įgimto smegenų ar
terijos sienelės suplonėjimo 
vienoje vietoje ir toje vietoje 
arterijos sienelės išsiplėtimo — 
a n e u r i z m o ( a n e u r y s m ) i r 
plyšimo. 

Ta įgimta silpna vieta arteri
jos sienelėje gali per ilgus metus 
temptis, ypač turint pakeltą 
kr ujospūdį. I š s i t empus i į 
pūslelės pavida lą a r te r i jos 

kraujo sukrešėjimo, jei tinkamai 
valgytų ir reikiamai elgtųsi. 

Žinoma čia dar prisidės nuo 
žmogaus valios nepareinantis 
kraujavimas į smegenis dėl 
minė to p r i g i m t o a r te r i jos 
sienelės suplonėjimo, bet š i s ne
gerumas yra. palyginti, gana 
retas. 

Kitoks kraujavimas: į sme
genis (12%) ir j smegenų apval
kalų t a rpą (8%) irgi didžia 
dalimi priklauso nuo žmogaus 
tvarkingumo: nuo reikiamos 
kovos su pakeltu kraujospūdžiu 
ir skleroze. 

Likusias retai pasitaikančias 
strokų priežastis sudaro galvos 
ir kaklo užgavimas (trauma). 
Tada sužeista viena pagrind : ių 
a r t e r i jų kak l e nepaduoda 
pakankamai kraujo į smegenis 
ir dėl to gaunasi strokas. 

S t r o k a s — pagyvenus ių jų 
nege rovė 

Du trečdaliai vienos kūno 
pusės paralyžiaus — stroko pasi
taiko vyresniems negu 65 metai 
asmenims. Tokiems tie para-
lyžiai — stroka i atsiranda dėl 
priskretimo cholesteroliu ir ki
ta i s r i eba la i s , tada kraujo 
krešulys susidaro susiaurėju-
sioje vietoje. 

Dabar suprantame, kad liesas 
maistas yra pensininko geriau
sias vaistas nuo stroko. Tik jis 
turi būt i laiku pradėtas: niekas 
nelakina šunų tada, ka i jau 
einama medžioti. Taip ir čia: 
tokį maistą pradėkime valgyti 
nejau gavę stroką (žinoma, taip 
visi irgi darysime), bet kelias
dešimt metu anksčiau — nuo 
j a u n y s t ė s ' da r ger iau nuo 
vaikystės!) dienų. 

Jaunesniems žmonėms daž
niau atsiranda dėl kraujavimo 
ar tai į smegenų vidų ar į jų pa
viršių. Gydytojai a tpaž įs ta 
stroko rūšį iš kliniškų ženklų ir 
simptomų, kurie esti skirtingų 
strokų vis kitokie. Aišku, kad ir 
staigų vienos kūno pusės para-
lyžių-stroką daktarai gydo to 
stroko rūšiai a t i t i nkanč iu 
gydymu. 

PRANEŠK L I G O S VARDĄ, 
O N E JUGOSLAVIŠKŲ 

VAISTŲ PRAŠYK! 

Klaus imas . Gerb. Daktare, 
Jūs visiems lietuviams „Drau
go" dienraštyje duodate svei
katos pa ta r imus ir aš miela; 
viską skaitau, ne t iškerpu įdo 
m e s n i u s s t r a i p s n i u s , nes 

sienelė gali t rūkt i ir sukelti dėl s e n a t v ė i r m a n į . e i t a t e i s . 

> . • 

kraujavimo į smegenis antrą 
stroko porūšį. 

Nors tas su tuo stroku yra 
gerai, kad vien dėl žmogaus 
nesitvarkymo su skleroze j is 
atsiranda 60%. Tas reiškia, kad 
tvarkantis galimomis priemo
nėmis kaip reikiant, žmogus 
gali tokio stroko išvengti; galėtų 
nesulaukti stroko dėl smegenų 

T u r i u į J u s p ra šymą ir 
norėčiau gauti iš Jūsų receptą 
73 m. amžiaus brolio žmonai 
Šiauliuose. Ji seniai negaluoja, 
skundžiasi kojų skausmais.Pri
dedu laiško ištrauką. Prašo 
jugoslaviškų vaistų Kompla-
mino širdžiai s t ip r in t i bei 
kraujagyslėms praplėsti, nes jai 
kartais būna silpnumo prie-

arterijų priskretimo ir tada t e n puol ia i , šąla kojos, a tsei t 

U 
A 

2 

KOVA SU SKLEROZE, YPAČ KOJOSE 
A Kai kiek paėjus atsiradęs skausmas vienoje ar abejose kojose, ypač blauzdose, verčia žmogų 

sustoti ir tik kiek pasilsėjus, skausmams nurimusjis toliau gali eiti - tokią skleroze kojose 
medicina vadina ..intermittent claudication" 

B Arterijos, aprūpinančios koją krauju. 1. Aortos išsišakojimas. 2. femoralinė (didžioji) kojos 
arterija. 3. Dažniausiai skausmas atsiranda blauzdoje. 

C. 1. Gydymas vaistais, dieta ir visais kovos su skleroze būdais. 2 Cholesteroliu ir kitais rie 
b«ilais priskretusi arterijos vieta. 3. Balionėlis įvestas i arterija praplatinimui priskretusio arterijos 
spindžio. 

Vaistai ir dieta <kad ir Alvudoi padeda skleroze gydyti visame kūne. įskaitant ir kojose Gi, 
operacija: arterijos spindžio praplatinimas (balloon angloplastyi balionėliu tinka tik vienoje vietoje 
laikinam arterijos spindžio praplėtimui. 

sutr inka kraujo apytaka . . . Tik 
už valiutą tų vaistų gali gaut i , 
nes tarybiniai rubliai grybo vie
to je . Už ją v i s k ą g a l i m a 
nusipirkti . 

Iš jūsų norėčiau gaut i nors 
panašiems a t i t inkamiems vais
tams receptą. Anksčiau brolis jų 
gaudavo Lenkijoje už dolerius, o 
dabar ir ten negalima su ras t i 
ne t už „kietą valiutą". Dėkoju 
iš anksto ir pažadu pasimels t i , 
kad Jūs . dar ilgai gyventumėte! 

Pridedu jugoslaviškiems vais
t a m s receptus. Mano d a k t a r a s 
norėjo man padėti, bet nerado 
tokių jurosl viškų vaistų vardo 
PDR knygoe >ąraše. Su pagarba. 

A t s a k y m a s . Ačiū už ma ldas 
— jos prilygsta brangenybei 
vertesnei už „valiutą", bet t i k 
tada, kai neatr išamais sa i ta is 
rišamos su naudingu darbu sau 
ir art imui, ypač brolio žmonai 
Šiauliuose. 

Iš laiško aišku, kad tokio dar
bo Tamstos nestokojote, nes 
brolio žmona išgyveno 7 3 metus 
ir tik kojų skausmais negalavo, 
o dabar dar ir širdimi ė m ė skųs
t is , kar ta is apsi lpdama. Tai 
geras rekordas, nes tūks tanč ia i 
jos vienaamžių j au ilsisi po 
velėna. J i turėtų džiaugtis ir 
visai nenusiminti , n e g a u d a m a 
pageidaujamų vaistų i š Jugo
slavijos, nes ir ne t ik Jugoslavi
joje, be t ir č i a A m e r i k o j e 
panašias sunkenybes žmonės 
pergyvena, nors čia mediciniška 
technika dangų remia i r vaistų 
visoms ligoms gydyti riogso 
supilti Ararato ka lna i . Mat ne 
viskas yra tabletėje — reikia dar 
ir tvarkingo e lges io visose 
gyvenimo srityse. Reikia kovoti 
su per ankstyva skleroze nuo 
mažens. Tada saulėlydis est i 
auksingesnis. 

Tamsta brolio žmonai pra
nešk, kad ji, būdama sąžiningo 
ir pajėgaus gydytojo žinioje, 
praneštų Tamstai apie save bent 
mediciniškų žinių — b e n t pilną 
kraujo vaizdą (CBC) i r pagrin
dinių tyrimų duomenis (įskai
tant Uric acid, glucose, choles
terino kiekį, t r ig l icer idų ir 
skydliaukės veiklą). Tada Tams
t a čia su vietinių gydytojų 
pagalba galėsi ja i mediciniškiau 
talkinti . 

Kol tai bus atl ikta, s iųsk jai il
gai veikiančio ni troglicerino 
k a p s u l e s ( n i t r o g l y c e r i n 
sustained-release capsules, 6.5 
mg). Tegul j a s ima kas 12 
valandų visada, a r s k a u d a 
krūtinę ar ne. Tegul naudoja 
cinko tabletes (zinc sulfates, 
200-mg tablets), pavalgius po 
vieną per dieną visą laiką. Vie
toje to jugoslaviško n e g a u n a m o 
vaisto tegul naudoja t h e r e m s -
M, po vieną tabletę p e r dieną. 
Tai daugybinis vi taminų-mi-
neralų vaistas. J i s nieko kito ge
resnio nesuteikia, bet y r a t as vi
sų Lietuvoje norimas gau t i kop-
laminas. Gerai būtų j a i vištie
nos sriuba ir gausiai valgyti vai
sių ir daržovių su ryžiais ir 
kiaušinių baltymais bei sėmenų 
aį.ejumi (Alvudo dieta). 

Tai bus bendras jos st ip
rinimas — kova su skleroze 
širdyje ir ypač kojose. Čia 
Amerikoje kiekvienas gydytojas 
kojų skleroze negaluojančiam 
prirašo vaistą t r en t a l , 400-mg. 
Tos tabletės, imamos k a s 8 vai . 
su valgiu. Jos neatstoja rei
kalingo kitokio gydymo (ir 
operacijos) k a i p r i s k r e n t a 
kraujagyslės kūne , ypač kojose. 
Ta liga vadinasi „ in t e rmi t t en t 
claudication". Brolio žmona ne
vaikšto pakankamai , t a i gali ir 
nejausti stipraus negerumo jose. 

Čia rašančiojo pa ty r imu virš 
minėtas tvarkymasis ir be šio 
vaisto gerai sekasi . Be to, šis 
vaistas nėra j a u taip neka l tas , 
jo ilgas veikimas dar neiš t i r tas . 
Tamstai pasiųstas receptas čia 
išvardintiems vais tams, kuriuos 
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nusiųsk ir paprašyk, kad gydy
tojui parodytų ir be jo žinios jų 
neimtų. Čia paduota bendros 
žinios. J i t u r i pildyti savo gydy
tojo visus nurodymus . Niekas 
n e g a l i b ū d a m a s A m e r i k o j e 
gerai gydyt i žmogaus esančio 
Lietuvoje. 

Kol m inė to kraujo ty r imo 

duomenų ne tu r ime , kitokio 
vaisto.žinoma, šalia dabar jos 
gydytojo p r i r a š y t ų imamų, 
neįmanoma patar t i . Kai juos 
gausi, vėl parašyk. 
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Raz. (706)246-0067; arba (706)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

O R . E. B. G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

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

Pirmd 3 v p.p.-7 v.v . antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždarytas, ketvd 1-3 v p p penktd 

ir šeštd. 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kodzta Ava. , Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 489-444*; 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

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

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

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tai. (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 paclantal priimami Ir laukiami! 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tol . (1-312) 565-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S. 79th Ave . Hickory Hills. 
Tai . (706) 598-6101 
Vai. pagal susitarimą 

Namų (706) 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
T o l . (1-312) 925-2670 

1185 Dundoa A v a . , Elgln. III. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagai susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

• 0 6 6 S. Roteorts * d . , Hickory H M * , IL 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave 

Tol. (706J) 596-4065 
Valandos pagal susitarimą 

!L 

Tol. kaMnoto Ir buto: (708)652-41 S9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 t o . SOth A v a . , Clcoro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec. Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviška') 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 at St. 

To l . (1 -312)7375149 
Vai pagal susitarimą. 

