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Rusai pažeidinėja 
Lietuvos oro erdvę 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, lapkričio 9 d. (Elta) 

— Buvusios sovietų armijos, 
dislokuotos Baltijos valstybėse 
ir Kaliningrado srityje, karo 
lėktuvai per paskutines penkias 
savaites 387 kartus pažeidė 
Lietuvos Respublikos oro erdvės 
panaudojimo taisykles. Tai už
fiksavo Krašto Apsaugos Minis
terijos aviacijos tarnybos ra
diolokacinio aptarnavimo sky
rius. 

Lėktuvai ir sraigtasparniai 
skraido be atpažinimo signalų ir 
ryšio. Be kita ko, tai sukelia 
grėsmę civilinei aviacijai. Toks 
pavojus buvo ištikęs keleivinį 
lėktuvą, spalio 16 d. skridusi 
maršrutu Vilnius-Groznyj. Jo 
zonoje tuo metu buvo iš Kali
ningrado per Jurbarką ir Vilnių 
į vieną iš Nepriklausomų Vals
tybių Sandraugos šalių aerodro
mų skridęs karo lėktuvas 
AN-12. 

Kiek anksčiau Krašto Apsau
gos Ministerija buvo pranešusi 
Rusijos karinei vadovybei, kad 
nuo balandžio iki rugsėjo pabai
gos tokiu pat būdu oro erdvės 
panaudojimo taisykles Rusijos 
jurisdikcijai priklausantys karo 
lėktuvai buvo pažeidę 1,321 
kartą. Oficialaus atsakymo į 
protokolus negauta. 

Išrinkus LDDP, naftos 
kaina nemažės 

Apie rinkimų į Lietuvos Sei
mą pirmąjį etapą šeštadienį 
Šilutėje kalbėjo ministras pir
mininkas Aleksandras Abišala. 
Jo nuomone, „Taip balsavo dvi 
kategorijos rinkėjų. Pirmieji, 
matyt, tikėdamiesi, kad šioje 
partijoje yra daugiau kompeten
tingų žmonių, turinčių idėjų, 
kaip sutvarkyti Lietuvos eko
nomiką, antrieji galvojo, kad, jei 
laimėtų LDDP, Maskva suma
žins naftos kainą, bet ir vieni ir 
kiti klydo, nes niekas mums 
šiuo metu energetikos resursų 
pigiau neparduos. Tad antra
jame rinkimų etape reikia apie 
tai visiems gerai pagalvoti... Ne
reikia pamiršti, kad galimais 
mūsų rinkimų rezultatais do
misi ir Vakarų, ir Rytų šalys, ir, 
pavyzdžiui, pirmąjį rinkimų 
etapą kai kurios jų vertina kaip 
žingsnį atgal". 

Baltijos šalys glaudžiau 
bendradarb iaus 

Baltijos valstybių susisiekimo 
problemos buvo aptartos Rygo
je įvykusiame Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos atitinkamų žinybų 
vadovų susitikime. Susisiekimo 
ministrai Jonas Biržiškis ir An-
dris Gutmanis bei transporto ir 
ryšių ministras Andi Meisteris 
derino ir koordinavo savo šalių 
žinybų veiklą. Daug dėmesio 
buvo skirta deryboms su kito
mis šalimis ir ypač su Rusija. 

Sutarta keistis informacija 
tarp ministerijų, ieškoti ir lai
kytis bendros politikos, spren
džiant kai kuriuos ginčytinus 
klausimus su trečiosiomis 
šalimis. 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
susisiekimo žinybos įkūrė 
nuolat veikiančias geležinkelio, 
jūrų ir oro transporto bei kelių 
tarybas. Jose specialistai rengia 
įvairius pasiūlymus Baltijos 
šalių susisiekimo ir transporto 
ministerijų vadų susitikimams, 
kurie, J. Biržiškio iniciatyva, 
bus atnaujinti ir vyks kartą per 
tris mėnesius. 

Nafta kol kas dar už rubl ius 

Energetikos ministerijoje 
įvykusioje spaudos konferenci
joje ministro pavaduotojas Ro
bertas Ramošiūnas pasakė, jog 
šį ketvirtį Rusijai už dujas ir 
naftą Lietuva galės mokėti rub
liais. Kaina bus perskaičiuo
jama JAV doleriais į rublius 
pagal Rusijos Centrinio Banko 
kursą (šiuo metu 1 JAV doleris 
— apie 400 rublių). Iš Lietuvos 
už 1,000 kubinių metrų dujų rei
kalaujama 85 dolerių, už toną 
naftos — mažiausiai 110 dolerių. 
Ar sutinka su sutarties sąlygo
mis, Lietuva turės pranešti per 
penkias dienas. 

Už elektros energiją, šilumą ir 
kurą vartotojai Lietuvoje yra 
įsiskolinę apie 5 bilijonus 
talonų. Susigrąžinę šią skolą, 
Lietuvos energetikai galėtų be 
didelio vargo atsiskaityti su 
Rusija, kuri šiemet dar galėtų 
patiekti iki 650 milijonų tonų 
naftos ir iki 1.2 mil. kubinių 
metrų gamtinių dujų. 

Vokietijos prez. Richard von Weizsaecker buvo apmėtytas kiaušiniais, eisenoje ir mitinge, 
sušauktame Vokietijos valdžios vadų Berlyne protestuoti prieš smurto išpuolius prieš užsieniečius. 

Korėja ir Japonija bijo, kad 
JAV nepasitrauktų iš rytų Azijos 

Prekybos partner iai 
pietų Švedijoje 

Dvišalio bendradarbiavimo 
galimybes Kristianstade aptarė 
Lietuvos susisiekimo ministras 
Jonas Biržiškis ir Švedijos Ka
ralystės transporto ir ryšių mi
nistras Mats Odeli. Kristians-
tado Iena Gan) geografiniai yra 
arčiausiai Lietuvos krantų. Pla
nuojama, kad per Kristianstado 
leno uostus kroviniai iš Švedijos 
ir kitų Skandinavijos šalių bus 
plukdomi į Klaipėdą, o iš čia iš-
vežiojami į Rytus. Klaipėda 
galėtų tapti stambiu tranzito 
punktu. Numatoma, kad Lietu
vą ir pietų Švediją sujungs nauji 
oro ir jūrų maršrutai. 

Švedija pažadėjo palaikyti 
Lietuvą tarptautiniuose susi
tikimuose dėl oro erdvės virš 
Baltijos jūros perdalinimo į ap
tarnavimo zonas, ji finansuoja 
savo specialistų Lietuvai ren
giamus projektus dėl švyturių ir 
kitų navigacinių prietaisų per
tvarkymo, gelbėjimo darbų 
jūroje, kaip likviduoti avarijas, 
jei jūroje išsilietų nafta. 

Lietuva įsigijo ka ro laivus 

Lietuvos karinio jūrų laivyno 
vėliavos pakeltos dviejuose lai
vuose, pirktuose iš Rusijos juris
dikcijai priklausančio Baltijos 
karino jūrų laivyno. Sandėrio 
suma laikoma paslaptyje. 

Laivai priklauso Krašto Ap
saugos Ministerijos šiemet vasa
rą įkurtos Pakrančių Apsaugos 
flotilei. Rusijos laivyne jie buvo 
skirti kovai su povandeniniais 

• laivais, tačiau bus naudojami 
kaip sargybiniai. Kiekviena iš 
dviejų fregatų yra 1,000 tonų 
talpos, išvysto iki 36 mazgų per 
valandą greitį, įgulą sudaro 80 
žmonių. Juose yra visa sargy
binėms fregatoms reikalinga 
ginkluotė. 

Pagal sutartį Lietuvos jūrei
vius apmokys Rusijos laivyno 
karininkai. 

Pragyvenimo kaina lapkričio 
mėnesi 

Ekonomikos ministerijos 
kainų ir konkurencijos depar
tamentas apskaičiavo Lietuvos 
gyventojo minimalaus pragyve-

Kijoto, Japonija, lapkričio 8 d. 
(NYT) — Japonijos ministras 
pirmininkas Kiiči Miyazawa ir 
Pietų Korėjos prezidentas Roh 
Tae Woo, pirmą kartą pokario 
metu įvykusiame tų šalių vadų 
susi t ikime, išleido bendrą 
pareiškimą, kuriame matomas 
jų susirūpinimas, kad naujasis 
JAV prezidentas Bill Clinton, 
vykdydamas rinkėjų jam duotą 
mandatą sutvarkyti JAV vi
daus reikalus, nepamirštų JAV 
tarptautinių interesų. 

Išleistame bendrame pareiški
me Pietų Korėjos ir Japonijos 
vadai „sutarė, kad aktyvios 

nimo kainą lapkričio 5 d. kai
nomis. Maisto produktai, ne 
maisto prekės, mokesčiai už 
butą ir komunalines paslaugas 
sudaro 5,388 talonus. Toje sumo
je yra šie maisto produktai: 5 kg 
mėsos ir mėsos produktų, 37 kg 
pieno ir pieno produktų, 26,6 
kiaušinio, 1.9 kg žuvies, 1.8 kg 
cukraus, 0.6 kg aliejaus, 9.3 kg 
duonos, 7.7 kg bulvių, 9.9 kg 
daržovių, 6.9 kg vaisių, kitų pro
duktų už 180 talonų. 

Valstybės garantuojamas gy
venimo minimumas lapkričio 
mėnesį — 1,600 talonų. (A.M.) 

JAV rolės pratęsimas yra 
būtinas to regiono stabilumui", 
ir vylėsi, kad „ateinančioji 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
administracija nepakeis šios po
litikos", pranešė Kortjos pa
reigūnai. 

Tokie pasisakymai rodo susi
rūpinimą visoje rytų Azijoje, 
kuris nėra pilnai suvviamas 
Washingtone: daugelis Azijos 
vadų yra įsitikinę, kad JAV 
biudžeto suvaržymai ir augan
tis JAV noras mažinti savo tarp
tautinius įsipareigojimus pa
daro beveik neišvengiamą gali
mybę, kad JAV pasitrauks iš 
Azijos. 

Per paskutinius 50 metų ko
vojus trijuose žiauriuose ka
ruose rytinėje Azijoje ir į tą 
regioną pasiųsdama daugiau 
kaip milijoną karių Vietnamo 
karo metu, JAV dabar turi 
mažiau, negu 100,000 karių 
Azijoje ir laukiama to skaičiaus 
sumažinimo. Dėl to dabar kyla 
susirūpinimas, kad atsirandanti 
karinio pajėgumo tuštuma neiš
šauktų grėsmingų ginklavimosi 
lenktynių. Kinija jau yra nu
sipirkusi bombonešių iš Rusijos 
ir svarsto, ar pirkti lėktuvnešį iš 
Ukrainos. Taiwanas jau yra 
užsakęs 150 F-16 karo lėktuvų 

Būsimo JAV prezidento Bill Clinton prezidentūros oerAmimo kadro pir
mininkas Vernon Jordan (kairėje) tarėsi su senatorium Alan Simpaon, prieS 
jam kalbant televizijos „Meet the Presą" programoje praėjusi sekmadienį. 

iš JAV. Yra manoma, kad Šiau
rės Korėja vysto branduolinius 
ginklus. 

J ų p i rmas pas i t a r imas 

Šis klausimas tarp kitų buvo 
aptariamas senojoje Japonijos 
sostinėje vykusiame vadų susi
tikime. Nors prieš šį pasitarimą 
yra buvę ir formalių valstybinių 
vizitų į vienas kitų sostines, šis 
buvo pirmasis jų pasitarimas 
pokario metu. 

Nuo to, kai Japonija okupavo 
Korėją 1910 metais ir ją bruta
liai laikė iki II Pasaulinio karo 
pabaigos, šių kraštų ryšiai buvo 
įtempti, nežiūrint to, kad 1965 
metais jų valstybės normalizavo 
santykius. Pagaliau jų san
tykiai yra tiek atšilę, kad jau jie 
panašėja į tarp Vokietijos ir 
Prancūzijos esamą bendradar
biavimą. Japonijos ir Pietų Ko
rėjos vadai ir pasakė, kad Vo
kietijos ir Prancūzijos pavyzdžiu 
jie tokius pasitarimus turės du 
kartus per metus. 

Prezidentas Roh sekmadienio 
rytą atskrido iš Seoul'o ir pri
vačiai tarėsi su ministru pirmi
ninku Miyazawa beveik dvi va
landas tradicinėje japoniškoje 
arbatinėje Kijoto miesto praban
giame Tsuruya kvartale. Po 
pietų jie dar valandą kalbėjosi 
ir po to prez. Roh išskrido atgal 
į Pietų Korėją. 

Atitaisys karo sk r i audas 

Kad jų karo meto antago
nizmas dar nesibaigęs, rodė tai, 
jog jie kalbėjosi apie kompen
savimą Korėjos moterims, 
kurios II Pasaulinio karo metu 
buvo prievartaujamos japonų 
kareivių, kaip praneša Ko

rėjos valdžios šio susitikimo* 
aprašymas. Korėjoje moterys 
dabar jau pradėjo reikalauti at
lyginimo už savo kentėjimus. 
Daug metų Japonijos valdžia 
išsigynė, kad Japonijos valdžia 
turėjo vaidmenį tame reikale, 
bet neseniai jau pripažino, kad 
kariuomenė čia dalyvavo ir 
dabar vyksta derybos dėl tų ieš 
kinių patenkinimo. 

Šių kraštų augančio draugi? 
kūmo ženklas yra tai, kad prez. 
Roh pareiškė Korėjos valdžios 
norą surengti Japonijos impera
toriaus vizitą Pietų Korėjon. 

. Tuo tarpu min. pirm. Miyazavva 
dar neatsakė į pareiškimą, bet 
numatoma, kad ruoša impera-

Jelcinas jungia 
kariuomenės 

išvedimą su rusų 
teisėmis Pabaltijy 

Jelcino laiškas Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui 

New Y orkas, lapkričio 6 d. - traukimą iš Baltijos valstybių 
Rusijos Nuolatinės Misijos kvie
timu Baltijos valstybių misijų 
delegacijos 1992 lapkričio 6 d. 
susitiko su Rusijos ambasado
rium Julij Varoncov, praneša 
Lietuvos Nuolatinė Misija 
Jungtinėms Tautoms. Jį lydėjo 
nepaprastas pasiuntinys ir įga
liotas ministras Sergei Ordžoni-
kidze. Susitikime dalyvavo Esti
jos ambasadorius Jungtinėms 
Tautoms Ernst Jaakson ir pata
rėjas dr. Heino Ainso, Latvijos 
ministrė-patarėja Mara Treima-
nis ir patarėjas Ivars Sloken-
bergs. Lietuvos ambasadoriui 
Anicetui Simučiui vyriausybės 
kvietimu išvykus į Vilnių, Lie
tuvą susitikime atstovavo pata
rėjas Algimantas Gureckas, 
kaip laikinasis reikalų pati
kėtinis, ir patarėjas Darius 
Sužiedėlis. 

Ambasadorius Voroncov su
šaukė susitikimą supažindinti 
Baltijos valstybių misijas su Ru
sijos prezidento Boris Jelcino 
laišku Jungtinių Tautų genera
liniam sekretoriui Boutros 
Boutros-Ghali. 

Savo laiške RUSUOS preziden
tas priminė, jog Rusija vaidino 
lemiamą vaidmenį, kad Baltijos 
valstybės pasiekė nepriklauso
mybę. „Mes esam pasiryžę vys
tyti santykius su tomis vals
tybėmis, tikros geros kaimy
nystės, lygiateisiško bend
radarbiavimo ir abipusio pasiti
kėjimo pagrindais", teigė prez. 
Jelcinas savo laiške. Jis taip pat 
pabrėžė jog, „gerbdama tarptau
tinės teisės principus ir Lie
tuvos, Latvijos bei Estijos tautų 
pareikštą valią, Rusijos vado
vybė aiškiai ir nedvejodama pa
tvirtina Rusijos norą atitraukti 
iš tų valstybių teritorijų savo 
karinius dalinius". 

Tačiau laiške JT generali
niam sekretoriui prez. Jelcinas 
nurodė, kad kariuomenės dali
niai gali būti greitai atitraukti 
tik pirma pasiekus susitarimo 
įvairiais su tuo surištais klau
simais. „Pirmiausia atitrau
kimo metu reikia užtikrinti ka
rinių dalinių normalų funkcijo-
navimą, išsaugoti kariškių, ka
riuomenės pensininkų ir jų šei
mų narių socialinę bei teisinę 
apsaugą ir jų asmenines teises. 
Gaila, kad turime pranešti, jog 
šie esminiai klausimai nebuvo 
išspręsti. Tai rimtai apsunkina 
Rusijos kariškių ir jų šeimų 
padėtį ir iššaukia itin neigiamą 
Rusijos visuomenės nusistaty
mą. Tokiose aplinkybėse mes 
buvome priversti laikinai sus
tabdyti karinių dalinių ati-

teritorijų . 
„Atitraukimas bus atnau

jintas ir užbaigtas greitu laiku, 
kiek tai realistiškai įmanoma, 
po to kai bus pasirašytos valsty
binės sutartys tarp Rusijos 
Federacijos ir Latvijos Respub
likos, Lietuvos Respublikos ir 
Estijos Respublikos, kurios 
apims pilną skalę klausimų, 
surištų su karinių dalinių ati
traukimu", laiške nurodė Rusi
jos prezidentas. 

