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Britanija grąžina Lietuvai 
auksą 

Pirmadienio žinios i š Lietuvos 

Vilnius. Kovo 30 d. (Elta) -
Vilniuje Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministras 
Algirdas Saudargas ir Didžio
sios Britanijos ambasadorius 
Lietuvoje Maiklas Džonas Per
tas iškilmingoje aplinkoje pasi
keitė notomis dėl aukso graži
nimo Lietuvai. Abiejų šalių vy
riausybių susitarimu Respubli
kai dar šį mėnesį bus grąžinta 
1,2 tonos aukso, prieš Antrąjį 
pasaulinį karą laikyto Didžio
joje Britanijoje. Lietuva ir 
Didžioji Britanija taip pat at
sisako visų prieškario turtinių 
pretenzijų. 

Atgautas turtas bus panaudo
tas Lietuvos lito stabilizavimo 
fondui. 2,2 tonas Lietuvos aukso 
jau grąžino Prancūzija. 

Taip pat pasikeista notomis 
dėl bevizio įvažiavimo. Abiejų 
valstybių vyriausybių susita
rimu, piliečiai, turintys Lie
tuvos Respublikos pasus, galės 
iki pusės metų be vizų įvažiuoti 
į Didžiąją Britaniją. Tokios pat 
sąlygos Lietuvoje bus taikomos 
Didžiosios Britanijos piliečiams. 

Rengiama prekybos atstovų 
misija 

Tarptautinių ekonominių san
tykių ministerijoje įvyko 
susitikimas su JAV privačių 
investicijų užsienyje korpo
racijos (OPIC) direktoriumi 
Džeismu Geilu, laikinai einan
čiu JAV reikalų patikėtinio 
Lietuvoje pareigas Algirdu 
Rimu, taip pat naujos JAV 
„Komercinės teisės Centrinei ir 
rytų Europai programos" 
direktore Linda Vels, kitais 
JAV Prekybos ministerijos dar
buotojais. 

Dž. Geilo kelionės tikslas — 
susipažinti su Lietuvos 
ekonomine padėtimi, ekonomi
kos reforma bei teisinėmis ir 
kitomis sąlygomis investuoti 
užsienio kapitalą mūsų respub
likoje, kad parengtų didelę JAV 
prekybos atstovų misiją į Balti
jos šalis šių metų vasarą. Prieš 
atvykdamas į Lietuvą jis jau 
aplankė Latviją ir Estiją. 

Landsbergis lankėsi 
Klaipėdoje 

Kovo 28 d. Klaipėdoje lankėsi 
Vytautas Landsbergis. Lydimas 
grupės parlamento deputatų, 
atstovaujančių Klaipėdos mies
to ir rajono rinkėjų interesams, 
bei Klaipėdos miesto tarybos 
pirmininko, jis apžiūrėjo 
Melnragės vietovę, kurioje 
numatyta statyti naftos produk
tų eksporto ir importo stotį. 

Vytautas Landsbergis kalbėjosi 
su miesto darbininkų sąjungos 
atstovais. 
Pavakaryje merijoje jis susitiko 
su miesto tarybos deputatais, 
partijų ir visuomeninių judėjimų 
atstovais, miesto gyventojais. 

Pastovūs pasitarimai 
Vilniuje įvyko Lietuvos, 

Latvijos bei Estijos užsienio 
reikalų ministerijų nuolatinių 
darbo grupių susitikimas. 
Buvo pas i r a šy ta s Baltijos 
valstybių užsienio re ikalų 
ministerijų nuolatinių darbo 
grupių reglamentas. Jame nu
matoma rengti nuolatines kon
sultacijas politiniais, teisiniais 
ir konsuliniais klausimais, taip 
pat paruošti užsienio politikos 
koordinavimo rekomendacijas ir 
nuostatus. 

Aptarta Baltijos valstybių 
veikla Jungtinėse Tautose. 

Tarptautinis festivalis 
Vilniuje 

1993 metų gegužės mėnesį 
Vilniuje įvyks Lietuvos tarp
tautinis festivalis — LD7E. Į šį 
renginį kviečiamos geriausios 
pasaulio teatro trupės. 

Lėšos festivaliui renkamos iš 
privačių firmų, akcinių 
bendrovių, įmonių. Festivalį 
remia Šiaurės taryba, JAV in
formacijos agentūra. 

Ne per seniausiai Vilniuje 
įvyko LD7E direktorių tarybos 
posėdis, kuriame dalyvavo ir 
LD7E konsulatantas iš Chicagos 
Bernardas Salinsas. Dalyvavu
sieji išreiškė viltį, kad šis teatrų 
festivalis bus reikšmingas mūsų 
Respbulikos kultūros renginys. 

Kitos žinios 
Viena didžiausių Vokietijos 

readijo kompanijų „Deutsch-
landfunk" kovo 28 d., pradėjo 
transliuoti tiesiogines laidas iš 
Vilniaus. Tki balandžio 4 d. 
vokiečiai kasdien girdės 
l ie tuvių pasakoj imus apie 
Lietuvą. 

Vilnius universiteto fizikams 
Vokietijos ambasadorius G. 
Albrechtas iškilmingai įteikė 82 
tūkst. DM kainuojantį galingą 
lazerį bei kitokią techniką. Ją 
u n i v e r s i t e t u i padovanojo 
Vokietijos A. Humbolto fondas. 

Klaipėdos dramos teatre 
įvyko pirmoji respublikinė 
konferencija „Lietuvos teatro ir 
dramaturgijos situacija pokario 
metais". Apie tai konferencijoje 
diskutavo teatro istorikai, tea-
trologai, kritikai, dramaturgai, 
režisieriai, aktoriai ir žiūrovai. 

Prezidentas leido pirkti 
Rusijos aukštos kokybės 

prietaisus 
Milžiniškas paramos siuntimas 

Plakatas, kuris buvo laikomas Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje, kai ten vyko šiais metais 
Kovo 11-osios paminėjimas, kurį viešai suorganizavo Sąjūdis. 

Foto Algimanto Žižiūno 

Senatoriai pritaria prezidentui 

Sausio 13-osios įvykiai įstrigo į vaikučių galveles. Jie savo atvežtais 
piešinėliais iš Lietuvos miestų tarsi skydeliais nulipdė Parlamentą juosiančias 
barikadas. Tie jų kūrinėliai buvo surinkti ir atidaryta jų paroda. Vaikų 
darbelių parodos atidaryme dalyvavęs Lietuvos Respublikos AT pirmininkas 
Vytautas Landsbergis pasakė: „Vaikai neklysta... Ką matė, galvojo, išgyveno 
— pavaizdavo piešinėliuose. Jie suprato, kas dėjosi... Jie piliečiai..." 

Washingtonas. Kovo 23 d. — 
Po pasitarimo su prezidentu 
Bushu senatorius Sam Nunn 
pasakė šiandien, jog jis yra op
timistas, nes prezidentas žadąs 
tuoj pat siūlyti didžiulę paramą, 
kuri būtų suteikta Rusijai ir 
kitoms buvusioms Sovietų Są
jungos respublikoms. 

Senatorius Nunn yra Senato 
ginkluotųjų pajėgų komiteto 
pirmininkas. Jis neseniai su 
kitais trimis senatoriais lankė 
Maskvą ir Kijevą ir šiandien 
buvo priimti pas prezidentą 
Bushą, kurie ragino jį padėti 
dabar toms respublikoms. Jie 
Bushui pasakė, kad jis 
susilauks abipusio pritarimo 
JAV Senate, jei prašys daugiau 
skubios paramos Sandraugos 
naujosioms valstybėms. Sen. 
Nunn pasisakė tvirtai tikįs, kad 
reikia joms padėti ir kad JAV ad
ministracija imsis reikalingų 
žygių, kad tokia parama būtų 
suteikta. 

Multibilijoninis planas 
Senatoriai pasisakė diskutavę 

multibilijoninės pagalbos planą 
stabilizuoti ten rubliui ir 12 
bilijonų aukos klausimą, nes 
Amerika yra pažadėjusi, bet dar 
nepatvirtinusi, kad tie pinigai 
būtų pervesti į Tarptautinį 
pinigų fondą. 

Sen. Richard Lugar, Indianos 
valstijos respublikonas, kuris 
yra įtakingas senatorius Užsie
nio reikalų komitete, pasakė 
spaudos konferencijoje po su
sitikimo su prezidentu: „Mes 

Jam neišduodami 
dokumentai 

Ryga. Kovo 28 d. — Vidaus 
reikalų viceministras Andris 
Staris papasakojo spaudai, jog jo 
ministerija gavo prašymą iš 
Maskvos laikraščio ,,Nezavisi-
maja gazeta" parūpinti pulki
ninkui Viktorui Alksniui kelio
nių dokumentus, nes jis esąs 
pakviestas dalyvauti tarptau
tinėje konferencijoje Paryžiuje 
balandžio 22 dieną, kurioje bus 
aptariami įvykiai Rytų kraštuo
se. 

Viceministeris Staris pažy
mėjo, jog Alksnis nepripažįsta 
Latvijos Respublikos laisva ir 
nepriklausoma valstybe ir pri
klauso svetimos valstybės gink
luotoms pajėgoms, be to, ir tas 
faktas, kad Alksnis yra regis
truotas Latvijoje gyvenančiu 
asmeniu, dar neduoda pagrindo, 
kad Latvija turėtų jam išduoti 
keliavimo dokumentus, pranešė 
RFE žinios Miunchene. 

norime, kad jis vadovautų ir 
mes jį palaikysime, nors mes 
suprantame, kad yra labai 
sunku gauti šiuo metu balsus, 
kad būtų šis pažadas ištesėtas". 
Tai jau būtų žymiai didesnė 
parama užsieniui, negu iki šiol 
buvo prašyta. 

Gal paskutinė proga 
Ta grupė senatorių, kurių 

tarpe yra John Warner, 
respublikonas iš Virginijos 
valstijos, ir Jeff Bingaman, 
demokratas iš New Mexicos, ir 
Valstybės departamento sekre
torius James A. Balcer IH, kuris 
dalyvavo pasitarime, pasakė 
jiems jog tą didelės apimties 
paramą dar reikia gerai peržiū
rėti, patikrinti. Sen. Nunn 
pagyrė Rusiją už tai, kad imasi 
labai „skaudžių" būdų privesti 
kraštą prie laisvo verslo eko
nomijos, bet tos jų pastangos 
reikalauja amerikiečių ir viso 
Vakarų pasaulio pagalbos, kad 
laimėtų paskutinės pagalbos 
reikalą atsistatyti ekonomijai. 
Tai galinti būti paskutinė 
proga. 

„Tai kritiškas metas", sako 
senatorius. „Mano jausmas yra 
toks, jog mes geriau išleisime 
kažkiek dolerių dabar, kad 
daugiau laimėtume per ilgesnį 
laiką, gal būt trilijonus dolerių, 
kurie neštų vaisių vėliau visai 
žmonijai". 

Estijai grąžinamas 
auksas 

Talinas. Kovo 27 d., -
Britanijos ambasadorius Brian 
Buik Low pasirašė specialų 
raštą, jog grąžinamas Estijai 
auksas, kuris buvo deponuotas 
Didžiojoje Britanijoje prieš 
Antrąjį Pasaulinį karą, kaip 
pranešė jų pačių ETA žinių 
agentūra. Estijos banko prezi
dentas Siim Kalias pasakė, jog 
tas auksas, kurio vertė 
maždaug tarp 50-80 milijonų 
dolerių, bus paliktas Londone, 
kuriuo bus pagrįsti Estijos 
pinigai — kronos. 

— Rygos radijas pranešė, jog 
Latvijos Gynybos ministro asis
tentas Leons Aire paskelbė 
Parlamentui, kad Sovietų 
saugumo daliniai, kurie saugo
jo įvairius kalėjimus bei darbo 
stovyklas ir kitas viešąsias 
vietas Latvijoje, perdavė lat
viams jų saugumą ir pasitraukė. 
Manoma, kad iki šių metų galo 
tie daliniai išvyks iš Latvijos, 
kaip kad buvo pažadėta Sovietų 
Vidaus reikalų ministerijoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— JAV Atstovų rūmų spea-
keris Thomas Foley, kalbėda
masis su NBC televizijos žinių 
žurnalistu, pareiškė, kad jo šiuo 
metu didžiausias rūpestis, 
nežiūrint rinkiminių metų, yra 
paties Kongreso kai kurių 
techninių reikalų pertvarky
mas, nes visuomenė prarado 
pasitikėjimą šia institucija. 

— MVashingtone vyriausybės 
atstovas, pasinaudodamas Ko
mercijos ir Darbo departamentų 
statistiniais duomenimis, pasa
kė, jog asmeninės žmonių pa
jamos vasario mėnesį padidėjo 
1.1% 

— Izraelis pareiškė nepasi
tenkinimą sekmadienį, jog 
Vokietijos kancleris Helmut 
Kohl praėjusį penktadienį 
susitiko su Austrijos preziden
tu Kurt Waldheim, kuris, žydų 
teigimu, buvęs palankus karo 
metais naciams. 

— Lenkijos buvę šeši 
vyriausybės aukšti pareigūnai 
iš aštuonių buvo suareštuoti 
Amerikos muitų tarnybos 
asmenų, kurie bandė parduoti 
Irakui ginklus už 96 milijonus 
dolerių. Jie taip pat bandė 
„prašmugeliuoti" uraniumą, 
bomboms užtaisus ir net bran
duolines bombas. Papildomai 
pranešama, jog trys branduo
linių raketų sprogstamosios da
lys yra pražuvusios iš dabar
tinės Rusijos sandėlių. 

— Washingtone Amerikos 
vyriausybė sumokėjo 360.7 mili
jonus dolerių Persų įlankos 
bankui, kurio dalininku yra 
Irako vyriausybė. Išmokėjimai 
padaryti laikantis garbingo 
pažado, padaryto 1980 m., kad 
garantuojamos paskolos Irakui, 
kuris daro pagerinimus savo 
žemės ūkio sistemoje. 

— New Yorke Arkansas 
gubernatorius Bill Clinton, 
kuris veda rinkiminę kam
paniją, norėdamas būti JAV 
prezidentu, prisipažino sek
madienį rūkęs marijuaną, kai 
jis studijavo 1968-69 metais 
Britanijoje. 

— Izraelio Užsienio reikalų 
ministras David Levy paskelbė, 
jog jis pasitraukia iš šio posto 
sekmadienį, kuris kartu buvo ir 
Izraelio ministro pirmininko 
pavaduotojas. Tai yra smūgis 
dabartinei dešiniojo sparno 
ministro pirmininko Y. Shamir 
vadovaujamai vyriausybei. 

— Prie SomaKjos sudužo 
JAV marinų kariškas helikop
teris, kinis vežė 18 žmonių iš 
Persų Arabijos į Keniją. 

Washingtonas. Kovo 28 d. — 
Baltieji rūmai penktadienį pra
nešė, jog galutinai žuvus po
litiniai ir ekonominiai Sovietų 
Sąjungai, buvo nutarta pirkti 
anksčiau buvusias slaptas tech
nologines paslaptis iš Rusijos 
valstybės. 

Šis erdvių ir branduolinių 
technikos dalykų pirkimas 14 
milijonų dolerių sumoje iš buvu
sio Amerikos priešo žymi ir 
paramą Rusijai, o Amerika 
gauna tokias žinias, kurių ji 
pati neturėjo,už mažą kainą. 
„Šios transakcijos aiškiai rodo 
mūsų norą normalizuoti ryšius 
su naujosiomis valstybėmis" 
pasakė Baltųjų rūmų spaudos 
direktorius Marlin Fitzwater, 
kalbėdamasis su žurnalistais. 
Tai esą laikoma dideliu dalyku, 
nes įsigytos žinios esančios 
nepaprastos vertės ir gaunamas 
už pigią kainą. Tai būsią galima 
panaudoti ir kariniams tiks
lams. Šis susitarimas padarytas 
po kelių savaičių pasitarimų. 

Amerikos dovana 
Valstybės departamentas jau 

turi paruošęs planą, į kurį įeina 
12 bilijonų dolerių padidinimas 
Tarptautiniam pinigų fondui ir 
taip pat vieno bilijono dolerių 
dovana padėti stabilizuoti Rusi
jos rubliui. Amerika dabar 
nutarė sumokėti Rusijai 8 mili
jonus dolerių už Topazo erdvių 
branduolinį reaktorių, 300,000 
už specialų įtaisą, kuris suka 
erdvės stotį, ir 6 milijonus už 
plutoniumą — 238. Spaudos di
rektor ius pastebėjo, jog 
nenumato, kad rusų mokslinin
kai atvyktų į Ameriką kaip šio 
susitarimo dalis. 

Priimta banko nariu 
Ryga. Kovo 30 d., — Latvijos 

Ekonomikos viceministras Dai-
nis Ritins, kuris specialiai rūpi
nasi reformų reikalais, kaip 
praneša „Diena" jog Latvija 
tapo Europos Atstatymo ir 
pagerinimo banko nariu. Jis 
pasakė, kad šitas pranešimas 
buvo gautas raštu kovo 18 d. iš 
to banko prezidento Jacąues At-
tal i adresuotu Latvijos Ekono
mikos ministrui Arnis Kalnins. 

— Vokietijoje, kaip Reuteris 
informuoja, gali būti maždaug 
10,000, kurie įtariami Antrojo 
Pasaulinio karo nusikaltimais, 
aktyviai dalyvavę nacių dar
buose. Daugelis jų gyveną bu
vusioje Rytų Vokietijoje. 

— Maskvos spauda rašo, jog 
10 mėnesių išbuvęs erdvėse 
astronautas, trečiadienį sugrįžo, 
bet jau ne į Sovietų Sąjungą, bet 
į Rusiją. Kai jis pakilo į erdves, 
buvo Sovietų Sąjunga, Komu
nistų partija ir laikraštis, kuris 
vadinosi „Pravda". Viso to šis 
inž. Sergei Krikalev neberado. 

— Pietų Afrika vėl atgavo 
teises dalyvauti pasaulio olim
piniuose žaidimuose, pranešė 
Olimpinio komiteto sekretaria-
tas, nes oficialiai pripažįstama, 
kad ten nebėra apartheido poli
tikos. 

