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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Baigiamas rengti 
sutarties su Lenkija 

projektas 
Vilnius, gruodžio 20 d. (Elta) 

Seimo pi rmininkas Česlovas 
Juršėnas tikisi, jog ar t imiausiu 
metu , gal net šiomis dienomis, 
bus suderinti paskutiniai ginčy
t in i Lietuvos ir Lenkijos sutar
ties straipsniai, išskyrus pagrin
dinį — dėl Vilniaus krašto liki
mo 1920 metais vert inimo. Šis 
klausimas, t ikr iausia i , bus dar 
diskutuojamas, jis gali ir neįeiti 
į sutar t ies tekstą, o būti pa
skelbtas a tski ra deklaracija. 
Apie tai Česlovas Ju ršėnas pra
nešė spaudos konferencijoje 
gruodžio 20 d. 

Šiais klausimais pirmadienį 
Varšuvoje derybas pradėjo už
sienio reikalų ministro pava
duotojo Vladislavo Domarko va
dovaujama ekspe r tų grupė . 
Apie tai , be ki ta ko, bus kal
bama ir per Ministro pirminin
ko Adolfo Šleževičiaus trumpa
laikį darbo vizitą į Lenkiją ant
radienį. 

Česlovo Ju r šėno nuomone, 
m a ž i a u s i a i k e l i a n t i s ginčų 
baigiamoje r e n g t i sutar tyje 
turė tų būti s t raipsnis dėl kul
tūros paveldo vertybių abipusio 
grąžinimo. Kiek daugiau dis
kusijų gali sukelt i susi tar imas 
dėl paminklų, kapinių saugo
jimo bei priežiūros. Bet ir šiais 
klausimais galimi kompromi
sa i . S u n k i a u s i a s d i a logas , 
t ikr iausiai , bus dėl lenkų tau
tybės Lietuvos piliečių vardų ir 
pavardžių rašymo oficialiuose 
Lietuvos dokumentuose. 

L a n d s b e r g i s : L i e t u v o s 
užs ien io p o l i t i k a ž lugo 

Se imo opozocijos v a d a s 
Vytautas Landsbergis spaudos 
konferencijoje gruodžio 20 d. 
pakartojo savo ankstesnius tvir
t inimus, kad dabar t inės Lietu
vos valdžios užsienio politika, 
pirmiausia Rytų atžvilgiu, buvo 
t r u m p a r e g ė . D a b a r ga l ima 
k o n s t a t u o t i , k a d j i ž lugo, 
pabrėžė jis. 

Žurnalistams išplatintame pa
reiškime Vytautas Landsbergis 
sako, jog bemaž pusant rų metų 
buvo skleidžiamos iliuzijos, kad 
LDDP dėka iš Rusijos ateisiąs 
gėris. 

Rinkimai Rusijoje parodė tik
rąjį jos veidą. Anksčiau buvusi 
rafinuota ir diplomatinėmis fra
zėmis pridengta Užsienio reika
lų ministro Andrėj Kozyrev poli
t ika dabar a tvirai skleidžiama 
LDP partijos vado Vladimir Zi-
rinovskio lūpomis. Tačiau Lie
tuvos Užsienio reikalų ministe
rija, paskelbusi pavėluotą ir 
trumpą pareiškimą, kalba tik
tai apie susirūpinimą, jame 
nematyti jokio ki to apsispren
dimo ir apsaugos Lie tuva i 
paieškų. 

Vytautas Landsbergis kriti
kavo Baltijos valstybių va
dovų pareiškimą dėl bendradar
biavimo su NATO. Jame nieko 
naujo , s a k ė j i s . Bal t i jos 
valstybių prezidentų susitikime 
palaikyta dalinės narystės idėja 
„Par tnerystė vardan ta ikos" iš 
esmės priklauso Rusijos užsie
nio ministrui Andrėj Kozyrev. 
Jos t ikslas — nus tumt i į šalį 
NATO n a r y s t ė s praplė t imo 
klausimus. 

Są jūd is r e o r g a n i z a v o s i į 
v i s u o m e n i n ę organizaci ją 

Šeštadienį įvykusio Lietuvos 
Sąjūdžio ketvirtojo suvažiavimo 
delegatai nusprendė, kad nuo 
šiol Sąjūdis bus visuomeninė 
organizacija, vienijanti nepri
klausomybės įtvirtinimo šali
ninkus. Jos dalyviais galės būti 
demokrat inių ir kitų politinių 
bei visuomeninių organizacijų 
nar ia i , taip pat asmenys, nepri
k lausantys jokioms organizaci-
joms.Tačiau į Sąjūdį nebus pri
imami LDDP nariai. 

Sąjūdžio Tarybos ataskai tą 
suvažiavimui pateikė jos pir
mininkas Algirdas Katkus. Pra
neš imus „Lietuvos Sąjūdžio 
pamokos" ir „žemdirbių sąjū
džio veikla" padarė profesorius 
Vytau tas Kubilius bei Seimo 
narys Vytautas Lapė. 

Buvo priimti Sąjūdžio įstatai 
bei programa. Taip pat pri imta 
deklaracijų, rezoliucijų ir pa
reiškimų tiek Respublikos gyve
nimo, tiek Sąjūdžio veiklos 
klausimais . 

Sąjūdžio Tarybos p i rmininku 
iš r inktas 55 metų habi l i tuotas 
istorijos mokslų daktaras Romas 
Batūra . Jis vadovauja katedrai 
Vilniaus pedagoginiame univer
sitete. Suvažiavimas nutarė , 
kad Sąjūdžio garbės pirminin
kas Vytautas Landsbergis dau
giau neturi nustatytų pareigų ir 
nea tsako už kasdienę Sąjūdžio 
veiklą. 

Lietuvos Sąjūdžio reorganiza
vimą į visuomeninę organizaciją 
jo garbės pirmininkas Vytautas 
Landsbergis įvertino kaip prak
t išką ir pamatuotą žingsnį, pir
miausiai reiškiantį a tsakymą 
eiti į būsimus r inkimus sava
rankiška politine jėga. Sąjūdis 
palaikys dešiniąsias parti jas, 
tačiau nebus joms konkurentas, 
ka ip iki šiol. pasakė jis pir
madienį reguliarioje opozicijos 
vado spaudos konferencijoje. 

Šeštadienį įvykusiame Sąjū
džio suvažiavime vienoje iš 
pr i imtų rezoliucijų reikalau
jama, kad savivaldybių ir Seimo 
r inkimai būtų surengti vienu 
metu ir įvyktų ne vėliau, kaip 
iki 1995 metų. J iems rengian
t is , taip pat sprendžiant k i tus 
politinio, ekonominio bei socia
linio gyvenimo klausimus, Vy
t au to Landsbergio nuomone, 
Sąjūdis padės konsoliduoti visas 
demokrat ines jėgas. 

Grupės Sąjūdžio narių keti
nimą Sąjūdžio pagrindu kur t i 
savarankišką politinę partiją 
Vytautas Landsbergis pavadino 
„kelių ambicingų žmonių atski
l imu". Mėginimų sukur t i Sąjū
džio dublerius būta ir anksčiau, 
bet iš to nieko neišėjo, pažymėjo 
j is . 

I g n a l i n a gaus t a l p i n t u v u s 
r a d i o a k t y v i o m s a t l i e k o m s 

Ignalinos atominės elektrinės 
ir Vokietijos firmos „GNB" 
vadovai pasirašė kon t rak tą 
t iekt i 60 talpintuvų tarpiniam 
panaudoto branduolinio kuro 
saugojimui. Apie tai pirmadienį 
informavo Ignalinos atominės 
elektr inės generalinis direk
tor ius Viktor Sevaldin. 

Talpintuvai bus pagaminti 

Jugoslavijos ir Serbijos sostinėje Belgrade moteris sėdi Salia tris mylias išsitiesusios eilės, laukiant 
duonos. Eilė atkreipia dėmesį tuo, kad stovi net ir prabangiai apsirengę žmonės gauti savaitinį 
maisto davinį iš šalpos organizacijos. Ekonominiai trūkumai atsirado dėl Serbijai uždėtos bloka
dos. Bet artėjančiuose Serbijos rinkimuose atrodo, kad nacionalistas prez. Slobodan Milosevič 
visvien juos laimės. 

Vokieti joje ir a t g a b e n t i į 
Lietuvą, praėjus metams nuo 
sandėrio pasirašymo. J ie bus 
teikiami 15 mėnesių atskiromis 
siuntomis, už jas iš anksto 
sumokėjus. Pasak, V. Sevaldin 
šie talpintuvai priklauso garsia-
siajai grupei „Castor", kurios tai 
pintuvas atitinka griežtus tech
nologinius standartus, yra labai 
saugūs, pasaulyje naudojami 
jau 20 metų Suomijoje, Prancū
zijoje, Vokietijoje, Anglijoje. Ru
sijoje, Šveicarijoje, JAV, Šve
dijoje ir daugelyje kitų pasaulio 
šalių. 

, . G N B " y r a special izuota 
branduolinio kuro saugojimo 
talpintuvų gamybos firma. J i 
įkurta žinomų Vokietijos firmų 
„GNB" ir „Nukem" pagrindu. 

Ignal inos AE genera l in i s 
direktorius taip pat pranešė, jog 
tar taut ini konkursą saugyklos 
projektui parengti laimėjo Šve
dijos firma „SKB". Ši firma 
sprendžia branduolinio kuro ir 
radioaktyviųjų atliekų saugo
jimo klausimus. Pasak Seval
din, tai bus pirmoji sausa tar
pinė RBMK tipo reaktorių pa
naudoto branduolinio kuro sau
gykla. 

At idė tas b a l s a v i m a s dėl 
t u r t o d e k l a r a v i m o 

Gruodžio 14 d. Seimo plenariniame 
posėdyje buvo svarstomas Lietu
vos Respublikos pareigūnų bei 
tarnautoju turto ir pajamų dekla
ravimo laikinojo įstatymo pro
jektas ir buvo numatyta balsuo
ti. Tačiau Seimo juridiniam sky
riui pateikus išvadą, jog įsta
tymo projektas prieštarauja 
Lietuvos Konstitucijai, už jį 
nebalsuota, o buvo padaryta 
svarstymo pertrauka. 

Seimo posėdyje balsavimui 
buvo pate ik tas ir Lietuvos 
Respublikos Administracinio 
teisės pažeidimų kodekso papil
dymo projektas. Seimas nutarė 
papildyti kodeksą 199 straips
niu, kuriame numatoma bauda 
už nepranešimą apie kitos 
valstybes pilietybės įsigijimą. 
Už nepranešimą raštu asmens 
gyvenamosios vietos migracijos 
t a rnyba i , migracijos depar
tamentui arba Lietuvos Respub
l ikos diplomatinei į s ta igai 
užsienyje apie kitos valstybės 
pilietybės įsigijimą bus bau
džiama nuo 1,000 iki 5,000 litų 
bauda. 

Suomija nori, kad 
Baltijos šalys 

bendradarbiautų 
Vilnius , gruodžio 8 d — Lie

tuvoje gruodžio 7 d. s\» oficialiu 
vizitu lankant i s Suomijos mi
nistrui p i rmininkui Esko Aho, 
lietuviai verslininkai taip pat 
turėjo progos geriau susipažinti 
su Suomijos verslininkais. Tą 
vakarą, pasibaigus oficialiai mi
nistro pi rmininko programai, 
Pramonės ir prekybos rūmuose 
Suomijos premjeras susitiko su 
Suomijos ir Lietuvos versli
ninkais. 

P r e k y b o s p r o b l e m o s 

Kaip rašo „Lietuvos aido" ko
respondentas Aurimas Drižius, 
Suomijai atstovavo devyni vers
lininkai, dirbantys Lietuvoje — 
keturi didelių Vilniaus įmonių 
direktoriai, t a rp jų ir Akcinio 
Inovacinio Banko dabartinis 
d i r ek to r ius , buvęs užsienio 
reikalų ministro pavaduotojas 
V. Katkus. 

Lietuviai skundėsi, kad maža 
prekybos su Suomija apimtis, su 
Estija prekyba yra dešimt kartų 
didesnė. „Septynis", pataisė 
Suomijos ambasadorius Lietu
voje. Viena iš priežasčių — di
delis a t s tumas tarp šalių. 

Suomijos verslininkai savo 
šalies minis t rui pirmininkui 
kalbėjo: Lietuvoje galėtume par
duoti savo produktu, jei lietu 
v ia i t u r ė t ų p in igų . „ IBM 
Finland" kompanijos atstovas 
sakė: „Šioje šalyje daugybė 
kvalifikuotų darbščių žmonių, 
bet jie negali užsidirbti pinigų. 
J ie pirktų mūsų prekių, jei 
turėtų pinigų". Kitas sakė: 
„Visą laiką tur iu reikalauti, 
kad už prekę man sumokėtų iš 
a n k s t o . K i t a i p ga l iu b ū t i 
apgautas" . Autostrada „Via 
Baltica" neveikia. 

Didžiausioje suomių kompa
nijoje Lietuvoje „Nešte" dirba 
10 suomių, 10 estų, 40 lietuvių. 
„Darbą pradėjome 1991, kalbėjo 
„Nešte" atstovas, „pradžia buvo 
labai sunki . Didžiausios pro
blemos — tai , kad Lietuvoje 
dabar privatizuojamos naftos 
kompanijos, be to. saugumo 
problemos". I tai Suomijos 
minis t ras p i rmininkas sakė: 

„Mes norime matyti visas tris 
Baltijos šalis kar tu , kaip vieną 
visumą. Tada joms sumažėtų 
problemų. „Via Baltica" — ne 
tik kelias. Jeigu pradėtų veikti šį 
autostrada, daug jūsų suminė
tų problemų išsispręstų. 

Suomija labai suinteresuota 
padėti Baltijos šalims vystytis. 
Tačiau neturi jokių didelių 
projektų. Didelė problema — at
siskaitymai už prekes. Tik tada, 
kai bankai Lietuvoje ims dirbti 
kaip pridera, bus sudarytos ga
rantijos suomių bizniui. Vyriau
sybės kai ką gali — pasirašyti 
sutartis, sukurti infrastruktūrą, 
tačiau t ikras biznis prasideda 
kompanijų lygmeniu". 

Gruodžio 7 d. Vyriausybės rū
muose daugiau nei valandą vy
ko Suomijos ir Lietuves delega
cijų susit ikimas. Pasibaigus 
sus i t i k imui , apie a p t a r t u s 
klausimus prezidento patarėjas 
J u s t a s Pa leck i s „L ie tuvos 
aidui" papasakojo: „Susitikime 
aptar tas labai platus klausimų 
spektras: dvišaliai santykiai, 
projektas „Via Baltica", suomių 
firmų dalyvavimas moderni
zuojant Lietuvos infrastruktūrą 
ir telekomunikacijas, Suomijos 
kreditų suteikimas Lietuvai ir 
jų panaudojimas, Suomijos kom
panijų dalyvavimas terminalo 
statyboje. Buvo aptar ta san
tykiai su Europos Sąjunga (bu
vusi Europos Bendrija). Numa
toma, kad kitais metais Lietuva 
pasirašys laisvos prekybos su
tart į su Europos Sąjunga (Suo
mija nėra jos narė). Suomiai 
pabrėžė, kad jiems labai svarbu 
išlaikyti su Lietuva laisvos 
prekybos sutartį, net kai šalis 
įstos į Europos Sąjungą. 

G y n y b o j e Suomija l a ikys i s 
neut ra l ia i 

Dėl NATO - suomiai liekia 
neutralūs. Prieš mėnesį Suomi
jos prezidentas Mauno Koivisto 
Strasbourge pareiškė, kad jo 
ša l i s neke ič ia n e u t r a l u m o 
politikos — ji nejaučia jokios 
grėsmės ir bendradarbiaus tik 
Vaka rų Europos sąjungose. 
Šiandien svečias klausė, a r 

Balsavo tik 29% 
Lietuvos rusų 

V i l n i u s , gruodžio 16 d. 
(AGEP) — Iš Lietuvoje gyvenan
čių 12,000 Rusijos piliečių apie 
29% dalyvavo rinkimuose į Ru
sijos parlamentą — Dūmą. 

Rusijos ambasada iš Maskvos 
gavo nurodymą neskelbti rin
kimų rezultatų, kol nebus oficia
laus galutinio jų paskelbimo 
Maskvoje. Tačiau žurnal is ta i 
vis dėlto sužinojo, kaip Rusijos 
piliečiai balsavo Šiauliuose ir 
Klaipėdoje. 

