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Vilnius, rugsėjo 14 d. (Elta) — 
Kalbėdamas įprastinėje televi
zijos laidoje „Valstybės vadovo 
pozicija", Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis pasakė, kad 
rinkimuose į Seimą jis nutarė 
nesibalotiruoti jokioje apygar
doje, o dalyvaus Sąjūdžio koa
licijos kandidatų sąraše. Tuo jis 
paneigė kai kuriuose lai
kraščiuose pasirodžiusią infor
maciją, kad Parlamento vado
vas sutiks būti įrašytas į vieno 
didžiausių Lietuvoje judėjimų — 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos arba įtakingos Krikš
čionių demokratų partijos sąra
šus. „Negaliu keisti burių, ku
riose jau ketveri metai parašy
ta 3ąjūdis' ", pažymėjo V. Lands
bergis. 

V. Landsbergis atmetė kalti
nimus, esą jis blogai ėjo par
lamento pirmininko pareigas, 
nes leido „suskilti" parlamen
tui. Prieš vasaros atostogas, išsi
skyrus deputatų nuomonėms es
miniais klausimais, Sąjūdžio 
koalicijos atstovai paliko didžią
ją posėdžių salę ir dirbo kitoje 
patalpoje. „Taip išvengėme 
blogesnių dalykų", pasakė V. 
Landsbergis. 

Lietuvos parlamento vadovas 
atkreipė dėmesį, kad kaime vil
kinama žemės privatizacija ir 
tuo stabdoma žemės ūkio refor
ma. Jis kreipėsi į savanorius, 
ragindamas apsilankyti žemės 
ūkio tarnybose, pasikalbėti su 
žmonėmis ir apie pastebėtus 
trūkumus informuoti jį arba mi
nistrą pirmininką. 

Pabaltiečiai atsiskaitys 
markėmis 

Lietuvos ir Latvijos centrinių 
bankų atstovai susitarė, jog abi 
šalys tarpusavyje atsiskaitys 
daugiausia Vokietijos markė
mis. Tai nutarta Taline įvyku
siame Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos vyriausybinių delegacijų, 
kurioms vadovavo šių šalių 
premjerai, susitikime. Tarp Lie
tuvos ir Estijos bankų panašus 
susitarimas buvo pasirašytas 
kiek anksčiau. Be to, visų trijų 
šalių finansų ministrai pasirašė 
sutartį dėl neprekybinių opera
cijų. Tai reiškia, kad nuo šiol 
įvairios stipendijos, autoriniai 
honorarai, teismo priteistos 
baudos, draudimų išlaidos, susi
jusios su diplomatine veikla, ir 
kitos išlaidos taip pat bus apmo
kamos konvertuojama valiuta. 

Baltijos šalių premjerai apta
rė Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vizų, muitinių bei pasienio 
politiką. Į žurnalistų klausimą, 
ar po rugsėjo 8 d. V. Landsber
gio ir B. Jelcino susitikimo 
Maskvoje Baltijos valstybių 
politika Rytų atžvilgiu neišsi
skyrė, Lietuvos ministras pirmi
ninkas Aleksandras Abišala pa
reiškė, kad šis klausimas susi
tikime buvo mažai svarstytas, 
nes, pasak jo, šalių situacijos ir 
reikalavimai Rusijos kariuome
nės išvedimo procesui smarkiai 
skiriasi. 

Lietuvos Darbininkų 
Sąjunga nestatys kandidatų 

Lietuvos Darbininkų Sąjunga, 
kaip nepolitinė, visuomeninė, 
profsąjunginė organizacija, bū
simuosiuose rinkimuose nesta
tys savų kandidatų, bet rems 

tas politines jėgas, kurios gins 
darbininkų interesus. Sąjungos 
suvažiavime kalbėjęs Ministras 
pirmininkas Aleksandras Abi
šala pasiūlė LDS įgalioti savo 
atstovus tartis dėl atlyginimų 
įšaldymo sąlygų. Tai nebus tri
šalė sutartis, nes Vyriausybė 
yra šiuo metu ir darbdavys, pa
sakė premjeras, bet ta i bus 
draugiškas susitarimas, kuris 
padės išvengti tokių streikų, 
kokie buvo Lenkijoje. 

Vokietijoje buvę KGB 
agen ta i at leist i iš t a r n y b ų 
Lietuvoje viešėjo Vokietijos 

konstitucinio teismo vicepirmi
ninkas, profesorius daktaras 
Gottfried Mahrenholz. J is at
vyko susipažinti su Lietuvoje 
kuriama teisine sistema, kons
titucijos rengimu, Konstitucinio 
teismo projektu , perduot i 
Vokietijos patyrimą šioje srity
je. 

Susitikime su žurnalistais 
Gottfried Mahrenholz į klausi
mą, koks Vokietijos konstituci
nio teismo požiūris į tuos as
menis, kurie bendradarbiavo su 
buvusia VDR saugumo tarnyba 
„Stasi", atsakė, kad iš valstybi-
nėstarnybos atleidžia visus as
menis, jeigu jie yra bendradar
biavę su „Stasi" ar KGB. Tai 
visiškai nepažeidžia jų konstitu
cinių teisių, nes šie asmenys tar
navo priespaudai ir pažeidinėjo 
žmogaus teises, pasakė jis. 

Trumpos žinios 
Rytų Lie tuvos Sandrauga , 

politinis judėjimas, vienijantis 
apie dešimt tautinių bendrijų, 
susikūrė šių metų pradžioje. 
Sandrauga skiria didelį dėmesį 
Rytų Lietuvos, kur gyvena dau
giausia kitataučių žmonių, isto
rijos, kalbos, kultūros, ekonomi
niams savitumams. Jos tikslas 
— telkti įvairias organizacijas, 
kurios padėtų atgimti Rytų Lie
tuvai, vienyti žmones, nepri
klausomai nuo tautybės, kalbos, 
tikėjimo, ugdyti pagarbą Lietu
vos Respublikos įstatymams, 
puoselėti kultūrų įvairovę ir to
leranciją. Suvažiavime svarstė, 
kokius kandidatus statyti seimo 
rinkiniams. 

Sąjūdžio Koaliciją sudaro 
Lietuvos Sąjūdis, Lietuvos Pilie
čių chartija, Politinių kalinių 
sąjunga, Lietuvos žemdirbių są
jūdis ir Lietuvos žalioji partija. 
Koalicijos konferencijoje kalbė
jęs Lietuvos Sąjūdžio garbės pir
mininkas, Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis ypač pabrėžė žmo
nių aktyvumo svarbą būsimuo
se rinkimuose. Antroji Sąjūdžio 
koalicijos konferencijos dalis 
įvyks rugsėjo 19 d. Vilniaus 
Sporto rūmuose. 

Bilbao mieste Ispanijoje, pa
saulinėje katalikų intelektualų 
asamblėjoje, Lietuvių katalikų 
mokslo akademija buvo priim
ta Pax Romaną nare. Iš kiekvie
nos valstybės ji priima po 2-3 
katalikiškas organizacijas. Į ją 
ruošiasi ir ateitininkų organiza
cija. 

Mauri tani jos islamiškos res
publikos ambasadorius Aly 
Kveladio Kamara įteikė skiria
muosius raštus Aukščiausiosios 

Suimtas komunistų vadas 
Peru valstybėje 

Šeštadienio naktį šiauriniausią Havajų salą Kauai nusiaubė uraganas įniki, srinaikinHamas 
10,000 namų, išmušdamas elektros sistemą ir vandens tiekimą, aiinaikinHaTnaa cukrinių šven
drių ir makadamia riešutų derlius. Šįkart JAV federalinė įstaiga ir kariuomenė daug greičiau 
reagavo į pagalbos tiekimą, pasimokę iš uragano Andrev. patirties. 130 mylių per valandą greičio 
vėtra praūžė 30 mylių pločio ruošų, vietomis pasiekdama 160 mpv greitį. Užmušti trys žmonės 
ir sužeisti 98. 

Lietuvos parlamentas 
pradėjo paskutinę sesiją 

Vilnius, rugsėjo 10 d. — Lie
tuvos Aukščiausioji Taryba ket
virtadienį pradėjo savo šeštą ir 
paskutinę sesiją. Sekantį kartą 
rinksis jau naujai išrinktas sei
mas, po spalio 25 d. rinkimų. 
Šios sesijos vadovu išrinktas 
Aurimas Taurantas, priklausąs 
Tautos pažangos frakcijai. Jis 
pakeitė Eugenijų Gentvilą, ku
ris, nežiūrint AT pirmininko 
Vytauto Landsbergio paramos, 
tesurinko tik 15 balsų. 

Landsbergis Aukščiausiajai 
Tarybai pranešė apie derybas 
Maskvoje dėl rusų dalinių išve
dimo ir ragino žmones netruk
dyti dalinių išvedimui, kad ne
kiltų jokių incidentų, kurie 
galėtų pažeisti krašto ryšius su 
Rusija. 

Parlamento sesijoje valandą 
su puse kalbėjusio ministro pir
mininko Aleksandro Abišalos 
kalba apie Lietuvos sociali
nę-ekonominę padėtį buvo 
transliuojama per radiją. Jis 
taip pat pristatė turinį vyriau
sybės ekonominės veiklos me
morandumo, kuris buvo pasiųs
tas Tarptautiniam Valiutos 
Fondui. 

Dėl infliacijos, jis pranešė, nuo 
1989 m. gruodžio mėnesio kai
nos buvo pakeltos 21 kartą, al
gos — 19 kartų, minimalinis 
pragyvenimo lygis — 13 kartų. 
Nors valdžios pajamos yra padi
dėjusios, deficitas vis tiek bus di
desnis, negu numatytoji 1.4 bi
lijonų rublių suma. 

Tarybos pirmininkui. Jis gimė 
1946 m. Dakare. Moderniosios 
filologijos bakalauras, diplo
muotas teisininkas, finansų spe
cialistas. Aly Kveladio reziduos 
Maskvoje. 

Klaipėdoje steigiama aukš
tesnioji policijos mokykla. Joje 
mokysis daugiau kaip 150 būsi
mųjų teisėtvarkos pareigūnų. 
Dešimt mėnesių kursantai sem
sis teisinių ir profesinių žinių, 
mokysis anglų ir vokiečių kal
bų, kultūringo elgesio ir bend
ravimo su žmonėmis, krašto 
istorijos, karinio ir fizinio 
parengimo. (R.G.) 

Sausra padarė milžiniškus že
mės ūkio nuostolius, yjpač paša
rinių grūdų. Lietuva eteportavo 
38.5 bilijonų rublių vertės gami
nių, o importavo — 30 bilijonų 
rublių vertės. Tad per pirmą 
1992 pusmetį Lietuva turėjo 8.5 
bilijonų rublių eksporto pertek
lių. 

Abišala Aukščiausiajai Tary
bai taip pat pranešė, kad Lie
tuvoje yra apie 9,000 bedarbių, 
bet apskaičiuojama, kad iki šių 
metų pabaigos jų skaičius pakils 
iki 200,000. 

Pagrindinių partijų 
sąrašai seimo 

rinkimams 
Vilnius, rugsėjo 13 d. — Lie

tuvos Demokratinė Darbo Par
tija, Sąjūdžio koalicija ir Centro 
sąjūdis savo atskiruose suvažia
vimuose rugsėjo 12 d. patvirtino 
savo kampanijų platformas ir 
kandidatų sąrašus į seimo rinki
mus. LDDP sąrašo, su 72 pavar
dėm, viršuje yra partijos pirmi
ninkas Algirdas Brazauskas. 
Tame sąraše figūruoja tik dar 
vienas kitas dabartinio parla
mento narys — Česlovas Juršė
nas. Sąraše kandidatuoja daug 
ekonomistų. LDDP taip pat pat
virtino savo kandidatus įvai
riems rajonams. 

Sąjūdžio Koalicija, kurią 
sudaro Sąjūdis, Piliečių Char-
tos, Politinių Kalinių Sąjunga, 
Žemdirbių Sąjūdis ir Žaliųjų 
Partija, patvirtino apie 100 kan
didatų sąrašą, t ry l ika iš 
pirmųjų penkiolikos — dabar
tinio parlamento deputatai, o 
sąrašo viršuje — AT pir
mininkas Vytautas Lands
bergis. Kandidatus atskiriems 
rajonams patvirtins atskirame 
posėdyje ateinančia savaitę. 

Centro Sąjūždio sąraše daly
vauja devyni AT deputatai, o jo 
viršuje — deputatas Mečys Lau
rinkus, AT pirmininko pava
duotojas Kazimieras Uoka, 
Romualdas Ozolas ir Egidijus 
Bičkauskas. Gali būti, kad 
rinkimuose Centro Sąjūdis su
darys koaliciją su Liberalų 
Sąjunga. 

Sumažėjo Lietuvos 
pramonės gamyba 
Vilnius, rugsėjo 12 d. — Lie

tuvos pramonės gamyba nu
smuko 44-iais procentais per 
pirmuosius aštuonis 1992 m. 
mėnesius, palyginus su 1991 
metais. Didžiausias nuosmukis 
buvo baterijų gamyboje (72%), 
popieriaus (61%), šaldymo spin
tų (53.3%), skalbimo miltelių 
(52%), dviračių (52%) ir žuvų 
konservų (51.3%). Mažiausiai 
nusmuko medžio gaminių ga
myba (2%), langų stiklo (3%), ki
limų (4%) ir metalo pjovimo ma
šinų (4%). Per pirmuosius aštuo
nis 1992 metų mėnesius 44% 
Lietuvos įmonių naudojosi 
mažiau, negu 60% savo gamy
bos potencialo. 

Paruoštas Lietuvos 
konstitucijos projektas 

referendumui 
Vilnius, Rugsėjo 9 d. — Depu

tatai Aurimas Taurantas ir 
Narcizas Rašimavičius spaudos 
konferencijoje padarė praneši
mą apie ruošiamą Lietuvos 
konstitucijos projektą, kuris bus 
pateiktas referendumu kartu su 

i seimo rinkimais spalio 25 dieną. 
Ankstyvesnieji projektai, kurie 
žymiai skyrėsi prezidento galių 
apybraižose, buvo siūlomi AT 
komisijos ir Sąjūdžio koalicijos 
už demokratinę Lietuvą. 
Referendume siūlomoji versija 
išlygina daug kritikuotus jų 
skirtumus. Dabar visi seimo 
nariai bus renkami kas ketveri 
metai, užuot pusę jų renkant 
kas dvejis metus, prezidentas 
turės galią paleisti seimą kai 
kuriais atvejais ir suprastinta 
procedūra daryti pataisas 
konstitucijai. 

Lima, Peru, rugsėjo 13 d — 
Peru policija pagavo maoistinio 
komunistų sukilėlių „Švytinčio
jo tako" grupės vadą po 12 metų 
įtempto ieškojimo. Peru valdžia 
šį areštą laiko didžiausia savo 
pergale kovoje su sukilėliais, 
kurie jau Peru kraštui su jais 
kovojant per 12 metų kainavo 
25,000 gyvybių ir apie 22 bili
jonus dolerių. 

Sukilėlių vadas Abimael Guz-
man-Reynoso, suimtas viduri
nės klasės kaimynystėje Lima 
miesto priemiestyje, pasakė: 
„Atėjo mano eilė pralaimėti". 
Policija praneša, jog apsupus jo 
namą ir gretimą kitą, jie suėmė 
dar apie dvylika kitų aukštų va
dų tos grupės, kuri oficialiai 
vadinasi Peru Komunistų Parti
ja, bet populiariai vadinama 
„Sendoro luminoso", arba — 
„Švytintysis takas". 

Sukilimas tęsiasi 12 metų 

„Švytinčiojo tako" jau 12 
metų vedamas sukilimas yra 
pats didžiausias toks sukilimas 
visoje Pietų Amerikoje, ir žiau
riausias. Jo kėsinimasis prieš 
Peru valžią kelia susirūpinimą 
visame regione ir jo užvaldyti 
didžiuliai plotai koka lapelių 
augintojų žemių labai sukomp
likuoja JAV ir kitų kraštų 
pastangas, stengiantis išnai
kinti tų augalų plotus, iš kurių 
yra gaminamas kokainas Va
kariečių narkotikų rinkoms. . 

„Švytinčio tako" sąjūdis, tu
rintis 5,000 kovotojų ir dar daug 
tūkstančių kitų rėmėjų, buvo 
įkurtas Ayacucho mieste Andų 
kalnuose, kur A. Guzman buvo 
filosofijos profesorius 1960 ir 
1970 dešimtmečiuose. Sukilimą 
pradėjo 1980 metais. Sąjūdis 
greitai išsiplėtė po visas Peru 
provincijas irjo stiprus augimas 
per 12 metų iš dalies priskiria
mas didžiulei prarajai tarp Pe
ru turtingiausiųjų ir skurdžiau
siųjų ir jų davimui galios įvai
riems čiabuviams gyventojams, 
ispaniškų nugalėtojų palikuo
nių sąskaiton. Politikos žinovai 
sako, jog šie areštai trumpam 

pakels prezidento Fujimori po
puliarumą, bet jie nesustabdys 
paties sukilimo. 