— Alžirijoje buvo areštuota 
maždaug 6,000 žmonių, kai vy
riausybė pradėjo persekioti 
Islamo fundamentalistus. 

Pasirašytas susitarimas 
Prez. Bushas buvo nuolat 

kritikuojamas demokratų ir 
respublikonų, į skai tant ir 
buvusį prezidentą Nbconą, kad 
delsia ir per lėtai padeda buvu
sioms respublikoms pereiti į 
verslo ekonomiją. Susitarimas 
padėti humanitarinėje srityje 
buvo pasirašytas Rusijos am-
badadoje. Yra sudarytas toks 
fondas, kuriam vadovauja advo
katas Ronald Schemake, ir 
kuris padeda įvesti demokratiją 
atsi l ikusioms nuo Vakarų 
respublikoms. Šį trečiadienį 
numatoma pradėti siuntimą 
laivu 9,000 tonų maisto ir medi
cinos įrankių bei vaistų. Visa 
Rusija skirta per pirmuosius 
tris mėnesius humanitarinė 
parama yra maždaug 170,000 
tonų, pranešė Alexander 
Žitnikov, kuris vadovauja Rusi
jos Respublikos humanitari
niams reikalams. 

Yra daug atvejų, kad Ameri
ka dabar gali pigiau nupirkti 
technologinius įrengimus iš 
Rusijos, negu kad jie būtų 
gaminami čia. Topezas erdvių 
branduolinis reaktorius bus 
atvežtas į Naujosios Meksikos 
universitetą, kad jį gerai 
išstudijuotų. Kiti šios rūšies 
da ik ta i bus studijuojami 
Gynybos departamente. Gi 
gautas plutoniumas — 238 
papildys Amerikos sandėlius, 
kuriuose pradeda pritrūkti šio 
elemento. Žurnalistai susidarė 
bendrą įspūdį, kad Amerika 
tikrai padės atsistatyti Rusijai, 
o taip pat ir kitoms respubli
koms. 

Rinkimų diena 
Jungtinės Tautos. Kovo 30 

d. — Šios institucijos spaudos 
skyrius pranešė, jog vakar 
keliuose kraštuose buvo 
vykdomi rinkimai. 

Prancūzijoje socialiste prem
jerė Edith Cresson su maža 
persvara balsų laimėjo savo 
regionalinius rinkimus. Pra
laimėjimas būtų reiškęs beveik 
atsistatydinimą iš pareigų. 
Socialistai ir jų sąjungininkai 
turėjo persirungti šiuose bal
savimuose. 
Rumunijoje reformistų vadas 
Petre Roman nugalėjo prezi
dentą Ion Iliescu ir ki tus 
komunistus, tuo užblokuo
damas dabartinio prezidento 
kandidatūrą likti valstybės 
galva. 

Japonijoje ministro pirmi
ninko Kiich Miyazawa valdan
čioji Liberalų demokratų parti
ja laimėjo dvejus specialius rin
kimus ir parlamento rūmus. 

Albanijoje žmonės balsavo 11 
par lamentar inių vietų ir 
Demokratų partija laimėjo, tuo 
užsitikrindama visišką pergalę 
prieš komunistus. 

KALENDORIUS 

Kovo 31 d.: Benjaminas, 
Balbina, Ginas, Kornelija. 

Balandžio 1 d.: Rimgaudas, 
Dainora, Teodoras. Venancijus. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:37, leidžiasi 6:13. 
Temperatūra dieną 46 1., 

naktį 30 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

K E L I A S \ S V E I K A T A , 6515 S o . Ca l i fo rn i a Ave. , C h i c a g o , 111. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

UZBARIKADAVIMAS 
KELIO VĖŽIO GILTINEI 

K l a u s i m a s . Mano dėdė, kurį 
aš t a i p mylėjau, dar galėjęs 
gyvenimu džiaugtis, užmerkė 
akis, storosios žarnos vėžio 
pakąstas. Tas mane taip sukrė
tė, k a d jau kuris laikas vis dar 
neatsigaunu. Kilo noras saugo
tis tokios giltinės visomis jė
gomis. Nuo ko man pirmiausia 
pradėti? 

A t s a k y m a s . Nuo savęs! Nuo 
sveikesnio tolimesnio gyvenimo 
tako — nuo šešeriopų akmenų 
užritinimo ant kelio į Tamstos 
kūną galinčiai ateiti giltinei! 
Kiekvienas patarimas, kad ir 
geriausiai, bus t ik pliaukš
telėjimas botagu į vandenį tol, 
kol nebus pagal tokį nurodymą 
žygiuojančiųjų, kol nebus bet 
kiek išmintingumu pasipuošu-
siųjų,. Kas dabar iš to. kad tu 
tokiam neklaužadai nurodai 
keliauti dešinėn, o jis apsisukęs 
ir to l iau maušina kairėn, nors 
netrukus ir prieina Tamstos dė 
dės kapą. 

Pri leidžiant, kad yra daug no
rinčiųjų būti sveikais, bet tik 
saujelė kovojančių su bet ku
rioje kūno vietoje atsirandančiu 
vėžiu, sekantieji svarbiausi nu
rodymai bus naudingi visiems, 
kovojant su juo. Tai šešeriopi už-
bėgimai vėžio giltinei už akių, 
tai šešeriopas užbarikadavimas 
jai kelio, vedančio į lietuvio 
pastogę. Tas darbas Tamstai ir 
kitiems seksis tik tada, kai pasi 
rengsi reikiamai elgtis ir dirbti, 
kai pradėsi kreivą savo gyve
nimą tiesinti, nes vien kalbos 
šiuo reikalu yra t ik muilo bur
bulai! O juos taip visi mėgstame 
pūsti, taip, kaip vaikais kadaise 
būdami kad pūtėme! 

Je i , kaip rašai, Tamsta esi 
pasirengusi darbu bei atsidavi
mu — visa jėga kovoti su vėžiu, 
jei nutarei bėgti jam už akių, tai 
su kaupu bus naudingos tiek 
Tamstai, tiek visiems ir visoms 
l ie tuviams ir l ie tuvėms se
kančios šešiariopos gairės. O ki
ti su tais-tomis, kurie-kurios 
tokių gairių nebos, ir toliau vėžį 
prišaukiantį taką mindžios. 

Apsauga nuo vėžio nėra vaiko 
ža idimas — n ė r a „ciamee-
liamcia". Tai ne pasakėlės, ne 
gomurio paikinimas, o t ikra 
Dovydo su Galijotu kova! J i , 
a išku, sunki! J i re ikalauja 
ryžto, ištvermės ir darbo! Iš
tižimas čia nežinomas, bet už tai 
pergalė yra užtikrinta ištve
riantiesiems! Aišku, t ik išmin
tingiems ir apsišvietusiems ji 
gali būti įgyvendinta. 

Tikint, kad Tamsta, būdama 
protinga, dar esi ir išmintinga 
— Tamsta i t i n k a s e k a n t i s 
šešeriopas apsišvietimas. J is , 
k a r t u su šešeriopų gyvenimo 
sunormavimu, užbar ikaduos 
taką, kuriuo vėžys mėgintų 
skverbtis į Tamstos pastogę. 

Todėl nėra ko laukt , atidėt 
savo svarbiausio nuo vėžio 
apsaugos darbo rytdienai: svar
b iaus ia Tamstos gyven imo 
diena yra šiandieninė diena! 
Tad ir pradėkime visi nuo savęs: 
nuo iš savo gyvenimo kelio 
šešiariopų šiukšlių iššlavimo; 
nuo savo šešiariopai iškrypusios 
asmenybės išlyginimo! Visa tai 
galima įvykdyti tik nuo mažens 
įgytu turtu-išmintingumu pasi
dabinus. Dabar, kovojant su 
vėžiu, yra pats laikas tokia 
puošmena-išmint ingumu da
bintis. Tad visi valy puoštis 
šitaip! 

1. Pasirinki sveiką, vėžį 
tolinantį maistą. 

Vėžį tolinantis maistas yra 
penkeriopas . Visi t ik tokį, 

penkeriopai vėžį nuo lietu
vio lietuvės tolinantį maistą jau 
nuo šiandien pradėkime valgyti. 

Pirmas vėžį tolinantis maistas 
yra visokios kopūstinės daržo 
vės: kopūstai, brokoli, kale, 
kalaf i jora i . Ta i t a i p pat 
morkinės (daug karoteno turin
čios) daržovės, kaip morkos, 
skvašai. Tokias daržoves reikia 
valgyti kasdien. 

Antras vėžį šalinantis maistas 
yra gausus ląsteliena — grubia 
augaline medžiaga (fiber). Tai 
sėlenos, kurių daugiausia yra 
pilnuose javuose ir tokiuose mil
tuose bei jų gaminiuose, javų 
sėlenose (bran), daržovėse ir vai 
ciuose. kaip persikai ar braškės. 

Trečias su vėžiu kovojantis 
maistas yra paukštiena, liesa 
mėsa ir žuvis, valgoma mažais 
kiekiais tik suliesinus kraują 
iki 130 mg^? cholesterolio ir pa-
riebinus geruoju cholesteroliu 
virš 42. 

Ketvirtas vėžį tolinantis mais 
tas yra riebalų neturintys pieno 
gamin ia i , ka ip n u g r i e b t a s 
fskim) pienas, be riebalų (non-
fat) jogurtas, rūgusis pienas ar 
sūris pagamintas iš nugriebi'-
pieno. 

Penktas vėžiui už akių bėgan
tis mais tas yra švieži vaisiai-
obuoliai, abrikosai, apelsinai, 
avietės, grai^rūtai. bananai , 
vyšnios, kantelopai, ananasai . 

Kiti elgesiai, kurie pastos 
kelią vėžio giltinei yra šie: 

2. Iki normos suliesėjimas 
3. Nesisvaiginimas. 
4. Kasdieninis darbavimasis 

— mankštinimasis. 
5. Nesikaitinamas saulėje. 
6. Nerūkymas. 

Sep tyn i vėžio ženk la i 

1. Nesiliaujantis kosulys ar 
užkimimas . 2. Neužgyjant i 
žaizda. 3. Neįprastas krauja
vimas ar išskyros. 4. Pakitęs 
virškinimas ar sunkumas ryti. 
5. Paki t imas karpos ar apga-
mos. 6. Sukietėjimas ar guzas 
krūtyje bei kitoje v - to je . 7. 
Paki tęs ža rnų bei lapimo 
pūslės tuštinimasis. 

Kai tuos ženklus pastebėsi — 
dažnai jau vėžio nesulaikysi: jis 
bus toli pažengęs. Sakysim, kai 
54 metų vyras; rūkęs nuo 7 metų 
amžiaus iki dabar, ateina ligo 
ninėn jau mėnuo sunkiai nu
rijęs vandenį, o kieto maisto nė 
iš tolo (manęs, kad praeis — 
todėl anksčiau nesikreipęs pas 
daktarą, dabar jau 20 svarų svo
rio numetęs) ir ištyrus ran
damas cigarečių sukelta? vėžys 
s templė je , visai užspaudęs 
stemplės spindį. Ir tokių ligonių 
visa eilė. J i s guldomas Ii 
goninėn, bet jo dienos jau su
skaitytos. O kad matytum jo 
skausmą, gailesti cH jaunų 
dienų durnystės: per tabaką į 
kapų duobę ta ip j a u n a m e 
amžiuje žengiant! Tai nemalo
niausias dalykas jo gyvenime ne 
tik pacientui, bet ir gydytojui. 
Jo nė vienas nesulauks, kai 
nerūkys ir kitrus biidais nuo 
vėžio tolinsis. kaip jau čia 
minėta. 

Kitą kartą neklijuok taip stip
riai vokų, nes mūsų „pašti
n inkai" ieškodami dolerių juos 
suplėšo ir išmeta. Šie vokai 
mane pasiekė suplėšyti, bet, 
atrodo, „dolerių ieškotojai", 
paskaitę dr. Adomavičiaus pa
tar imus, nutarė, kad tie pata
rimai vertingi ne tik adresatui, 
bet ir j iems ir j ie man pristatė 
suplėšytus vokus su tekstais. Iš 
to sprendžiu, kad jie ir toliau no
rės daktaro patarimus skaityti, 
už tai palik vokus pusiau atvi
rus! Žinoma, dolerius, kuriuos 
s i un t e i k i t u o s e vokuose, 
negavau". 

Gerbiamas Dak ta r e , kaip 
apsisaugoti nuo stroko skaičiau 
vasario 18 ir kovo 3 d. ..Drau
go" laidose. Mano 78 metų bro
lį Lietuvoje ištiko strokas prieš 
metus. Jis klausia manęs, o aš 
klausiu Tamstą, kaip j is da
bartinėse Lietuvos sąlygose gali 
palengvinti savo gyvenimą? Bū 
siu dėkingas už pa -imus. 
Brolis gali su lazde judėti 
kieme, bet toliau ; f Ui bijo. Su 

agarba. 
A t s a k y m a s . Kiekvienas li

gonis, o taip pat dabar ir sveika
sis tūri būti išmintingo ir da
bartinės medicinos žinias pasi
savinusio gydytojo žinioje, idant 
galimai išvengtų susirgimo, o 
neišvengusiajam, kad būtų visu 
pajėgumu teikiama dabartinės 
medicinos pagalba. Štai kaip 
pikia orientuotis stroko ir ben-

•Jrpi sklerozės reikale. 

1. Pilnutinis žmogus, kaip žir
nis ar pomidoras, turi būti 
Gamtos-Tvėrėjo numatytai išsi
vystęs sveikas ne tik kūnu, pro
tu ir nusiteikimais, į kuriuos 
įeina ir išmintingumas, bet ir 
daryti gerą ne tik medžių 
neraunąs, bet juos sodinąs; ne 
tik nuodų nerijąs, bet ir sveikai 
m i n t a s bei ger iąs : ne tik 
dvasiniais pelėsiais nesižalojąs, 
bet ir k i ln iomis mint imis 
besimaitinąs. 

2. Tokio pilnumo žmogus išau
ga Gamtos-Tvėrėjo nustatytų 
dėsnių veikiamas; <a) Kai jo tė
vai buvo pasirengę naujos gyvy
bės pradėjimui ir žmoniškam jos 
auginimui iki subrendimo, (b) 
Kai j is apsišvietę šių dienų 
mokslo pagrindais. 

3. Net ir ta ip visu pajėgumu 
elgiantis, pasitaikys paklydusių 
avių, kurioms nepaklydusieji — 
išmintingieji ir pajėgiantieji pa
deda visa tu r ima jėga pagal 
p a k h Mmo rūšį ir dydį. 

4. Strokas yra išdava arterijų 
priskret imo-arteriosklerozės, 
kuri nuo pat žmogaus užgimimo 
vystosi pas kiekvieną savitai, 
prigimčiai a t i t inkamai: savitu 
greičiu ir stiprumu, ypač ją įvai
riomis vilionėmis kiekvieno irgi 
savitai kviečiama. 

5. Apsauga nuo kiekvienos ne
gerovės yra pati stipriausia 

išvengti. 
6. Saugojimąsi nuo sklerozės 

apima š ie darbai: (a) Visų 
tur imų negaliu i šmin t ingas 
tvarkymas; t b) Visokio nuodi-
jimosi (rūkalų, svaigalų, narko
tikų, druskos, kavos, r iebalų, 
t inginystės , nervinimosi dė l 
menkniekio, persivalgymo ir 
pan. išvengimas; (c) Sveikas, 
žoliavalgiškas, ovo-lacto vege
tariškas mainas (Alvudo dieta). 

7. Tinkamas vaistas, pade
dantis išvengti stroko: c inko 
sulfatas, 200 mg, po v ieną 
tabletę per parą, pavalgius, visą 
laiką; k a s antrą dieną pa
valgius po vieną 200 ar 250 m g 
tabletė dengto (coated) aspirino, 
visą laiką; dipyridamole, 75 mg , 
po tabletę kasdien. 

8. Sveikstant po stroko: (a) 
Esant gydytojo žinioje sunor-
muoti t i r š tą kraują, (b) T u r i n t 
pakeltą kraujospūdį, p i r m ą 
kraujospūdžio skaičių sunor-
muoti iki 140. Tai sumažins 
gal imybę stroko p a s i k a r t o 
jimui, saugos nuo širdies a takos 
ir bendrai nuo kraujagyslių 
ligos, (c) Sunormuoti kraujuje 
riebalus: cholesterolio — žemiau 
200, ger iau iki 130; padidinti 
gerąjį cholesteorlį (HDD iki 42 
ir dar daugiau: sumažinti trigle-
ceridus iki 100 ar mažiau; o 
santykį pilno cholesterolio su 
geruoju laikyti žemiau 4. 

9. Esant gydytojo žinioje, pa
laipsniui, mažiausiomis veiks
m i n g o m i s vaistų d o z ė m i s 
mažinti pakeltą kraujospūdį iki 
140/90 mm Hg. Gydyto jas 
žino,kaip elgtis; čia tik bendra 
tokio gydymo apybraiža, k u r i 
k i e k v i e n a m tur i būt i a t i 
t inkamai pritaikyta. 

Pirmasis — sistolinis kraujo
spūdžio skaičius l a i k o m a s 
pakeltu, kai jis yra 160 ar dau
giau. O antrasis — diastolinis 
yra normalus 90 ar mažiau. 
Gydymo tikslas y ra pirmąjį 
kraujospūdžio skaičių sunor
muoti iki 140-160. 

Pirmas vaistas kraujospūdžio 
mažinimui yra chlorthalidone 
tabletes; pirtia jo dozė 12.5 mg 
per visą dieną; reikalui e san t , 
jei p i rmas kraujospūdžio skai
čius l ieka pakeltas, ga l ima 
duoti iki 25 mg per parą. 

O jei dar ir t ada kraujo
spūdis nekrinta iki normos, pri
dedama antras vaistas atenolol, 
25 mg per dieną; jo dozė gali 
būti pakelta iki maks imumo 50 
mg paroje. 

Jei to vaisto pacientas negal i 
priimti, jis imamas mažomis 
dozėmis — 0.05-0.10 mg per 
dieną. 