Daugiau kaip pusė balsavusių 
pasisakė prieš pateiktą Kons
titucijos projektą. O t rys dau
giausiai balsų surinkusios par
tijos išsirikiavo tokia tvarka: (1) 
Rusijos Komunistų partija, ku
rios vadas yra Žuganov, (2) Ru
sijos Liberalų Demokratų parti
ja , kurios vadas yra Vladimir 
Zirinovski, ir (3) Rusijos Demo
kra tų partija, kurios vadas yra 
Nikolaj Travkin, buvęs Rusijos 
Aukščiausiosios Tarybos depu
ta tas . 

Lietuva baus už 
dvigubą pilietybę 

M a s k v a , g ruodžio 16 d. 
(AGEP) — Maskvos la ikraš t i s 
„Nezavisimaja gazeta" išspaus
dino pasikalbėjimą su Rusijos 
p r e z i d e n t o p a r e i g ū n u . J i s 
pareiškė, kad Lietuvoje daugiau 
kaip tūks tant i s žmonių tu r i 
Rusijos bei Lietuvos pilietybę. Ir 
tokių žmonių, pareigūno many
mu, daugės. Nors tokia dvigu
ba pilietybė neįteisinta, bet ji 
praktiškai egzistuoja. 

Pasak pa re igūno , Rusijos 
derybų delegacija susi tarė su 
Lietuvos delegacija p radė t i 
ruošti sutartį dėl dvigubos pi
lietybės reguliavimo, nors 1991 
m. liepos 29 d. pasirašytoje Lie

tuvos-Rusi jos su t a r ty j e y r a 
straipsnis, kategoriškai teigian
t is , jog tas pats asmuo negali 
vienu metu būti ir Rusijos ir 
Lietuvos piliečiu. 

Toks Rusijos prezidento pa
vaduotojo kalbėjimas, kad dvigu
ba pilietybė faktiškai egzistuo
ja , atvirai ignoruoja Rusijos 
prezidento pasirašytą sutartį . 
Seimo opozicinio Tėvynės San
t a ros bloko nuomone, Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos 
nereagavimas į tokius pareiški
m u s yra neleistinas. 

Rusijoje yra nemažai lietuvių, 
kur ie mokosi mokslo įstaigose 
po kelis metus, prisiregistruoja 
Maskvoje, Sankt Peterburge ir 
g au n a Rusijos vidaus pasą. Jie 
ta ip pat tur i ir Lietuvos piliečių 
pasus . Tokiu būdu j ie t ampa ir 
Rusijos ir Lietuvos piliečiais. 
Dėl to Seimo narė Tėvynės San
taros atstovė siūlė Lietuvos Res
publikos pilietybės įstatymo 23 
s t r a ipsn į pap i ldy t i trečiąja 
dalimi, kuroje numatoma, kad 
Lietuvos pilietis, įsigijęs kitos 
valstybės piliečio pasą, netenka 
Lietuvos Respublikos pilietybės, 
o taip pat, nepranešęs apie kitos 
šalies paso įsigijimą, baudžia
m a s 5,000 litų bauda. Gruodžio 
14 d. Seimas priėmė tą pataisą. 

— Šiemet Lietuvoje išaiškinta 
266 nusikalt imai, susiję su nar
kotikais. Dažniausiai Lietuvos 
narkomanai svaiginasi stipriais 
vaistais , ir m a r i h u a n a bei opi
jaus ekstraktais, gaminamais iš 
aguonų lukštų ir stiebų. Nese
niai buvo atptiktas grynasis opi
jus , kuris, matyt , per Baltaru
siją atvežtas iš Uzbekistano. 
Sintetinių narkot ikų Lietuvoje 
kol kas nerasta . Manoma, kad 
šalyje j au yra 10.000 narko
manų ir jų vis daugėja. (AGEP) 

Lietuva ketinanti stoti į NATO. 
Buvo aiškisi pasakyta „Taip" . 

Krašto apsaugos minis t ras 
Linas Linkevičius kalbėjo apie 
suomių galimybę padėti sukur
ti Jungtinių Tautų taikos palai
kymo batalioną iš Baltijos šalių 
piliečių. 

„ V i a Ba l t i ca " 

Susisiekimo minis t ras Jonas 
B i r ž i š k i s p a p a s a k o j o a p i e 
projektą, „Via Baltica". Pasak 
jo, sumanymas šį kelią paversti 
autostrada visoje Lietuvoje gali 
būti įgyvendintas iki kokių 
2010 metų. Todėl toks uždavi
nys ir nekel iamas — kol kas 
tiesiami apvažiavimai aplink 
miestus. 

„ J e i g u k i t a i s m e t a i s iš 
biudžeto šiam projektui gausi
me tik 8 milijonus litų. preten
duosime gauti paskolų iš Pasau
lio Banko bei Europos Rekon
strukcijos ir Plėtros Banko. Iš 
jų kitais metais numatome gau
ti 5 milijonus dolerių „Via Bal
tica" projektui". 

Suomiai susi t ikime pabrėžė 
šio projekto sva rbą j i e m s , 
nurodė didžiausią problemą — 
eiles prie muit inių. Biržiškis 
jiems a tsakęs , kad lenkai yra 
į s ipare igoję k i t a i s m e t a i s 
Kalvarijos punkte leisti važiuoti 
bet kokioms t ransporto priemo
nėms (kol kas leidžiama tik kro
vininiams sunkvežimiams). 

Iš dviejų „Via Bal t ica" kelio 
Lietuvoje var iantų l ietuviams, 
suomiams ir lenkams geriau 
tiktų kelias, einantis per Kauną 
j Kalvariją. „Jeigu kur ia i nors 
valstybei re ikia kelio iš Ka
ral iaučiaus į Rygą, gali jį ties
t i , t i k t e g u p a t i s u r a n d a 

p i n i g ų " , kalbėjo Bi rž išk is . 
Pasak jo, ne ką mažiau svarbu 
nutiest i ir geležinkelį „Via 
Baltica". Tai tik pinigų ir laiko 
klausimas. 

S v a r b u , k a d Bal t i jos ša lys 
b e n d r a d a r b i a u t ų 

Suomijos min i s t ras pirmi
n inkas Esko Aho susitiko su 
Lietuvos prezidentu Algirdu 
Brazausku, dalyvavo spaudos 
konferencijoje Seimo rūmuose. 
J i s pabrėžė, jog Suomijai ir 
kitoms Skandinavijos šalims 
s v a r b u , kad Bal t i jos šalys 
bendradarbiautų. Tai sudarytų 
geresnes sąlygas bendradar
b i a u t i su Š i a u r ė s ša l imis . 
Prekyba buvo menka, tačiau 
dabar labai sparčiai auga. Suo
mijai „Via Baltica" strategiškai 
svarbi. Naujoje Rusijos karinėje 
doktrinoje Esko Aho nematąs 
nieko tokio, kas grėstų Suo
mijai. 

Į „Lietuvos aido" klausimą, ar 
Suomija liktų neutral i , jei būtų 
užpultos Baltijos šalys, Suomi
jos m i n i s t r a s p i r m i n i n k a s 
atsake: „Negaliu įsivaizduoti, 
kad galėtų taip atsitikti. Manau, 
kad pasikeitimai Europoje nesu
laikomi. Santykiai tarp Europos 
šalių remsis nauja Europos sau
gumo sistema, todėl aš manau, 
kad mes net neprivalome turėti 
savo pozicijos tokia is klau
simais". 

K A L E N D O R I U S 

G r u o d ž i o 21 d.: Šv. Petras 
Kanizius; Tomas, Ilgis, Girenė 
Pirmoji žiemos diena. 

G r u o d ž i o 22 d.: Pranciška. 
Flora, Demetrijus, Ju ta . 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

OSTEOPOROZĖ - KAULŲ 
MINKŠTĖJIMAS 

GEDIMINAS BALUKAS 

Osteoporosis (osteoporozė) yra 
skeleto atrofija, arba kaulų 
minkštėjimas — tai vyresnių 
žmonių liga. 

Osteoporosis yra žmogaus se
natvės pažymys, skirstomas į 2 
grupes. 

1. Pirma grupė yra pagreitin
tas kaulų minkštėjimas pas 
moteris menopauzos metu. Ši 
atrofija daugiausia vyksta 
kaulo viduje. Tuo pat metu 
padidėja nugaros slankstelių ir 
rankos riešų lūžimai. Dažniau
siai tai pradeda vykti 15-20 
metų po menopauzos. 

2. Antrajai grupei priklauso 
pacientės, kurių kaulų minkštė-
j imas vyksta lėčiau. Šioje 
grupėje moterys (ir vyrai) 
dažnai suserga klubo (hip) ir 
nugaros slankstelių (vertebrae) 
lūžimais, kurie dažniausiai at
sitinka, sulaukus 70 ir daugiau 
metų amžiaus. 

Statistika rodo, kad kiek
vienais metais Amerikoje atsi
t i nka apie 1.2 mil. kaulų 
lūžimų, kurių priežastis yra os
teoporosis. Vyresni asmenys, 
pasiekę 90 metų ribą - 33% mo
terys ir 17% vyrai - suserga 
klubų lūžimais. Kaulų minkš
tėjimas prasideda, kai sutrinka 
kaulo augimo ir nykimo balan
sas. Siame procese svarbiausias 
roles vaidina Calcium balansas, 
vitamino D metabolizmas (me
džiagų apykaita), estrogeno vei
kimas ir žmogaus senėjimas. 
Chroniškas ir negatyvus kalcio 
balansas mažina kaulų minera
lų sąstatą. Bloga mityba (suma
žėjus kalcio dietoje) tuo pačiu 
sumažina kalcio absorbaciją žar
nose, ir pas vyresnes moteris ar-
siranda kalcio trūkumas kūne. 

Reikia vartoti dihydroxy 
vitaminą D (tai yra aktyvus, 
metabolitus vitaminas D), tuo 
pat metu pacientė turi imti ir 
estrogeno hormonus. Jaunesnio 
amžiaus menopauzos pacientės 
paprastai neturi vitamino D 
trūkumo. Dažniausiai tai at
sitinka pas vyresnio amžiaus 
moteris , nes paprastai jos 
vengia saulės spindulių, taip 
pat nevartoja pakankamai 
kalcio dietoje, o žarnos per 
mažai absorbuoja kalcį. Šis pro
cesas vyksta, pasiekus gilios 
senatvės amžių. 

Balansuota kalcio medžiagų 
apykaita yra svarbi sveikiems 
kaulams, bet kalcis, vien kaip 
priedas, atrodo, neapsaugo nuo 
jų minkštėjimo. 

Buvo atlikta dvejų metų stu
dija, kurioje dalyvavo ankstyvos 
pomenopauzės moterys. Jos bu
vo gydomos / 7'-beta estradial in
jekcijomis arba 2 gm calcium 
( tabletėmis) kasdien, arba 
netikru pakaitalu (placebo). 
Rezultatai: pacientės, kurios 
buvo gydomos estradial vais
tais , neprarado mineralinės 
kaulų dalies. 

Moterų osteoporozės klausi
mais buvo ir daugiau studijų. 
Daugumas tyrimų patvirtina, 
kad hormonas estrogenas yra 
labai svarbus veiksnys oste
oporozės gydymui. Progresyviai 
mažėjantis estrogeno kiekis 
kraujuje yra vienas svarbiau
sių veiksnių osteoporozės li
gos išsivystymui. 

Moterys, kurios yra smul
kesnio sudėjimo, baltosios rasės, 
rytietiškos kilmės, arba pacien
tės, kurioms trūksta hormonų 
(estrogeno) ir kurių šeimos 
istorijoje yra pasireiškusi oste
oporozės liga, turi dažnai tikrin
tis, kad apsisaugotų nuo kaulų 
minkštėjimo. 

Gydytojo-ginekologo patari
mai pacientėms, pakankamas 
kalcio vartojimas, vitaminas D 
ir gimnastika padeda išvengti 
kaulų minkštėjimo. Reikia taip 
pat mažinti kavos gėrimą (kafe-
iną), nevartoti alkoholio, ne
rūkyti . Patariama dažniau tik
rinti kraują ir šlapimą, klausyti 
savo gydytojo patarimų. 

Osteoporozės ligos diagnosti
kai daug įtakos turi ir jos supra
timas. Apie šią ligą moterims 
tur i būti pradėta aiškinti, su 
simptomais, apsisaugojimo bū
dais ir ligos rezultatais reikia 
supažindinti mergaitę dar bren
dimo amžiuje. 

Die ta . Pa tar iama vartoti 
maistą, kuriame yra daug natū
ralaus kalcio (pieno produktus, 
žuvis, žalias daržoves ir t.t.). 
Reikalui esant, galima vartoti 
ir kalcio tabletes. Prisimintina, 
kad viena stiklinė (8 uncijos) 
lieso pieno turi 302 mg kalcio. 
Jeigu pacientė negali vartoti 
pieno produktų (yra jiems aler
giška), tai patariama imti Cal
cium carbonate. Galima taip pat 
vartoti Calcium citrate — šią 
kalcio rūšį vyresnės moterys ge
riau absorbuoja. Apskritai pata
riama imti kalcį dažniau, bet 
mažesniais kiekiais. Vien tik 
kalcio vartojimas moters nuo os
teoporozės neapsaugos. Jeigu 
pac ientės vartos per daug 
kalcio, tai gali išsivystyti hyper-
calemia ir susidaryti inkstų ak
menys, todėl visuomet reikia 
klausti gydytojo patarimo ir 
vadovautis jo nustatytu kiekiu. 

Yra dokumentuota, kad estro
genas sumažina moterų kaulų 
lūžimus. 

Osteoporozė gali prasidėti ir 
nuo kitų priežasčių. Tuo atveju 
kaulų minkštėjimas nesiduos 
gydomas, nors terapijai bus var
tojami hormonai — estrogenas. 
Ginekologija neturi periferinio 
metodo, kuris numatytų susir
gimą osteoporozes liga, todėl 
terapija estrogenu yra reko
menduojama visoms moterims, 
kurioms trūksta estrogeno. Es
trogenai gali būti imami tab
lečių forma arba injekcijomis. 

Jeigu pacientė turi gimdą 
(uterus), tai gydymas vien tik 
estrogenu yra pavojingas, nes 
gali išsivystyti gimdos en-
dometrinis vėžys (endometrium 
ardenocarcinoma). Todėl hor
monas progestrin yra 
pridedamas prie estrogeno vais
tų. Progestrin hormonai neturi 
reikšmės osteoporozės gydymui, 
bet šis vaistas turi didelę 
reikšmę prieš gimdos vėžio -
endometrium - išsivystymą. 

Šiuo metu mes neturim ilga
laikių studijų, kurios specifiškai 
analizuotų kaulų lūžimų mažė
jimą po įvairių gydymo būdų. 
Tikėkim, kad osteoporozės ligos 
ir gydymo statistika pagerės, 
todėl ir gydymas šios kaulų 
ligos bus sėkmingesnis. 

Baigiant reikia pabrėžti, kad 
moterys , kurios serga pa
žengusia osteoporozės liga, turi 
taip sutvarkyti savo namus, 
ypač grindis, kad būtų kuo 
mažiau pavojaus parkris t i . 
Kilimai turi būti pritvirtinti 
prie grindų, vonioj ir kam
bariuose pritaisyti specialūs 
turėklai, kad būtų galima įjuos 
laikytis. 

Pacientės turi saugotis var
ginančios, stiprios gimnastikos, 
sunkių daiktų kilnojimo ir t.t. 
Vengti visko, kas gali pagrei
tinti osteoporozės komplikacijas 
- kaulų lūžimus. 

Lithuanian Mercy Lift darbuotoja Linda Burbienė parūpino ir padovanojo 
girdėjimo aparatuką dr. Antanui Gudauskui iš Teisių. 

vieno galima paskiepyti 10-11 
vaikų, vienas skiepas kaštuoja 
30 do!.. buteliukas - 300 dol., 
o visi skiepai verti 27,000 dol. 
Viena bendrovė padovanojo 
plastikos kūdikių lovų matracų 
apdengimui ir t.t. 

Daiva, sudarydama talpin-
tuvus iš įvairių maisto ir kitų 
gėrybių Lietuvos kūdikiams, 
siunčia ir sėklų, kad našlaity-
nai, jas pasidalinę su kaimyni
niais ūkininkais, gautų dalį iš
augintų daržovių. Akivaizdus 
bendradarbiavimas, siekiant 
kūdikiams gerovės. 