Pačiame sąjūdyje Guzman 
yra laikomas lyg pusdievis. Jo 
sekėjai jį vadina „Ketvirtuoju 
marksizmo kalaviju" irjo raštai 
laikomi lygūs Markso, Lenino ir 
Mao. Vienas šio sąjūdžio žinovas 
pareiškė: „Jie pagavo jų dievo 
įkūnijimą — tai lyg Inka dievo 
pagavimas". 

Limoje — džiaugsmas 
Pačiame Limos mieste, kuria

me apstu ginkluotų kovų su su
kilėliais ženklų, buvo daug 
džiaugsmo. Laikraščių antraš
tės rėkė: „Visuomenės priešas 
nr. 1 suimtas" arba „Šimtmečio 
labiausiai ieškomas žudikas su
imtas". Laikraštyje buvo rašo
ma, jog Guzman buvo suimtas, 
susitikęs su kitais sąjūdžio na
riais išplanuoti spalio mėnesį 
vykdysimą bombų padėjimo 
kampaniją, pavadintą „Limos 
nugalėjimo operacija". 

— Tailando rinkimuose sek
madienį daugiausia balsų surin
ko kariuomenės kišimuisi besi
priešinančios keturios partijos, 
nors jos laimėjo nedideliu san
tykiu - tik 51% iš 360 parla
mento vietų. 

— Vokietijoje suimti 32 
žmonės ryšium su riaušėm prieš 
kitataučius pabėgėlius. Vien 
šįmet į Vokietiją atvyko 280,000 
azilio prašančių pabėgėlių, gi 
1991 m. atvyko 256,000, daugu
mas iš Rvtu Eurorx>s kraštu. 

Ar Estija verčiama 
atmatų rinkykla? 

Talinas, rugsėjo 2 d. — Jau ne 
pirmą kartą Švedijos spaudoje 
yra aprašoma blogėjanti Estijos 
padėtis gamtosaugos atžvilgiais. 
Švedijos Sydsvenska dagbladet 
rašo, kad 4 milijonai tonų ura-
nijaus rūdžių atmatų (jų tarpe 
ir 1,200 tonos gryno uranijaus) 
buvo suversta į dirbtinį Siila-
mae ežerą, vietovėje, kuri buvo 
svarbus Rusijos atominės pra
monės centras. 

Rugsėjo 3 d. buvo paskelbta, 
kad truks kelias dienas suvalyti 
alyvos išsiliejimą, įvykusį, kai 
susitrenkė du vagonai geležin
kelių centrinėje netoli Talino 
uosto. Nesitikima, kad plonas 
alyvos sluoksnis virš uosto van
denų pakenks jo gyvūnijai. 

Pagaliau Vokietijos ZDF te
levizija rugsėjo 3 d. pranešė, kad 
Vokietijos pramonės atmatos 
yra eksportuojamos į Estiją, hu
manitarinės pašalpos priedan
ga. Rašoma, jog viena firma 
Westfalijoje yra pasiuntusi į 
Estiją bent 500,000 tonų sudė
vėtų padangų. Vokietijos chemi
nės atmatos, kaip srutų dumb
las, automobilių dažai, suvartoti 
tepalai, taip pat esą eksportuo
jami į Estiją. 

Sukilėlių užpuldinėjimai Li
moje ir kitur, šiame 23 mili
jonus gyventojų turinčiame 
krašte/padažnėjo šiais metais. 
Prez. Fujimori tai minėjo, at
šaukdamas konstitucinį valdy
mą balandžio 5 d. ir paskelbda
mas Guzman suėmimą aukš
čiausio prioriteto uždaviniu. Pa
siekęs savo uždavinį, Fujimori 
tikisi, kad jo statomi du sąrašai 
kandidatų į krašto kongresą — 
parlamentą dabar jau laimės 
vietas lapkričio 22 d. vyksian
čiuose rinkimuose. 

JAV pozicija 

JAV pozicija šio suėmimo at
veju sudėtinga. Nors JAV 
sveikina Peru suėmus sukilėlių 
vadą ir toliau padės kraštui ko
voti su „Švytinčiojo tako" suki
lėliais, JAV bijo, kad sukilėliai 
netrukus sugalvos būdą greitai 
savo vadą išvaduoti, kaip su ki
tais neretai padarė. Didesnį su
sirūpinimą JAV Valstybės de
partamentui kelia beveik dikta
toriška Fujimori galia ir konsti
tucijos suspendavimas. Bet Fu
jimori ramina JAV, nurodyda
mas į rinkimus, kuriuos tikrins 
Amerikos žemynų valstybių or
ganizacijos (OAS) komisija. 
Prez. Bush tebetiki, kad ilgai
niui Peru taps tikrai demokra
tišku kraštu. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 15 d.: Švč. M. Mari

ja Sopulingoji, Nikomedas, Me-
litina, Vismantas, Nautinga. 

Rugsėjo 16 d.: Šv. Kornelijus 
ir Kiprijonas, Edita, Liudmila, 
Rimgaudas, Normante. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:29, leidžiasi 7:02. 
Temperatūra dieną 81 F (22 

C), naktį 61 F (11 C), dalinai 
debesuota, šilta, tvanku, gali 
lyti į pavakarę. 



DRAUGAS, antradienis , 1992 m. rugsėjo mėn. 15 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
N E S I R G T I IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

K E L I A S J S V E I K A T A , 6515 So. California A v e , , C h i c a g o . 111. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

REGULŲ PERTRAUKA (5) 
Kas mėnuo ateinančios re

gulos liaunasi moteriai pastojus, 
susirgus ar jos vaisingumo 
laikotarpiui pasibaigus. Tik 
kar ta is jos t rumpiau liaunasi, 
moteriai įtampą pergyvenant. 

Pastojus, estrogeną, proges
teroną ir kitus moter iškus hor
monus gamina kiaušdėtės (ova-
ries). Jie reikalingi nėštumo 
užlaikymui jo pirmus t r is su pu
se mėnesio. Po to vis dar tęsia
ma jų gamyba, nors jie j au ne
būt ini nėštumo užlaikymui. 

Nėštumui pasiekus t a m tikrą 
būklę, kiti hormonai pradeda 
veikt i , sukeldami gimdymo 
skausmus ir kūdikio gimimą. 

Nėštumo metu nesti ovulia
cijos. Jam pasibaigus, kiaušdė
tės vėl pradeda hormonų gami
nimo ciklą; tada vėl grįžta ir 
ovuliacija su regulomis. 

Tai po pirmųjų regulų vyksta 
per 30 ar 35 metus. Vėliau laips
niškai mąžta moteriškų hor
monų estrogeno ir progesterono 
gamyba, tas jų mažėjimas pri
a r t ina klimaksą (climacteria). 
Jo pradžioje ovuliacija būna ne
regul iar i . Paga l iau j i visai 
liaunasi. Aišku, be ovuliacijos 
nepastojama. 

Moteriai subrendus, kiauš-
dėtėse kiaušinėlių kiekis dėl 
nežinomos priežasties žymiai 
sumąžta. 

Kiekvienos regulos metu keli 
šimtai kiaušinėlių pradeda vys
tytis, o tik vienas jų esti skirtas 
ovuliacijai. Per moters vaisingą 
laikotarpį sumąžta galinčiu su
bręsti kiaušinėlių kiekis. 

Moteriai senstant, kiaušdėtės 
t ampa mažiau jautr ios smege
nyse pagamintų hormonų įta
kai . Tada k in t a ovuliacijos 
kokybė ir kiekybė. Ovuliacijos 
kokybė nurodo subrendusio 
kiaušinėlio kokybę ir jo pajė
gumą normaliai apsivaisinti. Gi 
ovuliacijos kiekybę apima mo
ters metų laike ovuliacijų kie
kis. 

Ovuliacijai keičiantis, keičia
si ir regulos. Gimdos gleivinis 
sluoksnis — endometriumas 
yra labai jautrus moteriškų hor
monų estrogeno ir progesterono 
pakitimas ir jų balansui . Tada 
atit inkamai kinta ir mėnesinės 
— regulos. Todėl moteris kartais 
praleidžia mėnesį be regulų. 

Kiaušdėtėse gali būt i gana 
daug negeistinų pakaitų, dėl 
kurių gimdos vidinė sienelė 
neatsiliepia įprastu augimu. 
Tada nepakankamai stimuliuo
jamas gimdos vidinis gleivinis 
sluoksnis — endometriumas, 
mėnesinių ats i radimui . Toks 
pakit imas moteriškei nėra pa
vojingas, ir ji gali jokių nusi
skundimų neturėti . 

Moteriai senstant , hormonų 
kai ta esti beveik visai priešinga 
kai kuriems įvykiams, atsiran 
dantiems laike brendimo. Hor
monas es t rogenas paveik ia 
daugelį kūno organų. 

Es t rogenų į t ako jami 
k ū n o o r g a n a i 

Principiniai: kiaušdėtės — 
ovaries, gimda — uterus , Falo 
pio vamzdeliai — Fallopian 
tubes, gimdos kaklelis — cervix, 
k r ū t y s , š l ap imo p ū s l ė , iš 
šlapimo pūslės ištekamasis la
takas — uretra-urethra, makš
tis — vagina, širdis, kaulai , irgi 
estrogenų paliečiami, bet jų 
veiklai nereikalinga estrogenų 
įtaka. 

Antriniai organai: oda, centri
nė nervy sistema, smegenų 
Pituitarinė liauka — Pituitary, 
smegenų d a l i s , v a d i n a m a 
Hypothalamus, s tuburo sme
genys — spinal cord ir virš

kinimo kanalas : žarnos, kasa — 
pancreas, kepenys ir antinks-
tinės liaukos — Adrenal glands. 

Yra kele tas pranešimų, kad 
k l i m a k s a s pake ič i a p l aukų 
paskirstymą, odos išvaizdą ir 
kitas kūno dalis. Bet medicinos 
mokslas dar neatskiria, kurie tų 
pakit imų yra dėl amžiaus, o 
kurie estrogenų stokos įtakoje. 

Žinotina, kad senstant mąžta 
kūne medžiagų apykaita, todėl 
moterys (o ir pens in inka i ) 
tunka: k a i kūnas lėčiau sunau
doja energiją, o žmogus lygiai 
tiek pat tebevalgo — jo svoris 
didėja. 

Nepamirštinas dar ir dieninis 
senyvų moterų svorio priau
gimas, j ų pastorėjimas, odos iš-
brinkimas. Štai kodėl tas atsi
tinka. Tvi r t inama, kad hormo
nai didina kūno svorį. Tas nėra 
pilna teisybė. Su amžiumi mo
ters kūne kinta vandens ir skys
čių tekėj imas. Kraujas t am 
tikru spaudimu pumpuojamas 
ir a r t e r i j omi s j i s pas i ek ia 
kiekvieną kūno ląstelę, kad jos 
galėtų gyvuoti ir savo darbą at
likti. 

Arterijos nėra visai tamprios: 
iš jų mažas skysčio kiekis pra
sisunkia į aplinką. Tas skystis 
specialiais keliais grąžinamas 
atgal į kraujotaką. Tai visai 
kitos sistemos darbas: liaukos ir 
latakai, vadinami limfinėmis 
l iaukomis — kanalė l ia i s — 
lymph glands. 

Moteriai gyvenant gali išsi-
balansuoti skysčių kiekis jos 
kūne. Tada iš jos kraujagyslių 
gausiau išsisunkia skysčiai. Už 
tai moteris gali kiek daugiau 
sverti dienos metu: gali išsipūs
ti jos veidas, rankos..., j i gali 
jaustis patinusi. Tada rūbai gal: 
būti ankstūs , apyrankes, žiedai 
per maži. O kai moteris naudo
ja hormonus — dar ir priedini 
skysčių balanso pakitimą ji gali 
pajusti. Žinoma, t a s ne visoms 
pasitaiko. Esti moterų, kurių 
skysčių p u s i a u s v y r a k ū n e 
užsilaiko. Bet y ra ir tokių 
moterų, ku r ioms hormonai 
žymiau pakeičia kūno skysčių 
pusiausvyrą ir jos pradeda 
daugiau sverti. Ne visi hor
monai ta ip veikia ir ne visos mo
terys y r a jų veiklai jautrios. 
Todėl re ikia išmintingai elgtis: 
svorio padidėjimą nesuversti 
vien hormonams; reikia kontro
liuoti tokią moterų mi tybą ir 
skatinti jas d a r b u o t i s — gim
nastikuoti. Visos ir visi, žino 
kime, kad nesveiki valgymo 
įpročiai — persivalgymas ir užsi
sėdėjimas — tinginystė — nesi-
darbavimas, yra svarbiausios 
svorio priauginimo priežastys; 
taigi, daug svarbesnės už svorio 
prieauglį, kurį sužadina gydy
masis hormonais ar pakitimai 
kiaušdėčių veikloje. 

O d o s pak i t ima i 

Žmogaus oda susideda iš kelių 
sluoksnių, kurių vienas yra 
susidaręs iš kolageno (collagen). 
Tai ypatingos rūšies baltymas. 
Žinomas faktas, kad klimakso 
metu oda suplonėja ir lengvai 
susižeidžia. Buvo stengiamasi 
t y r i m a i s n u s t a t y t i , ar 
gydymasis estrogenais t ikrai 
pagerina odą. Iki šiol jokio odos 
pagerėjimo nesulaukta. 

Tik vienas geras dalykas pa
stebėtas: hormonai teigiamai 
veikia odos kolageninį sluoksnį 
— kolageno medžiagos apykaitą 
— metabolizmą. Išeitų, kad dėl 
to hormonų pusiausvyros atsta
tymas galėtų pakeisti odos 
kokybe — vienok tikra tuo 
reikalu dokumentacija nėra 
ryški 

Tikrai dar neįrodyta, kad mo
ter iškas hormonas estrogenas 
teigiamai ar neigiamai veiktų 
plaukų šaknis — folikulus-fol-
l ic les . Hormonų ka i ta ne
pake i č i a balso. Ta ip pat 
neįrodyta, kad moteriški hor
monai neigiamai veiktų sme
genų veiklą, nugaros smegenis, 
ki tų hormonų gaminimąsi ar 
virškinimo kanalo liaukas. I 
k i tus organus moteriškų hor
monų poveikis bus aptartas 
vėliau. 

Kūno organams taikantis prie 
mažėjančio estrogeno kiekio, 
dažnai pasireiškia klimaksui 
būdingi reiškiniai. 

G E R A NAUJIENA H E R P E S 
ZOSTER SKAUSMŲ 

NURAMINIME 

Klaus imas . Persirgau vienos 
kūno pusės pūslėtą išbėrimą 
t ies krūtine. Viskas praėjo, bet 
atsirado nemalonus skausmas. 
Geri gydytojai daug ką man mė
gino: tepiau, tabletes rijau, jie 
injekcijomis gydė — vis tas pats. 
Gal, Tamsta Daktare, kaip nors, 
man čia atvykusiai, gali padėti? 

A t s a k y m a s . Žinoma, dabar 
gal ima, neseniai medicinoje 
„iškepta" tokiems ligoniams 
kaip Tamsta pagalba. Elkis ši
ta ip . Su receptu įsigyk iš vais
t i n ė s 5% lidocaine gel 
(LidoDerm yra to vaisto preky
bin is vardas). Vieną kartą 
ištepusi skausmo Herpes Zoster 
(ar shingles) ligos sukeltą vietą, 
nejausi jo keletą dienų. Po to, 
vėl pasitepk. Tas vaistas veikia 
per odą, nuramindamas nervus. 
Visi — ir sveiki, šią žinią 
praneškite visiems po tos ligos 
s k a u s m u s tu r in t i ems (post 
herpetic pain), nes jie jokios pa
galbos iki šiol negalėdavo 
sulaukti . 

KĄ ALVUDAS SENIAI 
SKELBIA, TO DABARTINĖ 
M E D I C I N A REIKALAUJA 

K l a u s i m a s . Dirbu ligoninės 
laboratorijoje. Girdėjau, kad ne
galima cholesterolio mažinti 
daugiau kaip iki 160. Kodėl 
Alvudas perša jo sumažinimą 
iki 130? 

At sakymas . Todėl, kad Alvu
d a s nepardav inė ja t ryn ių , 
kumpių ir dešrų! Dar ir todėl, 
kad lietuviai turi su 130 choles
terolio kiekiu būti sveikesni už 
kitataučius, turinčius jo 160. 
Ale, tik tu turėk 160 —jau gana 
gerai būsi savo širdį apsaugojęs. 
Tai irgi sunkus darbas nuo per
sivalgymo iš daugiau negu 200 
cholesterolio kraujuje kiekio 
suliesinti jį iki 160. Pamėginkit, 
ir matysit, kad dažnam tai bus 

Adv. Rimas A. Domanskis su vietos gyventoju apžiūri l ietuvių nuosavybę 
Lemonte 

MOTERYS DAUGIAU DIRBA 
Lietuvių l iaudis t u r i pasaką, 

kurioje moteriškei Dievas skiria 
sunkią dalią: „Dirbsi ir savo 
darbų niekad nepabaigs i , o vy
ras dirbs ir turės laiko pailsėt i" . 
Atrodo, kad ne t ik l i e tuv ių pa
sakos moteriai t oks l ik imas 
buvo skirtas. 