Kraujo tyrimu sekamas kal io 
(K, potassium) kiekis. Jei j o esti 
mažiau negu 3.5 mg, duodamos 
jo tabletės ar geriamas kal io 
turintis skystis ir valgoma kalio 
turint is maistas, kaip visos 

priemonė, bet kokio negando daržovės, bananai, apelsinai, 

• « ? • 

KAIP APSISAUGOTI 
N U O STROKO? 

K l a u s i m a s . Gerb. Daktare, 
ne tik skai tau Tamstos sveika 
tos patar imus, bet juos zeroksu 
sumažinęs, siunčiu giminėms, 
gyvenantiems trijose vietose 
Lietuvoje. Nuo c»iv^ hrobo ga 
vau įdomų laišką Jis rašo: 
„Tavo du storoki vokai su ,,Ke 
lias į sveikatą" mane pasiekė 

saulėgrąžų sėklos, pi lnų grūdų 
duona , javain ia i ir r iešutai . 

K a s mėnuo ar dažniau seka
m a s tokio ligonio apžiūrėj imas 
pagal reikalą. Kai ligonis vaistų 
nepakelia, j i e nu t rauk iami a r j ų 
dozė sumažinama. K a i ligonis 
su t inka ir manoma , kad jis gal i 
va i s tus vėl pr i iminė t i , jie duo
d a m i . 

S e n e s n i e m s duodamos t i k 
mažiausios veiksmingos vais tų 
dozės, nes j ų inks ta i maž iau ' 
veiklūs. Už t a i š iaip žmonėms 
patart inos vaistų dozės turi bū t i 
per pusę sumažintos (laužti tab
le tes pusiau, kol vais tų firmos 
i m s g a m i n t i t o k i a s dozes) 
s e n e s n i e m s . T a i p e l g i a n t i s 
s e n e s n i e j i g e r i a u p a k e l i a 
gydymą vais ta is . 

Žinoma, didžiausios re ikšmės 
tu r i ir ne vaistais gydymas, ka ip 
druskos nevar toj imas , svorio 
s u n o r m a v i m a s , n e r ū k y m a s , 
negir tavimas, kraujo liesinimas 
ir jo skystumo normon a ts ta 
t y m a s . Taip tva rkan t i s , k i t a m 
ir vaistų ne re ik ia kraujospū
džiui sunormuoti . 

Dabar k a i k u r i e gydytojai 
v e n g i a g y d y t i p e n s i n i n k ų 
pakel tą kraujospūdį vais tais , 
nes prisibijoma, k a d kraujospū
dį maž inan tys va is ta i (antihy-
pertensives) gali ligoniui sukelti 
depresiją a r b a sutr ikdyt i orien
tav imąs i . Nau jaus i t y r ima i , 
tač iau nepatvir t ina tokio baimi-
nimosi.nes min imų negerovių 
s u s i l a u k ė d a u g i a u t i e ser
gantieji, ku r i e bandyme gavo ne 
vais tų, o neveikl ias pil iules 
(placebo). 

Č ia ir p r i e iname svarbiausią 
m ū s ų ve ik los re ika lą : mes 
t u r i m e aug in t i nuo mažens 
sveikai besielgiančius ir sveikai 

valgančius va ikus i r ta i da ry t i 
savu — tiesiog alvudišku pavyz
džiu, kur is be rūka lų , be svai
galų, be r iebalų i r be mėsų pajė
gė atlikti tokius darbus , ku r i e 
y r a pavyzdžiu visiems ki t iems! 

Tik velykiškai kelkimės gė
r i u i , t ik pavasa r i ška i suža
l iuokime savai i r art imo gero
vei, pr is i la ikydami Alvudo die
tos , apsieidami be mėsų, valgy
d a m i vaisių, daržovių, javų, 
ankš t in ių , ryžių ir kiaušinio 
ba l tymo, a l ie jaus t ik para
gaudami! Ta i ir y r a apsauga ne 
t i k nuo stroko, širdies a takos , 
b e t ir nuo 90% k i t ų paties žmo
g a u s pr is išauktų negalių! Sėk
mės! Gardaus! 

O dabar ska i tyki t šitą laišką. 
„Vyrą sveikai mai t inau , o jis 

gavo stroką. Dabar aš iš proto 
e inu , n u r i m t i negal iu , visa 
drebu, padėk m a n Dakta re , 
ka ip jau seniau esi padėjęs — su 
žaliu iŠ J ū s ų g a u t u skyst imu — 
t a d a nus i r aminau . 

Ką aš nedar iau , kaip jo nepra
š iau nerūkyt i ir kavos negert i , 
nes skaičiau Tamstos, Daktare , 
š iame skyriuje perspėjimą, kad 
rūkymas ir kavos gėrimas grei
čiau tokiems, k a i p ki ta ip besi
e lgiant iems, sukel ia stroką. Aš 
negalėjau kasdien su juo peštis. 
J i s valgo mano paruoštą sveiką 
maistą, o ki ta r a n k a „valgo" ir 
cigaretę, po to kavu te užsigar-
džiuoja. Dabar pati suprantu , 
an t savo kailio patyriau, kad tai 
teisybė. M a n ta teisybė per vėlai 
paaiškėjo. Tai nors ki t i tegul 
laiku sus ipran ta ! 
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PASITRAUKIA 
POLICIJOS VADAS 

Chicagos policijos superin
tendentas LeRoy Mart in pasi
t r a u k i a pensijon. J o vieton 
paskir iamas naujas, j au turint 
kelis gerus kandida tas 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Suparlor, Suite- 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. — (1-312)337-1285 

ecios tvarkingo ir gerai gyvenančio ūkininko ūkio padarga i 
- „a i tvara i* , t a ip ir šie lietuvį s augą nuo stroko „ai tvarai" : visokios daržo

vės ir jvair iausi vaisiai. Tik imkime juos ir naudokime. Tada s t roko gil t inė 
"mlinsis į k a m p a 

DIDELIS GREITKELIO 
R E M O N T A S 

Didžiausias greitkelio remon
t a s IHinois valstijoje, kainuosiąs 
n e t 450 mil. dol. Kennedy 
grei tkely, t a rp Edens ir Ohio 
gatvių vyksta pi lnu tempu. Nuo 
pirmadienio, kovo 30 d., uždaro
mos to grei tkel io linijos, ku
riomis papras ta i kasdien prava
žiuoja apie 250.000 automobilių 
bei kitų mašinų. 

* * * 

Jeigu visi tegyvena vaka
rykščia diena, kaipgi rytojus 
pasidarys geresnis? 

Peters 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 
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Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (706)2464067; arba (706)3464581 
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CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

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

Pirmo1 3 v. p p.-7 v.v . antrd 12:30-3 v p.p 
trečd uždą ryt aa. ketvd 1-3 v p.p. penktd 

ir soštd. 9 v r.-12 v p.p 

6132 8. Kedzie Ava. , Chicago 
(1-312) 776-6909 arba (1-312)489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
OOOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSiŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
OOOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Puteakl 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 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave., Hickory Hills. IL 
Tol. (706) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą 

Tol. kaMnoto Ir buto: (706)652-41 J? 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtfi Ava . , Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava . , Saite 324 Ir 
5635 S. Pulaakl RdL, Chicago, IL 
81 St. Ir Kean Ava., Ju»tlce. IL 

Tai. (1-312) 565-2900 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEnlgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Woat Ava. , Orland Parfc 
700-349-0100 

10 W. Martin, NapervIUe 
708355-8774 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tei 706657-6363 

Kab. tai . (1-312) 565-0348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tol. (1-312) 471-3300; 
Raz. (706) 442-6297 

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

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

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

Namų (706) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chicago. III. 
To l . (1-312)925-2670 

1185 Oundee Ava., Elgln, IN. 60120 
Tai . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hickory Hllls, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

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

Palo* Vieton Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts, III. Ketv. vai 3-6 v v 

Tol. (706) 446-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tai. (1-312) 776-2880 
Raz. (708) 448-5545 

PP 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312)565-7755 

A R A S ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Conter-

Napervffle Cempue 
1020 E. Ogden Ave., Suite 310, 

NapervIUe IL 60563 
Tol. 1-706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽUOBA 
<~VOYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 We*t 63rd Street 
Vai pirm., antr. ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Ir be kalbų 

TAUTINES ŠVENTES 
PAMINĖTI GALIME 

Tos amžinos kalbančiųjų tira
dos jaunesniąją kartą iš mūsų 
salių ir minėj imų išvaikė. 
Gerai, kad jau užmiršome kar
toti tuos žodžius, kuriais beveik 
visos kalbos Lietuvoje buvo pra
d e d a m o s : „ M e s ū k i n i n k ų 
sūnūs.. ." O užbaigiamos: „Už 
tėvynę dėsim galvą ir krūtinę!" 
Bepigu buvo tuomet Lietuvoje 
kalbėtojams kalbėti, kuomet be
veik visos kalbos buvo trafa
ret inės . Dabar su tokiomis 
kalbomis, nė nebandyk į sceną 
eiti. Kad galime Tautines šven
tes ir k i ta ip paminėti , tai įrodė 
Jaunimo centro valdyba Chica-
goje, surengdama Kovo 11-to-
sios paminėjimą. Paminėjimas 
buvo rengiamas kovo 8 d., kon
certo forma. Kadangi prieš 
dvejus metus Chicagoje, toje 
pačioje salėje, Chicagos lietuviš
ka visuomenė sutiko Nepriklau
somybės paske lb imą, t ad 
daugelis ir po dvejų metų atėjo, 
kad ka r tu dalyvautų. 

Kaip j au buvo minėta, pami
nėjimas buvo koncerto formos. 
Programą at l iko atjaunėjęs 
„Dainavos" ansamblis ir sol. 
Dana Stankaitytė. Kad tai buvo 
neeilinis koncertas, tai buvo 
ga l ima iš k a r t o pa jaus t i , 
paėmus koncerto programą. 
Kurią atsivertus, tuojau matėsi 
„NELEISK MAN PAMIRŠTI" 
ir toliau „Lituanica", „Einu per 
žemę", ir taip dainų pynėmis 
veda mus per tėviškės sodybas, 
kuriose „močiutė sengalvėlė 
prie lango rymojo". Per gim
tosios sodybos sodus, kuriuose 
buvo pa ts ,.klevų žydėjimas" ir 

. sesės darželyje „rūtos žaliavo". 
Visa tai jungėsi j bendrą žodžių 
ir melodijų simfoniją. „Dobilo 
žydėjime ir rasos lašelyje, Tu 
mano Lietuva!" Lietuva, tave 
mes prisimename ne tik pate
tiškuose kalbėtojų, bet ir dainos 
žodžiuose. Juk prie televizijos 
bokšto Vilniuje, prieš t ankus 
stovėjo ne tie. kurie kalbėjo „Už 
tėvynę dėsim galvą ir krūtinę". 
Bet tie, kurie dainas dainavo. 
Ant lietuviškų dainų sudužo 
„Blogis ir jo imperija". Net 
išprotėję mongolai suprato, kad 
„dainų negalima sušaudyti". 
Per visą pasaulį nuskambėjo 
Lietuvos prisikėlimo žinia, kaip 
„Dainuojanti revoliucija". Re
voliucija, kokios pasaulis dar 
nebuvo matęs. Ne tik prieš 
t a n k u s s tovėdami d a i n a s 
dainavo, bet tai revoliucijai 
„muzikantas" (Gorbačiovo išsi
r e i š k i m a s J.Ž.) vadovavo. 
Absurdas, beprotybė! Niekas 
tuo t ikėti negalėjo. Ką reiškia 
beginklė minia prieš tankus? Ir 
įvyko ta i , kas Rašte parašyta: 
„Nuo t r imitų ir ragų garsų su
griuvo Jericho sienos". Atrodė, 
kad negalimas dalykas — jog 
sienos subyrėtų. Tačiau ne tik 
miesto mūrai , bet net visa 
imperija subyrėjo. Tad mes ir 
netur ime leisti pasauliui to 
užmiršti. 

Jau girdėti balsai iš Washing-
tono . kad : „Mūsų idėjos 
nugalėjo". O juk gerai žinome, 
kad tų „idėjų" skelbėjas, Gor
bačiovą apsikabinęs stovėjo! 
Kuomet pasaulis tik savimi 
susidomėjęs, tai išminčių jis ne
klauso. Bet galbūt reikia vaiko, 
kuris j iems tai pasakytų. Atsi
minkime pasaką, apie „Gra
ž iaus ius ka ra l i aus r ū b u s " , 
kuriais visi grožėjos. Juk ne 
ministeriai , vyskupai, digni
toriai ar riteriai, bet vaikas 
šūktelėjo, kad: „Karalius yra 

KAIP PASIDALINTI 
RAUDONĄJĄ ARMIJĄ? 

RUSAI ŽAIDŽIA LAIKU 
KAZYS BARONAS 

nuogas". Ir t ik tuomet minia ta i 
pastebėjo. Ir l ietuvių aukos 
galėjo likti nepastebėtos. Jeigu 
Vilniuje būtų buvę bandyta, 
bent keletą tankų padegti, t a i 
nė dešimteriopos bokšto gynėjų 
a u k o s — n e b ū t ų p a s a u l i o 
dėmesio atkreipę. Bet, kuomet 
minia dainuodama prieš tankus 
stovėjo, ta i pasaulis negalėjo to 
nepastebėti. Turime žinoti, kad 
mes esame stiprūs, kuomet 
dainuojame. Visai kitaip išeina, 
kuomet pradedame kalbėti. Tai 
gerai mes galime pastebėti, 
kuomet sekame Aukščiausios 
tarybos veiklą. 

Ar nevertėtų japonų pavyz
dž iu , t i k , ž inoma, vietoje 
gimnastikos, įvesti dainavimo 
valandą. Prieš kiekvieną Aukš
čiausios Tarybos sesiją, deputa
ta i rankomis susiėmę padai
nuoja. Tik po to pradeda svars-
tybas ir debatus. Gal tuomet 
ga l ė tų g e r i a u s u s i k a l b ė t i . 
Vienos Kongresas istorijoje liko 
žinomas, kaip „Šokantis Kong
resas". Atrodo, kad gerai skam
bėtų, jeigu būtų rašoma: „Dai
nuojanti Aukščiausioji Taryba" 
priėmė nutarimą. J a u pats pa
vadinimas turėtų raminančiai 
veikti. Iš patyrimo žinome, kad 
mus, lietuvius, dainos rami
nančiai ir jungiančiai veikia. 
Tad jeigu yra pravedamas ben
dras dainavimas, tai balsingi ir 
bebalsiai — visi noriai į bendrą 
dainavimą jungias i . Ir dar 
neteko girdėti, kad kas nors dėl 
t o skųs tų s i . T a i d a r o m a 
minėjimų metu Jaunimo centro 
kavinėje ir Seklyčioje. Manau, 
kad ir ki tur , kur t ik lietuviai 
susirenka, tai bendras dainas 
dainuoja. 

Dabar grįžkime vėl į tą Kovo 
11-tos dienos paminėjimą. Pa
minėjimai tam yra rengiami, 
kad juose pasisemtumėme ir 
stipresni išeitume. Gyvenant 
svetimųjų jūroje, reikia į savųjų 
būrį sueiti. Mes neturime gink
luotų pajėgų, kad galėtumėme 
jų paradą stebėti. Mūsų stiprybė 
y ra ne ginkluose, bet mūsų 
mokyklose, spaudoje ir kultū
rinėje veikloje. Praėjusieji buvo 
didelio n u o s m u k i o m e t a i . 
„Karys" nustojo ėjęs, „Aidai" 
sparnus pakėlė ir „Čiurlionio" 
a n s a m b l i s ga idų k n y g a s 
užvertė. Bet ar reikia mums 
rankas nuleisti ir nusiminti. 
T ik a t s i m i n k i m e dr . V. 
Kudirkos žodžius: „Jeigu audra 
išvers stulpą vieną, kuris laiko 
namo sieną. Tai nenusigąskim 
ir neišlakstykim, bet į jo vietą 
kitą pastatytikim". Tad reikia 
savo gretas peržiūrėti. 

Iš politinės veiklos, savo 
dėmesį turime daugiau perkelti 
į kultūrinę sritį. Daugelio me
tų eigoje mūsų dėmesys poli
tinei veiklai gerokai susilpnino 
rūpestį kultūra. Mūsų vadina
mieji politiniai vadovai, Lietu
vai atsistačius, tuo pačiu savo 
svorio nustoja. Tai jau paste
bėjome. Nes tie, kurie Vasario 
16-tos minėjimuos būdavo pir
moje eilėje, išskyrus porą, kovo 
11-tos minėjime jau nebuvo ma
tomi. Už tai scenoje buvo daug 
jaunų veidų. Tai mūsų ateitis. 
Kol savo tarpe tur ime jaunimą, 
tol mes, išeivija, dar esame 
gyva. Ir tegul niekas nebando 
mūsų į nuostolius nurašyti! 
Užbaigiant minėjimą, galingai 
nuskambėjusi „Mano protėvių 
žeme" ir pakilusi pilna salė 
dalyvių vaizdžiai įrodė: „Aš dar 

N e tik ekonominės problemos 
ir perėjimas iš komunis t inės į 
laisvos r inkos s is temą vargina 
buvus io s Sov ie tų Są jungos 
t au t a s . Gal dar didesnė pro
blema yra , ką da ry t i su 3.7 
milijonų armija . Yra du keliai: 
arba palikti ir toliau neišdalytą, 
a rba visą armiją išsidalinti t a r p 
vienuolikos Sandraugos valsty
bių, į ska i tan t ir laivyną. Žino
ma, a tominiai g ink la i ir tol iau 
l iktų Sandraugos vadovybės ži
nioje, nes to reikalauja Vakarai . 

Dabart inė šios armijos padėtis 
y r a labai nepastovi i r gana pa
voj inga Jos vyr iaus ias vadas 
yra maršalas Eugenijus Šapošni-
kovas. Jį toms pareigoms pasky
rė Jelcinas, bet ben t a n t popie
r i aus jis y r a a t s ak ingas ne t ik 
Jelcinui , bet ir visoms San
draugos valstybių galvoms. Tai
gi j is tur i ne t v ienuol ika virši
ninkų. Daug k a m a t s ak ingas ir 
k a r t u n iekam tiesiogiai neat
sakingas. Esant tokiai padėčiai, 
ši armija poli t iškai y ra lyg ir 
dvyliktoji respubl ika gal inga ir 
pavojinga. 