Iš viso gautų dovanų ir pinigų 
suma per tą laikotarpį jau sie
kia per 1, 3 mil. dolerių. Pinigų 
dalis išleidžiama dovanų per
siuntimo išlaidoms padengti; 
vien talpintuvų išlaidos sudarė 
per 42,000 dol., o kitos išlaidos 
— administracija, kelionės išlai
dos, pagalbinės medicininės 
priemonės — 58,000 dol. 

Atviromis akimis 

r 

BESIRŪPINANT LIETUVOS 
ATEITIMI 

„Lietuvos vaikų globos" 
dovana Lietuvos vaikams 

Lietuva atstato šventoves ir 

Spalio 30 — lapkričio 15 d. 
kūdikių našlaitynus lankė 
„Lietuvos vaikų globos" delega
cija, susidedanti iš Nijolės Bal-

darbą aukoja 15 gailestingųjų čiūnienės, dirbančios Clevelan-
samariečiu. Apie pusė jų vykdo do klinikose, gail. sesers Irenos 
įvairius projektus, o kitos rūpi- Alksninienės iš Conn. ir vaikų 
naši pinigų telkimu, skelbda- daktarės Audros Daveikytės iš 

paminklus. Iškyla nauji kryžiai mos piniginius vajus, kepdamos Kalifornijos. Nijolė, grįžusi iš 
mūsų dienų didvyriams, pa- ir parduodamos kepsnius, siūda- šios kelionės, savo įspūdžiais 

mos marškinėlius ir pan. Šios dalinosi su Clevelando „Tėvy-
darbščiosios moterys į savo gru- nės garsų" radijo klausytojais, 
pę yra pasikvietusios ir vieną Ir šiai trumpai apybraižai infor-
vyrą iždui tvarkyti. macija pasiekia skaitytojus taip 

Didžiausios paramos „Lietu- pat Nijolės dėka. 
vos vaiku globa" susilaukia iš Delegacijos narės aukojo savo 
amerikiečių finansinių ir verslo laiką — atostogas. Lietuvoje jos 
korporacijų: dosniai ji yra re- buvo ministerijos išlaikomos ir 
miama Lietuvos vyčių, Catholic apmokamos jų transporto išlai-
Medical Mission, US Aid ir kitų. dos. Kelionės išlaidas per Atlan-
Dėl paramos vaikams kreipia
masi ir į paskirus asmenis bei 
organizacijas, prašant subsidijų, 
dotacijų. Keletas pavyzdžių: 
„Gerber" bendrovė jau buvo pa

tą padengė „Lietuvos vaikų glo
ba". Delegacija Vilniuje pasiti
ko dr. Bronius Morkūnas ir dr. 
Aldona Maciulevičienė iš Svei
katos ministerijos. Dr. Aldona 

skyrusi 8(1.000 svarų kūdikiams lydėjo delegaciją per visus šešis 
maisto produktų (jie jau yra našlaitynus, kur skiepijo kūdi-
pasiekę sietuvą). Dabar kątik kius, skirstė vaistus, stebėjo ir 
papildomai gauta dar 40,000 
svarų maisto iš tos pačios ben
drovė?. Per kitas institucijas 
gauta 15.000 buteliukų kūdi
kiams vitaminų 'su flounide ir 
floridei; iš ,.Merck & Co". gavo 

vertino šių vargšų benamių kū
dikių bendrąjį stovį. 

Kūdikiai, kaip ir Lietuvos 
gyventojų dauguma, dar neiš
moko šypsotis. Patalpos švarios, 
apšildomos. Apranga pusėtina, 

800 ski'pų buteliukų, kur iš bet akivaizdus didelis avalynės 

aukojusiems savo jaunas gyvy
bes už laisvę ir krašto laimingą 
bei saugų ateities gyvenimą. 
Šiuo kritišku ekonominio gyve
nimo laikotarpiu nemažai dė
mesio skiriama ir į tą gyventojų 
dalį, kuri yra bejėgė pati apsi
rūpinti. Statistiniai duomenys 
piešia skurdų invalidų, grįžusių 
iš Sibiro, pensininkų, senelių, 
ligonių, našlaičių ir kūdikių 
vaizdą. 

Išeivija nėra kurčia skausmo 
ir skurdo balsams, ateinantiems 
iš Lietuvos. Balfas, Lietuvos 
vyčiai, Religinė šalpa, „Lietuvos 
vaikų vilt is", Mercy Lift, 
„Saulutė", Caritas, „Lietuvos 
vaikų globa" ir įvairios organi
zacijos su savo skyriais Ameri
koje jungiasi į šį samarietišką 
darbą. O kiek siuntinių ir pini
gų pasiekia gimines bei pažįsta
mus Lietuvoje! Tie nuoširdžios 
meilės ir aukos pavyzdžiai aiš
kiai kalba, kad Lietuva būtų 
sveika ir laiminga. Ar ateities 
Lietuva kada nors prisimins 
tuos savanorius organizatorius, 
aukotojus ir visus, kurie dirbo 
ir dirba, kad Tauta sveika ir 
tvirta įaugtų į laimingų tautų 
bendriją? 

Šia proga verta prisiminti ir 
stabtelėti ties „Lietuvos vaikų 
globa" — Lithuanian Children's 
Relief, Inc., pasišovusia globoti 
vaikus našlaitynuose. Jų am
žius — nuo pat atėjimo į pasau
lį iki trejų metų. Ir tokių esama 
arti 9,000 našlaitynuose ar ki
tose vaikų institucijose Vilniu
je, Kaune, Alytuje, Klaipėdoje, 
P a n e v ė ž y j e ir Š i a u l i u o s e . , ,Lie- „Amencans for Lithuania's Freedom" marškinėliais apdovanota pavyzdinga 
t u v o s v a i k ų g l o b a " r e m i a š i u o s i r paramom reikalinga daugiavaikė šeima Vilniuje. 
našlaitynus įvairiais galimais 
būdais. 

Tų vaikų rūpestis Lietuvoje 
krenta ant trijų ministerijų 
vadovų. Sveikatos ministerija 
rūpinasi vaikais iki 4 metų 
(našlaičiais). Kultūros ir švie
timo ministerija — nuo ket
verių metų amžiaus sveikais 
vaikais, kurie yra paskirstomi 
į internatus, mokyklas ir kitas 
institucijas, o Socialinių reikalų 
ministerijai tenka psichiniai 
nesveiki bei invalidai vaikai. Iš 
viso yra 70 institucijų, kurios 
yra įjungtos į šių vaikų gerovės 
kūrimą. 

1,3 milijono dolerių dovana 

„Lietuvos vaikų globa" — jau
na, agresyviai sumani organiza 
cija, gyveniman pašaukta tiktai 
prieš trejus metus. Ją įkūrė 
Daiva Veitaitė Neidhardt ir jos 
motina Rėdą Veitaitienė su Ma 
ria Tovares Ashmanskas 1990 
metais Bostone ir inkorporavo, 
kaip ne pelno siekiančią organi
zaciją. Šiuo metu savo laiką ir 

Nuotr. La imos Žl iobienės 

Padėkos ir Prašymo Pamaldos 
ruošiamos iv. Kalėdų motu — 

gruodžio 25 d., Iki sausio 1 d. Imtinai 
Marijonų koplyčioj* pri* „Draugo" 

Prašau uungti mano atžymėtas intencijas į kalėdinės oktavos šv. Mišias ir 
maldas: 

Padėka Dievui ui šiuos metus 
Padėka Marijai ui globa 
Padėka ui gautas malones 
Padėk* ui taika pasauly 
Ui lietuvius Sibire, gyv ir mir. 
Ui šeimos mirusius 
Ui vaikus C 

Prašant laiming. ateinančiu metu 
Prašant sveikatos 
Prašant ramybės šeimoje 
Prašant santūrumo malonės 
Prašant Lietuvai laisvės 
Prašant pašaukimu į dvasini luomą 
Ypatinga intencija 

Mano kalėdinė auka Oktavai 

Vardaa, pavarde 
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MARIAN FATHERS, 6336 3. KHbogrn Ava. 
Chicago, IL 60629 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

trūkumas. Trūksta ir medicini
nės įrangos, pvz., šeši našlaity -
nai turi tik vieną inkubatorių. 
Bet gaunama parama iš Ameri
kos prisideda prie kūdikių 
sąlygų pagerinimo. 

Kūdikiais, kaip minėta, rūpi
nasi paskiros institucijos. Iš
vesti gyveniman šiuos tūks
tančius vargšų kūdikių yra 
moralinė ir finansinė atsakomy
bė ne tik valdžios, bet ir visos 
tautos, nepaisant, kur ji bebūtų: 
prie Nemuno, ar už Atlanto. Iš
eivija tiesia pagalbos ranką 
ypač šiai bejėgei tautiečių gru
pei, kuri yra viltingoji tautos 
ateitis. 

Vacys Rociūnas 

DR. BIRUTĖ Z. BALČIŪNAS 
CHIRURGĖ PODIATRE 
Carrozza Foot Clinic 

3918 W. 63 St. 
Chicago, IL 

Tel. 312-284-2535 
Pirmd.. antrd., ketvd 

1 v. p.p.—7 v.v. 
Šeštd. 9 v.r—12 

Valandos susitarus 

• Vadinamieji „geležiniai 
plaučiai", padedą pacientams 
kvėpuoti, buvo pirmą kartą pa
vartoti 1928 m. spalio 12 d. vie
noje Bostono ligoninėje. 

• Kas ką ruošia, kas ką 
veikia? Paskaityt tik ,,Draugą" 
reikia... 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Superior, Sulte 402 

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

Kab. tel. (312) 585-0348; 
Rez. (312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9 antr 126. penkt 10 12, 16 

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7915 W. 171*t 
Tlnley Park. IL 60477 

(708)614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel . (312) 471-3300 
V IDAS J . N E M I C K A S , M . D . 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7 7 2 2 S. K e d z i e A v e . . 

Ch icago , I I I . 6 0 6 5 2 

l/v 

Cardlac Dlagnosis, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246 6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tat. (708) 422-0101 
Va;andos pagal susita^Tią 

Pirma 3 v p.p -7 v v antrd 12 30-3vpp 
trečd uždaryta, ketvd t - 3 v p p 

penkt K šeštd 9 v -12 v p p 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Tel. (312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

6132 S. K«dzi« Ave.. Chicago 
(312) 778-6969 arSa (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS I 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd. . Hickory Hills. IL 
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55th St . Chicago IL 
Tel. (312) 476-2112 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312) 737 5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

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

Kasdien 1 N 8 v v 
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago. IL 

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

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

Vai antr 2-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Šeštd pagal susitarimą 

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tel. (312) 776-2880 

Namų 708-448-5545 
Priklauso Holy Cross ir 

Palos Commumty ligoninėms 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71 et Street 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. <pne Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310. 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

1 



Ką padėsime 

PO KALĖDINE 
EGLUTE? 

SUNKUS UI VINGIUOTAS 
KELIAS Į DEMOKRATIJĄ 

Beveik prie kiekvieno kampo 
vėl skamba Kalėdų varpeliai, 
k rau tuv ių vitrinos išpuoštos 
šventinėmis temomis, o jų vidu
je girdėti kalėdinė muzika ir 
giesmės. Visa tai daroma ne dėl 
to, kad skelbtų „Taiką ir ramy
bę geros valios žmonėms". T a 
švent inė nuotaika veikia žmo
nes, ir visi y ra linkę daugiau do
vanų nupirkt i . O visa tai į krū
vą sudėjus, reiškia didelę apy
var tą ir bilijoninį verslą. Dau
geliui labdaringų organizacijų 
šis sezonas y ra pagrindinis paja
mų šaltinis. Visų pašto dėžutės 
buvo užverstos įvairiomis siun
tomis ir prašymais. Vieni siun
čia atvirutes, kiti kalendorius ir 
įvairius lipinukus. Visi kukliai 
t ik keleto dolerių teprašo, bet 
t ikėdamiesi gal 10-20 milijonų 
atsakymų. 

Daugelis t ų labdaringų or
ganizacijų y r a sąžiningos i r 
daug naudingų darbų atlieka. 
Amerikoje bū tų daugiau skur
do, jeigu jų nebūtų. Bet jų tarpe 
y ra ir tokių, kurios 9 0 ^ aukų 
sunaudoja administraciniams 
reikalams, o tokių „šalpos" or
ganizacijų vadovybės gauna 
š i m t a t ū k s t a n t i n i u s atlygini
mus . Tad ir aukojant, reikėtų 
apsidairyti . Mums, lietuviams, 
pas i r inkimas yra lengvesnis ir 
daug galvos sukti nereikėtų. 
Galime būti tikri, ta i visos lietu
viškos šalpos organizaijos y r a 
sąžiningos ir beveik visos apsei-
na su savanorių ta lka . Taip pa t 
labai svarbu ir „Draugo" neuž
mirš t i . Manau, kad būtų labai 
liūdnos jūsų Kalėdos, jeigu atei
tyje nebūtų „Draugo", kuris j u s 
lankytų. Tad tegul po kiekvie
na eglute ir „Draugui" dovanėlė 
b ū n a padėta. Tie, kur ie mano, 
kad jiems užtektų vien ang
liškos arba iš Lietuvos ateinan
čios spaudos, labai nusiviltu. 

Aš asmeniškai labai nusivy-
l iau su į Lietuvą persikėlusiais 
„Aidais". Iš jų t ik „devintas 
vanduo nuo kisiel iaus" teliko. 
Taip pat ir kiti leidiniai mūsų 
poreikių patenkint i negali -Juo 
Lietuvoje populiaresnis lei
dinys, tuo daugiau j i s turi skel 
bimų. Tai k a m turėtume mokė
ti už 40^ ar net 50<£ bendro svo
rio, kuris y r a mums visai nerei
kalingas. Aš labai daug spaudos 
gaunu iš Lietuvos, t a i išmokau 
ja naudotis. Seniau stengdavau? 
beveik nuodugniai perskaityti, 

- kadangi k iekvienas žodis iš 

Lietuvos buvo dėmesio verts, 
kol pamačiau, kad jie patys to 
žodžio negerbia ir su juo nesi
skaito. Iš ten ateinančioje spau
doje y ra daug rašinių ir žodžių, 
kurie į mūsų spaudą nepatektų. 
Be to, yra labai daug straipsnių, 
kurie nieko nepasako (bent 
mums, tad t ė ra tik la iko gaiši
nimas. O laikas yra pinigai, tad 
ir su tuo reikia skaitytis. Lietu
vos spauda išeivijoje t ik pre
numeratorių teieško, o šiaip jai 
išeivija beveik neegzistuoja. 

Šventės yra ne tik dovanų me
tas, bet taip jų proga reikia 
žvilgtelėti į praeitą kelią ir kur 
mes einame. Taip sakant , per
žiūrėti savo veiklos balanso 
knygas. Mes, kurie vartojame 
asmeniškus čekius, t a i žinome, 
kad negalime vien tik čekius iš
rašinėti , bet visuomet tur ime 
ba l ansą žinoti , n e s k i t a i p 
galime didelių nemalonumų 
patirt . Bendruomenė ir išeivija 
taip pat t u r i savo balansą 
patikrinti ir jį žinoti. Mes savo 
t a r p e t u r i m e beve ik pro
fesionalius įvairių „ g e r ų " 
projektų išgalvotojus, kurie nu
rodo išeivijai, ką ji t u rė tų dary
ti. Į tokius, kurie tą ir aną siūlo, 
neturėtų būti dėmesys krei
piamas ir jų projektams pagar
sinimas duotas. 

