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Rusija Lietuvai taiko 
sunkesnes prekybos 
sąlygas, negu kitoms 

šalims 
Vilnius, gruodžio 5 d. (Elta) — 

Pirmadienį Budapešte prasidė
jus iame Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferenci
jos (ESBK) valstybių ir vyriau
sybių vadovų susitikime kalbą 
pasakė Lietuvos prezidentas Al
girdas Brazauskas. 

ESBK viršūnių susitikime da
lyvauja daugi įu kaip 50 Euro
pos valstybių, taip pat tarp
taut in ių ir regioninių organi
zacijų atstovai. Susitikimo dar
botvarkėje numatyta, kad dau
guma jų kalbės apie svarbiau
sius Europos valstybių tolesnio 
bendradarb iav imo, saugumo 
st ipr inimo bei kitus šalims 
rūpimus klausimus. 

Prez. Algirdas Brazauskas 
kalbėjo priešpietiniame plena
r iniame posėdyje. 

Savo kalboje jis pabrėžė, kad 
Europa gali ir turi tapti stabi
laus saugumo žemynu. Lietuvos 
užsienio politikos pagrindinis 
principas y ra plėtoti gerus san
tyk ius su kaimyninėmis vals
tybėmis. Lietuva normalizavo 
santykius su Lenkija, greitu lai
ku bus pasirašyta tarpvalstybi
nė sutar t is su Baltarusija. 

Kalbėdamas apie Lietuvos ir 

Rusijos san tyk ius , Algirdas 
Brazauskas pabrėžė, kad Lie
tuva nori gerų politinių, kul
tūrinių santykių su Rusija. J i s 
tačiau apgailestavo, kad jau išti
sus metus Rusija prekiauja su 
Lietuva mažiau palankiu reži
mu palyginti su kitomis valstv-
bėmis. Prezidentas išreiškė vil
tį, kad artimiausiu laiku visi ne
sklandumai Lietuvos ir Rusijos 
santykiuose bus pašalinti . 

Algirdas Brazauskas sakė, 
kad Lietuva visapusiškai plė
toja regioninį bendradarbia
vimą tarp Baltijos šalių bei 
Baltijos jūros valstybių. Jo nuo
mone, Lietuvai pasirašius aso-
ciatyvinę sutartį su Europos 
Sąjunga, galima bus nauju pa
grindu plėtoti regioninį bend
radarbiavimą ir su Vidurio 
Europos šalimis. 

Kaip sakė Algirdas Brazaus
kas, ESBK įnešė svarų indėlį, 
griaunant nepasitikėjimo sienas 
t a r p valstybių ir į tv i r t in t i 
s tabilumą Baltijos regione. 
Dabartinis jos uždavinys — 
sutelkti pastangas, kad, išnykus 
ideologinei konfrontacijai, ne
atsirastų nauji padalinimai ir 
prisidėti prie saugios, stabilios 
ir klestinčios Europos kūrimo. 

Teismo nuosprendis 
B. Dekanidzei gali būti 

peržiūrėtas 

Vilnius, lapkričio 28 d.— Sei
mo opozicijos atstovai, lapkričio 
21 d. susitikę su naujojo Aukš
čiausiojo Teismo teisėjais, kurie 
pradės eiti pareigas nuo sausio 
1 d., aptarė ir mirties bausmės 
klausimą. 

Kaip rašė ,.Lietuvos a idas" 
lapkričio 23 d. laidoje, pagal 
naujus teisėtvarkos įstatymų 
papildymus mirties bausmės 
vykdymas nuo sausio 1 d. lai
k inai sustabdomas, o Gene
ra l inė prokuratūra iki 1995 m. 
vasario 1 d. peržiūri mirtininkų 
bylas. Mirties bausmė galės būti 
a tnauj inta tik po Aukščiausiojo 
Teismo sprendimo. 

A. Pės t in inko , daba r t in io 
Aukšč i aus io jo Teismo pir
mininko pavaduotojo, nuomone, 
iki sausio 1 d. nuosprendis Bo
r isui Dekanidzei įvykdytas 
nebus, tad visa Vito Lingio nu
žudymo byla galės būti peržiū
r ima. 

Tačiau lapkričio 28 d. ^Lietu
vos ry te" buvo rašoma, kad 
Seimo Nacionalinio saugumo 

komi t e to n a r y s socialde
mokratas Nikolajus Medvede
vas nemano, kad bus peržiū
rė tas nuosprendis Vito Lingio 
žudikų byloje. Bet, pasak jo, dėl 
šios bylos valstybė j au susidūrė 
ir dar susidurs su nemažu 
spaudimu — nuo tarptaut in ių 
organizacijų priekaištų dėl mir
t ies bausmės iki grasinimų 
neduoti kreditų. 

Nikolajus Medvedevas nuro
do, kad susidurta su vienu pel
ningiausiu mafijos verslų — pre
kyba ginklais, todėl spaudimas 
bus didelis. Pastaruoju metu 
Lietuvoje ne šiaip sau lankosi 
užsienio valstybių specialiųjų 
tarnybų bei teisėsaugos struk
tūrų vadovai, kuriems Lietuvos 
mafija ir jos tarptautiniai ryšiai 
kelia rūpestį. 

Pasak Medvedevo, valstybės 
nesugebėjimas iš įmonių surinkti 
ir priversti jas mokesčius ir dek
laruoti pajamas, tik patvirtina, 
kad nemažai daliai valdininkų 
tai naudinga. 

Daugiausia indėlių — užsienio 
valiutomis 

Vilnius, gruodžio 5 d. (Elta) — 
Lietuvos Banko duomenimis 
rugsėjo pabaigoje komerci
niuose bankuose buvo 3 bili
jonai litų indėlių. Iš jų indėliai 
iki pareikalavimo sudarė 36 .3^ , 
terminuoti ir taupomieji indė
liai — 26.1%, indėliai užsienio 
valiutomis — 37.6% visų indė
lių. 

Didžiausią indėlių dalį sudarė 
pr ivataus sektoriaus lėšos ir 
santaupos. Palyginti su visa 
indėlių suma, privačiam sekto
r iui teko 89.8% lėšų. 

Pe r trečiąjį ketvirtį visų indė
lių suma komerciniuose ban

kuose išaugo 21%. Privataus 
sektoriaus lėšos ir santaupos 
aidėjo sparčiau negu valsty
binių nefinansinių įmonių lėšos. 
Viso privataus sektoriaus indė
liai per ketvirtį ūgtelėjo 23.6%, 
valstybinių nefinansinių įmo
nių - 10.3%. 

Ankstesniais ketvirčiais spar
čiau didėjo fizinių asmenų san
taupos, šį ketvirtį, išskyrus ter
minuotus ir taupomuosius indė
lius — verslo įmonių lėšos. Jų 
palyginti su antruoju ketvirčiu 
į bankus priimta 35.7% dau
giau. 

Lietuva — reali pretendentė 
į Europos Sąjungą 

Praėjusi penktadienį JAV prezidentas Bill Clinton su viceprezidentu Al Gore Ovalinėje raštinėje 
priėmė būsimuosius naujus JAV Kongreso vadovus senatorių Bob Dole ir atstovą Newt Gingrich. 
Respublikonų pergalė praėjusiuose JAV Kongreso rinkimuose parodė, jog JAV balsuotojai iš tiesų 
nepritaria Demokratų partijos programai, skiriančia; didesnį dėmesį socialinėms programoms. 
Nors prezidentas džiaugėsi, gavęs Respublikonų pritarimą JAV įstojmui į pasaulinę prekybos 
sutartį GATT, jis tačiau pabrėžė, kad priešinsis mokesčių mažinimui valstybės biudžeto sąskai-
ton ir neleis atšaukti įstatymo, apribojančio automatinių ginklų privatų pirkimą. 

Lentvaryje buvo atominis 
ginklas 

Vilnius , lapkričio 17 d. (LR) 
— Išsikraustydama iš Lietuvos 
okupacinė armija Lentvaryje 
paliko dvi savo bazes, rašo 
Kęstutis Petkūnas „Lietuvos 
ryte". Viena bazė buvo pačiame 
miesto centre, kur buvo įsikūręs 
29-ąją geležinkelio motorizuo
tąją brigadą aptarnaujantis ba
talionas, kita — miesto pa
kraštyje, prie kapinių. 

Čia. spygliuota viela aptverto
je ir griežčiausiai saugomoje 
teritorijoje, šeimininkavo prieš
lėktuvinės gynybos raket inės 
divizijos kariškiai. 

Dieną naktį sukiojosi radarai, 
bet lentvariečiai nujautė, kad 
ten yra ir pavojingesnių dalykų. 
Tuo buvo įsitikinta, kai Rusijos 
kariškiai paliko Lentvarį. Per
duodami objektus, kariškiai 
parodė ir angarą, kur prieš pen
kiolika metų buvo laikoma ra
keta su branduoliniu užtaisu. 

Pasak išvykstančių Rusijos 
kariškių, į Lentvarį branduoli
nis užtaisas buvo atgabentas iš 
Vokietijos ir čia buvo laikomas 
kelerius metus. 

A tomin i s g ink l a s buvo 
kruopščiai saugomas. Angaro 
viduje buvo įrengta speciali 
m i k r o k l i m a t ą p a l a i k a n t i 
aparatūra, veikė sudėtinga ir 
patikima signalizacija. Šalia 
buvo net atskiras, t ik šiam 
angarui skirtas priešgaisrinis 
įrenginys, galintis akimirksniu 
nuslopinti gaisrą. 

Pri imant angarą, buvo patik
rintas jo radiacinis fonas. Pasak 
tikrinusių Lietuvos kariškių, jis 
nebuvo padidėjęs. 

Dabar bazės teritorijoje esan
tys pastatai, sandėliai, prieš-

direktorius Aloyzas Augaitis 
pasakė, kad dar galutinai ne
nuspręsta. Buvo siūlymų ato
minėje slėptuvėje auginti pieva
grybius, gėles, bet dėl finansinių 
sunkumų tokių sumanymų atsi
sakyta . Daba r p lanuo jama 
įrengti pramoniniu prekių san
dėlius, dirbtuves. 

Ki ta karinės bazės teritorija, 
priklausiusi geležinkelius ap

tarnaujančiam batalionui, ati

teko Susis iekimo ministerijai . 
Lentvario miesto savivaldybė 

kre ipės i į K r a š t o apsaugos 
ministeriją, prašydama, kad ba
zės teritorijoje e san tys pas ta ta i 
ir sandėliai būtų perduoti Lent
vario merijai. Buvo t ikimasi už 
sandėlių nuomą gautomis lėšo
mis papildyti miesto biudžetą. 
Tačiau ministeri ja sut iko per
duot i t i k Rus i jos k a r i š k i ų 
pa l ik tas gyvenamąsias patal
pas. N e t r u k u s t a ip ir buvo 
padaryta . Dabar jos priklauso 
Trakų rajono butų ūkio valdy
bai. J a u pradė tas remontas . 

Vilnius, gruodžio o d. (Elta) — 
Grįžę į Lietuvą iš Paryžiuje pra
ėjusią savaitę vykusios Vakaru 
Europos Sąjungos sesijos. Seimo 
nariai Algirdas Gricius ir Algir
das Saudargas užtikrino, kad 
Lietuva yra reali pretendentė j 
Vaka rų Europos Sąjungą ir į 
Europos Sąjungą. 

V a k a r ų Europos Sąjungos 
(VES) Asamblėja nepr i tarė jos 
40-ojoje sesijoje pasiūlytai re
zoliucijom daliai, kurioje tei
g iama, kad šalys, kurios nėra 
Europos Sąjungos narės, negali 
tapti tikrosiomis VES narėmis. 
Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininko pavaduotojas. LD
DP frakcijos Seimo narys Algir
das Gricius ir Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos Konservatorių) frakci 
jai priklausantis to paties Seimo 
komiteto narys Algirdas Sau
dargas spaudos konferencijoje 
sakė. kad toks sprendimas yra 
pa lankus Lietuvai bei kitoms 
Centr ines ir Rytų Europos ša
lims. 

Šleževičiaus ir Landsbergio 
bylos svarstymas atidėtas 

Vilnius, gruodžio 5 d. (Elta) — 
Pirmadienį Vilniaus 3-osios 
apylinkės teisme antrą kartą 
buvo nagrinėjama civilinė byla 
dėl garbės ir orumo gynimo, 
kurioje ieškovas yra Lietuvos 
ministras pirmininkas Adolfas 
Sleževičius, o atsakovai — Lie
tuvos radijas ir televizija bei 
Seimo narys Vytautas Lands
bergis. 

Dalyvaujant A. Šleževičiui ir 
V. Landsbergiui bei jų ad
vokatams K. Lipeikai. V. Am-
brazui ir I. Kaganui, buvo 
išklausyta lingvistinės eksper
tizės išvada, kurioje sakoma, 
kad Vytauto Landsbergio žo
džiai pasakyti per Lietuvos 
radiją transliuotoje spaudos 
konferencijoje: . ,Kas gali 
paneigti galimybę, kad gal jis 
porą šimtų tūkstančių tur i ki
šenėje už tai" nėra teiginys. 

Pasak A. Šleževičiaus ad
vokato K. Lipeikos, teismo posė
dis a t idėtas , konkret i kito 
posėdžio data nepaskirta. 

Vytautas Landsbergis pirma 

bet nenorėjo j ų iš ta isyt i ir 
negana to, jomis naudojosi. 

Vytau tas Landsbergis primi
nė, kad valstybės t u r t a s ilgą 
laiką nebuvo indeksuotas , tuo 
pasinaudojo asmenišką finansi
nį interesą turinčios grupuotės. 
„Tokią padėtį a š k r i t ikavau ir 
kr i t ikuosiu" , pažymėjo j is . 

Vytautas Landsbergis neatsa
kė į klausimą, kas mokės pini
ginę kompensaciją, je igu ja 
teismas ieškovo naudai priteis. 
J is pabrėžė, kad iki pr i imant 
sprendimą reikės a tsakyt i į 
daug klausimų, susijusių su 
p r iva t i zav imo e iga ir ypač 
valstybės tur to l ikimu. 

reiškė, kad teismo procesas, 
kuriame nagrinėjamas ministro 
pirmininko Adolfo Sleževičiaus 

lėktuvinių raketų aikštelės ir dienį spaudos konferencijoje pa
minėtas angaras priklauso už
darajai akcinei bendrovei „Vol-
gaservis". kuri šiuos objektus 
pr ivat izavo, o žemės plotą jam pateiktas ieškinys dėl to, 
nuomoja. jog j i s rugpjūčio pabaigoje 

Teritorija, supanti buvusią vykusioje spaudės konferenci-
karinę bazę, atiduota Lentvario joje teigė vyriausybės vadovą 
miesto sodininkams. turėjus naudos iš „Literatų 

Kolektyvinio sodo sklypai svetainės" Vilniuje privatiza-
buvo skirti akcinės bendrovės vimo, yra svarbus ne kaip dviejų 
. .Kaitra" bei kitu įmonių dar
buotojams, tremtiniams, inva
l idams, daugiavaikėms šei
moms . Iš viso skirta apie tris 
šimtus sklypų. 

„Lietuvos ryto" paklaustas 
apie įsigytų objektų panau
dojimą, uždarosios akc inės 
bendrovės , ,Vo lgase rv i s " 

žmonių bylą, o kaip institucija, 
kuri svarsto esminius privati
zavimo klausimus. 

Pasak Landsbergio. Adolfas 
Sleževičius ir jo atstovai teisme 
neatsakė į klausimą, kaip ver
tinti vyriausybes veiksmus. O ji 
dvejus metus žinojo, jog priva
tizavimo įstatyme yra spragos. 

Vilniaus universitete 
mokoma Rytų kalbų 

Vi ln iu s , lapkričio 24 d. (LA 
- Nuo spalio mėnesio Orienta

listikos centre, esanč iame prie 
Vilniaus universiteto Filologijos 
fakulteto, pradėtos dėstyti pen 
kios kalbos: japonu, kinų, ara
bų, korėjiečių bei sanskri to. 

Sį centrą 1993 m. pradžioje 
įsteigė japonų kalbos dėstytoja 
D. Švambaryte . Centro veiklą 
f inansuoja Japoni jos fondas 
i-Japan Foundation1 , nupirkęs 
apara tūra ir kita būtiną įrangą. 

Dabar japonų kalbos moko 
dėstytoja iš Japonijos Tomono 
Goda. korėjiečių — dėstytojas 
Kang Sung Eun. Sanskr i to pa
skaitos šiuo metu nevyksta, nes 
dėstytojas V. Vidūnas išvyko 
stažuoti j Indiją. 