Ši nenormal i padėt i s buvo 
bandoma išnarpl iot i Minske, 
praėjusiame Sandraugos valsty
bių suvažiavime vasar io 14 die
ną. Problema nebuvo išspręsta. 
Aštuonios respubl ikos galvojo. 
k a d būtų sunk iau pasidal int i 
šią armiją, negu išlaikyti neiš
ardytą. Todėl pas iū lė ir tol iau 
la ikyt i ją po kokia nors bendra 
politine kontrole. Iš jų šešios 
norėjo jų respubl ikose ir tol iau 
laikyti šią armiją po viena ka
r ine vadovybe, bet t i k per atei
nančius dvejus m e t u s . O dvi 
respublikos — Gudija ir Uzbe
k i s t anas — ir dėl to turėjo 
įvairių rezervacijų. Trys res
publikos — U k r a i n a , Azerbai-
džanas_ir Moldova — pareiškė, 
kad jos nori turėt i nuosavas, ne
pr iklausomas armijas , išskyrus 
s t ra teg in ius g ink lus , kur ie ir 
toliau liktų Sandraugos žinioje. 
Taigi atrodo, kad anksč iau ar 
vėliau 3.7 milijonų armija bus 
išsidalinta. Netgi jos vadas mar
šalas Šapošnikovas privačiai 
pripažinęs, kad jo nuomone per 
a te inančius dvejus metus jo ar
mija bus išdalinta į nacionalines 
kar iuomenes . 

Tai nebus lengva padaryt i . 
Apie 50% 1991 metais pašauktų 
naujokų yra iš Centr inės Azijos 
respublikų. Abejotina, ar tokia 
Ukra ina sutiks, kad ir toliau šie 
t a r n a u t ų jų tau t inė je armijoje. 
Centr inės Azijos respublikose 
šiems kare iv iams nebūtų nei 

ZENONAS PRŪSAS 

k u r gyventi , nei darbų, nes čia 
j a u ir ta ip daug bedarbių. Šios 
respublikos ne taipjau nori kur
ti savas armijas, nes tam neturi 
resursų. Be to, daugelis iš jų 
daugiau prisibijo Kinijos, Turki
jos bei I rano , negu rusų. Todėl 
gal ir tol iau norėtų pasilikti po 
rusų globa. 

Ką dary t i su karininkais, 
ypač su generolais ir pulkinin
kais? Dauguma jų yra etniniai 
rusa i , todėl gal būtų nepagei
daujami nerusiškų respublikų 
armijose. J a u dabar Ukrainoje 
rusai karininkai saukia, kad jie 
y r a diskriminuojami, kuriant 
Ukra inos ginkluotas pajėgas. 
Pavyzdžiui, Ukrainos preziden
t a s Leonidas Kravčiukas jau 
bandė pakeisti ukrainiečių rusų 
Juodosios jūros laivyno vadą 
admirolą Kasatonovą, bet kol 
k a s jam t a i nepavyko padaryti. 
O daugelis žemesnio rango rusų 
ka r in inkų yra pragmatikai ir 
nemažai iš jų yra davę priesai
k a s Ukra ina i . Galvoja, kad gal 
y r a ger iau būti karininku Uk
rainoje, negu bedarbiu ir be bu
to Rusijoje. 

Armijos likimas, be abejo, bus 
s v a r b i a u s i a s punktas San
draugos valstybių vadų posėdy
je . Čia b u s svarstoma, kiek 
ginklų ir karo reikmenų reikėtų 
duoti Ukrainai . Moldovai ir 
Azerbaidžanui ir ką daryti su 
l ikusiomis karo pajėgomis. Jau 
dabar privačiai yra svarstomos 
įvairios formulės kariuomenės 
t u r to pasidalinimui. Viena for
mulė bū tų pasidalinti teritori
niu pagrindu. Atseit, tas karinis 
tu r t a s , k u r i s šiuo metu yra ku
rioje nors respublikoje, atitektų 
ta i respublikai:- L šį turtą įeitų 
visos ginklų rūšys, išskiriant 
s t ra teginius ginklus. Tam prie
šintųsi Rusija. Jos argumentas 
yra , kad dabartinis ginkluotų 
pajėgų pasiskirstymas pagal 
respubl ikas yra labai nevieno
das . Didžioji ginkluotų pajėgų 
dalis yra susikoncentravusi va
karinėje dalyje, ypač Ukraino
je ir Gudijoje. Tai įvykę dėl to. 
kad anksčiau buvo ruoštasi ka
ru i su Vakarų Europos valsty
bėmis. Todėl pagal šią formulę 
Ukra ina gautų net 7000 tankų 
daugiau, negu Europinė Rusija. 

Kita formulė būtų panaudoti 
CFE (Conventional Forces in 
Europe) susitarimą tarp JAV ir 
Sovietų Sąjungos. Pagal šią 
formulę Ukraina gautų 4000 
tankų. Europinė Rusija 6000. o 

Gudija 2400. Rusijos krašto ap
saugos min i s t r a s generolas 
Konstantinas Kobets norėtų 
pritaikyti formulę, anksčiau 
naudotą Varšuvos pakto valsty
bių praktikoje. Šioje formulėje 
atsižvelgiama į teritorijos dydį, 
gyventojų skaičių ir į valstybi
nių sienų ilgį. Pagal šią formulę 
Europinė Rusija gautų 7100 
tankų, Ukra ina 2900, o Gudija 
900. Suprantama, kad Ukrainai 
ir Gudijai būtų priimtinesnė 
CFE formulė. 

Esant tokiai neaiškiai situaci
jai, pati armija ir net pavieniai 
jos padaliniai pradeda daryti 
savo sprendimus. Pavyzdžiui, 
dar tebevykstant vasario 14 
dienos posėdžiui, šeši lėktuvai iš 
Ukrainos perskrido į Rusijos 
teritoriją, nes jų įgulos nenorėjo 
duoti priesaikos Ukrainai. At
silygindama, Ukraina konfis
kavo ilgo skridimo bombonešių 
diviziją po to, kai jos vadas 
sutiko duoti priesaiką Ukrainos 
respublikai. Be abejo, panašių 
atvejų bus ir daugiau. 

Gana kebli problema yra. kaip 
pasidalyti laivyną. Šiuo atveju 
yra tik du pretendentai: Rusija 
ir Ukraina. Ginčų objektas yra 
laivynas, šiuo metu esąs Juodo
joj jūroj. Jelcinas sako. kad jis 
priklauso Rusijai, o Ukrainos 
Kravčiukas, kad turėtų priklau
syti Ukrainai . Bet atrodo, kad 
bus rastas kompromisas — jei 
rusai nespės visų laivų išsiųsti 
į kitas jūras, esančias prie Rusi
jos teritorijos. Vienas iš moder
niškiausių laivų iš Juodo
sios jūros jau paspruko j Mur
manską. 

Šios „dalybos" tiesiogiai liečia 
ir Lietuvą. Mūsų tolimesnės de
rybos dėl armijos išvedimo iš 
Lietuvos daug priklausys nuo 
to, kas nutar ta kovo 20 dieną 
Minske. Reikėtų taip pat susirū
pinti ir tuo, kad kiekvienu atve
ju Gudija gautų nemažą kiekį 
tankų ir kitokių ginklų. Tuo 
atveju Gudija galėtų sutelkti 
2400 tankų 40 kilometrų atstu
mu nuo Vilniaus ir pareikalau
ti, kad jiems atiduotume tą „is
torinį gudų miestą". Juk kai 
kurie jų istorikai nori pasisavin
ti mūsų Gediminą. Algirdą ir 
kitus kunigaikščius. Atseit, jie 
buvę gudai, nes savo kanceliari
jose naudoję gudų kalbą. Gudi
jos užsienio reikalų ministeris 
Petr Kraučenka neseniai yra 
pareiškęs, kad Gudija gal turė
sianti pretenzijų į Vilnijos 
kraštą ir gal net į patį Vilnių 
(žiūrėk „Draugo" vasario 26 d. 

Skaitytojams paž įs tamas iš 
mano pranešimų Miuncheno 
dienraščio „Sueddeutsche Zei-
tung" Varšuvos korespondentas 
Tomas Urban kovo 11d. gvilde
na iš Vilniaus NVS kariuome
nės atitraukimą iš Lietuvos. Jis 
rašo, kad užsienio spaudos 
agentūros padarė klaidą ver
t i m e , p r a n e š d a m o s , k a d iš 
Lietuvos bus a t i t rauk ta visa 
pilna divizija. Rusas generolas, 
kalbėdamas svetimų valstybių 
korespondentams, panaudojo 
rusišką „division" žodį, kur is su 
a r t i l e r i j o s a r r a k e t i n i a i s 
pabūkla i s sudaro t ik kelių 
šimtų vyrų skaičių. Rusiškai 
ištariama „divizija" (vok. „Divi
sion") sudaro 10 tūkst . karių. 
Tad čia negalėjo būti kalbos 
apie kelių dienų kariuomenės 
atitraukimą, nes 10 tūkst. karių 
ke l ione i r e i k i a gal ke l ių 
mėnesių ar pusmečio laiko. 
Klaida, nežinojimas Maskvoje 
dešiniosios rankos ką daro kai
rioji, o gal žaidimas su laiku? 

Korespondentas kartoja anks
čiau parašytas žinias primin
damas, kad Lietuvoje priskai-
toma 40 tūkst. okupacinės ka
riuomenės (taip ją vadina V. 
Landsbergis ir visi lietuviai) ir 
j i t u r i kuo g re ič iaus ia i iš 
Lietuvos pasitraukti — Tomas 
Urban primena Stalino-Hitlerio 
s u t a r t į , kur ios dėka 1940 
m. ši kariuomenė įžygiavo į 
Paba l t i jo va l s tybes , k a r t u 
pravedant pabaltiečių trėmimus 
j Sibirą. 

Atkūrus nepriklausomą Lie
tuvą, kariai su kūjo ir pjautuvo 
ženklu ant kepurių yra retas 
reginys Vilniuje. Paskutinis jų 
didesnis paradas (pasirodymas) 
įvyko Maskvos sukilimo metu, 
kada komendantai k a r t u su 
ištikimais Maskvai lietuviais 
komunistais pasirodė su savo 
tankais strateginėse Vilniaus 
miesto vietovėse. Rusai virši
ninkai po sukilimo buvo greitai 
pakeisti , o kariams įsakyta tik 
išimties atveju apleisti karei
vines. 

numerį), nežiūrint į tai, kad su 
jų prezidentu Šuškevičium jau 
buvo susitarta, kad Lietuvos-
Gudijos sienų klausimas nebū
siąs keliamas. Neatrodo, kad 
Kraučenka to nežinojo. Grei
čiau, kad Gudija šiuo klausimu 
keičia savo politiką. Gal dalinai 
dėl galvojimo, kad už poros 
metų Gudija bus kar iškai gana 
stipri, o Lietuva menkai ap
siginklavusi. 

Visos Lietuvos partijos yra 
vienos ir tos pačios nuomonės: 
įvykus antram sukilimui Mask
voje — kariuomenė yra didelė 
grėsmė Lietuvai. Nuo pereitų 
metų gruodžio mėn. vyksta 
pasi tar imai tarp Vilniaus ir 
Maskvos, o sausio mėn. V. 
Landsbergis pasimatė Maskvo
je su B. Jelcinu, apdovanodamas 
rusą ordinu. Ministeris be port
felio Aleksandras Abišala ir 
31 m. krašto apsaugos min. 
Audr ius Butkevič ius priėjo 
išvados, kad rusai generolai 
žaidžia laiku. Problema yra 
labai a i šk i : p a s i t a r i m u o s e 
t rūksta kariuomenės stovėjimo 
sutarties, kadangi faktiškai trys 
Stalino užimtos respublikos 
buvo Sov. Sąjungos dalimi. AT 
pirm. V. Landsbergis ypačiai 
žvelgia į technišką atitrauki
mo pusę, o ne į kariuomenės pa
s i t raukimo sutar t į , kadangi 
sutar t imi būtų įteisintas ka
riuomenės buvimas Lietuvoje. 

Kariuomenės dalinių vadai 
nežino kam jie priklauso — 
rusiškiems generolams ar NVS. 
Tačiau jie visi vienodu balsu 
š a u k i a : Rusijoje n e t u r i m e 
patalpų, karininkai ir jų šeimos 
neturi butų. Galutinis pasitrau
kimas gali įvykti tik 1994 m. 
Lietuvos vyriausybė, išėjusiems 
į a t s a r g ą buv . sovie t inės 
kariuomenės karininkam pasiū
lė butus ir apsigyvenimą Lietu
voje, tačiau kariai ir jų šeimos 
nariai tu r i priimti Lietuvos pi
lietybę. Lietuvoje rusų mažumu 
nėra tokia, „baisi" kaip Latvijo
je ir Estijoje, nes lietuviai savo 
krašte sudaro 80% gyventojų. 

Didelį vaidmenį kariuomenės 
pasi traukime vaidina psicholo
ginė rusų kar ių vadovybės 
būklė. Iki rPabalt i jo valstybių 
nepriklausomybės atkūrimo, 
rusai tuose kraštuose jautėsi 
kaip ponai savo namuose. Pasi
tarimų dalyviai lietuviai taip 
atvaizduoja rusus: mišinys aro
gancijos ir netikrumo (netvir
tumo). Lietuvių teigimu, rusiš
ka kar inė mašina ir toliau 
priešą mato Vakaruose, vadin
dama pabaltiečius perbėgliais į 
Vakarų pusę. Tokia netikra 
padėtis rytuose verčia lietuvius 
ieškoti globos po NATO sparnu, 
kadangi Lie tuva nenumato 
steigti stiprios kariuomenės, o 
tik kršto apsaugos dalinius. 

Britų NATO gener. Brian. 
Kenny, dalyvavęs NATO koope-
raciniame posėdyje Vilniuje 
pasakė: nepribrendęs laikas 

(Nukelta į 4 psl.) 

gyva! 
J . Ž . 

Yra du atvejai, kai uždara 
burna tau pasitarnaus: kai ža
di ką nors bloga apie kitą 
pasakyti ir kai tau paduodamas 
saldumynas. 

O. A. Baltistą 

Klysta tas, kur is mano, kad 
savo rūpestį j i s gali vyne 
paskandinti, jį tegalima tik kaip 
brangią gėlę savo karštomis 
vienatvės ašaromis laistyti. 

Strindberg 

SĄLYČIAI SU KOMUNISTAIS 
V Y T A U T A S V O L E R T A S 

Nut rūko ke ler iems metams. Jį vėl sut ikau 1940 
vėlyvą pavasarį, j au beveik po pilnų savo studijų metų. 

Studijoms iš n a m ų negavau jokios paramos. Tik 
a te i t in inkai man paskyrė 60 litų mėnesinę stipendiją, 
bet šią visą sumą turėjau atiduoti už kambarį ir pus
ryčius. Buvau priverstas ieškoti tarnybos. Pirmiesiems 
studijų me tams ar tė jant pr ie galo, su bičiuliu Antanu 
Živatkausku n u t a r ė m e jungt i mudviejų pastangas. Jį, 
kėdainėtį, sutikau „Grandies" korporacijoje ir kažkodėl 
abu suartėjome. P i rmas i s mudviejų ta ikinys ieškant 
darbo buvo Lietuvos bankas . Abu nuėjome, abu 
kalbėjome su kažkuo, abu įteikėme prašymus. Dide
liame mudviejų nus tebimui , o mano dideliam nusivyli
mui , Antaną pr iėmė! Gal todėl, kad buvo aukštas, 
l ieknas, gražaus sudėjimo. Jam pradėjus dirbti, likau 
vienas, gražaus sudėjimo. Jam pradėjus dirbti, likau 
vienas. Nusiminiau baisiausiai ir kartais nuo karto įei
davau banko salėn, kai užrietęs galvą pamatyčiau val
dininkaujant į Antaną . J i s dirbo an t ro aukšto iš salės 
matomoje patalpoje, lyg vargonų vieta bažnyčioje. 
(Antanas Živa tkauskas . ka ip sukilimo prieš okupantą 
dalyvis, žuvo 1941.06.24 Kaune nuo rusų kulkos.) 

Pinigų visai nebuvo, alkau, todėl kreipiausi pas 
savo tetėną, kpt. Povilą Dirkį, ieškodamas pagalbos. 
J i s mėnesiui m a n e įtaisė Kauno Šaulių Rinktinės 
raštinėje, o po to mėnesio vieną dieną nusivedė į 
F inansų ministeri jos kanceliariją. Kanceliarijoje vir
š in inku buvo Bloznelis, aukš tas , žilas vyras, gal 50 
metų amžiaus . Vardo nepris imenu, bet t ik už poros 

mėnesių paaiškėjo, kad tai moksleivių orkestre, Alytu
je, sutikto ir jau pamiršto Tado Bloznelio dėdė. 
Sužinojęs, kad esu dzūkas, šis ponas atkreipė dėmesį. 
Mat j is pats buvo dzūkas. Pavartęs kažkokius 
popierius, paklausė, ar nenorėčiau į Panevėžį važiuoti 
(o gal į Šiaulius? Gerai neprisimenu.) Ten esanti spi
rito varykla, jai reikalingas braižytojas. Alga — devin
tos kategorijos. Tetėnas, nustebo, kad tiek daug pinigų 
man siūlo, bet aš atsisakiau.. Nuvažiavus į Panevėžį 
su studijomis būtų baigta! Be to... Šis ponas paaiškino, 
kad tasai braižytojas turėsiąs paruošti visos varyklos 
skerspjūvius. Kaip aš, vargdienėlis, paruošiu visos va
ryklos skerspjūvius, kai dar tik detales pas prof. 
Mašiotą braižiau... Padėkojau labai gražiai, kaip tik 
dzūkas dzūkui dėkoti moka, ir išėjau, nevilties suries
tas. Tačiau tasai malonus ponas Bloznelis manęs nepa
miršo. Už savaitės gavau labai svarbu raštą — esu ski
riamas Kauno miesto Il-jon Mokesčių Inspekcijon raš
t ininku. Kategorija — penkta. 