E inan t j Naujuosius metus, 
reikėtų savo eiles pat ikr in t i ir 
pajėgumą žinoti, nes pagal lietu
višką posakį: „Per didelį kąsnį 
apžiojus, galima jo nenury t i " . 
Mes dažnai dideliais skaičiais ir 
perdėtu pajėgumu operuojame. 
Tokius padidintus ska ič ius 
galime duoti svetimtaučiams, 
bet patys turime savo tikrąjį pa
jėgumą žinoti. O t ikrenybė yra 
m a ž d a u g tok ia : , , D r a u g o " 
prenumeratorių skaičių padau
ginti iš trijų, ta i ir bus maždaug 
apytikris susipratusių lietuvių 
skaičius. Mažiausiai 5 0 ^ iš jų 
jau vra pensininkai, tad jų pajė
gumas irgi yra jau ribotas. Turė
dami dėmesyje tą skaičių, ir te
galime savo veiklą planuoti . Be 
to. reikia žinoti, kad didelė dalis 
pensininkų pajamų nueina į 
daktarų kišenes. Į t a s pačias, 
jau aptuštintas, pens in inkų 
kišenes dar taikstosi bent tu
zinas įvairių šalpos, Lietuvos at
statymo, investicijų, paminklų 
restauravimo ir net t remtinių 
sugrąžinimo reikalų. Tad išeivi
jos krepšeliui beveik nieko ir 

nebelieka... 
Juozas Žygas 

Netrukus švęsime ketverių 
metų sukaktį, kai vėl kovo 11d. 
buvo paskelbtas Lietuvos nepri
klausomybės ats tatymo aktas . 
Ta proga ir vėl prisiminsime 
džiaugsmą, kur į tą dieną iš
gyveno visa t au t a . 

Tuo metu tikėjome, kad ko
munizmas pa t s save sunaikino. 
Neatšaukiamai buvo paskelbta, 
kad Lietuvos valstybinė san
tvarka bus pagrįsta demokrati
jos ir krikščioniškojo humaniz
mo pagrindais. Visa t au ta ir jos 
poli t iniai vadovai nei kiek 
neabejojo, k a d va l s tyb in io 
gyvenimo kūryba susidurs su 
daugeliu sunkumų ir kliūčių, o 
d e m o k r a t i n ė s s a n t v a r k o s 
į g y v e n d i n i m a s iškels daug 
nenumatytų problemų. Bet visi 
tikėjo, kad demokratija išspręs 
šias problemas ir uždegs tautą 
nepalaužiamu idealizmu. 

Šiandien žurnal is tas M. Lau
r inkus kelia klausimą: „Ar 
demokratiją galima sukur t i , 
kaip sukur iama mašina, a r 
padėjus jos daigus, galima t ik 
kantriai laukti, kol užaugs ir su
bręs?" 

Laisvojo pasaulio lietuviai di
džiuojasi demokratijos laimė
jimais. Bet ir šioje žmogaus lais
vių šalyje, Amerikoje, keliai į 
demokratiją buvo krauju ir 
prakai tu aplaistyti . Tik prisi
minkime nepriklausomybės ir 
pilietinius karus . Šios kovos dar 
ir šiandien nė ra baigtos. 

Pagaliau Prancūzijoje bei ki
t uose E u r o p o s k r a š t u o s e 
demokratija atkeliavo kruvinų 
revoliucijų keliais. Tad tenka 
dž iaugt i s , k a d kovo 11 d. 
demokrat inės Lietuvos vals
tybės atstatymas nepareikalavo 
didesnių kraujo aukų. 

Tačiau ketveri nepriklausomo 
gyvenimo meta i parodė, kad ir 
Lietuvoje kel ias į demokratiją 
yra k lampus ir grįstas aštr iais 
akmenimis. 

1918 m. lietuvių t au t a savo 
valstybę sukurt i turėjo ant karo 
griuvėsiais nusėtos žemės. Vals
tybinį gyvenimą teko pradėti iš 
nieko, pasitikint vien t ik savųjų 
darbu ir jėgomis, nesi t ikint 
g a u t i sve t imųjų p a g a l b o s . 
Bolševikai, pavergę Lietuvą, 
skubiai tą valstybę sunaikino, 
ir 50 metų jos visai nebuvo. 
Valstybės funkcijas atliko ko
mun i s tų pa r t i j a , i š t i k i m a i 
vykdydama Kremliaus valią. 
Be abejo, kad vergijos siaubas 
pakeitė ir pat į tautos charak-

J O N A S DAUGĖLA 

atpalaiduoti nuo svetimos ka
riuomenės, bet taip pat sugriau
ti ir visą komunistinę san
tvarką. Nepriklausomybę pa
skelbė mūsų tautos idealistai, 
a m jų pečių užgulė ir demokra
t inės santvarkos įgyvendinimo 
našta . Be abejo, jie nei kiek ne
abejojo, kad tautinio idealizmo 
t roškimu ir demokratinėmis 
idėjomis užsidegs ir visa tau ta . 

T a č i a u šie mūsų t a u t o s 
idealistai tuojau susidūrė su 
gausiu bolševikinio auklėjimo 
palikuonių būriu. Tie palikuo
nys pajuto, kad demokratinėje 
santvarkoje jie praras ne t ik 
savo įtaką, bet ir aukštas vietas, 
ir visas privilegijas. J ie tuojau 
pradėjo kovą prieš demokratiją 
ir prieš tos santvarkos kūrėjus. 
Ši kova ėjo visus ketverius lais
vo gyvenimo metus ir šiandien 
pasireiškia dar atkaklesnėmis 
formomis. 

Senojo bolševizmo auklėtiniai 
surado būdų idealizmo vietoje 
tautoje atgaivinti kasdieninio 
materializmo nuotaikas. Tuo 
pačiu j iems pavyko paveržti 
valdžią iš demokratijos pradi
ninkų. 

Žinoma, šiam reikalui labai 
daug pasitarnavo ir tų pradi
ninkų valdžios klaidos. Jie visai 
neturėjo laiko bet kokiam studi
j in iam darbui ir nesugebėjo 
paruošti bet kokio demokratijos 
įgyvendinimo plano. M. Lau
rinkus „Lietuvos aide" tvirtina, 
kad: „Jeigu dešinieji prieš seimo 
r inkimus būtų skyrę daugiau 
la iko visuomenės gyvenimo 
esminių reformų metų studi
joms, klaidų būtų padaryta 
daug mažiau". 

LDDP-jos veikėja i gabia i 
išnaudojo šias klaidas. J iems 
prieš r inkimus pavyko tautoje 
paskleisti mintį, kad demokra
tija yra anarchija. J ie pasisiūlė 
tautą išgelbėti iš tos anarchijos. 
Savo veikloje d a b a r t i n i a i 
valdžios žmones naudoja seną
s i a s , jų pačių i š b a n d y t a s , 
priemones. Komunistai skelbė, 
kad viso blogio pagrindinis 
šalt inis yra pats žmogus. Kol 
žmogus yra gyvas, tol yra ir pro
blema. Sunaikinai vieną žmogų 
— pašalinai ir vieną problemą. 

Prancūzų politikė Francuaza 
Tom, ku r i neseniai lankėsi 
Lietuvoje, jauniems konservato
r iams aiškino: „Komunizmas 
yra neapykantos sistema. Juk 

terį. Tad kovo 11 dieną atstačius s v a r b i a u s i a s k o m u n i z m o 
nepriklausomybę, p i rmiausia uždavinys — surasti priešą ir jį 
teko ne t i k Lietuvos žemę sunaik in t i" . Tad pačiomis pir

momis Lie tuvos pavergimo die
nomis visa m ū s ų t a u t a buvo 
pakr ikš ty t a „ l iaudies priešų" 
vardu. Tuo pačiu prasidėjo tų 
„liaudies p r i e šų" naikinimas — 
mūsų t a u t o s genocidas. Gyve
nimo kasd ienybė je buvo puose
l ė j a m a s s m u r t a s i r blogis, 
s m e r k i a m a s bet k o k s gėris. Ne
ga i les t inga i buvo žudomi to gė
rio s iekėjai . 

V. Landsbe rg i s i r sukurtas 
„Sąjūdis" t ikėjo, k a d demokra
tija s a v a i m e a t s k i r s gėrį nuo 
blogio, o grožis ir gėr is valdys 
visą t au t ą . Tač iau LDDP-jos 
veikėjams grožio suprat imas 
yra sve t imas . J i e daro visas 
pas tangas sugrąžin t i praeitį. Ir 
vėl da romos pas tangos vals
tybės sąvoką pake is t i į partijos 
sampra tą . Tad ne t enka nu
s tebt i , k a d įva i r iose „susi
t a i k y m o " konferencijose aukš
tieji valdžios pare igūna i ir net 
pats p rez iden tas duoda išei
viams laba i g raž ius pažadus, 
bet, sugrįžę į namus , šių pažadų 
nevykdo. 

Žu rna l i s t a s Lingys aštriais 
s t ra ipsn ia i s kvie tė imtis griež
čiausių p r iemonių kovai prieš 
organizuotą kriminalizmą. Jis 
į tarė , kad mafija t u r i ryšius su 
aukšta is valdžios pareigūnais ir 
grasino paske lb t i jų pavardes. 
Vieną ry tą prie p a t namų durų 
jį pas i t iko trijų k a u k ė t ų žmog
žudž ių š ū v i a i . P r e z i d e n t a s 
s u d a r ė k o m i s i j ą i š t i r t i šį 
n u s i k a l t i m ą i r i š a i šk in t i 
nus ika l tė l ius . Be t tuo viskas 
p a s i b a i g ė . Ik i š ios dienos 
n u s i k a l t ė l i a i n e p a g a u t i , 
neatkastos nusikalt imo šaknys. 
Šiandien j a u apie šią žmogžu

dystę maža. k a l b a r a. 
Ta proga Vii n" ar s radijo pro

gramoje buvo u ž k k istas vidaus 
reikalų ministerijos aukš t a s 
pareigūnas, a r jau mafija y ra 
perėmusi į savo rankas valdžią. 
Klausytojų nugai os pagaugais 
nuėjo, išgirdus šio aukšto parei
gūno atsakymą: ..Turbūt dar ne, 
bet kai kurias valdžios funkci
jas mafija jau vykdo"... Ir sa
vaime kyla klausimas: kiek dar 
laiko praeis, iki mafija galutinai 
įsitvirtins valdžios kėdėse. 

Yra daug pagrindo manyti , 
kad lietuvių t a u t a , kel iaudama 
į demokratiją, d a r turėjo pakelti 
daug skausmo ir k a n č i o s . 
Tačiau yra ir šviesesnių ateities 
prošvaisčių. Negalime užmiršti, 
kad vis dėlto prezidento rinki
muose 800.000 (42%) balsuotojų 
pasisakė u ž d e m o k r a t ų 
remiamą kandidatą. Tikėkime, 
kad jie ir šiandien yra pasiryžę 
kovoti už taut inės demokratijos 
idealus. Jų pas tangas a ts ta ty t i 
demokratinę s an tva rką Lietu
vos valstybiniame gyvenime 
turėtų remti i r viso pasaulio 
lietuviai. 

Lietuvoje y r a d a r d a u g 
politikų, k u r i ų p a v y z d ž i u 
galima pasekti. M. Laur inkus 
sako: „V. Landsbergis ir R. 
Ozolas... išlaiko savitą stilių, 
gyvą ir netikėtą argumentaciją, 
su kuria gali ginčytis, bet negali 
nekreipti dėmesio". O demokra
tų partijos veikėjas G. Kup
činskas r a g i n a m u s v isus : 
„Mums teks viską pereiti Bet 
eiti reikia. Ir ne atgal į soviet
metį, kaip dabar t inė valdžia". 
Tad ir mūsų išeivija nebeturėtų 
bandyti grįžti atgal , bet eit ' su 
tais, kurie besąlyginiai kovoja 
už demokratijos ir didžiųjų 
krikščioniškojo h u m a n i z m o 
idealų a t g a i v i n i m ą Nepr i 
klausomoje Lietuvoje. 

N A U J A LAIVININKYSTES 
B E N D R O V Ė 

Klaipėdoje susikūrė pr ivat i 
la ivininkystės bendrovė, šiuo 
me tu t u r i n t i 7 prekybinius 
laivus. Šie nedideli laivai gali 
pergabent i po 2,000 tonų krovi
nių ir pr is ta tyt i t iesiai krovinio 
gavėjui, todėl, pasak bendrovės 
prezidento, didžioji valstybinė 
la ivininkystės bendrovė j iems 
nėra konkuren tė . Pr ivat i ben
drovė ruošiasi gabent i t rąšas , 
durpes, cementą, medieną, me
talo laužą. Iš užsienio bendrove 
domisi Danijos cemento ekspor
tuotojų bendrovė, Suomijos po
pieriaus kombinata i . 

P R I V A T U S P R E K Y B O S 
LAIVYNAS 

Lietuvos jūrų laivininkystė 
tu rės konkuren tą — pr ivatų 
prekybos laivyną. Klaipėdos 
uždaroji akcinė bendrovė „Vor-
t ika" , pagal sutar t į su viena 
Rusijos laivybos firma, išsi
nuomavo išjos septynis laivus. 
Ta i e ž e r u o s e p r i t a i k y t i 
plaukioti 102 metrų ilgio sau-
sakrūv ia i . J i e y ra lengvai 
valdomi. P a s a k „Vort ikos" 
bendrovės vadovo Kęstučio Mi
nioto, geros techninės būklės 
motorlaiviai bus modernzuoti. 
Sus t ipr inus laivų korpusus, 
j a i s b u s g a l i m a s a u g i a i 
plaukioti jū romis . Po ketur ių 
mėnes ių pirmiej i privačios 
įmonės laivai j au plukdys kro
vinius į V a k a r ų Europos uos
tus . („Lietuvos ry tas" , 12.01). 

• 1967 m. g r u o d ž i o 3 d. Cape 
Town, Pietų Afrikoje dr. Chris-
t ian Bernard pirmą kartą perso
dino širdį žmogui. 

Lietuvių Farmacininkų draugijos Čikagoje š.m. lapkričio mėn. susirinkime. Iš k.: I eil. — J. Kalvai
t is , A. Dirkienė, N. Bichnevičiūtė, D. Dapkienė, L. Didžbalytė. D. Folliard ir A. DeVita. II eil. 
— J. Variakojienė, V. Rimeikienė, J. Kirklys, B. Apke. T. Kirklienė, G. Skorobogataite. R Fabijo-
nienė, D. Vaškelienė, pirm. I. Juškienė ir D. Follard. 

Nuotr A. Gražytės 

Kalėdų eglutė Midway aerodrome, papuošta Balzeko Lietuvių kultūros muzie 
jaus rūpesčiu Eglutę papuoSė P. Vaitaitienė ir M. Krauchunienė. 

Nuotr. P. Vaitaitienės 

LIKIMO IRONIJA 
JONAS I N D R I Ū N A S 

12 
— Ne ką geriau, kaip stotyje, t ik tiek, kad čia lent

galių yra, nereiks an t cementinių grindų gulėti. 
Palauk, čia dar tik pradžia, kariškam gyvenime dar 

daug ko pamatysi , tada prisiminęs pagalvosi, kad čia 
buvo tik juokai , — pasakė Jurg is . 

— Ryt, vyrai, pasitempkit . Čia jau nebe gimnazi
ja. Tik tiek, kad dar lagaminai stotyje, o valgyt ir da
bar norėtųsi, — kažkas pajuokavo. 

— Užmiršk valgį ir rytojų. Ieškok lentų, kad galė
tum pasnaust i , juk jau dvylikta valanda, čia ne pas 
mamą esi, — pasakė Vincas. 

Visi t raukė tuos lentgalius, ieškojo platesnių ir klo
jo an t grindų. Menka tos lemputės Šviesa mažai ką 
gelbėjo. Ieškojo, gal kokį minkštesnį daiktą ras pasi
dėti po galva, kad nebūtų ta ip kieta, bet tamsoje nieko 
nematė. Pabandė vyrai atsigult i . Kieta. Vėl atsisėda. 
Vėl gula. Antanas net porą lentų po galva ir savo 
kepurę pasidėjo. Geriau. Kit i alkūnes. Nepatogu. 

Vincas sklaidė lentas krūvoje. Atsirado ta rpas . 
„Lįsiu į tą tarpą, bus patogiau, ir nuo žemės aukščiau", 
— pagalvojo Vincas. Nieko ne laukdamas , įsispraudė. 
Girdi, vyrai vartosi nuo vieno šono ant kito, kažką 
kalba: Kieta. Šalta. Užsikloti nėra kuo. Susiriesk. 
Viskas palengva nutyla. Tyku, t ik ta blanki lemputė 
koridoriuje spinksi. 

Žiūri Vincas į tamsą. Mintys lekia į namus. Jis ta ip 
aiškiai mato mamą. Ji žiūri j a m į akis, lyg nori verkti . 
— „Mama, turiu eiti į gimnaziją, — sako Vincas, j is 
jaučia, kad meluoja, bet nenori sakyti teisybės. J i dar 

nežino apie Liuciją. J i s n iekuomet jai nepasipasakojo. 
Jis ir dabar nenor i pas i saky t i , o taip pasiilgęs, taip 
seniai ją ma t ė . S k u b a raus ias i , ieško kažko ir 
neranda. 