Beveik visame pasau ly je (iš
skyrus Šiaurės Ameriką ir Aus
traliją) moterys p e r s ava i t ę 
išdirba daug daug iau va landų 

pranešta toks faktas . Universi-
ty of Southern California tyrinė
tojams agresyviai su va i s ta i s 
liesinant kraujo cholesterolį 
vyrams ir moter ims su pus iau 
užakusiomis arterijomis (50%) ir 
cholesterolio k iekiu 190-290 
dramatiškai sumažėjo širdies 
raumens arterijų p r i sk re t imas . 
Viso cholesterolio v idu t i n i s 
kiekis nuo 230 mgr< k r i t o iki 
156, o blogojo choles tero l io 
(LDLį kiekis kri to iki 38. 

Taip įvyko su amer ik ieč ia i s , 
imančiais labai pavojingą cho
lesterolį mažinant į vais tą . Gi, 
lietuviui padeda lygiai gerai 
sul iesint i k rau ją A L V U D O 
maistu maitinimasis. Ger iau su 
Alvudo dieta gyvent i , n e g u be 
jos be laiko pasent i ir per anks
ti po Velėna poilsiauti . Todėl nė 
vienam mūsiškiui neve r t a šun-

akmens prieš kalną ritinimas. k e U a i g v a i k š č i o t i > k a i A l v u d a s 
Bet lietuvis turi ji ritinti, jei 
tikisi normalia mirtimi užbaigti 
savo kul tūr ingą gyvenimą. 

nurodo tiesų kelią sveikaton. 
Tai visų išmintingųjų kelionė. 

Toks sumažinimas lietuviui y ra 
galimas valgant Ovo-lacto vege
tarinį maistą (Alvudo dieta nau
dojantis). Ne visi taip elgtis 
pajėgia. Todėl tokiems siūloma 
vaistų LOVASTATIN (preky
binis jo vardas MEVACOR) lie
sinti kraują: po 40 mg k a s 
dvylika valandų per dvejus 
metus. 

Štai faktai. Sumažink savo 
kraujuje cholesterolį iki žemiau 
negu 200 ir džiaukis jį toliau 
mažindamas, jei esi amerikietis, 
iki 160, o jei esi lietuvis, t a i 
klausyk Loyolos profesoriaus 
patarimo: mažink iki žemiau 
150, o Alvudo patarimą pildy
damas, džiaukis širdį išgelbėjęs 
nuo atakos per kraujuje choles
terolio suliesinimą iki 130. Taip, 
nors viščiukų-dešrų-kiaulienos 
pardavėjai sakys kiek kitaip! 

Štai dar karštos mediciniškos 
žinios, paskelbtos med. žurnale 
DRUG THERAPY, July 1992 / 
Vol. 22, No. 7 p. 53. 

Dalias mieste, Texas, Ameri
kos širdies ligų žinovų me
tiniam susirinkime balandžio 
12-16 d. 1992 m. (The 41st An-
nual Scientific Session of the 
American College of Cardiology) 
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KAI N I T R O G L I C E R I N A S 
N E P R I I M T I N A S - N A U J A S 

V A I S T A S I S M O G E R A I 
T A L K I N A 

K l a u s i m a s . D a k t a r a s man 
davė nitrogliceriną, bet nuo jo 
man galva labai sukas i , ir aš 
negaliu jo vartot i . Kas man 
daryti? Gal Tamsta žinai pakai
talą, su kur iuo galėčiau savo 
širdžiai padėti? 

A t s a k y m a s . Oklahomos uni
versiteto tyrinėtojai skelbia , 
kad vaistas ISMO (generic var
das Isosorbide m o n o n i t r a t e 
tabletėse) nuolat gera i padeda 
vietoje nitroglicerino, j e i tik 
tinkamai var to jamas. M a t į 
n i t rog l i ce r iną t a b l e t ė s e ir 
lipinukuose grei tai į p ran tama 
ir jo dozes reikia didint i , k a d j is 
tinkamai veiktų. ISMO tabletės 
imamos po 20 mg du k a r t u s per 
dieną: 8 vai . iš ry to ir 3 v.p.p. 
Tas vaistas nes i sandė l iuo ja 
kūne, todėl jis t i nkamas naudoti 
visiems, ir senesniems, bei įvai
riai inkstais, kepenimis a r šir
dimi negaluojantiems. T a m s t a 
tarkis su savu gydytoju. 

U N I V E R S I T E T O 
B I U D Ž E T A S 

Illinois universiteto patikė
t i n i ų t a r y b a pa tv i r t ino 
1993-1994 mokslo metų biudže
tą, siekiantį 32.7 mil. dolerių. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 Eaat Superlor, Sulta 402 

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

negu vyra i . Į darbo laiką įskai
čiuojamos ne t ik darbovietės 
valandos, bet ir namų ruoša bei 
vaikų pr iežiūra . Tokią stat is t i 
ką pa te ik ia ne l iaudies pasaka , 
o prie Jungt in ių Tautų veikian
t i Ta rp t au t inė Darbo organiza
cija. N u o Havanos iki Oslo, nuo 
Ber lyno iki Tokijo, nuo Varšu
vos iki J A V moterys tur i tą patį 
nus iskundimą: vyrai per mažai 
padeda su namų ruoša ir vaikų 
pr iež iūra . 

K a d a n g i daug daugiau mote
rų š iais la ikais tu r i da rbus už 
savo n a m ų sienų, buvo t ik ima, 
jog vyrai bent iš dalies per ima 
dalį kasdienin io tr iūso. Tačiau 
šiuo atveju jokio pasikei t imo 
t e ig iama krypt imi nematy t i . 
Moter i s vis t iek tu r i vir t i , 
s k a l b t i , a p r e n g t i v a i k u s ir 
išleisti juos į mokyklą, valyti 
n a m u s , žodžiu, a t l ik t i visus 
ruošos darbus , kuriuos moterys 
at l ikdavo, kai šeimininkaudavo 
t ik namie , nedirbdavo įstaigose 
a r ki tokiose darbovietėse. 

Kuboje 8 2 $ vyrų iš viso nepa
deda žmonai apsiruošti namie . 
J apona i kasdien prie n a m ų 
ruošos praleidžia mažiau kaip 
15 minučių. Lenkijoje net jauna
vedžių šeimose vyrai nepajudi
na pirš to , grįžę iš darbovietės. 
Kai Švedijoje ir Norvegijoje vy
rų darbo valandos buvo sutrum
pintos, kad jie galėtų padėti 
n a m i e , vyra i tą la isvala ikį 
sunaudojo poilsiui ar savo ma
lonumams , o rūpestį va ikais a r 
n a m a i s vis t iek paliko žmonai. 

Beveik visame pasaulyje mo
terys s u n k i a u ir ilgesnes valan
das dirba, kaip vyrai, bet gauna 
mažesnį at lyginimą. Šis skir
t u m a s daugelyje kraš tų vis di
dėja. Jdomu, kad at lyginimo 
sk i r tumas yra ir labiau atsiliku
siuose, ir tur t ingesniuose kraš
tuose, nepa isan t dešimtmečius 
t rukus ių moterų teisių sąjūdžių 
pas tangų suvienodinti vyrų ir 
moterų a t lyginimus už vienodą 
darbą. 

Sunkiaus ia i moterys dirba 
Afrikoje — maždaug 67 vai. per 
savai tę , o vyrai — apie 53 vai. 
Azijoje moterų darbo savaitė yra 
62 vai . , vyrų — 48 vai. Pietų 
Amerikoje moterų — 60 vai., 
vyrų — 54 vai. Vakarų Europo
je moterys di rba 48 vai. per 
savai tę , vyrai — 43 vai . Tik 
Šiaurės Amerikoje ir Austral i
joje moterys per savaitę išdirba 
apie valandą t rumpiau kaip vy
rai. Australijoje moterų atlygi
n imas ta ip pat neblogas, už tokį 
pat darbą ir išdirbtą valandų 
skaičių moteris gauna apie 88% 
vyro a t lyginimo. 

D. 

I Š S I K E L I A SPIEGEL 

Stambi prekybos bendrovė 
Spiegei paskelbė, kad iškels 
savo centrą iš Chicagos. Miestui 
tai nemažas smūgis, nes suma
žės darbai ir pajamos. 

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, krauje 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos 

Sąskaitas siunčiame tiesiog į Medicare 

Priklauso Hory Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai . (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai.) 
Hrm . antr, ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
ftaz. (708)246-0067; arba (708)246 658' 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDfCAL BUILDING 

• 4 4 9 So. Puleskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEtUgott ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 W t t t Ava., Orland Park 
705-349-8100 

10 W. Martin, Napervllls 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties rnetu tel 708-857-8383 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. t * ! . (1-312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzla Ava., 

Chicago, III. 6 0 6 5 2 

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

3900 W. 05 St. M t (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p-7 v v . antrd 12:30-3 v p p 
trecd. uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p, penktd 

ir šeStd 9 v r -12 v.p.p. 

6132 8 . Katfzla Ava., Chicago 
1-312) 779-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 8 . Puleskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2902 

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 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

IL 

Tai. kabineto k bute: (708)652 41 $9 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Ctcaro 

Kasdien 1 M 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 8 . Pulaskl Rd.. Chicago 

312 585 1955 
172 Schlller St., Elmhurst. IL 60126 

709-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medicai Buiidmg 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

Mamų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgtn, III 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susita'imą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8. Robertą Rd., Hickory HMs, IL 
1 myiia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71at St. 

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

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

Tel . (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Re* . (708) 448-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71et Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm. 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

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

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

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

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

AKIŲ LIGOS 
Good Samsrttan Medicai Canter-

Napervtne Cempus 
1020 E. Oejden Ave. , Šert* 310, 

MapervflU IL 60693 
Tel. 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 



Klysta tie, kurie mano, 

KAD RUSIJA YRA 
PASIKEITUSI 

— « 

• 

Šimtmečiais tęsta imperialis
tinė poli t ika, užgrobimai, 
kolonizacija ir teroras vien su 
kepurės pakeitimu savaime 
neišnyksta. Yra žinomas po
sakis, kad nežiūrint: „Kiek 
kartų gyvatė oda keis, vis tiek 
ji lieka gyvate". Kol Rusija te
belaiko „imperinę" armiją, 
neišeina iš užimtų teritorijų ir 
kalba apie „strategines bazes ar 
pozicijas", tol ji nėra pasikeitusi. 
Nors ji savo suplyšusias kelnes 
demonstruoja ir išmaldos prašo, 
vis tiek Vakarai apie ją tūpčio
ja dėl to, kad ji tebeturi atomi
nį arsenalą. Kokia nesąmonė 
yra duoti „Most favored nation" 
statusą tai valstybei, kurios 
atominės raketos dar nėra 
išmontuotos ir gal net į 
Amerikos miestus tebėra 
nukreiptos. Prez. Bushas iki 
paskutinio momento Gorbačio
vo kelnes prilaikė, kad tik im
perija nesubyrėtų. 

Atrodo, kad visa Amerikos 
užsienio politika buvo paremta 
imperijos išsilaikymu. O dabar 
didžiuojasi tuo, kad užsienio 
politika buvo jo stiprybė. Kol 
dar istorijos neužmiršome, tai 
turime žinoti ir stambiomis 
raidėmis įrašyti, kad Amerika 
buvo paskutinioji, kuri apsipra
to su Sovietų Sąjungos žlugimo 
mintimis. Ir Lietuvą pripažino 
viena iš paskutiniųjų, kad tik 
„didžiajam reformatoriui" Gor
bačiovui nepakenktų. Taip pat 
paskutinioji, kuri suprato, kad 
Jugoslavijos subyrėjimas yra 
neišvengiamas. Tad, kur yra ta 
garsioji vadovavimo rolė? Kas 
yra tarnavęs kariuomenėje, tai 
žino, kad ne tas vadovauja 
daliniui, kuris rėkia „nepilnas". 
Amerikos rolė labai daug 
priklauso nuo to, kas Wa-
shingtone prie vairo stovi. 

Prez. H. S. Trumanas buvo 
laikomas mažu žmogumi, bet 
įeis į istoriją, kaip vienas 
žymiųjų Amerikos prezidentų, 
kadangi buvo tas, kuris su
vaidino svarbią rolę, komu
nizmo potvynio sulaikyme, taip 
pat ir pokarinės Europos ir kitų 
šalių atstatyme. Taip pat labai 
svarbią rolę suvaidino ir prez. R. 
Reagan, kurio politika grei
čiausiai ir pradėjo Sovietų im
perijos galą. kadangi jo metu 
sovietų karinė galybė buvo 
pasiekusi viršūnę ir grasino 
laisvajam pasauliui. Tuomet jis 
pradėjo pasirengimą vadi
namam „Žvaigždžių karui". 
Rusai bandė neatsilikti, bet jų 
technologija nepajėgė lenktynių 
išlaikyti. Iš to periodo yra gar
sus Reagano posakis, kuomet jis 
Sovietiją pavadino „Evil Em-
pire". Tos lenktynės Rusijos 
ekonomiją paklupdė. Nepatepta 
mašinerija pradėjo girgždėti ir 
beveik sustojo. Kaip matome, 
komunizmas buvo sulaikytas, 
Trumanui jam pasipriešinus, ir 
pradėjo sirgti, kuomet Reaganas 
jį tikruoju vardu pavadino. O ne 
su glėbesčiavimais ar tūpčio-
jimais jo subyrėjimas prasidėjo. 

Deja, šis faktas nepastebėtas 
ar užmirštas liko. Rusija, kuri 
paveldėjo Raudonąją armiją, 
laivyną ir visą arsenalą, tuo 
svoriu naudojasi ir savo kaimy
nams grasina. Kur rusiškas ba
tas buvo, ten vyko ir rusifikaci
ja. Maskvos planas buvo, kad 
respublikose nebūtų vietinių 
gyventojų daugiau 50%. 
Lietuvoje jie to plano dar 
nebuvo pasiekę. Dabar nekalba 
apie tų kolonistų repatriaciją, 
bet žada ginti jų teises. Boriso 
Jelcino valstybės patarėjas 
Lietuvos delegacijai ta ip 
pasakė: „Rusijai labai svarbu 

IŠEIVIJOS VEIKLOS 
KOORDINACIJA 

VYTAUTAS J . BIELIAUSKAS 

ginti už Rusijos ribų gyvenančių 
rusų politines ir kitokias teises. 
Jeigu ji to nedarys, tai Rusijos 
prezidento pozicijos labai su-
silpnės". O kariuomenės iš
vedimas tiktai žodžiais vyksta. 
Kuomet buvo svarstomas Rusi
jai ekonominės pagalbos 
teikimas, ta i kongresmanas 
Richard Durbin parengė 
projektą, kad pagalba būtų 
surišta su rusų kariuomenės iš
vedimu. Panašus projektas buvo 
įneštas ir į Senatą. 

Bet, kaip jau žinome, po 
diskusijų viskas buvo atskiesta. 
Ir tas kariuomenės išvedimo 
klausimas vienus metus nebus 
taikomas. Didelis mūsų draugas 
senatorius Alfonse D'Amato, 
kuris lankėsi Chicagoje, Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje 
padarė pranešimą. Jis taip 
pasakė: „Administracijoje yra 
labai mažai tokių, kurie norėtų 
reikalą suprasti . Taip pat 
Kongrese ir Senate „nenori sup
ti laivo". Vis vadovaujamasi 
principu, kad nereikia kenkti. 
Pirmiau nenorėjo kenkti Gor
bačiovui, o dabar Jelcinui. O 
reikia spausti. Rusų generolai 
nieko nepaiso: „Niekas mums 
nepasakys". Buvo padaryta 
klaida, kad kariuomenės ištrau
kimas nebuvo sujungtas su eko
nomine pagalba". Pradėdamas 
šį rašinį, paminėjau, kad Rusi
ja nepasikeitusi. Gerai at
simename, kad Gorbačiovas 
viena sakė, o kita darė. Dabar 
tą patį ir Jelcinas daro. Be to, 
atrodo, kad jis ne tik generolų, 
bet net ir valdžios pareigūnų ne-
bekontroliuoja, nes jų kalbos 
visai skiriasi nuo to, ką Jelcinas 
sako. Generolas Lebedis ,,Prav-
doje" duotame interviu taip 
sako: „Moldovos pusėje kariau
ja snaiperiai iš (atkreipti dėmesį 
— J.Ž.) Baltijos šalių. Rusijos 
Parlamento Respublikos Tary
bos pirmininkas Nikalojus Ria-
bovas: Baltijos valstybių „rusa
kalbių" gyventojų atžvilgiu 
Rusija iki šiol „užėmė santūrią 
poziciją", tačiau Baltijos šalių 
atstovams „kuluaruose ne kartą 
buvo pasakyta, kad rusakalbiai 
gyventojai neiškęs tokio žmo
gaus teisių spaudimo ir imsis 
ryžtingų veiksmų". Tai toks jų 
pasikeitimas! 