Toliau laiške JT-oms prez. 
Jelcinas įspėjo, kad tolesnis vys
tymasis Rusijos santykių su 
Baltijos valstybėmis, daugiau
sia priklausys nuo rusiškai 
kalbančių tų kraštų gyventojų 
padėties. Jis kaltino Latviją ir 
Estiją tų gyventojų diskrimina
cija, teigdama, kad tai prieš
tarauja esminiams Jungtinių 
Tautų principams, pažeidžia 
Visuotinę Žmogaus Teisių Dek
laraciją, Tarptautinę Civilinių 
bei Politinių Teisių Konvenciją, 
Samdomo Darbo Konvenciją, 
Darbininkų ir Tarnautojų Dis
kriminacijos Konvenciją, Socia
linio Progreso ir Vystymosi 
Deklaraciją. 

„Negalima leisti, kad Europo
je būtų vykdoma grubi diskri
minacija prieš žymią valstybės 
gyventojų dalį ir kad įsižiebtų 
nauji įtampos ir konfliktinių si
tuacijų židiniai", laiške rašė Bo
ris Jelcinas. Jis baigė savo 
laišką, prašydamas įtraukti 
žmogaus teisių ir laisvių 
masinio pažeidimo Baltijos 
valstybėse klausimą į Jungtinių 
Tautų Generalines Asamblėjo 
47-tosios sesijos darbotvarkę. 

Ambasadorius Julij Voroncov 
pareiškė, kad laiške yra 
liečiami du atskiri klausimai — 
sovietų kariuomenės atitrau
kimas ir rusiškai kalbančių 
gyventojų apsauga. Jis paaiš
kino, kad Rusijos visuomenėje 
rusiškai kalbančių gyventojų 
padėtis yra sukėlusi didelio su
sirūpinimo ir yra pasidariusi 
svarbiu vidaus politikos 
klausimu. 

A. Gureckas paprašė paaiš
kinti, kodėl ryšium su Lietuva 
minimi kariuomenės socialiniai 
klausimai, kai Rusijos-Lietuvos 
susitarimai daugumą tų klausi
mų jau yra išsprendę. Ambasa
dorius Voroncov pabrėžė, kad 
Rusija laikysis visų pasirašytų 
susitarimų, tad papildomi susi
tarimai su Lietuva gali liesti tik 
tuos klausimus, kurie dar yra 
pasilikę atviri. 

toriaua vizitui bus pradėta pra
ėjus prezidentiniams rinki
mams gruodžio mėnesį. 

Abiejų šalių vadai taip pat 
sutarė remti ir padėti Rusijai 
atstatyti savo ekonomiją ir ben
drai spausti Šiaurės Korėją 
leisti turėti abipuses Pietų ir 
Šiaurės Korėjos savo branduo
linių įrengimų inspekcijas. 
Stebėdami Kinijos augančią 
įtaką Rytinėje Azijoje, jie taip 
pat sutarė, kad glaudesni dip
lomatiniai ryšiai su Kinija pa
dės stabilizuoti tą regioną. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 10 d.: Sv. Leonas 
Didysis, Andrius, Trifena. Vy
gintas. 

Lapkričio 11 d.: Šv. Mar
tynas Tours. Veranas. Astikas. 
Nauma. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:23, leidžiasi 
4:36. 

Antradienį debesuota, gali
mybė lietaus, temperatūra 
dieną 60 F (15 C), naktį 39 F (4 
C). 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR S V E I K T I P A J Ė G U M O U G D Y M A S 

KELIAS l SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave.. Chicago, 111. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

RŪKYMAS SKATINA 
KATARAKTA (3) 

Medikai ir visuomenės daugu
ma pripažįsta, k a d r ū k y m a s 
ska t ina širdies a t a k o s pavojų i r 
susirgimą plaučių vėžiu. Nauji 
kruopštūs moks l in ia i t y r ima i 
rodo, kad in t ensyvus r ū k y m a s 
padidina k a t a r a k t o a t s i r ad imo 
pavojų. In tensyvaus r ū k y m o 
įtakoje normaliai s k a i d r ū s lę
šiukai tampa drumzl in i , užblo
kuodami šviesos sp indu l i ams 
kelią į retiną, esančią priešingo
je akies obuolio pusėje . Ka ta 
rak tas yra vienas iš svarbiausių 
ak lumo priežasčių. 

Tyrimai, a t l i k t i įvair iuose 
moksliniuose cen t ruose ir ligo
ninėse, buvo ap ibendr in t i ir 
išspausdinti 1992 m . rugpjūčio 
26 d. leidinyje „Amerikos Medi
kų susivieni j imo ž u r n a l a s " 
(Journal of t h e Amer ican Medi-
cal Association). J a m e teigiama, 
kad t i r iant 45 metų a m ž i a u s ir 
vyresnes moteris, r a s t a s t amp
rus ryšys t a rp r ū k y m o ir speci
finių ka ta rak to rūš ių : ka ta
r ak ta s tamsina l ęš iukus ir silp
nina matomumą. 

Intensyviai r ū k a n t ir sens
tan t , ka ta rak to pavojus žymiai 
didėja: k iekvienas , s u l a u k ę s 
70-80 metų amžiaus , t u r i keist i 
lęšiukus. 

Visuomenėje k a t a r a k t o chi
rurgijai ski r iama a r t i 12% me
dicininio b i u d ž e t o . K a s m e t 
Amerikoje a t l i e k a m a milijonas 
akies operacijų. K a t a r a k t a s gali 
formuotis įvairiose lęš iuko pa
viršiaus vietose. Ski r t ing i kata
rakto pavadinimai , susiję su jo 
rūšimi ir formavimosi vie ta . 

Moterys, kur ios s u r ū k y d a v o 
mažiausiai 35 c igare tes per die
ną, turėjo 63 procenta is didesnį 
katarakto suke l tą b ū t i n u m ą 
keisti akių sudė t i n iu s elemen
tus, lyginant su nerūkančiomis . 

Vienai ka ta rak to rūš ia i (vadi
namai „The poster ior subcap-
sular cataract") n u s t a t y t a , kad 
intensyviai r ū k a n t i e s i e m s juo 
susirgti pavojus padidėja 2.5 
karto. Tuo pa t m e t u buvo atlie
kami tyrimai 40 m e t ų amžiaus 
sulaukusių vyrų t a r p e . Nusta
tyta , kad mažiaus ia i 50 milijo
nų žmonių pasaulyje t u r i ka ta 
r a k t o sus i lpn in tą regėj imą. 
Amerikoje dėl k a t a r a k t o 3.3 mi
lijono žmonių t u r i sumažėjusį 
matomumą. 

Labiausiai pap l i tęs k a t a r a k 
tas, susijęs su vy resn iu amžiu
mi, bet jis d a r n ė r a ga lu t ina i 
suprastas. N u s t a t y t a , kad vy
rams, kasdien s u r ū k a n t i e m s 20 
ar daugiau cigarečių, ka ta rak to 
pavojus beveik dvigubai padidė
ja. Tai reiškia, k a d pavojus 
dv iguba i p a d i d ė j a v i d i n e i 
lęšiuko daliai (nuklear sclerosis 
cataract) ir t r iguba i — jo užpa

kalinei daliai (the posterior sub-
capsular cataract) . Papildomai, 
vy rams , r ū k a n t i e m s 20 cigare
čių per dieną, d a r ras tas diabe
tas , hipertenzija, nutukimas, 
širdies a takos i r sumažėjęs fizi
nis a k t y v u m a s . 

Tyr ima i s nus ta ty ta , kad bu
vus iems rūkan t i ems išlieka 
50% pavojus susirgti lęšiuko už
paka l inės dalies ka taraktų . 

Įdomūs tyrimų duomenys pra
eityje in tensyviai rūkiusių mo
terų (po 35 ar daugiau cigarečių 
per dieną). Joms padidėjęs kata
r a k t o pavojus išliko toks pat, 
ka ip ir visą laiką rūkančių. 

Rūkant ies iems iš viso suma
žėja gal imybės ats tatyt i lęšiu
kus . Atl ikt i tyr imai su rūkan
čiosiomis moterimis parodė, kad 
bes igaminan t naujoms ląste
lėms lęšiukuose, senesnės ląs
telės yra nustumiamos į lęšiukų 
centrą greičiau, negu jos būna 
pakeičiamos naujomis. Tuo bū
du su t r inka ląstelių apykaita. 
Lęšių ląstelės, pasigaminusios 
dar vaikystėje, vis dar išlieka. 

Amerikos Gydytojų Associaci-
ja pabrėžia savo, kaip gydytojų, 
a tsakomybę rūpintis pacientais 
ir t u o pat m e t u nori priminti, 
kad re ikia susidaryti sveiką gy
venimo būdą ir švarią aplinką. 

Kiekvienoje šeimoje rūkantie
ji, susipažinę su pateiktais duo
menimis , tu rė tų liautis rūkę. 

J A V s ta t i s t ika pateikia, kad 
šalyje, skaičiuojant nuo 18 metų 
amžiaus , rakanč ių y ra 26 nuo
šimčiai. Tarp 45 ir 64 metų am
žiaus y ra 27%. 20% ka ta rak to 
atvejų JAV gyventojų tarpe su
daro rūkantiej i . Šie faktai at
spindi naujausiu tyrimų duome
nis, rodančius, kad rūkymas vis 
d a r vyrauja amerikiečių tarpe. 

Paskutinieji tyrimai rodo, kad 
pal iovus rūkyt i , sumažėja cho
lesterolio kiekis kraujuje. O po 
to, pradėjus mankštintis , žymiai 
s u m a ž i n a m a s pavojus susirgti 
š i rdies ligomis. Tad, l iaukimės 
rūkę , dėvėkime akinius nuo ryš
kios saulės, sportuokime. Jei ge
r i a t e svaigalus — meskite. Tai 
apsaugos nuo ligų ne t ik širdį ir 
ak is , bet plaučius, odą ir sme
genis . 

Taigi , visi bėgte bėkime kata
rak tų : už akių darbuodamiesi — 
mankšt indamies i , sveiku mais
tu , kad ir ALVUDO ovo-lacto 
v e g e t a r i š k a dieta mait inda
miesi , gausiai valgydami vai-
sius-daržoves, jokiais nuodais, 
į ska i t an t kavą, t ikrą arbatą, 
pepsus, svaigalus ir tabaką, ne-
s inuodydami , o svarbiausia, 
savas ak i s dar šiandien savam 
gydytojui, ypač okulistui, paro
dydami ir jo pa ta r imus šimta
procent iniai pildydami. Šitaip 
elgiasi išmint ingas lietuvis. 

Illinois valstijos gubernatorius Jim Edgar, pasveikęs po arterijų praplėtimo operacijos, jau pra
dėjo kasdieniu} darbą. 

P r o s t a t o s augl ia i 

Prostatos padidėjimą vadina
me tumoru — augliu. Tumorai 
būna įvairūs ir tai nebūtinai 
turi būt i vėžys. Daugelis pro
statoje atsiradusių tumorų nėra 
vėžiški. Dažniausiai esantis pro
statos padidėjimas, vadinamas 
gėrybine prostatos hypertrofija. 
Amerikoje gėrybinė prostatos 
hypertrofija sutinkama vos ne 
pas kas antrą vyrą, sulaukusį 
50 metų amžiaus. 

Padidėjusi prostata spaudžia 
šlapimkanalį, dėl ko pablogėja 
šlapimo ištekėjimas iš šlapimo 
pūs lės , o k a r t a i s ir visai 
susilaiko, tai sukelia šlapimo 
pūslės persipildymą, jos pertem
pimą. 

Šios sąlygos y ra prielaida ne
atidėliotinai minimaliai opera
cijai, pagerinti šlapimo nutekė
jimą, o vėliau atliekama pilna 
operacija, prostatos pašalini
mas. Ta procedūra yra sudėtin
gesnė, reikalaujanti pilvo ert
mės atidarymo ar , per varpą ei
nant, jos išgliaudymo. 

Svarbiausias dalykas y ra ap
sauga prostatos nuo jos padidė
jimo, a r net ir vėžio joje at
siradimo. Nesinuodijimas taba
ku, degtine, aštriais valgiais ir 
tokiais įgeidžiais — visoks ne-
perdėjimas yra gera apsauga. 

P r o s t a t o s vėžys 

KAS ŽINOTINA APIE PROSTATĄ 
C h i r u r g a s - p r o k t o l o g a s d r . A n t a n a s A d o m a v i č i u s 

Įžanga 
Vienas iš dažn iaus ia i pasitai

kančių ligų y ra vėžys, kur is yra 
išgydomas, jei j i s n u s t a t o m a s 
pradinėje stadijoje, k a i j is y r a 
tik vietinis. Pagal mi r t i e s prie
žastį, nuo ko dažn iaus ia i mirš
t ama , vėžys už ima a n t r ą vietą. 
Kas metai Amerikoje nuo vėžio 
miršta arti 325,000 žmonių. Dėl 
to labai svarbu anks t i nus ta ty t i 
vėžį ir laiku pradėt i gydymą. 
Pradžioje vėžys nesuke l ia jokių 
skausmu ir s imptomų, todėl jį ir 
sunku diagnozuoti. 

Todėl vyresnio a m ž i a u s žmo
nėms būtina pastoviai profilak
t iškai t ikr int is p a s gydytoją, 
nors ir gerai jaučiant is . Žinoma, 

re ik ia ir sveikai gyventi, tin
k a m a i mai t in t is , valgant gau
siai vaisius ir daržoves, norma
liai j aus t i ir kiekvieno sunega
lavimo neužsendinti . Taip el
g iant i s kiekvienam bus geriau. 

K a s y r a p r o s t a t a ? 

P ros ta t a y ra vyriškų lytinių 
organų l iauka, kaštono dydžio, 
esant i šiek t iek žemiau šlapimo 
pūslės . Per prostatą praeina 
š l a p i m k a n a l i s , ku r iuo teka 
š lap imas iš šlapimo pūslės i 
varpą. Pros ta ta gamina dali 
skysčio, kur is įeina į spermos 
sudėtį; pros ta ta turi ir kitas 
funkcijas, kurios nėra pilnai 
iš t i r tos. 

Prostatos vėžys, tai nekontro
liuojamas, nenormalus prosta
tos l ąs te l ių augimas . Šios 
ląstelės auga prostatos viduje ir 
apie ląsteles iš jos išorės. Jos 
atima maistą iš normalių ląste
lių ir, augdamos bei besidau-
gindamos, išstumia jas. Ši for
ma vadinama vėžiu. 

Tokios vėžinės ląstelės sudaro 
vėžinį auglį, kur is perauga į 
gret imus organus, o ta ip pat 
per limfinę sistemą ir krau
jagysles su krauju ir limfa pa
tenka į kitus organus ir sudaro 
ten a tski ras kolonijas — metas-
tazus; t a ip prosesas išplinta po 
visą k ū n ą ir sudaro atskirus 
vėžinius tumorus-auglius. 

Prostatos vėžys yra viena iš 
dažniausiai pasitaikančių vėžio 
formų vyrų tarpe. JAV-se kas
met išaiškinama 35,000 naujų 
prostatos vėžio atvejų, iš kurių 
17,000 baigiasi mirtimi. 

Dauguma žmonių nemiršta 
nuo prostatos vėžio, ir j is ran
damas t ik po kūno sekcijos, kai 
mirties priežastimi būna kitas 
susirgimas. Prostatos vėžys, ras
tas pas vyresnio amžiaus žmo
nes, progresuoja lėtai ir dėl to 
nesukelia jokių simptomų. Vy
resni ka ip 50 metų vyrai, iš jų 
15-20% nejaučia ir nežino, kad 
turi prostatos vėžį. Todėl svar
bu t ikr in t is profilaktiškai pas 
gydytoją prostatą, visiems vy
rams, sulaukusiems 40 metų ir 
vyresniems. 

S imptomai 

Kiekvienas vyras turi žinoti 
p ros ta tos vėžio sukeliamus 

simptomus, atsirandančius su
sirgus prostatos vėžiu. 

Simptomai yra šie: 
— silpnas ar su pertrūkiais 

tekėjimas šlapimo; 
— nesugebėjimas pasišlapinti 

a r apsunkinta šlapinimosi pra
džia; 

— atsiradęs nesulaikomas va
rymas greit pasišlapinti, ypač 
naktį; 

— kraujas šlapime; 
— šlapinantis negalima greit 

sulaikyti šlapimo; 
— skausmingas šlapinimasis 

a r deginimas šlapinantis; 
— skausmas, kuris plinta į 

strėnas, pilvo apačią ar į kirkš
nis . 

Įspėjame, kad šie visi simp
tomai t inka ir gėrybinei pro
statos hypertrofijai, dėl to 
nereikia išsigąsti, bet negalima 
pamiršti ir prostatos vėžio. Kuo 
anksčiau jis bus nustatytas, tuo 
pasveikimas tampa realesnis. 

Nus ta tymas i r d iagnozė 

Kiekvienas suaugęs vyras tu
ri būti patikrintas, bent vieną 
kartą metuose, dėl prostatos 
susirgimų galimybės. Jei gydy
tojas randa padidėjusią prosta
tą ir planuoja ją operuoti, būti
n a prieš tai ištirti jos audinį 
mikroskopiškai. Šis tyrimas ži
nomas, kaip biopsija ir yra vie
nas iš pagrindinių tyrimų, ku
rio pagalba nustatomas prosta
tos vėžys. 