Palo* Vlalon Contor, 7152 W 127th St 
Palos Hgtv m Ketv vai 3-6 v v 

Tol. (706) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan A v o . , Sulta 324 Ir 

5635 S. Pulaakl Rd. , Chicago. IL 
81 St. Ir Koan Ava., Ju«tlc«. IL 
Tol. (1-312) 565-2960 (veikia 24 va i ) 

Valandos pagal susitarimą 

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. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 83rd Straot 

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

KaMnoto tol. (1-312) 776-2880. 
Raz (706) 448-5545 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEHIgott Ir Or Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Woat Avo., Oriand Park 
706-349-6100 

10 W Martin, Naporvllla 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-857-8383 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Ava. (prie Austm) 

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

A R A S ŽL IOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AK IŲ LIGOS 
Oood Samaritan Medical Contar-

Napsrvffle Campua 
1020 E. Ogdon Ava., Sutto 310, 

Naporvmo IL 60563 
Tol. 1-708-527 -0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Woot 63rd Stroot 
Vai.: pirm . antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

» 



Reikėjo daug drąsos 

PASKELBTI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATSTATYMĄ 
Praėjus d a u g e l i u i metų, 

sunku beįsivaizduoti tas sąly
gas, kuriose turėjo dirbti Tautos 
taryba. Mes, kurie užaugę jau 
nepriklausomoje Lietuvoje, 
įpratę galvoti, kad Lietuvos 
sąvoka visuomet egzistavo. O 
dar mažiau gali suprasti tie, ku
rie jau gimę išeivijoje. Lietuvos 
sąvoka iš politinių žemėlapių ir 
tuo pačiu iš žmonių pasąmonės 
buvojau labai seniai išnykusi. Ir 
mūsų dažnai naudojami XVI-
XVIII šimtmečių žemėlapiai, 
nors Lietuvą ir parodo stambio
mis raidėmis, bet Lenkijos 
karalystės rėmuose. Lenkija tuo 
naudojosi ir Vakarų opiniją sau 
palankia linkme įtaigojo. 

Carai Lietuvos vardą buvo vi
sai išbraukę. Tebuvo tik kaž
koks Šiaurės-Vakarų kraštas. 
Tokie sunkumai buvo tarp
tautinėje situacijoje ir žmonių 
galvosenoje. Tik prisiminkime 
paskutiniųjų metų įvykius. 
Lietuvai pradėjus apie nepri
klausomybę kalbėti, Washing-
tono sluoksniai , nors apie 
„nepripažinimą" kalbėjo, bet 
žado neteko. Negalėjo net įsi
vaizduoti, kad kažkokia tauta 
po 50 metų norėtų vėl į pasaulio 
areną išeiti. Svarbiausia, jog 
visi išsiganto to galimo imperi
jos ir „Naujosios santvarkos" 
subyrėjimo. 

Jeigu pasaulis buvojau užmir
šęs, praėjus vos penkiasdešim
čiai metų, tai lengva suprasti, 
kad, praėjus beveik porai šimt
mečių, Lietuvos vardas buvo to
taliai užmirštas. Paminėjau 
porą šimtmečių todėl, kad ir 
prieš padalinimą Lietuvos var
das tik ant popieriaus tebuvo li
kęs. Kadangi visas vadovau
jantis luomas save jau laikė 
, ,Gente l i t u a n u s , na t ione 
polonus". Tad reikia suprasti, 
kad Lietuvos a r lietuvių atsto
vams beveik visur dury? buvo 
uždarytos. 

Pirmojo pasaulinio karo gale, 
nežiūrint to, kad Rusijoje įsi
galėjo proletariatas, Europa dar 
buvo aristokratiška. Tad lietu
vių atstovams, kurių šaknys 
buvo kaime, sunku buvo į aris
tokratiškus salonus įsibrauti. 
Taip pat buvo sunku atsverti 
lenkų svorį, kurie buvo ne tik 
pasauliui žinomi, bet ir jų atsto
vai iš aristokratiškų šeimų. 

Reikėjo bandyti įvairiais bū
dais pro uždaras duris įsibrau
ti. Vienas to meto veikėjas pasi
vadino ,.Marquis de Garliava". 
Matyt buvo kilęs iš Garliavos. 
Bet jo titulas vėliau tapo pa
šaipos objektu. Bet to meto 
są lygas ger iau pažinusieji 
nurodė, kad vizitinė kortelė su 
tuo jo titulu atidarydavo duris. 
Kitaip būtų tekę už durų likti. 

Šis epizodas buvo paminėtas 
dėl to, kad suprastumėme to lai
ko sąlygas ir kaip sunku buvo 
lietuviams į vidų įeiti ir būti 
išklausytiems. Tad. esant to
kioms sąlygoms. Nepriklau
somybės atstatymo deklaracija 
buvo labai drąsus ir rizikingas 
žygis. Vokieti ja pa lygin t i 
dar stipriai laikėsi, bent ry 
tuose. Lietuvoje vokiečių ka
riuomenė tebešeimininkavo. B( 
to. jie sudarinėjo planus, kad net 
karo pralaimėjimo atveju Pa 
baltijo kraštuose pasiliktų. 

Tai tokios buvo išorines 
sąlygos. Tačiau nelengvesnės 
buvo ir krašto viduje Nekal
bant jau apie tai. kad kraštas 
buvo karo nuniokotas. r*>t dar 

blogesniame stovyje buvo savos 
in te l igent i jos s toka. Savos 
inteligentijos ir šiaip mažai te
buvo, o frontui beartėjant , 
didelė jų dalis pasitraukė į Pet
rapilį, Maskvą, Voronežą ir 
kitur. Tad Lietuvoje tos negau
sios mūsų inteligentijos tik dalis 
tebuvo likusi. Darbų buvo be
galės, o dirbančiųjų tik saujelė. 

Prof. M. Biržiška apie tuos 
laikus vieną sykį prisiminė. Vil
niuje prirūkytame kambaryje 
tarybos, spaudos ir politinės 
veiklos žmonės diskutavo ir pla
nus kūrė . Vienam paklausus, 
kas būtų buvę, jeigu lubos būtų 
įlūžę. Jo atsakymas buvo toks, 
kad tokiu atveju viskas būtų 
buvę baigta. Reiškia, vokiečiai 
būtų galėję visą „veiklą" į vieną 
vagoną sutalpinti ir į Vokietiją 
išsiųsti. Juolab, kad tuo metu 
Vilniuje jokių užsienio ko
respondentų nebuvo. Tad nė 
lapė nebūtų sulojusi. 

Tad re ik ia suprasti, kiek 
drąsos reikėjo tam dvidešimties 
asmenų būreliui, kurie išdrįso 
pasauliui paske lb t i Lie tu
vos valstybės atstatymą tuo me
tu, kuomet gatvėse patruliavo 
vokiečių žandarai ir kareiviai. 
Be to , mūsų dažnai minima 
Wilsono doktrina Lietuvos atve
ju visai nebuvo taikoma, ka
dangi jos kūrėjai net negalvojo 
apie galimą Rusijos subyrėjimą. 

Tas Vasario 16-tos dienos 
Nepriklausomybės atstatymo 
aktas visai sumaišė vokiečių 
karinės administracijos kortas. 
Tad jų cenzūra pasistengė, kad 
ta žinia plačiau nepasklistų. 
Nežiūrint cenzūros, žinia po 
kraštą sklido. Bet vokiečių ka
rinis kumšt i s dar buvo stiprus. 
Tad iki vokiečių kapituliacijos 
tebuvo gal ima veikti tiek, kiek 
vokiečių karinė vadovybė leido. 

* * * 

Tačiau, nežiūrint tų visų sun
kumų, pradėjo organizuotis 
savanorių būriai. Iš Rusijos 
grįžo vienas kitas caro ka
r iuomenė je t a rnavęs ka r i 
ninkas. Nebuvo rūbų, ginklų — 
nebuvo net ir maisto, jau ne
kalbant apie tai, kad dar ne
buvo jokio biudžeto. Nežiūrint 
tų visų sunkumų, vyrai rinkosi 
iš kaimų ir sudarė kariuomenės 
branduolį. Dar beveik nepra
dėjus kariuomenės organiza
cinių darbų, jau teko gintis nuo 
bolševikų, o netrukus ir nuo 
gerai ginkluotų lenkų. Lenkai 
turėjo stiprų užnugarį, juos rė
mė prancūzai. O Lietuva rimto 
rėmėjo neturėjo. Iš pradžių gink
lus tegavo ar pirkosi iš vokiečių, 
kurie nenorėjo matyti bolševikų 
prie savo sienų. Taip sakant, 
lietuviai ir tuomet turėjo kraują 
lieti, kad kiti saugiau gyventų. 

Nežiūr in t nelygios kovos, 
Nepriklausomybė buvo apginta, 
nors ir labai apkarpytose sie
nose. Jeigu nebūtų buvę Va
sario 16-tosios ir nebūtų pavykę 
jos deklaracijos apginti, tai ne
būtų buvę ir Kovo 11-tosios. Ir 
mūsų čia nebūtų! Būtumėme 
atsidūrę blogesnėje padėtyje, 
negu gudai , kadangi mūsų 
mažiau tėra. Be to, nebūdami 
slavai, būtumėme buvę pirmuo
ju taikiniu. 

Tad su pagarba turime prisi
minti tuos Tautos tarybos 
žmones , ku r i e nepabūgo 
vokiečių žandarų ir išdrįso 
pasauliui pasakyti tautos valią. 
Taip pat ir tuos, kurie dažnu 
atveju net su klumpėmis išėjo 
tos laisvės ginti! 

J . Ž. 

PAGERBIMAI IR PAGERBTIEJI 
MŪSŲ KOLEGIJOJE ROMOJE 

Džiaugiamės ir dėkojame 
Dievui, kad popiežius Jonas 
Paulius II šv. Kalėdų proga dar 
kartą parodė mums, kiek jis 
myl i L ie tuvą . P e r t v a r k ė 
Lietuvos bažnytinę provinciją, 
įsteigdamas dvi metropolijas — 
Vilniaus ir Kauno — ir paskir
damas nauju sostinės arkivys
kupu ir metropolitu Audrį J . 
Bačkį, iki šiol nuncijų Olandi
joje. Naujasis Vilniaus metro
politas buvo kolegijos auklėti
nis. Vėliau, eidamas aukštas 
Vatikano diplomatinėje tarny
boje pareigas, buvo itin artimas 
kolegijai savo patarimais ir 
užtarimais. Ypač kai vyko pa
sikeitimai kolegijos vadovybėje, 
būtent, kai aš pasitraukiau iš 
pareigų ir kai nauju rektoriumi 
buvo paskirtas prel. A. Bartkus. 
Gerai žinau, kad ir prie mano 
paskyrimo Šv. Petro bazilikos 
kanauninku, tuomet dar prela
tas, Audrys Bačkis buvo prisi
dėjęs. Už tai jam esu dėkingas, 
nes gyvenimą užbaigti Šv. Petro 
bazilikos kanauninko rūbe ir 
pareigose yra didelė privilegija. 

Kolegija, prieš išvykstant 
arkiv. Audriui į naujas pareigas 
Vilniuje, surengė pagerbtuves ir 
išleistuves kolegijos patalpose. 
Tai įvyko sausio 23 d. Dalyvavo, 
kaip niekada, tiek Šv. Sosto 
aukštųjų dignitorių, tarp jų 
kard. P. Laghi, buvęs Šv. Tėvo 
atstovas Washingtone, o dabar 
Auklėjimo kongregacijos vado
vas, kard. A. Silvestrini, buvęs 
arkiv. Audrio vyresnysis bend
radarbis Vatikano Valstybės 
sekretoriate, o šiuo metu Rytų 
kongregacijos vadovas arkiv. J. 
Mullor Garcia, naujai paskirtas 
nuncijus Lietuvai, du vyriausie
ji vadovai Valstybės sekreto
riate — arkiv. G.B. Re ir arkiv. 
J.T. Tauran, nuncijai — arkiv. 
G. Montalvo, arkiv. I. Dias. 
arkiv. Monterisi, arkiv. Bu
laitis, vysk. A. Deksnys, kiti 
aukšti Valstybės sekretoriato 
paregūnai, ypač kurie yra skir
ti rūpintis lietuvių reikalais. 