Gal po mėnesio mane surado Tadas Bloznelis, 
orkestro laikų bendras. Jį buvau visiškai pamiršęs, 
todėl susipažindinėjome iš naujo. Keistu, keistų dalykų 
išgirdau, net nenorėjau tikėti! 

Mano garbingo orkestre dalyvavimo draugas dirbąs 
Kauno miesto V-je Mokesčių Inspekcijoje, to paties pono 
Bloznelio. Tado dėdės. įtaisytas. Bet šitai buvo tik 
juokas, lyginant su faktu — Tadas Bloznelis. mano 
buvęs draugas, jau turįs žmoną ir vienerių metų 
dukrelę! Čia tai bent... Juk jis ne daugiau, kaip metais 
vyresnis, o mano galvon minties apie vedybas neįpūs-
tų nei mažas, nei didelis vėjas. Kai viską išpasakojo, 
man net silpna pasidarė. 

Tadas gimnazijos nebaigė. Lankydamas septintąją 
klasę, nuomavo kambarėlį keistoje šeimoje. Vyras buvo 
senas, sukiužęs. Amerikoje gyvenęs ir iš ten dolerių 
parsivežęs Žmona - jauna, graži, aukšta. Amžiaus 

skirtumas gal 40 metų. Kažkokiu būdu ta jauna, aukš
ta, graži šeimininkė Tadui užmetė kilpą. Štai ir 
vedybos, štai ir dukrelė... 

Tokių atsitikimų nebuvau girdėjęs ir netikėjau, kad 
jų gali būti. Į patį Tadą žiūrėjau išplėstomis akimis — 
gal jis fantazuoja? Todėl didelio draugiškumo ne
rodžiau, bet šis jaunas Bloznelis, ano žilo, gero Bloz
nelio giminaitis, mane pradėjo laikyti artimiausiu 
draugu ir beveik kasdien po darbo laukdavo prie įstai
gos durų. Daug maloniau bendravau su studentais, 
laisvais, „r imtais" jaunuoliais, o Tado dėl jo istorijos 
rimtu nelaikiau. Tada nesupratau, kad Kaune jis netu
rėjo jokių pažįstamų. Žmonos galbūt nemėgo dėl jam 
„atneštos nelaimės ir aš buvau vienintelis asmuo, su 
kuriuo jis galėjo pasikalbėti. Nors Tadas mane ir į 
namus nusivedė, ir su neblogai atrodančia (tada 
pagalvojau: kokia sena!) žmona supažindino, ir parodė 
labai gražią, nepaprasto juodumo akių mergaite, tačiau 
visko dar nežinojau. Už jo slėpėsi paslaptis, išaiškėjusi 
tik po Lietuvos okupacijos. Kai 1940 m. birželio mėn. 
15 d. rusai sunaikino Lietuvos valstybę, atrodė, kad 
mano gyvenimas, dar nespėjęs t inkamai įsibėgėti, jau 
žuvo. O Tadas Bloznelis pakėlė galvą. 

Menkiausios kategorijos raštininkėlis pradėjo 
tvarkyti Mokesčių Inspekciją, kurioje dirbo, greitai 
persimetė ir į kitas Kauno miesto Mokesčių Inspekci
jas, pagaliau ir į Finansų ministeriją. (Šios įstaigos 
buvo arti viena kitos. Finansų ministerija: Donelaičio 
ir Maironio gatvių sankryžoje; trys Mokesčių Inspekci
jos: šalia Centrinio pašto; kitų dviejų Inspekcijų vietos 
neprisimenu.) Tadas Bloznelis šaukė mitingus, kalbėjo 
juose, o man gyrėsi, kad viskas gerai sekasi. Tada buvo 
keista ir dabar yra keista: žinojo, kad bolševikams esu 
priešiškas, bet manęs iš savo „draugystės" nepaleido 
ir net nebandė gundyti, kad keisčiau savo nusistatymą. 

(Bus daugiau) 

I 
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AMERIKOS 
DVIGUBAS ŽAIDIMAS 

Paslaptys, kurios aiškėja rinkiminiais 
metais 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Paskutinių dienų Amerikos 
laikraščių pranešimai vyrauja 
apie prez. G. Busho slaptai 
suteiktą I rakui ekonominę ir 
karinę pagalbą. 

Esamieji dokumentai rodo. 
kad devynis mėnesius prieš Sad-
dam Husseino invaziją į Kuwai-
to valstybę prez. Bushas patvir
tino suteikti I rakui vieno bili
jono dolerių pagalbą. Irako pre
zidentas tuo laiku buvo despera
tiškai reikalingas pinigų ginklų 
įsigijimui. Ši vieno bilijono 
dolerių parama I rakui buvo 
panaudota įsigyti naujausius 
ginklus ir pradėti naują karą 
Persijos įlankoje. Įdomus faktas, 
kad j au 1989 m. tarptautinis 
bankas , numatydamas Irako 
t ikslus, sustabdė davimą bet 
kokios paskolos. Amerika davė 
visas dalis, kada irakiečiai dir
bo atominius ginklus sunaikinti 
k i t u r j i e m s n e d r a u g i š k u s 
kaimynus. 

Dabar iškilo aikštėn slapti 
dokumentai , kurie įrodė ilgai 
amerikiečių laikytą paslaptį 
— prezidento George Busho ir 
viceprezidento Quayle pastan
gas apginkluoti Iraką. 

J e igu anksč i au k a s nors 
valdžios sluoksniuose iškeldavo 
šį reikalą, j ie abu stengėsi tai 
užtušuoti. Nenustebkime, jeigu 
ateityje amerikiečių visuome
nėje iškils viešas apklausi
nėjimas dėl šių įvykių. Prez. 
Busho noras padėti Irakui pra
sidėjo j au 1980 meta is . 
Tuolaikinio Amerikos prez. R. 
Reagano noras buvo išlaikyti 
kariniai stiprų Iraką, tuo pačiu 
užkertant kelią I rano norui 
dominuoti Artimuose Rytuose. 

Įdomus faktas, kad valstybės 
sekretorius J ames Baker 1989 
metų spalio mėnesį asmeniškai 
įsikišo ir pareikalavo žemės 
ūkio sekretoriaus Clayton K. 
Yeutter nesipriešinti ir suteikti 
Irakui vieną bilijoną dolerių 
paramos mais tu ir kitomis 
prekėmis. Dabar y ra įrodyta, 
kad prez. Busho kar inė parama 
tęsėsi ir baigus Irano-Irako 
karą. 

Nekreipta dėmesio į Saddam 
Husseino grasinimą sudeginti 
pusę Izraelio valstybės su Irako 
turimais atominiais ginklais. 
1988 metais Irakas išnuodijo su 
cheminio gazo dujomis keletą 
tūkstančių kurdų tautos. Tuo
laikinis Amerikos komercijos 
depar tamentas patvirtino par
duoti Irakui vieno su puse bili
jono dolerių vertės moderniškos 
technologijos, tuo pačiu ga
rantuojant penkis bilijonus 
dolerių paskolos forma. 

Tuo metu, kada Amerika pyle 
pinigus į Iraką, Saddam Hus-

RUSAI ŽAIDŽIA 

'Atkelta iš 3 psl.) 
Lietuvai įsijungti į NATO eiles. 
Pabaltijo valstybės tu r i ieškoti 
dialogo su europinėm NSV res
publikom. Toliau br i tas taip pa
sakė: pabaltiečių suartėjimas su 
NATO dar nereiškia grėsme 
Maskvai, Kievui ir Minskui 
Gen. Brian Kenny Lietuvos 
sostinėje paruošė dirvą NATO 
gen. sekr. Manfredo Woernerio 
atvykimui. 

Vokiečiu spaudos agentūra 
kovo mėn. 11 d. pranešė iš 
Vilniaus, kad Lietuvos švietimo 
ministerija uždraudė lenkiškose 
mokyklose Lietuvoje naudoti 
Lenkijoje spausdintus vadovė
lius, kadangi juose neteisingai 
interpretuojama Lietuvos pra
eitis — istorija. 

se in k a r š t l i g i š k a i gamino 
atominius ginklus. Pinigai visai 
nebuvo panaudoti badaujan
tiems irakiečiams mait int i . Tik 
tr isdešimt dienų prieš Irako 
invaziją į Kuvaitą, Amerika 
skubėjo suteikt i I raku i dar 
vieno bilijono dolerių paskolą. 

Iš penkių bilijonų dolerių 
sumos, suteiktos Irakui, dabar 
Amerikos taksų mokėtojai turi 
padengti du milijonus dolerių už 
šią klaidą. 1990 metų pabaigoje 
I r a k a s sunaudojo Amerikos 
pagalbą penkių šimtų milijonų 
dolerių sumoje ir tuoj paprašė 
antro mokėjimo. 

NSC ir Vals tybės depar
t amen ta s pasistengė pasiųsti 
Irakui kitą prašomą dalį. 

Pagal iau 1990 metų liepos 9 
dieną Amerikos ambasadorė 
Irake A. C. Glaspie pranešė, kad 
Busho administracija yra pasi-
rušuosu suteikti naują penkių 
šimtų milijonų dolerių pagalbą. 
Tačiau t ik 1990 metų rugpjūčio 
2 dieną Amerikos Agrikultūros 
departamentas oficialiai sustab
dė p e n k i ų š imtų mili jonų 
dolerių mokėjimą. Tas įvyko tą 
pačią dieną, kada Husseino 
tankai ir kariuomenė jau įžy
giavo į Kuvaitą. Amerikos 
pagalba padėjo Husseinui ne tik 
išsilaikyti valdžioje, bet jis suge
bėjo pagaminti tokią karo maši
ną, kur i ne tik grasino Artimie
siems Rytams, bet pakenkė ir 
Amer ikos in teresams alyva 
t u r t i n g o j e Persų į lankoje . 
A m e r i k a i kainavo bilijonai 
dolerių ir paaukotų gyvybių iš
vaduoti Kuvaito valstybę. 

K a r a s nebuvo t i n k a m a i 
užbaigtas, nes ir toliau tęsiasi 
problemos. Pasilikęs valdžioje, 
Saddam Husseinas nesutinka 
sunaikint i savo ginklus. Pa
aiškėjus šio krašto slaptai ves
tai po l i t ika i , prez. Bushas 
vasario 25 dieną pareiškė, kad 
dal is tos vedamos politikos 
reikia priskirti buvusiam prez. 
R. Reaganui . Prez. Bushas 
didžiuojasi, galėdamas šią vestą 
politiką paremti. Tačiau prez. 
Bushas nieko nekalba apie jo 
paties vestą Amerikos - Irako 
politiką. 

Ver ta pažymėti, kad panašios 
reveliacijos praeityje ir dabar 
iškeliamos aikštėn rinkiminiais 
metais. Lietuviška patarlė sako, 
kad yla išlenda iš maišo. Vyks
t an t r inkiminei propagandai 
kandidatams pravartu nusitver
ti neigiamų žinių apie oponen
tus. Anot vieno komentatoriaus, 
tai įrodo visų amerikiečių balsuo
tojų sveiką humorą, kad visi 
velniai yra juodi. Pasirink tą, 
kuris t au atrodo yra šiek tiek 
baltesnis . 

Lietuviai savo pasirinkimu 
už ką balsuoti, manau kad 
yra politiškai subrendę. At
sk i r i a pelus nuo grūdų ir 
nepasiduoda politinei propa
gandai . Amerika gali daugiau 
padėti mūsų tėvynei Lietuvai, 
kuri pa t i savo ryžtu ir kraujo 
aukomis išsikovojo prarastą 
nepriklausomybę. Faktas , kad 
ir dabar t inė respublikonų ir 
demokratu vyriausybė galėtų 
daugiau padėti mūsų kraštui 
politiškai ir ekonomiškai. Visi 
puikiai žinome, kad Amerika 
visai neskubėjo pripažinti Lietu
vos atgautą nepriklausomybę. 
Tuo tarpu jau buvo daugelis 
p a s a u l i o va l s tyb ių , kurios 
Lietuvą ir jos siekius geriau 
suprato ir įvertino, negu šis 
demokrat iškas kraštas. 

Kongr. M. Russo kalba Amerikos Lietuvių Tarybos Chicagos skyriaus 
surengtame Vasario 16 minėjime vasario 16 d. Marijos aukšt mokyklos salėje. 

Nuoir J . Tamulaičio 

ATGAUNANT TĖVŲ 
IR PROTĖVIŲ ŽEMĘ 

IGNAS MEDŽIUKAS 
Komunistai, sekdami utopi

nėmis teorijomis, buvo pasiryžę 
žemėje sukurti rojų, kur mažai 
reikės dirbti ir visko bus pakan
kamai. Kai jiems tai nevyko, 
maitino žmones ateities paža
dais, bet vis t iek niekas iš to 
neišėjo. Carų Rusija eksportuo
davo javus į užsienį, o bol
ševikams duonos pritrūko — pri
reikė iš užsienio įsivežti, dargi 
iš tų keikiamų kapitalistų. 

Okupavę Lietuvą, bolševikai 
žemės ūkį taip sujaukė, jog 
dabar, tauta i atgavus laisvę, 
vienas iš svarbių uždavinių 
tenka viską atitaisyti — su
griautą ūkį atstatyt i , kad žemė 
maitintoja duotų gausų derlių. 

Daug norinčių žemės 

Kaip „Atgimimo" nr. 3 rašo
ma, nuosavybei atgauti pareiš
kimus yra pateikę 364 tūks
tančiai Lietuvos piliečių. 1930 
m. Lietuvoje su Klaipėdos 
kraštu buvo 287 tūkstančiai 
ūkininkų, iš kurių 151 tūkstan
tis norėtų susigrąžinę žemę 
dirbti jau šį pavasarį. Jų pareiš
kimai apima 30% dabar naudo
jamos žemės. Patenkinus pra
šymus, ūkiai būtų vidutiniškai 
8 ha dydžio, o kai kuriose 
vietovėse (Jonavos ir Sakių rajo
nuose) dar mažesni, didesni 
ūkiai galėtų būti atkurti Žemai
tijoje. 

Apie 209c pareiškusių norą 
gauti žemės prašė atidėti ūki
ninkavimo pradžią 5 metams. 
Lietuvoje dar yra išlikę apie 160 
tūkstančių vienkiemių, žinoma, 
dauguma ūkio trobesių jau nu
griauta. Pavasaris jau čia pat. 
Tiems, kurie yra pasiryžę jau 
šiemet sėti javus, nedelsiant 
turėtų būti sudarytos galimy
bės. 

Problemos ir kliūtys 

Bet vėl skirstant žemę, iškyla 
daugybė problemų. Ką tik gau
tame laiške iš Lietuvos apie 
tuos sunkumus rašoma:„Rūpes-

čio daug iškyla, kur naujam ūki
ninkui apsigyventi, jei žemė 
teko be jokio trobesio ir net krū 
mokšnio, j au nekalbant apie 
medžius. Kaip įsėti žemę netu
rint nei arklių, nei traktorių, 
net gi žagrės? Kas bus pavasa
rį su sėja, o paskui su javų 
nuėmimu? Šias visas sunkeny
bes puikiai išižaudoja buvusieji 
partokratai, vis kalt indami Vy
tautą Landsbergį. Jei krau
tuvėse mažai prekių, o esančios 
brangios — vėl kaltas Landsber
gis, bet nekalbama, kad pensi
jos ir atlyginimai smarkiai pa
didinti net iki 600%. Paprastas 
autobuso vairuotojas gauna mė
nesiui atlyginimo daugiau kaip 
2,500 rublių ir dar reikalauja di
dinti atlyginimą. Seniau užteko 
180 ar 220 rublių. Visi agita
toriai išsijuosę dirba prieš da
bartinį parlamento pirmininką 
Landsberg į J a u s u r i n k t a 
daugiau 300 tūkstančių parašų, 
kuriais remiantis bus galima 
skelbti pagal konstitucijos rei
kalavimą referendumą rinkti 
prezidentui su platesniais įga
liojimais. Tada prezidentas gale-
tų šiek tiek apvaldyti parlamen
tarų sauvale, nes dabar buvusi 
premjerė, uzaot dalyvavusi 
parlamento p-sėdžiuose, važi
nėja po Vokietįą. Graikiją ir ki
tus kraštus ir skundžiasi, kad 
Lietuvoje ne.-ą demokratijos, 
skriaudžiamo- t a u t i n ė s ma
žumos, liaud:- skursta, o ji pati 
turinti receptu visoms toms blo
gybėms išgydyti... Ir keista. 
Parašų rinkirr.as sunkiai vyko. 
nes kairioji pauda daugiau 
skaitoma kaimuose. Ten senie
ji raudonieji tarnautojai pagal iš 
s en i au duotas Gorbačiovo 
valdžios instrukcijas dirba labai 
sklandžiai, išnaudodami visus 
nusiskundimus ir už viską 
kaltindami dabartinę vyriau
sybę. O tie idealistai parla
mentarai, turėdami tiek daug 
trukdančiu jų darbą, dienomis 
ir naktimis dirba, aptardami 
kiekvieną dokumentą, o mūsų 

neva opozicija visaip stengiasi 
įstatymo nepraleisti, pataisų 
nepriimti. Jie linkę vien tik kri
t i k u o t i , o savo p a s i ū l y m ų 
neįneša, t iktai prieštarauja jau 
išdiskutuotiesiems. Už tai ir 
žemės reforma taip sunkiai ju
da į priekį, kad ats i randa net 
tokių, kur ie anksčiau buvo pa
reikalavę priklausančios žemės 
sklypo, dabar j au nori at
sisakyti. Bet tokių, žinoma, 
nėra daug. Atrodo, kad bus dar 
daug svyravimų, nedrąsos, bet 
reikia t ikėtis , kad pavasarį ja
vai bus pasėti, o rudenį laiku 
n u i m t a s de r l i u s . Ž inoma , 
sunkumų bus daug ir sėjant ir 
der l ių n u i m a n t , n e t u r i n t 
kluonų, nei gyvuliams tvartų, o 
žmonėms butų, o mokesčius už 
žemę reikės sudaryti". 