Gydytojas lengvai gali patik
rinti prostatą, užsidėjęs pirštines 
ir patikrinęs prostatą per rec-
tum (išeinamą žarną), jis galės 
įtarti, kur yra vėžys, o kur gėry
binė prostatos hypertrofija. 

Gydymas 

Jei nustatoma prostatos vėžio 
diagnozė, ligonis jokiu būdu 
negali gydytis pats. Būtina 
kreiptis į savo gydytoją, ir 
gydymas turi būti tuojau pradė
tas. Gydytojas, prieš parenkant 
ir pritaikant gydymą, turi atsi
žvelgti į vėžio plitimo kelius, jo 
augimo greitį, ligonio amžių ir 
jo bendrą būklę. 

Vėžys, kuris yra palietęs t ik 
prostatą, yra sėkmingai pašali
namas chirurginiu būdu, šalina
ma pakenkta prostatinė liauka. 

Esant proceso išplitimui, svar
bu sumažinti vyriškų hormonų 
kiekį kraujuje, nes jie stimuliuo
ja prostatos vėžio augimą. 

Vienas iš metodų, tai mote
riškų hormonų suleidimas, a r 
tablečių ėmimas, kuo pasiekia
ma vyriškų hormonų sumažėji
mą kraujuje. Kitas metodas yra 
pašalinimas kiaušinėlių. Be to 
kartais leidžiama kortizonas, 
kuris prislopina antinksčių 
veiklą, kurie taip pat gamina 
vyriškus hormonus. Šie metodai 
gali būti naudojami atskirai ar 
kartu. 

Gydymas hormonais kartais 
derinamas ir su chirurginiu 
gydymu kartu, norint padidin
ti pasveikimo galimybes. 

Kiti g y d y m o b u d a i : 

Radioaktyvus auksas a r fos
foras y r a leidžiamas į auglį, 
kad sunaikintų vėžines ląsteles. 

Gydymas rentgenu naudoja
mas skausmo pašal in imui . 

I š v a d a 

Visi vyrai, sulaukę 40 metų ir 
daugiau, turi būtinai būti patik
rinti gydytojo dėl prostatos su
sirgimų bent vieną kar tą me
tuose. Kadangi labai daug cin
ko randasi prostatos audiniuo
se, vyrams patart inas cinko tab
lečių kasdieninis ėmimas, vidu
rių normalus išsi tušt inimas, 
neperdėtas intymume susijaudi
nimas ir, kaip minėta, nesinuo
dijimas tabaku, alkoholio, ka-
va-kofeino turinčiais gėrimais ir 
tinkamas maitinimasis, valgant 
daug vaisių-daržovių ir visai 
vengiant cholesterolinio maisto. 
Geriausiai lietuvis pasielgs; jei 
jis, sveikai gyvendamas, nesi-
šauks vėžio į savo prostatą, o 
susirgęs neužtestai pradės gy
dytis, būdamas urologo žinioje. 

Nė vienas mūsiškis t egu l ne
laukia, kol jis ims kraujais 
šlapintis: re ikalas gali būti 
pavėluotas. Todėl, kol d a r visai 
sveikas, nė vienas lietuvis netu
ri būti paikas: j is tur i d a r gerai 
besnausdamas tikrinti savo pro
statą pas gydytoją, kuris reika
le pasiųs pas gydytoją-urologą. 

Dar ke le tas p a t a r i m ų 
p ros t a tos a p s a u g o s r e ika lu 

Niekada nesistenk užlaikyti 
šlapinimosi: kai t ik j au t i norą 
šlapintis, tuojau pasišlapink: 
naktį turėk prie lovos indą, tada 
nereikės vargti dažnai vaikš
tant į tualetą. Valgyk daugiau 
vaisių ir daržovių; ta i prives 
prie dažnesnio šlapinimosi ir 
saugos prostatą nuo uždegimo ir 
vėžio. Tai valys šlapimo takus. 
Gaila, kad dabar t in ia i pen
sininkai šitaip nesielgia, jie 
sirgdina savo prostatą, nevalgy-
dami gausiai vaisių-daržovių ir 
negerdami daug naudingų skys
čių, nenorėdami vargti, dažnai 
vaikščiodami į tualetą. Taip nė 
vienas išmintingas pensininkas 
nesielgia. 
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Amerikos sojos 
rupimai pasieks 

Lietuvą 
VVashington, D C , lapkričio 4 

d. — Lietuvos ambasada prane
ša, kad į Klaipėdą ne t rukus 
atplauks pirmasis iš trijų laivų 
su sojos rup in ia i s , ku r iuos 
Lietuva nupirko iš Amerikos 
lengvatinėmis sąlygomis. 

Numatoma, kad lapkričio 6 d. 
Aurora Pearl laivas su daugiau 
kaip 11,000 metrinių tonų sojos 
rupinių bus Klaipėdos uoste. 

Antrasis laivas t u r ė t ų Lietuvą 
pas iek t i lapkr ič io v iduryje , 
trečiasis — iki šių metų galo. Iš 
viso Lietuva gaus daugiau ka ip 
44,000 me t r i n ių tonų sojos 
rupinių. 
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Reikalui esant atvažiuoju ir ( namus 

S U M A Ž Ė J O B E D A R B I Ų 

Darbo departamentas džiau
giasi, kad spalio mėnesio pabai
goje bedarbio pašalpai gauti 
p r a š y m ų s k a i č i u s g e r o k a i 
sumažėjo: iš 376,000 nukri to iki 
360,000 Illinois valstijoje bedar 
bio pašalpai gaut i prašymų 
sumažėjo 1,280. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
188 Eaat Suparior Sulta 402 

Valandos pagal susitarimą 
Ta i . - (1 312 )337-1285 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Chicago. IL 
Tai. (1312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills 
Tai . (708) 593-8101 
Vai pagal susitarimą 

IL 

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus t reč šešt 1 2 i k i 4 v a l popiet 

Namų (708) 584-3527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzla, Chicago, I I I . 
Tel . (1-312) 925-2870 

1185 Dundee Ave., Elgln. III. 60120 
Tel . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hlllm. IL 
1 mylia j 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. 

Ta i . (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Pa lo . Vl. lon Center, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Te l . (708) 448-1777 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago 

312-588-1955 
172 Schlller St., Elmburat. IL 60126 

708-941-2808 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2858 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. (1-312) 778-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (1-312) 385-7755 

A R A S Ž L I O B A . M . D . 
AKIŲ C H I R U R G I J A 

AKIŲ L I G O S 
Good Samarttan Medical Center-

Napervttte Campua 
1020 E. Ofden Ave. , Sarte 310 , 

NapervHte IL 60863 
Ta i . 1 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 



Rinkimams praėjus, 

LIETUVOS VAIRAS 
NAUJOSE RANKOSE 

Nepaisant išeivijos beveik 
visuot inių simpatijų Vyt. 
Landsbergiui ir jo vado
vaujamam Sąjūdžiui, Lietuvos 
balsuotojai kitaip pasisakė. Tai 
buvo galima jausti, ir rašančia
jam staigmenos nebuvo. Visa 
spauda, kurią tenka matyti, 
i šskyrus „Lietuvos aidą", 
aiškiai buvo vyriausybės opo
zicijoje. Taip pat iš gaunamų 
laiškų ir atvykstančių svečių 
buvo galima jausti kylantį 
nepasitenkinimą santvarka. 
Visai nenuostabu, ir tai lengvai 
galima suprasti. Nevykę įsta
tymai ir netvarka daugeliui iki 
kaulų įkyrėjo. Žinoma, Aukš
čiausioje taryboje ne Sąjūdis 
dominavo. Bet jis neišnaudojo 
nepasisekusio pučo sudarytos 
situacijos ir vienu kirčiu 
nesulikvidavo partijos, jos pa
dalinių ir neperėmė jos turto. V. 
Landsbergis savo aplinkoje, 
nepaisant perspėjimų, laikė 
buvusius KGB-istus (Čepaitis ir 
kiti). Atrodo, kad jis nežinojo 
lietuvių liaudies pasakymo: 
„Nere ik ia laikyti gyvatės 
užantyje". Už klaidas reikia 
sumokėti! 

Kuomet buvę komunistai 
buvo globojami, tuo pačiu metu 
išeiviją nepalankiais įstatymais 
apribojo. Tad nereikėtų nė ste
bėtis, jeigu išeivija šiuose 
rinkimuose aktyviai nedaly
vavo. Nors, žinoma, ir didesnis 
dalyvavimas jos rezultatų ne
būtų pakeitęs, tačiau būtų 
parodęs aktyvesnį išeivijos įsi
jungimą ir jos svorį. Dabar to 
nebuvo. Jaunimo centre 
rinkimų dieną susitikau keletą 
savo pažįstamų, kurie turi at
gavę pilietybę. Paklausti apie 
balsavimą, atsakė, jog nė vienas 
iš jų nebalsavo. Ir dėl to aš jų 
visai nekaltinu. Jeigu išeivija 
yra prisimenama tik tuomet, 
kai aukų ar balsų reikia — tai 
išeivija turi teisę į tokius kvie
timus visai neatsiliepti. 

Visos žymios asmenybės, 
vadai ir pranašai yra tam tikrų 
sąlygų ir aplinkos įtaigojami ir 
tik tai aplinkai tetinka. Kuomet 
žydai buvo Babilono nelaisvėje, 
tai jų pranašai kalbėjo apie tą, 
kuris ateis išlaisvinti savo tau
tą. Jų vaizduotėje tas išgelbė
tojas turėjo būti žymus karve
dys. Kuomet jis atėjo, tai jo 
neatpažino. Mozė, po ilgo klai
džiojimo po tyrlaukius, atvedė 
tautą į pažadėtąją žemę, bet 
pats neperėjo per Jordano upę. 
Išlaisvintai tautai turėjo jau kiti 
vadai vadovauti. Mahatma 
Gandhi, kuris kovojo prieš bri
tų imperializmą ir atvedė Indiją 
iki nepriklausomybės slenksčio, 
pats po to jai nevadovavo. Tai 
reiškia, kad kiekvienas asmuo 
turi savo rolę ir tik jai tetinka. 
Niekas negali ginčyti Sąjūdžio 
ir Vyt. Landsbergio nuopelnų 
tautos atgimimo judėjime, taip 
pat dėl ryžtingo privedimo iki 
Kovo 11-tosios. Pasaulio 
dėmesys buvo į Lietuvą atkreip
tas, ir ji pelnė pasaulio simpa
tijas. Bet pasirodo, kad kraštui 
vadovauti yra žymiai sunkiau, 
negu demonstracijas organizuo
ti. Valstybei vadovauti ir eko
nomiką tvarkyti jau reikia kitų 
žmonių. 

Neužtenka dejuoti, kad Rusi
ja nesilaiko savo pasižadėjimų 
ir nevykdo pristatymų. Rusus 
pažįstant, būtų labai naivu jų 
pažadais pasitikėti. Būtų labai 
netikslu kaltinti vyriausybę dėl
to, kas ne nuo jos priklauso. Bet 

susidaro įspūdis, kad vyriausy
bė buvo visai neveiksminga. Ne
buvo daroma beveik jokių 
pastangų vagis sutvarkyti. Pa
minklai net prieš buvusį Vals
tybės teatrą buvo pavogti. Taip 
pat, kokių užsienio investicijų 
reikia, kad būtų sutvarkyti pa
grindiniai sanitariniai reikala
vimai. Kurioje planetoje Lietu
vos valdžios žmonės gyveno, 
jeigu nežinojo, kas krašte 
vyksta? Nejaugi jie nežino, kaip 
užsienio svečiai yra traktuojami 
ir ką apie tai grįžę rašo. „Lietu
vos-Lenkijos pasienyje vyko 
laisvas apiplėšimas: per 40 
lenkiškų autobusų, apie 50 
sunkvežimių ir 100 automašinų 
laukė įvažiavimo į Lenkiją, ir 
tai be paprasčiausių sanitarinių 
sąlygų („Draugas" 1992X27)". 
Ir t ik žmogui sumokėjus 600 
markių, buvo prileisti prie sie
nos ir po 29 vai. įvažiavo į 
Lenkiją. 

Prie tokios tvarkos dar apie 
turizmą ir iš jo dideles pajamas 
svajojo. Tol didesnio skaičiaus 
turistų nebus, kol nebus 
stengiamasi jiems patarnauti, o 
tik iš jų pinigus išspausti. Šį 
smulkų netvarkos aprašymą 
įterpiau, kad būtų bendras vaiz
das, kaip valdžia ten „tvarkėsi". 
Kada šitaip buvo tvarkomasi, 
tai reikėjo tikėtis, kad atsiskai
tymo valanda ateis. Ir ji atėjo, 
tik labai netinkamu laiku ir 
greičiausiai netinkama forma. 
Šiuose rinkimuose laimėtoja 
išėjo ne tik „kita partija", bet ki
ta sistema. Yra grįžimas atgal 
į tą klaikią praeitį, iš kur buvo 
ateita. Nors „Tiesa" bando tai 
savaip išaiškinti. Komentuo
dama išeivijos spaudoje tilpusį 
atsišaukimą dėl paramos Sąjū
džiui, taip rašo: „Didžioji Bri
tanija neatsisveikina su nepri
klausomybe, jeigu rinkimuose 
pralaimi konservatoriai, lygiai 
kaip ir JAV, jeigu prezidento 
kėdę iš respublikonų paveržia 
demokratai („Tiesa", 1992.-
X.10). 

Taip, tragedijos nebus, jeigu 
vieną partiją pakeis kita. Bet 
komunistų partija nėra partija 
vakarietiška prasme, o nusi
kaltėlių ir žudikų gauja — 
tarnavusi okupantams. Šiuo 
nesakau, kad visi turėjusieji 
partijos bilietus tokie buvo, bet 
partija — taip! Kepurės pakei
timu buvusi partija savęs neiš
baltino ir kraujo nenusiplovė. 
Vakarai gerai žino, kas po ta 
kauke slepiasi. Todėl angliška 
spauda taip rašė: „Respublika, 
kuri pirmoji atsiskyrė nuo 
Sovietų Sąjungos, taip pat yra 
pirmoji, kurioje buvę komunis
tai laimėjo rinkimus („Chicago 
Tribūne", 1992X27". Matote, 
kad aiškiai pasakyta: „buvę ko
munistai". 

Tauta savo žodį tarė. Bet jau 
yra ženklų, kad pati nustebo 
tuo, ką ji padarė. Buvo galima 
valdžią pakeisti, bet išvengiant 
to, kas jau įvyko. Dešiniosios 
partijos ir partijėlės nemokėjo 
savo tarpe bendros kalbos suras
ti. Galbūt tuomet jos susikalbės, 
kuomet po šluota tupės. Mes to 
sprendimo nepakeisime, tačiau 
turime savo veiklą peržiūrėti, 
kol padėtis nenusistovės ir 
nepaaiškės. Nereikia skubėti su 
archyvų išsiuntimu ir fondų 
perkėlimu, nes LDDP pirmąją 
dovaną iš Maskvos jau gavo. 
Jau pildosi rusų karininkų žo
džiai: „Kam mums išeiti — 
jeigu būsime vėl pakviesti". 

J . Ž. 

TOLIMO GRIAUSTINIO 
GARSAS RUSIJOJE 
Beveik visi pranašai, mėgindami 
įspėti Rusijos ateitį, gali suklysti 

RUSIJOS 
KARIUOMENĖ 

LIETUVOJE 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Gal pats nedėkingiausias 
amatas nesenoje praeityje ir da
bar yra numatyti, kaip vystysis 
Rusijos valstybės ateitis. Tai 
sakydamas, t u r i u galvoje 
milžinišką teritoriją, praside
dančią Vladivostoku ir atrėmu
sią į Suomiją vakaruose, prie 
Baltijos jūros įkurtu uostu 
Petrogradu-Leningradu ir 
pastaruoju metu vėl atkrikštytu 
Sankt Petersburgu. Teoretiškai 
ir iš dalies betarpiškai šio 
milžiniško ploto valstybę 
kontroliuoja Maskvos vyriausy
bė su prezidentu Boris Jelcinu. 

Nėra abejonės, kad apie šios 
valstybės turimus žemės turtus 
— žaliavas taip pat nemažai sva
joja ir Vakarų valstybių kapi
talistai. Jie svarsto, ar Rusijos 
politinė būklė pasiekė tokį sta
bilumo laipsnį, kad į tą kraštą 
jau būtų galima investuoti 
stambų kapitalą. 

„The New York Times" savo 
politinių apžvalgų skyriuje 
š.m. spalio 25 d. išspausdino 
savo bendradarbio Leslie H. 
Gelb straipsnį „Rusijos griaus
tinio dundėjimas". 

Straipsnio pradžioje autorius 
svarsto, klausdamas, ar rusai 
mėgina sukurti savo pačių 
stiliaus „gotišką demokratiją", 
tokią, kuri galėtų baigtis Jugo
slavijos chaosu, ar naujo tipo 
diktatūra. Esą Rusijos būklės 
ekspertai prielaidžiauja, kad ir 
vienas, ir kitas variantas yra 
rusiškų galimybių ribose. 