Iš lietuvių Marijonų generolas 
kun. D. Petraitis, visi Romoje 
gyveną lietuviai kungai, na ir 
kolegijos vadovybė ir auklėti
niai su rektoriumi prel. A. Bart
kumi priešakyje. Be to, minis-
teris St. Lozoraitis su žmona ir 
K. Lozoraitis su žmona. 

Vakarienės eigoje pasakyta 
eilė prasmingų kalbų. Pirmasis 
kalbėjo kolegijos rektorius prel. 
A. Bartkus. Pasveikino svečius 
ir pristatė visiems arkiv. A. 
Bačkį. Po to ypatingai gražią 
kalbą pasakė kard. A. Silvestri-

L. T U L A B A 

ni. J i s kalbėjo, l iesdamas arkiv. 
Bačkio asmenį ir Lietuvos bei 
Bažnyčios Lietuvoje reikalus. 
Trumpą, bet prasmingą kalbą 
pasakė ir a rk iv . G. B. Re. Pa
baigoje prabilo pa t s arkiv. A. 
Bačkis i ta l iškai ir l ietuviškai. 

J i s pareiškė ypat ingą padė
ką Šv. Tėvui ir su dėkingumu 
minėjo visus tuos, kur ie lėmėjo 
gyven imo kel ią t a r n a u j a n t 
visuotinei Bažnyčiai ir rūpi
nan t i s padėt i kenčiančiai Baž
nyčiai Lietuvoje. Visa praėjo 
labai jaukioje nuotaikoje. Tai 
buvo t i k r a i d iena , kurioje, 
t a r i a n t p s a l m i s t o žodžiais , 
galima nuoširdžiai džiaugtis ir 
l inksmintis, diena, kada kolegi
ja pradėjo duoti Lietuvai savo 
i š a u k l ė t u s g a n y t o j u s . Šios 
dienos mes laukėme nuo pat 
kolegijos įsteigimo dienos per il
gus 46 metus . 

Arkivyskupas išvyko atgal į 
Olandiją sausio 25 d.. Iš ten 
vyks į Vilnių. Iški lmingas in-
gresas Vilniaus katedroje bus 
kovo 3. Ta i bus džiaugsmo 
šventė ne t ik Vilniui ir Vilniaus 
arkidiocezijai, bet ir visai Lie
tuvai . 

Sekmadienį sausio 26, nunci
jus arkiv. J . Mullor Garcia 
a t la ikė šv. Mišias l ietuviškai į 

Lietuvą per Vatikano radiją. 
K o n c e l e b r a v o m daug i aus i a 
Romoje gyvenantys kunigai ir 
ketur i j aun i kunigai atvykę iš 
Lietuvos. Nuncijaus pamokslą 
parašy tą itališkai perskai tė 
l ie tuviškam vertime prel. S. 
Žilys, vienas iš koncelebrantų. 
Mišiose dalyvavo kolegijos 
auklėtiniai ir daugumas Romoje 
gyvenančių lietuvių. Giedojo 
klierikų choras. 

A r k i v . J . Mullor Garc ia 
pakar tor inai lankėsi kolegijoje. 
Vyksta į Lietuvą su dideliu 
entuziazmu ir pasiryžimu teikti 
Lietuvos Bažnyčiai visokeriopą 
Šv. Sosto paramą, s iekiant 
a tkur t i religinį gyvenimą mūsų 
tėvynėje po tiek metų žiauraus 
bolševikinio persekiojimo. 

Nuncijų arkiv. J. Mullor Gar
cia i švyks tan t į Lietuvą į 
aerodromą palydėjo prel. A. 
Bar tkus , kolegijos rektorius, 
prel. S. Žilys, kolegijos Dvasios 
tėvas ir Rytų kongregacijos 
pareigūnas ir kun. dr. Jonas 
Jura i t i s . Šis pastarasis, ilgus 
m e t u s gyvenęs Šveicarijoje, 
dabar padeda kolegijos auklėti
niams studijose. Išvyko sausio 
29 d. Po 50 metų Šv. Tėvo 
atstovas sugrįžta atgal į Lie
tuvą. Paskutinis nuncijus arkiv. 
L. Centoz buvo p r ive r s t a s 

apleisti Lietuvą 1940 metų 
vasarą po to, kai raudonoji ar
mija užėmė kraštą ir Stalinas 
inkorporavo mūsų Tėvynę į 
Sovietų Sąjungą. Arkiv. L. Cen
toz turime būti dėkingi,kad jis 
per trumpą laiką pasirūpino 
duoti Lietuvai tris naujus vys
kupus — vysk. V. Brizgį, vysk. 
V. Padolsk į ir vysk. V. 
Borisevičių —, ypač kad į Vilnių 
pasiuntė arikiv. Reinį. Arkiv. L. 
Centoz mylėjo Lietuvą ir lietu
vius. Romoje jis gyveno pas 
mus, mūsų svečių name. Prašy
kime Dievą, kad ir naujasis 
nuncijus pamiltų mūsų tautą ir 
būtų jai tėviškai naudingas. 

Sausio 31 d. kukliomis vaišė
mis kolegijoje buvo pagerbtas 
prel. P. Ja tul is jo 80 gimta
dienio proga. Prel. P. Jatul is 
aukštaitis. įšventintas kunigu 
1934 metų pabaigoje. 1939 
metais a tvyko studijoms į 
Romą. Studijavo Bibliniame in
stitute, gaudamas licencijato 
laipsnį. Vėliau Gregorianumo 
universitete studijavo teologiją 
ir gavo daktaro laipsnį. Karo 
metu rūpinosi lietuviais pabėgė
liais ir kariais Italijoje. 1949 
metais išvyko į Australijos 
Adelaidę. Čia ėjo lietuvių kape
liono pareigas. Jo veikla nesiri-
bojo vien Pietų Australija: siekė 
visą Australiją kur tik buvo 
lietuvių. Buvo visų mėgstamas, 
mylimas ir liko neužmirštamas. 
Tačiau jo pasigedome. Buvo rei
kalingas Vatikano radijo lietu
viškai redakcijai darbuotojas. 

Teko todėl iš Australijos kun. P. 
Ja tu l į kviesti grįžti atgal } 
Romą. Grįžo. Čia be pareigų 
Vat ikano radijo redakcijoje, 
buvo pakviestas kard. Slypy 
t a l k i n t i u k r a i n i e č i a m s , 
leidžiant monumenta l in į 12 
tomų veikalą—Monumentą His-
torica Ucrainae. 

Kartą pradėjęs lankyt i ar
chyvus, tapo archyvų pele. Nuo 
ukrainiečių atsigręžė į Lietuvą 
liečiančią archyvinę medžiagą. 
Su kun. prof. R a b i k a u s k u 
paruošė du tomus brangios 
istorinės medžiagos apie Lietu
vos vyskupų susirašinėjimą su 
Šv. Sostu. Kan. Z. Ignatavičiui 
pasitraukus iš kolegijos vicerek-
tor iaus pareigų, pakviestas ir 
paskir tas kolegijos vicerekto-
r iumi 1969 metų pabaigoje. 
Nors visa savo asmenybe liko ir 
toliau atsigręžęs į archyvus ir 
istorinių šaltinių kedenimą, bet 
kolegijoje buvo malonus bendra
darbis: nepadėjo tiek, k iek gal 
galima buvo laukti kolegijos 
reikaluose, bet nebuvo jokiu 
būdu kokia nors kliūtis, ką kar
ta i s teko patirti iš kitų. 1982 
metais paliko kolegiją. Vysk. A. 
Deksnys 1982 metais pakvietė 
jį būti savo sekretorium. Todėl 
persikėlė gyventi į Bad Woeri-
shofen, turėdamas dvi reziden
cijas, kaip vyskupas — Romoje 
ir Bad VVoerishofene. Po prof. Z. 
Ivinskio mirties ėmėsi reda
guoti jo parušotą istorinę me
džiagą spaudai. J a u išleisti 3 
tomai. Leidžia LKMA. 

Stebina mane prelato Pau
liaus Jatulio altruizmas. Užuot 
pašventęs ir aukojęs energiją 
savo paties mokslinėms studi
joms ir leidiniams, o gabumų 
t u r i daugiau, negu re ik ia , 
pasitenkino daugiau redakcijos 
darbu, dirbant ir įamžinant kitų 
vardus. Žinoma, už kuklumą ir 
pasiaukojimą dėl kitų Dievas 
atlygins, jei ne žemėje, tai 
amžinybėje. 

Lietuvos ambasados Washingtone, D.C., personalas. Iš kairės sėdi: Angelė Bailey, Rima 
Bačauskienė, Meilė Mickienė, Danelė Vidutienė ir Danutė Nourse; stovi: Vygindas Jūras, Viktoras 
Nakas, ambasadorius Stasys Lozoraitis, Gailius Draugelis ir Saulius Levickas. 

Nuotr. T. Landsbergienės 

V Ė L ATIDARYS ATOMINĘ 
JĖGAINĘ 

Commonwealth atominė jė
ga inė Quad City vietovėje 
automatiškai buvo užsidariusi 
dėl galimo pavojaus. Dabar ją 
specialistai patikrino ir rado, 
kad ji yra saugi operuoti. 

ČEKIAI LIGONINĖMS 

Ill inois valstija iš bankų 
pas iskol inus i pusę bilijono 
dolerių, dabar išsiuntė čekius 
ligoninėms ir slaugymo na
mams už gydymą ir slaugymą 
neturtingųjų. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 
70 
Stepas net krūpteli. Širdis sunk iau ima pumpuo

t i . Jos dūžiai net galvoje atsiliepia. 
Anas Arūno pastebėtas sekėjas! Vėl laukia... Tokiu 

blogu oru, o vis tiek laukia... Ko jam reikia? Ko jis tyko? 
Ar manęs? Gal ir ne. Turiu įeiti į kitų namų kiemą... 
Tada per užpakalines duris namo. Paseksiu pro langą. 
Juk ir Lietuvoje man taip tekdavo daryt i sekant 
į tariamus kontrabanda žmones... ' 

Nesulėtindamas žingsnių ir nesidairydamas Stepas 
praeina net dvejus namus ir pasuka pro vartelius į ant
rųjų kaimynų kiemą. Anam automobilistui už namų 
nematomas peršoka per žemą tvorelę skiriančią skly
pus. Iš gretimo kaimyno sodelio išeina į užpakalinį 
skersgatvį ir jau pro vartelius pa tenka į savo kiemą. 

Namuose visiškai tamsu. 
„Matyti, Birutė dar nesulaukia po darbo savo au

tobuso... Arba vis nepatenka vidun... J i tai t ikrai pės
čia nepareis. O vaikai turbūt ta ip pat užt rukę savais 
reikalais". 

Tamsoje susiranda sutartoje vietoje, ant vinies virš 
durų, kabinamą virtuvės raktą. Tai a tsargumo dėlei 
jis čia paliekamas — tam atvejui, jei būtų pamirktas 
arba pamestas priekinių durų raktas. Birutė šią tvarką 
įvedė. Dabar tik ji ir Stepas te tur i rak tus . 

Per virtuvę įeina į butą ir tuoj užsirakina. NVuž-
degdamas šviesos prieina prie svečių kambar io lango. 
Iš neuždengto užuolaida lango gerai mato gatvėje 
prieš namus tebestovintį tamsų automobilio siluetą. 

„Automobilistas nė nenujaučia, kad jis pats ta ip 
pat y ra sekamas... Niekas neišeina iš anos namo pusės, 
o j is vis tebestovi ir laukia. Jei t ik t rumpam tebūtų 
stabtelėjęs, tai jau seniai ko nors sulauktų ir nuvažiuo
tų. J a u apie dvidešimt minučių jį seku! Nejau jis tikrai 
mane seka? Turiu tuo įsitikinti! Bet kągi jis daro?" 

Ilgai blykčiojusi automobilyje cigaretė nebesu-
švinta . Žibantis taškel is išriečia tamsoje lanką ir pra
nyks ta sniege. 

„Baigė rūkyti. . . Gal jau nusibos jam ir tuoj 
nuvažiuos? Ne, dar nevažiuoja. Tikrai — ir įdomu, ir 
baugu kažkodėl... Nagi, todėl, kad mane seka? O gal 
man tik taip rodosi ir a š tik įsivaizduoju?" 