Daugiausia mokosi japonų 
kalbos — 70 s tuden tų (trimis 
lygmenimis^. Kitos kalbos turi 
mažiau studentų: a rabų — 25, 
kinų - 20. korėjiečių — 4 stu
dentai . 

Vakarų Europos Sąjungos 
Asamblėjos sesijos rengiamos 
du kartus per metus. Svarbiausi 
40-ojoje sesijoje svarstyti klau
simai, pasak prelegentų, buvo 
Europos Saugumo ir gynybos 

";ka bei Vakarų Europos 
Sąjungos santykiai su Rusija. 

Lietuva yra Vakarų Europos 
Sąjungos asocijuota partnerė. 

=tatusą turi Vyšegrado ir 
s šalys, taip pat Bulgari

ja ir Rumunija. Prelegentų nuo
mone. Baltijos šalys ateityje 
gali realiausiai pretenduoti tiek 
i VES, tiek į Europos Sąjungos 

totas nares Lietuvos 
derybos su Europos Sąjunga dėl 
to, kaip žinoma, prasidės kitų 
metų pradžioje. 

Algirdas Saudargas priminė, 
kad 1996 metais tarptaut inė 
konferencija spręs Europos Są
jungos išplėtimo klausimą. Lie
tuvai, pasakė jis. svarbu iki to 
laiko tapti šios organizacijos 
asocijuota nare. Galimybės, jo 
nuomone, t am yra. 

Svarstoma kaip išminuoti 
Kauną 

Vilnius , lapkričio 23 d. (LA) 
— Į Žemųjų Kaniūkų laukus už 
Lampėdžių lapkričio 19 d. su
važiavo Kauno valdžios atsto
vai, kariškiai bei Vokietijos 
firmų VBU ir VALLON specia
l istai . Čia buvo aptar iamos 
Kauno tvirtovės išminavimo 
problemos, Vokietijos firmų 
a t s t o v a i demons t r avo nau
j a u s i u s m e t a l o ir minų 
ieškiklius, įgalinančius aptikti 
visus metal inius daiktus (nuo 
mažos vinutės iki bombos*, 
esančius iki 6 m gylyje. 

K a u n o apylinkėse išmina
vimo darbas yra labai reika
l i n g a s . Kaip rašo Vi tuc l i s 
Jone l iūnas „Lietuvos a ide" , 
praėjusio šimtmečio pabaigoje 
rusų caras palei Vokietijos sieną 
sumanė įrengti gynybos liniją. 
1882 m. pradėtos statyti keturių 
mies tų gynybinės tvir tovės. 
Vienas iš tų miestų — Kaunas 
Čia pastatytą tvirtovę sudarė 8 
fortai, 8 baterijos ir dvi gynybos 
linijos. Pastatyti ir visi kiti rei
kiami tvirtovės statiniai — ka
reivinės, šaudmenų sandėliai. 
K a u n o tvirtovei priklausė apie 
190 objektų. 

Per I pasaulini karą Tvirtovės 
sandėliuose buvo ne tik parako, 
dinamito, bet ir piroksilino, kitų 
sprogstamųjų medžiagų. Tvirto
vės teritorijoje ir iki šio' gali 
būti jų likę. Yra duomenų, kad 
kai kariuose fortuose yra Iii 
nesprogusių 1914 m. karo ar
tilerijos sviedinių. 

Per II pasaulinį karą fortai 
;rgi buvo naudojami kar in iams 
t iks lams . Po karo tvir tovės 
įrenginiais naudojosi sovietų 
kariuomene. J šulinius ir grio
vius buvo metami šoviniai be 
sprogdiklių. Kaune aštuonios 
vietos tebekelia didelį pavoju 

P r i e š k e l e r i u s m e t u s 
„Geležinio vilko' išminuotojai 
rado sprogmenų IV forto t e n 
torijoje, artilerijos sviedinių — 
prie II forto kazematu 

Taigi Kauno išminavimo pro
blema aktuali Vicemero A. 
Koryznos iniciatyva parengtas 
K a u n o gynybines tv i r tovės 
i šminav imo projektas . J a m 
įgyvendinti ateinančiais me
tais vyriausybė turėtų skirti 3 
milijonus litų. 

J Kauną pakviestieji ekspertai 
iš Vokietijos turi didelę patirtį 
išminavimo darbuose. Vokietijo 
je nuo pokario laikų iki šiol 
galioja įstatymas, pagal kurį bet 

kokius statybos darbus galima 
pradėti tik tada. kai statybos 
vietą ištiria išminuotojai. Lie
tuvoje tokio įstatymo nėra. Vo
kietijoje šiuos darbus atlieka 
didelę patirtį sukaupusios abi 
minėtos firmos. Apie jų veiklą 
pasakojo VBU Atstovai. Vokie
tijoje išminavimo darbus ka
riuomenė gali atlikti tik savo 
teritorijoje. Savivaldybių teri
torijoje dirba VBU ir VALLON 
firmų specialistai. Jei būtų 
sukurta su šiomis firmomis ben
dra Lietuvos ir Vokietijos 
įmonė, vokiečiai Lietuvos spe
cialistams perteiktų savo patirtį 
ir žinias, padėtų ieškoti sprog
menų buvusios Kauno tvirtovės 
objektuose, nepažeisdami jų 
istorines vertės. Kaip ..Lietuvos 
a idui" pasakė VBU firmos 
Berlyno direkcijos atstovas W. 
Unbereit. ar bus įsteigta bendra 
Lietuvos ir Vokietijos įmonė, 
priklausys nuo Lietuvos vy
riausybės sprendimo — ar skirs 
lėšų Kauno gynybinės tvirtovės 
išminavimo projektui. 

Lietuvos Krašto apsaugos mi
nisterijos motorizuotos pėsti
ninkų brigados ..Geležinis vil
kas" inžinerinės tarnybos virši
ninkas vyr. Įeit. J. Barškietis 
mums papasakojo, kad inžinie
riniai būriai yra kiekviename 
batalione. Visoje Lietuvoje yra 
apie 40 išminuotojų, bet sava
rankiškai išminavimo darbus 
gali atlikti t ik 16. Kaune sava-

vimo darbus 
gali atlikti tik du .: Geležinio vil-

Vytauto Didžiojo 
išminuotojai. Taigi 

ndra įmone su Vokietijos spe
cialistais steigti vertėtų. 

VBU firmos specialis-
jau porą savaičių atlieka 

sprogmenų paieškos darbus 
Kauno VIII forte. Po pirmųjų 
paieškų j ie aptiko (nuo II 
pasaulinio karo' nesprogusi 175 
mm artilerijos sviedinį. Darbai 
tęsiami. 

KALENDORIUS 

Gruodžio 6 d.: Šv. Mikalojus, 
vyskupas i IV amž. I; Dausa. To
lutis. Vėtra 1864 m. mirė Lie
tuvos istorikas Simanas Dau
kantas. 

Gruodžio 7 d.: Šv. Ambrazie
jus, vyskupas. Bažnyčios moky
tojas (gimė 339 m., mirė 397 
m>. Jaunutis. Aras. Daugardas. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

KLAUSIATE - ATSAKOME 
B O R A GALLIN-

GALINAITYTĖ, M D 
Klaus imas . Mano mama, j au 

sulaukusi 80 metų, yra silpnos 
sveikatos ir kasdien turi imti 
kelių rūšių vaistus, kurie prira
šyti trijų gydytojų — specialistų, 
gydančių ją nuo skirtingų ligų. 
Mama kar ta is susimaišo ir ne
atsimena, ar vaistus jau ėmė, 
nuo ko tie vaistai, kaip j ie 
veikia kar tu su kitais ir pan. 
Ant buteliuko užrašai nedaug 
pasako ir aš rūpinuosi, kad 
mamai vaistai gali daugiau pa
kenkti , negu padėti. Kadangi 
gyvenu gan toli, negaliu pat i 
mamos prižiūrėti, bet ruošiuosi 
pas ją netrukus atvažiuoti ir 
reikalą patyrinėti . Pa ta rk i te , 
kuo geriausiai šiuo atveju vado
vautis? 

A t s a k y m a s . Sut inku, kad 
daugeliui vyresnio amžiaus 
žmonių k a s d i e n i n i s v a i s t ų 
ėmimas sudaro problemą. Pagal 
statistiką, Amerikoje yra per 36 
milijonai žmonių, jau sulau
kusių 60 metų, ar dar vyresnių, 
kurie kasdien vartoja daugiau 
kaip vienus, gydytojų prirašy
tus, vaistus. Kadangi vaistų 
kiekiai skiriasi ir juos reikia im
ti kar ta is skirt ingu laiku, vy
resniesiems asmenims tai suda
ro daug maišaties bei sunkumų. 

Pagrindinis a tsakymas: ko
munikacija su gydytoju. 

Kai pacientas gauna naują re
ceptą, turi būtinai gerai išsi-
klausinėti gydytoją apie tuos 
vaistus. Štai keli klausimai, 
kurie gali būti naudingi. 

1. Kaip vaistai vadinasi ir ko 
galima juos vartojant tikėtis, ką 
jie gydo? Nebijokite ilgų lo
tyniškų ar moksliškų pavadini
mų, paprašykite, kad gydytojas 
juos ištartų, net jeigu ir būtų 
jums sunku pakartoti , ar atsi
minti. 

2. Kaip reikia vaistus vartoti: 
po valgio, prieš valgį, su mais
tu, ryte. vakare? Kiek ilgai 
reikės juos iš viso vartoti? 

3. Ar yra maisto, gėrimo, kitų 
vaistų, kurių reikia vengti, kai 
vartoju šiuos vaistus? Pvz., kar
tais negalima gerti alkoholinių 
gėrimų, kartais vartoti pieniš
kus produktus, gerti kavą ir 1.1. 
Taip pat verta paklausti , ar 
nėra draudžiama ką dirbt i , 
vairuoti automobilį, maudytis 
ežere, jūroje, kai t int is saulėje, 
kol vartojami tie vaistai. 

4. Ar paėmus vaistus, yra ko
kių šalutinių simptomų, pvz., 
galvos svaigimas, mirgul ia
v imas akyse , sk randž io a r 
žarnyno sutrikimas, smarkus 
širdies plakimas, staigus karš
čio antplūdis. Ką reikia daryti , 
jeigu tas pasitaiko? Kada tie 
šalutiniai simptomai pavojingi? 

5. Pas naują gydytoją būtinai 
reikia nusinešti visus varto
jamus vaistus, kad jis matytų ir 
savo kartotekoje galėtų pasi
žymėti, ką pacientas jau varto
ja. Taip pat reikia būt inai 
pasakyti, kokius neprirašytus, 
bet šiaip be recepto nusipirktus 
vaistus dažnai vartojate, pvz.. 
aspiriną, nuo kosulio lašus. 
miegą žadinančias tabletes ir 
pan Aspirinas skysti na kraują, 
todėl pacientai, kurie gauna kai 
kuriuos vaistus kaip tik kraujo 
skystinimui, turė tu vengti as
pirino. Taip pat kai kurie, bet 
kurioje vaistinėje ar parduotu 
vėje gaunami vaistai, stab
dantys kosėjimą, vartojami, 
sergant slogomis, influenza, 
padidina kraujospūdį ir gali 
būti pavojingi žmogui, kur is ir 
šiaip turi aukštą kraujo spau
dimą. 

Paklauskite gydytojo, kaip 
naujieji vaistai veikia su visais. 
čia suminėtais , ir j au kitų 
daktaru prirašytais vaistais. 

6. Paprašykite gydytojo, gal 

t u r i kokios informacijos raš tu 
ap ie tuos naujus vaistus, kad 
ga l ė tumė te namie neskubėda
mi ska i ty t i ir geriau suprast i . 

7. Kar ta i s gydytojai labai 
s k u b a ir nenoriai atsakinėja į 
k l aus imus , stengdamiesi pa
c ien tą greičiau iš kabineto 
išleist i ir pakviesti kitą. Tačiau 
labai svarbu gauti a t sakymus į 
tuos klausimus. Jeigu gydytojas 
p a t s ne tu r i laiko a tsakyt i , tada 
reikia, kad gailestingoji seselė tai 
padarytų . Reikia pastebėti, kad 
r e t a s gydytojas nea t sakys į 
k laus imus, jeigu jau klausiama. 
Pac ien ta i dažnai laukia, kad 
gydytojas pasiūlytų daugiau in
formacijos ir drovisi k laust i , o 
gydytojas beskubėdamas to ne
pada ro , tai ta ip ir lieka. Tada 
padaromos kar ta i s labai pavo
j ingos klaidos. 

Iš savo pusės noriu pastebėti, 
k a d gal ima vyresniam žmogui 
palengvint i vaistų vartojimą. 
Ka i atvyksite pas mamą, sus-
k i r s tyk i t e jos tabletes pagal 
dienas, kasdien imamus vaistus 
sudėk i t e į atskirą indelį. Tada 
ja i bel iks paimti visas, t ame in
delyje esančias , t ab le tes ir 
nebus maišaties. Aš savo vyres
n i e m s pacientams patar iu , kai 
j ie skundžiasi , kad netur i tiek 
d a u g mažų indelių, naudoti 
d ė ž u t ę , ku r io j e s u d e d a m i 
k i a u š i n i a i ( t ik ne ka r to 
n inę) , p i rma gerai išvalius 
tuos „šulinėlius". Galima taip 
sudėstyt i visos savaitės vaistus. 
Ka i praeis savaitė ir visi vaistai 
iš T,šulinėlių" bus suvartoti, 
g a l ima sudėstyti ateinančios 
sava i t ė s tabletes. Jeigu vaistai 
b u s laikomi sausoje, vėsioje 
vietoje, kur prie jų neprieis 
sau lės spinduliai, kelios dienos 
be bute l iuko jiems nieko nepa
kenks . Žinoma, galite paklausti 
gydytojo, ar jis nieko prieš tokį 
va i s tų išdėstymą. 

K l a u s i m a s . Neseniai turėjau 
a tnau j in t i vairavimo teisių lei
dimą, tai , užpildant dokumen
tu s , buvo klausimas, ar nenorė
č iau po mirties savo organų 
padovanoti medicinai, kad būtų 
g a l i m a pagydyti kokį vargšą 
ligonį, kur iam be organo perso 
d in imo gresia t ik ra mirt is . 

Į s iva izduoki te , koks buvo 
m a n o nusivylimas, kai išgirdau. 
k a d esu per senas (esu jau 
,,perlipęs" 70 metų — dar nelabai 
n u o jų toli...). Buvo paaiškinta, 
kad žmonės per visą gyvenimą 
suvar toja daug visokių vaistų, 
t a i organai gali būti netinkami. 
Aš asmeniškai manau, kad tai 
savot i ška diskriminacija prieš 
vyresn ius žmones. Ar nebūtų 
ge r i au kiekvieną atvejį vertin
t i atskirai? Esu sveikas, stiprus, 
gera i girdžiu, neblogai matau, 
ta i a r logiška atmesti tokius au
kotojus, kai visi vis skundžiasi, 
kad organų t rūksta? Kai ku
r i ems mano pažįstamiems pasi
t a i k ė panašūs atvejai ir mes 
e s a m e t ikrai įsižeidę. 

A t s a k y m a s . Galiu suprasti 
J ū s ų nepasitenkinimą, kad bu
vo neįver t in tas toks geranoriš
k a s pasiūlymas. Turite suprasti, 
kad vyresnio amžiaus sulaukus, 
ka i kur ių individų arterijos jau 
y r a kiek sukietėjusios, tad 
š i rd is , inkstai , kepenys dažnai 
negal i gauti pakankamai krau
jo ir dėl to nėra geriausios ko
k y b ė s . Del šios priežasties 
o r g a n ų aukotojų amžiaus riba 
n u s t a t y t a iki 65 metų. Reikia 
pas tebėt i , kad oda. kaulai , akių 
a u d i n i a i papras ta i y ra pri
i m a m i . Žinoma, yra daug prie 
žasčių, dėl kurių jokio amžiaus 
aukotojo organai net inka. Tai 
vėžio liga sergantieji, diabe
t ika i , turintys HIV užkrėtimą ir 
pan . 

Laiške su klausimu, kurį ga
vau iš „Draugo" redakcijos, 

Lietuvos ..lakštingalos", kaip korespondentas, aprašydamas Lietuvos Radijo ir televizijos vaikų 
choro koncertą, pažymėjo, gražiai „čiulbėjo Jaunimo centro scenoje, sužavėdamos kupiną salę 
publikos. 

Nuotr. J o n o Tamulaič io 

LIETUVOS IV AKUŠERIŲ -
GINEKOLOGŲ SUVAŽIAVIMO 

REZOLIUCIJA 
Lietuvos akušerių — gine

kologų suvažiavimas įvyko 1994 
m. spalio 20-21 d. 