Žvalgyba aiškina 

Naujai atkurtoji Rusijos Žval
gybos tarnyba (RŽT) (yra 
buvusios pabaisos KGB pavel
dėtoja — aut.) panašiai JAV 
tarnybai atskleidė, kad da
bartinė Rusijos karinė žvalgyba 
(atseit, GRU — Glavnoje Razved 
Upravlenie — Vyriausioji Žval
gybos Vadovybė) labai plačiai iš
vystė savo darbo lauką. Pagal 
RTŽ teigimą, jos pusseserė GRU 
verbuoja visus sutinkančius 
dirbti jos kontrolėje. Ir GRU nu
kreipusi savo ypatingą dėmesį 
į pramoniškai toli pažengusių 
kraštų paslapčių išvogimą. Ru
sai, RTŽ pareigūnai, amerikie
čiams savo pranešimą nudai
lino, teigdami, kad GRU teužsi
ima tik saviveikla. 

Tuoj po 1991 rugpjūčio pučo, 
persimetę į prezidento B. 
Jelcino pusę aukštosios karo va
dovybės vairuotojai su da
bar t iniu Krašto apsaugos 

BR. AUŠROTAS 

ministru gen. Pavel Gračevu 
mėgina dabartinę demokra
t i ška i ir reformoms pasi
rengusią vyriausybę įtaigoti, 
kokią* ji privalėtų vesti vidaus 
bei ii iienio politiką. Šio negir
dėto tarptautiniuose santykiuo
se įžūlumo pasek iė paaiškėjo 
jau spalio 29 d. Per Maskvos TV 
žinių kanalą „Novost" praneš
ta, kaip B. Jelcinas savo 
ministrų kabineto posėdyje pa
sirašė dekretą, kad „rusų ka
riuomenės išvedimas iš Pa
baltijo kraštų atidedamas ligi to 
meto, kai tų kraštų vyriausybės 
galės užtikrinti tuose kraštuose 
gyvenančių rusų saugumą". 

Šis naujas Rusijos prezidento 
manevras, anksčiau duotųjų 
pažadų ir susitarimų nebojimas 
ir ne per daug dabartinėje 
rusiškoje makalynėje nusi
manančiam piliečiui byloja, 
kad Rusijos žmonių laisva valia 
rinktasis prezidentas nėra padė
ties viešpats. Jam diktuoja jo 
kariškieji patarėjai , kont
roliuojantieji branduolinius 
ginklus. O tie ginklai, dėl kurių 
sunaikinimo susitarimai vis nu
stumiami į „kitą dieną" ir yra 
tikroji jėga, kuriai nusilenkia ir 
prezidentinės galvos... 

Straipsnyje toliau rašoma, 
kad tie kariai ir toliau mėgina 
kontroliuoti Pabaltijį, Moldovą, 
Gruziją bei Tadžikistaną. 
Tolimesnis skverbimasis į minė
tų nepriklausomų valstybių 
reikalus maskuojamas tuo, kad 
„ten reikia apsaugoti rusiškas 
mažumas". Netenka aiškinti, 
kad tų rusiškų mažumų eilėse 
slypi rusiškieji imperialistai ar 
nacistai, pageidaujantieji ir 
toliau engti okupuotų kraštų 
gyventojus. 

Ginklų kontrolė 

Dabartinė Rusijos karinė ad
ministracija mėgina laikyti sa
vo rankose draudžiamus gink
lus, kurie pagal anksčia pasira
šytas sutartis yra nelegalūs. 
Taip, pvz., neseniai buvo nusta
tyta, kad kai kurie rusų gene
rolai ir toliau slapta gamino bio
loginius ginklus. Sulaužydami 
su JAV anksčiau pasirašytas 
sutartis, jie įžūliai melavo į akis 
pačiam prezidentui Jelcinui. Ir 
tik tuomet, kai JAV vyriausybė 
pateikė rusiškoms įstaigoms 
nesugriaunamus įrodymus, tai 
šie super-melagiai prisipažino 

„suklydę". Tos pačios karo va
dovybės maršalai ir toliau spau
džia savo politinę administraciją 
palikti ka i kuriuos bran
duolinius ginklus dabar 
esamuose pogrindžio įrengi
muose. Tai nemažai erzina da
bartinę JAV vyriausybę. 

Dar atsirado naujas kab
liukas: „L. A. Times" lapkričio 
1 d. paskelbė, jog Ukrainos min. 
pirm. Leonid Kučma JAV am
basadoriui Roman Popadiuk 
pareiškė, kad „Ukrainos 
vyriausybė negalėsiant i 
sunaikinti branduolinių ginklų, 
esančių jos teritorijos šiluose. 
Ukraina negalinti tų bran
duolinių ginklų atsisakyti dėl 
jos pačios saugumo. Be to, tų 
silosų naikinimas žymiai 
atsilieptų Ukrainos žemės 
ūkiui, nes būtų sunaikinta daug 
dirbamos žemės. Iš esmės ukrai
niečiai valdžios pareigūnai tiki, 
kad jų teritorijoje esantys bran
duoliniai ginklai gali atgrasinti 
didžiarusius įvykdyti galimą 
agresiją iš Rusijos pusės. 

Taigi START sutartis, pasira
šyta Maskvoje 1991 liepos 31 d. 
tarp Busho ir Gorbačiovo yra 
pirmasis susitarimas tarpe 
tada dar buvusių dviejų „di
džiųjų galybių". Šis susitarimas 
žymiai sumažino branduolinių 
ginklų arsenalus. Ir kai Sovie
tų Sąjunga subyrėjo, tai jos 
keturi branduolinių ginklų pa
veldėtojai — Rusija, Ukraina, 
Kazachstanas ir Belarusija, šių 
metų gegužės mėn. susirinkę 
Lisabonoje, Portugalijoj, sutarė 
laikytis START sutarties. Deja, 
nei vienos susitarusių vyriausy
bių parlamentas Lisabonos su
tarties neratifikavo. Ir taip tas 
susitarimas pakibo ore. 

Galimas perversmas 
Rusijos min. pirm. Jegor Gai-

dar ir užs. reikalų vadovas An
drėj Kozyrev jau kuris laikas 
paslapčiomis platina gandus, 
apie galimą „konstitucinį per
versmą". Esą šį pučą ruošia kie
tasprandžiai ir komunistai da
bartinio Rusijos parlamento na
riai. Jo tikslas: pašalinti iš pre
zidento posto B. Jelciną ir su
griauti pradėtas ūkines re
formas. 

Neabejotina, kad ir B. 
Jelcinas žino, ką jo ministrai 
skelbia, tik keista, kad jis nepa
judino nei mažojo pirštelio, kad 
š.m. gruodyje nesusirinktų jam 
nepalankus prokomunistinis 

Rusijos kariuomenės tolimes
nis buvimas Lietuvoje ir kitose 
Baltijos valstybėse buvo ir yra 
rakštis tų kraštų tikrai nepri
klausomam gyvenimui. Lietu
viai tėvynėje ir išeivijoje stengė
si paveikti viešąją pasaulio opi
niją, kad ta kariuomenė būtų 
veikiau išvesta. Išeivijos lietu
viai kiekviena proga kreipėsi į 
Amerikos ir kitų kraštų prezi
dentus bei kitus aukštus val
džios pareigūnus, prašydami pa
veikti Jelciną atitraukti kariuo
menę iš Lietuvos. 

Mes gi savųjų išeivių lietuvių 
tarpe turime optimistų ir pe
simistų. 

Optimistai linkę pasitikėti 
Jelcino žodžiu ir užsienio 
valstybių užtarimu, kad pasku
tinioji pasirašyta su Rusija 
sutartis bus vykdoma ir buvu
sioji Sovietų kariuomenė apleis 
Lietuvą iki 1993 metų rugsėjo 
mėnesio. Tačiau pesimistai 
sako, kad tikėsime sutartimis ir 
žodžiais t ik tada, kai jau bus 
įvykęs faktas. 

Penktadienio rytą, spalio 30 
d., milijoninių amerikiečių dien
raščių pirmuose puslapiuose 
pasirodė antraštė, kad Jelcinas 
sustabdė visos kariuomenės ati
traukimą iš Baltijos valstybių, 
motyvuodamas, kad reikia ap
saugoti rusų gyventojų teises. 

Tačiau šis pasakymas yra tik
rojo motyvo priedanga. Jeigu 
giliau pažvelgsime į laiko 
aplinkybes bei šių įvykių išsi
vystymą, kils klausimas, kodėl 
viskas ta ip kartu supuolė. 

Praslinkus porai dienų po Al
girdo Brazausko laimėjimo Lie
tuvoje, staiga pasikeitė Jelcino 
politika dėl kariuomenės ati
traukimo. Lietuvos televizijos 
direktorius Edvardas Potašins-
kas dėl šio veiksmo Vilniuje 
pareiškė, kad Jelcinas naudoja 
carų pobūdžio įsakymą. 

Potašinskas toliau sako, kad 

parlamentas, kuriame preziden
tas teturi vos 25% jam prita
riančių atstovų. O tas parla
mentas, pagal dabar Rusijoje 
veikiančią konstituciją, turi dau
giau galios negu jų prezidentas. 
Kodėl B. Jelcinas nieko nepa
darė, kad pašalintų šią kons
titucinę grėsmę? Gal B. Jelcinas 
žino kokią n o r s magišką 
formulę, kuri jį išlaikys Mask
vos Baltuose rūmuose ligi švie
sesnių dienų. 

sekmadienį, spalio 25 d., grupė 
buvusių komunistų laimėjo Lie
tuvos rinkimus su A. Brazausku 
priešakyje. Jie norį glaudesnių 
santykių su Maskva. 

Potašinskas baigia žodžiais: 
„Todėl dabar rusų kariuomenė, 
arba imperinė armija, pasiliks 
Lietuvoje ir toliau paremti 
buvusius komunistus. Tai yra jų 
logika". 

V. Landsbergio vedamoji poli
t ika buvo plačiai atidaryti 
Lietuvos langą į Vakarus ir 
gauti iš jų daugiau politinės, 
ekonominės bei technologinės 
paramos. Dabar A. Brazauskas 
šį langą plačiai atvers į Maskvą 
ir užmegs artimesnius, draugiš-
kesnius santykius su Jelcinu, 
tikėdamasis jo pagalbos. 

Todėl rusų kariuomenės ati
traukimas iš Lietuvos yra spalio 
25 dienos rinkimų Lietuvoje pa
sekmė. Latvija ir Estija taip pat 
seka Lietuvos pavyzdžiu. 

Kitas nepalankus Lietuvai 
diplomatinis supuolimas yra 
lapkričio 3 d. įvykę Amerikos 
prezidento rinkimai. Prieš rin
kimus Amerikai rūpėjo vidaus 
reikalai ir nebuvo laiko užsiimti 
užsienio politika. Rusija išnau
dojo šį momentą. 

Prez. G. Bushas spalio 29 d. 
turėjo telefoninį pasikalbėjimą 
su Jefcinu. Pokalbio metu jis 
išreiškė pasitenkinimą Rusijoje 
vedamomis reformomis. Tačiau 
Bushas nei vienu žodžiu neužsi
minė savo nepasitenkinimo dėl 
Rusijos kariuomenės atitrauki
mo iš Baltijos valstybių sustab
dymo, nes baltiečiai preziden
tiniuose rinkimuose G. Bushui 
nesudaro jokios reikšmės, todėl 
jis neparodė noro jų reikalus 
ginti. 

Amerikos kongresas šių metų 
bėgyje priėmė įstatymą padėti 
buvusiai Sovietų Sąjungai, ski
riant 417 milijonų dolerių. Pusė 
šios sumos siejama su sąlyga, 
kad rusų kariuomenė bus ati
t raukta iš Baltijos valstybių 
nustatytu laiku. 

Ar naujai išrinktas Amerikos 
prezidentas Bill Clinton iškels 
aikštėn šį, mums labai svarbų, 
reikalą, parodys ateitis. 

UNIVERSITETO UŽMOJIS 

Roosevelto universi tetas 
Chicagoje paskelbė pasiryžimą 
sutelkti savo veiklos finan
savimui net 45 mil. dol. 

NIEKAM NEREIKALINGI 

Kiekviename amžiuje blo
giausia žmonių rūšis buvo 
demagogai. 

Schumann 

Žmogus yra vienintelis sutvė
rimas, kuris pagal reikalą 
parausta. 

M. Ttvain 
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Po pietų Živilė daržinėje užgulė savo „Burtų 
kalną". Motina, pusę dienos ištupėjusi daržinėje, išėjo 
pasidairyti, tai Živilė turėjo pasilikti. Bijojo savo „tur
tą" palikti nesaugomą, nes jau ne vienas skundėsi ką 
nors praradęs. Aš su savo ispaniškomis knygutėmis 
atsisėdau ant sienojų. Čia galėjau žvalgytis po 
ispaniškus žodžius ir paklausyti vyrų pasakojamų is
torijų. Greitai atsirado ir vyras, pasiėmęs sudaryti 
sąrašą. Priėjęs prie manęs, patyliai pasakė: 

— Negerai. Du prisipažino, kad turi kraujo grupes. 
— Kareiviai? — paklausiau. 
— Ne, abu repatriantai. Sako, kai atvažiavusius 

suvarė į stovyklą, patikrino sveikatą ir tuoj sužymėjo. 
Sakiau, kad tokius gaudo. Jie ir patys žino. Vienas atsi
rado tik dabar, o kitas matė, kas vakar darėsi. 
Neįrašiau nei vieno, nei kito. 

Kai jau sąrašas buvo, sušaukė visų susirinkimą ir 
čia pat išrinko komitetą. Kai sužinojo, kad jau buvau 
pas komendantą ir kad angliškai susišneku, norėjo 
rinkti ir mane, bet, prižadėjęs būti visada po ranka, 
jeigu reikėtų vertėjo, išsisukau. Komiteto pirmininku 
išrinko tą patį vyrą, kuris viską pradėjo. 

Kai viską sutvarkė, priėjo vėl prie manęs. 
— Jau kad prižadėjai, tai kitaip ir nebus. Einam 

pas prancūzus. Prancūziškai nemoku, o jų vokiškos 
kalbos turbūt nė pats velnias nesuprastų. 

Nuėjau į namelį, kur gerais dvaro metais gal buvo 
ūkvedžio raštinė. Mus pasitiko lieknas, nedidukas 

vyras, apsirengęs prancūzų armijos kapitono uniforma. 
Už stalo sėdėjo ta pati tamsoka gražuolė ir rašė 
mašinėle. Susipažinom. Ne su gražuole, su kapitonu. 
Sužinojom, kad beveik visi prancūzai yra buvę karo 
belaisviai ir kad tuoj iš čia išnyks. Namai traukia. Kai 
tik gaus kokį nors transportą, tuoj ir maus. Visi 
nežmoniškai pasiilgę namų. O kaip mes? Ar greitai? 
Kai sužinojo, kad mes dar nieko nežinom, kad jau visus 
surašėm, kad net komitetą išsirinkom ir kad komite
to pirmininkas yra buvęs apskrities agronomas, kapi
tonas net rankom suplojo. 

— Tai gerai! Paskutinis rūpestis nuo galvos nukri
to. Komendantas man įsakė surasti, kas galėtų tą 
stovyklą tvarkyti, kai mes išvyksiro. Dabar turiu. 
Pasakysiu komendantui, kad tvarkys lietuviai. 

Kai tą persakiau savo pirmininkui, jis ėmė trauk
tis atatupstas. 

— Kad ne... Užsikrauti tokią atsakomybę, kai 
nežinai, kas rytoj tau pačiam bus. O gal net ne rytoj, 
gal jau čia pat. Tokią gausybę pasiimti a n t savo 
galvos... Ne, ne. 

Bet kapitonas išaiškino, kad stovyklos tvarka 
yra amerikiečio žinioj. Jis ir visą maistą parūpina. Jam 
tik žmonių skaičių reikia pasakyti, o jis pasako, kur 
nuvažiuoti ir ką paimti. Didžiausias darbas esąs tik 
maistą pagaminti ir išdalinti. 

— Bet neužmirškit, kad kartu su amerikiečiais pa
dirbėti ir jums patiems gali būti į naudą. Jeigu reikės 
kur išvykti, be jų neišvyksite. Ir mes patys iš tos 
makalynės išvyksim pirmieji tik todėl, kad kartu 
dirbom. 

Sutiko. Kai išėjom, pasakė: 
— Įlindau kaip žiurkė į spąstus. Turėsi man padėti. 
— Su komendantu susišnekėti — visada, o ūkiškais 

reikalais sunkiau. Ką aš žinau apie mėsą, duoną ir 

visokias kruopas? 
— Su tuo susitvarkysim. Jau šiandien kilo nepasi

tenkinimas pietumis. Tarėmės eiti pas komendantą, 
kad mūsų dalį atiduotų negamintą. Pasigaminsim 
patys, kaip mums patinka. Ukrainiečiai irgi niurzgia... 

— Sveikas, — nutraukė mudviejų pašnekesį. 
Rusiškai pašnekino pilka eilute apsirengęs vyras. 

Eilutė buvo gerokai didoka: rankovės ligi antrųjų 
krumplių, tik pirštų galiukai kyši, švarko skvernai be
veik ligi kelių, kelnės uždribusios ant geltonų batų. 
Pažinau tik pamatęs po pilku švarku dryžuotus marš
kinius. Tai buvo vienas iš tų dviejų bulgarų, su kuriais 
vieną dieną ėjom kartu. Tas, kur sakėsi turėjęs krau
tuvę. 