Iš tolo pamato greitais žingsniais artėjantį vyruką. 
Atpažįsta Arūną. Atsargiai prisėlina prie durų ir tyliai 
jas a t rak ina , pa l ikdamas tik siaurą plyšelį. Arūnas 
šuoliu užlekia kelis laiptelius ir tuoj pastebi atdaras 
duris . įeina ir įjungia prieangyje šviesą. Čia pamato 
į kampą įsiterpusį tėvą. 

— Tėveli... Ką čia darai? 
— Anas sekėjas toje mašinoje... Greit užtrauk 

užuolaidas, bet kambariuose nedek šviesos. Palik 
šviesą tik prieangyje. 

Arūnui tiksliai ir be žodių atlikus tėvo nurodymus, 
Stepas jau laisvai pustamsy įeina į svečių kambarį. 

— Iš tamsos į šviesą gerai matosi, o langų užuolai
dos da r geriau slepia. Dabar atsargiai pro užuolaidos 
kraštelį gali tą žmogų pasekti. Na, ar matai? 

— Matau, tėveli. J i s dar sėdi mašinoje. 
Stepas atsargiai patraukia vieną užuolaidos kraštą 

ir stebi pro plyšį slaptingąjį automobilį. Staiga prieš 
l angus šmėkšteli tamsi figūra ir ne t rukus Stepas ir 
Arūnas išgirsta suskambėjus durų skambutį. 

Stepo širdis dunksi krūtinėje. 
— Kas ten? — negarsiai šūkteli, tikėdamasis išgirs

ti ano sekėjo vyrišką balsą. Užuot to girdi Arūną. 
— Du skambučiai — ta i Aušra. Atidaryk, tėveli, 

o aš dar seksiu. 
Stepas išeina prieangin ir įleidžia Aušrą. 
— Nedek salone šviesos, Aušrele! 
— Kodėl? 
— Todėl, kad mudu su Arūnu norime stebėti gat

vėje mašiną. 
— Ar tai toji pati , mėlynos spalvos? 
Užimti sekimu abu vyrai nebeatsako į klausimą. 

Aušra eina į virtuvę ir ima ruošti stalą vakarienei. 
— Zinai ką, Arūnai! Aš padarysiu su tuo sekėju 

eksperimentą! Tu jį toliau sek pro langą, o aš suvai
dinsiu, kad pareinu iš darbo. Šiandien jį laiku paste
bėjęs praėjau toliau ir per kiemus įėjau į virtuvę. Jeigu 
jis mane pamatys ir tuoj po to nuvažiuos, vadinasi, jis 
mane tikrai seka. Gerai jį stebėk ką jis darys, kai aš 
įeisiu į namą. 

Stepas išeina vir tuvėn ir jau nori eiti į kiemą 
— Kur tu eini, tėveli? 
— Aš tuoj pat pareisiu, Aušrele... 
Vėl per kiemus ir per skersgatvį Stepas nueina ligi 

didesnės skersinės gatvės. Tada pasuka vėl į savąją, 
tarsi grįždamas iš darbo. Nepasukdamas galvos akimis 
seka tamsų automobilį anoje gatvės pusėje. 

„Turiu jo saugotis... J i s gali staiga į mane šauti ar 
ba užpulti"... 

Širdis nelygiai, nervingai plaka, net smilkiniuose 
suskauda. Štai ir namai! Išėmęs iš kišenės raktą greit 
atsirakina duris ir įeina. Dabar jau lengviau kvėpuo 
ti. Salone Arūnas vis dar žiūri pro užuolaidos kraštelį. 

— Na, ką jis daro? 
— Kol kas nieko... Palauk! įjungia motorą! Užde

gė automobilio šviesas... J a u išvažiuoja... Nuvažiavo! 
(Bus daugiau) 

• 
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VICEPREZIDENTO 
D. QUAYLE 

PRANEŠIMAS 
Nors buvome girdėję, kad 

JAV viceprezidentas Dan 
Quayle vyksta į Pabaltijį, bet 
Amerikos didžiojoje spaudoje 
yizito metu buvo mažai atgar
sio. Per televizijos žinias buvo 
parodyta trumpa akimirka, kai 
Dan ir Marilyn Quayle, garbės 
korpusui grojant himnus, žengė 
iš lėktuvo Vilniaus aerouoste. 

Vasario 12 dieną buvo su
kviesta konferencija painfor
muoti etninę „medią". Be 
žurnalistų Washingtone, apie 
19 žmonių iš visos JAV buvo su
jungti telefonu. Su Quayle 
keliavęs Davė Beckvvith, vice
prezidento spaudos sekretorius, 
paaiškino klausimų tvarką. Jis 
papasakojo, kad jie grįžę tik 
antrą vai. rytą iš Europos. 
Taline ir Rygoje lankėsi vasario 

. 6 dieną, o vasario 7 d. buvo 
' Vilniuje, praleidžiant apie pusę 
dienos kiekvienoje valstybėje. 

1 Viceprezidentas Quayle pra-
vnešė, kad kelionės tikslas buvo 
• į tv i r t in t i Pabaltijo nepri

klausomybę, pasitarti su vals
tybių vadais apie bendradarbia
vimą bei paramos reikalingumą 
ir patirti žmonių nuomones. 
Jam atrodė, kad žmonės opti
mistiški ir pasiryžę ištesėti. 

Pasikalbėjęs Rygoje sužinojo, 
kad, nors Ryga yra 800 metų 
senumo, tik 20 metų yra buvusi 
laisva, t.y. nepriklausomybė čia 
dar naujiena. Jis pajuto žmonių 
rūpestį dėl energetikos trūkumo 
ir norą atsikratyti svetimos 
kariuomėtie^"r'r,;'i u "; 

Lietuvoje Quayle kalbėjo 
Nepriklausomybės aikštėje, kur 
buvo susirinkusi 10,000 žmonių 
minia, pilna vilties ateičiai. Jis 
žadėjo, kad Amerika tęs pa
ramą. Viceprezidentas mums 
tvirtino, kad Pabaltijo išeivijos 
rolė yraT svarbi, lialvojant apie 
investicijas užsienyje, išeiviai 
turėtų investuoti savo tėvynėse. 
Davė pavyzdį "žmogaus, kuris 
Taline atidarė šokolado fabriką, 
duodamas darbo žmonėms ir 
pakeliant krašto GNP Pabaltijy. 

Prasidėjo klausimai. Latvis 
komentavo, kad į Latviją dar 
dabar įvežama daugiau 
kariuomenės ir klausė, ką 
Amerika žada daryti paska
tinant kariuomenės išvedimą. 
Quayle atsakė, kad Jelcinas tą 
supranta, bet neturi kur karei
vius apgyvendinti. Į klausimą, 
ar JAV galėtų Rusijoje pastaty
ti grįžtantiems kareiviams 
barakus, Quayle sakė, jog Rusi
joje yra patarėjų tuo klausimu, 
bet nežada užsiimti statyba. Pati 
Amerika nežino, kaip padengti 
savo grįžtančių karių išlaidas. 
Lietuvos Vyčiai atsakė, kad sta
bilizacijos fondai Pabaltijui ne
buvo aptarti. Paklausiau ar 
numatoma lėšų dėl technolo
ginės paramos ūkio reikalams, 
jėgainėms bei gamtos sva
rinimui. Kadangi JAV siunčia 
į Rusiją maistą, ar neverta 
pasiūlyti, kad Rusija mainais 
gautų maistą iš Pabaltijo už 
naftą. Viceprezidentas pasakė, 
kad į Pabaltijį yra nusiųsta 
pašarinių javų ir 76 milijonai 
paramos. Jis mano, kad nafta 
nepasiekia Pabaltijo ne dėl 
blogos valios, o dėl bendros su
irutės, padalijimo problemų. 
Amerika neužsiima mainais ir 
negalvoja to siūlyti Rusijai. 

Lietuvoje Quayle jautė, kad 
žmonės labiausiai rūpinosi rusų 
kariuomenės išvedimu, energi
jos tiekimu ir JAV paramos 
gavimu. Jis sakė, kad yra rūpes
tis, kur parduoti Pabaltijo 
prekes, nes dabar Rusija tam 
uždaryta. Gerai atsiliepė apie 
Vytautą Landsbergį — „I found 
him at the top of his game". Jie 
ilgai kalbėjosi. Landsbegis ypač 
prašė tarptautinių inspektorių 

įvertinti jėgainės padėtį, ir 
Quayle sakė, kad Amerika 
patenkins jo prašymą. Jie pasi
rašė sutartį dėl Taikos korpuso. 
Jis laukia susitikimo su Lands
bergiu Amerikoje. 

Telefonu latvis Ilmars Berg-
manis prašė, kad JAV šelptų 
Pabaltijo vaikus maistu, vais
tais ir gal net steigiant ,,Head 
Start" programas. Buvo pa
klausta apie JAV valdžios 
paramą keliaujantiems į Pa
baltijį humanitariniais tiks
lais. Viceprezidentas atsakė: 
„Praneškit man kas nori vykti, 
kas jie yra, ir mes stengsimės 
padėti". Šią vasarą į Lietuvą at
vyks atstovai iš OPIC, organiza
cija garantuojanti investicijas. 
Priminė, kad Pabaltijis, pats la
bai nukentėjęs, turi atsižvelgti 
į mažumų teises. Estas telefonu 
komentavo, kad buvę sovietų 
kareiviai norėtų iš Pabaltijo 
grįžti atgal į savo namus ir 
tarnauti savose respublikose. 
Kadangi Estijoje bus konstitu
cijos referendumas ir parlamen
to pertvarkymas, buvo klausta 
apie estų-amerikiečių balsa
vimo teises. Quayle atsakė, kad 
reikia elgtis labai atsargiai, 
laikantis Amerikos įstatymų. 
Nebus daromos išimtys 
buvusiems pabaltiečiams dėl 
pilietybės. 

Telefonu kažkas pasakė, kad 
Lietuvoje Amerika nebėra ypa
tingai gerbiama, ?ies vėlai pa
reiškė nepriklausomybės 
pripažinimą. Quayle tai panei
gė, sakydamas, kad jis buvo 
labai šiltai priimtas, be to, 
Amerika pripažino Lietuvą ne 
vėliau kaip tris dienas po to, kai 
pirmasis pripažinimas buvo 
paskelbtas. 

Atmintinu momentu skaito 
žmonių nuoširdumą — visur jam 
tiesė rankas ir dėkojo. Dėdamas 
vainiką už žuvusius dėl nepri
klausomybės, viceprezidentas 
gailėjosi paaukojusių gyvybes ir 
jautė jiems dėkingumą. 

Iš Davė Beckwith vėliau 
sužinojau, kad prieš spaudos 
konferenciją Dan Quayle infor
mavo prezidentą apie savo 
vizitą Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje. Viceprezidentas dar 
nepadaręs formalaus pakvie
timo Vytautui Landsbergiui. 
Nors Marilyn Quayle pietavo 
Stiklioriuose su Gražina Lands
bergiene, Vagnoriene ir Daniele 
Lozoraitiene, o Vilniaus univ
ersitete lankydamasi pasirašė 
svečių knygoje, nėra jokių jos 
nuotraukų, nes su jais važiavo 
tik vienas fotografas, kuris 
laikėsi su viceprezidentu. Į 
kelionę nebuvo oficialiai pa
kviesta etninė media, o didžioji 
neparodė ypatingo susido
mėjimo. 

Tačiau lietuviai vėl laimėjo. 
Svečiai paveikti jų nuoširdumu, 
svetingumu, o prezidentas 
Vytautas Landsbergis buvo 
Quayle dažnai pagarbiai 
minimas. 

Indrė 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvos Vyčiai laukia prasidedant „Memories of Lithuania" Martiniąue vasario 2 d. 
Nuotr Martyno Vidzbalio 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Rockford, IL 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS 

Vasario 23 d. Rockfordas 
ruošiasi paminėti vasario 16 
kovo 11 ir kartu pasidžiaugti, 
matant Lietuvą ir vėl laisvų 
tautų šeimoje. 