Po III Lietuvos akušerių — 
ginekologų suvažiavimo Lie
tuvos akušerių — ginekologų 
draugija priimta j Europos ir 
Pasaulio akušerių — ginekolo
gų mokslines organizacijas. 

Gerinant motinos ir vaiko 
sveikatos priežiūrą, Lietuvos 
moterų sveikatos apsaugoje įvy
ko daug pokyčių: 

įdiegti nauji motinos ir vaiko 
būklės tyrimo ir gydymo meto
dai (patobulinta vaisiaus KTG-
nė. ultragarsinė antenatalinė 
diagnost ika, doplerometrija, 
endoskopinė diagnostika ir gy
dymas); 

ypatingu pasiekimu laikyti
nas naujagimių nuo 500g svorio 
registras: 

vis daugiau išgyvena mažo 
svorio naujagimių; 

sumažėjo perinatalinis mirtin
gumas; 

įgyvendinami „vaikui drau
giškos ligoninės" principai: 

įsteigti Vilniaus ir Kauno Pe-
rinatologijos centrai; 

nepaminėta, kurioje Amerikos 
valstijoje Jūs gyvenate. Kai 
kuriose valstijose aukotojai vis 
t iek pažymimi ant vairavimo 
leidimo, nepaisant jų amžiaus. 

K l a u s i m a . Gydytojas, pa
tikrinęs mane, pasakė, kad sto
rojoje žarnoje atsirado keli poli
pai. Jie dar nėra piktybiniai, bet 
j i s vis tiek pataria išimti, nes 
tuomet labai sumažėja vėžio pa
vojus. Esu 59 metų amžiaus ir. 
rodos, nejaučiu jokių nepatogu
mų ar skausmų. Net į galva 
neatėjo, kad kažkokie augliai 
manyje atsirado. Esu labai susi
jaudinusi ir išsigandusi, ką J ū s 
patariate? 

A t sakymas . Kasmet Ameri
koje apie 152.000 asmenys su
serga išeinamosios arba storo
sios (colon) vėžiu. Iš susirgusiųjų 
maždaug 57,000 miršta, ka ip 
praneša ,,American Cancer So-
ciety". Šalia plaučių vėžio, ta i 
didžiausias vėžiu susirgimų 
skaičius. 

Dažniausiai šis vėžys prasi
deda nepiktybiniais augliais 
(precancerous grovrth), todėl 
paprastai gydytojai ir tikrina, ar 
pas pacientus neatsirado tų 
polipų. Yra tikima, kad auglius 
pašalinus, susirgimai i : ein? 
mosios žarnos vėžiu sumažėja 
iki 90 procentų. 

Žmonėms, sulaukusiems dau
giau kaip 40 metų amžiaus, 
Ampr kos Vėžio draugija pataria 
kasmet nuodugniai pasitikrinti 
pas gydytoją, ar nėra išeinamoje 
žarnoje vėžio pradžios, arba bent 
atsiradusių polipų-auglių. Šiuo 
atveju atsarga gėdos nedaro ir 
patarčiau klausyti savo gydyto
jo patarimo 

Vilniuje į.-teigtas šeimų pla
navimo centras; 

sudaryta ir pa tv i r t in ta nacio
nalinė šeimos planavimo prog
rama. 

Didelį rūpestį kelia dėl pablo
gėjusių ekonominių ir socialinių 
sąlygų mažėjantis gimstamu
mas ir natūralus gyventojų prie
augis, didelis per inatal inis ir 
moterų mir t ingumas: 

gimstamumas Lietuvoje tebe-
reguliuojamas abortais; 

išlieka didelis moterų serga
mumas lytinių organų vėžiu; 

daug lytiniu keliu plintančių 
infekcinių ligų; 

didelis sergamumas endokri
nine patologija; 

stokoja diagnostikos, tyrimo 
bei gydymo priemonių. 

Įvertinus esamą padėtį. IV 
Lietuvos akušerių-ginekologų 
suvažiavime, suformuluoti stra
teginiai t ikslai: 

1. Moterys neturi mirti nuo 
nėštumo ir gimdymo kompli
kacijų: 

2. Žmogaus gyvybė turi būti 
apsaugota nuo pat užsimezgi
mo. 

Šių tikslų vieni akušeriai — 
ginekologai pasiekt i nepajėgūs 
be vyriausybės ir visuomenės 
supratimo ir paramos . 

Veik los k r y p t y s : 

1. Nedelsiant spręsti aktu
a l i aus ias per ina to logi jos ir 
ginekologijos problemas: 

peržiūrėti nėščiųjų gestozių. 
priešlaikinių ghaėymą, krauja
vimų gimdymų metu priežiūra 
ir gydymą; 

priešvėžinių bei lytiniu keliu 
plintančių ligų profilaktiką, 
diagnostiką ir gydymą; 

įgyvendinti šeimos planavimo 
programą. 

2. įsteigti mokslines perinato
logijos. endoskopinės ginekolo
gijos, ultragarsines diagnostikos 
ir kt. asociacijas; 

3. įsteigti etikos komisiją; 
4. koordinuoti išvykas į tarp 

taut in ius renginius ; 

5. išplėsti ryši us su kitų šalių, 
ypač Ba l t i j ' . moks l inėmis 
draugijomis; 

6. dalyvaut i , sudarant podip 
lominių studijų programas; 

7. v a d o v a u t i gydyto jų 
atestacijai; 

8. informuoti vyriausybe ir 
par lamentą apie motoru svei
katos padėtį Lietuvoj? 
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L I E T U V O S Š I R D I E S 
A S O C I A C I J O S D A R B O 

P R A D Ž I A 

V i l n i u j e įvyko n e s e n i a i 
susikūrusios visuomeninės or
ganizacijos — Lietuvos širdies 
asociacijos — valdybos pirmasis 
posėdis. Šios asociacijos t ikslas 
— remti kardiologiją, propaguo
ti s v e i k ą g y v e n i m o būdą. 
rūpintis , kad Lietuvoje kuo ma
žiau žmonių sirgtų širdies ir 
kraujagyslių ligomis. Asocia
cijos na r iu gali būti kiekvienas 
asmuo, sumokėjęs nario mokes
tį. 

Jos nariais jau tapo nemažas 
būrys žymių Lietuvos kardiolo
gų, k i tų sričių medikų, stoja 
taip pa t kunigai , verslininkai. 
I kviet imą tapt i kolektyviniu 
asociaci jos n a r i u a t s i l i epė 
Lietuvos Akcinis inovacinis 
bankas , laukiama ir daugiau 
bankų, taip pat politikų, žmonių 
iš k i tų sferų. 

Pirmajame Širdies asociacijos 
valdybos posėdyje nuspręsta 
s t e ig t i k lubus s e r g a n t i e m s 
širdies ir kraujagyslių ligomis. 
Juose savo patyrimu dalinsis to 
patic likimo žmonės, konsul
t u o j a m i gyHvtojų. b e n d r a i 
mokysi ive : savo negalią. 
Ta ;i • !eisti profesinį 
žurnalą ..Kardiologijos semina
rai ' a ^teigti širdies 
asociacijos Krašių sekcijas, pa
dėti rdiologams kelti savo 
kva l i f ikac i j ą , o v i s i ems 
žmonėms — išsaugoti sveiką 
širdį. 

Širdies asociacijos arba širdies 
fondai veikia daugelyje pasaulio 
š a h ų - ' (Elta, 11.25) 

L I E T U V O J E D A U G Ė J A 
SERGANČIU SIFILIU 

Respublikiniame odos ir vene
rinių ligų dispanseryje šiais 
metais užregistruotas rekor
dinis sergančiųjų sifiliu skaičius 
— 1,758 šia venerine liga 
užsikrėtusių asmenų. 

Paskut in į kartą Lietuvoje 

L I N A S A. S IDRYS, M .D . 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 

9830 S. Rldgetand Ave. 
Chicago Ridge, IL M415 

708-636-6622 
4149 W. 63rd St. 

312-735-7709 

sifilio ,,banga" buvo kilusi 1972 
m., tada per m e t u s buvo užre
gistruoti 1,753 asmenys . Šio 
susirgimo priežastys — profe
sionalios informacijos stoka; 
reklamos, propaguojančios be
atodairišką seksą, gausumas . 

62 proc. sus i rgusių vyrų ir 33 
proc. moterų j gydytojus kreipė
si patys. Ki tus ieškodami užsi
registravusių ligonių partnerių, 
surado patys gydytojai. Visi su
augę sifiliu užs ikrė tė lytiniu 
keliu. Buityje š ia liga buvo 
užkrėsti 4 mažamečia i vaikai . 

(Elta, 11.25) 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St., Oafc L iwn. IL 

Pirmas apyl su Northwesterr> un-to 
dipiomu. lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260 

Kab. 312-735-4477; 
Rez. (708)246-0067: a'ba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILOING 

6449 So. Puiaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Vaia">aos pagai sus ta' ~ą 

P"—C 3 v p p 7vv antrd 12 30-3 v p; 
treid uždaryta ketvd i-3 v p D 

oe"><: •' šeštd 9 v r - i 2 v p p 

6132 S Kedzie Ave.. Chicago 
(312) 778-6969 3-53 (312) 489-4441 

OR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

• ffDraugBbf* j namus — sve
čias, k^ . niekad nenusibosta. 

Lithuanian Mercy Lift dari n-iknlauja ir ..dnugpop - kai> R;*' 
RiSkiene, LML vicepirm., Virginiją Joku! .iuskiene Burba 
iždininkas. 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55tn St . Chicago. IL 
Tai. (312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagai susitartą 

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

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

Kasdien 1 iki 8 v v 
'ŠSkyruS treč šešt 12 iki 4 vai p p 

Cardiac Diagnosis. 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 pagai susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagai susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas 'Kalba lietuviškai) 

Tiknna akis. p'itaiko atomus 
2618 W. 71st St. 

Tel. (312) 737-5149 
Va1 pagal susitarimą 

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

Tel. (708) 448-1777 

D r . R A I M U N D A S R U G I N I S 
Chiropraktmis g y d y m a s nuo 

nugaros kak lo ir ga lvos skausmų 
1 0 2 5 O g d e n A v e . 

L is le , IL 6 0 5 3 2 
Te l . 7 0 8 - 9 6 3 - 1 4 1 0 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

gvdyrias bei chirurgija 
5635 S. Puiaski Rd., Chicago, IL 

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

708-941 2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vaka'a'S ' savaitgalis tei 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzie. Chicago 60652 
Tai. 312-434-2123 

Pirmd 2 v p p • 7 v v . antr 9 v r -12 
ketvd 12 4 v p p . penktd 12 • 6 v v 

Kab. tel.(312)471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 
7 7 2 2 S. Kedz ie A v e . , 

Chicago, I I I . 6 0 6 5 2 

Va 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzie 

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 Community ligoninėms 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pr>e Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312) 585-7755 

ARAS ZLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samaritan Medlcal Center 

Napervllle Camput 
1020 E. Ogden Ave . , Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0080 

Valandos pagal susitarimą 

I 
r 



Lituanistikos tyrimo ir studijų centre lapkr. 25 d. įvyko pasitarimas su Lietuvos Seimo nariu 
Balm Gajausku dėl mokslinio bendradarbiavimo su jo vadovaujama Lietuvos Tremtinių ir politinių 
kalinių sąjunga. Nuotraukoje iš kairės: prof. dr. Leonardas Sauka, dr. Kęstutis Pečkus, LTSC 
pirm. prof. dr. Jonas Račkauskas, Balys Gajauskas. Povilas Vaičekauskas, Stase Petersonienė 
ir Jonas Dainauskas. 

LENKAMS NIEKAIP 
NEĮTIKSI 
IGNAS MEDŽIUKAS 

Vyresniej i b ro l ia i 

Lenkai, atnešė Lietuvai krikš
čionybę, jaučiasi lyg būtų mūsų 
krikštatėviai , apdovanoję mus 
kar tu su krikščionybe ir aukš
tesniąja ku l tū ra . Todėl vi
suomet reiškė pretenzijų ir 
politiškai vadovauti, nes. jų 
supratimu, valstiečių tau ta yra 
per žemo intelekto, kad galėtų 
savarankiškai tvarkytis . Sek
dami lenkų diduomene, Lietu
vos bajorai stengėsi pabrėžti 
savo pranašumą, mokėdami 
l e n k i š k a i , nes t a i re iškė 
aukštesnės kultūros požymį. Po 
1569 m. unijos lenkų kalba buvo 
virtusi neoficialiai vyraujančia 
Didžiosios Lietuvos kunigaikš
tijos kalba. Net įsikūrę Vilniu
je jėzuitai j didikus kreipdavosi 
lenkiškai ar lotyniškai. 

Moksleivija, kilusi iš kaimo, 
norėdama prilygti lietuviams 
bajorams, gėdinosi savo valstie
tiškos kilmės ir kalbos, savo 
pavardes sulenkindavo ar bent 
pridėdavo lenkiškas galūnes. 
Lietuvos bajorų, dvasininkijos ir 
šv iesuomenės lenkų kalbos 
mokėjimą jie laikė aukštesnei 
kultūrai priklausymo požymiu, 
todėl stengėsi ler kiškai kalbėti 
ir žavėjosi lenkų kultūra. Net 
Vincas Kudi rka , besimoky
damas Marijampolės gimnazijo
je, buvo visai sulenkėjęs, gėdi

josi viešai savo tėvo, kaimiečio 
ūkininko. 

Žymioji Lietuvos bajorų dau
guma tapo fanatiškais lietuvių 
tautinio atgimimo priešais, j ie 
buvo net aršesni negu tikrieji 
lenkai. Bet charakteringa, kad 
ir daugelis lenkų nepripažino 
lietuvių, kaip atskiros tautybės. 
..Šiandien suprantame lietu
vius politiškai ir tautiškai kaip 
kitaip kalbančius lenkus"', — 
kadaise rašė lenkų laikraštis 
..Dziennik Poznanski". 

Net ir dabar, kai Lietuva tur i 
keliolika aukštųjų mokyklų, 
jiems negalima įtikti, nes j ie 
ž iūr i j l i e tuv ius , kaip į 
j aunesn ius brolius, kuriuos 
reikėtų vesti už rankutės, o kai 
nesiduoda vedami, nori būti sa
varankiškais, labai supyksta. 

P ik t a informacija spaudoje 

Štai neseniai lenkų laikraštis 
..Nowa Europa*" labai jau neob
j ek tyv i a i ap rašė Lietuvos 
gyvenimą, pažymėdamas, kad 
p a r d u o t u v ė s e yra gausu 
užsienio prekių, bet čia pat 
komentuoja, kad tos prekės 
importuotos nelegaliu keliu, bet 
kontrabanda. Apie lietuvišką 
gamyba atsiliepia irgi labai 
neobjektyviai. Rašo. kad prekės 
yra labai prastos kokybės, kurių 
net lyginti negali su užsienie

tiška kokybe. Maisto produktai 
— pasibaisėtini. Užsienietis, 
valgantis lietuvišką dešrą, esąs 
tikras didvyris. Taigi matome, 
kokią piktą informaciją skelbia 
lenku spauda apie Lietuvą, o 
juk neseniai su jais buvo pasi
rašyta sutartis, tai a r galima 
tikėtis, kad ta sutar t i s bus 
vykdoma? 

Mais to gaminių p a r o d a 
Varšuvoje 

Ka ip rašo korespondentė 
Edita Degutienė („Lietuvos 
a idas" . Nr. 20o>, nesenia i 
Varšuvoje Lietuvos žemės ūkio 
ministerija su Lietuvos amba
sada surengė lietuviško maisto 
gaminių paroda- Visi renginyje 
dalyvavę lenkai tvirtino, kad 
tokių puikių produktų jie seniai 
nebuvo valgę, kad dažnas 
lietuviškas gaminys ne tik ska
nesnis, bet ir natūralesnis, taip 
pat originalesnis už vakarie
tišką, o neretai ir už lenkišką. 
Visi dalyvavusieji, t a rp kurių 
buvo ir daugelis užsienio amba
sadų atstovų, skatino neprarasti 
tokios retos šiais laikais mais
to gamybos kokybės. Korespon
dentė pabrėžia, kad į šį renginį 
nebuvo a tvež t i spec ia l ia i 
parinkti gaminiai, bet tokie 
patys, kurių daugybę randame 
Lietuvos miestų parduotuvėse. 

Jdomu, kad į šį renginį buvo 
pakviesti lenkų didžiausių dien
raščių žurnalistai, deja. jų atsto
vaujamuose dienraščiuose ne
buvę jokių atsiliepimų. Taigi 
matome, kad lenkai y ra likę 
tokie patys , kokie buvo 
anksčiau, su kuriais lietuviai 

yra turėję tiek daug skaudžių 
n e s u s i p r a t i m ų . T e i s i n g a i 
sakoma, kad kuprotą ištaiso tik 
kars tas! 