— Kur dingot. Sakėm, palaukti, sugrįžom pas 
vokiečius pasidairę, o jūsų nė kvapo. 

— Susitikom savo žmonių ir atėjom čia. Sakė, jei 
pasivėlinsim, nebegausim vakarienės, — teisinaus, o 
galvojau, kad jis širsta, kam nusinešėm pakeliui su
rinktas konservų dėžutes. Bet jis visiškai neširdo. 

— Sakiau, kad vokiečiai mano krautuvę išdraskė, 
dabar galiu pasakyti, kad grįžęs įč karto vėl atsisto
siu an t kojų. Gal geriau negu stovėjau. Pažvelgė į 
pirmininką ir pridėjo: 

— Paeikim į šoną. 
Atsiprašiau pirmininką ir nusekiau bulgarą už 

kampo to paties namo, iš kurio buvom ką tik išėję. Čia 
apsižvalgė ir atsmaukė vieną švarko rankovę: ranka 
ligi pat alkūnės buvo apmaustyta rankiniais laikro
džiais. Laikrodis prie laikrodžio, lyg kokie šarvai, 
atsmaukė kitą — tas pats, pakėlė žeme besivelkančią 
kelnę — ligi kelio tas pats, kitą irgi tas pats. Nuleido 
kelnes ir nusijuokė. 

(Bus daugiau) 
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Pastabos ir nuomonės 
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ARGI JAU BELIKO TIK 
AUKOTI ARBA MIRTI? 

DRAUGO kolektyvui pasilie- Prileiskime, kad gal kokiu ste-
kant redagavimą, laužymą ir buklu metų eigoje atsiranda 
6.000 prenumeratorių adminis- 500 (— beveik 10<ft. fantastiškas 
travimą? Šitaip persitvarkius, pasisekimas!) naujų prenumera-
atkristų mašinų pirkimo reika- torių. Dabartinėmis kainomis 
las, dalies tarnautojų algos, pa
talpų išlaikymas ir t.t. 
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Mirti niekas nenorime, nie
kam (na, čia gal išimtį padary 
sime mūsų tautos priešams) 
nelinkime. Tačiau spalio mėnesį 
gautas DRAUGO vajaus lėšų 
komiteto (dr. A. Razma, V. 
Momkus, M. Remienė) pasirašy
tas laiškas grasina šermenimis. 
-„Gavę šį laišką, nenumeskite jo, 
perskaitykite ir rimtai susimąs
tykite...", rašoma. 

Ir lietuvišką ir anglišką laiško 
redakciją kelis kartus skaičiau 
ir, kaip kad pasirašiusiųjų bu
vau skatinamas, rimtai mąs
čiau. To mąstymo išvadoje štai 

..išėjo šis straipsnis, kurį, 
tikiuosi, redakcija atspausdins, 
p leidėjas — DRAUGO pusla
piuose į jį atsakingai atsilieps. 
O dėl paties straipsnio tai pasa-

• kyšiu, kad man reikėjo daugiau 
pastangų šias mintis išguldyti, 
negu kad tik — laiško teigimo 
išgąsdintam — DRAUGUI auką 
išsiųsti. Galvoju, kad leidėjo at
sakymas įtaigos mano ir kitų 
prenumeratorių aukas. 

Mąstau ir rašau, nes DRAU
GO ateitis yra pastatyta visos 
išeivijos visuomeninės reikšmės 
scenoje. Todėl tiktų visą reikalą 

•"nuosekliau, atviriau visuomenė
je pasvarstyti. Taip mąstau ir 
rašau, nes bijau (labiau negu 
DRAUGO šermenų), kad ir šis 
vajus DRAUGO ateities neuž
tikrins, sakykime, kokiam de
šimtmečiui. 

O apie. tolimesnę ateitį nei 
anksčiau išspausdinti DRAU
GO kolektyvo narių straipsniai, 
nei dabar gautas laiškas nekal
ba. Kalbama tik apie krizę, 
kurios status quo sprendimui 
reikia aukų. Visai neaišku, kas 
su tomis aukomis bus daroma ir 
ką DRAUGAS planuoja atei
čiai, kad tuoj pat vėl nereikėtų 
verkšlenti, grasinti ar imtis 
naujo vajaus. Visas reikalas 

— nušviečiamas tokioje, angliškai 
sakant, ,,gimmy, gimmy, gim-
my..." (— give me — „tik duok, 
duok. duok...") dažnokai vienos 
Amerikos visuomenės grupės 
naudojamoje laikysenoje. Jei 

'• Z DRAUGAS šiandieną yra su-
- klupęs, tai nei leidėjas, nei va-

; ~ jaus komitetas nebando paaiš-
; A k i n t i , kokiu būdu jis bus 
Z~ pastatytas vėl ant kojų. O tokio 
•—pranešimo labai reikia, visuo-

• -įjį- meninėje aplinkoje jo pasigen-
; *•* dame! Vien tik parapijiečių au

komis išsilaikanti eilinė parapi
ja šiais laikais yra atviriau 
tvarkoma. O tas dabar įgyven
dintas nuolatinis aukų rinki
mas ir skelbimas vargina, pasi
darė įkyrus, laikraštyje užima 
daug (pinigus kainuojančios) 
vietos. 

Šį svarstymą grindžiu esmi
niais, iki šiol paskelbtais duo
menimis. Pagal oficialų 1992. 
IX.23 leidėjo pranešimą paštui. 
DRAUGO apmokamas tiražas 
yra 5.820 egz., prenumeratos 
mokestis — 80 dol. metams, kas 
atitinka š.m. 1X26 DRAUGE 
paskelbtiems kun. V. Rimše
lio pranešimo duomenis, kad 
DRAUGO prenumeratos atneša 
apie 459,000 dol. Tačiau 
DRAUGAS turi ir kitas pa 
jamas: tai skelbimai, kurie 
vidutiniškai užima bent apie 
70-80 skilties inčų viduriniuose 
puslapiuose bei bent 12 skilties 
inčų „Aplink mus" skyriuje. 
Metų apimtyje pajamos už šiuos 
skelbimus gali siekti 50 tūks
tančių dol. Trečia pajamų rūšis 
yra „įsibėgėjusiai" gaunamos 
aukos: 1992 balandžio mėnesio 
paskutiniuose puslapiuose su
skaičiavau 17.019 dol. paskelb
tų aukų Padauginus jas iš 12. 
tai rodo dar apie 200,000 dol. 
pajamų. Taigi iš viso pajamų 

ANTANAS DUNDZILA 
dabartinis DRAUGAS turi bent 
apie 700,000 dol. 

Iš minėto kun. Rimšelio pra
nešimo žinome, kad algoms 
reikia 523,925 dol., o pašto 
išlaidoms 208,185 dol. Nežino
me, kiek atseina žaliavos (popie
rius, dažai ir t.t.), kokios patalpų 
išlaikymo išlaidos. Gaila, kad 
apie jas nebuvo skelbta", tačiau 
sunku tikėti, kad jos būtų buvu
sios užmirštos. Greičiausiai jos 
buvo įskaitytos į algų sumą, nes 
pusė milijono algoms vien 
DRAUGO tarnautojų kolekty
vui atrodo neproporcingai daug. 
Gerai numanant, kad tokį dien
raštį paruošti gali reikėti apie 
15 pilną laiką dirbančių, apmo
kamų tarnautojų (sakykime, 5 
redaktoriai. 3 administracinio, 
5 ar 7 techniško paruošimo ir 
ekspedicijos personalo žmonės), 
išeitų, kad vidutiniškai tarnuto-
jo išlaikymas DRAUGUI at
sieina net 35.000 dol. per metus. 
Mūsų sąlygomis tai stebinančiai 
didelis algų vidurkis (pabrėžiu 
— tai vidurkis, kas reiškia, kad 
yra ir daugiau ir mažiau gau
nančių!), nes yra žinoma, kad 
prieš dešimtmetį redaktoriui 
buvo mokama apie 12,000 dol. 
metams! Tad tenka daryti 
išvadą, kad DRAUGO sąskaiton 
yra atliekami ir kitoki darbai 
arba dirbama taip, kaip.. . 
dabartinėje Lietuvoje. Jeigu 
DRAUGO ištekliai yra naudo
jami ir kitokiai spaudai, tada 
netiktų kalbėti vien apie gre
sianti DRAUGO bankrotą. 

Bendrai siūlyčiau tokį pajamų 
— išlaidų tvarkymo principą: 
prenumerata ir skelbimai priva
lo padengti visas kasdienines 
dienraščio spaudos darbo išlai
das, į kurias neįeina didesni, 
kapitalinio pobūdžio pirkiniai, 
pvz., naujų mašinų įsigijimas. 
Tokių bėgamųjų išlaidų kate-
gorijon įeitų tiesioginės algos, 
spaudos žaliava, paštas ir patal
pų išlaikymas. Tačiau neįeitų 
mašinų pirkimas, patalpų ar 
mašinų stambesni remontai ir 
t.t. — šiems konkretiems, kapi
taliniams reikalams būtų skel
biami vajai, renkamos aukos. 
'Parapijų analogijoje, bažnyčių 
stogų taisymui, dažymui, vargo
nų pirkimui irgi skelbiami spe
cialūs aukų vajai). 

Čia taip pat tenka pastebėti, 
kad DRAUGO metinė prenume
rata, lyginant ją su kita specia
lizuota spauda, yra nepateisina
mai žema: išleidžiant 254 nume
rius per metus. 80 dol. prenume
rata išeina tik 31 centas nume
riui! Už amerikiečių specialios 
paskirties dienraščius mokame 
daug daugiau: „Wall Street 
Journal" metinė prenumerata 
yra 139 dol. o „Christian Scien
ce Monitor — 144 dol. Už tinka
mo lygio lietuvišką laikraštį ir 
seniai praeityje ir dabar privalu 
mokėti operacines išlaidas 
pateisinančią kainą, panašią čia 
suminėtiems pavyzdžiams. 

Vajaus laiške kalbama apie 
pasenusias ir susidėvėjusias 
mašinas. Prieš septynetą metų 
vyko garsusis vajus su „ter
mometru", kurio metu surinkta 
100,000 dol. Kas atsitiko su tais 
pinigais, juk niekur nematėme 
ano vajaus atskaitomybės9 Tada 
irgi buvo kalbama apie naujas, 
kompiuterizuotas mašinas ir t.t. 
Tad pridera visai konkrečiai 
klausti, apie kokias sumas 
kalbama šiame vajuje ir taip pat 
konkrečiai, kokias mašinas ke
tinama pirkti. 

Kai DRAUGO tiražas yra su
mažėjas iki 6.000. galimas 
daiktas, kad jo spausdinimas sa
voje spaustuvėje yra ekonomiš
kai nepateisinama prabanga. 
Ar yra galvota, ar buvo paskai 
čiuota DRAUGO spaudos darbą 
atiduoti komercinei spaustuvei. 

Jei būtinai norima marijonų 
ar DRAUGO spaustuvę išlaiky
ti, gal galima tikėtis daugiau 
komercinių užsakymų iš šalies 
be dabar spaudinamų „Obser-
ver", „Į Laisvę" bei kitų, retai 
pasirodančių leidinių? Naujos 
mašinos tokias galimybes irgi 
turėtų plačiai atidaryti, juk 
dabar tiek visur priviso viso
kiausių komercinių spaudos 
darbo krautuvėlių — ir iš jų 
žmonės pragyvena be visuome
nės aukų! O galvojant apie nau
jas mašinas, reikėtų pagalvoti ir 
apie ateities DRAUGO tiražą, 
formatą — tuos reikalus, kurie 
įtaigotų spausdinimo mašinų 
dydį, greitį ir visus ki tus 
techniškus bruožus. 

t ie prenumerator ia i a tneš 
40,000 dol. pajamų, bet čia pat 
pakils ir popieriaus ir pašto ir 
spaudos darbo išlaidos. Ar iš 
tikrųjų apčiuopiamas naujų pre
numeratorių skaičius sumažins 
dabartinę ekonominę krizę? Aš 
būčiau linkęs abejoti, bet gal 
klystu. Jei taip, tai kokiu būdu 
konkrečiai galvojama tuos nau
jus prenumeratorius suieškoti ir 
tuo būdu finansinę DRAUGO 
padėtį pagerinti? 

Manyčiau, kad reikėtų labiau 
rūpintis komerciniais skelbi
mais. Gal reiktų kreiptis į dis
kriminacijos įstatymais saisto
mas pramones ir prekybos įstai
gas ir tiesiog reikalauti, kad, jei 
dedami skelbimai į juodosios ra
sės skaitomą spaudą, būtų skel
biamas! ir DRAUGE. 

Laiške buvo minėtos pašto iš
laidos, prastas patarnavimas ir 
teigimas, kad valstybė bando 
sužlugdyti etninę spaudą. Pašto 
išlaidos kyla lygiai visiems. 
Prastas pašto patarnavimas bei 
tariamos valdžios pastangos 
žlugdyti etninę spaudą nieko 
bendro neturi su DRAUGO fi
nansine krize, tokių dalykų va
jaus laiškuose nereikia maišyti. 

Tačiau ekspedicijos išlaidos 
rimtai svarstytinos, nes jos 
šiandien atsieina 200 tūkstan
čių dol. per metus, ateityje jos 
kils. Štai keletą galimybių. 
Kaip jau minėjau, spręstinas 
laikraščio lapo dydis, teksto 
apimtis. Pvz. šiais laikais tikrai 
niekam nėra reikalingos apie 
pusę pirmo puslapio užimančios 
šiek tiek pasenusios pasaulinės 
žinios. Žinant, kiek prenumera
torių gyvena Chicagoje (su apy
linkėmis) ir kiek kituose mies
tuose, gal reikėtų DRAUGO vie
ną lapą skirti tik Chicagai ir 
apylinkėms, o be to lapo DRAU
GĄ siųsti visiems kitiems mies
tams. Juk man, ne Chicagoje 
gyvenančiam, visai nereikalingi 
Chicagos laidotuvių koplyčių 
skelbimai, nereikalingi Chica
gos daktarai, o dar atsikračius 
aukų skelbimų, būtų galima at
sisakyti viso vieno lapo (kai 
Vashingtone retkarčiais nusi
perku Los Angeles ar New 
Yorko sekmadieninį laikraštį, jį 
irgi gaunu be vietinių skelbimų 
atskiro skyriaus). Toks per
tvarkymas teigiamai atsilieptų 
į popieriaus kaštus, į pašto 
išlaidas, į darbo apimtį. Ar apie 
tai galvojama, ar norima laik
ra š t į p r i t a i k y t i dabar t ies 
aplinkai bei šiuo metu prieina
mai spaudos darbo bei ekspedi
javimo technikai? 

Imant dėmesin pašto patarna
vimą ypač į kitus miestus, yra 
bergždžiai į k i tus miestus 
DRAUGĄ siųsti kiekvieną die
ną, nes mes jį gauname vistiek 
tik du ar tr is kartus savaitėje. 
Išvadoje DRAUGO dienraštis 
ne Chicagoje gyvenantiems 
ska i ty to jams galėtų būt i 
siunčiamas, sakykime, dukart 
savaitėje: skaitytojui rezultatas 
bus toks pats, kaip ir dabar, bet 
siuntinio išlaidos sumažės. 
Tokių galimybių gali būti ir 
daugiau. 

Lietuvių visuomenės institu
cijose yra ir kitų atliekamo dar
bo pavyzdžių, kuriuos leidėjas 
privalėtų pasvarstyti DRAU
GUI. Štai, jau daugiau dešimt
metis, ka i jėzuitai perdavė 
Jaunimo Centro administravi
mą visuomenei. Stokojant savų
jų jėgų bei nenorint tuziną metų 
kruopščiai ugdytą jėzuitų dva
siški laikyti tik pastato vedėju, 
ieškota tinkamesnių būdų. Ieš
kota ir surasta! Ar nuostolį 
marijonų vienuolijai nešančio 
DRAUGO dienraščio atskyri 
mas nuo marijonų yra neįsivaiz
duoti nas, neįmanomas? 

Laiške taip pat suminėta, kad 
reikia naujų prenumeratorių, 
tačiau t a m reikalui jokio dėme
sio (sąmoningai ar ne) neskirta. 

Šito svarstymo išvados būtų 
tokios: 

Visuomeninėje plotmėje pri
mygtinai reikalaujant aukų, 
leidėjui tiktų paskelbti DRAU
GO apyskaitą bei konkrečius 
planus ateičiai. 

Tiktų pranešti, kiek pinigų 
reikia dabar (termometro vajaus 
metu buvo skelbiama, kad rei
kia 100,000 dol. ir - čia labai 
svarbu — kam kaip jie bus var

tojami. Vien žadėti kažkokius 
pagerinimus, panašiai, kaip Bu-
shas su Clintonu viską žadėjo 
praėjusių rinkimų metu, ne
tinka. 

Tiktų paskaičiuoti prenu
meratos kainą ir žiūrėti, kad 
DRAUGO operacinės išlaidos 
būtų maždaug lygios operaci
nėms pajamoms. Toks pajamų ir 
išlaidų sunormavimas turės di
delės įtakos DRAUGO leidimui 
ateityje. 