— Neik, V incuk , — t a r i a mama, — ko tau ten 
reikia, juk atostogos. 

J is žino, k a d atostogos, be t eina. Prieina prie Bra-
desos upelės, p r i s imena , k a i p pavasariais joje vanduo 
pakildavo, apsemdavo lieptą. Ir dabar vanduo pakilęs, 
lieptas apsemtas. Vincas žiūri: eiti ar ne? Galvoja. Eina. 

— Neik, Vincel i , suš laps i , — Girdi mamos balsą. 
Atsisuka. Užpakalyje stovi mama ir Liucija. 
— Neik Vincai , a š čia, — girdi Liucijos balsą. 
Stebisi Vincas , — „Iš k u r ji čia atsirado?" Jam 

nesmagu, juk m a m a j a u viską žino, pagalvoja. — „Ne, 
aš eisiu, kad m a m a kažko nepagalvotų. Aš ją ten 
rasiu". 

Vincas e ina per apsemtą lieptą. Šalta kojoms. Ir 
visam šalta, d rebu lys ima. I r Vincas pabunda. Klau
sosi. Ramu, ty lu . „ K u r aš e su?" Perbėgo mintis per 
galvą. Šalta. R a n k a nugu lė t a — tirpo. Bandė verstis 
ant kito šono — lentos kl iuvo. 

Žiūrėjo į tą t a m s ą Vincas . Visą skaudėjo. Nuovar
gis kankino. Užmigo vėl. Ma to stoties peroną. Kaip 
gražus tas a n k s t y v o pavasar io pavakarys. Saulutė 
leidžiasi. Gražios tos mergai tės . Sega savo dre
bančiomis r a n k u t ė m i s t r ispalves į jų atlapus. Šypso
si. Štai, ji, — Liucija, sega Vincui į atlapą mažytę tri
spalvę. „Kokia ji g raž i " , — jaučia savo širdyje Vincas. 
Jis nori, kad ji neskubė tų , j i s žiūri įjos rankutę, į akis, 
taip miela. P a m e t ę s gimnazis t išką kuklumą, nori pri
glausti savo lūpas pr ie jos paraudusių skruostų, bet 
jaučia, kad jis slysta atgal , lyg traukinys pradėtų judėti. 
Ji žingsnis po ž ingsnio to ls ta , lyg traukinys pradėtų 
judėti. Mojuoja ba l t a nosinai te , o jam darosi taip gaila. 
Žvelgia vėl, ma to , šal ia jos stovi Jurgis, Feliksas. Vin 

ca s sudreba. „J ie dar ne vagone?"' Šaukia kiek galė
damas: Jurgi! Fe l iksa i — greičiau, važiuojam! 

Pabudo, pajutęs, kad net balsu aiktelėjo. Jaudinan
t i s jausmas, net drebėjo iš to susijaudinimo. „Sapnas". 
— Greit perbėgo jo mintyse. „Pasąmonės išgyvenimas... 
J u k ne Liucija m a n prisegė tą t r ispalvę, prisegė k i ta 
mūsų klasės merga i tė . Liucija nesiryžo ateiti į stotį 
manęs palydėti, ji sakėsi: „Per graudu, kad nepradė
čiau ašarot i" . 

Dar buvo t a m s u , bet Vincs jau nebeužmigo. Nors 
i r kieta, — nepatogu, gulėjo ta rp tų lentgalių ir svajojo. 

Neatėjo ji palydėt i į stotį. Vincas jokio nepasi
t enk in imo neturėjo, jis j a u ją pažino. Bet, stotyje 
būdamas, jis nebuvo t ikras, kad ji neateis. Ji buvo drąsi 
merga i tė , jai ta i padary t i nebuvo sunku, jei t ik ateis 
į galvą mintis. Turėjo tą galvoje ir Vincas, ka r t a s nuo 
ka r to nedrąsiai pažvelgdamas tai į stoties duris , ta i 
tol iau į peroną, a r nepasirodys ji su pora draugių, 
neka l t a i priprašytų pasivaikščioti į stotį. Šį kar tą 
neatėjo. 

Nors sapnas neišėjo iš galvos, bet dabar į jį per daug 
nenorėjo įsigilinti. Jei l ik imas lems, abiejų keliai vėl 
suar tės , jie bus daugiau subrendę, t ada jis pasakys, ko 
ik i šiol nedrįso ne t pagalvoti. 

Vincas atsisėdo, dairėsi tamsoje. Nebuvo nieko 
matyt i , t ik ta silpna lemputė koridoriuje tebespinksėjo. 
Tylu, atrodė, kad j is vienas čia, t a m e lentų lauže įstri
gęs tūnojo. 

„Nejaugi visi miega"? — pagalvojo. Ne, jie nemie
gojo, tik ramiai gulėjo ant tų kietų lentgalių ir visi buvo 
paskendę savose mintyse. 

Pro dideli langą skleidėsi balzgana rytmečio šviesa, 
o kambaryje buvo ramu, t ik koridoriuje tebespinksėjo 
silpna elektros lemputė . 

'Bus daugiau) 
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Susipažinkime 
PAGERBS J. VILKUTAIČIO-KETURAKIO 

ATMINIMĄ 

IŠEIVIJOS JAUNESNIOJI 
KARTA - LIETUVYBĖS 

TĘSTINUMAS 
Lietuvybės prasmė, sąvoka ir 

t ę s t inumas y ra pagr indinis 
ve iksnys išeivijos l i e tuv ių 
gyvenime. Šiandien jau mažėja 
lietuvybės išlaikymo aruodas. 

Didžiuosiuose išeivijos cent 
ruose Amerikoje, Kanadoje, 
Australijoje ir kitur, vyresnioji 
karta , kuri ant savo pečių ilgą 
laiką nešė visą darbo naštą, dėl 
savo amžiaus pasi t raukia į po
ilsį. Yra jaunesnių žmonių, 
kurie įtraukti į lietuvišką visuo
meninį gyvenimą ir iš dalies 
juos pavaduoja. Tačiau, pažvel
gus giliau į ateitį, aiškiai ma
tyti, kad neturime pakankamai 
jaunesnių žmonių tęsti mūsų 
įkurtą išeivijos lietuvių kultū
rinį ir politinį gyvenimą. 

Mūsų tikslas yra paskatint i 
vidurinę ir jaunąją lietuvių 
kartą pasiruošti išeivijos darbo 
perėmimui. Siekdami įgyven
dinti, norime juos iškelti lietu
vių spaudos puslapiuose, su
pažindinti visus lietuvius su jų 
darba is ir prašyt i , kad jie 
paskat intų savo draugus įsi
jungti į mūsų jaunų kultūrinin
kų — veikėjų gretas. 

Šiandien tur ime pirmąją pro
gą išgirsti Los Angeles lietuvių 
telkinio lituanistinės mokyklos 
vadovės Marijos Sandanavičiū-
tės-Newsom pasisakymą apie 
jos veiklą ir dirbamą lituanisti
nio švietimo darbą. 

Gimiau Munchene, Vokietijo
je, užaugau Brooklyn, N.Y., 
lietuviškos Apreiškimo parapi
jos rajone. Baigiau Apreiškimo 
parapijinę mokyklą, vietinę ka
talikišką mergaičių gimnaziją ir 
Hunter College Manhattene ba
kalauro laipsniu iš vokiečių 
kalbos ir tarptautinės literatū
ros. Tęsdama pedagogikos studi
jas, įsigijau New Yorko moky
to javimo te i sę pradžios ir 
vidurinėm mokyklom. Vėliau 
California S ta te Universi ty 
Nor th r idge įgijau magis t ro 
laipsnį Pedagoginėj psichologi
joj. New Yorke ir Kalifornijoje 
mokytojavau maždaug 13 metų. 
Augindama šeimą, turėjau pro
gos padirbėti su atskirais moki
niais ir pavaduoti mokytojas 
bei užsiimti kitu pedagoginiu 
darbu. 

Meilė lietuvių kalbai buvo pir
miausia įdiegta mano nuošir
džiai lietuviškoje šeimoje ir gi
minėje. Tėveliai vertino mokslą 

ir kul tūr ingumą. Augan t lietu
viškos parapijos prieglobstyje, 
lietuvių visuomenė pasidarė lyg 
antr i namai. Baigiau Maironio 
lituanistinę mokyklą ir l ankiau 
Fordhamo universiteto li tuanis
tikos kursus, kur iuose nepa
mirštamą įtaką man paliko lek
t o r i a i : prof. V a s y s , prof. 
Brazaitis, St. Barzdukas , V. 
Cižiūnas, prof. Salys ir k i t i 
mokslininkai. Ateitininkų orga
nizacija, kuriai pr iklausiau nuo 
mažens, supažindino su k i tom 
kilniom asmenybėm, kun. St . 
Yla, prof. Sužiedėliu, dr. Vygan
tu ir kitais, pr idėdama dar ir 
vadovavimo įpareigojimą. 

Atsiradau Los Angeles mieste 
1974 m. ir maždaug nuo 1977-78 
m. pradėjau dirbti su j a u n i m u 
ateitininkuose ir Šv. Kazimiero 
šeštadieninėje mokykloje. Suži
nojęs, kad mokiau Maironio 
mokykloje, V. Pažiūra mane pak
vietė į LA mokyklinį darbą ir 
iki mirt ies man buvo mielas 
draugas ir skatintojas. Vadova
vimo darbą , ka r tu su t a lka (V. 
Gedgaudiene ir A. Žemaitaičiu) 
perėmiau 1987 m., ka ip t ik t u o 
metu, kai Lietuva žengė laisvė
jimo keliu. Tas laikotarpis sutei
kė mokiniams akivaizdžią mo
kymosi prasmę. Staiga atsirado 
noras eiti į šeštadienine, kalbėti 
l ietuviškai , a i šk in t i k i t i ems 
apie Lietuvą, žodžiais ir veiks
mais t a lk in inkaut i Lie tuvai . 
Lietuva pasidarė t ikresnė , nuo
lat apsi lankančių svečių iš t en 
dėka. Mokykla pasidarė ir tebė
ra informacijos centras , į kur į 
kreipiasi norint iej i i šmokt i 
l ie tuviškai , pas isemt i žinių 
straipsniams, programoms, pro
jektams, filmams. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, moki
niai prisidėjo prie p rak t i škos 
labdaros, sunešdami va is tus , 
rūbus, mokyklinius r e ikmen i s 
ir žaislus s iunt imui Lietuvos 
vaikams. Prasidėjo susirašinėji
mas, naujai a tvykusių šeimų 
priėmimas ir sus idraugavimas . 
Lietuvai a tgavus nepriklauso
mybę, l i tuanis t inės mokyklos 
nagrinėja savo dabar t inę už
duotį: koks dabar l i tuanis t in ių 
mokyklų darbas, k u r dabar ei
name, ką bandome pasiekti . To
kius ir panašius klausimus gvil
denome šią vasarą, kai t eko 
vadovauti Švietimo tarybos mo
kytojų studijų savaitėje Daina
voje. 

Juozas Vilkutai t is , komedijos 
„Amerika pirtyje" autorius, nuo 
1920 iki 1940 m. gyveno Prie
nuose, kur buvo taikos teisėjas, 
vėl iau notaras . Būdamas teisė
ju , pasižymėjo nešal išku ir tei
s ingu bylų sprendimu. „Lietu
vos ūk in inkas" išspausdino jo 
šią komediją 1895 m., ir ji pirmą 
ka r t ą buvo vaidinta Palangoje, 
vėliau, rusams spaudos draudi
mą a tšaukus , Vilniuje, Mari
jampolėje ir k i tur . 

Sovietų okupuotoje Lietuvoje 
kažkodėl buvo tendencija atim
t i iš Juozo Vilkutaičio autorys
tės teises ir a t iduoti jo broliui 
An tanu i , mirus iam 1903 m. 
Spėjama, kad greičiausiai todėl, 
jog jis buvo pas i t raukęs į Vaka
rus , taigi, bolševikiniu žargonu, 
buvo liaudies priešas. Bet ir 
sovietinėje Lietuvoje buvo drą
sių žmonių, kur ie nebijojo pa
reikšt i , kad komedijos autorius 
y r a Juozas Vi lkuta i t i s . Vienas 
jų buvo j aunas l i tuanistas Leo
nas Gudait is , kur is , rizikuoda
mas savo karjera, „Kauno Tie

soje" parašė straipsnį „Kas 
t ikrasis "Amerikos pirtyje" au
torius?" 1961 m. L. Gudait is 
rado „Literatūros ir kalbos 
mokslo" darbu tome prof. B. 
Pranskaus straipsnį, ginantį 
„Literatūros istorijos" versiją, 
kad „Ameriką pirtyje" vis dėlto 
parašęs Antanas Vilkutait is . 
„Profesoriaus atsakymas buvo 
nykus, kaip ir jo tekstas litera
tūros istorijos veikale", rašo 
Lietuvos rašytojų žurnale „Ne
m u n a s " Nr. 6 L. Gudait is . 

Greit po to L. Gudaitis nuvyko 
iš Kauno į Vilnių pas prof. B. 
Pranskų. Iš tolimesnio pokalbio 
paaiškėjo, kad straipsnį auto
rystės klausimu parašęs, K. 
Korsakui liepiant. Prof. Prans-
kus net neįtaręs, kad Vaclovas 
Biržiška „Amerikos pirtyje" 
autor ium pripažinęs Juozą Vil-
kutaitį . Priminus, kad J . Vilku
tai t is parašęs ir kitą komediją 
„Šimtas margų", prof. Pranskus 
ėmė karščiuotis ir kalbėjo: „Pa
rodykit man komediją „Šimtas 
margų", ir aš pasiduosiu. An-

Šv. Kazimiero lituanistinę še
štadieninę mokyklą paskutiniu 
metu pastoviai lanko tarp 100-
120 mokinių, į ska i t an t ir lietu
viškai besimokančius suaugu
sius. Priimdami mokinukus nuo 
3 ir pusės metų, stengiamės 

priprat int i juos ir jų šeimas prie 
lietuviškos aplinkos. Kalba ne
klestės, jeigu va ikas nematys 
socialinės prasmės ją naudoti ir 
tobulinti . Tad mokykla, organi
zacijos, j a u n i m o ansambl i s 
„Spindulys" ir kt. ka ip tik su
daro vaikui tą lietuvišką pasau
lį. Paaugęs, subrendęs galės įgy
t a s žinias pats praplėsti ir įnešti 
j savo profesini gyvenimą. Svar
biausiai žinos, kas j i s yra — 
tu r ė s taut inį identi tetą. 

Dž i aug iuos i d i r b a n t i su 
jaunimu. Kiekvienais metais su 
kolegomis vis bandom atrast i 
naujus būdus mokinius sudo
minti , stengiamės juos geriau 
suprast i ir, svarbiausiai, glau
džiame juos į vieną lietuvišką 
šeimą, kurios širdis y ra kalba. 

Mano lietuvišką darbą kan
t r ia i remia vyras Robertas, ar
chi tektas , o iš mamos pasiseki
mų ir klaidų mokosi vaikai — 
Aleksas — 11 metų, Sigita — 8 
m. ir Inga — 5 metų. 

J ie yra mūsų ateities aruodas, 
kur ie prisidės prie lietuvybės 
darbo tęstinumo ir išlaikymo il
gus metus. 

Vytau tas Š e š t o k a s 

tanas ar Juozas nedidelis čia 
daiktas.. . Aš ne to laikotarpio 
specialistas. (...) Palikite mane 
ramybėje! Nusibodo man ta 
„Amerika pir tyje" komedija. O 
apskritai Antanas man visu kuo 
art imesnis , negu išdūmęs iš 
Lietuvos Juozas. Antanas buvo 
pažangus žmogus..." 

Kaip rašoma iš Lietuvos laiš
ke, ateinančią vasarą Prienų 
kultūros cent ras planuoja su
ruošti jubiliejines Juozo Vilku
taičio — Keturakio iškilmes, į 
kurias kviečia visus Vilkutaičių 
gimines. Sklype, gražioje vieto
je prie Nemuno, kur kadaise sto
vėjo Vilkutaičių namas, yra pa
s ta tytas D.L.K. Kęstučio pa
minklas, Nepriklausomybės lai
kotarpyje stovėjęs prie kareivi
nių. Čia numatoma įruošti J. 
Vilkutaičiui atminimą: lentą, 
kryžių a r akmenį. 