T o l i a u koresponden tė E. 
Degutienė stebisi, jei kuriam 
nors l i e tuv iu i l e idž iama 
pasisakyti Lenkijos spaudoje, 
kodėl j is dažniausiai kritikuoja 
savo tėvynę ir tautiečius. Argi 
t ikrai Lietuvoje nėra nieko gero, 
vien t ik mafija, korupcija, 
partijų kivirčai? 

Ž a d a steigti radijo stotį 

Lietuvos spaudoje, per radiją, 
TV nuolat pateikiama žinių iš 
Lenkijos gyvenimo. Ir tos žinios 
pa te ik iamos objektyviai, be 
jokios pagiežos. Jei k a m ne
užtenka tos informacijos, gali 
klausytis Lietuvos lenkų radijo, 
s tebėti Lenkijos TV laidas, 
skaityti lenkų spaudą. Neseniai 
Lenkijoje buvo pranešta, kad 
d a b a r y ra labai p a l a n k u s 
momentas įsteigti lenkų tele
vizijos stotį. Tikimasi artimiau
siu l a i k u gaut i L i e t u v o s 
vy r i ausybės leidimą. Šiam 
reikalui Lenkijoje jau sukur tas 
specialus fondas. Taigi pasi
rašyta sutar t is , atrodo, bus 
naudinga t ik lenkams, nes 
Lenkijos TV ir radijo programos 
tau t inėms mažumoms vietos 
nėra. Kai Lenkijos lenkai apie 
tai sužino, jie tiesiog nelinkę 
patikėti. Ar galima įsivaizduoti, 
kad ka r i ams skirtame laikraš
tyje rašoma, jog Vilnius ir jo 
kraštas buvo iš Lenkijos pagrob
ti ir at i teko Lietuvai neteisėtai. 
Lenkų dienraščiuose buvo ra
šoma, jog lenkai pageidautu, 
kad iš Lietuvos atvykę žurnalis
tai susipažintų su gyvenimu 
Lenkijoje ir apie tai objektyviai 
informuotų skaitytojus. 

Nesuprantama, ko laukia lie
tuviai . Ar jie negalėtų pasi
kviesti Lenkijos žurnalistus ir 
juos supažindinti, kas vyksta 
Lietuvoje, ne tik tamsiame fone. 
bet i r kas teigiama, pozityvu. 
Viešosios nuomonės tyrimo 
duomenimis, prieš trejus metus 
l ie tuviams simpatizavo 45*^ 
lenkų, o paskutiniu metu tik 
21%. Atrodo, kad čia pasitarna
vo neteisinga informacija, viską 
parodydama kaip kre ivame 
veidrodyje. 

Aiškins t au t in ių 
mažumų teises 

Yra žinių, kad n e t r u k u s 
Lietuvoje bus leidžiamas „Slovvo 
Wi]enskie" laikraštis. J i s žada 
teikti informaciją apie politiką, 
ekonomiką, kultūrą, t a ip pat 
aiškint i Lietuvos lenkams apie 
jų, k a i p tautinių mažumų. 

teises. O kokias teises turi 
taut inės mažumos, jų tarpe ir 
lietuviai. Lenkijoje, kurioje ligi 
šiol nė ra pr i imtas t au t in ių 
mažumų į s ta tymas . Lenka i 
Lietuvoje jau daug teisių tur i . 
bet dar daugiau nori turėt i 
privilegijų net už lietuvius; 
kurie y ra krašto šeimininkai. 
Lietuvos lenkai, kiršinami iš 
užsienio, vis ieško, ko nepametę. 
O tuo tarpu Lenkijoje reiškiasi 
didžiausias šovinizmas ir kita
taučių, kurių y ra apie 1.5 mili
jono, diskriminavimas. 

Praėjusių metu vasarą dvi 
Poznanės lietuvaitės poilsiavo ir 
gydėsi vienoje Druskin inkų 
sanatorijoje, kurios ekskursijų 
vadove dirbo lenkė, rusiškos 
mokyklos direktorė. Ji surengė 
ekskursiją į Gardiną. Vežant 
ekskursantus , pasakojo apie 
Lietuvos ir Baltarusijos istoriją 
ir kultūrą. Nors gyvena ir valgo 
Lietuvos duoną, bet Lietuvai 
nelojali ir ją visokiais būdais 
šmeižė. Tos lietuvaitės, kaip 
viena iš jų rašė laiške giminėms 
į Kalifornija, tokio ekskursijos 
vadovės elgesio buvo labai 
paveiktos ir negalėjo nutylėti . 
Todėl, sugrįžusios iš ekskur
sijos, pranešė sanatorijos direk
to r iu i . La i ške rašo . . .kad 
daugelis lietuvių neturi darbo, 
o ji turi du darbus ir dar šmeižia 
Lietuva. Tegul direktorius žino. 
kokius turi tarnautojus". Direk
to r i u s padėkojo , pažadėjo 
reikalą ištirti ir patvarkyti, kad 
tokie dalykai nesikartotų. 

Lietuvos konstitucija leidžia 
tautinėms bendrijoms puoselėti 
savo kalba, kultūrą, papročius, 
bet neleidžiama skleisti infor
macijos, nesuderinamos su tau
t inės , r e l ig inės , social inės 
neapykantos kurstymu, šmeižt 
tu ir dezinformacija. 

Negerai būti jaunesniu broliu, 
kai rusai ir lenkai įkyriai siūlosi 
būti vyresniais broliais, nori 
lietuvius globoti ir versti šokti 
pagal jų muziką. 

ŽLUGO DAR V I E N A S 
BANKAS 

Apie savo veiklos nutraukimą 
paskelbė bankas „Lietūkis"', 
įkurtas 1992 m. Kaune. Pasak 
Lietuvos banko valdytojo pava
duotojo V. Bublio. tai buvo nor
malus bankas, tačiau jam nepa 
sisekė su paskolomis. Tai buvo 
nedidelis bankas, turėjęs tik 
677.450 litų įstatinį kapitalą. 
Banke jau dirba likvidacinė ko
misija. Šiemet jau trečias ko
mercinis bankas nutraukia savo 
veiklą — ..Sekundės", „Žemės" 
ir dabar „Lie tūk is ' . 

Danutė Bindokienė 

Vladivostokas — ne 
Vilnius 

Girdėdami ar skaitydami apie 
k a s d i e n i n i u s n u s i k a l t i m u s 
Lietuvoje, a t l i ekamus paskirų 
kriminalistų a rba organizuotai, 
t r aukome pečiais ir beriame 
ka l t in imus buvus iam režimui, 
dabar t inei vyriausybei, polici
j a i , gyvento jų mora lės su
t r ik imui . Ir galbūt visos tos 
priežastys y ra pagausėjusio nu
s ika ls tamumo gimdytojos. 

Antra ver tus , didelių pasikei
timų metu, ypač persiorganizuo
jant iš vienos valdymo sistemos 
į kitą, kur į laiką visuomet 
vyksta maiša t i s . Tiek perėmę 
valdžią, t iek ir valdomieji dai
rosi patogiausio, lengviausio ir 
pelningiausio kelio į ateitį . 
Greičiausia tą kelią a t randa 
žmonės be p r i n c i p ų ir be 
sąžinės, pas i ryžę bet kokia 
k a i n a , be t k o k i o m i s pr ie
monėmis užsi t ikrint i ne vien 
neišsemiamą pajamų šaltinį, 
bet ir galią. Jų metodai pagrįs
t i smur tu , o j iems nuolaidžia
vimas — baime. 

Turbūt pasaulio istorijoje nėra 
buvę didesnio ir staigesnio 
pasikeitimo, koks ivyko. žlugus 
Sovietų Sąjungos imperijai ir jos 
pagrindinei politinei sistemai — 
komunistų partijai . Komuniz
mas buvo a i šk ia i nubrėžęs 
vietą, ku r kuri gyventojų dalis 
tur i stovėti ir ko išjos reikalau
jama. Nepaklusnieji bei nesuge
bantys pris i taikyt i buvo bau
džiami ar sunaik inami . Rusijos 
pilkosios masės per septynis 
dešimtmečius priprato aklai pa
klusti , o t a m t ikra „elito"' dalis 
— valdyti. Lietuvoje padėtį švel
nino tai . kad per maždaug 50 
metų dar neišmirė arba nespėta 
s u n a i k i n t i visų gyventojų, 
kurių atmintyje liko neišblėsęs 
nepriklausomybės laikotarpis. 

Kadangi vakariečiams, o ypač 
Amerikai , gyvybiškai svarbu 
matyti tikrosios demokratijos 
klestėjimą Rusijoje, žiniasklai-
doje daugiausia atsispindi „pozi
t y v ū s r e i š k i n i a i " , r e č i a u 
užsimenamos ekonominės, poli
t inės , eko log inės ir kr imi
nalinės negerovės. Tačiau ret
karčiais pasirodo straipsnių 
apie organizuota nusikalsta
mumą Rusijoje, pr ieš kurį 
Lietuvos „mafija"' yra tik vaikų 
žaidimas. 

Nusikals tamumų sostine 'ne
ska i t an t Maskvos ir Sankt 
Pe' -rburgo'laikomas Vladivos

tokas, esantis apie 5.000 mylių 
nuo Maskvos, pačiuose to 
limuose rytuose, prie Ramiojo 
v a n d e n y n o . Mie s t a s t u r i 
750 .000 gyventojų , s r i t i s 
pasižymi milžiniškais akmens 
anglies, naftos ir kitų žemės tur
tų ištekliais, o taip pat or
ganizuota nusikaltėlių veikla. 
I š t ikrųjų t a i p gera i or
ganizuota, kad Vladivostoko 
miesto savivaldybė bei teisė
tvarka visiškai įsijungusi į „po
grindžio ekonomiją". Srities 
gubernatoriui E. Nazdratenko 
diriguojant, ša l inami pt 
gūnai , kurie nepri taria krimi
nalistams, stabdoma įmonių pri
va t izac i ja , a t i d u o d a n t j a s 
v a l d y t i n o m e n k l a t ū r a i , 
federalinės lėšos nukreipiamos 
į privačias kišenes, o žurnalis
ta i , kurie drista pasakyti tiesą, 
persekiojami, ne tik patys, bet 
ir jų šeimos. Opozicija jaučiasi 
bejėgė, nes Nazdratenko stipriai 
remia prez. Jelcinas. Š.m. spalio 
mėnesį gubernatorius buvo pa
kviestas į Maskvą, kur Jelcinas 
j am įteikė medalį ui „asmeniš
ką narsumą", parodytą gegužė? 
mėn. įvykusios nelaimės metu 
laivyno amunicijos sandėliuose. 
Vladivostoke. Spėliojama, kad 
Jelcino palankumas susietas su 
NazHrateno įtaka Rusijos par-
iairu e, kur jis užima aukštą 
vietą ir būsimuose prezidente 
rinkimuose gali būti Jelcinui 
naudingas. 

Vakariečių firmos, tikėjusio? 
įsi tvirt inti Vladivostoke, yra 
varžomos, apdedamos mokės 
čiais ir nuolatinėmis baudomis 
už „nusižengimus" taisyklėm? 
kurios kone kasdien keičiamos 
Sėkmingiausia užsienio inves 
ticija iki šiol yra prabangu? 
„casino'" Versailles viešbutyje 
ku r naujai praturtėjusi Vladi
vostoko ..aukštuomenė" ka 
nak t prie lošimo stalų pak 
milžiniškas sumas rublių. 

Sunkiausiai einasi numar 
maisto parduotuvei, kurio- -
tybos Amerikos „Giant" bend 
rovė jau kelinti metai neįste* 
gia užbaigti dėl įvairių s 
valdybės kliudymų, darbinink 
aps i l e id imo ir apy l inke 
ūkininkų, kurie nesilaiko pa
rašytų kontraktų teikti produk 
tus parduotuvei, o juos par
duoda juodojoje rinkoje, nepa; 
sant . kad produktai išaugint 
„Gian t" firmos te ikta parame 

NEBUVO LEMTA ŽŪTI 
J U O Z A S KULIUKAS 

Kartą nuvažiavome prisipirkti tų lagaminų. Gavome 
net penkis komplektus, tai mums reikėjo pagalbos 
nunešt i į geležinkelio stotį. Ten jau laukė vokiečių ir 
amerikiečiu karo policija, kuri mus sulaikė. Džipu 
nuvežė i amerikiečių štabą. Ten liepė visus lagaminus 
išdėstyti ant grindų. Kiekvienas komplektas buvo iš 
keturių lagaminu. Kai visus išdėstėme, buvo pilnas 
kambarys. Amerikiečiai ir vokiečiai žiūri, stebisi, 
klausia, ką mes darysime su tiek daug lagamnų. 
Pasakėme, kad tur ime labai dideles šeimas, tai mums 
reikia. 

Amerikietis gerai kalbėjo rusiškai, ta; jam pasakėme 
visą t'esą. Jis liepė mums eiti ir daugiau čia nesirodyti. 
į sakė visus susodinti į džipą ir nuvežti atgal į stotį. 

Stotis buvo pilna keleivių. Kiti nebuvo labai 
patenkint i , mus pamatę. Kiel> vėliau vėl nuvažiavom 
į tą miestelį. Kai nuėjau nusikirpti plaukų, pamačiau, 
kad tas pats vokiečių policininkas žiūri pro langą. Tuoj 
atėjo ir amerikietis. Palaukė kol baigė kirpti plaukus, 
įsodino į džipą ir nuvežė į kitą policijos būstinę. Nors 
nieko su savimi neturėjau, bet vis tiek vel klausinėjo. 
Kadangi nemokėjau nei angliškai, nei vokiškai, kiek 
palaike ir paleido. 

Butzbach miestelis buvo dar arčiau tos vietos, kur 
gamino lagaminus, tad ir nuėjau pėsčias. Jau tikėjausi, 
kad jie bus pasiėmę tuos lagaminus ir mane palikę, bet 
jie manęs laukė. 

— Kur jūsų lagaminai? — paklausiau. 
J ie man pasakė, kad aš buvau užsakęs, tai kitiems 

nedavė. Vokiečiai iš viso yra labai pareigingi — jei ką 

prižada, tai ir įvykdys. 
Kol prekyba gerai ėjo. toje stovykloje geriausiai 

laikėmės, bet viskam ateina galas. Stovyklos komen
dantas dr. Kupčiūnas suorganizavo šoferių-mechanikų 
kursus, kurie užtruko tr is mėnesius. Išmokome mašiną 
išardyti ir vėl atgal sudėti. Vokietijoje ki tos išeities tuo 
metu nebuvo. Jeigu mokėjai pats mašiną pasitaisyti, tai 
galėjai vairuoti, o jei ne —jokios pagalbos nesulauksi. 
Tad ir mano „verslas" iširo, nes ne u uvo laiko toliau 
nuvažiuoti. 

Stovykloje apsigyveno t rys pasaulio krepšinio 
čempionato laimėtojai: du broliai Liubinai, o trečiojo 
pavardės neprisimenu. Jie dažnai su mumis žaisdavo 
krepšinį ir mus treniravo. Stovy kloję susidarė ne t kelios 
krepšinio komandos. 

Amerikiečių Europos oro pajėgų komandos štabas 
tuo laiku buvo Heidelberge. Amerikiečiai dažnai 
užsukdavo i pabėgėlių stovyklą, nes estaičių ta rpe buvo 
puikių merginų Jie pastebėjo, kad mūsiškiai neblogai 
lošia krepšinį, tai pasisiūlė kai kada atvažiuoti ir su savo 
komanda. 

Kartą atvažiavo kelios mašinos amerikiečių kariu, 
bet mūsų komanda lengvai laimėjo rungtynes . 
Amerikiečiai nebuvo labai patenkint i , panorėjo dar 
kartą rungtyniauti. Nors mūsiškių komandoje tuo sykiu 
lošė t ik du gerieji krepšininkai — čempionai, bet vis tiek 
laimėjom. Dr. Kupčiūno duktė su savo drauge tuo metu 
dirbo Amerikos karo vadovybes štabe. Jo s sužinojo, kad 
amerikiečiai nutarė prieš lietuvių komandą pasiųsti 
savo armijos krepšinio čempionus. Buvo nu ta r ta 
sudaryti ir lietuvių geresnę komandą, bet laiko nedaug 
turėjome. 