Kariuomenės atitraukimas 
irgi ore pakibo. Visi jų 
pasisakymai vienas kitam prieš
tarauja. Visokios pasakos apie 
butų stoką tėra tik dūmų už
danga. Kuomet vieni kalba apie 
butų stoką, kiti dairosi karinių 
bazių. Admirolas Vladimir Čer-
navin duotame pasikalbėjme 
pasakė: „Laivynas, esantis 
Baltijos jūroje, joje ir pasiliks. 
Jis tikisi gauti bazes Taline, 
Liepojoje ir kitose vietose". 
Admirolui būtų nepatogu me
luoti, kad laivynui nėra butų, 
tad daugiau atvirai pakalbėjo, 
kad „ieško bazių". Tai toks ka
rinių pajėgų atitraukimas! Toks 
admirolo pasisakymas aiškiai 
parodo, kad Rusija nori likti 
Baltijos jūroje dominuojanti 
pajėga. Tad žinant jos norus ir 
Karaliaučiuje vykdomus pasi
rengimus, reikia būti naiviems, 
kad jų pasitraukimu tikėtume. 
Be tarptautinio spaudimo jie 
nepasitrauks. Bet kaip galime 
kitus įtikinti dėl esamo pavo
jaus, kol patys nematome 
rusiškojo „Trojos a rk l io" , 
kuriuo yra virtęs Karaliaučiaus 
kraštas — Baltijos erdvėje! Kol 
ta žaizda bus, tol negalima 
stambesnių Vakarų investacijų 
tikėtis. 

J .Ž. 

Neseniai įvykusiame PLB 
V m seime tarp kitų klausimų 
buvo svarstoma ir PLB ateitis. 
Ten buvo iškeltas klausimas, ar 
vis tebereikia PLB dabar, kai 
Lietuva yra atstačiusi savo vals
tybę. Buvo keliamas klausimas, 
ar nebūtų paprasčiau kiekvieno 
krašto Bendruomenėms turėti 
t ies ioginius s a n t y k i u s su 
Lietuva ir tuo būdu visas savo 
problemas spręst i pačioms. 
Seimo atstovai priėjo aiškią iš
vadą, kad toks „partizaniškas", 
nekoordinuotas darbas ne tik 
sumažintų išeivijos efektin
gumą, bet taip pat galėtų su
daryti tam tikrų komplikacijų 
Lietuvos vyr i ausybės ir 
parlamento organams. 

Niekas neabejojo, kad įvairūs 
kraštai turės ir toliau, kaip 
turėjo ir ligi šiol, tiesioginius 
ryšius su Lietuva specialių pro
jektų vykdymui, bet vis dėlto 
buvo prieita išvada, kad di
desniems projektams būtinai 
reiktų jėgų koordinacijos, kurią 
turėtų atlikti PLB valdyba. Dėl 
to seimas nutarė PLB egzis
tenciją tęsti ir dargi ją net su
stiprinti. Visu kraštų atstovai, 
dalyvavę seime, išrinko naują 
PLB valdyba ir įpareigojo ją 
tęsti PLB statutuose numatytą 
darbą. Seimas praėjo gana dar
nia nuotaika ir buvo tikrai ver
tingas ir turiningas. Šia proga 
tenka pastebėti, kad gausiau
sias balsuotojų teises turinčiųjų 
buvo iš JAV (iš 141 atstovo JAV 
turėjo 49). Taigi JAV Lietuvių 
Bendruomenė turėjo daug 
lemiamos įtakos ir į sprendimų 
priėmimą ir į naujos valdybos 
rinkimus. JAV LB delegacija 
sutiko su kitomis delegacijomis, 
kad PLB yra reikalinga ir kad 
jos koordinacinis darbas yra 
būtinas. 

Tiesa, dar prieš PLB seimą 
JAV LB valdyba buvo mums 
pranešusi, kad ji planuoja šią 
vasarą suruošti Lietuvoje Birš
tone JAV „bendruomenininkų" 
suvažiavimą, kurio tikslas būtų 
buvęs aplankyti Lietuvą ir 
susipažinti ten su kai kuriais 
parlamentarais ir vyriausybės 
nar ia is . Kadangi ta i buvo 
daroma tik JAV LB valdybos 
iniciatyva ir tik Amerikos lietu
viams, tai PLB valdyba į šį 
reikalą neįsijungė. Tada buvo 
t ik a t k r e i p t a s dėmesys į 
rugpjūčio mėn. vykstančią tra
dicinę Europos Lietuvių studijų 
savaitę su prašymu vengti datų 
susikryžiavimo. 

Netrukus po seimo pasirodė 

valdybos vykdyti savo darbą 
PLB ribose? Manau, kad taip. 
Tai kodėl visa tai įvyko? Kodėl 
buvo supykinti Europos Lietu
vių studijų savaitės ruošėjai, 
kurie sakė, kad iš jų „ne tik da
tos, bet ir vardas („Studijų sa
vaitė") buvo „atimtos'? Kodėl 
buvo padarytas sumaišymas 

laikraščiuose skelbimai, kviečią DUV ^ ų kraštų Bendruome-
visus keliauti jau į studijų sa- ^ ų ? j ų pirmininkai dalyvavo 
vaite, ruošiamą JAV LB valdy- ^ p 
bos ir LR Aukščiausiosios tary
bos (parlamento). Greit po to 
paaiškėjo, kad Birštono „studijų 
savaitės" datos buvo lygiai tos 
pačios kaip ir Europos Lietuvių 
studijų savaitės. Tuo būdu vie
niems ir kitiem? ruošėjams teko 
pasidalyti atvykstančiais iš 
JAV, nes abiejose vietose tuo 
pačiu metu nebuvo galima daly
vauti. Po to taip pat paaiškėjo 
per spaudą, kad Birštono įvykis 
buvo ruoštas „Sanryšos" 
pagalba ir kad į jį buvo taip pat 
pakviesti išeivijos atstovai iš 
kitų kraštų, ypatingai iš kraštų, 
kurie anksčiau priklausė Sov. S-
gos orbitai. Spauda rašė, kad 
dalyvavo atstovai iš 14 kraštų. 
Tai jau gana įdomus dalykas, 
bet ką visa tai reiškė? 

Kaip daugeliui yra žinoma, 
vadinama „Sanryša" buvo įkur
ta „Tėviškės draugijos" prieš 
apie 2Vfe metų. Jos tikslas buvo 
pirmiausia sujungti visas Lietu
vių Bendruomenes, kurios tuo 
metu pradėjo kurtis buv. sovie
tų satelitų kraštuose, o vėliau 
taip pat nuo buvusios Sov. S-gos 
atsiskyrusiose šalyse. Atrodo, 
kad „Tėviškės draugija", kuri 
buvo jau beprarandanti savo 
paskir t į kaip sovietinės 
„rodinos" padalinys, ėmė ieško
ti naujų būdų savo įteisinimui. 
Prieš 2 metus buv. PLB valdyba 
tai pastebėjo ir greit pakvietė 
minėtų kraštų Bendruomenes 
prisijungti prie PLB. Daugelis 
jų tai padarė, kaip pvz. Estija, 
Latvija, Venjgrija, Sibiras ir t.t., 
o kitos yra formavimosi pro
cesuose ir, be abejo, irgi su laiku 
prisijungs prie PLB. 

Kokia gi dabar yra „Sanry
šos" funkcija? Kiek tai liečia 
PLB, ji buvo ir yra nereikalinga 
organizacija, kurios „kūrėja" 
yra buvusiojo komunizmo globo
tinė „Tėviškės draugija" ir kuri 
mums niekuomet nebuvo 
priimtina. 

Štai dabar JAV LB kažko
kiais sumetimais davė „Sanry-
šai" tam tikrą įteisinimą, gal 
pati to net nesiekdama. Bet ar 
toks suvažiavimas buvo JAV 
LB valdybos kompetencijoje? 
Manau, kad ne. Koordinavimas 
įvairių Bendruomenių yra spe
cialiai numatytas statutais PLB 
valdybos darbui. Šią valdybą iš
rinko visų pirma JAV LB atsto-
vai,-ės, kurių seime buvo dau
guma. Ar tie atstovai tam tikra 
prasme neįpareigojo JAV LB 

neseniai PLB seime, o 
dabar ir vėl į lyg kokį kitą 
„seimą" buvo sukviesti. Tiesa, 
daugiausia LB pirmininkai 
dalyką suprato ir ten nedaly
vavo, bet ten dalyvavo, „Sanry
šos" pakviesti, tie, kurie dėl 
savo krašto LB turi vienokių ar 
kitokių nepasitenkinimų. Be 
abejo, tai buvo aiškus senojo 
režimo mėginimas skaldyti išei
vius ir kelti nepasitikėjimą. 

Šis įvykis labai aiškiai pa
brėžia faktą, kad išeivijai reikia 
koordinuoti savo darbus ir savo 
santykius su Lietuva. Be abejo, 

čia viskas įvyko be jokios blogos 
valios, gal per didelio entuziaz
mo kai kurių JAV LB valdybos 
narių, kurie irgi yra nauji bend
ruomeniniame darbe ir kurių 
patyrimas santykiuose su Lietu
va yra gana ribotas. PLB 
valdyba vis dėlto jau turi gana 
rimtą daugiau kaip ketverių 
metų patirtį, kuria ji mielai 
galėtų pasidalinti su kraštų 
valdybomis. Bet vis dėlto reikia 
tuo naudotis, o ne galvotrūk
čiais savo iniciatyvą naudoti, 
kuri ir su gerom intencijom gali 
„košės privirti". Dabar PLB 
valdyba turi savo atstovą dr. 
Petrą Lukoševičių Vilniuje, 
kuris ten jau vadovauja PLB 
įstaigai. Tai yra didelis laimė
jimas visai išeivijai ir juo reikia 
visiems džiaugtis. Ši įstaiga gal 
duos irgi naujų galimybių koor
dinaciniam darbui, kuris yra la
bai svarbus ir naudingas PLB 
uždavinys. 

KAIP GYVENA 
A DUBČEKAS 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Plačiai pagarsėjęs „Prahos 
pavasario" autorius Aleksand
ras Dubčekas gimė 1921 m. Slo
vakijoje. Dar vaikas su tėvais 
buvo išvykęs į Sovietų Sąjungą. 
1938 m. grįžo į Čekoslovakiją. 
1958 m. Maskvoje baigė aukš
tąją partijos mokyklą. 1968 m. 
tapo Čekoslovakijos komunistų 
partijos sekretorium ir ryžosi 
įvesti reformas, žinomas „Pra
hos pavasario" vardu. Jis ėmėsi 
pertvarkyti rinką, sušvelnino 
spaudos cenzūrą ir darė kitas 
nuolaidas, kurios nepatiko 
Sovietų partijos šulams. Į tas 
reformas sovietai reagavo, 
įvesdami raudonosios armijos ir 
jos satelitų kariuomenę į Čeko
slovakijos teritoriją. Tas 
baisusis laikotarpis tęsėsi 20 
metų. 

A. Dubčekas dėl savo didelio 
populiarumo nebuvo areštuotas, 
bet laikinai paliktas pareigose. 
1969 m. rugsėjo mėn., užuot 
būtų patrauktas atsakomybėn 
už kontrevoliucinę veiklą, pa
siųstas ambasadorium į Turki
ją. Komunistai tikėjosi, kad šis, 
kaip jie vadino, „dešiniojo spar
no oportunistas", pasitrauks į 
užsienį. Bet jis nepasitraukė. 
Tada buvo iš Turkijos atšauktas 
ir buvo duotas darbas Slovaki
jos miškų žinyboje, kur jis dir
bo, iki sulaukė pensijos. 

A. Dubčekas gyvena Bratisla
vos kalvose. Iš jo namų atsiveria 
puikūs miesto ir Dunojaus upės 
vaizdai. Praėjusiais metais 
mirus žmonai, dabar jis tenai 
gyvena vienas. Iki 1987 m. kai

mynai buvo pripratę matyti, 
kad jo namai visą laiką buvo 
sekami slaptosios policijos. Toks 
režimas jį buvo daugelį metų 
izoliavęs nuo draugų ir kitų 
lankytojų. Tik 1987 m., M. Gor
bačiovui apsilankius Čekoslo
vakijoje, sekimas panaikintas. 

A. Dubčekas, dabar 71 metų, 
yra patyręs valstybininkas. Jis 
yra įsijungęs į socialdemokratų 
partiją. Jo šypsena matyti visur 
ant reklamų, pavaizduojančių 
rožių puokštę kaip šios partijos 
simbolį, su šūkiu: „Aš esu su ju
mis, būkite su manimi". Kai 
kas yra pastebėjęs, kad tai sim
bolizuoja 1968 m. socializmą su 
žmonišku veidu. 

A. Dubčekas nuostabiai išgy
veno du dešimtmečius, veikia
mas įnirtusios partijos propa
gandos, nesusitepęs ir nepada
ręs nuolaidų, nors kai kas jį 
kaltina naivumu ir silpnumu, 
sovietams Čekoslovakiją okupa
vus. 1989 m. kilus revoliucijai, 
jo vardas atgavo buvusią magi-
ką. Prahoje Šv. Wenčeslavo 
aikštėje jis stovėjo kartu su 
Vaclovu Haveliu ir girdėjo, kai 
minia jo vardą nuolat kartojo. 
Tai buvo matoma ir televizijoje. 

Santykiai t a r p čekų 
ir slovakų 

Klausinėjamas žurnalistų, A. 
Dubčekas pasakė, kad politiniai 
pasikeitimai atidaro kelią ir 
ekonominėms reformoms, ku
rios apima butų parūpinimą, 
laisvą keliavimą ir visa tai, kas 

reikalinga žmonėms, siekiant 
geresnio demokratinio savo po
reikių tenkinimo. Paklaustas 
dėl Čekijos ir Slovakijos atsis
kyrimo, jis aiškino, kad turėtų 
būti bendra sienų apsauga, ka
riuomenė, bankai, muitai ir 
mokesčiai, taip pat suderinta 
užsienio politika. Taigi tam 
t ikr i ryšiai turė tų būti 
išsaugoti. Čekų lyderiai tvir
tina, kad turėtų būti federacija, 
kaip buvo anksčiau arba nieko. 
A. Dubčeko nuomone, jeigu tam 
tikri ryšiai bus išsaugoti, tai 
lieka viltis ateičiai, nes retai 
atsitinka, kad tokia sąjunga 
iširtų. 

Slovakai savo tautinį iden
titetą pradėjo prieš tūkstantį 
metų, siekdami autonomijos. 
Toks siekimas buvo ir 1918 m., 
kai Čekoslovakijos respublika 
buvo įsteigta. 1939 m. Čekoslo
vakija buvo padalinta į nacių 
(Bohemijos, Moravijos) protek
toratą ir Slovakų nepriklauso
mą valstybę. Pažymėtina, kad 
šalia Jugoslavijos, Slovakijoje 
buvo didžiausias pasiprieši
nimas naciams. 

Ar buvę partiečiai turėtų 
būt i izoliuojami? 

Komentuodamas nuostatą dėl 
5 metų apribojimo užimti valdiš
kas vietas buvusiems partijos 
pareigūnams, A. Dubčekas sa
kė, kad netikslu suspenduoti 
tuos žmones, kuriems teko 
išgyventi Čekoslovakijoje tokią 
baisia santvarka. Originaliai 
įstatymas buvo parlamento 
nukreiptas prieš tuos, kurie dir
bo valstybės saugumo policijoje. 
Bet gaila, kad šimtai tūkstančių 
atakuojami, kurie patys daug 
nukentėjo nuo primestos siste
mos. Ir tie, kurie prieš 40 metų 
dalyvavo partijos komitetuose 
ar buvo nariai centralinio komi
teto, dabar negali dirbti vietos 
valdžioje, net jei sritis yra 
arpūpinimas butais ar gamtinė 
aplinka. 

Tie žmonės anais laikais daž
niausia i neteisėtai buvo 
įtraukti į nepatikimųjų sąrašus, 
atleidžiami iš darbų, jų vaikai 
negalėjo lankyti mokyklų. Šiuo 
metu vėl tie patys žmonės izo
liuojami, bet jau legaliai. Ir aš, 
kaip federalinio parlamento pir
mininkas, buvau tikrinamas 
Federalinio saugumo biuro 
prieš rinkimus. Buvo viešai pra
nešta, kad komisija tyrinėja 
mano bylą. Vokietijos preziden
tas von Weizsaecker taip pat 
buvo užkabinamas, renkant 
apie jį žinias. Jis pasakė, jei 
tokie nuostatai būtų vykdomi 
Sovietų Sąjunoje, tai ne tik M. 
Gorbačiovas, bet ir B. Jelcinas 
turėjo būti pašalinti,nes jie buvo 
partijos apygardų komitetų va
dovai. 