Minėjimas prasidės šv. Mišio-
mis 12 vai. Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje. Mišias atnašaus 
kun. Anicetas Tamošaitis. 
Bažnyčioje giedos solistė 
Audronė Gaižiūniene. Mišiose 
su vėliavomis dalyvaus nuola
tiniai Rockfordo talkininkai 
Vytauto Didžiojo šaulių rinkti
nės šauliai, jie atliks garbės 
sargybos pareigas ir salėje. 

Tolimesnė programa prasidės 

varienė, C. Nevardauskienė ir 
Vaičeliūnienė. , 

Jau gerai pasisotinus, susi
rinkimas buvo tęsiamas toliau. 
Buvo pristatyta susirinkimo 
darbotvarkė, kuri buvo priimta. 
Mirę nariai R. -Nemickas, Vi 
Bražionis, Turkėvičienė ir kiti 
buvo pagerbti minutės atsi
stojimu ir susikaupimu. Proto
kolą, gana ilgą, skaitė J. Janu-
šaitis. Žinoma, kaip visur, taip 
ir čia buvo diskusijų. Apie klubo 
veiklą pranešimą padarė pirm. 
A. Navardausjias, pažymė
damas, kad klubas turėjo vieną 
išvyką į gamtą^ vieną renginį,* 
kuriame buvo įteiktos, tau
rės sporto laimėtojams, pa
skirtos aukos spaudai, gražiai 
bendradarbiauta su kitomis or
ganizacijomis, paremtas Altos 
50 metų jubiliejinis leidinys su-

2 vai. Rockfordo lietuvių klube, "25. dol. auka. Pareiškė padėką* 
716 Indiana Ave. Meninę prog- valdybai, o ypač sporto vadovui 

NAUJI MOKESČIAI 

Cook apskr. statybų skolos 
gali pasiekti 1.2 bil. dolerių. 
Numatoma, kad bus pakelti 
mokesčiai už nuosavybes, taip 
sudarant apie 32 mil. dolerių 
pajamų. 

ramą atliks garsusis „Gran
dies" ansamblis, vadovaujamas 
I. Smieliauskienės. Į minėjimą 
yra kviečiami miesto ir 
kongreso atstovai. 

Šią šventę ruošia Rockfordo 
Altos skyrius ir kviečia visus 
atsilankyti į šį minėjimą ir pa
gerbti kovojančios Lietuvos 
sūnus ir dukras, kurie savo 
krauju ir kančiomis įrašė i 
istorijos lapus laisvos Lietuvos 
vardą. 

Valdyba 

Gary, Ind. 
MEDŽIOTOJŲ IR 

MEŠKERIOTOJŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

Prieš daugelį metų įsisteigęs 
Medž io t o jų-Mešker io to jų 
klubas, vadovaujamas Alekso 
Nevardausko. turėjo savo 
metinį susirinkimą, sausio 26 
d., sekmadienį, 12 vai. dieną Šv. 
Kazimiero parapijos salėje, 
Gary, Indianoje. 10 vai. ryto 
buvo užprašytos šv. Mišios už 
visus mirusius klubo narius, 
kurias atnašavo klubo garbės 
narys prel. Ignas Urbonas. Po 
paskutinių šv. Mišių 12 vai. 
dieną susirinkimą atidarė klubo 
pirmininkas Aleksas Ne-
vardauskas, pasveikindamas 
visus gana gausiai susirinku
sius ir pakvietė prel. Igną 
Urboną sukalbėti maldą ir 
palaiminti maistą. Prelatas pa
sveikino visus su Naujais Me
tais, palinkėdamas, kad 1992 
metai būtų sveiki ir laimingi. 
Be to. padėkojo valdybai už 
užprašytas šv. Mišias už visus 
mirusius klubo narius ir 
palaimino maistą. Toliau buvo 
pietūs, kuriuos pagamino Ta-

K. Čiurinskui už sumaniai pra
vestas sporto rungtynes . 
Paprašytas ir toliau vesti šį 
sporto skyrių. 

Finansinį stovį pateikė C. Na-

Buvo kalbama, kad bus išleis
tas Mišiolas nuolatiniam naudo
jimui. Na, 1990 metais jo sulau
kėme. Pavadintas Mišiolėlis. 
Tas pavadinimas netinkamas, 
nes tai ne Mišiolėlis, bet tikras 
Mišiolas, kuris netelpa, net į 
didžiausią moterų rankinuką. 
Reikia vartoti apsipirkimui 
skirtą krepšį jam įsidėti. To 
neužtenka. Prieš einant į 
bažnyčią reikia susiieškoti to 
sekmadienio šv. Mišias, bet ir 
tai ne visada pasiseka. Pav. 
Kristaus Krikštas — sekma
dienis. Labai gerai pradėjau. 
Pirmas skaitymas, atliepiamo
ji psalmė, antras skaitymas ir... 

r. Evangelija jau „nubėgo" reikia 
versti keliasdešimt lapų ją 
surasti, o kol suradau, kunigas 
buvo ią jau perskaitęs. 

Šis Mišiolas tik kunigams, bet 
ne pasauliečiams. Turime vys
kupų, kunigų, profesorių, 

I išmintingų pasauliečių, bet nė 
vienam neatėjo mintis, kad Šis 
Mišiolas pasauliečiams, ypač 
vyresnio amžiaus, netinkamas, 
net ir lektoriai per šv. Mišias 
stovi rankas susidėję, išskyrus 
Antaną. Jį įsigiję esame penki 

Va'fdauskienė. Pranešimas*! » parapieciai 
priimtas. Pate iktas klubo' 
veiklos planas: posėdžiai, išvyka 
į gamtą, žuvavimo ir šaudymo 
rungtynės, renginys, kuriame 
bus įteiktos taures-laimėtojams 
ir geras bendradarbiavimas su 
kitomis organizacijomis. Buvo 
sudaryta sporto^ komisija: K. 
Čiurinskas, S. Rudokas ir K. 
Balt. 

Nors klubas turi vos keletą 
tūkstančių dolerių, bet buvo 
pasiūlyta paskirti aukų. Kilus 
diskusijoms, aukos liko nepa
skirtos ir tikimasi, kad tai atliks 
valdyba savo nuožiūra ir ne 
tokiomis didelėmis sumomis. 

Pasirodo, kad klubas turi 87 
narius. Susirinkimo metu įstojo 
trys nauji nariai — Birutė Ruz
gienė ir VI. Vailionis su žmona. 

Reikia pasidžiaugti, kad klu
bas taip gražiai veikia. Nario 
mokestis mažas. Išvyka į gamtą 
ir metinio susirinkimo vaišės 
apmokamos iš kasos. Todėl 
įplaukos į kasą yra mažos. 

Ant. Repšienė 

Worcester, MA 

REIKALINGAS 
MIŠIOLĖLIS 

Keletą metų naudojomės pa
traukliomis šv. Mišių knygutė
mis. Prie jų visi pripratome. 
Buvo lengva jose sekti šv. Mišių 
eigą ir į jas įsijungti. Teko 
girdėti, kad per brangus pasi
darė jų leidimas. Pilnai su
prantame. 

Kovo 8 d., sekmadienį, Šv. 
Kazimiero šventė. 1 vai. p.p. 
Maironio Parke tradiciniai šv. 
Kazimiero parapijos pietūs. 

100 MIL. DOL. ATOMINEI 
JĖGAINEI 

Illinois Power bendrovė gavo 
teisę 9% pakelti elektros kainą, 
kad sudarytų 100 mil. dol. 
Decatur vietovėje pilnai įrengti 
elektros atominę jėgainę. 

INTERNATIONAL 
f 

TRAVEL CONSULTANTS %Ą i ( j ^ T 
Organizuojame grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
952S South 7 9 t h Av»nu« 2 2 3 Kalvari jų gatvė 
H l c k o r y MII!, I l l l no la 6 0 4 5 7 V i ln ius , U a t u v a 
Talafonaa (708) 430 -7272 T a l a f o n a t 3SO-115 Ir 7 7 8 - 3 9 2 

REAL E S T A T E R E A L E S T A T E 

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 vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

: m 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kadzla Ava., 

CNcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Simaitis 

Irsna Bllnstrubiene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kadzia Ava. 
Tai. 436-7878 

Qntui)£< 
£A 

•wM* aS] 

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-* 100, res 312-778-3971 

Gerai, kad atliepiamosios 
psalmės atsakymas spausdina
mas kiekvieną savaite parapijos 
biuletenyje, taip ir pasiliko šv. 
Mišių dalyvių tarpe rankose, tik 
parapijos biuletenis, kurį ir per 
Mišias daugelis pasiskaito. 

Bažnyčioje, suoluose dar yra 
užsilikusių senų knygučių, 
kuriomis pasinaudoja čia gimę 
lietuviai, ypač šiokiadieniais. 
kai jie ateina išklausyti šv. 
Mišių ir mintinai nežino visų 
atsakymų, bet ir tos knygutės, 
nuo dažno jų vartojimo, jau 
baigia savo „dienas'*. Tada 
nebus visiškai nieko pasilikę, 
išskyrus „Giesmynėlį", tikrai 
moderniškai meldžiamės... 

Tie, kurie rūpinasi šio Mišio
lo išleidimu turėtų pamąstyti, 
kad būtų didelė žala religiniu ir 
tautiniu atžvilgiu, jei su šiuo 
Mišiolu pasibaigtų tinkamų pa
sauliečiams maldaknygių leidi
mas, tiksliau sakant, Mišiolėlis. 
Jis yra reikalingas. Turime rū
pintis ir toliau, kad lietuviai už 
Lietuvos ribų kuo ilgiausiai iš
laikytume lietuvybę ir kataliky
bę. Nors Lietuvą laisva ir Nepri
klausoma, ne visi sugrįšime į ją. 
Taip. kol svetur bus nors vienas 
gyvas lietuvis, tebūna gyva re
liginė bei tautinė dvasia, ir 
lietuviška maldaknygė. 

J . M. 

Parduodami Udo Beach Sara-
sota, FL du .,dupiex" namai po 2 
bt. su įrengimais; % bloko nuo jū
ros. Kreiptis: 

Tel. 508-754-1492 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376 -1882 ar 376 -5996 

10%—20°/o—30°/o pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
aas mus. »: 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 YVast 95th Strat 
Tai . — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Cvcngos oniesto leidimą Dubu 'f 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąi>-
r. ingai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR SALE 
Uthuanian couple selling Lithu-
anian resort vvith furnishings in Lith. 
community of Irons, Ml on beautiful 
pvt. Beaver Lake.Excellent buy. 