Už kelių dienų atvažiavo ta amerikiečių geriausia 
komanda, o kartu ir daug karių — kelios pilnos mašinos 
Nors ši amerikiečių komanda buvo t ikra i geresnė už 
pirmąją, bet mūsiškiai vis t iek laimėjo. Po to mūsų 
stovykloje buvo didelė šventė. ) kurią a tvyko lietuvių 
ir iš k i tų stovyklų. Vėliau amerikiečiai išsi tarė, kad jie 

tikrai nesitikėjo pralaimėjimo, o lietuviai gali vertai 
pasididžiuoti, turėdami tokią krepšinio komandą. 

Vėliau „Europos lietuvyje" skaičiau žinutę, kad 
VViesbadeno stovykloje, vienoje lietuvių programoje, 
maža mergaitė. Nijolė Šalkauskaitė. šoko Raudonkepu
raitės vaidmenį. Ta naktį negalėjau užmigti, nes t ikra i 
tikėjausi, kad tai bus mano sesutės dukrelė. Anksti rytą 
nuėjau į Gersnhaimo geležinkelio stoti, nekant r ia i 
laukiau traukinio 

Pasiekęs VViesbadeno lietuvių pabėgėlių stovyklą, 
paklausiau raštinėje, ku r gyvena Šalkauskai . J iems 
pirmiausiai turėjau pasakyti, kodėl Šalkauskų ieškau. 
Kai viską pasakiau, tada man paaiškino, kad stovyklo
je gyvena dvi Šalkauskų šeimos. Parodė ir namą. 
kur iame gyvena. 

Drebančiomis rankomis pasibeldžiau į duris. Kai 
atidarė, pamačiau, kad tai ne mano sesute. Paklausiau, 
arčia gyvena Pauliute ir Alfonsas Šalkauskai Atsake, 
kad ne. 

Tuomet pasijutau labai išvargęs, nebegalėjau nei žo
džio ištarti . Žmonės tą pamatę, pakvietė j vidų. liepė ses 
tis. Nors ir prie visokių net ikėtumų jau buvau pripra
tęs, iš kar to nenorėjau t ikėti , negalėjau susitaikyti su 
dar vienu nusivylimu. Jo man buvojau per daug... 

Išėjęs į stovyklos rajoną, žingsniavau, nieko 
negalvodamas. Staiga pajutau, kad kažkas uždėjo ranką 
ant peties Žiūriu. Valaitis iš Baden-Badeno. 

— Brolau, t ikrai nesitikėjau tave vel sut ikt i! — 
sušuko j is ir apkabino, ka ip tikrą brolį. 

Nuėjome, kur jis su žmona gyveno. Tikrai buvo 
malonu susitikti. Nors ir nesuradau savo sesutės, bet 
kai juos susitikau, kiek geriau pasidarė Jie papasako
jo, kad Valaitis retkarčiais apsilankydavo. Jiej) vadino 
kartu važiuoti, bet tas nenorėjo. Atsiprašiau, kari 
negrįžau pas juos, kaip buvau žadėjęs, bet jie sakėsi 
netikėję, jog grįšiu. Tuo laiku dar nebuvo jokios tvarkos, 
tad ir j ie patys greit paliko Baden-Badeną, atsikėlė čia 
Kadangi Valaitis buvo baigęs inžinerijos mokslą, tai 

dabar Vv'iesbadene mokė lietuvius šaltkalvio bei geležie? 
apdirbimo amato. Prisiminiau, kad anksčiau lie* 
viškuose laikraščiuose buvo skelbiama apie Vv'iesbadt 
stovykloje vykstančius šaltkalvių kursus. 

1946 metų rudenį pradėjome prekiauti tabaku 
Važiuodavome pas ūkininkus į pietus nuo Heidelberge, 
ten buvo galima išsimainyti už šokoladą, kavą arba ka 
nors kita tabako. Teko gerai susipažinti su ūkininkais, 
ta i buvo galima gauti tabako, kiek tik nori. Dažnai dar 
j iems padėdavau tabaką džiovinti ir cigarus gamint^ 
Parsivežė i stovyklą, tabaką supjaustydavom specialiu 
pjaustytuvu, sudėdavome į 50 ir 100 gramų pakelius 
bet gerai uždirbti iš to nebuvo galima. 

Tuo laiku stovykloje pradėjo daryti visokiu* 
t ikr in imus, nes sakes; iešką kažkokių nacių kolabo 
rantų Turėjome važiuoti į Darmstadto DP stovyklą. Ten 
buvo didelė lenkų stovykla. Patikrinimo-skriningf 
tarnautojai buvo daugiausia civiliai, vyrai ir moterys 
daugiausia žydai. Jie visus labai nuodugniai apklausine 
jo . kai kuriuos net po kelis kar tus . Man tai nebuvo blo 
gai . kai pasakydavau, kad t a rnavau Raudonojoje armi 
joje. o vėliau buvau vokiečiu karo nelaisvėje. Paklaus
davo, kokioje belaisvių stovykloje paskutiniu laiku bu 
vau. Kai parodydavau metalini belaisvio ženklą su 
numeriu, to užtekdavo. Kitus daug kartų tardė, kai ku 
riuos net iš stovyklos išmetė, bet vėliau j ie buvo priim
ti į ki tas pabėgėliu stovyklas. 

i947 m. balandžio mėn. Alminfieldo stovyklą uždara, 
o mus perkėie i Dirburgo DP stovyklą. Ten b i r o 
gražios, matyt, specialių vokiečių dalinių kareivinės, 
kuriose gyveno nemažai latviu ir estų. Lietuvi ii p e n m ė 
stovvklns vadovybe, o Zūras ve, tapo policijos viršininku. 
Kar tu su juo buvę policininkai vel gavome >avO vietas. 
Ten apsigyveno ir kapucinas tėvas Bernatonis. J is buvo 
ne tik geras sielovados tvarkytojas, bet labai geras 
žmogus, t ik ras lietuvi i. Buvo tokių, kurie jo tą geruma 
išnaudojo. 

(Rus Haii<riAu) 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 

HAMILTON, KANADA 

IŠLYDĖJOM TYLŲJĮ DARBININKĄ 

1994 m. rugsėjo 25 d. Ha
miltone, Ont., po sunkios ir il
gos ligos mirė Kazimieras Mik
šys. Visi hamiltoniečiai jį gerai 
pažinojome ir kiekvienas 
jautėme pareigą jam nulenkti 
galvą ir pasakyti paskutinį 
„sudiev", nes a.a. Kazimieras 
mūsų lietuviško gyvenimo 
tėkmėje buvo neeilinis žmogus. 
Negalėjo jis pasigirti diplomais 
ar kitokiais pasiekimais, bet 
žodis Lietuva jam buvo šventas 
ir visą savo laisvalaikį jis sky
rė lietuviškai veiklai. Nebuvo 
renginio, minėjimo ar koncerto, 
kuriame Kazimieras Mikšys 
nedalyvautų. Visur jo buvo 
pilna: jis ir sceną paruošdavo, 
vėliavas sustatydavo, stalus 
l ietuviškomis staltiesėmis 
užklodavo, dovanų laimėjimus 
pravesdavo, o jei buvo reikalas, 
ir gerai apgalvotu gražiu žodžiu 
į publiką prabildavo. Jis turėjo 
lakią vaizduote, buvo geras 
kalbėtojas. K. Mikšys buvo 
tylus, kuklus, bet nepakei
čiamas darbininkas. 

Kazimieras Mikšys 

1948 metais, atlikęs darbo 
sutartį Kanados miškuose, jis 
nutarė įsikurti Hamiltone, kur 
veikė plieno fabrikas „Steko" ir 
buvo galima susirasti darbą. Be 
to, Čia jaunas, energingas 
kunigas Juozas Tadarauskas, 
gavęs iš vyskupo seną ir apleis
tą pastatą, pradėjo kurt i 
lietuvių parapiją. K. Mikšys 
tuojau aktyviai įsijungė į Auš
ros Vartų parapijos steigimą ir 
Lietuvių Bendruomenės or
ganizavimą bei veiklą. Jis buvo 
nuolatinis Bendruomenės 
valdybos narys ir dvi kadencijas 
jos pirmininkas. Savo darbą 
atlikdavo sąžiningai ir gerai. 

Tuo laiku Hamiltono lietuvių 
telkinys, nors ir negausus na
riais, buvo veiklus ir garsus. Čia 
1952 m. suruošta pirmoji Kana
dos Lietuvių diena, vėliau 
tapusi tradicija, čia veikė keli 
s t iprūs meniniai vienetai 
dramos teatras „Aukuras", tau
tinių šokių ansamblis „Gyvata-
ras", Aušros Vartų parapijos 
choras, kiek vėliau ir mergaičių 
choras „Aidas". Veiklą pagyvi
no ir daugelio organizacijų ren
giniai, kurių buvo taip gausu. 
kad nepakakdavo savaitgalių 
jiems ruošti. K. Mikšys buvo 
nuolatinis šių renginių koor
dinatorius. Jis sugebėjo visus 
patenkinti, surasti geriausią 
sprendimą, nes buvo ramaus, 
šalto ir gero būdo žmogus. 

1968 m. vasarą „Gyvataras" 
buvo pakviestas atstovauti 
Kanadai tarptautiniame fes
tivalyje, Prancūzijoje. Kanados 
ir JAV lietuviai labai greitai ir 
gausiai stengėsi paremti šią iš

vyką savo aukomis, bet išvykimo 
laikas artėjo, reikėjo išpirkti 
lėktuvo bilietus, o trūko 5,000 
dol., kuriuos buvo žadėjusi 
padengti Kanados federalinė 
valdžia. Pasiskundžiau K. 
Mikšiui, klausdama — ką 
daryti. „Vykti į Prancūziją 
būtinai turite, nes lietuviams ir 
Lietuvai yra didelė garbė jog 
„Gyvatarą" parinko atstovauti 
Kanadai, o antra tokia proga 
nepasitaikys. Aš išimsiu iš 
banko visas savo sutaupąs, o 
jeigu t ruks , paiimsiu 
paskolą savo vardu. Tada gale 

sime ramiai laukti čekio iš Ot-
tawos", — buvo jo atsakymas. 
Tuo laiku 5,000 dol. buvo dideli 
pinigai, nes mes visi buvome 
kūrimosi stadijoje, o uždarbiai 
buvo nedideli. Paskutiniu mo
mentu čekis atėjo ir nereikėjo 
paimti paskolos, bet jo paro
dyto rūpesčio, nuoširdumo ir 
pasakytų žodžių neužmiršau 
niekados. 

Dramos teatras „Aukuras" 
įjungė K. Mikšį į savo narių 
eiles. Vieną kartą teko matyti 
jį scenoie, atliekant siuvėjo vaid
menį „Atžalyne"*. J i s šį 
vaidmenį atliko įtikinančiai ir 
labai gerai, bet ateityje pasiliko 
administratoriaus pareigose. 
Tik ligos prispaustas tas parei
gas atidavė kitam. 

1962 m. gale Hamiltone įsi
steigė karių veteranų skyrius 
„Ramovė", kurio steigime ir 
vadovybėje ilgą laiką taip pat 
buvo K. Mikšys. Išėjęs į pensiją, 

jis prisijungė prie čia jau vei
kiančio pensininkų klubo ir ilgą 
laiką buvo aktyvus jo narys ir 
pirmininkas. 

Kazimiero laidotuvėse daly
vavo didelis būrys hamil-
toniečių, nes visi žinojome, kad 
netenkame ne eilinio žmogaus, 
bet pasišventusio nuoširdaus 
darbininko, organizaci jų 
steigėjo ir vadovo. Laidotuvių 
namuose po rožinio atsisveiki
nimo kalbas pasakė Hamiltono 
LB pirm. K. Deksnys, „Aukuro" 
rež. E. Kudabienė ir K. Mileris, 
o kapinėse pensininkų vardu 
atsisveikino A. Mikalauskas. 
Palaidotas gražiose ir jaukiose 
lietuvių kapinėse Mississau-
goje. Jis paliko sesutę Onutę ir 
gimines Lietuvoje bei Kanado
je. Hamiltoniečiai labai pasiges 
šio kuklaus, darbštaus žmogaus. 
Jis mūsų mintyse palieka švie
sia asmenybe. 

G. Bre i chman ienė 

DAYTONA BEACH, FL 

LANKĖSI ŽYMŪS SVEČIAI 

I mūsų gražų lietuvių telkinį 
vis dažniau atvyksta žymių 
žmonių, meno ansamblių, kul
tūrininkų ir politikų. 

Šį kartą mus aplankė Lietu
vos Politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos pirmininkas ir 

Seimo narys. Sibire 37 metus 
iškentėjęs Balys Gajauskas ir 
BALFo pirmininkė Marija Ru
dienė 

Balys Gajauskas. BALFo sky
riaus iniciatyva, lapkričio mėn. 
9 d. atvyko pas BALFo skyr. 
pirm. Onutę ir Narimantą Ka-
rašus. Tą patį vakarą jų na
muose įvyko spaudos konferen
cija su Baliu Gajausku, kur 
dalyvavo Daytona Beach gyve
nantys žurnalistai Vytautas 
Abraitis, Jonas Daugėla, Jurgis 
Janušaitis ir Algirdas Šilba
joris. Konferencijoje svečias, 
LPTK sąjungos pirmininkas ir 
Seimo narys Balys Gajauskas, 
plačiai aptarė dabartinę Lie
tuvos politinę raidą. įvairių 
partijų ir sąjūdžių veiklą, ypač 
plačiai išsakė Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių vargus, 
kurių lengvinti nesistengia 
ypač dabar valdančioji, buv. 
komunistų partijos, valdžia. 
Kritiškai įvertino Lietuvoje 
veikiančių partijų veiklą, sakė, 
kad jose yra daug buvusių par 
tiečių, veikla neefektyvi; nei
giamai įvertino kai kurių parti 
jų vadovų veiklą, nesugebėji 
mus, važinėjimus ir t.t. 

Žurnalistai pateikė įvairių 
Lietuvos dabartį liečiančių 
klausimų, į kuriuos Balys Ga
jauskas atsakė pagal savo samp
rotavimus. 
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CLASSIFIED GUIDE 

Los Angeles lituanistinės mokyklos ir jaunimo ansamblio 45 metų sukaktį švenčiant programos 
atlikėjai — Algis Žemaitaitis ir lituanistinės mokyklos mokiniai. 

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

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
pas mus už apdraudą nuo ugnies, 
ta ip pat ir už automobi l io 
draudimą. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

R E A L E S T A T E 

Lapkričio 12 d. Baliui Ga
jauskui ir BALFo pirmininkei 
Marijai Rudienei šaunų priė
mimą suruošė BALFo skyriaus 
darbuotoja Onutė ir Stasys 
Daržinskiai, kuriame dalyvavo 
arti 40 asmenų. 

Svečius pasveikinęs, šeimi
ninkas Stasys Daržinskis pa
kvietė vaišintis jo žmonos Onu
tės paruoštomis šauniomis vai
šėmis. 

Paaiškėjus, kad šeimininkė 
Onutė neseniai šventė savo 
gimtadienį, visų svečių vardu 
sveikinimo žodį tarė Jurgis 
Janušaitis. 

Pasveikino svečius Balį Ga
jauską ir Mariją Rudienę, o sole-
nizantei visų vardu išreiškė 
nuoširdžiausius sveikinimus ir 
padėkojo už gražų priėmimą. 
Svečiai Onutei suda inavo 
,.Ilgiausių metų" linkėjimus. 
Buvo jauku pabendrauti sve
tinguose Onutės ir Stasio Dar-
žinskių namuose. 

Lapkričio 13 d. Prince of 
Peace bažnyčioje, Ormond 
Beach, įvyko lietuviams skirtos 
pamaldos. $v. Mišias aukojęs 
kun. Ričardas Grasso pamoks
lo metu pasveikino pamaldose 
dalyvavusius Balį Gajauską ir 
Mariją Rudienę. Pamaldas pra
tu r t ino choras „Sietynas"' , 
vadovaujamas muz. Antano 
Skridulio, pagiedojęs keletą 
gražių giesmių. 

Aukas nešė Balys Gajauskas 
ir BALFo valdyba — Onutė Dar-
žinskienė ir Onutė Karašienė. 
Skaitymus atliko Kazimieras 
Barūnas. 

Po pamaldų salėje įvyko šio 
telkinio lietuvių susitikimas su 
svečiais. 

Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla , pasveikinęs Balį 
Gajauską ir Mariją Rudienę, pa
kvietė prabilti BALFo pirminin
kę Mariją Rudienę. Ji kalbėjo 
apie šakotą BALFo penkiasde-
šimtmeties metų veiklą ir apie 
neseniai Čikagoje įvykus} jubi
liejinį Seimą. Papasakojo 
BALFo atliktus artimo meilės 
darbus, okupacijos metais pade
dant Sibire ir Lietuvoje kenčian
tiems. Dabartiniai BALFo rū
pesčiai — padėti Lietuvos po
litiniams kaliniams ir tremti
niams, kur jie bebūtų. Dėkojo 
visiems BALFo rėmėjams, už
tikrindama, kad BALFas ir 
to l iau t e iks džiaugsmą ir 
pagalbą tėvynainiams, kur jie 
bebūtų. 