Taktas yra dovana laimėti 
ginčą, neįsigyjant priešų. 

H. W. Neivton 

Žmogus pilnas savęs yra 
visada tuščias. 

(1 Reeismanset 

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS 
NOVELĖ 

J . VIZBARAS-SŪDUVAS 

— Matau, kad remiate mane „prie sienos", kaip 
paprastai sakoma. Nekalbėti nieko — būtų lyg nedėkin
gumo žestas, nepagarba svetingiems šeimininkams, 
išsiskyrimas iš šios taip mielos draugijos. Bet ką aš, 
kaip dvasiškis, galėčiau jums papasakoti?... — susimąs
tė kunigas, žvelgdamas į garuojančios kavos puoduką. 

— Kokį nuotykį, atsitikimą iš lietuvių-lenkų 
santykių jūsų parapijoje ar lenkų dvare. Juk bažnyčia 
ir dvaras Vilnijos šlėktų buvo veik neskiriami, — 
ragino kunigą ir šeimininkas Gediminas. 

— Gerai... Pagaliau suradau atmintyje užsilikusi 
vieną atsitikimą iš parapijos dvaro netolimos praeities. 
Bet gal jį ir netiktų pasakoti šioje taip linksmoje drau
gijoje, nes pasakojimas bus ilgokas, o jo pabaiga skau
džiai tragiška, taigi, ar turėsite kantrybės jį išklausyti? 

— Linksmumo, juoko, manau, turėjome ir su 
kaupu. Gyvenimas, ypač mūs tautai, tai sklidina 
skausmų taurė. Nežinau, kas nenorėtų, kam nepatiktų 
paklausyti ir liūdnesnių įvykių? — kalbėjo daktaras 
Arūnas, visus peržvelgdamas. 

— Norime... prašome, kunige Justinai, jūsų ir 
pamokslai tokie turiningi, įdomūs, - pritarė visos 
moterys. 

• 
* * * 

— Pasakojimą čia pavadinsiu „Išpažinties pa
slaptis". Niekada ir niekur jo nesu pasakojęs. 
Netolimos praeities atsitikimas yra tikras ir gyveni
miškas, ne mano fantazijos kūrinys, palikęs ir mano 
buityje neišdildomą atminimą. 

— Bus tikrai įdomu... Jau pats pavadinimas intri
guoja, — suplojo rankomis ponia Birutė. — Juk tik išpa
žintyje žmogus atskleidžia slapčiausias savo sielos 
gelmes. 

— Negalvok, miela ponia, kad išduosiu išpažinties 
paslaptis? Tai būtų šventvagystė... Neduok Dieve, oi 
ne!.. Įvykis, kurį. kaip minėjau, pasakosiu, yra jau pra
eitis. Visi jo dalyviai seniai yra mirę. Mirusių buvę dar
bai ir žygiai yra istorija. Ji jau ne paslaptis, — ryžtingai 
tvirtino kunigas, atsilošdamas minkštasuolyje. 

— Baigęs Vilniaus dvasinę seminariją ir gavęs 
kunigo šventinimus, 1928 metų vasarą, kaip lietuvis, 
tuometinio Vilniaus vyskupo Jalbzykowskio buvau 
paskirtas vikaru į tolimo užkampio Butrimonių pa 
rapiją, Lydos apskrityje. Po primicinių mišių Šven
čionių bažnyčioje, kur buvo susirinkę visi giminės, iš
važiavau dviems savaitėms poilsinių atostogų į Melą 
genų kaimą pas tėvus. Tačiau po keletos dienų gavau 
iš vyskupijos kanceliarijos laišką, kad nutraukčiau ato
stogas ir skubiai vyčiau į paskyrimo vietą But
rimonyse, nes parapijos klebonas kun. Vaičekowskis 
staiga mirė ir parapija liko be kunigo. Kaip vėliau pa
tyriau, Butrimonių bažnyčia buvo Beniakonių parapi
jos filija. Jos klebonas, kun. Vaičekowskis, buvo senas, 
ligotas ir nepajėgė atlikti pastoracinio darbo plačioje 
kelerių tautybių parapijoje. Nujaučiau, jog lenkiška 
Vilniaus diecezijos vadovybė ir skyrė mane lojalumo 
išbandymui. Susidėjęs lagaminėlį, tėvo nuvežtas į 
Švenčionių stotį, traukiniu išvažiavau Lydos kryptimi. 

Beniakonių stotyje manęs jau laukė Butrimonių dvaro 
bričkelė ir parapijos palydovas. Nuo stoties iki 
Butrimonių bažnytkaimio 12-kos kilometrų kelio teko 
važiuoti pamiškėmis, krūmuotomis pievomis, 
aplenkiant pelkes, mažus ežerėlius. Vietovė graži, bet 
nuošali, toli nuo didžiųjų kelių, didžiosios Rūdninkų 
girios vakarinis pakraštys. Šen bei ten pakelyje sto
vėjo ūkininkų mažutės sodybėlės apsuptos sodelių. 
Butrimonių dvarą prie Šalčios upės (kairysis Merkio 
intakas) pasiekėme jau temstant. Dvaro vienaaukštis, 
raudonų plytų rūmas stovėjo dideliame parke, per kuri 
vingiavo Šalčia. Parkas ėjo iki pamiškės. Prie rūmų 
mane sutikęs dvaro savininkas, baronas Šroederis, 
pakvietė pasilikti dvare vakarienei ir nakvynei. Tuo 
buvo patenkinti ir mano palydovai, nes klebonija 
miestelyje po klebono Vaičekowskio mirties nebuvusi 
pilnai sutvarkyta. Ką gi, su dėkingumu priėmiau 
barono pakvietimą, nes kito pasirinkimo neturėjau, 
atsidūręs svetimoje vietoje. Stotyje susitikimas su paly
dovais buvo tik formalus. Jie žinojo, kad esu litvinas 
ir didelių simpatijų man nurodė. Iš jų sužinojau, kad 
miręs klebonas palaidotas jo gimtoje Lydoje. 
Butrimonyse išklebonavęs veik dvidešimtį metų. Buvęs 
labai sėslus, nemėgęs keliauti, nebent tarnybiniu 
reikalu. Aistringas medžiotojas ir žūklautojas. o parapi
jos aplinka tam yra ideali — daugybė upelių, ežerų. 
Paskutiniaisiais metais sirgęs širdimi, mirė miego
damas. Kalbėjomės tik lenkiškai ir jokių parapijinių 
problemų nelietėme Tačiau aš išvykdamas jau buvau 
girdėjęs, kad kun. Vaičekowski lietuvių nemėgo, 
bažnyčioje jiems net lietuviškai giedoti ir kalbėti buvo 
uždraudęs. 

(Bus daugiau) 
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AMERIKA IR 
TARPTAUTINIAI 

ĮSIPAREIGOJIMAI 
DANUTĖ BINDOKIENĖ 

Prieš ketverius metus, kai 
Ceorge Bush tebebuvo JAV vi
ceprezidentas ir tikėjosi laimė
t i rinkėjų simpatijas, savo rin
kiminėje kampanijoje žadėjo 
iiirbti ir rūpintis, kad pasauly
je įsigalėtų taika, kad tautos 
jjei btų viena kitą, dirbtų visos 
žmonijos gerovei, laikytųsi visų 
žmoniškumo įstatų bei principų 
Į r respektuotų savo planetos 
ekologiją. Amerikiečiai noriai 
Jikėjo gražiais žodžiais, nes jie 
J:ad»?jo geresnę, ramesnę ir sau
gesne ateitį. George Bush buvo 
išrinktas. 

Tačiau, kaip paprastai iš poli
t ikų lūpų, žodžiai liko tik žo-
Jlžiais. o dabar, vėl artėjant pre
zidento rinkimams, pradedame 
girdėti daug pažadų, daug graž
bylystės ne tik iš respublikonų, 
jbet ir iš demokratų partijos 
kandidatų. Iki rinkimų dienos 
ines tų žodžių tiek girdėsime, 
^kad bus sunku atskirti tuš
čiažodžiavimą nuo tikrovės ar 
rjuio realiai įgyvendinamų pro
jektų. 

|- Tik ima, kad, rinkimams pra
ėjus, šį kartą Amerika tikrai 
pasu k s pažangos keliu. Ameri
kiečiai norėtų turėti prezidentą, 
kuris tvirtai paimtų valdžią į 
rank . - ir vadovautų ne tik savo 
krašto vyriausybei, bet taip pat 
padėtų įgyventinti tvarką bei 
ramybę visame pasaulyje, ku
riame šiandien siaučia smurtas 
ii- chaosas. Tiesa, pasibaigė šal-
tJasis karas ir Sovietų Sąjungos 
grėsmė, bet atsirado daug nera
mu m ų ir pavojingų bruzdėjimų, 
kurie netramdomi gali įsilieps
noti didesniu mastu. 

Yra daug veiklos kelių, kurie 
sustiprintų tarptautinį bendra
darbiavimą ir sukurtų darbin
ei 4. taikią atmosferą tarp atski
rų kraštų. Tačiau naujasis JAV 
prezidentas galbūt pirmiausia 
turėtų apsidairyti „savo kieme'" 
ir pradėti tą pasaulinį bendra
darbiavimą nuo Amerikos. Pa
staraisiais metais ji dažnai 
kaltinama, kad taiko kitiems 

kraštams taisykles, kurių pati 
nesilaiko. Amerikos „apsilen-
kimas" su tarptautinės teisės 
įstatymais nedaro garbės jai 
pačiai ir nekelia užsienio pa
sitikėjimo, kai reikalaujama, 
kad kiti kraštai tų įstatymų 
laikytųsi. 

Nelabai seniai JAV Vyriau
sias teismas pasiūlė patariamąjį 
sprendimą, kad Amerika turi 
teisę pagrobti kito krašto pilie
čius jų pačių valstybėje, jeigu tie 
nusikaltę Amerikos įstaty
mams. Tokie nusikaltėliai būtų 
parsivežami į Ameriką ir teisia
mi. Turbūt niekas nesutiktų, 
kad tai geras elgesys, nes ir kitų 
kraštų vyriausybė gali panašiai 
elgtis. Sakykime, jeigu ameri
kietis nusikalsta Vokietijoje, tai 
vokiečių saugumas gali atsiųsti 
savo žmones į Ameriką, nusi
kaltėlį slapčia pagrobti ir iš
sivežti į Vokietiją teismui. Kaip 
galėtų jaustis bet kuris Ame
rikoje gyvenantis ir jos piliečiu 
tapęs politinis pabėgėlis, jeigu 
buvusios tėvynės saugumas tu
rėtų teisę jį persekioti ir šiame 
krašte? Tik prisiminkime mūsų 
ir visų amerikiečių pasipik
tinimą, kai Amerikos laivyno 
vadovybė atidavė sovietams iš 
jų laivo mėginusį pabėgti Simą 
Kudirką. 

Amerika taip pat iki šiol nėra 
ratifikavusi tarptautinių žmo
gaus teisių sutarčių, kurios 
smerkia ir rasines diskrimina
cijas, ir moterų teisių pažei-

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATI 

Prie Amerikos ambasados Vilniuje. Iš kairės: JAV LB krašto valdybos pirmininkas Vytautas 
Maciūnas, ambasadorius Darryl Johnson, krašto vald. vicepirm. Ingrida Bublienė, ambasado
riaus pavaduotojas Algis Rimas ir LB vicepirm. Jonas Vainius. 

dimus. Amerika yra beveik vie
nintelė valstybė, dorų, susi
pratusių tautų tarpe, atsisakiu
si užsiangažuoti žmogaus teisių 
apsaugai. 

JAV prastai pasirodė ir pra
ėjusią vasarą vykusioje Rio de 
Janeiro Žemės apsaugos konfe
rencijoje, kai atsisakė pasirašy
ti susitarimą, kad būtų apsau
gota planeta nuo vadinamojo 
„šiltnamio efekto". Be Ameri
kos vadovavimo arba bent tvir
to užsiangažavimo ir paramos 
Rio konferencijos nutarimai bei 
siūlymai gali likti tik žodžiai po
pieriaus lape. 

Galbūt surišta su Žemės ap
sauga yra ir tarptautinis gam
tos turtų iš jūros dugno kasimo 

• įstatymas, suprojektuotas JT 
Jūros įstatymų konferencijoje 
vykusioje 1982 m. Pagal šį 
nutarimą turėtų būti nustatytos 
nesulaužomos taisyklės, galio

jančios visiems pasaulio kraš
tams, turintiems interesų ieš
koti naftos ar kitų-gamtos turtų 
jūrų dugne. Iki šiol per daug en
tuziazmo šiam projektui neparo
dė nei JAV, nei kai kurie kiti 
kraštai. Tvirtas ir pozityvus 
Amerikos pasisakymas padėtų 
ir kitiems teigiamai apsispręs
ti. 

Jungtinių Tautų sesijų pro
tokoluose daug kartų paminėta 
ir priminta, kad JAV šiai tarp
tautinei organizacijai skolingos 
daug milijonų dolerių dėl nario 
mokesčio ir kitų skolų ignoravi
mo. Atrodo visiškai nesupranta
ma, kad turtingiausia pasaulio 
valstybė nevykdo savo pagrin
dinių finansinių įsipareigojimų, 
kai JT šiuo metu tapo viso pa
saulio „policininku" ir parama 
reikalinga kone kiekviename 
žemyne. Kaip JAV gali reika
lauti įsipareigojimu vykdymo ir 

Laiškas 
• Aprašydamas savo įspūdžius 

.$ lankymosi Lietuvoje, Jonas 
Daugėla užsimena ir apie „vie
no mūsų Chicagos žymaus išei
vijos politiko pareiškimą, kad jis 
nekandidatuoja į Lietuvos pre
zidentus". (Draugas, rugpjūčio 
27). Anot jo, , jei jau kada kas 
prie kavos puoduko ar alaus 
bokalo ir pasiūlė jo kandida
tūrą..." Tačiau šio Chicagos 
veikėjo — Valdo Adamkaus — 
kandidatūra iškilo ne dėl to, kad 
ją būtų pasiūlius kuri partija ar 
grupė. Ji paaiškėjo po rimtų in
stitucijų, moksliniu būdu pra
vestų, Lietuvos žmonių apklau
sinėjimų. 

Vieną tokį apklausinėjimą šių 
' metų sausio 25 - vasario 3 d. 

pravedė Lietuvos radijo ir tele
vizijos sociologinių tyrimų sky-

• nus. Kaip nurodoma, penkiuose 
didžiausiuose Respublikos mies-

' tuose ir 35 rajonuose buvo ap
klausti 1239 žmonės. Jų visuma 
atitinka Lietuvos gyventojų 

. modelį pagal požymius, kurie 
daugiausia lemia visuomenės 

• nuomonės skirtumus. 
Apklausoje buvo pateikta 

daug įvairių klausimų apie 
Lietuvos politikus, deputatus, 
partijas. Jų pabaigoje buvo ir 
toks: „Kas galėtų būti Lietuvos 
prezidentas, jeigu jis būtų 
renkamas dabar?" Atsakė 73.2 
procentai apklaustųjų. Jų 
nuomonė tokia procentais: V. 
Landsbergis — 46.5, A. Bra
zauskas — 32.2, G. Vagnorius — 

pagalbos Jungtinių Tautų poli
tikai iš kitų kraštų, jeigu pati 
neatlieka savo dalies. 

Amerika savo užsienio politi
ką turi remti tarptautinio įsta
tymo respektavimu ir jo nutari
mų vykdymu. Beveik 40 metų, 
iki pat prez. Ronald Reagan lai
kų, vienoki ar kitoki pasaulio 
valstybių skundai prieš Ameri
ką būdavo sprendžiami Pasau
linio teismo. Amerika tiems 
sprendimams (su tam tikrais 
rezervais) paklusdavo. Ši 
praktika turėtų būti grąžinta į 
JAV politiką, nes čia taip pat 
pasireiškia stiprus užsianga
žavimas bendradarbiauti tarp
tautinėje plotmėje. Amerika 
nėra specialiai privilegijuotas 
kraštas ir turi laikytis tų pačių 
tarptautinių taisyklių, kaip ir 
kitos šios planetos šalys. 

Pasitikėjimas įstatymu, besą
lyginis žmogaus teisių rėmimas 
ir palaikymas, įsitikinimas, kad 
tiesa turi triumfuoti virš melo, 
visuomet buvo tvirtas Amerikos 
identiteto pagrindas pasaulio 
akyse. Šio identiteto sąvoka bu
vo įsitikinę ir patys amerikie
čiai, daug kartų pademonstravę 
visos tautos paramą skriau
džiamiesiems arba pasipiktini
mą skriaudėjais. Jeigu kuris bū
simų prezidentų rinkimų kandi
datas tvir tai atsistotų šių 
pagrindinių žmogiškumo ir tei
singumo principų pusėje, Ame
rikos balsuotojų prielankumas 
ir balsai jam būtų užtikrinti. 