Call: 616-266-5426 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; 
kankinys kun. J. Dabrila; 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai; šeimos istorija 
— studijos, mokytojavimas 
Plungėje, Pasvaly, Vilniuje; 
gyvenimas Austrijoje, Vokietijoje, 
Amerikoje; darbas „Lietuvių Encik
lopedijoje". Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et. Valstijos mokesčio. Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

RUDENIO VYNAS, eilėraščiai. Vladas Šlaitas. 
55 psl $5.00 

VILKAS IŠ GALŲ. romanas. Vyt. Volertas. 304 
psl $12.00 

ĄŽUOLŲ RANDAI, Sibiran tremtinės at
siminimai. Antanina Garmutė. 127 psl. . $6.00 

AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE, Sibiran tremtinių 
atsiminimai. 303 psl $10.00 

SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nijolė 
Jankute. 192 psl $7.00 

MOTERIS SU BALTU CHALATU, gydytojos 
dienoraštis. Dr. K. Šimaitienė. 494 psl. $20.00 

PAŠAUKĖ MANE.... popiežiaus Jono Povilo II 
biografija. Iš lenkų kalbos vertė kun. R. 
Jakulis. 351 psl $4.00 

GYVENIMO DULKĖS, novelės ir apybraižos. 
Andrius Norimas. 199 psl $8.00 

GYVENIMO AKIMIRKOS, atsiminimai. I dalis. 
Liudas Dambrauskas. 675 psl $12.00 

GYVENIMO AKIMIRKOS, atsiminimai. II dalis. 
Liudas Dambrauskas. 461 psl $10.00 

MEŠKOS MAUROJIMO METAI, romanas. 
Kazimieras Barėnas. 444 psl $15.00 

LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 
1387-JI METAI. Jonas Dainauskas. 352 
psl $15.00 

RAŠYTOJAS POKARIO METAIS, dokumentų 
rinkinys. Vyt. Kubilius, R. Pakalniškis. 
590 psl $10.00 

ATSIMINIMAI, nepriklausomybės keliais. Mar
tynas Yčas. 240 psl $20.00 

KELIONĘ Į KAUNĄ, romanas. A. Norimas. 167 
psl $10.00 

BALTIC STATES VS THE RUSSIAN EMPIRE. 
1000 years of Struggle for freedom. Vai. 
Ramonis 79 psl $5.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 



NAUJAS ŠALTAS KARAS, 
BET JAU DĖL SIELŲ 

E. RINGUS 

Prieš 25 metus Jeruzalėje po
piežius Paulius VI ir Konstan
tinopolio patriarchas Atena-
goras pažadėjo vienas kitam ir 
Dievui užbaigti abiejų bažnyčių 
schizmą. Tačiau užuot page
rėjus bažnytiniams santykiams, 
jie pablogėjo. Politiniam karui 
pasibaigus tarp Rytų ir Vakarų, 
prasidėjo nauja konkurencija, 
bet jau bažnytinė. Dalyvauja 
trys konkurentai: Roma, Mask
vos stačiatikių hierarchija 
ir islamas. Komunizmui sugriu
vus, visos prispaustos energijos 
išsiliejo. Atgijo du svarbiausi 
žmonijos elementai; nacionaliz
mas ir religija. Istorija kartojasi 
ir abu judėjimai atneš daug 
aukų, nes tautos kovoja ne tik 
dėl kalbinių skirtumų, bet ir dėl 
skirtingų religijų (Jugoslavija). 

Turbūt karščiausias „šaltas" 
karas vyksta tarp Maskvos ir 
Romos. Kivirčas tarp abiejų reli
ginių sostinių vyksta nuo skiz-
mos pradžios. Ji vėl paaštrėjo 16 
šimtmetyje, kai unitai atsiskyrė 
nuo Maskvos patriarchato. Pra
radimo kelių milijonų tikinčiųjų 
Romos naudai pravoslavų dva-
siškija nepamiršo. Jie netgi 
pasinaudojo Stalino „gerašir
diškumu", kai jis leido pra
voslavams 1946 m. dar labiau 
spausti unitus, ypač vakarinėje 
Ukrainoje. 

Dabartinis popiežius ypa
čiai stengėsi sujungti abi 
bažnyčias ir išlygnti religinius 
skirtumus. Hierarchų suvažia
vimas 1991 m. birželio mėn. tei
giamų vaisių nedavė. Pravosla
vai kaltina unitus, kurie neva 
neteisėtai perėmė pravoslavų 
bažnyčią viename Rumunijos 

? mieste. Pagal juos panašūs inci
dentai įvyko ir vakarinėje 
Ukrainoje. Be to, Maskvos hie

rarchija pasipiktina neva per 
daug energinga veikla katalikų 
organizacijų buvusios imperijos 

'ribose, ypač, kad ši veikla 
ateina iš Lenkijos. Pavyzdžiui 
Minsko arkidiecezijos admi
nistratorium paskirtas len
kas, taip pat Maskvos ir Ka
zachstano srityse. Buvusiose 
Lenkijos srityse atidaryta apie 
3000 katalikų bažnyčių, kurias 
daugiausia aptarnauja lenkų 
kunigai. 

Konfliktas tarp Maskvos ir 
Kijevo hierarchijų nėra 
mažesnis. Maskvos patriarcho 
titulas vis dar lieka visos Ru
sijos. Todėl Ukrainos vadovybė 
nejaučia pareigos šį titulą res
pektuoti. Nemažesnė trintis 
vyksta pačioje Ukrainoje tarp 
pravoslavų ir unitų. 

Dėl buvusios imperijos pi
liečių sielų neatsilieka ujamas. 
Šešiose respublikose gy —& apie 
50 mil. islamo pasekėjų. Dėl jų 
konkuruoja vakarietiška Tur
kija ir radikalus Iranas. Per 
paskutinius dvejus metus apie 
5000 islamiškų šventovių ati
daryta islamiškose valstybėse. 
Neseniai Maskvos dienraštyje 
buvo diskutuojamas klausimas, 
kaip elgtis su islamiškomis res
publikomis, kurios buvo užka
riautos 18 ir 19 šimtmečiuose. 
Maskvai tada kainavo daug, o 
dabartinės pastangos prisi
laikyti jas kainuos dar daugiau. 
Rusai atėjūnai nujaučia pavojų 
ir grįžta. Dėl rasinių skirtumų 
pasislėpti vietinėje visuomenėje 
neįmanoma. Turkija ir Iranas 
jau pripažino visų respublikų 
suverenumą ir kiekvieną jų 
bando padėti moraliai ir mate
rialiai. Milijonai Koranu pla
tinami ir vyriausybių atstovai 
lanko sostines. 

Dauguma islamiškų respub
likų yra Suni išpažinttgeiftcaip 
ir turkai. Tik 10 mil. šiitų yra 
Azerbaidžane, todėl ir ryšys 

tarp Azerbaidžano ir Irano yra 
artimesnis. Atidarytas gelžkelis 
tarp Teherano ir Baku miestų 
jau be sovietų leidimo. Prieš 
keletą mėnesių Azerbaidžanas 
perėjo į lotynišką raidyną, 
kadangi daugumos respublikų 
kalbos yra giminigos turkų 
kalbai. Turkijos radijo stotys 
duoda turkų kalbos pamokas. 

Vakarų politikai rimtai yra 
susirūpinę islamo atgimimu 
buvusios imperijos srityse. Di
džiausią pavojų sudarytų, jeigu 
Irano mulos nugalėtų tikinčiųjų 

sielas vidurinės Azijos teri
torijoje, sudarydamos masinį 
politinį ir ekonominį bloką, 
tur in t į daug žaliavų, kaip 
alyvos, aukso ir uranijaus. 
Uranium ypatingai interesuo
jasi Iranas ir spėliojama, kad už 
kelerių metų atominis ginklas 
jau bus jų rankose. Vakarai 
ypač bauginasi radikalaus 
islamizmo, nes tada visos arabų 
tautos drauge su imperijos 
respublikomis ii Pakistanu 
sudarytų pavojingą vienetą 
Afrikoje ir Azijoje. Didžiuma 
alyvos gaunama iš islamiškų 
kraštų. 

Kinija — tautų ir religijų 
rinkinys — su atida seka islamo 
atbudimą ir vystymąsi, nes 
vakarinėse srityse gyvena mili
jonai islamo išpažinėjų. 

Filosofija nežino kitos pa
guodos, kaip tik užmiršimas. 

Lamennais 

A.tA. 
ANTANAS KAMSTAITIS 
Gyveno Miller, IN. 
Mirė 1992 m. vasario 14 d., sulaukęs 68 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Griškabūdyje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Petronella Daugsai-

tis, duktė Aldona Wingel, žentas Paul; anūkai: Scott, Heidi, 
Brian. 

Priklausė Liet. Medžiotojų ir Meškeriotojų draugijai, Gary 
IN; Chicagos lietuvių klubams: Suvalkiečių, Zarasiškių, Šakių 
apskrities. 

Laidotuvės įvyko vasario 17 d. Iš koplyčios 9 vai. ryto bu
vo atlydėtas į St. Casimir bažnyčią, 1390 W. 15 Ave., Gary, 
IN, kurioje 10 vai. ryto įvyko gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų buvo nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Nuliūdę žmona, duktė, žentas ir anūkai . 

Laidotuvių direkt. James Burns. Tel. 219-942-1117. 

A.tA. 
STASYS ŠAKINIS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. vasario 17 d., sulaukęs 73 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Plungės apskrityje. Amerikoje išgyveno 

42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Frieda, sesuo Elena 

su šeima Lietuvoje; taip pat daug dukterėčių ir sūnėnų. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, vasario 19 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 20d. Iš koplyčios 

10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 10:30val. ryto įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

Mieliems giminaičiams DANGUOLEI ir STASIUI 
SURANTAMS, broliui 

A.tA. 
ADOLFUI SURANTUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą. 

Great Falls, VA 

Bačkaičių šeima 

A.tA. 
SŪNUI ALMANTUI 

mirus, jo tėveliams ONAI IR JUOZUI TOLIUŠIAMS, 
giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą. 

Bronius ir Eleonora Paliulioniai 
Pranas Tomoševičius 

Mūsų mylima Mamytė, Senelė ir Prosenelė 

A.tA. 
ALFONSĄ ŠARAUSKIENĖ 

Mirė 1992 m. vasario mėn. 14 d., sulaukusi 94 m. amžiaus. 
Gyveno Cicero, IL. 

Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje. 
Pasiliko dideliame liūdesyje dukros: Genovaitė Grinciū-

nienė, Lietuvoje, Ona Linčiauskienė, žentas Vaclovas Kanado
je, Regina De Fronzo, žentas Mykolas, Italijoje, Petrė Tamo
šiūnienė, žentas Alfonsas, Alfa Laniauskienė, žentas Vacys, 
Cicero, IL, sūnus Justas ir marti Rasa, Woodridge, IL. Liko 
dešimt anūkų ir keturi proanūkai. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei, BALF'ui, Šv. 
Kazimiero Seselių rėmėjoms ir Tėvų Marijonų bendradarbių 
draugijai. 

Kūnas pašarvotas Vance Funeral Home, 1424 S. 50th 
Ave., Cicero, IL., pirmadienį, vasario 17 d. nuo 3 vai. p.p. iki 
9 vai. vakaro ir antradienį, vasario 18 d. nuo 2 vai. p.p. iki 
9 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 19 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę dukros ir s ū n u s su šeimomis. 

Laidotuvių direkt. Jean Vance, tel. 708-652-5245. 

A.tA. 
PETRAS ŽOLYNAS 

Gyveno Chicagoje, West Lawn apylinkėje. 
Mirė 1992 m. vasario 16 d., 11:10 vai. vakaro, sulaukęs 

84 m. amžiaus. 
Kilęs iš Vilkaviškio apskrities, Gižų valsčiaus, Baltrakio 

kaimo. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Vanda, Lietuvoje 

sesuo M. Peleckienė ir sesuo K. Marijauskienė su šeimomis 
ir mirusios brolio šeima; Amerikoje — artimų giminių 
Bačkaičių, Baleišių, Aleksandro Jucio ir Kosto Žolyno šeimos, 
kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Balfui, Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių Fon
dui, Lietuvių istorijos draugijai. Buvo dosnus lietuviškosios 
veiklos rėmėjas gausiomis finansinėmis aukomis. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį, vasario 18 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 19 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312476-2345. 

L 

TRISDEŠIMTIES M E T Ų MIRTIES S U K A K T I S 

A.tA. 
BRONIUS KVEČAS 

Vasario 16 d. suėjo trisdešimt metų, kai negailestinga mir
tis atskyrė iš mūsų tarpo mylimą Tėvą, Uošvį, Senelį. Palr -
dotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje. 

Nors laikas bėga, mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Gailestingas Dievas tesuteikia jam Amžiną Ramybę. 

Šviesiam jo atminimui už jo sielą bus aukojamos šv. Mišios 
šiose vietose: 

Tėvų Pranciškonų vienuolyno koplyčioje, Brooklyn, N. Y. 
vasario 16 d. 7 vai. ryto. 

Šv. Teresės bažnyčioje, Sunny Hills, Fla. vasario 16 d. 11 
vai. ryto, 

St. Michael bažnyčioje, Hot Springs, Ark. vasario 23 d. 9 
vai. ryto, 

Tėvų Jėzuitų koplyčioje, Chicago, 111. vasario 23 d. 11:15 
vai. ryto, 

Šv. Kazimiero bažnyčioje, Los Angeles, Calif. balandžio 
14 d. 8 vai. ryto. 

Nuoširdžiai prašome gimines, draugus ir pažįstamus 
prisiminti jį savo maldose. 