Laikraštyje „Naujas gyveni
m a s " (1993.10.271 Anarsi ja 
A d a m o n i e n ė rašo: „Derė tų 
mieste ir gatvę pavadinti Juozo 
Vilkutaičio — Keturakio vardu. 
O „Žiburio" vidurinė mokykla 
galė tų p a s t a t y t i jo veikalą 
„Šimtas margų", kaip jau buvo 
pastačiusi 1929 m. O Kultūros 
centre a t s i ras tu jėgų pastatyt i 
ir „Amerika pirtyje", surengti 
Birutės Vilkutaitytės-Gedvilie-
nės tapybos parodą (bent skai
drėmis). O mūsų rajono laikraš
t is galėtų išspausdinti jos kny
gos „Tikrasis Keturakis ir jo 
r a š t a i " i š t r aukas apie Pr ienus 
bei Vilkutaičių šeimą. Straips
nis užbaigiamas sakiniu: „Tai
gi įamžinkime didžio žmogaus 
— „žmogaus be pretenzijų" 
a tminimą Prienuose". 

Pagal gau ta s iš Lietuvos ži
nias, numatomas toks projektas: 
padėti akmenį ir prie jo pritvir
t int i plokštę su užrašu: 1920-
1940 m. čia gyveno Juozas Vil
kutait is — Keturakis, rašytojas, 
klasikinės komedijos „Amerika 
pirtyje" autorius, Prienų teisė
jas ir no ta ras" . 

Ig. Medžiukas 

CLASSIFIED GUIDE 

CityCenter GT-International 
PLB IR UETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 
Kviečiame VISUS pasinaudoti SPECIALIAI NUPIGINTOMIS LĖKTUVŲ BILIETŲ 
KAINOMIS Į DAINŲ ŠVENTĘ IR ĮSIGYTI GERIAUSIUS BILIETUS Į VISUS RENGINIUS. 

KVIEČIAME! 
Pasinaudoti žymiai nupigintomis lėktuvų bilietų kainomis IŠ VILNIAUS [: 

NEW YORK 
BOSTON 
TORONTO 
MONTREAL 
CHICAGO 
DETROIT 
WASHINGTON 

$725.00 
$750.00 
$750.00 
$750.00 
$025.00 
$850.00 
$850.00 

MIAMI 
DALLAS 
HOUSTON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
VANCOUVER 

$850.00 
$850.00 
$850.00 
$925.00 
$925.00 
$950.00 

New9om šeima: Marija Sandanavičiūtė Newsom. Robertą* Newsom; va 
- Inga. Sigita ir Aleksas 

kai 

Kainos yra abipusinės. Bilietai privalo būti išrašyti ir kelionė prasidėti Iki 1994 m. 
vasario 28, Iškilus reikalui nakvoti, už viešbučius primokėti nsralkia. 

Dabar jau galima registruotis grupinėms kelionėms: 
1 . Dainų ivantė - „Ustuvos Vyčiai" 29 birželio Iki 13 llspos. 
2. Dainų i v a n t ė - „Ustuvos Vyčiai" 29 blrisllo iki 13 llspos, Grupė „B" 
3. „Draugo" kslionė po Pabaltijį, baigiant su Dainų ivsnts Ustuvojs, 28 blrisllo 

iki 12 llspos. 
4. Kslionė po Pabaltijį „A" 26 llspos iki 08 rugpjūčio. 
5. Kelionė po Pabaltijį „B" 16 rugpjūčio Iki 29 rugpjūčio. 

Jau aštunti metai kaip sėkmingai siunčiame jūsų paketus. Air Cargo (oro) $1.45 už svarą 
iš Čikagos į Lietuvą. Minimumas — 100 kg. 

SIŪLOME: 
Mūsų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (14)keliones po 
Lietuvą. Prašome skambinti dėl tolimesnių informacijų. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniue. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis į mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse. 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9525 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY MILLS, ILLINOIS 
60457 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (708) 430-5783 

Member 

American Sociefy 
ofTrovel Agents 

0 City C«nt«r QT-lnt*m«tlonal 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 37 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-154 

TELEFAX (370) 2-223-149 

HELP VVANTED REAL L JTk\ 

Nssdsd a woman or a man ex-
perienced in sewing in USA; piece 
work. Leave mesage. 

Call tai . 312-889-9693 

IEŠKOMA VIRĖJA 120 lovų Slaugos 
namams, turinti patirties gaminime 
dietiško maisto ir vadovavime virtuvės 
personalui. Kreiptis prisiunčiant savo 
gyvenimo ir darbo aprašymą: Matulai
tis Nursing Home, 10 Thurber Rd., 
Putnam, Ct. 06260. 

IEŠKO DARBO 

52 m. moteris la iko darbo 
prižiūrėti vaikus, ligonius arba 
senelius ir gyventi kartu. Skambint 
Eugenijai: 708-654-2493. 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX | 
REALTORS 

(312) 566-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

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

MTSČELUANEOUJ* 

10%—20%—30% pigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3206 Vi We»t 95th Straat 

Tai. — (706) 424-6654 
(312) 561-6654 

E L E K T R O S . 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesty. Dirbu greitai, 
garantuotai ir.sąžiningai, 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

;*"5eT" ii 
-Ssį S*Si 
REALMART,tNC 
6602 S. PuUsii, 

Chicago, I I 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
prremiesčiuoie. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIU 
Bus 312-585-6100, reS\ 312-778-3971 

FOR RENT 

INFLUX Humanity Association 
Pataria emigracijos klausimais, taip 
pat padeda surasti darbą. 

Tel. 312-254-2661 

FOR RENT 
3 bedrm apt 60 & Tripp vic. $600 + 
Utilities Call 312-735-7440. 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS. 

H. Deckys 
Tel. 585-6624 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

fe lO*OKCJvO«.t 

\ public service oi thls ncvvspapcr 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 
1918-1940 

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno, 
patyrė. 
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922, 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais. Knyga įrišta, 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu-
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3 .50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 60629. 

LITHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius Antanas J. Van Reenan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių tautiškumo kilmės ištakos, 
analizuojama ta ligi šiol negvildenta vertybių konfigūracija. 
Studijų dinamiškumo eigoje, skverbiamasi į diasporos men
talitetą, išryškinama Rytų Europos mintijimo variacijos, 
aiškinama. Kaip apsiginklavus sava ideologija, galima tai
kingai sugretinti savojo tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-tc amžiaus lietuvių tautiškumo 
supratimu-pajautimu. Dėmesio centre — lietuviai ateiviai. 
Apsiribojama Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai ateiviai) 
(1867-914) — lietuviai, daugumoje ekonominiai emigrantai, 
savo noru palikę gimtąjį kraštą, daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga (1946-1952) — be didesnių iš
imčių, profesionalai, išsimokslinę, atvykę ne savo noru ir įgiję 
D.P. (displaced persons) — vardą. Analizuojamas kultūrinis 
susidūrimas tarp abiejų minėtų bangų. Vaizduojama kaip An
troji banga perėmė Pirmosios bangos sukurtas institucijas 
ir kaip sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl., didelio formato. Išleido Universi
ty Press of America, Inc., Lanham, New York and London. 
Kaina su persiuntimu 27 dol. Illinois gyv. dar prideda 21 
valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

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



LAIŠKAI 
PENSININKO MALDA 

Šv. Kalėdų proga siunčiame 
s v e i k i n i m u s ir l inkė j imus , 
Naujųjų metų išvakarėse ir 
įvairiuose suvažiavimuose pri
imamos rezoliucijos, kurios, 
ka ip paprastai , nevykdomos, 
nue ina į užmarštį. 

Seniai, net nepamenu, kuriame 
me laikraštyje radau iškarpą, 
kur ia artėjančių švenčių proga 
noriu pasidalinti su bendra
amžiais „Draugo" skaitytojais 
ir paragint i , kad atsimintų, jei 
a tmin t i s dar veikia, ir kartotų 
kaip kasdieninę maldą: 

„Tu žinai, Viepatie, kad aš 
senstu. Todėl prašau Tavęs, 
padaryk, kad netapčiau įkyriu 
plepiu ir susilaikyčiau nuo pa
reiškimo savo nuomonės visais 
k l a u s i m a i s , ne t t a i s , apie 
kuriuos aš nieko nenusimanau. 
Prašau taip pat apsaugoti mane 
nuo kišimosi į kiekvieno pažįs
t amo reikalus. 

Meldžiu Tavęs, Viešpatie, kad 
nekartočiau tą patį daug kartų 
iš naujo ir nedėstyčiau visų 
nereikal ingų detalių. Suteik 
m a n jėgų, kad kalbėčiau tiesiog 
apie reikalą. 

Surakink, Viešpatie, mano lū
pas , kai aš prasižiosiu skųstis 
savo ligom. Kadangi jos didėja 
su mano amžiumi, ta i ir mano 
norai skųstis a t i t inkamai auga. 

Išmokyk, Viepatie, mane pri
pažint i , kad retkarčiais ir aš 
gal iu klysti. Padaryk, kad aš, 
t u r ėdamas daug patyrimo ir iš
m i n t i e s , n e n o r ė č i a u v isus 
mokyti. Tu žinai, Viešpatie, kad 
aš nenoriu dėl savo įkyrumo 
ne t ek t i visų ligi paskutinio 
savo draugų. Taip padėk man, 
Dieve. Amen". 

S t a s y s Žilevičius 
Palos Hill, IL 

ŽURNALISTO PREMIJA 

Kad Lietuvių fondas mums 
y ra reikalingas, niekas nekelia 
k laus imo. Visuomenėje kyla 
k laus imas t ik dėl lėšų skirsty
mo reikalingumo ar tikslinin-
gumo. 

Žinome, kad lėšų skirstymo 
komitetas niekada negali paten
kint i visų mūsų norų, kam duo
t i , a r kam neduoti. Pr ieš metus 
buvo iškilę daug diskusijų dėl 
išeivijos žurnalistui metinės 
premijos nutraukimo. Dėl visuo
menės nepasitenkinimo šiais 
metais vėl grąžinta žurnalistinė 
premija. 

Reikia tik džiaugtis, kad fon
do lėšų skirstymo komitetas 
a t k r e i p ė dėmesį į išeivijos 
laikraščių negausų žurnalistų 
skaičių ir juos įvertina. Dauge
lis vyresnio amžiaus labai gerų 
žurna l i s tų j a u pas i t r aukė į 
poilsį, o kiti iškeliavo amžiny
bėn. Tad yra svarbu, kad lietu
vių visuomenė juos teigiamai 
įvert intų, kol dar y ra ne per 
vėlu. 

Svekint inas ir remt inas yra 
Lietuvių fondo teigiamas mos
tas , kuris pradėjo kreipti didesnį 
dėmes į į išeivijos l ie tuvių 
kul tūr in į gyvenimą. 

V y t a u t a s Š e š t o k a s 
Los Angeles, CA 

PASIKEITĘS „DRAUGAS" 

Čikagą aplankome dukar t į 
metus . Ten liko t ik dukra ir 
žmonos giminės. Nuvažiavus la
bai dažnai girdžiu vis tą patį. 
Rašai „Tėviškės žiburiams", bet 
kodėl nerašai „Draugui"? 

„Draugui" paraš iau pirmą 
ka r t ą 1987 m. (nr. 86). Patiko, 
gavau daug komplimentų. Tais 
pačiais išsikėlėm į šiaurinj Wis-
consiną. Atvažiavęs 1988 m. 
pavasarį, užėjau pas redaktorių 
ir į teikiau dar vieną straipsnį. 
Liepė palaukt i , kol perskaitys. 
Atsakymas buvo: „Nespausdin
s i u " . Paa i šk ino kodėl , bet 

Kurt Thaus ir sūnus Aleksandras Žiburėlio Montessori mokykėlėje suruoš-
Nuotr. Irenos Senkevičienės tame Tėvo-vaiko vakare. 

manęs tie argumentai neįtikino. 
Pasijutau užgautas. Palikau tą 
kabinetą ir daugiau ten jau nie
k u o m e t neužėjau . B u v a u 
galvojęs prenumeruoti tik šešta
dieninį numerį, bet prieš kelias 
dienas pakeičiau savo nuomonę. 
Kodėl s taiga toks persilauži
mas? 

Atsakymas labai paprastas. 
Naujoji redaktorė, nepaisant, 
kad tik visai neseniai pradėjo 
redaguoti šį laikraštį, daug gero 
jau padarė. Amžius daug ką 
reiškia, nes jaunesnis žmogus 
visuomet tur i daugiau idėjų ir 
nebijo reformų. Štai keli šian
dieninio „Draugo" pasikeitimai, 
kuriais dauguma yra patenkin
ti: 

1. Sveikatos patarimų skyrius 
užpildomas didelio būrio dak
tarų, kur ių kalba ir tonas y r a 
kul tūr ingi ir neužgauliojantys. 
Skaitai ir nesijauti, kad gyveni 
„balanos" amžiuje. 

2. Dingo ir tie „pagarsėję" 
St ra t fordo „Šekspyro festi
valiai". Atsimenu Br. Raila rašė 
„Akiračiuose", kad jis jau jų 
keli metai kaip neskaito. Aš 
juos skaičiau vieną kartą ir 
man... užteko. 

3. Sumažėjo tų pačių „veikė
jų" nuotraukų skaičius. N e 
paslaptis, kad kai kuriuos tek
davo laikrašty matyli kas savai
tę. Šiandien to nebėra. Skai
t y t o j a m s malon iau m a t y t i 
vaikučius, atvežtus gydymui iš 
Lietuvos, negu tuos pačius 
pasenusius veidus. 

Amerikoje ir Kanadoje turime 

dar palyginti nemažai liet. laik
raščių, bet moterų redaktorių iš 
viso t ik dvi. Laikraštį redaguoti 
nėra toks jau visai lengvas dar
bas: reikia patyrimo, takto ir 
daug diplomatijos. „Draugo" re
dakcijoj šiandien daug moterų, 
ir, mano supratimu, jos darbą 
atlieka gerai ir jomis galime tik 
didžiuotis. 

Kaip 1948-53 metais gyvenęs 
Kanadoje, jaučiu daug simpa
tijos Kanados lietuviams ir to
dėl daugiausia rašau „Tėv. žibu
r iams", o taip pat Lietuvoje lei
džiamame „Karyje", nes „Ka
r iui" pradėjau rašyti 1956 me
tais ir jaučiau įsipareigojimą. 
Jei laikas leis. karts nuo karto 
parašysiu ir „Draugui", nes 
šiai, dar palyginti jaunai, redak
torei padėti yra mūsų visų 
pareiga. 

Leonas Bal tuš i s 
Minocqua. WI 

MIŠKO PAUKŠTIS. MIŠKAN 
IR ŽIŪRI 

lų ministrams savo norą tapt i jo 
nare. 

Tuojau atsiliepė ir Seimo 
pirm. Česlovas Juršėnas , lap
kričio 29 d. žurnalistams j au po
rinęs: priklausymas politinei ar 
karinei tarptautinei organizaci
jai apribotų Lietuvos suverenu
mą; todėl NATO narystės klau
simą turė tų spręsti ne prezi
dentas ir net ne seimas, bet tau
ta referendumo būdu; kiekvienu 
atveju t a ta i reikėtų aiškintis, 
diskutuoti podraug su naciona
linio saugumo koncepcija. 

Net per užpenčius pagaugais 
nueina tokie seimo pirmininko 
svaičiojimai. Ir be J u r š ė n o 
aiškinimų juk žinoma, kad kiek
vienas tarptautinis susitarimas 
yra valstybės suverenumo žny-
bis. Betgi NATO narystė y ra ge
rokas valstybės saugumo ir ūki
nio pastovumo laidas. Jo nesi
baido nei Anglija, nei Prancū
zija, nei Belgija, ir kone visos 
kitos Vakarų Europos valsty
bės. Jo siekia Lenkija, Čekija, 
Slovakija, Bulgarija, Vengrija, 
Rumunija. Jo vis dar baidosi 
Lietuva. Negi seimo pirminin
kas manytų, kad Maskvos per
šamoji „artimojo užsienio" prie
žiūra būtų Lietuvai palaimin-
gesnė už NATO narystę? Kodėl 
gi jis nesišaukia tautos prita
rimo (referendumo būdu) Lietu
vos-Rusijos bendroms karinėms 
įmonėms, Rusijos tranzitui per 
Lietuvos teritoriją į Kara
l i a u č i a u s sri t į ir k i t i e m s 
Lietuvos suverenumui t ikrai 
g rėsmingiems Rusijos žny-
biams, nepasisako prieš jos 
naująją karinę doktriną, sie
kiančią „prižiūrėti" iš Sovietų 
Sąjungos išsilaisvinusias nepri
klausomas valstybes ir įtvirtin
ti jose rusų kolonistus? 