JAV LB krašto valdybos pirmininkas Vytautas Maciūnas Vilniaus aerodrome kalba te U vizijos 
programai Lietuvoje „Panoramai", šalia —jį sutikusi JAV LB krašto valdybos vicepirmininkė 
Ingrida Bublienė. Nuotr A. S u t k a u s 

14.8, K. Antanavičius - 11.7, V. 
Adamkus - 10.3, E. Vilkas -
9.0, K. Motieka - 8.7, R. Ozolas 
— 6.7, K. Prunskienė - 5.6 ir J. 
Paleckis - 5. Taigi V. Adam
kus pateko į penktą vietą, 
pralenkęs kitus žymius politi
kus. Pranešime pažymėta, kad 
atsakymuose buvo paminėtos 
64 politikų pavardės. 

Anketoje taip pat buvo pra
šyta nurodyti ne daugiau kaip 
trijų politikų pavardes, kuriuos 
laiko tinkamiausiais būti Lie
tuvos prezidentu, įrašant la
biausiai tinkamąjį pirmuoju. 
Procentais taip atsakyta: V. 
Landsbergis - 32.5, A. Bra
zauskas - 20.8, V. Adamkus -
5.5, G. Vagnorius — 3.4, K. 
Antanavičius — 3,4. Taigi, 
Adamkus tapo trečiuoju po dvie
jų žymiausių Lietuvos veikėjų. 

Kovo mėnesį panašią apklau
są atliko Vilniaus universiteto 
sociologijos laboratorija. I 

klausimą: „Už kurį iš šių 
politikų jūs balsuotumėte, jei jie 
būtų iškelti kandidatais pre
zidento rinkimuose", procentais 
taip buvo atsakyta: V. Lands
bergis — 31, A. Brazauskas — 
19, V. Adamkus — 10, K. Anta 
navičius — 9, E. Bičkauskas — 
4, R. Ozolas - 3, K. Prunskie
nė — 1, Už nė vieną — 10 ir 
neatsakė — 10. Taigi ir šio 
apklausinėjimo metu V. Adam
kus vėl patkeko į trečią vietą, po 
Landsbergio ir Brazausko. 

Tokia yra Lietuvos žmonių 
nuomonė apie V. Adamkų, paly
ginti su kitais Lietuvos ir išei
vijos poli t iniais veikėjais, 
įdomu, kad jis susilaukė tokio 
įvertinimo, negyvendamas 
Lietuvoje ir nedalyvaudamas 
jokių partijų ar politinių grupių 
veikloje. Todėl jam J. Daugėlos 
kal t inimas neturi jokio 
pagrindo. 

Juozas V i t ė n a s 

BENDRUOMENĖS TARYBOS SESIJA 
JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos metinė darbo sesija įvyks 
1992 rugsėjo 26 27 dienomis Clevelande ir ją globos LB Ohio 
apygardos pirmininkas Pranas Joga su savo valdyba. Darbo
tvarkėje, šalia Krašto valdybos ir LB institucijų pranešimų bei 
einamųjų reikalų, daug laiko bus skirta svarstymams, kaip 
išeivija gali bendradarbiauti ir padėti Lietuvai, o Lietuva — 
išeivijai. Bus kalbama apie paramą Lietuvos ekonomijai ir 
mokslui, apie kultūrinius ateities ryšius ir darbus, apie rusų 
kariuomenės išvedimą, apie Lietuvos pagalbą išeivijos švie
timui, jaunimu; ir lietuvybės stiprinimui, apie LB veiklos pri
oritetus bei konkrečius darbus ir jų finansavimą. 

Sesija vyks Ci< eland Hilton South viešbutyje (6200 Quarry 
Lane, Clevelano Ohio 44131), jos posėdžiai prasidės kiekvieną 
dieną nuo 9 vai ryto ir šeštadienį tesis iki 10 vai. vakaro, o 
sekmadienį iki 5 vai. po pietų. 

JAV LB Taryba ^udaro 68 nariai, jai vadovauja trejiems metams 
rinktas nuolatinis 5 asmenų prezidiumas: pirmininkas Vytautas 
Kamantas, via pirmininkai dr. Vytas Narutis ir Birutė 
Vilutienė, sekretorės Gražina Kamantienė ir Svajonė Kerelytė. 
Prezidiumo adn-sas yra 1059 Maplegrove Drive NW, Grand 
Rapids, MI 49504-3835, telef. 616-791-7333, faksas 
616-791-7888. I 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

UNIVERSITETAS PIRKS 
ŽEMĘ 

Illinois universiteto patikė
tinių taryba šią savaitę vien
balsiai pri tarė pasiūlymui 
nupirkti visą likusią buvusios 
Maxwell turgavietės žemę ir ją 
pavartoti universiteto praplė
timui. Vietovė yra tarp Halsted, 
Roosevelt ir 14-tos gatvės. I ją 
įeina ir Maxwell gatvė, kurioje 
ilgus metus sekmadieniais buvo 
prekiaujama atvirame ore. 

UTHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius 
Antanas J . Van Reenan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių 
tautiškumo kilmės ištakos, anali
zuojama ta ligi šiol negvildenta ver
tybių konfigūracija. Studijų 
dinamiškumo eigoje, skverbiamasi 
į diasporos mentalitetą, išryš
kinama Rytų Europos mintiji
mo variacijos, aiškinama. Kaip 
apsiginklavus sava ideologija, 
galima taikingai sugretinti savojo 
tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus 
lietuvių tautiškumo supra-
timu-pajautimu. Dėmesio centre — 
lietuviai ateiviai. Apsiribojama 
Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai 
ateiviai) (1867-914) — lietuviai, 
daugumoje ekonominiai emigran
tai, savo noru palikę gimtąjį kraštą, 
daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga 
(1948-1952) — be didesnių išimčių, 
profesionalai, išsimokslinę, atvykę 
ne savo noru ir įgiję D. P. (displaced 
persons) vardą. Analizuojamas 
kultūrinis susidūrimas tarp abiejų 
minėtų bangų. Vaizduojama kaip 
Antroji banga perėmė Pirmosios 
bangos sukurtas institucijas ir kaip 
sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl., didelio 
formato. Išleido University Press of 
America, Inc., Lanham, New York 
and London. Kaina su persiuntimu 
27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 
dol. valstijos mokesčio. Užsa
kymus siųsti: 

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

KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA 
Kun. Jonas Valutis 

Knygoje yra 165 trumpi sekma
dieniams pamokslai. Ciklai — ABC. 

Mintys iliustruotos gyvenimo pa
vyzdžiais. Pabaigoje pridėti at
siminimai kelionių į Šv. Žemę ir į 
Meksikos Guadalupe. Graži 
dovana bent kuriomis progomis. 
329 psl. Kaina su persiuntimu 10 
dol. Illinois gyv. dar prideda 54 et. 
valstijos mokesčio. Užsakymus 
siųsti „Draugo" adresu. 

M 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6520 8. Kadzls Ava., 

Chlcogo, IL 60620 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

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

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio' 
-oas mus. 

FRANKZAPOUS 
3208V2 Wast 95th Stret 

To l . — (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ) -

Turiu Chicagos miesto leidimą. DtrbU ir 
užmiesty. Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai. 1 

312-779-3313 
i L KLAUDIJUS PUMPUTIS 

-si 

Vilniaus vakarinėje dalyje, pagal in-
divid. projektą, priimamas užsakymas 
gyvenamo namo statybai. Rašykite: 
Bajerč ius, Žaibo 1/42-129, 
Vilnius, LHhuania, tai. 45-51-93. 

Moving — Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas prieina
momis kainomis. Jums patogiu laiku. 
Draudimas garantuotas. Kreiptis: 

Vytas: tel. 312-436-5219 
Gediminas: tel. 312-925-4331 

HELP VVANTED 

TELECOMMUNICATIONS 
MANAGEMENT 

International telecommunica-
tions company seeks Financial 
and Marketing Directors for its 
existing subsidiary in Lithuan'ia. 
Financial or Marketing ex-
perience, knowledge of tele-
communications systems, and 
fluency in English and Lithua-
nian languages are require-
ments. The positions are bassd 
in Vilnius. 

Rush your resume in both 
English and Lithuanian to: 

J. Hariton 
5772 Slorra Casa 

Irvine, CaHfornia 92715 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9.50 dol. 
IL. gyv. dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Viską mums 
siųsti „D raugo" adresu. 

RUSSIAN ARMY LEAVE 
JHHM 

L ip inukas yra spalvotas, dydis 15" x 3"¥4, tinka lipinti 
ant mašinų, namų langų Ir kitur. Kaina su parsiuntimu 
2.50 dol. III. gyv. dar prideda 16 et . valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti , ,Draugo" adresu. 



Konferencijoje Birštone susitikę JAV LB krašto valdybos vicepirmininkai Ingrida Bublienė ir 
Jonas Vainius, šalia sėdi AT pirmininko pavaduotojas B. Kuzmickas. 

Nuotr. A. Sutkaus 

BALSAVIMŲ PAINIAVOSE 
Buvo laikas, ka i dėl kandida

tų pasirinkimo rinkimuose oku
puotoje Lietuvoje galvos nerei
kėjo sukti. Pa ts ar per kitą pa
balsuoji už komunis tų partijos 
nurodytą kandidatą, ir pareiga 
„socialistinei t ėvyne i" at l ikta . 
Dabar jau kitaip: spalio 25 rin
kimuose varžysis daug partijų, 
daug visuomeninių, socialinių 
organizacijų, daug kandidatų . 

Pirmojo pasaulinio ka ro metu 
ir po karo gimę l ietuviai , atsi
dūrę demokratiniuose Vakaruo
se, nebuvo paruošti piliečio at
sakomybei valstybės gyvenime, 
nes demokratiniame laikotarpy
je buvome per j aun i t a m e gyve
nime dalyvauti , o po 1926 per
versmo demokrat iniai procesai 
buvo sustabdyti. Mandatus pre
zidentas gaudavo ne iš tautos, 
bet iš „specialios r inkikų kolegi
jos" ar „ypatingųjų tautos atsto
vų". Paneigus t au tos valią, at
sivėrė plati erdvė įvairioms tau
tininkų partijos manipuliaci
joms. Tačiau tiesos labui reikia 
pasakyti , kad t au t i n inkų reži
mas, kad ir naudojo priespaudą, 
nenaudojo teroro. Pvz. aukštųjų 
mokyklų s tudentai naudojosi 
demokrat inėmis laisvėmis ir 
įsisavino demokra t in ius įgū
džius. Atvykus Amerikon, įsilie
ti į demokratinę k raš to srovę 
nebuvo sunku. 

Senieji Amerikos lietuviai dėl 
ekonominių motyvų gal 90% bu
vo demokratai , ma t buvo išgy
venę pasaulinę ekonominę de
presiją, kurios metu Amerikos 
prezidentu buvo respublikonas 
Herbert Hoover. Politiniai po
kario pabėgėliai dėl poetinių 
motyvų turbūt 90% tapo respu
blikonais, mat demokratas pre
zidentas F rank l in Roosevelt 
lengva ranka Sta l inui perleido 
daugelį pasaulio tautų . Jų tarpe 
ir Lietuvą. I lgainiui iš naujųjų 
ateivių į demokratų pusę perėjo 
lietuviai l iberalai, ku r i e šiuo 
metu Lietuvos politikoje remia 
Brazausko-Prunskienės-Klimai-
čio-Dapkutės ašį. 

Atidavimas balso už kurį kan
didatą ar partiją yra asmeninio 
apsisprendimo ak tas . Asmeniš
kai kalbant, per visą Ameriko
je buvimo laiką dalyvavau vi
suose rinkimuose. Savo balsu 
dažniausiai paremdavau res
publ ikonų p a s i ū l y t u s kan
didatus, nes ta partija labiau už 
demokratus suprato , kad pa
grindinė pasaulio problema bu
vo Sovietų Sąjunga ir tarp
tautinis komunizmas. Respubli
konų prezidento Ronald Reaga-
no politika nokautu paguldė ko
munizmą an t menčių. Dabar
tinė didžiausia, mano nuomone, 
Amerikai grėsmė y ra įstaty
mais legalizuotas moral inis 
nuosmukis: seksualinis palaidu
mas su Aids ir homeseksualis-
tams tekiamomis privilegijomis, 
abortai ir pornografija su įkan

din plūstančia narkomanija ir 
kr iminal iniais nusikalt imais. 
Lapkričio mėnesį įvyksiančiuo
se r inkimuose Amerikoje nė 
v ienas kand ida t a s federali-
n iuose , valst i jos ir miesto 
rinkimuose mano balso negaus, 
kur is tos grėsmės nebus supra
tęs. Be skirtumo: respublikonas 
ar demokra tas . Esu lojalus 
Amerikai ir neturiu teisės ki
ta ip elgtis. 

Taipgi esu ir Lietuvos pilietis 
ir, t ikiuosi, gausiu balsavimo 
teisę spalio 25 rinkimuose. Tu
rėsiu teisę balsuoti už vieną 
kandidatą ir už vieną partiją ar 
visuomeninį sąjūdį. Turintiems 
teisę balsuoti išeiviams pasirin
k imas nelengvas, nes daugelis 
išeivių Lietuvos partijų ir poli
t ikų „giluminiai" (per Vilniaus 
radiją girdėtas išsireiškimas) 
nepažįsta. Daugeliui teks pasi
naudoti patikimų Lietuvos lie
tuvių rekomendacijomis. 

Aš asmeniškai, pasirinkda
mas kandidatą, už kurį atiduo
siu balsą, pirmiausia žiūrėsiu, 
ar jis kompetetingas spręsti 
politines ir ekonomines pro
blemas. Galės būti buvęs ir 
komunistų partijos narys, jei 
nuo 1988 nebus turėjęs klaustu
kų dėl ištikimybės Lietuvai. 
Jokiu atveju balso negalėčiau 
atiduoti už buvusį KGB bendra
darbį, nepaisant, ar jis buvo 
agentas-smogikas, verbuotojas, 
seklys, informatorius, „įtakos" 
agentas , konspiracinio buto lai
kytojas, jau nekalbant apie 
KGB rūmų budelius. Net jei sa
vo praeit į būtų atskleidęs. Dar 
dabar šiurpas eina per kūną, 
prisiminus apsilankymą, žurna
listės Aldonos Žemaitytės žo
džiais sakant , „pragaro na
muose" . 

Negalėsiu balsuoti už partinį 
fanat iką iš kairės ar dešinės, 
kur is part inius interesus aukš
čiau stato už valstybinius. Apie 
gan didelį skaičių dabartinių 
Aukščiausiosios tarybos deputa
tų esu susidaręs nuomonę. Per 
maža, jei kuris 1988-89 skan
davo „Lietuva, Lietuva", buvo 
rankomis susikibęs Baltijos ke
lyje ir nešė lietuvišką trispalvę, 
bet valstybinę Lietuvos ateitį 
rišo su Sovietų Sąjunga ir Gor
bačiovu. Dar iš studijų dienų 
prisimenu graikų istoriko Tuki-
dido žodžius: „Laimės nėra be 
laisvės, o laisvės nėra be rizi
kos". Vytautas Landsbergis ir jo 
politikos rėmėjai rizikos ėmėsi 
1990 kovo 11,1991 sausio 12-13, 
1991 rugpiūtį ir dabar, reika
laudami rusų kariuomenę iš 
Lietuvos išvesti dar šiais me
ta is . Mano įsi t ikinimu, ob
jektyvus stebėtojas turėtų pri
pažinti Landsbergiui valstybi
ninko talentą ir politiko in
tuiciją. Opozicijos kaltinimą, 
kad j i s siekia d ikta tūr in ių 
teisių, laikau politine demagogi

ja, kuria šiuo sunkiu Lietuvai 
metu niekas neturėtų žaisti. 

Lietuvai priėmus dvigubą, 
mažoritarine-proporcinę r inki
mų sistemą, kiekvienas balsuo
tojas galės balsuoti ir už savo 
pasirinktą partiją ar r inkimuo
se dalyvaujantį sąjūdį-organiza-
ciją. Šiuo metu Lietuvoje d a r 
nėra stiprių politinių partijų a r 
kitų visuomeninių junginių, su
s i formavusių d e m o k r a t i n i ų 
pagrindų ir istorinių lietuvių 
tautos tradicijų poveikyje. St i
priausia iš jų Lietuvos Demo
kratinės Darbo partija yra išau
gusi ne iš demokratinių, nei is
torinių tautos tradicijų podirvio, 
bet likęs SSKP/LKP klaikios 
sistemos reliktas. Nedrįsčiau 
partijai, pilnai neatskleidusiai 
savo pirmtako nusikalstančios 
praei t ies , pat ikėt i L ie tuvos 
ateities kūrimą. Balsuosiu u ž 
partiją, visuomeninį sąjūdį a r 
koaliciją, kurios programa rem
sis nepasaulėžiūriniais pagrin
dais ir pilnutinės demokratijos 
principais su plačia ku l tū r ine 
autonomija, socialine savivalda 
ir p i lna tėvų t e i s e l e m t i 
mokyklų ugdomąją kryptį. 