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos pirmininko. 
Seimo nario Balio Gajausko kal
ba gerokai skyrėsi nuo komen
tarų spaudos konferencijoje. 
Palietė Lietuvos partijų, sąjū
džių veiklą, kuri esanti kartais 
menka, vyksta tarp jų nesutari
mai, užmiršti politiniai kaliniai 
ir tremtiniai, valdžią sudaro 
buvę komunistai; nesutinka sa
vo tarpe nei politiniai kaliniai 
ir turi dvi organizacijas. 

Jo pranešimas ilgokas, dau
giausia lietęs LPKT sąjungos 
veiklą. Sąjunga nesanti politinė 
partija. Ji rūpinasi ir kultūrine 
veikla. Jo iškeltos mintys, 
mums, skaitantiems įvairią 
spaudą, jau nebuvo naujiena, 
tačiau išgirsti naują balsą buvo 
jdomu. 

Po abiejų kalbų buvo keletas 
klausimų. 

Dr. Sigita Ramanauskienė 
trumpu pranešimu priminė, kad 
šiame telkinyje yra suorgani
zuotas Tėvynė.- sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) skyrius ir 
kvietė susidomėjusius atsiliep
ti. Skyriaus reikalais rūpinasi 
dr. Sigita Ramanauskienė ir 
Kazimieras Barūnas. 

Pabaigoje BALFo pirmininke 
Marija Rudiene, atsidėkodama 
BALFo talkininkams ir žurna
listams už paramą, prisegė 
BALFo jubiliejinius ženkliukus 
žurn. Jonui Daugėlai, Jurgiui 
Janušaičiui ir BALFo valdybai 
— Onutei Daržin.skienei, Onutei 
Karašienei bei Stasiui Daržins-
kiui ir Narimantui Karašai. Pa
baigoje Jonas Daugėla nuošir
džiai padėkojo svečiams Baliui 
Gajauskui ir Marijai Rudienei 
už aplankymą mūsų telkinio ir 
sudarytas sąlygas nuoširdžiai 
pabendrauti. 

Siame pobūvyje vyko tradici
nis metinis BALFo vajus, ku
riuo rūpinosi valdyba. Aukas 
BALFui rinko abi Onutės — 
Dražinskienė ir Karašienė. 
Buvo surinkta 850 dol. aukų. 
Vasario 16 gimnazijai aukas 
rinko dr. S. Sukarevičienė. buvo 
surinkta 260 dol. 

Balį Gajauską globojo balfi-
ninkai Daržinskiai ir Karašai. 
Svečiui buvo sudarytos sąlygos 
pabuvoti E PC AT, susipažinti su 
Florida ir su šio telkinio lietu
viais. 

Balys Gajauskas ir Marija 
Rudienė išreiškė nuoširdžią 
padėką BALFo veikėjams bei jų 
globėjams už nuoširdų priėmi
mą. 

Pabaigoje Jonas Daugėla vi
siems padėkojęs pakvietė pasi
vaišinti sumuštiniais, kavute 
bei vynu. 

Ju rg i s Janušaitis 

ST. PETERSBURG, FL 

PRANEŠIMAS 

Kalėdų dieną (sekmadienį) ir 
Naujų Metų dieną (sekmadienį) 
Lietuvių klube pietų nebus. 

TRANSPAK 
Talpintuvai siunčiami kas savaitę. 

PINIGAI pervedami DOLERIAIS 
papigintomis kainomis. 

MAISTO SIUNTINIAI 
ŠVENTĖMS 

N u o $ 2 9 . - iki $ 9 8 . - Du pa tys populiariausi: 
$ 3 9 . - kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai. 

$ 9 8 . - dešra "Saliami", mėsos konservai, šprotai, vaisių 
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris (įvairių rūšių), 
sausainiai, vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, 
kava malta, kakava, cukrus, ryžiai, makaronai, razinos, 
majonezas, konservuoti žirneliai, šokoladas, aspirinas, 
multivitaminai. VISI PRODUKTAI UŽSIENIETIŠKI. 

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių j Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

F 
GREIT 

PARDUODA 

MADŲ PARODA 

Lietuvos Dukterų d-jos 
ruošiama madų paroda vyks per 
metinį draugijos renginį, 1995 
m. sausio 26 dieną, 3 vai. p.p. 
Bilietus ir stalus galima 
užsisakyti pas Aldoną Cesnaitę. 

KLUBO ATSKAITINIS 
SUSIRINKIMAS 

Klubo ataskai t inis susi
rinkimas ir pareigų perdavimas 
naujai valdybai šaukiamas sau
sio 14 d. 2 vai. p.p. klubo salėje. 
Klubo valdyba ir visi klubo 
padaliniai skaitys pranešimus 
apie savo veiklą. Po susirinkimo 
pabendravimas prie kavutės. 

NAUJA RESPUBLIKONŲ 
VALDYBA 

Amerikos Lietuvių Respub
likonų klubo visuotiniame na
rių susirinkime lapkr. 21 d., 
buvo išrinkta nauja valdyba: 
pirm. — Aras Mieželis, vice-
pirm. — Juozas Šulaitis, vice-
pirm. — Dalia Bobelienė, ižd. — 
Aldona Česnaitė, sekr. — Vida 
Meiluvienė. 

RENGINIAI 

Gruodžio 14 d. — 2 v. p.p. 
Lietuvos Dukterų d-jos kalė
dinis pabendravimas, Lietuvių 
klube. 

Gruodžio 16 d. — 2 v. p.p. 
Kultūrinė popietė. Supažindi
nimas su nauja knyga. Klubo 
maž. salėje 

Gruodžio 18 d. — po pietų 
„Saulės*' lit. mokyklos pasiro
dymas, Lietuvių klube. 

Gruodžio 24 d. — 6 v.vak. 
Bendros Kūčios klubo patalpo
se. 

Gruodžio 31 d. — 7 v. vak. 
Naujųjų Metų sutikimas, 
pokylis, klubo salėje. 

Sausio 14 d. — 2 v. p.p. 
Ataskaitinis klubo narių susi
rinkimas, klube. 

Sausio 26 d. - 3 v. p.p. Ma
dų paroda, Lietuvių klube. 

Pigiai ir greitai Išvežame šluks-
V%%, išvalome namus, garažus, 
kraustome baldus, darome smul
kius remontus. Kreiptis: Rytis, tai. 
312-233-6834. 

RE/MAX 
REALTORS 

,(312) 596-5959 
(708)425-7161 

RIMAS L STANKUS 

• Perkant ar parduodant 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame namus 
• Apartmentus ir žeme. 
• Pensininkams nuolaida 

WEALTHI & I 
VIDMANTAS 

GARLAUSKAS 

Padeda vyresniesiems pasirinkti tin
kamus investavimus, kad būtų gal
ima sumažinti mokesčius ir gauti 

aukštesnius procentus. 
312-778-1305 

Investments provided Oy RegistefedRetxeser»tatives 
of Cap<Ial Securrties Investnent Cofporatcn. 

Membei NASD/SIPC 

FOR SALE 
New 2-flat bldg. with 5 rms, 3 
bdrms, 2 baths in ea. apt. with 
formai din. rm. Ali appliances, 
plūs full basement with side 
drive and garage in Southwesi 
suburbs. Only $249,900. Call: 

Tom Maloney 
Re/Max Southwest 

708-974-1110 

F O R R E N T 

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

H. Oackys 
Tel. 585-6624 

—. 

FOR RENT 
Archer Hta. area 3 badrm. apt. 
Heat incld., carpeted, stove & refrig. 
$675 mo. + security dep. Tai. 
312-847-6408. Call after 5 p. m. 
weekdays. 

• • 

linuomojama* 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl 71 SI, ir Washtenaw Ave., vienam 
arba dviem suaugusiam asmenim. Yra 
šaldytuvas ir virimo plyta $325 į mėn. + 
„security dep." Kreiptis Į Almą nuo 8 v.r. 
Iki 3 v. p.p., tel. 312-476-8727.' 
_ . . . . . . i p 

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI 
LEIDINIAI 

CATECHISM OF THE CATHOLIC CHURCH. 803 
psl $20.00 

BED AND BREAKFAST IN LITHUANIA. 177 psl. $12.00 
BALTIC STATES VS THE RUSSIAN EMPIRE. 

Vai. Ramonis. 79 psl $5.00 
HELI IN ICE, Sibiran tremtinės atsiminimai. Onu

tė Garbštienė. 255 psl $12.00 
DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖ. Pažintis su Amerika. Vin

cas šalčiūnas. 335 psl $13.50 
LIETUVA PABALTIJY, istorijos ir kultūros bruo

žai. A. Greimas, S. Žukas. 158 psl $5.00 
JONO PAULIAUS II PASAULIS. Andrė Frossard. 

175 psl $5.00 
NUO DUSIOS IKI TIBERIO I d. Atsiminimai. La-

das Tulaba. 443 psl $10.00 
NUO DUSIOS IKI TIBERIO II d. Atsiminimai. La-

das Tulaba. 428 psl $10.00 
STIPRESNI UŽ MIRTj. NKVD aukos — Lietuvos 

karininkai. A. Malijonas. 59 psl $1.00 

LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945-1990. K. 
Bradūnas, R. Šilbajoris. 861 psl $30.00 
TAUTOS SUKILIMAS 1941. Pirmoji dalis. Pilypas 
Narutis. 404 psl $17.00 
MANO KRYŽIAUS KELIŲ ODISĖJA. Sibiran 
tremtinio atsiminimai. Pov. šilas. 319 psl. . . . $8.00 
KUR LIETUVIAI VERKĖ IR DAINAVO. Kelionių 
įspūdžiai. Juozas Kaributas. 116 psl $3.00 
GERIAU JUOKTIS NEGU VERKTI. Linksmi pasa
kojimai. Vladas Vijeikis. 288 DSI $8 00 

NUTRAUKTI GYVENIMAI. NKVD aukos — Lie
tuvos karininkai. A. Martinionis. 31 ps l . . . $1.00 

LIETUVIŲ KALBOS DALYVIŲ VARTOSENA. 
Antanas Klimas. 82 psl $3.00 

LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS IŠEI
VIJOJE. D. Bindokienė. 361 psl $15.00 

LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE Dr. 
Petras Jonikas. 454 psl $20.00 

GROŽIO AKIVAIZDOJE, novelės. Andrius No
rimas. 207 psl $1000 

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda Sales tax 8.75% nuo '.nygos kainos. Tačiau 
visi, tiek Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai, 
dar turi pridėti $2.75 už kiekvieną knygą, supakavimo 
ir pašto išlaidų apmokėjimui. 

i 



LAIŠKAI 
NORIU PAAIŠKINTI 

K a d a n g i p a s k u t i n i u metu 
spaudoje buvo padaryta tam 
t ikrų užuominų apie preziden
to A. Brazausko apsilankymą 
Čikagoje ir jo susi t ikimus su 
mūsų visuomene, noriu paaiš
k i n t i , k o d ė l p r e z i d e n t u i 
k l a u s i m a i b u v o pa te ik iami 
raš tu , o ne žodžiu. 

Kai praėjusių metų rudenį 
p r e z i d e n t a s A. B r a z a u s k a s 
lankėsi Los Angeles , jis padarė 
pranešimą vietos lietuvių vi
suomenei. Paga l organizatorių 
nuosprendį (jei neklystu, JAV 
LB V a k a r ų apygardos val
dybos), po pranešimo klausimai 
buvo įteikiami raštu. Visas susi
t i k i m a s p r a ė j o t v a r k i n g a i , 
sklandžiai ir su a t i t inkamu 
orumu. Po to apie šią procedūrą, 
kur i y r a prakt ikuojama ir šio 
krašto demokrat inėje visuome
nėje, jokių platesnių atsiliepimų 
neteko pas tebėt i . 

Pasinaudodamas šia patirtimi 
ir a t s i ž v e l g d a m a s į l aba i 
in tensyvią vizito programą, 
n u t a r i a u p a n a š i o s t v a r k o s 
laikytis ir Čikagoje. Apie šią 
procedūrą buvo painformuota ir 
mūsų a m b a s a d a Vašingtone. 

V a c l o v a s Kleiza 
Lietuvos garbės generalinis 

konsulas Čikagoje 

N E J A U G I J IS NE 
PREZIDENTAS? 

Gražiai j au pr i s ta ty ta visuo
menei ir ap rašy ta „Drauge" 
neseniai pasirodžiusio šaunios 
išvaizdos knyga „Lietuvių fon
das I I" . 

Neke t inu čia šios knygos iš
t i sa i r ecenzuo t i , bet norisi 
a tkre ip t i dėmesį t ik į vieną jos 
akibrokštą. Šios knygos 28-ta-
j ame puslapyje, po pavadinimu 
„Nepriklausomos Lietuvos pre
z identa i" , išr ikiuotos keturios 
fotografijos: A n t a n o Smetonos, 
Aleksandro Stulginskio, Kazio 
Gr in iaus ir Vy tau to Landsber
gio, o Algirdo Brazausko taip ir 
nėra. Sunku pat ikė t i , kad nė 
vienas septynių knygos redak
torių ir n i ekas iš jos leidėjų 
nebūtų girdėjęs ir žinojęs, jog 
Lietuvos žmonės Algirdą Bra
z a u s k ą i š r i n k o p rez iden tu , 
nepaisydami jo komunistinės 
praeit ies. Tu rbū t jo paklusnybė 
Lietuvos okupantu i , vykdžiu
siam lietuvių t au tos genocidą, 
užkėlė j a m v a r t u s į šią knygą. 
Betgi de facto ir de jure jis dabar 
y ra Lietuvos prezidentas , ir jo 
fotografijai, nor i ar nenori, 
t u rė tų būt i vietos Lietuvos 
prezidentų galerijoje. 

Toksai akivaizdus tyčinis dar
bas, p r i m e n a n t i s Lavrentij Be-
rijos „ i š v a l y m ą " iš ?^,Tieti-
nės enciklopedijos, atsiduoda 
gyvenimo tikrovės sovietinėmis 
klas totėmis , nuver t ina šaunios 
išvaizdos knygą „Lietuvių fon
das I I " , kviečia nepatikėti ir 
k i ta is jos te iginia is . 

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

KARTAIS NEDAUG 
TEREIKIA 

Aš esu lašas tos grėsmingos 
bangos, iškilusios sovietmečio 
vėtros s u d r u m s t a m e visuome
nės vandenyne ir dar nesudužu-
sios š iandien — t.y. esu krimi
nal inis nus ika l tė l i s , nuteistas 
už smulkų, visuomenei nepavo
jingą nus ika l t imą . Esu niekam 
nere ika l ingas lašelis, kuriam 
belieka egzistuoti tik toje bango
je ka r tu su k i t a i s tokiais pat 
mažyčiais lašel iais . Nereikš
mingas ir n iekam nereikalingas 
— nei prez identui , nei jokiai vi
suomenės s t r u k t ū r a i , nei kas
dienių rūpesčiu bei šiandienos 
problemų verpeto įsuktiems ar
t imiesiems. 

Vienišam žmogui bet koks 
bendravimas, ryšys su pasauliu, 
y ra šventė, o kieno nors dė

mesys jau verčia jį tobulėti. 
Žmogus savo gyvenime atspin
di tą gėrį ar blogį, kas jam tenka 
iš aplinkos. 

Noriu pasidžiaugti, jog mano 
pilką ir skurdžios monotonijos 
kasdienybę nušviesino bei pra 
turtino tautietės iš užsienio, Eu
genijos Barškėtienės (Hinsdale, 
IL) rūpestis ir dėmesys. Jos dėka 
aš galiu skaityti lietuvišką dien 
raštį , atkeliaujantį iš kitos 
planetos pusės — „Draugą". Jos 
rūpesčiu turiu priemones ir žo
dyną mokytis anglų kalbos. Tai 
priemonė šiokiam tokiam tobu
lėjimui. 

Aš galėjau nepaisyti gan neto
bulų Lietuvos įstatymų, kurie 
jau seniai neatitinka tikrovės ir 
neatspindi teisingumo įvaizdžio, 
tačiau aš privalėsiu gerbti taurų 
žmogaus poelgį ir pasitikėjimą 
manimi. 

Kar ta i s nedaug tereikia pa
s tangų išreikšti žmogišką alt
ruizmą, bet jis visada y ra didis. 
Manau, tai daro didelę garbę E. 
Barškėtienei ir Jums , Tau
tiečiai, kurių daugelį pažįstu 
„Draugo" dėka. 