Seimo pirmininkas, bandyda
mas paskandinti Lietuvai būti
nai reikalingą Vakarų saugumą 
vilkinimo žaisme, užsimerkia 
prieš Rytų imperializmo Lietu
vai pavojingas užmačias. 

B r o n i u s N e m i c k a s , 
Maspeth. N Y 

Ryšium su ateinančių metų 
sausio 10 d. įvyksiančiu NATO 
viršūnių susirinkimu, kuriame 
numatoma svarstyti ir santy
kius su Vidurio Europos valsty
bėmis, pareiškusiomis norą įsto
ti į NATO — Tėvynės sąjungos 
vadovai (Vytautas Landsbergis 
ir G e d i m i n a s Vagnor ius ) 
trinktelėjo į stalą. Jie savo 1993 
m. lapkr ič io 26 d. la išku 
paragino prez. Algirdą Brazaus
ką griebtis žygių, kad Lietuva 
nepraleistų progos ir pareikštų 
NATO valstybių užsienio reika-

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
SUKAKTUVĖS 

Minint Lietuvos kariuomenės 
sukaktuves, peršasi kai kurios 
mintys. Rašančiam 1938 metų 
pavasaris buvo vienas skau
džiausių. Tuo metu teko studi
juoti Varšuvos prestižiniame 
ekonomikos inst i tute . Hitlerio 
pasisekimų, g rob ian t kitus 
k r a š t u s , p a s k a t i n t a lenkų 
Becko vyriausybė nu ta rė pri
versti Lietuvą užmegzti diplo
matinius santykius su Lenkija. 

Sufabrikuotas incidentas mūsų 
pasienyje turėjo uždegti lenkų 
patriotizmą ir pateisinti „žygį" 
prieš Lietuvą su šūkiais: „Mar
šale, vesk į Lietuvą", ir tt. 
Klasėse — nors lįsk į kampą. 
Vieni šnairuoja, kiti klausinėja, 
kaip reaguos mūsų vyriausybė, 
tret i reiškia užuojautą ir keikia 
savo vyriausybę. 

Į tampa praėjo, o man — nors 
vėl lįsk į kampą. Lietuva su 
savo kariuomene kapituliavo be 
jokio pasipriešinimo, netgi be 
rimtos mobilizacijos. Pats galvo
j au ir buvau pastiprintas lenkų 
kolegų, kad, jeigu mobilacija 
būtų buvusi įvykdyta ir daliniai 
p r i t rauk t i prie sienos, būtų 
ras tas ki toks būdas sutvarkyti 
būsimus santykius. Kur buvo ta 
kar iuomenė su aibe generolų, 
kur i tiek kainavo valstybiniam 
iždui? 

Atėjo 1939 metų ruduo. Su
t r iuškinta lenkų kariuomenė 
Vilnijoje prašėsi priimama Lietu
vos prieglobstin. Vilniaus lietu
vių veikėjai kreipėsi į lenkus, 
pasiūlydami apsaugoti Vilnių 
nuo būsimo belševikų užėmimo. 
Be ar su Lenkijos vyriausybės 
žinia, jau prie Rumunijos sienos 
pasiūlymas atmestas. Lietuvai 
užteko pasiųsti porą pulkų, ir 
Vilnius bū tų buvęs išvaduotas. 
J a u tada vadinamo „neutralite
t o " supras t i negalėjau, kai 
Želigovskis dar prieš 19 metų 
drįso sulaužyti pasirašytą sutar
tį. Kas žino, gal tada, nepaisant 
galimo sovietų protesto, Lietuva 
būtų atgavusi daugiau lietuviš
kų teritorijų ir apsaugojusi Vil
nių nuo apiplėšimo. Gal nebū
tų reikėję amžinai dėkoti Stali
nui už grąžintą Vilnių. Kariuo
menė vėl nebuvo panaudota. 

1940 metais vėl buvo proga 
bent t ruput i panaudoti mūsų 
kariuomenę, vien tik dėl istori
jos. Nepanaudota. Ateina 1993 
metai, ir a tkur iama nauja Lie
tuvos ka r iuomenė . Naujieji 
kūrėjai t u r i r imtai pagalvoti 
apie jos užduotį ir apimtį. Netu
rėtų kartot i padarytų klaidų. 
Lietuvai reikia stiprios policijos 
kovoti su nusikalstamumais, 
nes nesvarbu, kokia kariuome
nė bebūtų, viena apsiginti nesu
gebės. Finansai , numatyti ka
riuomenės išlaikymui, turėtų 
būti panaudoti kitokiems rei
kalams. 

E d m u n d a s R i n g u s 
Chicago. IL 

DRAUGAS, antradienis , 1993 m. gruodžio mėn. 21 d. 

Making a big vvorld smallen 
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A.tA. 
JUSTYNA NAUSĖDIENĖ 

(ŽIČKUVAITĖ) 

Gyveno Chicagoje Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. gruodžio 19 d., 8:15 vai. ryto, sulaukus 85 

metų. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Eržviliko miestelyje. 

Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: vyras Izadorius, dvi dukros: Angelė Stropu-

vienė, vyras Antanas ir Violetta Larry; sūnus Algis, žmona 
Dalia; 8 anūkai ir 3 proanūkai; brolienė Marytė Žičkuvienė 
su šeima Lietuvoje. 

Velionė buvo motina a.a. sūnaus Eugenijaus ir močiutė 
a.a. Dianos Stroputės. 

Velionė pašarvota antradienį, gruodžio 21d. nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 22 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 v.r. bus aukojamos gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, dukros, sūnus , anūkai ir proanūkai . 

Laidotuvių direkt. Donald A. ir Donald M. Petkus. Tel 
312-476-2345 arba 800-994-7600 

A.tA. 
EVELINAI MASIOKIENEI 

užbaigus žemišką kel ionę , nuoširdžią užuojautą 
re i šk iame jos gyvenimo d r a u g u i , BRONIUI MA-
SIOKUI. Mes d a l i n a m ė s jo l iūdes iu . 

Aleksandra Gylienė 
Antanas ir Aldona Minelgai 
Paulius ir Birutė Gyliai 

Olympia, Wash . 

A.tA. 
PETRUI ŠILUI 

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame dukrą 
ALDONĄ ir žentą ELEGIJŲ KAMINSKUS bei jų 
šeimą. 

Liudas ir Albina Ramanauskai ir šeima 

KAM MOKĖTI DVIEMS LAIDOJIMO 
IŠTAIGOMS, JEI VIENAS TELEFONO 
SKAMBUTIS GALI VISKĄ SUTVARKY
TI, NEŽRJRINT NUOTOLIU? 

A passion for perfection.' 0 Lufthansa 
#*•**••*« «* U*'t*4 0«M. m~* USA** 

KĄ DARYTI, JEI...? 
,,Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų...? Ką 
daryti, jei... 

Nestebėtina, kad žmonės rūpinasi ką 
daryti, jei...? Mes visi esame judri 
visuomenė: darbo reikalais keliaujame po 
visą kraštą, daugelis pensininkų gyvena 
pensininkų apylinkėse, toli nuo savo 
vaikų. Tačiau nenusiminkite — 
Mes galime jums padėti! 
Nelaimės atveju mes galime būti jūsų 
patarėjai ir pagalbininkai, nežiūrint 
nuotolių. 

Kaip? Mes priklausome ,,The Inman 
Group" Amerikoje didžiausiai grupei 
specialistų, kurie gali mirusįjį atvežti ar 
nuvežti į bet kokią krašto vietovę. Jūs 
paskambinate mums, mes paskam
biname jiems — ir viskas sutvarkyta! 

Patarimas: 
Pakalbėkime apie jūsų šeimos reikalus ir 
nuspręskime, kaip jūs norėtumėt tvarky
tis nelaimės atveju. Kelios minutės su
taupys jums ne vieną skausmo ir 
rūpesčio valandą. 

CHICAGO PALOS HILLS 
PETKUS & SON 

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 
Mūsų šeima patarnauja jūsų šeimai nuo 1929 metų 

ANTHONY B., DONALD A., & DONALD M. PETKUS 
312-476-2345 

CICERO LEMONT 

• . • 



DRAUGAS, antradienis, 1993 m. gruodžio mėn. 21 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Tradicinis „Draugo" dar
buotojų kalėdinis pobūvis įvyko 
gruodžio 17 d., penktadienį, re
dakcijos patalpose. Į pobūvį 
atsilankė ir pirmą kartą su visu 
„Draugo" personalu susipažino 
naujasis Marijonų vienuolijos 
provinciolas k u n . Donald Pet
raitis, MIC. J i s t a rė nuoširdų ir 
šiltą žodį, pasveikindamas visus 
švenčių proga, paminėdamas, 
kad „Draugas" svarbus ne tik 
svetimuose kraš tuose gyvenan
tiems l ie tuviams, bet ir Lietu
vos taut iečiams, kur ie tik iš 
mūsų spaudos gali sužinoti apie 
išeivijos l ie tuvių veiklą bei 
gyvenimą. Pobūvyje dar daly
vavo dr. P e t r a s Kis ie l ius , 
„Draugo" fondo pirmininkas 
Jurgis Riškus, „Draugo" vajaus 
komiteto pirm. Vaclovas Mom-
kus, Lietuvių Kata l ikų spaudos 
draugijos p i rm. dr. Antanas 
Razma. P ra sminga kalėdine 
programa vaka rą paįvairino 
Dalia Sokienė (deklamavimu), 
muz. Ričardas Šokas ir Mindau
gas Matkus. Buvo pasivaišinta 
ir maloniai porą valandų pa
bendrauta. 

Palaimintojo Jurg io Matu
laičio misijoje, Lemonte, Ber
nelių Mišios bus 11 vai. naktį. 
Kalėdų Miš ios b u s įprasta 
sekmadienine tvarka . 

Ona Kartanienė iš Omaha, 
NE, pasiskaičiusi „Drauge" 
apie Lie tuvos savanorių — 
SKAT — veiklą ir vargus, 
užprenumeravo dienraštį jų cen
tr inei b ib l i o t eka i Vilniuje, 
atsiųsdama 100 dol. Nuoširdus 
ačiū O. Kar tan iene i . Žinome, 
kad „Draugas" bus laukiamas, 
skaitomas ir juo pasinaudos visi 
tos bibliotekos lankytojai. 

Dr. Leonas ir Irena Kriau-
čeliūnai visuomet buvo ir yra 
Dainavos ansamblio uolūs, nuo
širdūs rėmėjai. Po ansamblio 
koncerto, įvykusio lapkričio 7 d. 
Jaunimo centre , jie Dainavai 
padovanojo 1,000 dol. Tai bus 
didelė parama, ruošiantis kelio
nei į Lietuvą, kur ansamblis da
lyvaus Dainų šventėje, įvyk
siančioje ateinančią vasarą. Ke
lionei paremti su 500 dol. prisi
dėjo ir Zota Mickevičienė savo 
vyro a.a. Gedimino prisimi
nimui. 

x $1.85 už svarą AIR C AR
GO iš Chicagos per TRANS-
PAK. M i n i m u m a s $30. Ši 
nuolaida t ik iki Kalėdų. Talpin-
tuvai s iunčiami kas savaitę. 
Pinigai pervedami doleriais. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 312-
436-7772. 

(sk) 

x Kairys B ai t ie Expediting 
pr i s t a to m a i s t o produktus 
Lietuvoje. S iunt inys Nr. 8 (vis
kas kilogramais): 2 rūkyt, deš
ros, 2 rūkyt , kumpio, 10 cukr., 
5 miltų, 2 ryžių, 1 sviesto, 1 
oland. sū r io , 2 apelsinų, 1 
riešutų, 300 gr. šokolado, 500 
gr. pup. kavos , 200 gr. arbatos, 
5 dėž. šprotų, 2 lt. augalinio alie
jaus, 2 ind. majonezo, 2 ind. po
midorų padažo. Viso 31 kg. (apie 
68 sv.) t ik $81 U.S. , įskaitant 
pristatymą į namus per 10-14 
dienų. Atsiųsime Lietuvoje pasi
rašytą pakvi tavimą. Rašyti: 
Vytas a r Gene Kairys, 517 
Fruitland Ra. , Stoney Creek, 
Ont., C a n a d a L8E5A6, Tel. 
906-643-3334; fax 905-643-8980. 

(sk) 

Čikagos Aviacijos departa
mentas, kuriam priklauso visi 
miesto aerodromai, pakvietė 
Balzeko Lietuvių k u l t ū r o s 
muziejų užbaigti Dariaus ir 
Girėno skridimo sukaktį, pa
puošiant 12 pėdų aukščio eglu
tę lietuviškais šiaudinukais 
Midvvay aerodrome. Ka ip 
prisimename, jame liepos 17 d. 
buvo iškabinta Dar iaus ir 
Girėno bronzinė paminklinė 
lenta. Dvejus metus iš eilės — 
1991 ir 1992 m. — lietuviška 
kalėdinė eglutė džiugino kelei
vius O'Hare aerodrome, nors 
ten buvo papuoštos ir kitų 
muziejų eglutės. Midvvay turi 
tik vieną eglutę — lietuvišką. 
Jos puošimu pasirūpino tau
todailės puoselėtojos, muziejaus 
talkininkės, Marija Krauchu-
nienė ir dr. Paulina Vaitaitienė. 

JAV LB Švietimo taryba 
gavo padėkos laišką už pasiųs
tą suaukotų knygų siuntinį. L. 
Širvydienės padėkos laiške 
rašoma: „Didelė jų (knygų) dalis 
atiteko Baltarusijoje gyve
nančių lietuvių skaityklai, kuri 
yra įsikūrusi Vainiūnuose. Jo
je skaito žmonės iš Apso, Labar-
nikų, Pelekų, Dvarčinių, Mur-
miškių, Naručių ir kitų kaimų". 
Švietimo taryba toliau stengsis 
remti mokyklas ir švietimą ne 
vien JAV-se, bet ten, kur lietu
vių kilmės asmenims sunkiau 
prieiti prie lietuviškos spaudos 
ir lietuviškų le idinių bei 
vadovėlių. 

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje Kalėdų šv. 
Mišios vyks tokia tvarka: Ber
nelių Mišios (lietuviškai) — 
vidurnaktį, 12 vai., Kalėdų 
dieną (šeštadienį, gruodžio 25 d.) 
— lietuviškai 8 ir 10:30 vai. r.). 
Bernelių Mišiose ir 10:30 v.r. 
bažnyčioje kalėdines giesmes 
giedos parapijos choras, vado
vaujamas muz. Antano Lino. 

x Aušra M. Zerr, iš Glen-
side, PA rašo: „Lietuvos 
Našlaičių Globos komitetui 
siunčiu $300, vietoje Šv. Kalėdų 
dovanų savo dukrai Lydijai ir 
žentui Eric Gavalis, sūnui 
Jonui ir marčiai Marijai Zerr 
aukoju jų vardu išlaikymą 
dviejų našlaičių Lietuvoje. 
Lietuvos Našlaičių Komitetas 
savo ir našlaičių vardu Aušrai 
Zerr nuoširdžiai dėkoja. 
Komiteto adresas 2711 West 
71st St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Parduodame bilietus ke
lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei, TravelCentre, 
Ltd., tel. 7085260773. 

(sk) 

x Pagalba kūčioms! Nenori 
rūpintis ir vargti? Talman Deli 
padės! Iš anksto užsakyk skanų 
maistą, tel. 312-434-9766. 
Užeik į 2624 W. 69 g-vę, kur 
rasi, ko pageidauji kūčių stalui: 
įvairių rūšių silkių, salotų, 
šližikų, lydekos, marinuoių 
stintų, rūkytų ungurių ir t.t. 
Kalėdoms rasi: lašinėčių, kum
pio ir, iš anksto užsisakius, 
rūkyto fazano, anties ir kalaku
to. Talman Deli užsakius tin
kamą maistą, pradžiuginsi 
gimines ir draugus, gyvenan
čius kituose Amerikos mies
tuose. Siunčiame UPS. Links 
mų Švenčių! 