Nuliūdę: Sūnūs, duk ros ir jų šeimos. 

A.tA. 
ADOLFUI SURANTUI 

Lietuvoje mirus, brolį StASJ ir jo žmoną DANGUOLĘ 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime 

Tania ir Guy Crrneux 
Irena Jarošekienė 
Veronika Kiznienė 

Mielam kolegai ir draugui 

A.tA. 
mokytojui 

PETRUI ŽOLYNUI 

mirus, jo žmoną mokytoją VANDĄ ir ki tus gimines 
^įįHn artimuosius nuoširdžiausiai užjaučiame ir drauge 

liūdime. 

Jurgis ir Palmyra Lampsačiai 
Juozas ir Pranė Masilioniai 

DRAUGAS, antradienis, 1992 m. vasario mėn. 18 d. 

A.tA. 
VINCAS SENDA 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė Palos Community ligoninėje 1992 m. vasario 15*d., 

1:30 vai. ryto, sulaukęs 89 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Alksnėnų 

kaime. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterėčia Regina Juškai-

tienė su vyru Vytu ir sūnumis Saulium bei Edžiu; artimi drau
gai: Sofija Miliauskienė ir jos dukros Dana, Aldona ir Birutė; 
pusbrolis Juozas Birgelis Kanadoje; mirusios pusseserės 
dukros: Birutė Senfarienė su šeima Floridoje; Jūratė ir Dalia; 
Lietuvoje sūnėnai su šeimomis: dr. Vytas Senda; Kazimieras 
ir Danutė Sendai; Jonas ir Marytė Sendai, dukterėčia Onutė 
ir Kostas Simelevičiai su šeima. 

Velionis buvo brolis a.a. Antano, a.a. Igno, a.a. Augusto 
ir a.a. Magdalenos. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai ir šaulių chorui; Liet. 
Fondui; Liet. Bendruomenei, Liet. Pensininkų draugijai; Šv. 
Kazimiero Lietuvių kapinių sklypų sav. organizacijai; Union 
Pier, MI lietuvių klubui, buvo rėmėjas: „Seklyčios", Kr. 
Donelaičio mokyklos ir ramovėnų sekretorius. 

Kūnas pašarvotas antradienį, vasario 18 d nuo 4 iki 9 v.v., 
koplyčioje, 4330 S. California Ave. Atsisveikinimas trečiadienį 
7 v.v. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 20 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukterėčia ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9662 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4346 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

. 

~, 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

u 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 

Chicago, Illinois 60629 
l-(312)-476-2345 

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 namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

I 
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x L ie tuvos Nepr ik lauso
mybės minėjimą rengia Altą 
Cicero vasario 23 d., sekma
dienį. Šv. Mišios bus 11 vai. Šv. 
Antano bažnyčioje. Jas laikys 
kun. K. Trimakas. Pamaldų 
metu giedos sol. Laima Stepai-
tienė, akompanuojant M. Pra
puoleniui. Tuoj po pamaldų 12 
vai. Šv. Antano salėje aka
deminė dalis, kur Nepriklau
somybės Aktą skaitys J. M. 
Variakojis, paskaitą skaitys An
tanas Kučys, Dainuos šaulių 
r inkt inės moterų sekstetas, 
Sofija Palionienė, akompanuo
jant muz. Juozui Sodaičiui. Po 
minėjimo bus kavutė. 

x Kun. G. Kijauskas, S J iš 
Cleveland, OH ves gavėnios 
susikaupimui skirtą dieną, kovo 
21 d. Ateitininkų namuose 
Lemonte. Kviečiami visi skirti 
tą dieną savojo krikščioniško 
gyvenimo apmąstymui. 

x Balfas d i rba daug, tai 
žino baltininkai ir rėmėjai, žino 
ir jaučia Lietuva. Bet jis dirba 
per tyliai ir dėl to kalti ra
šantieji ir fotografai. Balfas 
remia Lietuvoje tremtinius ir 
politinius kalinius, senelius, li
gonius, vaikus. Siunčiami me
dikamentai, maisto drabužių, 
vaistų siuntiniai. Vieną dieną 
drabužių sandėlys pilnas, o už 
kelių dienų jau ištuštėjęs. Dabar 
visi peržiūrime savo drabužines, 
krauname žiemos drabužius at
sargai, ieškome vasarinių. Dalį 
gerų, švarių drabužių vežkime 
į Balfą. 

x Į IX šokių šventę atvyks
ta šokių ansambliai iš Ameri
kos, Kanados, Argentinos, Bra
zilijos, Vokietijos, Australijos ir 
iš laisvos ir viso pasaulio 
pripažintos Lietuvos. Šokių 
šventa įvyks liepos 5 d. Rose-
mont Horizon stadione netoli 
Chicagos. Pradžia 2 vai. p.p. 

x I e škomas Vytas Kamins
kas, Prano sūnus ir jo motina 
Magdalena Kaminskienė, anks
čiau gyvenę, 3231 S. Emerald 
Ave., Chicago, IL 60616. Rašyti 
V. Obleiteris, Žardininkų 18-20, 
Klaipėda 5815, Lithuania. 

x Nijolė Ščiukaitė savo est
radinėmis dainomis jau gerai 
mums pažįstama ir klausytojų 
labai mėgiama. Dainininkės 
koncertas Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte, vasario 21 d., 
penktadienį, 7 vai. vakaro. Lau
kiame atsilankant. Po koncerto 
pasivaišinsime kava ir pyra
gaičiais. 

(sk) 

x Beverly Shores Lietuvių 
klubas Vasario Šešiolikto
sios dienos minėjimą rengia 
kovo 1 dieną, sekmadienį, 12 
vai. Šv. Onos bažnyčioje. Po 
pamaldų ir trumpos pertraukos 
prasidės iškilmingas Nepriklau
somybės šventės minėjimas. 
Pagrindinę kalbą sakys poetas 
Julius Keleras, kuris Illinois 
universitete ruošia lituanistikos 
mokslų daktaratą. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuopa 
rengia Užgavėnių blynus — 
Mardi Gras popietę vasario 22 
d., šeštadienį, 4 vai. p.p. Sekly
čioje. Kviečiami su kaukėmis ir 
be jų dalyvauti Mardi Gras. Bus 
premijuojamos gražiausios 
kaukės, vaišinami blynais. In
formuoja Sabina Henson. 

x Dr. Juozas Oleka, Lietu
vos sveikatos ministeris, at
vyksta į Chicagą kovo 3-4 
dienomis. Su lietuviais susitiks 
Seklyčioje kovo 3 d. 4 vai. p.p., 
o St. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje kovo 4 d. 7:30 vai. 
vak. Visi kviečiami susipažinti 
su Lietuvos sveikatingumo 
klausimais. 

x Daiva Kuzmickaitė, jau
na mokytoja iš Lietuvos, dirban
ti su Lietuvos ateitininkais, 
porai dienų atvyko į Chicagą. Ji 
vasario 23 d., sekmadienį, 12 
vai. p.p. Ateitininkų namuose 
Lemonte kalbės apie veiklą su 
jaunimu Lietuvoje. Kviečiami 
visi ateitininkai ir visi besi
rūpinantieji Lietuvos jaunimo 
auklėjimu. 

x Pe t r a s Petrut is „Margu
čio" radijo vedėjas, yra IX išei
vijos lietuvių Tautinių šokių 
šventės rengimo komiteto 
narys. Jis rūpinasi, kad šventės 
informacija būtų skelbiama per 
visas lietuvių radijo laidas JAV 
ir Kanadoje. 

x Atsiuntė po 15 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
G. Ciparis, Kazys Domarkas, 
Vytautas Sendzikas, Ona Gus
tienė, Nina Noris, John 
Gabrius, Stanley Dimgaila, 
Liudmila Stulpin, A. Rauchas, 
S. Mykolaitis. Kostas Žalnierai-
tis, Ona Maciulevičius, Aldona 
Jesmantas, A. Pilipavičius. 
Dėkojame už aukas. 

IS ARTI IR TOLI 

Kandidatė j Illinois senatą su viešniomis ir respublikonų lygos pirmininku. Iš kairės: Rita 
Našhūnaitė ir Danutė Širvienė — viešnios iš Lietuvos. Patricia Juozaitytė-Trowbridge ir Vytau
tas Jasinevičius. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
APIE TEATRO FESTIVALĮ 

Iš Vilniaus į Chicagą vasario 
13 d. atskrido Tarptautinio teat
ro festivalio organizatorė Rūta 
Vanagaitė Wiman, kuri su 
dviem padėjėjais Lietuvos sos
tinėje organizuoja Tarptautinį 
teatro festivalį. Ji yra išėjusi 
teatro studijas, dirbo Jaunimo 
teatro vadovybėje ir su šiuo 
teatru jau yra lankiusis Chica-
goje. Dabar iš Jaunimo teatro 
pasitraukusi, visas jėgas ir laiką 
skiria festivalio organizavimui, 
įsitikinusi, kad tam labai pa-

x Šių metų Montessori ma
dų parodoje „Skambėk, Pava
sarėli" vasario 23 d. modeliuos 
Loreta Gvazdinskienė, Asta 
Hannan, Erika Jakubauskaitė, 
Aldona Pankienė ir Rima 
Polikaitytė. 

(sk) 
x Liet. Mot. Fed. klubų Chi

cagos skyrius kviečia nares ir 
viešnias į susirinkimą vasar io 
23 d. 12 vai. Balzeko muziejuje. 
Pasiklausysime pašnekesio apie 
gyvenimą Sibire. 

(sk) 

x Polikaitis Accounting & 
Tax Service pildo pajamų ir 
kitų įvairių mokesčių formas. 
Reikalui esant a tvyksta j 
namus. Kreiptis: Raymond C. 
Polikaitis, accountant , tel. 
708-371-2184. 

(sk) 

x J a u laikas tvarkyt i mo
kesčius valdžiai 'income tax)! 
Algis A. Luneckas, kaip ir 
visada per ilgą eilę metų, pasi
ruošęs jums patarnauti šešta
dieniais savo įstaigoje, 2501 W. 
69 St., Chicago. Susitarimui 
prašau skambinti 312-77*0800. 
Reikalui esant, su malonumu 
atvyksiu į namus ir užpildysiu 
formas. Algis A. Luneckas, 
Accountant. 

(sk) 

x Pasau l io lietuvių cent ro 
madų paroda kovo 22 d. 12 vai. 
centro didžiojoje salėje. Kok
teiliai, pietūs. Pamatysime 
naujausias pavasario ir vasaros 
madas. Stalus ar pavienes vie
tas užsisakyti pas R. Riškiene, 
tel. 708-599-2253 arba pas D. 
Dundzilienę, tel. 708-986-9068. 
Vienam asmeniui $25.00 

(s 

x Norėdami atšvęsti įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreiptis į Baltijos res
toraną, 8100 Rober ts Rd., 
Jus t ice , n . tel. 1-708458-1400. 

(sk) 
x Siunt inia i į Lietuvą per 

ATLANTA IMPORT EXPORT: 
siuntinio, sveriančio virš 100 
svaru 1 sv. persiuntimo kaina — 
69 centai už svarą, lengvesnių 
siuntinių — 79 centai. Siun
tinius galima atsiųsti UPS. 
Sunkiems laikams Lietuvoje 
a tė jus , pas i t e i rauk i t e dėl 
skubiau pristatomų maisto 
siuntinių bei greitųjų siuntinių. 
Taipogi, neilgai trunkant, per
siunčiami pinigai doleriais Jūsų 
giminėms Lietuvoje. ATLAN
TA IMPORT EXPORT, 2719 
West 71 st Street , Chicago IL 
60629. Tel. (312) 434-2121. 

(sk) 

x P. Trombridge iš Dovmers 
Grove. 111., „Draugo" paramai 
įteikė 50 dol. auką. S. Vaškys, 
St. Petersburg Beach, Fla., at
siuntė 20 dol. Mečys Šilkaitis, 
Santa Monica, Cal., už „Drau
go" siuntinėjimo ir adreso 
pakeitimą į St. Petersburg, Fla., 
pridėjo 10 dol. auką. Visiems 
ačiū. 
x Maistas šv. Velykoms! 