Palankiai žiūrėsiu į tuos kan
didatus ir partijas, kurios nebus 
abejingos plačios amnestijos di
desnių nusikaltimų Lietuvai ne
padar ius ių buv. k o m u n i s t ų 
idėjai. 

J u o z a s Koje l i s 

OBUOLIŲ VYNAS I R K I T I 
GAMINIAI 

Anykščiuose ve ik ia v a l s 
t y b i n ė įmonė „ A n y k š č i ų 
vynas", į kurią pernai rudenį 
buvo kasdien atvežama ap ie 
400-450 tonų obuolių. Šiemet 
numatomas mažesnis obuolių 
derlius dėl praėjusių vasarą 
Lietuvoje siautusios sausros. 
Nepaisant to, šiais metais įmo
nė tikisi perdirbti bent 10,000 
tonų obuolių, iš kurių gami
namos koncentruotos sul tys . 
Tam tikra sulčių dalis ekspor
tuojama į užsienį, o iš l ikusių 
gaminami nealkoholiniai gė
r imai ir obuolinis vynas. 

Aš tuonio l iko je L i e t u v o s 
rajonų veikia obuolių supirkimo 
punktai , į kuriuos apyl inkių 
ūkininkai pristato obuolius i š 
savo sodų. 

Laiškas 

Y R A I R KITA N U O M O N Ė 

Mano bičiulis ir mėgiamas lie
tuv ių spaudos bendradarbis J . 
Ž. 1992.IX.9 „Draugo" nr. pa
ske lb t ame vedamajame rašo, 
„kad dabartinėje Lietuvoje apie 
90% išleidžiamų laikraščių y r a 
buvusių, užsimaskavusių ar ke
pures pasikeitusių komunis tų 
leidžiami. . ." Aišku, tokių laik
raščių t a rpe yra ir „Respubli
ka" , kur ią iki liepos 30 d. m a n 
siunt inėjo Lietuvoje gyvenan
tieji g iminės . Tačiau kai pana
šių įrodinėjimų, kaip J.Ž. ir ki t i , 
poveikyje paprašiau „Respubli
kos" daugiau nebesiuntinėt i , 
Vorkutoje t remtinių šeimoje 
šešta jame dešimtmetyje gimęs 
ir vė l iau Kaune inžinierijos 
m o k s l u s ba igęs G e d i m i n a s 
pa r a šė laišką, kurio dalį cituo
ju, įrodyti , ką „Respublika" ir 
k i ta panaš i spauda reiškia Lie
tuvos žmonėms. 

„Respubl ika" ka r t a i s erzina, 
s u m i n ė d a m a begalę visokių ne
gatyvių faktų, bet joje daugiau
sia operatyvios informacijos pa
lyginus su kitais laikraščiais . 
Be t o , t u r i n t galvoje, kiek .Res
publikoje' būna aštr ios kri t ikos 
ir k i ek ji t u r i potencialių priešų, 
jei joje nebūtų teisybės, t a i 
ieškovai ją seniai bū tų išparce
l iavę per teismus. Taip, .Res
publikoje ' daug nemalonios , 
gąsd inančios informacijos ir 
t ies iog purvo. Bet viso to t ik ra i 
d a u g dabar t in iame mūsų gyve
n ime ir to buvo d a u g visą laiką 
iki šiol. Bėda, kad sovietiniais 
l a ika i s buvo draudžiama apie 
tai kalbėt i , tai parodyti. Iš kitos 
pusės pa tys žmonės mokė vai
kus ir jaunimą visos tos biauras-
t ies . Aš labai gerai a ts imenu, 
ka i , bebaigiant studijas, viena 
pagyvenus i pažįs tama m a n e 
draugiškai įtikinėjo, kad gyven
t i i š to , ką g a l i užd i rb t i , 
ne įmanoma . Kad reikėjo pasi
r i n k t i tokią specialybę, pagal 
k u r i ą dirbant gal ima daug pa
vogt i ir po to parduoti (pavyz
džiui dirbant statybose, baldų 

fabrike ir t.t.). Tai buvo įrodinė

jama logiškai ir argumentuotai . 
Formaliai ji buvo teisi, ir aš 
turė jau teisintis, kad ir aš 
galėsiu pavogti radijo detalių ir 
vakarais po darbo taisyti televi
zorius. Bet iš manęs juokėsi ir 
sakė, kad galėsiu pavogti labai 
mažai. Vogti iš valstybės buvo 
laikoma gėriu. Negerai vogti iš 
bendradarbių, o nevogti iš vals
tybės kvaila. Stengtis gerai 
dirbti — kvaila. Atlyginimas 
mažas, geriau vogti. Tai solidu 
ir garbinga. Tokios nuostatos 
grei ta i neišnyksta, je i buvo 
priimtos. O jų nepriimti buvo 
gana sudėtinga. Kol jaunas , 
bendradarbiai nestandartinį el
gesį pateisina kvailumu. Vėliau 
pradeda įtarti, kad esi saugu
mietis arba kitu vagi milijonus, 
ir pradeda laikytis a ts tumo. 
Saugumas taip pat pradeda do
mėtis , kodėl tas jaunas žmogus 
išsiskiria iš kitų. Ačiū Dievui, 
kad man pavyko atsipirkti jau
no ir nepatyrusio žmogaus imi-
džu. Vėliau, po 1985 metų, vis
kas labai greitai pasikeitė ir 
minėtos idiotiškos nuostatos 
greitai nyksta. Atskirą t raktatą 
bū tų galima parašyti apie tuos, 
ku r i e anais laikais buvo prie 
valdžios ,lovio' ir kaip daugelis 
t ebėra iki šiol ten kur buvo. Vi
sai nesakau, kad tai blogi žmo
nės . Tiesiog gyvenimas mokė, 
kad jei gali semti, t a i semk. 
Gyventi iš atlyginimo kvaila. 
Todėl ir dabar dažnai žmogus 
nuoširdžiai už Lietuvą, už Tautą 
ir jos gerovę, bet pinigai tai 
valstybės, žemė tai valstybės ir 
automat iškai iškyla formulė 
,Atlyginimas mažas, nepragy
vensi.. . ' O jei esi ministras ar 
š iaip valdininkas ir gali duoti 
premijas bendradarbiams ir sau 
ta i viskas ,OK', jokio kriminalo. 
Viskas , baigiu. Net bloga pasi
darė . Kai gyveni ir t a i slenka 
pro šalį lyg ir nieko. Bet kai taip 
nuosekliai pagalvoji... Todėl ir 
laikraščius išmokau skaityti at
sargiai , nesierzindamas.. ." 

Tokios nuomonės apie dabar
t i n ę Lietuvos spaudą, ypač 
„Respubliką", yra kaunie t i s 
inžinierius Gediminas. 

VI. R a m o j u s 
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PENKIOLIKOS METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
BIRUTĖ 

KRYŽIŪTĖ 

Jau suėjo penkiolika metų, kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą Dukterį ir Seserį, kurios netekome 
1977 m. rugsėjo 17 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jos niekad negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Užjos sielą šv. Mišios bus aukojamos rugsėjo mėn. 17 d. 
St. Lawrence parapijos bažnyčioje, Wildwood, Florida. 

Prašome draugus ir pažįstamus pasimelsti už a.a. Birutę. 

Nuliūdę: motina ir brolis. 

N A U J O S APSAUGINĖS 
MIŠKU J U O S T O S 

Rugpjūčio 24 d. Lietuvos 
vyriausybė patvirtino nutarimą 
— sudarytą naują miškų apsau
ginių juostų sąrašą. Tai 7 km 

pločio miškų ruožas prie Balti
jos jūros ir Kuršių marių. 
Miškai bus skiriami mokslinio 
tyrimo bei mokymo darbams, 
sėklininkystės re ika lams ir 
ypač gyventojų pramogoms. 

RUDENS KELIONĖS į VILNIŲ 
Chicago—Vilnius (į vieną pusę) 
Chicago—Vilnius—Chicago (ten ir atgal) 
Vilnius—Chicago—Vilnius 
(pačiam pasirūpinti transportaciją iš Vilniaus j 

GOLD WINGS TRAVEL 
5348 N. Milwaukee 
Chicago, IL 60630 
Tai. 312-775-5700 

$615.00 
$643.00 
$918.00 

Varšuvą) 

Anapus Saulės mes susitiksim 
su mylimaisiais Žemės keliuose.. 

LIŪDNA 
DVIEJŲ METŲ 

MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
GRAŽINA 
BALSIENĖ 

Š.m. rugsėjo mėn. 13 d. sueina dveji metai, kai mūsų 
mylima Gražytė, kantriai kovojusi su sunkia ilga liga, užmigo 
amžinu miegu, palikusi mus visus, Ją mylėjusius, didžiame 
širdies skausme. Atsigulė Ji šalia savo mylimos mamytės. Šv. 
Jono kapinėse Mississauga, Canada. 

Ji paliko mums savo meilę, ir tegul Gailestingas Dievas 
suteikia Jai Amžiną Ramybę. Mes pasilikę,savo mintyse ir 
maldoje kasdieną su Tavim, mylima Gražyte, iki Aukščiau
sias pasikvies ir mus ten kur tu esi. 

Dėkojame visiems, kurie dalijosi su mumis netekimo 
skausmu ir prašome prisiminti velionę savo maldose. 

Nuliūdę; vyras, seserys ir brolis su šeimomis. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5230440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 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 metu praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

^ 
INTERNATIONAL f ^ 
TRAVEL CONSULTANTS £ a į ( ^ J y -

Organizuojame grupines ir individualias Keliones ( Lietuvą ir visus kitus pasaulio Kraštus žemiausiomis kainomis. 

C ARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu \ namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų 

SS28 South 7tth Avenu* 223 Katvarfe o«tv« 
Htefcory HM, HNnoto S04S7 Vilnim, Uatuva 
TotefOAM (703) 430-7272 Tetofonas 350-11S Ir 773-332 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2^"n VVest 71st Street 
( hicago, Illinois h0629 

1-<3121-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
r<ilo- Hills Illinois 60465 

-08-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 ^outh 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių n a m a i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 
Visus la idotuvių n a m u s gal i te pas iek t i 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

m m m m m 
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x Banketui, kurį Martiniąue 
pokylių salėje rengia rugsėjo 27 
dieną „Draugo" vajaus komi
te to pirmininkas Vaclovas 
Momkus ir talkininkės, vado
vaujamos Marijos Remienės, 
bi l ietus jau paėmė didelis 
skaičius lietuviškos spaudos mė
gėjų. Bilietai dar gaunami 
. .Draugo" administracijoje, 
4545 W. 63 St., Chicago, 111. 
60629, tel. 585-9500. 

x Karina Kasiulytė ir Algis 
K o r z o n a s spalio 3 d. 
ekumeninėse apeigose bus su
tuokt i „Tėviškės" lietuvių 
evangelikų liuteronų bažnyčije. 
Karina ir Algis veikliai reiškia
si Chicagos lietuviško jaunimo 
tarpe. 

x Margučio rengiamas sol. 
Jolantos Stanelytės koncertas 
bus rugsėjo 20 d., sekmadienį, 
3 vai. p.p. Jaunimo centre. Pro
gramoje operų arijos, klasikų ir 
lietuvių kompozitorių kūriniai. 
Akompanuos Alvydas Vasaitis. 
Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. 

x Lietuvių Skautų sąjun
gos vadovai — S. Miknaitis, G. 
Deveikis, K. Ječius ir E. Kor
zonas, šią vasarą lankę skautiš
kas stovyklas Lietuvoje ir turėję 
pasitarimus su atskirų skau
t i škų grupių vadovais, šį 
penktadienį, rugsėjo 18 d., 7:30 
v.v. Jaunimo centre vyksiančio
je vakaronėje praneš apie 
skautišką veiklą Lietuvoje ir 
LSS ryšius su Lietuvos skautija. 
Visa skautiškoji šeima, ypač 
vadovai,-ės ir skautininkai,-ės 
kviečiami. Po pranešimų — pa
bendravimas ir kavutė. Rengia 
Chicagos Skautininkių draugo
vė. 

x Marytė Mažeikaitė-Utz, 
LSS Vidurio rajono vadė, ir Sigi
tas Miknaitis, Lietuvių Skautų 
sąjungos Tarybos pirmininkas, 
vertindami „Draugo" dėmesį 
lietuviškos skautijos veiklai, 
talkina sudaryti svečių stalą 
„Draugo" metiniam banketui. 
Skautų vadovybė ragina visus 
skaityti ir remti „Draugą", nes 
be lietuviškos spaudos silpna 
bus lietuviška veikla. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 12 dol. auka: Jonas 
Krivis , P. Skrupskas, P. 
Bagdonas, J. Vasaris, VI. Gilys, 
Rimas Valaitis, Elena Sabalis, 
Jonas Utara, Olga Sprindziu-
kas, Tadas Meškauskas, Frank 
Šapalas, V. Budnikas, Vacį. 
Valys, Mary Happ, A. Bajerčius. 
Dėkojame. 

x „Keramika 1992" - gru
pinės septynių dailininkų kera
mikos darbų paroda. Atidary
mas rugsėjo 25 d., penktadienį, 
7:30 v.v. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre. Paroda tęsis iki 
spalio 4 d. Visi kviečiami ati
daryme dalyvauti. 

(sk) 
x Ieškoma Julia Lee, gyve

nanti ar gyvenusi 6910 Whitney 
Ave. Cleveland 3, Ohio, USA. 
Ieško Jonas Balnys, Bagočiaus 
Antano anūkas, gyv. Lietuvoj, 
Vainočių km., Kaunatovos paš
tas, Telšių rajonas. 

(sk) 

x J o a n n a Kirvait is (Kirvai-
tit-ne), Moraine Valley kolegijos 
chemijos profesorė, šiemet buvo 
išrinkta metų profesore už gerą 
dėstymą, sugyvenimą su stu
dentais ir bendro darbo kole
gomis. Ji taip pat pasirūpino, 
kad tas departamentas būtų 
pagerintas ir pritaikytas mo-
de:::iems laikams. Kolegijos 
prezidentas dr. Vernon O. Craw-
ley i šk i lminga i į teikė 
pažymėjimą ir pasveikino visos 
kolegijos vardu nusipelniusią 
proi't-sorę. 

x Vyresniųjų lietuvių cen
t re Seklyčioje rugsėjo 16 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. bus 
rodoma vaizdajuostė, kurią pa
ruošė Jonas Žebrauskas, viešė
damas Lietuvoje. Bus bendri 
pietas. Atvykite ir pamatykite 
— visi kviečiami ir laukiami. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos po vasaros pabaigos bus 
paprastas veikimas, susirinki
mai ir rinkimai. Susirinkimas 
bus antradienį, rugsėjo 15 d., 
7:30 vai. vak. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje. Daly
vaus taip pat delegatai iš 79 
visuotinio suvažiavimo ir darys 
pranešimą apie suvažiavimą. Po 
to bus atsigaivinimo vaišės. 

x Konf i rmantų pamokos 
„Tėviškės" lietuvių evangelikų 
liuteronų bažnyčioje prasidės 
sekmadienį, rugsėjo 20 d., 9 vai. 
ryto. Visi lietuvių kilmės sep
tinto skyriaus mokiniai ra
ginami registruotis ir lankyti 
pamokas. Susirinkti kviečiami 
ir visi pirmų ir antrų metų kon-
firmantai. 

x Pat iks l in imas . „Drauge" 
buvo atspausdinta, kad St. Pe-

/urgo Lietuvių klubo reng
tume birželio 13 d. minėjime 
paskaitą skaitė Klemas Jur-
geia. iš tikrųjų inž. J u r g i s 
Mikaila. 

x Amer ikos Lietuvių tau
t inės sąjungos valdyba paėmė 
visą stalą į „Draugo" vajaus ati
darymo banketą, kuris bus rug
sėjo 27 d., sekmadienį, Martini
ąue pokylių salėje. Amer. Lietu
vių tautinės sąjungos valdybos 
nariai yra nuoširdūs „Draugo" 
rėmėjai, gerai supranta dien
raščio finansinius sunkumus ir 
jo reikšmę lietuvybės išlikime 
išeivijoje. 

x M. J u r g a i t i s iš Venice, 
Fla.. grąžino laimėjimų šak
neles su 60 dol. parama „Drau
gui" ir palinkėjo geros sėkmės. 
Nuoširdus ačiū. 

x S. Povi lenskis , Toronto, 
Kanada, per ..Draugo" bendra
darbį St. Prakapą gąžino 
laimėjimų šakneles su 32 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

Šv. Kazimiero seserų vienuolyno seselės rugpjūčio 16 d. šventusios savo vienuoliško gyvenimo atei
nantį jubiliejų padėkos šv. Mišiose. Sėdi iš kairės: seserys Agnesine Dering, Leonette Seskevich 
ir Rosaria Skusevich; stovi: seserys Aurelia Stašaitis, Lillian Ruskey, Cyril Krasauskas, gene
ralinė vyresnioji Marilyn Kuzmickus ir Davidica Vichules. Nuotraukoje nėra švenčiančių 
deimantinį jubiliejų: ses. Marionette Aluska slaugymo namuose, Anna Mae Žitkus New 
Philadelphia, Clarissa Jablonskas ir Laura Orientas Villa Joseph Marie, Holland, ir Dilecta 
Krauciunas Cordoba, Argentina. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Padėk i t e vargs tan t 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 — 
S 100.00 „Ža ibas " 9325 So. 
79th Ave., Hickory Hills, 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

x TravelCentre, Ltd. greitai 
ir sąžiningai tvarko visas ato
stogų bei komercines keliones. 
Parduodame lėktuvo bilietus į 
Lietuvą. Kreiptis: Teresė Les-
n iausk ienė , tel. 708-526-0773. 