Nepaisant DRAUGUI labai 
sėkmingai, nuolat vedamo aukų 
rinkimo (apie 200,000 dol. per 
metus vien paskutiniame pusla
pyje paskelbiamų aukų, kurios 
sudaro apie ketvirtadalį DRAU
GO pajamų), reikia pagalvoti, 
kad tos aukos, aukos, aukos... 
yra įgrisę ir paskut in iame 
DRAUGO puslapyje nuobodžiai 
užima daug (brangiai kainuo
jančios) vietos. (Vien aukomis 
išlaikomos parapijos neskelbia 
aukotojų savo savaitiniuose biu
leteniuose. Kodėl? Todėl, kad 
per brangu ir per daug reiktų 
tam darbo!) 

Jei reikia, DRAUGUI aukosi
me. Bet aukosime kompetentin
gai, su minimaline visuomenei 
atskaitomybe tvarkomai spau
dai. Aukosime kapitaliniams 
pirkiniams, bet ne pusės eina
mųjų pašto išlaidų padengimui, 
kaip IX 26 DRAUGE buvo užsi
minta. Aukosime DRAUGO lei
dimą užtikrinti bent iki šio 
šimtmečio pabaigos! 

CLASSIFIED GUIDE 

JAUNIMO CENTRE IR ATEITININKŲ NAMUOSE 

LITERATŪROS VAKARAS 
PENKTADIENĮ, LAPKIČIO 13 D. 
7JO V.V. JAUNIMO CENTRE 

S A V O K Ū R Y B Ą S K A I T O : 
AUDRA KUBILIŪTĖ 
GYTIS LIULEVIČIUS 
HARIS SUBAČIUS 
ARTŪRAS TEREŠKINAS 
LAIMUTĖ TO R N AU 

ŠEŠTADIENIO PASKAITOS 
LAPKRIČIO 14 D., 
JAUNIMO CENTRE 

10 JO V.R. 
ANDRIUS VALEVIČIUS 
— ŠIUOLAIKINĖS RELIGINĖS IR 
FILOSOFINĖS PROBLEMOS 

1 : ) O V . P . P . 
B I R U T Ė C I P L I J A U S K A I T Ė 
— MITU, PASAKŲ IR 
FOLKLORO PANAUDOJIMAS 
ŠIANDIENINĖJE MOTERŲ 
LITERATŪROJE. 

i : 3 0 V.P.P. 
RASA MAŽEIKAITĖ 
— UETUVA EINA | EUROPĄ 
14-AME AMŽIUJE — CIVILIZACIJŲ 
SANDŪRA LIETUVOS DIDŽIOSIOS 
KUNIGAIKŠTIJOS DIPLOMATIJOJE 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

Lietuvos tarptautinio festivalio iniciatorius, teatro pasaulyje žinomas kaip 
„Mr. Theater'', Bernard Sahlins ir Stasys Balzekas, lietuvių kul tūros muzie
j aus Chicagoje pirmininkas. 

Nuotr . A. Kėželio 

ATEITIES 
IT 

« : J O V . P . P . 
PIETŪS 
ATEITININKŲ NAMUOSE. 

1:JO V . P . P . 
A R T Ū R A S T E R E Š K I N A S 
— JAUNOJI LIETUVOS POEZIJA. 

2 : 3 0 V . P . P . 
STASYS G O Š T A U T A S 
— VERTIMAS KAIP KRITIKOS 
PRIEMONĖ. 

ATEITIES ŽURNALO ŠVENTE 
LAPKRIČIO 14 D. 6:JO V.V. 
ATEITININKŲ NAMUOSE, LEMONTE 

ĮTEIKIAMOS ATEITIES JAUNIMO 
KONKURSO PREMIJOS. 
ŠILTA VAKARIENĖ, 
MENINĖ PROGRAMA, 
ŠOKIAI 

S E K M A D I E N I O PASKAITOS 
LAPKRIČIO 15 D. 
ATEITININKŲ NAMUOSE, LEMONTE 

11 V . R . 
ŠV. MIŠIOS 
PALAIMINTOJO JURGIO 
MATULAIČIO KOPLYČIOJE, 
LIETUVIŲ CENTRE LEMONTE. 

. RE'MAJC 
REALTORS 

(912) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS U STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių (kainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. _ _j 

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 
j diasporos mentalitetą, išrys-' 
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 jgiję 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: 

Draugą* 
4545 W. 63rd Si., 
Chlcago, IL 60629 

ą£\TETo 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šoklų ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode. Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, [ 
šventę, Kadrilis ir polka, 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo, 1989. 
Kaina su persiuntimu 12 dol. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chlcago. IL 60629 

REAL ESTATE 

ĮS«r 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzie Ave., 

Chlcago, !L 60629 

(312)7^8-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

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

ii REALMART, INC 
6602 S. PuUAi, 

Chicago, I I 60629 
312-5854100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste k 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, res. 312-778-3971 

MISCELLANEOUS 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
o a s mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 W * * t 95th Stret 
Tai. — (70S) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

__- - T? 

HAGGERTY 
CHEVROLET 

6711 South Western • Chicago 
(312) 73i4000 

I Perkame, parduodame ar suran
dame Chevrolet, Pontiac, GMC 
Truck, Volkswagen, Oldsmobile ir 
Dodge firmų automobilius. 

• Taip pat parduodame vartotus, 
mažai mylių turinčius, automobi
lius. 

• Greitas ir efektyvus patarnavimas. 

• Atsakome visus klausimus apie 
automobilius. 

• Sklandžiai kalbame ir lietuviškai ir 
angliškai 

^ ^ ^ ^ s 

ILS, ęmmm BOMDS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

Pašaukė mano
si knyga — tai dabartinio Popie

žiau* Jono Pauliaus II biogra
fija, kurią parašė Jo artimas 
jaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta į 
daugeli kalbų. Iš lenkų kalbos i 
lietuvių kalba išvertė kun. R. 
J aku t i s . Knyga turi daug iliust
racijų. 352 psl.. spaudė „Vilties" 
spaustuvė Vilniuje 1990 m. Kaina 
4 dol. Su periuntimu — 6 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 32 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chlcago, IL 80629 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Woodhaven, N.J. 

L A I K O P R O P E R Š Ų 
Š E Š Ė L Y J E 

Kažkas yra teisingai pasakęs, 
kad žmogui gyvenime iš visu gė
rybių mažiausia i yra duota lai
ko. Tačiau ne viską pajėgus 
įveikti laikas. Ryškių asme
nybių darbai ga l i įveikti laiką, 
ką ir pa tv i r t ina istorija. Kiek
viena t a u t a t u r i iškilių asme
nybių, kuriomis didžiuojasi ir 
t ik per j a s gali a ts tovaut i pa
saul iui . Mes, l ietuviai , t a i p pat 
visais istoriniais laikais turė
jome k u o pasididžiuoti. Ta ip jau 
susiklostė tau tos likimas, kad 
mūsų t a u t a buvo persekiojama, 
t ryp iama, visais laikais kovojo 
dėl egzistencijos, savo kul tūros 
išsaugojimo. Ypač gyvos žaizdos 
pris imenant sovietų intervenci
ją, kur i išblaškė be galo daug 
iškilių asmenybių po pasaulį, 
kurios savo didžius darbus dir
bo, negalėdami tiesiogiai atsto
vaut i savo tau tos , savo žemės, 
a t sk i r t i nuo jos geležine sovie
t ų s iena. 

Prisimenu, Lietuva su pasi
didžiavimu prieš eilę metų su
rengė „Sugr įž imų" renginius, 
tuo sugražindama nemažai me
n i n i n k ų t a u t a i . Tač iau su 
širdgėla tenka pastebėti, kad ne 
visiems mūsų t au tos kūrėjams 
teko la imė pasidžiaugti šiuo 
sugr įž imu, pasve ik in t i savo 
žemę. 

Vienas jų y r a varg. Jonas 
Žukas, kurį laikyčiau bene dau
giausia pas iekusiu vargoninin
k u Lietuvos istorijoje. Šiuo metu 
Maest ro švenčia 85 metų jubi
liejų. T a proga norėčiau trum
pa i paminėt i svarbesnius jo 
gyvenimo etapus. 

J. Žukas gimė Švėkšnoje, Tau
ragės apskr . vargonininko šei
moje. Anks t i pasireiškęs muzi
koje, gavęs pradines žinias iš 
savo tėvo, būdamas 19 metų, 
1926 m. išvyko mokytis į Kauno 
konservatoriją, k u r vargonų 
specialybės mokėsi pas garsųjį 
mūsų t au tos kompozitorių Juo
zą Naujalį, o fortepijoną ta ip pat 
ga r saus pianisto ir kompozito
r iaus Balio Dvariono klasėje. 
1933 m. baigė studijas pirmojo
j e laidoje, k a r t u su vėl iau 
išgarsėjusiais kompozitoriais J. 
Nabazu ir A. Račiūnu. Tuo me
t u konservatorijoje dirbo ir dau
giau gars ių Lietuvos meninin

kų: A. Kačianauskas, J . Karna-
vičius, J. Bendorius, J. Gruodis, 
V. Jakubėnas , V. Bacevičius. 
Mokant is ta rp tokių ryškių 
menininkų, be abejonės, turėjo 
didelės įtakos besiformuojančiai 
j auno muziko asmenybei . Bai
gęs studijas, j aunas is vargoni
n inkas buvo pr is ta ty tas gauti 
valstybinę stipendiją tęsti studi
j a s užsienyje. Ją gavęs, 1933 m. 
išvyko į Paryžiaus konservato
riją, kur vargonus ir improvi
zaciją teko mokytis pas tikrą 
XX amžiaus vargonų milžiną — 
Marcei Dupre. Tai vienas ryš
k i a u s i ų p a s a u l i o v a r g o n ų 
virtuozų. Mūsų amžius, bene, 
nematė didesnio masto virtuozo 
už M. Dupre. 

Paryžiuje J. Žukas praleido 
ketver ius metus ir 1937 m. 
sugrįžo į Lietuvą, Kauno kon
servatoriją, jau kaip vargonų 
k l a sė s dėstytojas , parsivež
damas tr is diplomus. 

Lietuvoje sėkmingai pradėjus 
darbus, surengus keletą kon
certų Kaune ir Švėkšnoje, pra
sidėjo politiniai neramumai . 
Užplūdo raudonas i s maras , 
vėliau pakitęs pilkuoju. J. Žuko 
šeima, kaip ir daugelis Lietuvos 
inteligentų, pateko į tuos juo
duosius sąrašus, iškilo grėsmė 
būt i išvežtiems į Sibirą. Teko 
slapstytis nuo čekistų. Deja, 
l iūdno likimo neišvengė brolis 
Juozas, kiti giminaičiai, kurie 
buvo ištremti į Sibirą. 

1944 m. Žukų šeima pasitrau
kė į Vokietiją. Čia teko praleis
t i penkerius metus, vargonuo
j a n t įvairiose bažnyčiose, taip 
pa t gilinant muzikos žinias. 

Atėjo 1949 m., ir J. Žukas su 
še ima atvyko į JAV, New 
Yorką. Tačiau aktyviai įsijungė 
į muzikinį išeivijos gyvenimą, 
padovanodamas daugybę neuž
mirš tamų akimirkų mūsų tau
tiečiams ir visiems, kuriems 
teko laimė girdėti jo koncertus 
įvairiuose JAV miestuose. 

J a u 1950 m. dalyvavo religi
niame koncerte Apreiškimo baž
nyčioje New Yorke. Toje pačioje 
bažnyčioje dalyvavo koncertuo
se 1951, 1952, 1954 ir 1957 
metais . J. Žukas grojo Town 
Hal i , minint deportacijas, taip 
pat Carnegie Hali. 1970 ir 1974 
m. surengti koncertai Viešpa
t ies Atsimainymo bažnyčioje, 
Maspe th . 1957 m. r e n g t a s 
k o n c e r t a s Ch icago j e , Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Vėliau 

Jonas Žukas 1976 metais 

sekė koncertai įvairiuose JAV 
miestuose — vėl Chicagoje 1976 
m., Baltimorės katedroje 1983 ir 
1987 m., Philadelphijos kated
roje 1984 m., VVashingtone, Na
tional Shr ine 1987 m. 1988 m. 
buvo gastrolės į Kanadą, To
rontą, Prisikėlimo bažnyčią. 

Tai t ik maža da l i s visų 
pasirodymų. Šie koncertai buvo 
solo, a rba dalyvaujant su kitais 
menininkais , kolektyvais. Rei
kia pastebėt i , kad visi J. Žuko 
koncertai buvo aprašomi išeivi
jos spaudoje ir visada akcen
tuojamas ypat ingai aukš tas 
atlikėjo meis t r i škumas . Dar 
studijų metais J. Naujalis rašė j 
Paryžių j a u n a m muzikui: „Tai 
pasidžiaugs Lietuvėlė tamsta" . 
Praė jus dešimčiai metų po 
studijų Paryžiuje, M. Dupre. 
rašydamas rekomendaciją, J. 
Žukui vykstant j JAV, pažymėjo 
jo išskirtinį muzikinį talentą 
tokiais žodžiais: „Jo grojimas 
puikus ir technika brilijantinė. 
nuostabus muzikinis skonis, iš
skir t ini gabumai . Aš rekomen
duoju jį ka ip patį rimčiausią 
muziką, kur i s galės puikiai 
at l ikti bet kokias jam patikėtas 
pareigas" . Tuojau po studijų jis 
pasakė savo buvusiam studen
tui: „Dabar j ū s viską turite, kas 
reikalinga tolimesnei jūsų muzi
kinei karjerai. Nekyla abejonės 
— J. Žuko vardas tur i būti 

„DRAUGO" VAJAUS 
AUKOS 

„ D r a u g o " r e d a k c i j a , a d m i 
n i s t r a c i j a i r l e idė j a i y r a nuo
š i r d ž i a i d ė k i n g i v i s iems , at
s i l i e p i a n t i e m s į v a j a u s p ra 
š y m u s i r a t s i u n č i a n t i e m s au
k ą v i sų m ū s ų v i e n i n t e l i a m 
d i e n r a š č i u i i š e i v i j o j e pa 
r e m t i . 

P o 50 dol . — Mečys ir Eleono
r a Va l iukėnas , Chicago; A. 
Aleksandravičius, Hot Springs, 
AR; Mr. & Mrs . P. Gudas, 
VVheaton, IL; k u n . V ladas 
Aleksonis , Chicago; D a n & 
Alma Ericson, Rockford, IL; Vic-
toria Pikelis, Chicago; Danielius 
i r Julija Liutikai, Orland Pk, IL; 
Jonas Indr iūnas , Chicago; An
t a n a s Zailskas, Cicero, IL; R. ir 
L . Vedegys, Cicero, IL; Maria 
Mogenis, Belleville, IL; Kostas 
Žalniera i t i s , Clarendon Hills, 
IL; Aldona Karal iūnas , Cicero, 
IL; Uršulė Vingilis, Chicago; 
Vladas i r Fi lomena Peleckai, 
Chicago; Maria Macevičienė, 
Chicago; Roza ir Kazys Ra-
zauskas, Dearborn Hts., Ml; Vai 
Krumpl i s , Willow Sprgs, IL; M. 
i r J. S t a n k ū n a i , Chicago; 
Kaz imie ras Cirvinskas, Crown 
Point, IN; dr. V. Dubinskas, 
Chicago; Bruno Bakšys, W. 
Hartford, CT; Aleksas Masaitis, 
Dearborn , MI; Vincė Akelaitis, 
Cleveland, OH; Joseph Daupa-

ras , Chicago; V. Chainauskas-
Chainas , Naples, FL; dr. Zig
mus Brinkis, Los Angeles, CA; 
kun . Algirdas Olšauskas , Los 
Angeles, CA; Irena Jakš tys , So. 
Pasadena, FL; V. Trumpa, San
t a Monica, CA; P r a n a s Naris, 
Downers Grove, IL; Agnietė 
Malela, Melrose Pk., IL; Gin
t a u t a s Vitkus, Rancho Pls. 
Verdes, CA; Nina Liubinas , §t. 
Pete Beach, FL; Gražutė Sirutis, 
San t a Monica, CA; Y. ir T. 
Alenskas , Lemont, IL; Ona 
Kindurienė, Gulfport, FL; P. 
Molis, Shrewsbury, MA; Mr. ir 
Mrs. Kostas Aras, St. Peters-
burg, FL; Albertas Melninkas, 
Waterbury, CT; Mrs. Antanas 
B u l o t a , Los A n g e l e s , CA; 
Joseph Boga, Laconia, NH; 
Kazys Sakys, Glendale, CA; 
Stasys Liepas, So. Boston, MA; 
Stasys Petokas, Upland, CA; 
Vincas ir Ramunė Lukas, Ever-
green Pk., IL; Marija Nema
n i u s , Chicago; A n t a n a s ir 
F i l o m e n a G a l d i k a s , Los 
A n g e l e s , CA; W. K a m a n 
tauskas , Nonvood, MA; Austrą 
Puzinas, San Mateo, CA; Mu
tua l Federal Savings & Loan. 
Chicago; V. Švabas, Chicago; 
Pet ras Dirda, Oak Lawn, IL; dr. 
V. Raulinaitis, Chatsworth, CA; 
Daughters of Li thuania , Los 
Angeles, CA; dr. Bronius Micke 

vičius, Mashpee, MA, ir Mari
ja Vilutienė, St. Petersburg, FL; 

P o 40 dol . auko jo : Ju l ius ir 
Birutė Lintakas, Oak Lawn, IL; 
Henr ikas Laucius. Paterson, 
NJ; Joseph Bernot, Union. NJ. 