Virš 60 SVARŲ: dešros, sūris, 
aliejus, kava, cukrus, vaisiai ir 
kt. - $85. 22 SVARAI vien tik 
mėsos gaminių — $85; 11 
SVARŲ dešrų, 6 dėžutės ameri
kietiškos kavos — $58. Trans-
pak, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x J ū r a Galinis-Kredys par

duoda gražius žemės sklypus 
Castlewood Parke (prie „Atei
tis" namų arti P.L. Centro 
Lemonte). Skambinkite Centu-
ry 21 Prime. (708) 301-0880 ar 
ba į namus (708) 924-7049. 

(sk) 
x Kaip ir kiekvieną mėne

sio paskutinį sekmadienį, 
vasario 23 d. BALTIA EX-
PRESS (member of Amber 
Group) priiminės velykinius 
siuntinius j Lietuvą Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte nuo 9 
v.ryto. Informacijai skam
binkite: 1-800-SPARNAI, arba 
1-800-772-7624. 

(sk) 

x „Night Over Lithuania", 
angliškai įkalbėtą dokumentinį 
filmą, galima įsigyti Balzeko 
muziejuje ir pas Daivą Meilienę, 
10948 So. Lombard Ave., 
Chicago Ridge, 111. Čekį už 
$25.00 rašyti: SOS Lithuanian 
American Community. Inc. 

(sk) 
x Linas Olšauskas, Cal 

dwell Ranker Real Estate, 5840 
W. 95 St., Oak Lawn, IL. Perku 
ir parduodu namus Chicagoje ir 
plačioje apylinkėje. Tel . 
708-424-4000. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia su 
NUOLAIDA siuntinius į Lietu
vą ir pristato i namus. Minimu
mas $20. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60829, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

lankus laikas, nes Lietuva savo 
dainuojančia revoliucija ir 
ryžtingais laisvės bei demokra
tijos siekimais yra pasiekusi 
tarptautinio garso politikoje ir 
dabar reikia tą palankumą 
panaudoti naujiems kultū
riniams prasiveržimams. 

Dalios ir prof. Jurgio Anysų 
bute, Illinois universiteto ra
jone, sukviestiems daugiau 20 
laikraštininkų ir visuomeni
ninkų painformavo apie tas pa
stangas. Čia buvo atvykęs ir 
tarptautinių teatro festivalių or
ganizatorius Bernard Sahlins, 
kurio sukurtą religinę misteriją 
„Sutvėrimą" Chicagos universi
teto Court teatras sausio 10 -
vasario 23 dienomis statė Roc-
kefeller koplyčioje. Jis yra lan
kęsis Lietuvoje. Vilnius jam yra 
daręs teatrų miesto jspūdį. Šiam 
teatro festivaliui organizuoti jis 
praleis Lietuvoje r. et porą mė
nesių, ir jau tarias; su lėktuvų 
bendrove gauti visą lėktuvą 
nuskraidinti į festivalį vieną 
Chicagos teatrą su svečiais. 

Jiedu pasidžiagė, kad Lietu
vos kultūros ministerija yra tik
rai palanki teatro festivaliui. 
Lietuvos visuomenė, tiek išken-
tėjusi vergijoje, dabar jaučia, 
kad atėjo laikas pakelti galvas. 
Festivalis Vilniuje bus 1993 m. 
gegužės 9-23 dienomis. Bus pra
dėtas ir užbaigtas Lietuvos teat
ro vaidinimais. Jau pasižadėjo 
iš Švedijos atvykti Ingmar Berg-
man vadovaujama grupė. 
Vedami pasitarimai su Italijos, 
Britanijos ir kitais teatrais. 
Politiniais sumetimais, geri
nant santykius, gali tekti pa
kviesti ir Lenkijos bei Izraelio 
teatrų grupes. 

Festivalis pareikalaus ir ne
mažai lėšų, bet jau gauta 
aukomis ir iš firmų, kurioms 

pažadama reklama, stambes
niais įnašais, taip. kad turima 
pusantro milijono rublių ir gero
kai dolerių. Teatro festivalis jau 

dukart savaitėje garsinamas per 
televiziją ir turi savaitinę radijo 
programą. Iš išeivijos tikimasi 
moralinės ir finansinės pa
ramos. I viską žiūrima viltingai, 
tam turint pagrindo. Numa
toma sudaryti filmą apie teatro 
festivalį. Į tą bus įpinta ir firmų 
reklamų, kas duos naujų 
pajamų, o teatro festivalio biu
džetas gal sieks ketvirtį milijono 
dolerių. 
Teatras Lietuvoje yra susilau

kęs palankumo, nes net okupa
cijos metu scenoje buvo įma
noma pasakyti tai, ko kitur ne
buvo galima prakišti. Jau yra 
buvę Pabaltijo tautų festivaliai, 
praėję sėkmingai, tai dabar nei 
estų, nei latvių trupės nedaly
vaus, bus tik jų atskiri teatralai. 
Laukiama atvykstant apie 100 
užsienio korespondentų. Jie ir 
plačiau informuos apie Lietuvą, 
kaip ir atvykstantieji teatralai 
plačiau susipažins su Lietuva. 
Tokį tarptautinį teatro festivalį 
numatoma organizuoti kas dve
ji metai Lietuvoje. Lietuva jau 
turi viešbučių sutalpinti atvyk
siančius. Dar statomas ir Shera-
ton viešbutis. Vaidinimai 
kitomis kalbomis bus kartu ver
čiami ir į lietuvių bei dar kitą 
kalbą. 

Bus galima pravesti ir pla
tesne informacija. Lietuva jau 
gauna teisę perteikti savo žinias 
per satelitą. Šiame pasitarime 
dalyvavęs B. Sahlins, Chicagos 
universiteto teatro patarėjas ir 
rašytojas, prasitarė, jog Lietuva 
turi teatro genijų. Lietuvoje fes
tivalio rengėjai jau yra sukūrę 
savo organizaciją su vadina
momis ,,non profit". Jau yra 
pradėtas Lietuvos teatro festi
valio laikraštinio pobūdžio 
leidinys. 

Šis informacinis pasitarimas 
baigtas šauniomis šeimininkų 
Anysų vaišėmis. 

Juoz. Pr . 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Dr. Saulius Pečiulis kal

bėjo Kultūros Židinyje Vasario 
16-tos minėjime apie padėtį Lie
tuvoje. Jis yra biržos direk
torius, nors birža Lietuvoje turi 
dar abejotiną vertę. Jis mokosi 
New Yorke. 

— Lietuvos Vyčių 41 kuopa 
Vidurio Atlanto srityje šv. 
Kazimiero šventę paminės kovo 
8 d. Bus kartu ir vyčių suvažia
vimas, kurį globoja 41 kuopa, 
pirmininkaujama Bill Kurnėtos. 

— A. a. Julija Kunigėlienė 
mirė vasario 3 d. Williston 
Park, N.Y. Palaidota iš Ap
reiškimo parapijos bažnyčios 
Cypress Hills kapinėse 
Brooklyne, N.Y. Nuliūdime liko 
sūnus Pranas, sesuo Kazimiera 
Šventoraitienė ir sesers sūnūs 
Egidijus ir Saulius su šeimomis. 

— Lietuvių Atletų klubas 
New Yorke sausio 22 d. turėjo 
susirinkimą. Apie veiklą pra
nešė pirm. Pranas Gvildys ir 
ižd. Vytautas Kulpa. Išrinkta 
nauja valdyba. Pirmą kartą 
pirmininke išrinkta moteris — 
Astra Bilerienė, kiti valdybos 
nariai — Algirdas Jankauskas, 
Lionginas Vaitkevičius, Anta
nas Mičiulis, Vytautas Kulpa ir 
Juozas Milukas. Ilgametis 

pirmininkas P. Gvildys pakvies
tas būti valdybos globėju. I re
vizijos komisiją išrinkti Alek
sandras Vakselis, Algirdas 
Daukša ir Vida Jankauskienė. 

— Lietuvos Nepr ik lauso
mybės minėjime Brooklyne 
meninę programą atliko sol. 
Asta Krikščiūnaitė, patekusi į 
Pavarotti finalistes, smuiki
ninkas Vilhelmas Čepinskas ir 
Povilas Stravinskas, kur i s 
akompanavo ir Astai Krikš
čiūnaitei. 

— Valdemarą Katkų, Lietu
vos užsienio reikalų ministro 
pavaduotoją, atvykusį iš Lon
dono, New Yorke aerodrome 
sausio 24 sutiko Lietuvos misi
jos Jungtinėse Tautose atstovė 
Gintė Damušytė, Bronius Bie-
liukas, dr. Bronius Nemickas ir 
amerikietis teisininkas William 
Hough. Iš New Yorko Katkus 
išskrido į Los Angeles dalyvauti 
24 politinių studijų savaitgalyje. 

— Kultūros Židinys Brook
lyne dabar jau neturi bingo lo
šimų, todėl pajamas tur i sudėti 
renginiai ir nariai. Metams 
išeina arti 50,000 dol., nes 
reikia apvalyti, apšildyti, ap
drausti ir kt. Šiemet surinkta 
mažiau, taigi pasispaudimas 
yra būtinas. 

Marijos aukšt. mokyklos pirmųjų mokslo metų moksleivės. Iš kairės: Onutė 
Utz. Audra Prialgauskaitė. Danutė Genčiūtė ir Lisana Von Braun. 

Nuotr. B. Č e p e l i e n ė s 

ABITURIENTŲ BALIAUS 
REIKALAI 

Po dviejų nevykusių ban
dymų, kai į skelbtus susirin
kimus atvyko tik viena mama 
ir vienas tėvas (ir tie abu viena 
šeima), vasario 3 d. posėdyje. 
Kai asmeniškai telefonu buvo 
apskambinta beveik 30 šeimų, 
jau buvo keturios motinos, ir 
galima pradėti, jei ir neveikti, 
tai bent pasitarti. O vasario 9 d. 
Lemonte skaičius sukosi arti 10 
(ką reiškia telefonas ir pažin
tys!). 

Tačiau grįžkim prie vasario 3 
d. pasitarimo, kuris vyko Bal
zeko Lietuvių kultūros muzie
jaus patalpose, kad ir negau-

• A'irgo" Jaunimo centro scenoje 
tiene ir V. Momkus. 

Iš kairės: V. Gelgotas Gelgo-

Nuotr. J . Tamulaičio 

siam būriui, bet dalyvaujant 
energingoms motinoms buvo ap
tarti artėjančio abi tur ientų 
baliaus reikalai. Kaip ir visada, 
laiko marios, o darbo ne ta ip 
daug. Tačiau artėjant tam a r 
ki tam renginiui p a s i d a r o 
atvirkščiai — darbo begalės, o 
laiko mažai. Susirinkusios nu
tarė pakeisti baliaus datą. 
Dabar abiturientų balius bus 
gegužės 30 d., šeštadienį, Sab-
re Room iškilmingoj Flame 
salėje. Aptarėm ką valgysim ir 
ką gersim, kokiais saldumynais 
užsigardžiuosim. 

Dabar svarbiausia „sugaudy
ti" abiturientus, ieškant jų per 
dukteris ir sūnus, kurie šiais 
metais baigia gimnaziją (High 
School), per draugus ir pažįs
tamus. Palengvinti motinų ko
miteto darbą, visi abiturientai 
šiais metais baigiantys gimna
ziją prašomi susisiekti su Dalia 
Martinkiene 708-442-5917. 
Artimiausioj ateity bus išsiun
tinėtos anketos, k u r i a s 
užpildžius reikės grąžinti kartu 
su nuotrauka, geriausia juoda-
balta. Tad abiturientai, tė
veliai ir seneliai bei močiutės 
prašomi sekti „Draugo" pus
lapius, ruoštis dalyvauti baliuje 
ir kviesti svečius. Vasario 9 d. 
susirinkusios motinos, vado
vaujant Daliai Martinkienei, 
pasiskirstė darbais ir abi
turientų baliaus reikalai pa
judėjo į priekį. 

Al. L ikander ienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
$e*tad 1 v r. iki 1 vai d 