Meilė gimtiesiems 
namams ir žemei 

Kokį didelį sentimentą lie
tuvis jaučia gimtajai žemei, rodo 
kito laiško ištrauka iš Lietuvos: 
,,Kiek reikia pristatyti pažymų 
dėl savo nuosavos žemės, kurią 
valdė tėvai ir protėviai. Susigrą
žinus žemę, nieko nekalbama 
apie jokią pagalbą. Imant mūsų 
padėtį, kluonas ir tvar tas buvo 
nugriaut i . Kolūkiui reikėjo sta
ty t i pastatus, tai panaudojo 
sienojus. Negana to, surinko ir 
išvežė visą ūkio inventorių, 
mašinas ir visa kita, kas reika
linga buvo žemės ūkyje. Grąžin
t i nieko nežada. Visą laiką kiek 
galėjau laikiau šiuos namelius. 
Gal ir dabar pasiseks kaip nors 
išsaugoti". 

Nesąž in ingumas 

Lietuvoje leidžiamoje spaudoje 
skundžiamasi kolūkių pirmi
ninkų nesąžiningumu, kurie 
pasigrobia linais apsėtas žemes 
ir gali susižerti milijonus rublių 
už parduotus linus. Jie gali pa
grobt i t r a k t o r i ų , a r k l i u s , 
mašinas, o eiliniamb&olchozo 
elgetai nieko nelieka. Rašoma, 
kad per porą metų atsirado ne- j 
daug ūkininkų dėl rajonų ponų 
kaltės. Žemė buvo duodama 
daugiausia tik turtingiesiems, o 
kiek likę atstumtųjų. Sakoma, 
kad raginami imti žemę daug 
kas atsisakinėja, nes susidaro 
užburtas ratas, neturi žemės — 
negali j a i įdirbti technikos 
pirkti a r paskolos gauti , jei 
neturi technikos — negausi 
žemės. 

Žvilgsnis į praeitį 

Šiuo metu Lietuvoje skirstant 
žemę, a r nereikėtų pažvelgti į 
1922 m. žemės reformos įsta
tymą, kurios svarbiausiu vykdy
toju buvo kun. M. Krupavičius. 
J i s buvo plūstamas bolševikų, 
s k u n d ž i a m a s V a t i k a n u i , o 
Lietuvos valstybė — Tautų 
Sąjungai, bet jis atliko istorinį 
uždavinį. Savanoriai, mažaže
miai ir bežemiai buvo aprūpinti 
žeme. Joje įsikurti gavo pasko
lų pinigais ar natūra: miško me
džiaga, nusavintais dvarų trobe
siais, sėklomis. Paskolos buvo 
duodamos p a l a n k i a u s i o m i s 
sąlygomis ilgų metų išsimo-
kėjimui, savanoriai gavo ne
grąžinamas pašalpas. Buvusiose 
dvarų žemėse išdygo gražios so
dybos. Lietuvos žemes ūkis kilo, 
prieš bolševikų okupaciją 1940 
m. savo gaminiais galėjo konku
ruoti su Vakarų Europos kraš
tais . 

Tikėkime, kad dabart iniai 
sunkumai bus nugalėt i , jei 
Lietuvos žmonės, užuot tarp 
savęs riejęsi, draugiškai susi
kibs tvirtai rankomis dėl tautos 
gerovės ir jos ateities. 

CLASSIFIED GUIDE 
R E A L E S T A T E 3EAL Ė S T A T E 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS _— 

(312) 586-5959 R 
(708) 425-7161 ^ m m 

RIMAS L. STANKUS 

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

a ra 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kadzto Avs., 

Chicago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

Nuola:aa pensininkams 

SIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Iraną Blinstrubienė 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel . 436-7878 

V - £ * " U 9 k l REALMART, INC. 
fcl 6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
i $ 312-585-6100 (H. 

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

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

M I S C E L L A N E O U S 

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

Tel. 376 1882 ar 376-5996 

IEŠKO BUTO 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugn.es ir automobilio 
aas mus 

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

(312)581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Chic igos cnestc le:J -ną Oiro.w 

užmiesty Dirbu greitai, yararUuotai ir $ąb 
ningai 

312-77' i -33t3 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Pirksiu GM vartotą automobili. 
4 durų, gerame stcvy,e. 

Skambinti: 312-737-2273 

NORIU IŠSINUOMOTI 
VASARAI BUTĄ 

arDa atskirą namuką 
Union Pier apyl. 

Skambinti: 312-808-0541 

PAŠAUKĖ MANE... 

Ši knyga — tai dabartinio Po
piežiaus Jono Pauliaus" biografija, 
kurią parašė Jo artimas jaunystės 
draugas, su kuriuo jis bendradarbia
vo nuo 1940 iki 1978 metų. Knyga yra 
išversta j dauge į kalbų. Iš lenkų 
kalbos [ lietuvių kalbą išvrtė kun. R. 
Jakutis- Knyga turi daug iliustracijų, 
352 psi. Spaudė „Vilties" spaustuvė 
Vilniuje 1990 m. Kaina 4 dol. Su per
siuntimu — 6 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 32 et. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
"Mcago, IL 60629 

PAVASARIO KELIONES Į VILNIŲ 
Chicago—Vilnius (į vieną pusę) $621.00 

Vilnius—Chicago (į vieną pusę) $599.00 
(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

Chicago—Vilnius-Chicago $872.00 
(ten ir atga!) 

Vilnius—Chicago—Vilnius $715.00 
(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLO VVINGS TRAVEL 
5348 N. Mihvaukee 
Chicago, IL 60630 
Tel . 312-775-5700 

Buvimas teisingu nepriklau
so nuo turėjimo didelio balso. 

Kinų patarlė 

6 
" 

SŽfc INTERNATIONAL 
J ) TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones j Lie 

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketu 

Lietuvoje per 10 darbo 

9S2S South 791h Avsnu* 
Htcfcory HM, Illinois 60457 
TstofOftas (706) 430-7272 

• ivą ir visus 
Zaifc.u" 

kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

oasinnkimas su garantuotu pristatymu | namus 
dienų. 

223 Kstvarikt gatvė 
Vilnius. Lietuva 
Tstafona* 350-115 Ir 778-392 

DRAUGE GAUNAMI 
RELIGINIAI LEIDINIAI 

DIEVAS ŠIANDIEN žmogus su Dievo ir be Dievo 
likimas. Jonas Gutauskas. 233 psl $6.00 

DIEVAS IR ŽMOGUS, kat. tikėjimo tiesos. Prel. 
F. Bartkus-Kan. P. Aleksa 517 psl $5.00 

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J . 
Vaišnora. MIC 439 psl $1.00 

KRISTAUS KANČIA. Vertė J. Talmantas. 349 psl. 
$3.00 

NEIŠSKIRIAMI TRYS NEŽINOMIEJI, žmogus. 
pasaulis. Dievas. Vysk. Vincentas Bnzgys. 
264 psl $1.00 

MANO DIEVE VIS ARČIAU PRIE TAVĘS, ! 
tomas. Ladas Tuiaba 364 psl $10.00 

ŠVENTAS KAZIMIERAS Zen. Ivinskis 222 psl. $4 00 
ŠVENTAS RAŠTAS-NAUJASIS TESTAMENTAS 

Arkiv. Juozas Skvireckas. 656 psl $5.00 
LAIDOJIMO APEIGOS ir {vairios mišios už 

mirusius Kun Vyt Zakaras. 55 psl $0 50 
ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI. Kun. K Matulaitis. MIC. 

714 psl $10.00 
AŠ KVIEČIU JUS. Marijos apsireiškimai Medju-

gorje Kun. Kęst. Trimakas 207 psl !1/2.čč 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos 
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VIENA ATĖJO, VIENA NUGALĖJO UKAUGAS, antradienis, 1992 m. kovo mėn. 31 d. 

Apie K. Prunskienės 
išpažinti 

Kazimiera Prunskienė, buvu
si Lietuvos premjerė, paskelbė 
savo politinio darbo apsvars
tymus ir prisiminimus inafrfang 
iki 1991 vidurio. Tai „Gin
tarinės ledi išpažintis". (Kodėl 
„ledi"?) Knygelė išleista kaip 
UAB „Politikos" žurnalo Nr. 
27/28 (specialus numeris). Pasi
rodė 1991 m. pabaigoje 3,000 
tiražu. Apima 158 puslapius. 
(Yra išleista ir antroji jos 
knygelė šių metų pradžioje). 

Prunskienė 121 puslapy rašo: 
„Viena Vokietios politikė 1990 
m. rudenį pasakė, jog Europoje 
ji matanti tris autentiškus poli
tikus: Havel, Thatcher ir mane. 
Daugumas kitų tarsi atlieka 
vaidmenį". Taigi Kohl ir Mit-
terand „tik atlieką vaidmenį", 
turi būti menkesni už Prunskie
nę. Šia nuotaika dvelkia visas 
darbas, ypač kai ji taria: „Mano 
psichologinė dvasinė nuostata ir 
žvali, nenuilstanti būsena, 
atrodo, padėjo autentiškai per
teikti Lietuvos interesus" (psl. 
41). Sutikime, kad jos būsena 
yra žvali ir nenuilstanti. Ji pati 

Kun. Stanislovo Dobrovolskio saulutės ant Martinos ir Jono Čilvinų paminklo 
Lietuvoje. 

SAULUTĖS 
LIETUVOJE 

STASĖ BAJALIENĖ 

Menas yra kiekvienos tautos 
istorijos neatskiriama dalis. 
Lietuva taip pat nuo seno 
garsėjo liaudies meno tradici
jomis bei žmonėmis, kurie tą 
meną puoselėjo ir kūrė. Vienas 
iš tokių liaudies meno mylėtojų, 
meistrų buvo kunigas Stanislo
vas Dobrovolskis. Jis gyveno ir 
kūrė Lietuvoje, Paberžėje, Kė
dainių rajone. 

Stanislovas Dobrovolskis — 
aukšta i t i s , gimė 1918 m. 
Kunigu įšventintas 1944 m. 
Paberžės parapijoje yra nuo 
1966 m. Paberžės bažnyčia — 
Švenčiausios Mergelės Marijos 
Apsilankymo bažnyčia statyta 
1787 m. Šiai sudegus, antroji 
bažnyčia pastatyta 1859 m. 
Stanislovas buvo tardomas 
Vilniuje 1976 m., kaip nera
miausias Lietuvos kunigas, 
užsiimąs „tobulai" komunistinei 
visuomenei pavojinga veikla. 
Visi jo pamokslai esą anti
tarybiniai, nes jis raginąs tikin
čiuosius at i t iest i nugaras , 
kurios sulinko Hitlerio ir Sta
lino laikais — tai yra būti 
drąsiais ir sąmoningais katali
kais. Jo vardas žinomas Lietu
voje. Pas Stanislovą atvažiuo
davo daug turistų pasižiūrėti jo 
įdomaus muziejaus. Ko»* nrjgtai 
baiminosi, kad jis neu"' ė tų 
turistų antitarybinėmis idėjo
mis. Norėjo jį iš Paberžės iškelti 
ir galiausiai buvo ištremtas į 
Sibirą. 

Kunigas Dobrovolskis, išken
tęs stalinizmo kančias Sibire, 
Paberžės bažnyčią, aplinką, 
kapus savo rankų darbu ir 
kūryba, parapijiečių padeda
mas, padarė įžymiu kultūriniu 
židiniu. Lietuvoje Paberžė yra 
labai nuošali vieta — vieno 
kilometro gyvenvietė, medinė 
bažnyčia ir du namai. Viename 
name ant pakabų visur palubė
se, ant sienų yra sukabinti 
kunigų arnotai ir juostos, 
gražiai išlyginti ir susiuvinėti. 
Viskas išdėstyta labai tvarkin
gai. Kitame name yra vari
niai puodai sudėti į lentynas 
nuo grindų iki lubų, o taip pat 
sagos ir saulutės . Viskas 
išblizginta. Namai paprasti, 
mediniai, bet labai švarūs, 
prižiūrimi žmonių, kurie ten 
atvažiuoja. 

Stanislovas, būdamas klebo
nu, gyveno vienuoliškai — be 
jokių gyvenimo patogumų, 
miegodamas ant lentinio suolo. 
Žmonės Stanislovą dievina, tai 

tikrai šventumo, dorumo ir 
gerumo įsikūnijimas. Jis žmo
nių vadinamas Tėvu Stanislo-
vėliu. Dobrovolskis yra 
vienuolis ir gyvena tik dėl 
žmonių. Apie jį dar tarybiniais 
metais buvo sukurtas filmas. Jo 
būdas — gerumas, gerumas ir 
dar kartą gerumas. Žmonės, 
kurie praranda gyvenimo pras
mę (alkoholikai, narkomanai ar 
šiaip gyvenimo nuskriausti), 
atvažiuoja pas jį ir gyvena. Jie 
verda valgyti, tvarko teritoriją, 
muziejų. Atvažiavusiems duo
damas raktas, neklausiant, kas 
tu ir iš kur tu. Gali eiti melstis 
į bažnyčią, siūti, skalbti, lygin
ti, šienauti, valgyti gėrybes. 
Gyvenk, kiek nori, pabūk, pasi
gydyk nuo bėdų ir važiuok 
namo. 

Stanislovas siekė teisybės 
gyvenime, neleido skriausti 
žmonių, todėl jis nei pirma, nei 
dabar nėra priimtinas valdžiai. 
Šiuo metu jis gyvena Dotnuvo
je, pakviestas atstatyti Dot
nuvos vienuolyną ir į Paberžę 
atvažiuoja tik sekmadieniais, 
kur du namai sudaro Dobro
volskio bažnytinių rūbų ir 
saulučių muziejų. Jis savo 
rankomis išpuošė apylinkę et
nografiniais stulpais. Kapus 
aptvėrė cementiniais stulpais, 
įrėmintais tvorelėse, išmestose 
iš senųjų kapų. Senųjų aptvarų 
vietoje, žmonės ritino akmenis 
ir kuo didesnį atritino akmenį, 
tuo didesne laikė sau garbe. 
Stulpų viršūnes puošė savo dar
bo saulutėmis ir surinktomis 
pagal senuosius papročius 
puošusiomis bažnyčių, varpinių, 
koplyčių, koplytėlių viršūnes ir 
kryžius. 

Liaudies mene saulė visada 
turėjo simbolinę prasmę. Saulė 
— tai gyvybė, šviesa, gėris, 
galia. Saulės palaiminga galia 
atneša žmonėms ir gyvyliams 
gyvybę. Senovėje buvo tikima, 
kad žmogus miršta tik po saulės 
laidos, kad gyvulio negalima 
pjauti saulei tekant. Kunigo 
Dobrovolskio, iškentėjusio Sibi
ro tremtį, saulutėse galime 
įžvelgti dar vieną simbolinę 
prasmę — saulė tai viltis, jog 
kada nors pavergta Lietuva taps 
vėl laisva, visi ištremtieji grįš į 
savo gimtinę ir džiaugsis saule. 
J i s turėjo sur inkęs didelį 
saulučių rinkinį. Įvairių formų 
saulučių rinkiniai yra saugo
jami muziejuose. Dobrovolskis 
ne tik pats kūrė saulutes, bet ir 

jas kolekcionavo. Jo rankų dar
bo saulutės puošia daugelio 
žmonių namus ir aplinką. Ap
silankiusius Paberžėje jis 
stengiasi apdovanoti savo rankų 
darbo saulutėmis. 

Stanislovas dirbo ir pavienes 
saulutes žvakidžių ir kitokiu 
pavidalu. Turiu pažymėti, kad 
ir mano tėvelių kapų paminklas 
Lietuvoje, Upynoje, šal ia 
žuvusio lakūno S. Girėno tėviš
kės yra papuoštas Stanislovo 
Dobrovolskio darbo saulute. 

Paminklą sudaro žalvarinė 
lentelė su užrašu: „Gyvendami 
mes norėjome, kad žmogus žmo
gumi būtų ir žmoniškai 
gyventų" — Martiną ir Jons 
Čilvinai. Lentelė yra įtaisyta 
tašyto akmens stove, kurio 
viršuje ant geležinio koto yra 
saulutė. Mano tėveliai buvo 
žemaičiai. Įrašas padarytas 
pagal jų santykius su žmonė
mis, jų posakius, bei pamoky
mus vaikams ir ki t iems. 
Paminklas yra statytas 1988 m. 
komunistų viepštavimo metais 
Lietuvoje. 

Šis paprastas Žemaitijos 
paminklo pavyzdys parodo 
Stanislovo Dobrovolskio darytas 
rankomis saulutes. Sunkiau
siais komunizmo viešpatavimo 
metais narsieji žemaičiai 
visokiausiais būdais sugebėjo 
pagerbti mirusius. Kapai buvo 
gražiai tvarkomi, atrodė lyg 
didelis gėlių laukas. Kiek
vienais metais lapkričio 1 dieną 
per mirusių pagerbimą — Vėli
nes ant kapų degdavo žvakutes. 
Šią dieną dažniausiai būdavo 
dideli vėjai ir lietus lydavo* 
Pasakojama, kad žmonės tikėjo 
senovėje, kad tą vakarą skraido 
piktos dvasios ir gesina žvakių 
šviesą. Nuo senų senovės 
kapinės buvo laikomos didelėje 
pagarboje. Tai šventa vieta. 
Vėlėm statė suolelius, nešė 
maistą, statydavo stulpą, kad 
vėlė turėtų kur įs i tvert i , 
norėdama atsikelti. Stulpus 
vėliau pakeitė kryžiai. 

Naujaisiais Metais žiūrime su 
viltimi į Lietuvos ateitį. Gal
vojama, kad nebereikės karų, 
nes žmonės, besiekdami „gyve
nimo patogumų", susinaikins 
patys save. Lietuvos Vytis, 
karžygis ir žirgas, atgavus 
Lietuvai Nepriklausomybę, bu
vo labai sulysę po ilgo kalėjimo. 
Tikime, kad Vytis „pasitaisys", 
pagražės, išnyks veidmainiavi
mas, gobšumas, egoizmas, ateis 
taika ir tarpusavio santarvė tė
vynėje. 