P o 35 dol . — Andrius Baltru
šaitis, Chicago; Valė Manelis. 
Davis, CA, ir Consulate General 
of Li thuania , New York, NY. 

P o 30 dol . — Petras ir Jadvy
ga Stravinskai , Chicago; Jurgis 
G i m b u t a s , A r l i n g t o n , MA; 
Juzefą Pe t rausk ienė , North 
Chicago, IL; V. Statkus, No. 
Riverside, IL; Maria Miklius. 
St. Petersburg, FL; Anelė Luko-
ševičiūtė, Grand Rapids. MI; J 
ir M. Taruski , St. Petersburg 
FL; Andrius Butkūnas . Far 
mington, MI; Lidija Petrą 
vičienė, Chicago; Ričardas ir 
Gina Mačiuliai , Palos Pk., IL 
dr. L. Gr in iū tė , Chicago: Mari
ja Krasauskas , Baltimore. MD, 
ir Stasė Bliūdžius, Southfield, 
MI. 

26 do l . a ts iuntė Č. Masaitis. 
Thompson, CT. 

Nuotr. Vytauto Augustino 

įrašytas aukso raidėms į Lie-
tuvos muzikos istoriją. Tai 
menininkas, kuris turėjo labai 
didelį talentą, gilias estetines 
pažiūras. Jo koncertinis reper
tuaras apėmė kone visų epochų 
iškiliausius vargonininės mu
zikos kūrinius. Taip pat tai bene 
p a s k u t i n i s improv iza to r ius 
lietuvių tarpe, nes šiandieną im
provizacija Lietuvoje vargoni
ninkų tarpe nepraktikuojama. 
Kas galė tų apsaky t i , kokį 
M a e s t r o tu r i p r i s i m i n i m ų 
kraitį. Tai juk galbūt vienas iš 
paskutinių liudininkų apie gar
sius prieškarinius lietuvių me
nininkų laikus. 

Tegul šie mano kuklūs paste
bėjimai būna klausimu gar
biems Lietuvos muzikologams, 
vargonininkams: kodėl neran
dama reiittio sugrąžinti to
kio iškilaus menininko vardo 
ir darbų jaunajai muzikų kartai. 
Lietuvoje? Juk su jo vardu susi
jusi labai žymi dalis visos 
išeivijos ku l tūr inės veiklos. 
Nenuskurdinkime ateities kar
tų savo abejingumu. Niekada 
nebus baigta Lietuvos muzikinė 
istorija be J. Žuko vardo. Jo var
das paminėtas Vokietijos en
ciklopedijoje, Lietuviškojoje iš
eivijos enciklopedijoje, o pačioje 
Lietuvoje... 

Šiuo metu Jonas Žukas gyve
na Woodhaven su žmona Elena. 
Šeimoje vy rau j a s a n t a r v ė , 
maloni ramybė, abipusis su
pratimas. Gyvenimo audros, 
blaškymai toli nuo gimtosios 

žemės be galo suar t ino šią 
šeimą. Kar tu užaugino, išleido 
į gyvenimą sūnų Joną-Algiman
tą, tapusį ta lent ingu moksli-
ninku-fiziku. 

Linkėdamas ilgų gyvenimo 
metų ir geros sveikatos ger
b i a m a m M a e s t r o 85-mečio 
jubi l ie jaus proga , norėčiau 
sušukti per Atlantą: „Tėvyne, 
atsigręžk ir ištiesk r ankas dar 
vienam savo sūnui , kur is nieko 
neprašo, tačiau y r a t iek daug 
nusipelnęs t au , visą gyvenimą 
visus savo darbus at l ikęs tavo 
vardu". 

Virginijus B a r k a u s k a s 

New York, N.Y. 
„LAISVĖS Ž I B U R I O " 

RENGINYS 

Lietuviškos sekmadieninės 
radio laidos „Laisvės Žiburys", 
girdimos New Yorko, New Jer-
sey ir jų artimesnėse apylinkė
se, rudens renginys įvyks lap
kričio 21 d. Kultūros Židinyje. 
Tai bus jau 51 „L.Ž." rengi
nys. Visi praeityje suruošti ren
giniai buvo aukštos meninės 
ve r t ė s ir pub l ikos g a u s i a i 
lankomi. 

Šį kartą programai atlikti yra 
pakviestas „Antras Ka imas" iš 
Chicagos. Tai žinoma humoro ir 
satyros grupė, kur i niujorkie
čius j au yra l inksminusi tris 
kartus. Tikėsime, kad ir šį kartą 
„Antras Kaimas", į New Yorką 
atvažiuodamas, ats igabens ir 
pabers didelį maišą l inksmų 
„pakedenimų", nes gitarininkų, ' 
polkininkų ir armonikas tam
pančių „ m e n u " e same jau 
pakankamai prisotinti. 

Tenka apgailestauti, kad, ra
dio stočiai perėjus į naujų šeimi
ninkų rankas ir drast iškai pa
kėlus mokestį, „Laisvės Žibu
rys" , kuriam vadovauja Romas 
Kezys, nuo lapkričio 1 d. vietoj 
buvusios vienos valandos bus 
girdimas tik 30 minučių. 

K A R I U O M E N Ė S Š V E N T Ė S 
M I N Ė J I M A S 

Kiekvienais metais New Yor
ko ramovėnai, b i ru t ie tės ir 
šauliai surengia Lietuvos ka
r iuomenės minėjimą. Šiais 
metais minėjimas įvyks sekma
dienį, lapkričio 22 d. Minėjimą 
pradedant, Apreiškimo parapi 
jos bažnyčioje 11 vai. bus auko
jamos šv. Mišios ir meldžiamasi 
už karius, savanorius, šaulius 
bei partizanus, kurie savo gyvy
bes paaukojo ant Tėvynės auku
ro. Po pamaldų didžiojoje para
pijos salėje įvyks akademija ir 
meninė dalis. 

P . P a l y s 
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Myl imam broliui 

A.tA. VLADUI 

Lietuvoje mi rus , jo brolį STASĮ VISOCKĄ, Dzūkų 
draugijos sekretor ių , su žmona ELYTE nuoširdžiai 
užjaučiame ir k a r t u l iūd ime. 

Dzūkų draugija 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (706) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

* 
* 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., mn-
trad., k«tvktd. Ir panktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Tračd. 9 v.r.—7 v. v. 

v 
INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 

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

CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų pakp-g pasirinkimas su garantuotu pristatymu | namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų 

6628 South 761h Avtnu* 
Mtekory MIII. Illinois 60457 
T i f o n u (706) 430-7272 

223 Kalvarijų gatvė 
VMnlua. Uatuva 
T«t«fonaa 350-11S Ir 778-392 

Meilė yra dieviškos kilmės. J i 
veikia kaip saulės spindulys: 
viską perskrosdama, sušildy-
dama, nušviesdama, išryškin
dama, pagyvindama. Meilė y ra 
sielos saulė. 

J. Buroiv 

Žmogui nė ra didesnio tur to , 
kaip teis inga mint is . 

Sofoklis 

N i e k a d a n ė r a vieniš i t i e , 
kuriuos lydi kilnios mintys . 

Anonimas 

A.tA. 
Adv. inž. 

PETER A. DAUZVARDIS 
Gyveno Evanston, IL. 
Po sunkios ligos mirė 1992 m. lapkričio 6 d., sulaukęs 40 

m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Nuliūdę liko: žmona Marie Appleby, sūnūs Douglas ir 

Peter William; tėvai Peter ir Dolores Dauzvardis; broliai: 
Michael su žmona Mary, Daniel, Paul ir Matthevv Dauzvardis; 
seserys: Marian Dauzvardis ir Jomarie Jungles su vyru 
Donald. 

Velionis buvo kons. Petro ir Juzės Daužvardžių anūkas. 
Kūnas pašarvotas pirmadienį, lapkričio 9 d. nuo 4 iki 9 

v.v. Donnellan Funeral Home laidojimo namuose, 10045 
Skokie Blvd., Skokie, IL. 

Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 10 d. Iš laidojimo 
namų 10:30 vai. ryto bus atlydėtas į Trinity Lutheran parapi
jos bažnyčią, 3637 Golf Rd., Evanston, IL Po religinių apeigų 
velionis bus nulydėtas į Memorial Park kapines, Skokie, IL. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines ir draugus prisiminti 
velionį Peter savo maldose. 

Nuliūdę žmona, sūnūs, tėvai, broliai ir seserys. 

Laidotuvių direkt. Donnellan Funeral Home. Tel. 
708-6751990. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-8662 

4605-07 Sou th Hermi t age A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6 5 4 1 S. K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 West 71 st Street 
Chicago, Illinois b0629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laido tuv ių n a m a i Ch icago je ir p r i e m i e s č i u o s e . 

Visus l a ido tuv ių n a m u s ga l i te p a s i e k 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 
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x Lie tuvos r ink imų rezul
tatai parodė didesnės dalies 
tautos nus i s ta tymą. Tai rodo. 
kad išeivija ne tur i pamiršti savo 
įgyvendintų idėjų kovoje dėl 
Lietuvos la isvės , nepamirš t i 
savo reikalų, l ie tuviško švie
timo, savo k u l t ū r o s išlaikymo. 
Visa ta i išeivija įgyvendina per 
savo spaudą. Vieninte l is dien
raštis „ D r a u g a s " plačiai infor
muoja apie l ietuviškų organi
zacijų veiklą, skelbė Lietuvos 
kroniką priespaudos metu ir da
bar informuoja apL įvykius 
Lietuvoje. Remkime savo spau
dą, aukokime . .Draugui" , nes 
„Draugas" dar ilgai bus mums 
reikalingas. 

x Ateit ies sava i tga l i s ati
daromas l i te ra tūros vakaru , 
kuris bus J a u n i m o centro ka
vinėje 7:30 v.v. šį penktadienį, 
lapkričio 13 dieną. Ateities sa
vaitgalio paskai tos šeštadienį 
vyks Jaunimo centro Čiurlionio 
galerijoje, o sekmadienį — Atei
t i n inkų n a m u o s e Lemonte . 
Pilną Ateities savai tgal io pro
gramą rasime skelbime antra
dienio . .Draugo" numeryje. 

x Antras ka imas , prieš iš
vykdamas gastrolėms į Ne\v 
Yorką, Lietuvių centro Lemon
te vadovybės pakviestas , sek
madienį, lapkričio 15 d.. 1 vai. 
p.p. at l iks spektaklį Lemonte ir 
apylinkių lietuviams. Prieš 29 
metus įsteigtas. 1989 m. rudenį 
vienas pirmųjų išeivijos meno 
vienetų gastroliavęs po ilgos 
okupacijos į nepriklausomybę 
žengiančioje Lietuvoje ir po to 
padaręs 3 metų per t rauką . An
t ras Ka imas y r a i lg iaus ia i 
Chicagoje išsilaikęs mūsų epo
choje tea t r in is vienetas, ypač 
mėgstamas jaunesnios kartos 
žiūrovų. Tai paliudija ir šeši jo 
spektakl ia i , vykę šį rudenį 
Chicagoje. 

x J A V LB Lemonto apylin
kė kviečia v i sus da lyvaut i 
30 metų veiklos jubiliejiniame 
pokylyje. Š.m. lapkričio 14 d. 
6 vai. kviečiame visus atvykti 
į Lietuvių centrą pasilinks
minti ir tuo pačiu paremti 
lietuvišką spaudą. Pusė šio 
pokylio pelno sk i r iama ..Drau
go" dienraščiui paremti . Pla
tesnės informacijos skambinant 
telefonais: 708-257-7114 arba 
708-448-5930 iki ketv., lapkričio 
12 d. 

x M a r g a r i t a S a m a t i e n ė , 
nuoširdžiai a t l ikusi įvairias 
pareigas mūsų organizacijose ir 
ilgesnį laiką dirbusi Lietuvos 
ambasadoje VVashingtone. nese
niai pe r s ikė lė n u o l a t i n i a m 
gyvenimui į Californijos vals
tiją. Jos dabart inis adresas: 580 
Roosevek Way. San Francisco. 
CA. 94114. 

x J o n a s Pakel t i s , 1944 m. 
išvažiavo iš Lietuvos ir din
go be žinios. Žinantieji apie 
jį p r a š o m e p r a n e š t i : t e l . 
1-313-751-6718, a rba rašyti : 
11473 Edge ton Dr., Warren, 
MI 48093. 

(sk) 
x Ateit ies savai tga l io pro

g r a m a r a n d a m a š i a n d i e n 
skelbimų skyriuje. 

(sk) 
x ŽAIBAS ketvirt i metai 

garantuotai ir patikimai ruo
šiasi užs ienie t i škas maisto 
prekes p r i s ta ty t i Lietuvoje į 
namus la iku Kalėdų šven
tėms! Penkiolikos pakietų pasi
r inkimas! Kalėdiniai užsaky
mai pr i imami iki gruodžio 
10-tos d ienos . Kreiptis: „ŽAI
BAS", 9525 So . 79th Ave., 
Hickory Hil ls , IL 60457, tel. 
708-430-8090. 

(sk) 

x Inž. V a c l o v a s Valys iš 
C l e v e l a n d o . a t k r e i p d a m a s 
dėmesį į „Draugo" vajaus komi
teto prašymą ir norėdamas, kad 
nesustotų ėjęs mūsų dienraštis, 
l ietuviškosios spaudos išlai
kymui a ts iuntė tūkstantį dole
rių. J a m reiškiame gilią pa
garba ir nuoširdžiai dėkojame. 

x Š v e n t o s Š e i m o s Vi los 
senelių namų kalėdinis bazaras 
įvyks šeštadienį, lapkričio 14 d.. 
9:004:00 vai. Gera proga įsigyti 
kalėdinius papuošalus bei do
vanas ir tuo paremti senelių 
namus . 

x Seattle Lietuvos Dukte
rys per A. Lapatinskienę at
s iuntė vaistų ir rūbų siuntą 
L i e t u v o s v a i k a m s . S i u n t a 
pasiekė JAV LB Švietimo tary
bos pirmininkę Reginą Kučienę, 
k u r i o r g a n i z u o j a 20 tonų 
ta lpintuvo siuntimą į Lietuvą. 
P a d a l i n i m a s vyks Lietuvos 
Švietimo ir kultūros minis
terijos žinioj. Seattle Lietuvos 
Dukterys taip pat ats iuntė čekį 
padeng t i v i t a m i n ų p i rk imo 
išlaidas. Už Seatt le lietuvių ir 
visų g e r a š i r d ž i ų aukotojų 
dosnumą Švietimo taryba yra 
labai dėkinga, bet labiau jų 
d o s n u m ą pa jus L ie tuvos 
mokyklų ir našlaitynų vaikai. 

Kauno „Žalgirio" krepšinio 
x Laisvalaikio darbų pa- komanda, pakeliui į tu rnyrą su 

rodą lapkričio 20-tą diena įva i r ių J A V 

Lietuvos tarptautinio teatro festivalio LIFE komitetas. I eilėje iš kairės: Regina Gailiešiūtė, Ber
narą Sahlins, Alė Kėželienė, Gražina Liautaud; II eil.: Indrė Tijūnėlienė, Birutė Jasaitienė, Laima 
Žliobienė, Janina Marks, Dalia Anysienė, Eileen Mackievvicz, Stasys Balzekas. 

Nuotr. A. Rėželio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
„ŽALGIRIO" V I E Š N A G Ė 

CHICAGOJE 

Jaunimo centre rengia Jaunimo 
centro moterų klubas. Parodos 
a t idarymas 6:30 vai . vak. 

x Dr. P . Švarcas , buv. ALT 
sąjungos pirmininkas, ir Antan-
nas Mažeika, ALT sąjungos gar
bės narys iš Los Angeles, Cali-
fornia dalyvavo š.m. spalio mėn. 
31 d. Chicagoje įvykusiame 
ALT-os 52-jame suvažiavime ir 
t a proga turėjo pas i tar imus su 
ALT-os a t s t o v a i s sąjungos 
reikalais . 

u n i v e r s i t e t ų 
komandomis, tris su puse dienos 
viešės Chicagoje. Čia jie bus su
tikti ir globojami vietinių lietu
vių sporto darbuotojų i r vi-

Vyresniųjų centre Chicagoje Sek
lyčios uolioji trečiadienio popiečių 
programų organizatorė kalba susi
rinkusiems svečiams. 

Nuotr. J . Žebrausko 

x J a u n i m o c e n t r o Moterų 
klubas ruošia laisvalaikio dar
bu parodą lapkričio 20 d. Visi, 
kurie laisvalaikius praleidžiat 
ką nors veikdami (drožinėdami, 
siuvi nedarni, megzdami ir 1.1.) 
prašome dėl smulkesnių infor
macijų kreiptis į S. Endrijo-
nienę. Knygų ir laikraščių skai
tymas bei protokolų rašymas 
nepriklauso laisvalaikio dar
bams! 

x Moks l e iv i a i , nepra le i s 
ki te progos dalyvauti Kala-
kursuose Dainavoje Padėkos 
dienos savaitgalį. Dėl infor
macijos ir registracijos skam
b i n t i Da ina i S i l iūnienei 
708-852 7631. 

x Nuo $675 iki $735 skry
džiai ten ir atgal iš Chicagos į 
Vilnių! Bilietus reikia įsigyti iki 
lapkričio 30 d., o juos panau
doti — iki 1993 m. kovo 31 d. 
Kreiptis: American Travel 
Service, tel. 1-708422-3000. 