(sk) 
ARAS ROOFING 

Arvydas Ktola 
D»ngl«m« Ir t i l i o m * 

VIMĮ rūitų stogus 
Tsl. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

x Transpak firmos sav. RO
MAS PŪKŠTYS vėl vyksta į 
Lietuvą, rugsėjo mėn. Pinigai 
pervedami doleriais. Priimam 
užsakymus automobiliams. 
Atsiskaityti iki rugsėjo 22 d. 
Transpak, 2638 W. 69 St., 
Chicago , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x 59 CENTAI už SVARĄ 
virš šimto svarų, minimumas 
$20.00. Tai TRANSPAK fir
mos nauja kaina. Jūsų siun
tiniai yra registruojami mūsų 
kompiuteriuose ir sekami iki 
pristatymo jūsų giminėms Lie
tuvoje. Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

IŠVYKA I WISCONSIN 

Rugsėjo 2 dienos ryto 8 vai. 
punktualiai nuo Seklyčios paju
dėjom Madison, VVisconsin link. 
Kelionės tikslas Blue Mounds 
požeminė ola. 

Ši požeminė ola buvo atras
ta visai netyčia 1939 m. rugjūčio 
4 d., kai darbininkai, dirbę 

x Kun. Vincas Radvina, 
Santa Rosa, Cal., grąžino lai
mėjimų šakneles, pridėjo 60 dol. 
auką ir pasidžiaugė, kad paštas 
pasitaisė, nes „Draugą" gaunąs 
kasdien, bet ne 4 ar 5-kis — 
visos savaitės iš karto „Draugo" 
numerius. Ta proga palinkėjo 
sėkmės. Labai dėkojame. 

x Stasė V. Šimoliūnienė, 
Dana Point, Cal., rašo: „siunčiu 
10 dol. už loterijos bilietus ir 50 
dol. auką, kad „Draugas" nenu
stotų ėjęs. Būtų graudu, kad po 
daugelio metų, naudingų metų 
lietuvybės palaikymo veikloje, 
laikraštis pavirstų į išsemtą 
šulinį, prie kurio išeivijos takai-
takeliai žole apauga, žingsniai 
suretėja. Linkiu sulaukti talkos 
ir gaivaus savanorių lietučio". 
Labai dėkojame už laiškutį ir 
auką. 

x Va lė J a n č a u s k i e n ė iš 
Chicago, 111., buvo atvykusi į 
„Draugą" ir, žinodama lietu
viškos spaudos sunkumus, 
įteikė dienraščiui 50 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x Kun. Anthony Bertašius, 
Paterson, N.J., Raymond ir 
Mary Senkai iš Stilhvater, Mn., 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas paaukojo po 50 dol. 
Labai dėkojame. 

x Vytautas J . Žemaitis, No. 
Riverside, 111., M. Vaškevičius.. 
Toronto, Ont. Kanada, Z. Ko
rius, Santa Monica, Cal., grąži
no laimėjimų šakneles su 50 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Juozas Žilionis, Cleve
land, Ohio, B. Andrašiūnas, Or-
land Park, 111., Pius Domeika, 
Vvebster, N.Y., Juozas Šulaitis, 
St. Petersburg, Fla., R. Čepelė, 
Palos Hills, 111., Raymond J. 
Masiliūnas, Oak Lawn, 111., 
grąžindami laimėjimų šakneles, 
kiekvienas paaukojo po 35 dol. 
Labai dėkojame. 

kalkių kasykloj, išsprogdino 
uolieną. Po sprogimo atsirado 
didelis plyšys, kuris vedė į kitus 
tunelius ir nišas po žeme. Susi
domėjimas šiuo atradimu buvo 
toks didelis, kad buvo padaryti 
mediniai praėjimai ir leista 
žmonėms apžiūrėti. Laikui bė
gant, mediniai praėjimai buvo 
pakeisti cementiniais, įdėti laip
tų turėklai, įvestas apšvietimas, 
kuris išryškina įdomesnes ir 
gražesnes vietas. 

Ši ola susidarė prieš daugelį 
milijonų metų, kai čia buvo van
dens telkinys (ežeras ar vande
nynas), kuris, laikui bėgant, 
nuseko ir išgaravo, palikdamas 
nuosėdas (kalkes, kriaukles, 
mineralus) žemės paviršiuj. Ola 
yra gana korėta, praleidžianti 
vandenį ir orą. ir taip per metų 
metus lietus ir tirpstantis snie
gas sunkėsi į olą, tirpdydamas 

x Marija Dūda, Baltimore, 
Md., grąžino laimėjimų šak
neles, o dienraščio paramai pri
dėjo 50 dol. auką. Petras ir An
na Jakutavičiai, Vai d'Or, Quc, 
Kanada, a ts iuntė 40 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Augustinas Laucis, 
Mt. Olive, 111., grąžindamas 
laimėjimų šakneles, paaukojo 
50 dol. dienraščio stiprinimui ir 
palinkėjo sėkmės. Labai 
dėkojame už viską. 

x Julia Vailokaitienė iš Be-
verly Shores. Indiana, grąžino 
laimėjimų šakneles, o paramai 
„Draugui", pridėjo 28 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

kalkes ir kitokias medžiagas, 
nuo lubų pradėjo augti sta
laktitai, nuo žemės dygti stalag-
mitai. Yra vietų, kur vieni ir 
kiti susijungia, sudarydami 
požemines kolonas ir stulpus. 
Vienam inčui susidaryti reikia 
maždaug 150 metų. 

Po maždaug keturių valandų 
kelionės atvykom į Blue Mounds 
vietovę. Važiuojant lijo, ir dai
rėmės su rūpesčiu per autobu
so langus. Koks čia įdomumas 
ką nors apžiūrinėti ar kur nors 
eiti, kai už pakarpos krenta 
šalti lašai, o su lietsargiu einant 
kliūni kaimynams ir daug ko 
nematai. Tačiau mūsų džiaugs
mui, atvažiavus į vietą, nustojo 
lyti. EI. Sirutienės ir talki
ninkių N. Kaveckienės ir V. 
Valavičienės rūpesčiu visi buvo 
pavaišinti viščiuko kojytėmis, 
daržovėmis, bulkutėmis, vai
siais ir gėrimais. Viščiukas iš 
Seklyčios atkeliavo karštas, lyg 
ką tik išimtas iš pečiaus. Karš
tos kavos buvo galima nusipirk
ti čia pat. 

Pavalgę susirinkom kitam 
pastate, kuriame buvo parody
tos skaidres, kada ir kaip buvo 
atrasta ši požeminė ola, su ati
tinkamais paaiškinimais. Pasi
ba igus t rumpam seansui, 
nusileidom laiptais žemyn, kur 
temperatūra buvo tik 50 1. ir 
būt inai reikėjo megztinių, 
švarkų ar šiaip ko šiltesnio apsi
rengti. Buvom įspėti nieko 
neliesti ir nieko neimti. Šitoj 
požeminėj oloj nėra jokio gyvo 
daikto: nei šikšnosparnių, nei 
vabzdžių, nei šliužų. Visą grupę 

suskirstė po maždaug 18-20 
žmonių, ir kiekviena grupelė tu
rėjo savo vadovą-gidą. Mūsų 
grupei vadovavo Sandy, kuri gal 
iš mandagumo, o gal t ikrai iš 
įdomumo (kas gi per žmones tie 
lietuviai) paprašė ką nors 
papasakoti apie Lietuvą. 
Arčiausiai stovėjusi Al. Likan-
derienė trumpai apibūdino 
Lietuvos dabartinę padėtį. 

Pirmai grupei dingus už įvai
rių pasisukimų, pajudėjom ir 
mes. Vadovė prašė sekti ją ir 
neatsilikti. Pirmoj sustojimo 
vietoj, prieš pradedant aiškinti, 
Sandy labai nustebo: „argi ne 
20 žmonių išėjom? Kur gi aš 
juos galėjau pamesti?" Iš visos 
grupės šalia stovėjo tik viena 
Likanderienė. Matyt, mudvi per 
greit nubėgom, toliau ėjom 
viena ki ta pristabdydamos. 
Požeminėj oloj buvo gražu — 
t ik ra vandens ir a k m e n s 
pasaka. Nuo skirtingų ištirpu
sių nuosėdų ir kitokių medžia
gų gavosi įvairių spalvų var
vekliai — stalaktitai, kabantys 
nuo lubų, ir stalagmitai, „au
gantys" iš žemės. Kai kur pra
ėjimai tarp vienų ir kitų buvo 
tokie siauri, kad praeiti buvo 
galima tik šonu, ir tai į t raukus 
orą, nekvėpuojant. 

„Sapnų šalies upė" (Dream ri-
ver room) pradingsta kažkur, 
sienų ir lubų formos ir spalvos 
atsispindi apačioj, vandeny, ir 
atrodo lyg pasakų pilis. Trum
pai tariant, reikia pačiai pama
tyti. 

Olos motto yra: įeinant į olą, 
nieko nepaimti, tik nuotrau
kas, nieko nepalikti, tik pė
das, ir niekas nedingsta, t ik 
laikas. 

Ir milijonai metų oloje pra
dingsta, lieka tik akmens ir 
vandens pasaka. Keliautojų 
vardu dėkoju EI. Sirutienei ir 
jos talkininkėms už rūpestį ir 
pastangas suorganizuoti šią 
įdomią kelionę. 

Neprašytas siūlymas: netoli 
Madison, Wisconsin, yra šveica
riškas kaimelis. Būtų įdomu 
aplankyti. Į Šveicariją gal ir ne-
benukeliausiu, bet į tokį 
kaimelį, o dar ir su nakvyne 
mielai važiuočiau. Gal atsiras
tų ir daugiau tokių keliauni-
ninkų? 

Al. Likander ienė 

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS SEKLYČIOJE 

Rugsėjo 9 d., trečiadienį, 2 vai. 
p.p. Seklyčią pripildė mūsų 
vyresnieji Tautos šven te i 
paminėti. Kaip ir visada nepa
ilstanti programų vadovė Elena 
Sirutienė pradėjo tos dienos pro
gramą trumpu įvadiniu žodžiu. 
Visiems sugiedojus Tautos 
himną, ji prelegentu pakvietė 
jauniausios kartos atstovą Aidą 
Palubinską, pasižymėjusį lietu
viškoje veikloje, gyvenusį 
Lietuvoje nuo 1989 m., pergyve
nusį Kovo 11d. Lietuvos Nepri
klausomybės a t s t a t y m o 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Irenai Kinderienei , Seat-
tle, Wa., LB sekretorei, vaikai 
Saulius, Viktoras ir Daina su
darė sąlygas nusipirkti bilietą 
į Lietuvą ir ją aplankyti šiais 
metais. 

- Buvusi i lgala ikė LB Wa-
shingtono apylinkės pirniininkė 
Ina Bertulytė su vyru Jim Bray 
savo namuose surengė daugiau 
kaip šimtą priėmimų ir lietu
viškų pobūvių. 

- P r i e L B Washing tono 
apyl inkės prisijungė į Seattle 
ar jo apylinkes atsikėlę ir savo 
namus įsigiję Silvija Fabijonai-
tė ir Angelo Comeaux ir Aušrelė 
bei Racardo R a m a n a u s k ų 
šeima. 

— „Lietut is" , vadovaujamas 
Zitos Petkienės, j au dešimt 
metų iŠ eilės pasirodo garsiojoj 
Seattle, Wa., Amerikos Šiaurės 
Vakarų E tn in iam festivaly 
Seattle centre. Šiais metais 
šokėjai atliko dvi programas, o 
po to susirinko šokėjų Kathie ir 
Alan Moritis namuose pa
bendrauti ir pasilinksminti. Tą 
dieną kaip t ik supuolė 18 metų 
šeimininkų vedybinė sukaktis. 
Jiems buvo sugiedota Ilgiausių 
metų. 

x Antanas Šeduikis, Brock-
ton, Mass.. Gražina Žukauskas, 
Chicago, 111., Marija Valiu
kevičius, Sun City, Cal., G. 
Lampsaitis, Chicago, 111., V. 
Dailidka, Albuquerque, N. M. 
Birutė Žemaitienė, Oak Lawn, 
111., grąžino laimėjimų šakneles 
su 30 dol. auka. Labai 
dėkoiame. 

Šv. Ka7imiero seserų vienuolijos narės, šventusios rugpjūčio 16 d. auksini ir sidabrinį jubiliejų 
padėka šv. Mišiose vienuolyno koplyčioje. Iš kairės pirmoj eilėj: auksinį jubiliejų šventusi ses. 
Andreata Naudžiūnas, sidabrinį jubiliejų šventusi ses. Christianne Daresh, generalinė vyresnio
ji ses Marilyn Kuzmickus, sidabrinio jubiliejaus— ses. Regina Marie Dubickas ir auksinio jubilie
jaus - ^ s . Gacelia Papsis; antroj eilėj: auksinį jubiliejų šventusios seselės Tarcisia Stuglis, Alberta 
Kubilius, Christella Panish. Evelyn Vichuras ir Veronetta Kazlauskas. 

momentą, buvusį vienu iš svar
biausių informatorių Vakarų 
pasauliui apie padėtį Lietuvoje. 

Šiuo metu jis yra nuolatinis 
Lietuvos konsulato tarnautojas, 
kurio įstaiga yra Balzeko Lietu
vių kult. muziejuje. Savo kon
densuotoje kalboje prelegentas 
apžvelgė L ie tuvos vals ty
bingumą nuo Saulės mūšio iki 
šių dieną. Prie 1990 m. kovo 11 
dienos nutarimo prisidėjo ir jau
nimas, atidėjęs mokslą ir kitus 
reikalus, stojo saugoti par
lamentą ir kitas svarbias vietas. 

Tauta ir valstybė yra ankštai 
susijusios su kita, ypač dabar, 
kai žvelgiame į ateitį. Vytautas 
Landsbergis yra vienas iš tų, 
kurie kovojo ir tebekovoja už 
Lietuvą, kad joje butų saugu 
gyventi visiems piliečiams, 
nežiūrint jų tautybės. Dabar yra 
svarbi Lietuvos ekonominė 
sve ika ta ir už t ik r in tos 
visuomeninių judėjimų ir indi
vido teisės. Švietimas, pritaiky
tas Vakarų dvasiai, turės užgy 
dyti mūsų jaunimo iškreiptas 
būdo savybes. Mylėdami Dievą 
ir Tėvynę, sulauksime švie 
sesnės ateities Lietuvai. 

Meninė šio minėjimo pro 
gramą buvo pavadinta ,„Balsv 
iš praeities". Scenos vaizdel 
paruošė muz. Liucija Atkočiū 
nienė, o įvadą į Šį vaizdel 
paskaitė EI. Sirutienė. Jame j 
pateikė Lucko suvažiavime 
1429 m. ir kunigaikščio Vytau 
to va in ikav imo k l aus imą 
Lenkai, vysk. Olesnickio vado 
vaujami, greičiausiai tam pasi 
priešino, nevengdami smurtin 
go vainiko pagrobimo. Impera 
torius Zigmantas siuntė antr i 
vainiką Vytautui, bet jo mirtis 
spalio 27 d. sutrukdė vainiką 
vimą ir Lietuvos karalystė: 
atkūrimą. 

Vaizdelį atliko Onutė Lukie 
nė — Lietuvos balsas, kuni 
gaikščio Vytauto balsą perdav* 
Vitalius Volkovas, o pianim 
palydėjo jaunas muz. Mindau 
gas Matkus. 

Po to Juozas Paliūtis paskai 
tė savo kūrybos eilėraštį Rug 
sėjo Aštuntoji. Programa buv< 
įvai r i , nenuobodi , visiem 
paliko gerą įspūdį, nes buv. 
įtrauktos jaunos pajėgos. 

Po to buvo pietūs ir pasidal: 
j imas mintimis jaukioj Sekly 
čios aplinkoj. 

AP1 

A d v o k a t a s Jonas G i b a i t i s 
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. 