Stanislovo Dobrovolskio darb
štumas ir dorovingumas yra pa
vyzdys visiems. Dalinantis gėrį 
ir grožį, savo dvasios šviesa ir 
saulutėmis jis išliks jį mylinčių 
ir gerbiančių žmonių atmintyje. 

VYTAUTAS VOLERTAS 

apie save žino geriau. Taip pat 
gerai žino, kad Prunskienė ger
bia ir myli Prunskienę. 

K. Prunskienę rasdavome 
vakariečių spaudoje paminėtą, 
matydavome šio krašto TV siun
tose. Girdėjau ją atsakinėjant 
korespondenams Washingtone. 
Įspūdis buvo geras. Neabejoja
me, kad j i yra darbšti, gabi ir 
gudri moteris. Prie šių savybių 
savo išpažintimi ji prisidėjo dar 
vieną žymę, tai savęs persi-
vertinimą kitų sąskaita. Savo 
darbe ji neslepia dviejų tikslų: 
iškelti save ir A. Brazauską su 
jiems pritariančia nomenkla
t ū r i n e klase, suniekint i 
Vytautą Landsbergį. Šių tikslų 
siekdama, ji atidengė didelį gar
bės ir šlovės troškulį. Anksčiau 
žmonių požiūriai į ją buvo gry
nai idealistiški — Lietuvos ne
priklausomybei sąžiningai plu
šąs asmuo. Tačiau po „Išpažin
t ies" ji sava valia atsistojo vie
nos ideologijos ir vienos krypties 
pusėje, idealistinė Lietuvos ne
priklausomybės samprata joje 
išnyko. K. Prunskienė įkrito ko
munistuojančių pintinėn. 

Susiaurinta t iesa 
Labai gražu, kai stiprūs indi

vidai griebiasi darbo. Tačiau yra 
neteisinga, kai šie darbštuoliai 
nepastebi jiems padedančiųjų. 
Kai laimėjimų viršūnėmis K. 
Prunskienė skraidė po buvusią 
Sovietų Sąjungą ir po kai kurias 
Europos vietas, smulkmenų 
apie tuos jos genialius darbus 
nežinojome. Tačiau mes ir ji 
ge ra i žinome lankymąsi 
Kanadoje ir JAV. Apie tai ji 
taria: „Prezidento Dž. Bušo, 
kitų JAV ir Europos politikų, 
spaudos teigiami vertinimai 
buvo nepaprastai svarbūs. Jie 
su t e ikė papildomo pasi
tikėjimo" (psl. 47). J i tačiau 
nemini, kad Kanadoje ir JAV 
susilaukė milžiniškos pagalbos 
iš šių kraštų lietuvių. Tik išsi
tarta, kad „... man pranešė 
Amerikos lietuvis J. Kazickas, 
kad gegužės 3 d. priims JAV 
prezidentas Dž. Bušas" (psl. 44). 
Taip pat sako: „Pagaliau mane 
šiek tiek sutrikdė ir ten atsi
radęs, nors buvo susitarta, kad 
neatvyks, Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pirmininkas V. 
Bieliauskas" (psl. 45). 

Tai viskas. Tik tiek j i 
paminėjo Kanados ir JAV lietu
vius. Viskas, viskas! Nesakė, 
kas ją čia rengė ir puošė, kas iš 
Kanados skraidino privačiu 
lėk tuvu, kas Washingtone 
nuomojo specialų limuziną, 
surengė iškilmingą spaudos 

konferenciją, samdė „Public 
relations" bendrovę, kuri jai 
gavo ne vieną interview ir ap
supo ją garbingumo skraiste. 
Prunskienės atsilankymas ir jos 
laimėjimas buvo didele dalimi 
nupirkti dešimtimis tūkstančių 
dolerių. Ji taip pat nesakė, kad 
ir leidimas į JAV įvažiuoti buvo 
išrūpintas išeivijos atstovų. 

Pagal „Išpažintį", Prunskienė 
į JAV atvyko pati ir pati viską 
nugalėjo. Ar todėl ji nuslėpė 
išeivijos pagalbą, kad jai , 
komunizmo atstovei, buvo nepa
togu minėti .buržuazinės tautos 
atskalas'? Po viena leidinėlyje 
paskelbta nuotrauka, kurioje 
matome prez. Bush, Prunskienę 
ir vertėją Naką, užrašas sako: 
„Po turiningo susitikimo su 
JAV prezidentu Dž. Bušu". 
Nako, puikaus vertėjo, kuris jos 
lankymosi metu neturėjo laiko 
pamiegoti, jaunesnės kartos 
išeivio inteligento, nemini, nes 
jis tik vertėjas... O ką ši dama 
būtų veikusi be jo? 

Prunskienės nupasakotas 
vaizdas apie savo kelionę 
Šiaurės Amerikoje tiesą 
paslėpė. Kad tik jai pačiai dau
giau garbės! Taip ji sukreivino 
visą savo išpažintį, sunaikino 
pasitikėjimą visais jos pačios 
atpasakotais darbais. 

Apie tiesą ir pagarbą 
Sunku yra su išpažintimis, 

kuriose apie save kalbama. 
Kiek paklydimų, kiek beveik 
šunysčių žmogus pripainioja 
savo gyvenime... Tačiau K. 
Prunskienė savąją išpažintį pa
rašė ir atspausdino. Be jokių 
apgailestavimų, tik su tvirtini
mais. Tuose tvirtinimuose yra 
viena tiesa: aš, Kazimiera 
Prunskienė, visada ir visur 
laimėjau, ar kas man padėjo ar 
nepadėjo. O jei kas man padėjo, 
tesidžiaugia toks pilietis, turėjos 
retą, laimingą momentą savo 
gyvenime. 

Lotynai mėgo Cezario posakį: 
veni, vidi, vinci". (Atėjau, pama
čiau, nugalėjau). Panašiai pra
bilo ir Prunskienė. Į Šiaurės 
Ameriką ji atvyko. Jos pamatyti 
neturėjo laiko. Tačiau nugalėjo! 
Taigi — veni, vinci. 

„Juk pučą (Lietuvoje — V.V.) 
įveikė nuosaikingosios demok
ratinės jėgos, sugebėjusios dary
ti įtaką ir militaristinėms sfe
roms. Buvo aišku, kas yra kas. 
Bet būsiu teisinga ir V. Lands
bergio atžvilgiu. Jo kovinga po
zicija, barikados apie 
parlamentą taip pat atliko savo 
vaidmenį. Galėčiau jį už tai 
gerbti, jei vidaus gyvenimo 
deformacijos nebūtų susrusios 
su jo vardu ir valdžia" (psl. 130). 

Barikados apie parlamentą iš
gelbėjo Lietuvą, o vėliau ir 
Maskvą įtaigojo. Bet ji Lands
bergio negerbia, nes tai su
mažintų jos pačios greitai 
žemyn nusmukusią žvaigždę. 
Gabi moteris susimaišė 
savimylės voratinklyje. Būtų 
gerai, kad pabustų. Nėra 
gyvenimo be savo žmonių, nėra 
savų žmonių be savo žemės. 
Švaistantis ir giriantis verta 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A.tA. 

BARBARA DUMBRIENĖ 
Motto: 
De mortuis nil nisi bonum. 
— Apie mirusius nieko blogo, tik kas gera kalbama. 

žinoti, kad Lietuva yra Lietuvos 
žmonių. Jei slavas, atvykęs 
mūsų valdyti, šiandien nori likti 
Lietuvoje, telieka. Laisvė yra 
laisvė. Bet Prunskienė laisvę 
laiko savo tarnaite. Lietuvą 
t raukė Maskvon, būdama 
premjerė. Dabar jau galėtų 
matyti, kad klydo. Bet ji mūsų 
kraštą kreipia ton pačion pusėn 
ir dabar, jei užsienyje jai leidžia 
prabilti. 

A.tA. 
KLEOPAS GIRVILAS 

Gyveno Chicagpje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. kovo 29 d., 8:45 vai. vakaro, sulaukęs 92 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Eržvilko valsč., 

Kavolių kaime. Amerikoje 44 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Ona Matusevičiūtė ir 

brolis Juozas Girvilas Lietuvoje, taip pat daug dukterėčių bei 
sūnėnų; JAV-bėse velionio liūdi daug draugų ir bendradarbių. 

Priklausė Lietuvių Fondui, Liet. Bendruomenei; buvo Pe
dagoginio Lituanistikos Instituto garbės narys. 

Kūnas pašarvotas antradienį, kovo 31 d. ir trečiadienį, 
balandžio 1 d. nuo 3 iki 9 v. v. Petkus Marąuette koplyčioje, 
2533 W. 71 St. Atsisveikinimas trečiadienį, balandžio 1 d. 6:30 
vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 2 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių Fondui. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sesuo, brolis, dukterėčios, sūnėnai ir draugai. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CfflCAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4005-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

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 

Brangioji, Tu išėjai 
Negrįžtamai, 
Tai tartum lyg vakar 
Buvo. 
Kai tarėm paskutinįjį 
Sudiev, 
Pavasaris viliojančia varsa 
Žydėjo, 
O Tavo artimųjų 
Širdyse 

Skausmingas liūdesys 
Glūdėjo, 
Bet ne, kai tarėm paskutinįjį 
Sudiev, 
Tu sužydėjai mūsų širdyse 
Nevystančia gėle, 
Nes mes mylėjome ir 
Mylime Tave. 

Tavo artimieji 

Mūsų visų mylima Žmonelė, Mamytė, Močiutė, Uošvė 
buvo pašaukta į Amžinąjį Gyvenimą 1991 m. balandžio 13 d. 
Šia proga š.m. balandžio mėn. 12 d. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje 8 vai. ryto bus atnašaujamos gedulingos 
šv. Mišios Velionei prisiminti. 

Maloniai kviečiame gimines, artimuosius ir mus užjau-
čiančiuosius dalyvauti šiose Mišiose ir savo širdyje prisimin
ti mūsų visų mylimą a.a. Barbarą. Jūsų nuoširdumas suteiks 
mums dvasinės stiprybės ir padės sumažinti mūsų liūdesį. 

Mieloji, Tu visada būsi su mumis mūsų širdyse, kaip skais
tus prisiminimas. 

Tave mylintieji: vyras Jurgis ir sūnūs su marčiomis 
— Rimantas ir Dainutė, Gediminas-Ramonas ir Laura-
Renee. Robertas ir Susan su šeimomis. 

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 » 



DRAUGAS, antradienis, 1992 m. kovo mėn. 31 d. 

x Dr. Kazio Martinkaus 
(1953-1984) prisiminimui 1985 
m. jo tėvų, sesers ir artimųjų 
draugų Įsteigtas stipendijos fon
das, kuriuo gali pasinaudoti visi 
laisvojo pasaulio lietuviai 
studentai, siekiantys magistro 
arba doktorato laipsnio iš 
griežtųjų mokslų — vėžio tyrimo 
sričių (pvz. farmakalogijos, bio
chemijos ir panA Daugiau 
informacijos galima gauti šiuo 
adresu: Kristina Martinkus, Dr. 
Kazys Martinkus Memorial 
Scholarship Fund, 7120 S. Rich-
mond, Chicago, Illinois, 60629 
USA. Prašymų formos turi būti 
grąžintos iki gegužės 1, 1992. 

x R a s a Poskoč imienė 
šiemet yra Lietuvių Operos 
vaikų choro chormeisterė. Jį 
sudaro Maironio lituanistinės 
mokyklos mokiniai iš Lemonto. 
Siame vaikų chore, kuris reikal
ingas „Otelio" operos spek
takliams, dainuoja Inga Janu-
šai tė , Vytautas Januškis, 
Arūnas Karalis, Aleksas 
Kisielius, Natalija Kleinaitytė, 
Andrea Mikaitytė, Kristina 
Mikaitytė, Jacintą Mikutė, 
Viktorija Naujokaitė, Daina 
Paulikaitė, Paulė Stasiulytė, 
Aurelija Sušinskaitė, Valdas 
Vasaitis, Siga Vasaitytė. 

x Vyresniųjų lietuvių cent
r e — Seklyčioje balandžio 1 d., 
trečiadienįy2 vai. p.p. JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pirm. 
B. Jasaitienė pateiks socialinių 
reikalų apžvalgą. L.V.V. 
vicepirmininkė J. Šaulienė 
kalbės „Lietuvos Vaikų vilties" 
reikalais. Po to bus bendri 
pietūs. Kviečiame dalyvauti. 

x „Draugo" metinis didžiu
lis koncertas, kurį atliks To
ronto „Volungės" ansamblis, 
bus balandžio 4 d., šeštadienį, 6 
vai. vak. Marijos aukšt. mokyk
los salėje. Chorui vadovauja 
muzikos pedagogė ir ansamblio 
organizatorė Dalia Skrinskaitė 
Viskontienė, muzikai akompa
nuoja ir savų specialių kompo
zicijų duoda komp. Jonas Govė-
das. Bilietus galima įsigyti iš 
anksto Gifts International — 
Vaznelių parduotuvėje. 

x Velykų pusryčiai — Sek
lyčioje, balandžio 19 d. 9 vai. 
ryto. Prašome registruotis iš 
anksto Seklyčioje. 

x Balys Raugas, Delran, 
N.J., Edward Milkauskas, Det-
roit, Mich., Severinas Kriščiū
nas, So. Boston, Mass., Stasė 
Malėnas, Long Beach, Ind., 
Boleslovas Semaška, New Bri-
tain, Conn., Kostas Stankus, 
Oak Lawn, 111., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Greit parduodu vienos ir 
dviejų šeimų namus Chicago-
je ir apylinkėse. Skambinkite 
RE/MAX REALTORS, Rinu>« 
Stankus, tel. (312) 5865959 
ba (708) 425-7161. 

(sk) 

x Maistas šv. Velykoms pri
statomas į namus Lietuvoje. 
55 SVARAI: dešros, sūris, alie
jus, kava, cukrus, vaisiai ir 
kt. - $85. 22 SVARAI vien 
tik mėsos gaminių — $85; 11 
SVARŲ dešrų, 6 dėžutės 
amerikietiškos kavos — $58. 
Prie visų siuntinių galima pri
dėti aspirino ir vitaminų. 
Transpak, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312436-7772. 

(sk) 

x Petro Pe t ruč io pasikal
bėjimas su Dalia Viskontienė, 
Toronto „Volungės" choro diri
gente, bus šiandien, kovo 31 d. 
9 vai. vakarą, per „Margučio" 
radiją. „Volungė" ir „Gintaro" 
šokėjai atliks programą bal. 4 d. 
6 vai. vak. ..Draugo" koncerte 
Marijos Aukšt. mokyklos salėje. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
p a r a p i j o s choras stropiai 
rengiasi religiniam koncertui, 
kuris bus Verbų sekmadienį, 
balandžio 12 d., 3 vai. po pietų 
parapijos bažnyčioje. Ne tik 
parapiečiai, bet ir kitų parapijų 
nar ia i kv ieč iami religinės 
muzikos ir giesmių 
pasiklausyti. 

x Vers l in inkų i r pramoni
n i n k ų L i e t u v o j e , Vilniuje, 
suvažiavimas birželio 16-21 die
nomis laukia įvairių specialistų 
iš JAV-bių pasisakymų šiais 
klausimais. Ypačiai jie norė
tų išgirsti patyrusių žmonių 
teisėje, buhalterijoje, transpor-
tacijoje, finansuose, kompiu
teriuose ir mažojoje pramonėje. 
Informacijas iš anksto gali 
gauti kreipdamiesi telefonu 
708-562-8544. 

x R o b e r t a s Konč ius , 12 
metų. 7-tame skyriuje Conrady, 
J r . High, buvo vienas iš 
laimėtojų WGN ir NASA varžy
bose. Jose dalyvavo 35,000 
vaikų, kurie turėjo atsakyti 
klausimus apie astronomiją ir 
žvaigždėtas erdves. Robertas 
yra sūnus Arnoldo ir Rūtos 
Končių iš Hickory Hills ir 
keliaus į Huntsville, Alabamą, 
gegužės mėnesį dalyvauti astro
nautų „Speace Camp". Tuo jis 
laimėjo stipendiją į Lewis 
universitetą, kurį galės panau
doti aukštesniajam mokslui 
ateityje. 

x J ū r ų š a u l i ų k u o p o s 
„ K l a i p ė d o s " metinis susi
rinkimas bus balandžio 5 d., 
sekmadienį, tuoj po 11 vai. 
Mišių Šv. Antano parapijos 
salėje. Kviečiame visus kuopos 
narius susirinkime dalyvauti. 
Po susirinkimo bus ir vaišės. 

x Eugenijaus Kriaučeliūno 
J a u n i m o premi ja už 1991 
metus paskirta Simui Taškūnui 
21 m. amžiaus Tasmanijos 

universiteto Lietuvos studijų 
sambūrio pirmininkui Australi
joje. 

x Atvykite išgirsti naujo 
L ie tuvos t a l e n t o koncerte 
balandžio 11 d. 7 v.v. Jaunimo 
centre. Dvi solistės: A. Krikščiū
naitė ir A. Vilčinskaitė, akomp. 
A. Kiseliūtė, atliks programą. 
Pakvietimai „Patria" ir Talman 
Deli. Visi kviečiami. 

(sk) 

x „ D r a u g o " ta lk in inkių 
rengiamas koncer tas bus ba
landžio 4 d., šeštadienį, 6:00 v.v. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 
Dainuos iš Toronto atvykęs 
„ V o l u n g ė s " choras, vado
vaujamas muz. Dalios Skrins-
kaitės-Viskontienės. Bilietus 
galima įsigyti Gifts Interna-
tional-Vaznelių krautuvėje, 
2501 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. (312) 471-1424. 

(sk) 

rože. Padėkojęs programos atli
kėjams ir tikrai pasišventu
siems minėjimo dalyviams, 
pakvietė visus į kavinę vaišėms. 
Ten dar apie valandą turėjo pro
gos arčiau tarpusavy pabend
rauti. Kavinėje buvo surengta 
LKB išleistųjų įvairiomis kalbo
mis knygų parodėlė. O no
rintieji turėjo progos įsigyti 
naujausiąjį 10 tomą. Kurie 
atsilankė, tikrai neapsivylė šiuo 
kultūringu renginiu. 