(sk> 

x KONTEINERIAI Į LIE
TUVĄ siunčiami KAS SAVAI
TĘ per Transpak firmą. 59 et. 
už svarą virš 100 svarų Mi 
n imumas $20. Jūsų siuntiniai 
yra registruojami mūsų kom
piuteriuose. Transpak, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Lerner Publ icat ions lei
dyklos dėka JAV LB Šviet imo 
taryba galėjo siųsti jų paauko
tus ,,Then and now" serijos 
tomus, kurie jau išleisti. Tomai 
išleisti apie Lietuvą, Latviją, 
Estiją ir k i tas buvusias sovietų 
respublikas. Siuntinys ne t rukus 
turėtų pasiekti Lietuvos Kul tū
ros ir švietimo ministrą Dar ių 
Kuolį. Serija yra sk i r ta mo
kyklinio amžiaus va ikams juos 
a n g l i š k a i s u p a ž i n d i n t i s u 
k r a š t a i s , i š s p r u k u s i a i s i š 
sovietų priespaudos. Lie tuvos 
švietimo ats tovams ir ang lų 
kalbos mokytojams gal b ū t ų 
įdomu pamatyti, kaip amerikie
čiu mokslo leidykla a p r a š o 
Lietuvą, jos istoriją ir žmones 
a m e r i k i e č i ų m o k y k l i n i o 
amžiaus vaikams. 

x Sakių apskrit ies k lubo 
metinis s u s i r i n k i m a s į v y k s 
penktadienį, lapkričio 13 d. 
Ziggy Kojak svetainėje (4500 So. 
Talman) 1 vai. p.p. Yra d a u g 
svarbių reikalų, bus r e n k a m a 
nauja valdyba 1993 metams. Po 
susirinkimo bus vaišės. Valdyba 
kviečia visus narius a ts i lanky
ti. 

x Kalėdiniai s iunt in ia i į 
Lietuvą dar priimami iki l ap
kričio 16 d. Kreiptis į Ba l t ia 
Espress, tel. 1-800-SPARNAI 
arba 312-284-6449. 

(skt 

x Šių metų pradžioje žur
nalistas Jonas Daugėla rašė 
„Drauge": „Iš esmės L. Fondo 
uždaviniai nėra atpuolę. Lietu
vių išeivija buvo ir bus . J i neiš
nyks ir ateityje. Tad L. Fondo 
pagrindiniai uždaviniai nesikei
čia". Todėl aukokime L. Fondui 
ir stiprinkime mūsų išeivijos 
veiklą. Aukas siųsti — 3001 W. 
59th St., Chicago, IL 60629. Va
jaus užbaigtuvės įvyks Chica
goje, Mart in iąue s a l ė j e , 
l apkr ič io 21 d. 6:00 v . v . 
Paaukoję 100 dol. gauna v ieną 
svečio bilietą į banketą. 

(sk) 

x Kviečiame l i e tuv i škąją 
v i s u o m e n ę s u s i p a ž i n t i su 
„Lietuvos Vaikų Viltis" Vomi-
teto darbais, į JAV atva*iavu-

suomenės. Pažymėt ina , k a d 
dvylikos žaidėjų tarpe bus ir 
trys ol impiečiai . Barcelonos 
olimpiadoje iškovoję Lietuvai 
bronzos medalį , tai — Rimas 
Kurt inai t is , Gintaras Einikis ir 
Arūnas Visockas. Kar tu atvyks 
ir vyr. t rener i s Henr ikas Gied
r a i t i s , t r e n e r i s M o d e s t a s 
Paulauskas , komandos gydy
tojas Juozas Petkevičius, klubo 
direktorius Vydūnas Banelis, 
klubo vicepirm. Vytis Maleckas, 
klubo menedžeris Arūnas Šer-
be r i s ir FIBa te isėjas Ro
mualdas Brazauskas . 

Žalgiriečiai į Chicagos O'Hare 
areouostą skraidą LO 001 at
vyks šį ketvirtadienį, lapkričio 
12 d., 4:30 vai . p.p. J i e bus pa
si t ikt i Chicagos lietuvių sporto 
darbuotojų ir jais besidominčių 
tautiečių, sutikusių juos priim
ti į savo namus ir viešnagės 
metu pagloboti. (Beje, dar y r a 
reikalingos keliems asmenims 
nakvynės. Galintieji juos priim
ti prašomi pranešti A. Lau
raičiui, tel. 708-422-3000 dieną, 
a rba 708-839-1748 vakare). 

Penktadienį , lapkričio 13 d., 
ž a l g i r i e č i a m s r u o š i a m a s 
priėmimas — vakarienė „Sekly
čioje". Norintieji susi t ikt i su 
sportininkais ir dalyvauti vaka
rienėje prašomi iš anksto pra
nešti, skambinant „Seklyčiai". 

Šeštadienį, lapkričio 14 d. b u s 
proga visiems pamatyt i „Žalgi
r į " k r e p š i n i o a i k š t ė j e , 
rungtynėse su Levvis universi
teto komanda. Rungtynės 7:30 
vai. vak. vyks universiteto ra
jone esančiame John F. Ken-
nedy Sports Center, Route 5 3 . 
Romeoville. IL. Dalyvavimo 
ka ina 2 dol. Visi l ietuviai , o 
y p a č j a u n i m a s , r a g i n a m i 
dalyvauti . 

Sekmadienį , lapkričio 15 d., 
po pamaldų Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje, Lemonte, 
žalgiriečiai susitiks su lietuvių 
visuomene 12 vai. Lietuvių cen
t re . Visi Lemonte ir apylinkėse 
gyvenantys lietuviai kviečiami 
dalyvauti ir palinkėti žalgi
riečiams pergalingo turnyro su 
J A V univers i te tų k repš in io 
komandomis. 

Turnyru i pasibaigus, žalgi
riečiai grįš į Chicagą lapkričio 
29 dieną ir iš čia. 6:30 vai. vak. . 
lėktuvu LO 002 išskris į namus. 

I R 

Šis sumanus ir darbštus asmuo 
tuoj įsteigė parapijos gerinimo 
fondą. Nuo 1988 metų parapie-
čiai ir draugai dėjo pinigus į 
fondą, a u k o d a m i įva i r ias 
sumas, viena auka buvo net 
10.000 dol. Fondą taip pat pra
tur t ino mėnesinės aukos per 
sekmadieninę rinkliavą ir įvai
rūs renginiai. Žmonės parodė, 
kad jiems rūpi parapija ir jos 
likimas, kaip ir tu rė tų būti. 

Bažnyčia, statyta pagal Lietu
vos bažnyčių statybą, savo gro
žiu puošia ne tik savo gatvę, bet 
ir visą apylinkę. Bažyčios bokš
tus galima matyti iš gana toli. 
Bažnyčios bokštai, kylantys virš 
aplinkinių pastatų ir medžių, 
parodo jos nepaprastą grožį ir 
lyg š a u k i a v i sus , k a s t ik 
besiklausytų: ateikite čia ir 
būsite visuomet mielai priimti. 

Prisiart inus prie bažnyčios, 
jos grožis dar labiau išryškėja. 
Bažnyčios stogą puošia net sep
tyni lietuviški geležiniai kry
žiai. Dvi spalvingos mozaikos 
dekoruoja lauko sienas — iš 
vakarų pusės šv. Kazimiero ste
buklas prie Dauguvos upės, c iš 
rytų pusės — Mindaugo krikš
tas . Apvalią š iaurinę sieną 
puošia kryžius. 

Virš priekinių durų galima 
matyti penkias s tatulas. Aukš
tai , netoli stogo, stovi Švč. Ma
rijos statula, o po jos kojomis — 
Vytis. Įėjimą saugoja keturios 
statulos: Švč. M. Marija Žemai
čių Kalvarijoje, Šiluvoje, Vilniu
je ir Pažaislyje. 

Lietuviškas kryžius, pasta
tytas šalia bažnyčios, suteikia 
daug grožio bažnyčios aplinkai 
ir pažymi, kad čia yra lietuvių 
parapija. Kryžių vasarą apsupa 
gėlės, gražiai pasodintos ir pri
žiūrėtos. Šis lietuviškas kryžius 
yra Felikso Mackevičiaus do
vana ir buvo pašventintas kleb. 
Jono Kuzinsko, jam pradėjus ei
ti klebono pareigas 1988 metais. 

Jėjus į bažnyčią per priekines 

duris, tuoj akį pagauna didysis 
altorius, o viršum jo — Šiluvos 
Marijos atvaizdas. Naujai iš
dažyta bažnyčia šviesiomis 
spalvomis atrodo erdvesnė ir 
didesnė Naujos, skoningai pa
rinktos spalvos suteikia žmogui 
šilumą, o jo sielai ramybę. 

Bažnyčioje yra keturiolika pa-
v e i k s l i n i ų v i t r ažų , k u r i ų 
spa lvos pas ida rė t a r y t u m 
g i lesnės ir r y škesnės t a rp 
smėlio spalvos sienų. Ypač 
gražu prieš saulėlydį, kai saulės 
spinduliai veržiasi per vitražų 
spalvas, atspindi jų menišką 
grožį. Reikia paminėti, kad vi
tražai puošia bažnyčią ta ip pat 
ir iš lauko. Dienos šviesoje tam
sus s t iklas išryškina t ik pa
veikslo bruožus, o nakties tam
sumoje apšviestos bažnyčios 
šviesa priduoda vitražams gilias 
ir tur t ingas spalvas. 

Kadangi bažnyčia y ra dedi
kuota Dievo Motinos garbei, 
daugumas vitražų ją pavaiz
duoja. Altorių supa keturi vi
t r a ža i — Švč. M. Mar i j a 
Pažaislyje, Žemaičių Kalva
rijoje, Aušros Vartų ir Tra
kuose . Tol iau bažnyčioje 
vitražai vaizduoja Švč. Mariją 
Lurde , D a n g u n P a ė m i m ą , 
Guadalupę, Snieginę Mariją, 
Šv. Mykolą, Neperstojančią 
Paga lbą , K r e k e n a v ą , Šv. 
Kazimierą, Mariją Rožančiaus 
ir Fatimą. 

Ypatingą įspūdį palieka šoni
niai a l tor ia i ,kur iuos puošia 
didžiuliai paveikslai. Iš vakarų 
pusės Šiluvos Marijos paveiks
las, Seselės Mercedes, kazimie-
rietės, darbas, gražiai pavaiz
duoja Dievo Motiną melsvų 
spalvų fone. Iš rytų pusės, K. Zo-
romskio paveikslas jautr iai pa
vaizduoja Kristaus nukryžia
vimą. 

Bažnyčios dekoravimas at
nešė ir pakeitimų. Dalis gro
telių pr ie altoriaus buvo išimta 
ir įdėta nauja sakykla. Pagal 
a rk ivyskupi jos S ta tybos ir 
Remonto komisijos nurodymus, 
tabernakulis perkeltas į atski
rą, labiau tinkamą vietą. Dabar 
Eucharistinė koplytėlė priglau
džia Švenčiausiąjį. Kadangi 
koplytėlė yra art i grotelių, ti
kintieji gali lengviau prisi
ar t int i ir Dievą pagarbin t i 
malda. 

Gražu ir p rasminga , kad 
bažnyčios dekoravimas, pra
dėtas su gerinimo fondo įstei
gimu 1988 metais, yra pabaig
tas šiemet. Parapijoje 1992 
metai yra labai reikšmingi. 
Šiais metais sunka 65 metai 
nuo parapijos įsteigimo ir taip 
pat 35 metai nuo šio bažnyčios 
pastato pašventinimo. Šiemet 
klebonas kun. Jonas Kuzinskas, 
kuris apsiėmė šį didelį projektą 
vykdyti, tarp kitų pagerinimų 
parapijoje (jų t a rpe , žaibų 
kanalų įrengimo ir naujų var
gonų įsigijimo), švenčia savo 40 
metų kunigystės sukaktį. 

Užbaigus bažnyčios dekora
vimą, galime džiaugtis ir di
džiuotis, kad toks didelis darbas 
taip gražiai at l iktas. Viskas 
puikiai pagražinta, net ir suolai 
atnaujinti. Dabar prasideda an
tra dalis to darbo: reikia taisyti 

KOKIA GRAŽI BAŽNYČIA 

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijoje atėjo ilgai laukta d iena 
— bažnyčios dekoravimas y ra 
pabaigtas. Seniai buvo reikalin-

siais gydytis Lietuvoc vaikais ir ga dažyti ir atnaujinti jos grožį. 
t ėva i s . „ L i e t u v o s V a i k ų 
Viltis" vakaronė įvyks ketvir
tadieni, Š.m. lapkričio mėn. 19 
d. 7 vai. vak. Seklyčios salėje. 

(sk) 

kuris laikui bėgant pradėjo pasi
slėpti po žvakių aprūkytomis 
s i e n o m i s . Nieko n e b u v o 
daroma, iki buvo p a s k i r t a s 
klebonas kun. Jonas Kuzinskas. 

bažnyčios bokštus . Kadangi 
bažnyčia yra Dievo namai ir ji 
yra tikinčiųjų dovana Jam, tam
pa pareiga ją išlaikyti kuo ge
riausiai. 

Pa la ikyk ime mūsų gražią 
l ietuvių parapi jos bažnyčią 
dažnu a ts i lankymu ir aukomis, 
kad Dievo namai visuomet būtų 
puikūs ir kad tarp tų sienų būtų 
dar galima ilgai melstis lietuvių 
kalba. 

Koresp. 

DĖMESIO VERTA KNYGA 

Amerikos lietuvių gydytojų 
vardynas, surinktas dr. Mildos 
Budrienės ir 1991 metais išleis
tas Lituanistikos tyrimų ir 
studijų centro, yra 160 puslapių 
kietais viršeliais knyga apie 
Amerikoje prakt ikavus ius 
lietuvių kilmės medicinos ir 
dantų gydytojus 1884-1984 me
tais. 

Knyjgoje nurodomi gydytojų 
gimimo bei mirties metai, vieta, 
lankyta medicinos mokykla, jos 
baigimo metai, specializacija, 
gautos praktikos teisės, darbas 
sveikatos apsaugoje, valstybi
nėse institucijose ir medicinos 
mokyklose. 

Ši knyga yra geras informa
cijos šaltinis apie 1,200 lietuvių 
medikų Amerikoje ir naudinga 
ne tik gydytojo, bet ir kiekvie
no inteligento bei žurnalisto 
bibliotekoje. 

Br. J . 

CHICAGOS ŽINIOS 

NUSIKALTIMAI 
CHICAGOJE IR 

APYLINKĖSE 

Illinois valstijos policija pa
galiau surinko 1990-1991 metų 
duomenis apie didesniuosius 
nusikal t imus, įvykdytus ne t ik 
pačiame Chicagos mieste ir ar
timuose priemiesčiuose, bet ir 
tolimesnėse vietovėse Illinois 
valstijoje. Duomenys paimti iš 
700 vietovių visose valstijos 
apskrityse, o kiekvienas nusi
kaltimas skaičiuojamas 100,000 
vietovės gyventojų. Supran
tama, kad nusikaltimų skaičius 
kyla su gyventojų skaičiumi, 
todėl d a u g įvai r ių s m u r t o 
ve iksmų, vagysčių i r k i tų 
n u s i k a l t i m ų u ž r e g i s t r u o t a 
Chicagoje ir Cook apskrityje. 
Tarp 1990 ir 1991 m. čia stam
bieji nus ika l t imai pagausėjo 
9.9%, o visuose priemiesčiuose 
— 3.9%. Tačiau pietinė Cook 
a p s k r i t i e s d a l i s ( p i e t i n ė 
Chicaga) yra dar nesaugesnė, 
nes nusikal t imai ten pagausėjo 
10.1%. 

Š t a i ke l i k o n k r e t e s n i 
pavyzdžiai. 

Chicagos mieste 1991 m. įvyk
dytos 926 žmogžudystės, 43,733 
apiplėšimai, 52,119 įsiveržimai 
į n a m u s ir j ų a p v o g i m a i , 
131,412 įvairios vagystės, t a ip 
pat pavogta 47,710 automobilių 
ir buvę 2,348 padegimai. 

Kur is priemiestis saugiau
sias? Beveik visur yra saugiau 
kaip mieste, bet ypač saugumu 
pasižymi Bedford Park, Home-
town, Homevvood, H i c k o r y 
Hills, Lemont, Palos Heights , 
Stickney, Willow Springs. Ne
saugūs yra: Evanston, Harvey, 
Mayvvood, Schaumburg, Skokie. 
Iš tolimesnių vietovių nesau
giausias yra Joliet miestas su 22 
žmogžudystėmis, 281 apiplė
šimais, 1,362 įsilaužimais, 4,422 
vagystėmis, 722 pavogtais au
tomobiliais ir 42 padegimais. 

Nors šių metų duomenys da r 
neapskaičiuoti, bet j a u dabar 
kai kurių nusikaltimų skaičiai 
prašokę pernykščius, o metų 
galas dar tolokai. 

D.B. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčia Marquette Parke. 
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