(sk,. 

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 

Čikagos lituanistinės mokyklos „didvyriai" susipažįsta su senovės Lietuva Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. Iš kairės: Audrius Carauskas, Kovas Norvilas ir Paulius Genčius. 

Nuotr. Dano Lapkaus 

A u k a s te ig iamam ,,Draugo" paramos fondui — 
yra l i e tuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
A u k o s yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

MOKINIAI GILINA 
ŽINIAS BALZEKO 

MUZIEJUJE 

Trisdešimt Čikagos šešta
dieninės lituanistinės mokyklos 
mokinių dalį savo istorijos 
mokslo programos šiais metais 
at l iko Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje. 

7 klasės mokiniai, kurie 
mokosi apie gilią Lietuvos seno
vę, kartu su istorijos mokytoju 
ir lydinčiais tėveliais, pamatė 
archeologines iškasenas, liku
sias iš 5 a. po Kr. tautų kraus
tymosi laikotarpio, pagonybės 
laikų Baltijos gintaro papuo
šalus, rastus... Sirijoje, Egipte, 
Romoje, ankstyvuosius lietuvių 
pinigus, atrodančius kaip gele
žinės lazdelės su įpjovomis, 
akmeninius kirvukus, gintarą, 
su jame įstrigusiais vabalais ir 
uodais. 

Dešimtokai domėjosi vidur
amžių ginklais: ietimis, ale
bardomis, kardais, matavosi, ar 
tilptų į senoviškus šarvus. 
Mergaites nustebino 19 a. liau-

Ona Strimaitienė, Putnam, 
CT, lietuviškojo spausdinto žo
džio išlaikymui atsiuntė šimtą 
dolerių. Jai nuoširdžiai dėko
jame. 

x LEMONTE, PL centre, 
TRANSPAK įstaiga veikia 
kiekvieną savaitę: penktd. 3 v. 
p.p. - 7 v.v., šeštd. 10 v.r. - 3 v. 
p.p., sekmd. 8:30 v.r. - 2 v. p.p. 
Tel. 708-257-0497 arba 312-
436-7772 

(sk) 
x Amerikos Lietuvių Ro

mos Katalikių moterų są
jungos narės rašo: Sąjungos 
atstovės nutarė įsijungti į 
„Sponsor a Child" programą. 
Siunčiame jums 360 dolerių 
čekį, vieno vaiko dviem metams 
išlaikymui". Lietuvos Našlaičių 
Globos komitetas ir našlaičiai 
dėkoja. 

(sk) 

x „Pens in inko" žurnalą, 
kurį leidžia JAV LB Soc. Reika
lų Taryba, red. Karolis Milko-
vaitis. galima užsiprenumeruo-

» ti adresu; 2711 W. 71 St., Chi
cago, IL 60629. Prenumerata 
metams: JAV-bėse $15, Kana
doje ir Europoje $20. Išeina 
vieną kartą į mėnesį. Tai ver
tinga dovana šventėms bei įvai
rioms progoms. 

(sk) 

x Istorinis popiežiaus vizi
tas Lietuvoje! Aukštos koky
bės, dviejų su puse valandų ii 
gumo spalvotą vaizdajuostę 
(VHS) dabar galite užsisakyti 
pas Internat ional Historic 
Films, Inc., skambinant tel. 
312-927-2900, raštu, arba 
asmeniškai atvykdami į mūsų 
raštinę, 3533 S. Archer Ave, 
Chicago, IL 60629. Kaina tik 
$19.95 ir $4.50 už persiuntimą. 
Mes pri imame čekius ir 
Visa/Mastercard kredito kor
teles. Sav. Petras Bernotas. 

(sk) 

diškos tekstilės rinkiniai, tau
tiniai rūbai. 

Aštuntokams patiko muzie
juje be perstojo rodomas filmas 
apie Lietuvą. „Čia Lietuva tur
būt pagražinta? Negali būti, 
kad taip viskas gražu!" — 
kalbėjo jie. Tuo tarpu kiti apžiū
rinėjo parodą iš ankstyvosios 
lietuvių imigracijos, kurioje akį 
traukė pirmųjų lietuviškų or
ganizacijų Amerikoje vėliavos, 
uniformos, pirmieji Amerikos 
lietuvių laikraščiai, išleisti dar 
19 amžiuje. 

Tačiau, kokie rimti mokiniai 
bebūtų, linksmiausia yra Vaikų 
muziejuje, kur, persirengus 
senovės lietuvių rūbais, galima 
padūkti ir pažaisti. 

Išvyka į muziejų padėjo 
vaikams geriau įsivaizduoti 
įvykius, apie kuriuos kalbama 
klasėje ar skaitoma vadovėlyje. 
Čia jie susidūrė su tarytum 
gyva istorija, pamatė tikrus 
lietuvių kultūros paminklus. 

Danas Lapkus 

x Juozas Ručys iš San 
Francisco rašo Lietuvos Naš
laičių Globos komitetui: 
„Siunčiu Jums $600 dolerių, 
kurį prašau panaudoti keturių 
našlaičių išlaikymui Lietuvoje 
per Gražinos Landsbergienės 
komitetą". Našlaičių Globos 
komitetas ir našlaičiai yra labai 
dėkingi. Lietuvos Našlaičių Glo
bos Komitetas 2711 West 71st 
St., Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Birutė Jasait ienė šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga 
sveikina visus gimines, drau
gus, pažįstamus ir lietuviško vi-
suomeninio darbo bendra
darbius, linki visiems gražių šv. 
Kalėdų švenčių ir laimingų, 
sveikų ir darbingų 1994 metų. 
Vietoje švenčių sveikinimų-kor-
telių siuntinėjimo, skiria dar 
$100 Draugo fondui. 

(sk) 

x Lietuvos Vyčių choro po
kylis įvyksta 1994 m. sausio 15 
d., šeštadienį, Šaulių salėje, 
2417 W. 43rd St. Choras atliks 
programą, bus šilta vakarienė, 
šokiai, laimėjimai. Rezervaci
joms skambinti: Mary Kinčius, 
tel. 312-927-4990. Visi 
kviečiami, visi laukiami. Auka 
asm. $15. 

(sk) 
x Baltia Express sveikina 

visus savo klientus su Šv. 
Kalėdom ir praneša, kad ir 
toliau siunčia siuntinius sau
giausiai ir greičiausiai. Siuntos 
lėktuvu kas savaitę per savaitę. 
Pasiteiravimui nemokamas tel. 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. Siųskite siuntinius 
UPS arba pristatykite adresu: 
3782 W. 79 St., Chicago, IL 
60652. 

(sk) 

„DRAUGO" FONDAS 
Amerikos Lietuvių Romos 

Katalikių moterų sąjunga įstojo 
į „Draugo" fondą su 1,000 dol. 
įnašu. Ta proga centro valdybos 
pirmininkė Dalė Vaikutytė 
Murray rašo: „Centro valdybos 
posėdyje, lapkričio 20 d., vien
balsiai nutarta „Draugo" fondą 
paremti 1,000 dol. auka. Prie 
progos noriu priminti, kad 
ALRK moterų sąjunga, nuo pat 
įsikūrimo 1914 metais, rūpinasi 
lietuviškos spaudos išlaikymu. 
Kun. F. Kemėšis, tuometinis 
„Draugo" ir „Pažangos" redak
torius, ne tik davė vietos savo 
redaguojamame laikraštyje, bet 
ir pats dažnai rašė ir įvairiuose 
susirinkimuose aiškino moterų 
susibūrimo klausimą. 1916 m. 
pradėta leisti savo žurnalą 
„Moterų dirva", kuris buvo 
spausdinamas „Draugo" spaus
tuvėje iki 1991 m., iš viso 71 
metus. Nuo 1992 m. „Draugo" 
spaustuvė spausdina organiza
cijos „Žiniaraštį". Argi čia tik 
nebus koks nors rekordas? 

Prašome nenusivilti. „Drau
gas" vis gerėja ir darosi įdo
mesnis. Be „Draugo" nei viena 
grupė neturėtų kur prašyti pa
ramos arba pasigirti laimė
jimais". „Draugo" fondui 
linkime sėkmės!" 

Sofija Vėbr i enė iš Oak 
Lawn, IL parėmusi „Draugo" 
fondą 150 dolerių, papildomai 
atsiuntė dar 50 dolerių ir tapo 
fondo nare. Dėkojame. Visi fon
do rėmėjai kviečiami papildyti 
savo įnašus iki 200 dolerių ir 
būti fondo nariais su balsavimo 
teise. 

V. O. Brazys iš Floridos at
siuntė 100 dolerių „Draugo" 
fondui, tapdamas jo rėmėju. 
Dėkojame. 

Vytautas ir Genovaitė Mu-
soniai iš Oak Lawn, IL. „Drau
go" fondui atsiuntė 100 dolerių. 
Dėkojame. 

Marija ir Vladas Židžiūnai 
iš Centerville, MA, parėmė 
„Draugo" fondą 100 dolerių. 
Ačiū. 

Joana Budnikienė, Orland 
Park, IL, nuoširdžiai sveikina 
šv. Kalėdų proga ir linki gimu
sio Kristaus palaimos „Drau
gui" svarbiame taut iniame 
darbe. Taip pat laimingų ir dar
bingų Naujųjų metų. Ji įteikė 
50 dol. auką. 

Danutė ir Vytautas Bindo-
kai ir Julija Brazienė, Chi
cago, IL, šv. Kalėdų proga linki 
savo draugams ir pažįstamiems 
Dieviškojo Kūdikėlio palaimos, 
o Naujaisiais metais — visų 
svajonių išsipildymo. 

Uršulė Civinskienė, Chica
go, IL, sveikina gimines, drau
gus bei pažįstamus su šv. Kalė
domis ir naujaisiais 1994 metais 
ir linki laimės. 

Emilija Pakštienė, Chicago, 
IL, siunčia nuoširdžiausius 
švenčių linkėjimus visiems, o 
linkėdama „Draugo" darbuoto
jams sėkmės, įteikė dienraščio 
fondui 200 dol. čekį. 

Dr. Romualdas ir Milda Po
vilaičiai sveikina savo pacien
tus, gimines, draugus ir pažįs
tamus šv. Kalėdų ir Naujų metų 
proga. Vietoj kortelių aukoja 
200 dol. „Draugo" fondui. 

Birutė ir Algis Prasauskai, 
Lomita, CA, siunčia „Draugo" 
redakcijai ir administracijai 
nuoširdžiausius švenčių lin
kėjimus — „neįsivaizduojame 
gyvenimo be „Draugo" — ir, 
užsakydami savo va ikams 
Lemonte laikraštį, paskyrė 
auką dienraščiui. 

Frina ir Leonas Žėruoliai iš 
Hot Springs, AR, švenčių proga 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus, linkėdami jiems 
sėkmės ir geros sveikatos. 
Vietoje sveikinimo kortelių 
siunčia auką „Draugui". 

Irena Lange, Fullerton, CA, 
sveikina Kalėdų švenčių proga 
savo jaunystės draugus ir pažįs
tamus, su kuriais teko po labai 
daug metų vėl susitikti per 
Mokslo ir kūrybos simpoziumą 
Čikagoje. Jiems taip pat laimin
giausių metų! 

Alena Devenis Grigaitienė, 
St. Petersburg, FL, šv. Kalėdų 
ir Naujų 1994 metų proga „svei
kina visus bičiulius, o „Drau
gui" ačiū už visas žinias ir 
džiaugiamės, turėdami dien
raštį". 

Juozas Andriukaitis iš Ha-
milton, Canada, atsiuntė 100 
dolerių „Draugo" fondui. Dėko
jame. Laukiame ir daugiau 
rėmėjų iš Kanados. 

Dr. Antanas Razma papildė 
savo įnašus „Draugo" fondui, 
įsigydamas didesnį kiekį balsų, 
pažadėdamas juos dar padidinti. 
Labai ačiū. 

Dr. J . Makštutis papildė savo 
įnašus „Draugo" fondui iki 200 
dolerių, tapdamas fondo nariu 
su vienu balsu. Dėkojame. 

• 1804 m. gruodžio 2 d. Na
poleonas Bonaparte Paryžiuje, 
Notre Dame Katedroje pats sau 
užsidėjo Prancūzijos imperato
riaus vainiką. 

Panevėžiečių klubo valdy
ba sveikina visus savo klubo 
narius, linkėdama linksmų ir 
prasmingų šv. Kalėdų ir Dievo 
palaimos bei sveikatos atei
nančiais 1994 metais. 

Antanina Repšienė, Chicago 
IL, sveikina gimines, draugus, 
pažįstamus ir visus išeivijoje ir 
tėvynėje, dirbančius Lietuvos 
gerovei, linkėdama nuotaikingų 
šv. Kalėdų, Naujuose Metuose 
— sveikatos ir ištvermės. Vietoj 
sveikinimo kortelių skiria auką 
„Draugui". 

Juzė ir Jonas Žebrauskai 
sveikina su šv. Kalėdomis ir 
linki laimės, sveikatos ir 
džiaugsmo Naujiesiems, 1994, 
metams visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems, o 
taip pat „Draugo" redakcijai ir 
administracijai. Vietoje kalė
dinių kortelių aukoja 400 dol. 
„Draugo" fondui. 

Šv. Kalėdų proga sveikinu 
gimines, draugus, pažįstamus ir 
linkiu laimingų 1994 metų! 

Jonas Kubilius, Cicero, IL 

Leonas ir Laima Bildušai 
sveikina mielus gimines ir arti
muosius, linkėdami malonių šv. 
Kalėdų, laimingų bei sveikų 
Naujųjų metų. 

Katriutė ir Marius Sodo-
niai, Juno Beach, FL, sveikina 
visus gimines, draugus bei 
pažįstamus su šventėmis ir linki 
nuotaikingų Naujų metų. 

Feliksas ir Agota Valaičiai 
šv. Kalėdų proga sveikina gimi
nes, draugus bei pažįstamus ir 
linki laimingų Naujų metų. 

Lilė ir Ignas Juzėnai nuošir
džiai sveikina draugus bei pažįs
tamus su šv. Kalėdomis ir Nau
jaisiais metais, linkėdami vi
siems geriausios kloties. Vietoj 
kalėdinių atviručių aukoja 
„Draugo" fondui 200 dol. 

Valė ir Jonas Zubavičiai iš 
Sunny Hills, FL, sveikina savo 
gimines draugus ir pažįstamus, 
linkėdami nuotaikingų švenčių 
ir laimingų bei sveikų Naujųjų 
metų. 

Veronika ir Klemensas Po-
likaičiai sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdomis ir Naujaisiais me
tais. Vietoj kalėdinių kortelių 
aukoja „Draugui". 

St. Petersburgo Moterų 
kvartetas — A. Baukienė, S. 
Ciplienė, A. Kerbelienė, D. Mac-
kialienė ir muz. Aloyzas Jurgu
tis, neseniai suruošę ir atlikę 
dainos, muzikos ir poezijos kon
certą, sveikina visus „Draugo" 
darbuotojus, linkėdami malonių 
Kalėdų švenčių ir darbingų bei 
kūrybingų 1994 metų. Ir iš gau
to pelno „skiria su nuoširdumu 
ir dideliu noru auką", kad 
„Draugas" gyvuotų. 

Sofija Plenienė sveikina 
gimines, draugus, pažįstamus 
šv. Kalėdų proga, linki sveikų, 
laimingų ir palaimingų Naujų 
1994 metų. Kartu sveikina ir 
visą „Draugo" štabą ir skiria 
auką laikraščio išlaikymui. 

Danutė ir Jurgis Bendikai, 
Deerfield, IL, sveikina draugus 
ir pažįstamus su šventėmis, 
linkėdami viso geriausio. Ta 
proga skiria auką „Draugui". 

Vaitiekų šeima iš Detroito, 
MI, sveikina visus savo gimines, 
draugus ir „Draugo" admi
nistraciją, linkėdama linksmų 
šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
1994 metų. 

Ar Jurgis Riškus stato „Draugo" fondą, kurio pirmininkas jis yra? Sunku 
pasakyti, bet čia Jurgis buvo „pagautas" Žiburėlio mokyklėlėje, kur mokosi 
jo sūnus Paulius. N u o t r I r e n 0 f | SenkevMHenė* 
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