APB 

ŠVENTOJO PARAŠYTA 
KNYGA 

SKulptonaus Povilo lamu io darbų parodoje Lemonte. Viduryje sėdi P. Tamulionis. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
LKB KRONIKOS 20-TIES 

METŲ SUKAKTIES 
MINĖJIMAS 

Minėjimas vyko kovo 21 d. 6 
vai. vakare Jaunimo centro 
salėj. Minėjimą pradėjo A. P. 
Bagdonas ir visus pasveikino 
Lietuvos Kronikos sąjungos var
du ir priminė, kad čia bus pri
statomas ir LKB Kronikos 
paskutinysis 10 tomas. Be to, jis 
trumpai supažindino su prele
gento prof. Vytauto Skuodžio 
gyvenimo svarbesnėmis da
tomis. Gimęs 1929 m. kovo 21 
d. Chicagoje. Kitais metais su 
tėvais grįžo Lietuvon ir, baigęs 
Panevėžio gimnaziją, Vilniaus 
universitete studijavo geologiją. 

Vėliau ten pat profesoriavo. Įsi
jungęs į pogrindžio spaudą, 
suorganizavo žurnalą Perspek
tyvas, bet buvo KGB susektas 
ir nuteistas 7 metų sunkaus 
režimo lagerio bausme ir 5 metų 
ištrėmimu. Po 7 metų buvo 
paleistas ir, kaip JAV piliečiui, 
buvo leista išvykti į JAV. Čia 
atvyko 1987 m. ir įsijungė į 
spaudos ir kitokią veiklą. 

Savo kalboje jis palietė tris 
temas, būtent 20 metų nuo LKB 
Kronikos pasirodymo, nes tai 
buvo 1972 m. kovo 19 d., 20 
metų nuo Liet. Kronikos 
sąjungos įkūrimo (ji buvo pasi
vadinusi kitu vardu) ir trečioji 
tema — 10 LKB Kronikos tomo 
aptarimas. 

x Padėk i t e vargstant iems 
Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Ža ibas" 9525 So. 
79th A ve., Hickory Hills, 111. 
60457. Tel. (706) 430-8090. 

(sk) 

x J a u laikas tvarkyti 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 312-7784)800. 
Reikalui esant, su malonumu 
atvyksiu į namus ir užpildysiu 
formas. Algis A. Luneckas, 
Accountant. , . , 

(sk) 

x Akademikas Vytautas 
Bieliauskas kovo 28 d. daly
vavo JAV Katalikų Mokslo aka-
demijos Spaudos komiteto 
posėdyje American Catholic 
University, Washington, D.C. 
Ta proga jis taip pat aplankė 
Lietuvos Respublikos Am
basadą ir pakvietė PLB 
valdybos vardu ambasadorių 
Stasį Lozoraitį į PLB seimą, 
įvyksiantį Chicagoj (Lemont), 
birž. 30-liepos 4 d. dalyvauti 
garbės svečiu. 

x Angelė Nelsienė, gyve
nanti Los Angeles apylinkėje, 
išbuvusi dvi kadencijas Baltų 
Laisvės lygos pirmininke, kovo 
21 d. rinkimuose trečiai ka
dencijai nekandidatavo. 

x Nąjolė Motiejūnienė iš Cle-
veland, Ohio, buvo atvykusi į 
Chicagą ir ta proga lankėsi 
„Drauge" ir įsigijo naujausių 
leidinių už didesnę sumą. 

x Linas Olšauskas, Cal-
dvvell Ranker Real Estate, 5840 
W. 95 St., Oak Lawn, IL. Perku 
ir parduodu namus Chicagoje ir 
plačioje apylinkėje. Tel . 
708-424-1000. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia su 
NUOLAIDA siuntinius į Lietu
vą ir pristato j namus. Minimu
mas $20. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą pe r 
ATLANTA IMPORT EX-
PORT: siuntinio, sveriančio 
virš 100 svarų persiuntimo 
kaina 69 centai už svarą, len
gvesnių siuntinių 79 centai. 
Siuntinius galima atsiųsti UPS. 
Neilgai trunkant persiunčiami 
pinigai doleriais Jūsų giminėms 
Lietuvoje. Čia už pigią kainą ga
lima nupirkti bilietus giminai
čiams iš Lietuvos atskrist i i 
Chicago: vienerius metus 
galiojantis bilietas tekainuoja 
767 dolerius; užsukite, jei nori
te pratęsti vizas. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. 

x Jonas Dainauskas, teisi
ninkas, Chicago, m., Paul Šimo-
liūnas, taip pat iš Chicago, 
lankėsi „Drauge", pratęsdami 
prenumeratą kiekvienas pa
aukojo po 20 dol. Nuoširdus ačiū 
mūsų garbės prenumeratoriams 
už rėmimą savos spaudos. 

x Petras Gruodis iš Chica
go, 111., Vytautas Montvilas iš 
Toronto, Kanada, „Draugo" 
garbės prenumeratoriai , 
rėmėjai, pratęsdami prenume
ratą, kiekvienas paaukojo po 30 
dol. Labai dėkojame. 

x Harry i r Leonidą Neu iš 
Palos Hills, 111., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
20 dol. Po 15 dol. - Aniceta 
Januška iš Milton, Mass., V. ir 
Z. Pliodzinskas iš S. Euclid, 
Ohio. Dėkojame. 

x Pratęsė prenumeratą, o 
už kalėdines korteles, kalen
dorių paaukojo po 20 dol: Vacys 
Jocys, Dearborn Hts., Mich., 
Petras Manelis. Davis, Cal., 
Violeta Gedgaudienė, Cal., 
Mykolas Bajorūnas, S. Nau
jokas, O. Daškevičienė, visi iš 
Chicago, 111., Mindaugas Banio
nis, Los Angeles, Cal., Natalie 
Matulis, Grand Rapids, Mich., 
V. Kazemekaitis. Racine, Wisc., 
Dėkojame. 

x Už a.a. Adelę Kazlienę 
šv. Mišios bus aukojamos balan
džio 1 d. Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje, Cleveland, Ohio. Šv. 
Mišias užprašė Pensininkų klu
bas. 

(sk) 

x APIE PATOGIAUSIAS 
IR PRIEINAMIAUSIAS KE
LIONES I LIETUVA SUŽI
NOSITE atsilankę į ANTRĄJĄ 
G. T. INTERNATIONAL 
TURIZMO PARODĄ, balan
džio 5 d., 12-2 v .p.p. Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemonte. 

(sk) 

x ALIAS Chicagos sky
riaus pavasario golfo varžy
bos rengiamos š.m. balandžio 5 
d. 10:30 v.r. Old Oak golfo lau
kuose Registruotis pas Joną 
Barį, tel. 708-790-1399. 

(sk) 

Prie kiekvienos temos ilgiau 
sustodamas, plačiau nušvietė 
LKB Kronikos reikšmę lietuvių 
tautos kovoje, siekiant atstatyti 
nepriklausomybę. Paminėjo 
Kronikos vertimus į anglų, 
ispanų, vokiečių, italų kalbas ir 
tų vertimų svarbą, informuojant 
Vakarų pasaulį apie religijos 
persekiojimą okupuotoje Lietu
voje. Taipgi pabrėžė ir išeivijos 
pastangų svarbumą, leidžiant 
LKB Kronikas knygomis, kurių 
paskutinysis tomas buvo išsta
tytas prieš dalyvių akis. Vieni 
aukojo daug savo darbo valan
dų, kiti rėmė lėšomis. 

Pati knyga apima 76-81 LKB 
Kronikos numerius ir išleista 
tikrai puikiu apipavidalinimu, 
su vardynu ir aukotojų sąrašais, 
su kardinolo Vincento Sladkevi
čiaus specialiu laišku ir vys
kupo Sigito Tamkevičiaus, 
buvusio Kronikų redaktoriaus, 
straipsniu, iškėlusiu Kronikų 
vaidmenį Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymui. - • 

Ištrauką iš 10 LKB Kronikos 
tomo paskaitė studentas Aras 
Norvilas. 

Po to meninę dalį atliko jauni 
muzikai iš Lietuvos: Ričardas 
Šokas ir Algimantas Bamiškis. 
Pradėjo duetu, padainuodami 
Lopšinę Tėvynei. Toliau solo 
dainavo Alg. Bamiškis Eikim, 
broleliai, šieno pjauti, Šią 
naktelę, Ant aukštųjų kalnelių 
ir ariją iš Verdi operos. Akompa
navo R. Šokas. Paskutinė daina 
taip pat linksmo pobūdžio 
duetas. 

Nors ir negausi publika (oras 
buvo tikrai baisus), bet su 
dideliu dėmesiu sekė programą 
ir smarkiai plojo ypač solistams. 

Programos vadovas A. P. 
Bagdonas jiems padovanojo po 

x Vincas Šuopys, Melrose 
Park, 111., „Draugo" rėmėjas, 
garbės prenumeratorius, pratęs
damas prenumeratą, pridėjo 20 
dol. auką dienraščiui ir kitą 20 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame už 
savo spaudos rėmimą. 

x O. Matusaitis iš Worces-
ter, Mass., pratęsė prenumera
tą su 30 dol. auka „Draugui" ir 
dar pridėjo už kalėdines korteles 
ir kalendorių 10 dol. O. Matu-
saitį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už aukas 
labai dėkojame. 

x Antanas Kriščiūnas ir 
Olga Juknius, gyv. Chicago, 
111., „Draugo" garbės pre
numeratoriai, rėmėjai, lankėsi 
administracijoje, pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams ir kiekvienas paaukojo 
po 20 dol. Labai dėkojame. 

x Jurgis Butikas iš Chicago, 
111., „Draugo" garbės prenu
meratorius, nuoširdus jo 
rėmėjas, lankėsi „Drauge", pra
tęsė prenumeratą vienerias 
metams au 50 dol. auka dien
raščio stiprinimui. Labai dėko-
iame. 

Penktadienio vakare, kovo 27 
d., Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų rėmėjai Chicagoje 
surengė vakaronę. Kvietė 
žmones atsilankyti į Jaunimo 
centro kavinę susipažinimui su 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų išleista knyga, redaguo
ta seselės Onos Mikailaitės — 
„Jurgio Matulaičio užrašai". 

Vakaronę pradėjo seserų 
rėmėjų pirmininkė Salomėja 
Endrijonienė pasveikindama 
būrį susirinkusiųjų, o ypač iš 
tolimojo Montrealio atvykusias 
seselę Paulę, atstovaujančią 
naujai išrinktai vienuolijos pro-
vincijolei ses. Ignei, ką tik grį
žusiai iš Lietuvos; iš Putnamo 
atvykusią Danutę Augienę, 
buvusią rėmėjų veiklos 
judintoją Chicagoje,ir Lemonte 
gyvenančią ir dirbančią ses. 
Margaritą. Pirmininkė pakvie
tė rašyt. Česlovą Grincevičių ap
ta r t i „Jurgio Matula ič io 
užrašus". 

Č. Grincevičius labai įdomiai 
išryškino knygos unikalumą. 
Juk visos knygos rašomos tokių 
žmonių kaip ir visi „ši parašyta 
šventojo, kurią su ypatinga pa
garba reikia imti ir skaityti". Č. 
Grincevičius priminė, kad j a u 
anksčiau buvo išleisti J. Matu
laičio užrašai Anglijoje, reda
guoti kun. Matulaičio. Ten buvo 
ir 54 laiškų ištraukos. Anie 
užrašai buvo Jurgio Matulaičio 
rašyti Petrapilyje. Naujajame 
leidinyje yra pridėti ir vėlesni 
užrašai, rašyti Marijampolėje ir 
Vilniuje. Ši knyga atskleidžia 
lenkų šovinizmą ir kokias 
kančias turėjo pakelti Jurgis 
Matulai t is , kaip Vi ln iaus 
vyskupas. Juk Vilniuje lenkai 
negalėjo pakęsti, kad vyskupu 
būtų lietuvis, ir ragino nu
traukti visus ryšius su lietu
viais. Tačiau J. Matulai t is 
Bažnyčios re ikalus l a i k ė 
aukščiau už visus k i t u s . 
Skundžiamas ir niekinamas 
teigė, kad „blogį reikia nugalėti 
gerumu". 

Knygoje taip pat sudėti pata
rimai žmonėms, vienuolėms,-
liams, kunigams. Įsigilinus į 
Jurgio Matulaičio gyvenimo 
kelią.neky la abejonių, kodėl jis 
keliamas į altoriaus garbę. 
Prelegentas mano, kad šią 
knygą reikėtų išversti į k i tas 
kalbas, ypač lenkų, kad jie pama
tytų savo elgesį, nesuderinamą 
su krikščioniškais pagrindais. 
Tuos užrašus rašė šventas vyras 
ir niekur juose nėra priešta
ravimų tiesai. Knyga parašyta 
labai gražia lietuvių kalba. 

Po paskaitos ses. Margarita 
iškėlė ses. Onutės pasišventimą, 
praleidžiant labai daug laiko ir 
kruopščiai dirbant, kol ši knyga 
buvo paruošta spaudai . 
Priminė, kad Matulaičio dvasia 
ir pavyzdys gyvi ir dabar 
vienuolijoje: „blogį nugalėti 
gerumu", „melstis ir dirbt", kad 
jis įkūrė jų vienuoliją ir Ma
rijonų vienuoliją atnaujino. 
Savo atsiminimus apie savo 
giminaitį Jurgį papasakojo Iza
belė Stončienė. Dar kalbėjo kun. 
P. Daugintis, Kazlauskas. 

S. Endrijonienė reiškė padėką 
Č. Grincevičiui, rėmėjoms, 
paruošusioms užkandžius, K. 
Rožanskui, platinusiam knygas. 
Susirinkusieji buvo patenkinti 
trumpa, gilia programa ir ne
greit skirstėsi namo — vaišinosi, 
pabendravo. 

Agnė Kižienė 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— A.a. kun . J o n o Kubi
l iaus , SJ, buvusio parapijos kū
rėjo ir ilgamečio klebono, mir
ties metinės Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje buvo paminė
tos kovo 1 d. pamaldomis, 
Libera ir Marija, Marija. 

— A. a. Petronėlė Milerienė 
(Miller) Laukai ty tė , 91 m. am
žiaus, mirė vasario 24 d. Iš Auš
ros Var tų Montrealyje 
bažnyčios buvo palaidota Notre 
Dame des Neigęs kapinėse. 

— A.a. J o n a s Žimantas , 81 
metų amžiaus, mirė Longeuil, 
Que. Nuliūdime liko sūnus ir 
artimieji. 

— A. a. Char les Mickūnas 
mirė vasario 26 d. Palaidotas po 
pamaldų Šv. Kazimiero bažny
čioje. Nul iūd ime liko dvi 
dukros. 

x Dr. Valdas Samonis iš 
Toronto universiteto konkurso 
būdu buvo išrinktas skaityti 
mokslinius pranešimus liepos 
5-9 dienomis Vengrijoje. 

— Šiluvos Marijos bažny
čioje ir salėje Londone, Ont., 
buvo paminėta Lietuvos Nepri
klausomybės šventė. Tik du iš 
„Medaus" ansamblio gavo 
vizas, bet jie atliko meninę 
programą. Kalbėjo pirm. P. 
Kuras, svečias iš Ottawos V. 
Čuplinskas, S. Chainauskaitė 
Kozakow, parlamento narys J. 
Fontaną ir kt. 

— Winn ipegas , Ma., pa
minėjo Lietuvos Nepriklau
somybės šventę. Bažnyčioje 
pamaldas atlaikė ir pamokslą 
pasakė prel. Justinas Bertašius. 
Minėjimą atidarė pirm. J. Gra-
bys, vadovavo R. Galinaitis. 
Paskaitą skaitė E. Fedaras. 
Grojo muzika ir buvo kalbos bei 
vaišės. 

— Edmontono, Alb., lietu
viai paminėjo Lietuvos laisvę ir 
nepr ik lausomybę . Maldą 
sukalbėjo jaunasis James Klem
ka. Pranešimus padarė pirm. dr. 
P. Klemka, E. Zalytė ir A. Ur-
belis. Po to buvo vaišės ir lietu
viškas pabendravimas. 

— Metinė Pris ikėl imo pa
rapijos vakarienė Toronte buvo 
vasario 23 d. parapijos salėje. 
A t ida rė t a rybos pirm. B. 
Čepaitienė. Meninę dalį atliko 
muzikės Dalios Viskontienės 
vadovaujamas choras, akompa
nuojant J. Vaičytei. Padainavo 
E. Ambrozaitytė, palydint D. 
Ratkei. Savo įspūdžius iš moky
tojų suvažiavimo Kaune 
papasakojo mokyt. G. Paulio-
nienė. Padėkojo ir darbus ver
tino parapijos klebonas kun. A. 
Simanavičius. 

— A. a. O n a Drukteikienė 
Edmontone, Alb., mirė sausio 
12 d. Ji buvo į-Kanadą atvykusi 
1939 t .. Veikė lietuviškuose 
darbuose. Daug kentėjo, kai sir
go senutė motina, jaunas sūnus 
ir vyras, kurie visi mirė. Pasku
t i n i u metu ji pati buvo 
paraližuota, bet daugeliui pa
liko gražų kantrybės pavyzdį. 
Liko sūnus Dovidas su šeima, 
brolis ir seserys Lietuvoje. 

— Sault Ste. Marie , Ont., 
l i e tuv iams paskirta naujas 
Kanados fondo vadovas — Vy
tautas Vainutis. J is tuoj pradės 
rinkti aukas. 

— A.a. Benedik tas Krekš-
čionaitis. 61 metų amžiaus, 
mirė Calgary mieste. Jo liūdi 
žmona, trys sūnūs su šeimomis, 
duktė ir kiti giminės. 

— A.a. Vik to ras Ragulis 
mirė sausio 28 d. ir iš Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčios po 
pamaldų palaidotas Montrealy
je. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