Vygantas G u t p a r a k i s 
Alytaus PDK 

LAIKAS GYDYTI ŽAIZDAS 

DRAUGAS, antradienis , 1994 m. gruodžio mėn. 6 d. 

Vilnius. Grigiškės. Š.m. pavasari buvo atliku SKAT būrių apmokymai. Su žiūronais — Mari
jampolės rinktinės savanoris Darius Nūberka 

Nuotr. Romo Eidukevičiaus 

Mūsų spaudoje gausu kritiškų 
pasisakymų dėl Lietuvos mi
nistro pirmininko Adolfo Sle
ževičiaus pareiškimų Žydų ge
nocido dienos (spalio 23 d.) ir 
kiek vėliau jo oficialaus vizito 
Izraelyje metu. Reakcija laukta. 
Per daugiau ka ip 50 metų 
abiem tautom nepajėgus objek
tyviai žvelgti j tragediją, ištiku
sią Lietuvos valstybės piliečius 
— lietuvius ir žydus — netenka 
stebėtis mūsų pačių ir Izraely
je gyvenančių žydų išpuoliais 
prieš A. Šleževičių. O ka ip no
rėtųsi , kad su Lietuvos vals
tybės atstatymu būtų a ts ta ty t i 
pradžiai civilizuoti, o vėliau ir 
draugiškai šilti ryšiai t a rp abie
jų, daug nukentėjusių t au tų . 

Pribrendęs yra laikas pradėti 
lietuvių ir žydų san tykius ana
lizuoti naujais kriterijais. Seni 
nudėvėti argumentai, kuriais 
abi pusės naudojasi, puldamos 
Šleževičių, tik parodo mūsų 
nesugebėjimą eiti su gyvenimu. 
Kaip beaiškintume, daugumas 
Lietuvos žydų nepasi t iko so
vietinių tankų su gėlėmis, nebu
vo GPU ir NKVD tardytojais, 
neįtraukinėjo lietuvių į sąrašus 
ištrėmimui į Sibirą. Su pirmųjų 
t rėmimų banga, pagal procen
tus, į Sibirą buvo i š t remta dau
giau žydų negu lietuvių. Tuo 
pačiu, tik maža dalelytė lietuvių 
susidėjo su Gestapu ir prisidėjo 
prie žydų tautos naikinimo. Šių 
lietuvių gėdijamės ir jų veiksmų 
nepateisiname. Į žydų geno
cidą nacių okupacijos metais 
žvelgiame, kaip į valstybiniu 
mastu padarytą žalą Lietuvos 
valstybei, sunaikinant 200,000 
Lietuvos piliečių. 

A. Šleževičiaus žydų tau ta i 
p a r e i k š t ą gailestį i r a ts i 
prašymą už kelių šimtų lietuvių 
dalyvavimą žydų tautos genoci
de turėtume vertinti šiam laiko
tarpiui būdingo „kal tės dėl 
holpkausto" prisiėmimo kon
tekste. Ne vien t ik Vokietijos 
kanc le r ia i Willie B r a n t ir 
Helmut Kohl jautė pareigą žydų 
tautos atsiprašyti. Prieš keletą 
metų atsiprašė daug II pasauli
nio karo metu nukentėjusios 
Lenkijos valstybės prezidentas 
Lech Walęsa. Paskutiniųjų ke
lių mėnesių bėgyje atsiprašė 
Kroatijos prez. Franjo Tudjman, 
Vengrijos užsienio reikalų mi
nis t ras Lazlo Kovacs ir Aust
rijos prez. Thomas Klestil. A. 
Šleževičiaus pareiškimas, lygiai 
kaip 1991 metų birželio 20 d. 
Paneriuose ministro pirm. Gedi
mino Vagnoriaus pasmerkimą 
„...tų, kurie pažeidė žmogišku
mą pakeldami savo ginklus 
prieš taikingus žydus", turė
tume vertinti, kaip bū t inus 
ėjimus gydyti tebeatviras II 
pasaulinio karo žaizdas. 

Algimantas S. Gečy9 
Huntington Valley, PA 

DŽIAUGSMO SIUNTINĖLIS 

Su dideliu rūpesčiu ir gailes
čiu siunčiame pagalbos talpin-
tuvus našlaičiams, seneliams, 
sergantiems vaikams, ligoni
nėms ir beatsistatančioms para
pijoms. Susikūrė ištisa eilė kari-
ta tyvinių organizacijų, kur ių 
visų bendras t ikslas — padėti 
L ie tuvos ne l a iming i e s i ems . 
N u o s t a b i užsienio l i e tuv ių 
meilė savam kraštui ir jo žmo
nėms! Sielojamės Lietuvoje gau
sėjančiais nusikaltimais, mora
lės stoka, mafijos siautėjimu ir 
pan. 

Pasiklausius Lietuvos radijo 
ir televizijos vaikų choro grupės, 
kuri koncertavo Čikagoje lap
kričio 20 d., kyla mintis, ar ne
reikėtų pasiųsti kokį džiaugsmo 
siuntinėlį tokiems ansambliams 
(kurių Lietuvoje yra nemažai) ir 
jų pasišventusiems vadovams? 
Įsivaizduokime, kiek valandų 
jie pašvenčia repetuodami? Tuo 
pačiu vaikai yra a t i t raukiami 
nuo gatvės neigiamų įtakų. Re
per tuaro paruošimas re ika lau 

TILŽĖS AKTO 
SUKAKTIES MINĖJIMO 
DALYVIU KREIPIMASIS 

Tilžės akto 76 metų sukakties 
iškilmingo minėjimo Čikagoje 
dalyviai, prisiminę Mažosios 
Lietuvos tragišką likimą ir jos 
žmonių šimtmečių kovas dėl 
Baltijos k ran tų laisvės, krei
piasi į lietuvių visuomenę Ame
rikoje ir Lietuvoje, o taip pat į 
Lietuvos vyriausybę, visomis 
galiomis siekti to Akto testa
mentinio įgyvendinimo, atsi
žvelgiant kad: 

1. Potsdamo sutartyje Kara
liaučiaus kraštas nebuvo pripa
žintas Rusijos teritorija.bet tik 
patikėtas Sovietų Sąjungai po
kario meto nestabiliame laiko
tarpyje administruoti šią sritį 
iki Taikos konferencijos potvar
kių. Tam kraštui pasisavinti 
Rusija netur i jokio tarptautinio 
teisinio akto. 

2. Užuot grąžinę laisvę daug 
iškentėjusiems Mažosios Lie-

ja'didelės disciplinos, kur i j iems tuvos gyventojams. Sovietų Sa
bus naudinga gyvenime. Lyriški ju nga»juos ištisai ištrėmė arba 

sunaikino, o etninių žmonių so
dybas ir miestus kolonizavo iš 
Rusijos gilumos atkeltais sve
timaisiais, neturinčiais jokių ry
šių su šiuo nuo amžių lietuvišku 
kraštu. 

3. Mažosios Lietuvos tėviškę 
palikus Rusijai būtų patvirtin
tas mirties sprendimas visos lie
tuvių tautos tolimesnei ateičiai. 
Tokiu atveju Karaliaučiaus uos-

įr patriotiški dainų žodžiai, 
giliai įsmigę į jaunuolių širdis, 
amžinai liks jų atmintyje. O 
liaudies ir klasiška muzika, for
muos jų skonį ir pomėgius. 

Atsiminkime ir šiuos vaikus, 
ir jų mokytojus (ne visi gi at
vyksta į užsienį), siųsdami do
vanų talpintuvus Lietuvon. 

J a n i n a M i k u t a i t i e n ė 
Chicago. IL 

tas ir apylinkės būtų paverstos 
masinės kolonizacijos komer
cine ir militarine baze. Visi ke
liai iš milžiniško Rusijos užnu
gario eitų per Lietuvos teritoriją 
į Kaliningradą, o su jais plūstų 
palaidi motorizuoti turistai ir 
nesukontroliuojami bastūnai, 
nuolat kurdami nesibaigiančias 
problemas su provokacine Rusi
ja. Lietuva negalėtų ilgai tver
ti tokią terionę ir jos ekonominį 
bei politinį griovimą. 

Atsižvelgiant į šiuos faktus 
Lietuvos vyriausybė, o taip pat 
ir patriotinė lietuvių visuome
nė abiejose Atlanto pusėse, ne
turi moralinės teisės pasilikti 
abejinga šioje lietuvių tautos 
ateičiai didžioje grėsmėje. Aki
vaizdoje šiandieninio Mažosios 
Lietuvos statuso ir artėjančios 
Taikos konferencijos, atėjo lai
kas visai t au ta i reikalauti, o 
Lietuvos vyriausybei ruoštis, 
kad 1918 m e t ų lapkričio 
30-tosios dienos Tilžės akto 
signatarų testamentas būtų at
sakingai remiamas ir Mažoji 
Lietuva (Kaliningrado sritis) 
Taikos konferencijos būtų atsta
tyta kaip Lietuvos Respublikos 
neatskiriama jos dalis. 

Tilžės a k t o minėj imo įga
lioti a t s tova i : Algis A. Regis, 
Vytau tas P. Mikūnas , Leonas 
M a s k a l i ū n a s , Ed . Vengians-
kas , J u o z a s Mikul is , Valdas 
A u š r a , Vilius Trumpjonas , 
R a m ū n a s Bun t inas , Alfonsas 
P a u k š t ė 

PETKŲ ŠEIMOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA 
d e d a d a u g p a s t a n g ų , reikalui i šk i lus , p a t a r n a u t i Jūsų še imai . Visai 
n e s e n i a i m e s p a s t a t ė m e nauja l a ido tuv ių įstagą Lemont , IL. Šie 
d idž iu l ia i ir g r a ž ū s n a m a i skirti p a t o g u m u i še imų, ku r ios išs ikėlė 
į p i e t i n iu s ir vaka r in iu s p r i emiesč ius . 

M e s t a i p p a t ga l ime pas idž iaug t i , kad p r i k l a u s o m e „ T h e S u b -
u r b a n Fami ly Fune ra l H o m e " , Cicero , IL. Ši, p a g y r i m u s la imėjus i , 
įs taiga y ra pu ik ia i į rengta , turi d a u g vietos au tomob i l i ams pas t a ty t i 
ir a p t a r n a u j a a r t i m u o s i u s v a k a r i n i u s pr iemiesč ius . 

Taigi, š ios yra m ū s ų n u o š i r d ž i o s p a s t a n g o s suteikt i paga lba ir 
s u r a m i n i m ą Jūsų še imai l iūdes io v a l a n d o s e . 

Visos -šeimos, k u r i o m s m e s p a t a r n a v o m e Cicero ir Bervvyn 
mies tų a p y l i n k ė s e , reikalui i ški lus , gali kreipt is j P e t k u s - B u t k u s 
įstaigą. 

PETKUS IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai 

Mūsų seimą patarnauja Jūsų šeimai nuo 1929 m. 

PETKUS LEMONT CHAPEL 
12401 S. ARCHER A VE (AT DERBY RD.) 
LEMONT, IL 60439 
708-257-6667 

PALOS HILLS CHAPEL 
10201 S. ROBERTS ROAD 
PALOS HILLS, IL 60464 
708-430-4455 

PETKUS MARQUETTE CHAPEL 
2533 VV. 71 ST. 
CHICAGO, IL 60629 
312-476-2345 

CICERO CHAPEL 
5940 W. 35 ST. 
CICERO. IL 60650 
708-652-1003 

Nemokamas tel. 
800-994-7600 

A.tA. 
ROBERTAS J. GRUODIS, SR. 

Gyveno Palos Heights, IL, anksčiau Rockford, IL. 
Mirė 1994 m. gruodžio 2 d., 9 vai. ryto, sulaukęs 57 metų. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Nuliūdę liko: žmona Aušrelė Juškaitė, duktė Diena Jonės, 

žentas Lawrence; dvyniai sūnus Robert, Jr. ir Paul Gruodžiai; 
anūkai Alyssa ir Alexander Jonės; motina Bronė, sesuo Stefa 
Prialgauskienė su vyru Vytu; uošvė Ada Juškienė; daug 
dukterėčių ir sūnėnų. 

Velionis buvo sūnus a.a. Jono. 
Velionis buvo pašarvotas pirmadieni, gruodžio 5 d. nuo 

3 iki 9 v.v. Petkus Lemont laidojmo namuose. 12401 S. Ar
cher Ave. (prie Derby Rd.), Lemont, II. 

Laidotuvės įvyks antradienį, gruodžio 6 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
Misijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10 vai. ryto gedulin
gos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, vaikai , anūkai , motina, sesuo, uošvė 
ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus.Donald M. Petkus. 
Tel. 708-257-6667 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
BRONĖ KALVAITIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1994 m. gruodžio 2 d., 5:30 vai. p.p., sulaukusi 91 

metų. 
Nuliūdę liko: sesuo Stasė Jakubonienė, giminės: Nijolė ir 

Leonas Kalvaičiai su šeima Chicagoje, kiti giminės Amerikoje 
ir Lietuvoje. 

Velionė buvo žmona a.a. dr. Antano. 
Velionė buvo pašarvota pirmadienį, gruodžio 5 d. nuo 2 

iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose. 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks antradieni, gruodžio 6 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedu
lingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus 
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

A.tA. 
Dr. VERONIKAI ŠOMKAITEI 

ADAMS 

mirus, re i šk iame gil ią užuojautą: s ū n u m s — dr. 
LYNUI su šeima ir V L A D U I , d u k r o m s - dr. J Ū R A I 
su šeima, adv. U G N E I s u š e ima , RASAI ir ŽIVILEI; 
s e s e r i a i d r . R O Ž E I , s v a i n i u i d r . J O N U I 
ALX)MAVIČIUI; Lietuvoje seser ims — F E L I C I J A I ir 
TEODORAI su š e i m o m i s ; Aus t ra l i jo je se se r i a i 
DANUTEI B A J E L I E N E I su še ima; p u s s e s e r ė m s — 
DANAI FRIZELIS i r F E L I C I J A I P L I Ū R A su 
šeimomis; dr. A N T A N U I BRAZIUI , J U O Z U I LA
PINSKUI su še ima . A N T A N U I L A P I N S K U I bei vi
siems paž įs tamiems. 

B. ir P. Andrašiūnai 

Mūsų mielam D r a u g u i 

A.tA. ROBERTUI 

per ankst i pa l ikus šį pasau l į , d r a u g i š k a i užjaučiame 
mielą AUŠRELE ir jos še imą ir k a r t u l iūdime. 

Aušrelė ir Rimas 
Genė ir Antanas 
Vilė ir Vytas 
Onutė ir Kęstutis 

Mielam Krikšto Tėve l iu i 

A.tA. 
ROBERTUI GRUODŽIUI 

net ikėta i mirus, gi l iai užjaučiu Kr ikš to M a m y t ę p. 
AUŠRELE ir visą šeimą. 

Aš liūdžiu k a r t u su j u m i s . 

Gailutė Sabaliauskaitė 



DRAUGAS, antradienis, 1994 m. gruodžio mėn. 6 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

POPIETE SU LIETUVOS 
KONSERVATORIAIS 

„Legal Foram" — teisinis 
seminaras bus gruodžio 7 d., tre
čiadienį. 7 vai. v., „Seklyčioje". 
Čikagos miesto advokatai 
kaibės apie ..žalias korteles", 
imigraciją, emigraciją ir kitus, 
mums visiems reikalingus žino
ti, reikalus. Visi kviečiami. 

Gruodžio 7 d., trečiadienį, 
7 vai. vakare, Šv. Kazimiero 
seselių vienuolyno koplyčioje, 
2601 W. Marąuette Rd.. bus 
aukojamos Mišios, prašant 
Dievo, kad vienuolyno įsteigėja 
Motina Marija Kaupaitė būtų 
paskelbta palaimintąja. Seselės 
kazimierietės nuoširdžiai 
kviečia visuomenę dalyvauti 
šiose Mišiose, nes bendra malda 
iš daugelio širdžių yra 
veiksmingesne. 

Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje Nekalto Prasidėjimo 
šventėje, gruodžio 8 d., šv. Mi
šios lietuvių kalba bus 7 ir 9 vai. 
ryte ir 7 vai. vakare. Anglų 
kalba: trečiadienį, gruodžio 7 d., 
7 vai. vak., taip pat ketvir
tadienį, gruodžio 8 d., 8 ir 10 
vai. ryte-

A.a. ses. M. Juozapa Ci-
žauskas mirė Šv. Kazimiero 
seselių motiniškojo namo slau
gos skyriuje pirmadienį, 
gruodžio 1 d., 10 vai. vakare. Ji 
buvo sulaukusi brandaus 101 
metų amžiaus. Į Šv. Kazimiero 
vienuolyną įstojo 1908 metais iš 
Saldžiausios Jėzaus Širdies 
parapijos, New Philadelphia, 
PA. Įžaduose išgyveno 84 
metus. Buvo Generalė vyresnio
ji po Motinos Marijos Kaupaitės 
mirties, nuo 1940 iki 1952 
metų. Iki 1952 m. seselė M. 
Juozapa aktyviai talkino įvai
riuose apaštalavimo darbuose 
Villa Joseph Marie. Holland, ir 
Maria aukštesniojoje mokykloje 
Čikagoje. I motiniškąjį 
vienuolyno namą atvyko 1982 
metais, o slaugos skyriuje 
praleido paskutiniuosius metus. 

Juozapa Cižauska? 

x „KALBA VILNIUS". 
KLAUSYKIT GRUNDIG RA
DIJAIS. Net 21 banga. Fonogra
fai. Rekorderiai. Visų vokiškų 
aparatų garantuotas taisymas. 
Gradinskas, J. G. Television, 
2512 W. 47 St., Chicago, IL, 
60632. Pirmiausia — paskam
binkit 312-376-1998. 

(sk) 

x Costa Rica! Septynių 
dienų ekskursija į egzotišką 
Costa Rica 1995 m. kovo 6 d. 
Aplankysite San Jose. ugnia-
kalnius ir pliažus. Kaina 
$1,069. Skambint i : T. 
Lesniauskienei, TravelCent-
re, Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 

Ateinanti ke tv i r t ad ien į , 
gruodžio 8 d., yra Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo šventė 
ir visi katalikai turi dalyvauti 
šv. Mišiose. 

Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijoje Nekalto Pra
sidėjimo šventės Mišios bus 
aukojamos ketvirtadienį , 
gruodžio 8 d., 8 vai. r. ir 7 vai. 
vakare. 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus vėl kviečiamas Čika
gos Aviacijos departamento 
puošti lietuvišką eglutę (12 
pėdų auk:čio» Midvvay aero
drome. Tai jau ketvirti metai iš 
eilės, kaip lietuviški „šiaudi
nukai" vilioja keliautojų akis. 
Eglutę puošia Paulina Vaitai-
tienė ir Marija Krauchuniene. 

Ar mūsų skaitytojų tarpe 
yra radviliškiečių? Nuo 1995 m. 
sausio 1 d. Radviliškio Cen
trinei bibliotekai baigiasi 
..Draugo" prenumerata. Ka
dangi mūsų dienraštis ten labai 
laukiamas ir skaitomas, žmonės 
jo pasiges, kai siuntinėjimas bus 
sustabdytas. Jeigu atsirastų 
geraširdžių, galinčių pre
numeratą pratęsti Radviliškio 
Centrinei bibliotekai (Dariaus ir 
Girėno 9. 5120 Radviliškis, 
Lietuva), būtume labai dėkingi. 

Šv. Antano parapijoje, Ci 
cero, IL, gruodžio mėnesį 
išpažinčių l ietuviškai bus 
klausoma šeštadieniais 2:30 vai. 
po pietų gruodžio 10, 17 ir 31. 
Išpažinčių nebus klausoma 
Kūčių dieną, gruodžio 24. 

Kalėdaičių (plotkelių1 galima 
įsigyti oažnyčios prieangyje 
prieš ir po sekmadienio Mišių ir 
šiokiadieniais parapijos rašti
nėje nuo 9 iki 4 vai. po pietų. 

ASS Filisterių kalėdinis po
būvis penktadieni, gruodžio 16 
d., 7:30 v.v. vyks Lietuvių cent
re, Lemonte, Bočių menėje. Ra
šytoja Nijolė Užubalienė su
pažindins dalyvius su lietu
viškais Kalėdų papročiais. Visi 
laukiami. 

Lietuvos Vyčių 112 kuopos 
kalėdinis susirinkimas bus ant
radienį, gruodžio 20 d., 7 vai. 
vak., Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje. Po susirinkimo 
bus kalėdinės vaišės, todėl bū
tinai reikia rezervuoti vietą sau 
ir svečiams, skambinant Julie 
Zakarkienei. tel. 708-425-5015. 
ne vėliau, kaip gruodžio 15 d. 

x Dail. M. Vflučio grafikos 
paroda Lietuvių Dailės muzie
juje, Lemont, IL gruodžio 10-
31 d. Atidarymas gruodžio 10 
d. 7:30 v.v. - 9 v.v. Visus 
kviečiame parodą aplankyti. 

(sk) 

x MAISTO SIUNTINIAI 
ŠVENTĖMS per Transpak. 
Visi produktai užsienietiški. 
Nuo $29 iki $98. Du patys 
populiariausi tai $39 šventinis 
siuntinys ir 56 sv. įvairaus 
maisto už $98. Pinigai perve
dami doleriais papigintomis 
kainomis. Talpintuvai siun
čiami kas savaitę. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

Auka „Draugo" paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

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

Pasaulio lietuvių centrą Le
monte nuolatos aplanko svar
būs svečiai iš Lietuvos ir gausiai 
susirinkusiems tautiečiams nu
šviečia Lietuvos politinę ar eko
nominę padėtį. 

Su politiniu-ekonominiu 
pranešimu gruodžio 4 d., po 
pamaldų, PLC aplankė Lietuvos 
Respublikos Seimo narė , 
užsienio reikalų komiteto narė 
ir Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių partijos) 
valdybos narė Laima Liucija 
Andrikienė. Gimusi 1958 m. 
sausio 1 d. Druskininkuose, ten 
baigusi vidurinę mokyklą, 1980 
m. baigė Vilniaus universitetą, 
įgydama ekonomistės-matema-
tikės kvalifikacijas. 1986 m. ap
gynė ekonomikos mokslų kan
didato laipsnį ir 1994 m. gavo 
ekonomikos dak*>vrės laipsnį. 
1988-1989 m. stažavosi Angli
joje, Manchester universitete. 
Dirbo Lietuvos žemės ūkio eko
nomikos mokslinio tyrimo ir 
instituto skaičiavimo centre 
moksline bendradarbe, TSR 
Ministrų tarybos pirmininko 

Šv. An tano pa rap i jo j e , 
Cicero, 111., lietuviškos Mišios 
Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo šventėje bus gruodžio 8 
d., 9:30 vai. ryto. Angliškai Mi
šios bus 8 vai. ryto ir 6:30 vai. 
vakaro. Ispaniškai Mišios bus iš 
vakaro, gruodžio 7 d., 6:30 vai. 
vakaro. Ši šventė yra privaloma 
katalikams Amerikoje (t.y., 
būtina išklausyti šv. Mišių). 

ALTo Čikagos skyriaus val
dybos ir tarybos posėdis 
šaukiamas gruodžio Q d., 
penktadienį, 6 vai. v .kare, 
Balzeko L.K. muziejaus patal
pose, 6500 S. Pulaski Road. 
Valdybos ir tarybos nariai 
kviečiami gausiai dalyvauti, 
nes yra labai svarbių reikalų ap
tarti. Atskiri pakvietimai nebus 
siunčiami. 

„Nerijos" tunto gintarės, 
vadovaujamos Aleksandros 
Gražytės, penktadienį, gruodžio 
9 d., Lietuvių centre, Lemonte. 
ruošia kalėdinį pobūvį — Kūčias 
jūrų skautėms, skautams, ir jų 
šeimų nariams ir skautinin
kams,-ėms. Pradžia 7 v.v. Visi 
kviečiami pabendravimui atei
nančių Kalėdų švenčių dvasio
je. Maistu pasirūpins sesės (bus 
prašoma auka — 15 dol. šeimai. 
5 dol. asmeniui), programėlę pa
ruoš jaunieji sesės ir broliai, 
prisiminsime Kalėdų papročius, 
bendra malda ir giesme prie 
papuoštos eglutės įsijausime į 
Advento didįjį laukimą. 

x A.a. Kosto J u š k a i č i o 
atminimą pagerbdami, sūnaus 
Vytauto Juškaičio šeima at
siuntė $150, kuriuos suaukojo 
Lietuvos našlaičių paramai šie 
asmenys: Petras ir Elena Snie-
gaičiai, Juno Beach, FL; Sigu
tė ir Juozas Užupiai, Worth IL; 
V. Bužinskas, Chicago; V. Pavil-
čius, Chicago; Anastazia 
Winters, Chicago; Jadvyga 
Skvarčius, Chicago; Apolinaras 
Bagdonas, Chicago ir St. B. 
Dundai. Velionio šeimai reiš
kiame užuojautą, o aukotojams 
našlaičių vardu dėkojame. 
,.Lietuvos Našlaičių Globos" 
komitetas. 

(sk) 

x Raminda ir dr. Algirdas 
Marchertai paaukojo „Saulu
tei" $240 metams remti Klaipė
dos mergytę, kurios tėvai atsi-
akė. Ačiū! „Saulutė", 419 

VVeidner Rd„ Buffalo Grove, 
IL 60089. 

(sk) 

x Antanas ir Diana Kiz-
lauskai iš Hinsdale, IL jau an
tri metai šelpia našlaitį Lietu
voje. Atsiuntė $150 našlaičio 
metinį mokestį. Ačiū! „Lietuvos 
Našlaičių Globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

pavaduotojos padėjėja ir 1990 m. 
vasario mėn. buvo išrinkta 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos atstove iš Jurbarko apy
gardos, kaip Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos bei Sąjūdžio 
remta kandidatė. 1992 m. 
r inkimuose išrinkta Seimo 
nare, dirbanti Užsienio reikalų 
komitete. 

Prelegentė pranešimą pradėjo 
susipažinimu su susirinkusiais 
tautiečiais , pranešimu, kas 
vyks ta Seime ir Užsienio 
reikalų komiteto rūpesčiais. 
Didžiausias rūpestis — Lietuvos 
saugumas, dėl kurio į Lietuvos 
piliečių chartijos būstinę nenu
t r ū k s t a m u srautu plaukia 
parašai iš krašto ir užsienio 
lietuvių. Jau yra gauta daugiau 
kaip 10,000 laiškų. 

Didžiausias pavojus Lietuvos 
saugumui yra Karaliaučiaus 
tranzito sutartis su Rusija. 
Prelegentė pabrėžė, kad tas 
tranzitas yra Maskvos politinis 
mėginimas Lietuvą įtraukti j 
Rusijos orbitą. Ji prašė visų 
Amerikos lietuvių vieningai 
veikti su latviais, estais, veng
rais ir kitais, prašyti, spausti 
JAV valdžią, senatorius bei 
kongreso narius, kad Kara
liaučiaus sritis būtų demilitari
zuota. Tada atpultų ir Kara-
liačiaus tranzito sutartis bei iš 
jos išplaukia pavojai Lietuvos 
saugumui. Šio Karaliaučiaus 
karinio tranzito reikalu š.m. 
lapkričio 12 d. Vilniuje buvo su
šaukta visų partijų, išskyrus 
vienintelę izoliuotą LDDP, kon
ferencija, kuri priėmė nutarimą. 

1. Reikalauti, kad Lietuvos 
vyriausybė nutrauktų gėdingas 
derybas su Rusija dėl karinio 
tranzito sutarties ir nepasi
rašytų jokios sutarties tuo 
klausimu. 

2. Reikalaut:, kad Lietuvos 
vyriausybė pertvarkytų karinio 
tranzito taisykles pagal tarptau
tines konvencijas ir neleistų 
Rusijos kariniams pervežimams 
naudoti Lietuvos oro erdvės. 

3. Siūlyti visoms opozicinėms 
Lietuvos politinėms partijoms, 
kad atėjusios į valdžią jos 
įsipareigotų pasmerkti karinio 

Kazys ir Roza Ražauskai iš 
Dearborn, ML atsiųsdami 100 
dol. Draugo fondui (anksčiau jie 
jau yra atsiuntę 300 dol. įnašą), 
rašo: „Išsigandome, kad rytoj 
jau paskutinė rudens vajaus 
diena ir baigiasi laikas sutelkti 
norimą sumą. kad būtu galima 
gauti „matchingfunds'" čeki. O 
gal tik to mūsų Čekiuko te
trūko? Skubinu, nors vėjas bai
sus ir sloga kankina, vis tiek 
spausiu į paštą..." Draugo fon
das dėkoja už auką ir malonu 
rūpestį! 

Reportažo korespondentė 
prašo patikslinti klaidą, kuri 
pasi taikė, rašant apie XII 
Amerikos lietuvių kongresą 
(„Draugas", lapkričio 23 d.). 
Turi būti: „Petras Buchas, Tau
tinių namų tarybos direktorius, 
sveikino kongresą ir įteikė 
3,000 dol. auką". 

Linksmi ..?.\ iv irylio" Montesson mol 
Is kmrt-s i.:r.;i Juodwaiy'.e. Alcxa 



XII Amerikos Lietuvių kongresą, įvykusį š.m. spalio 29 d., atidaro ALTo centro valdybos pirm. 
Grožvydas Lazauskas. I eil. iš kairės sėdi: Lietuvos amb. JAV dr. Alfonsas Eidintas, Lietuvos 
Respublikos Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius, ambasadorius prie Jungtinių Tautų 
Oskaras Jusys ir kiti. 

Nuotr. J . Šidlausko 
tranzi to sutartį, je igu ją pasi
rašytų A. Brazausko sudaryta 
LDDP vyriausybė. 

4. įspėti Lietuvos dabartinės 
valdžios pareigūnus, kad pasi
r a š y d a m i kar in io t r anz i to 
sutart į jie pažeistų Lietuvos 
Respublikos Konstituciją bei 
konstitucinį aktą „Dėl Lietuvos 
Respub l ikos nesijungimo į 
prosovietines Rytų sąjungas" ir 
įvykdytų sunkų vals tybinį 
nusikaltimą. 

P r e l e g e n t ė pabrėžė, k a d 
užs ienio lietuvių ke l iamas 
vienybės atstatymas tautoje bei 
Seime šiuo metu y ra beveik 
ne įmanomas . Kaip pavyzdį 
nurodė opozicijos pastangas 
Lietuvos partizanų pagarbos ir 
privilegijų atstatymui. Rezis
t en tų teisių atstatymo komisi
ja buvo pristatyta Seimo tvir
t inimui. Deja, maža balsų per
svara komisija buvo iš viso pa
naikinta , teigiant LDDP atsto
vams Seime, kad tikrieji Lietu
vos rezistentai, jai nusipelnę, 
y ra komunistiniai partizanai — 
d e s a n t i n i n k a i , kovoję s u 
vokiečių kariuomenės daliniais. 

— Ir mes, o gal ir j ū s , svajojo
me apie komunizmą su žmo
nišku veidu. Nors mes ir j ie 
kalbame lietuviškai, bet žodžiai 
t u r i visai kitą prasmę i r 
susikalbėti negalime — apgai
l es tavo prelegentė , paskai-
tydama Seimo stenogramas. 

Analizuojant dabartinį Lietu
vos ekonominį stovį, prelegentė 
pareiškė, kad nėra jokio pagrin
do kalbėti apie ekonominį page
rėjimą 1992-1994 m. laiko
tarpyje. Dabartinės gyventojų 
pajamos sudaro tik 34c/c 1991 
metų pajamų. Valstybės iždas 
besurenka tik 40% mokesčių. 
Valstybės iždas turi maitinti 
vieną milijoną pensininkų ir be
darbių. Kainos nuolat kyla. 
Žmonių perkamoji galia suma
žėjusi dėl didelių valstybinių 
mokesčių. Žmonės, įmonės bren
da į skolas valstybei, o valstybė 
skęsta skolose Vakarų bankams, 
g a u t a s paskolas nepanau
dodama produkcijai, bet buiti

niams, trūkumams. Parduotu
vės lūžta nuo užsienio prekių ir 
maisto produktų, o Lietuvos 
ūkininkas bei gamintojas neturi 
k u r dėti savos produkcijos; jos 
k a i n o s (po mokesčių) y r a 
nuostolingos, o rinkų užsienyje 
nėra dėl dirbtino lito-dolerio 

ryšio, tuo išpučiant produktų 
ka inas . Užsienio investavimas 
Lietuvoje daug mažesnis, negu 
Estijoje ar Latvijoje. 

Lietuvos Konservatoriai kraš
to ekonominei būklei pager in t i 
siūlo: 

1. atsisakyti dirbt ino lito-
dolerio santykio; 

2. sumažinti mokesčius; 
3. padidinti a smens mini-

malinį atlyginimą ir pensijas. 
—Nepaisant sunkių aplinky

bių, mes nesame nus iminę , 
nesam nuleidę r ankas . Gyve
nimas privers visas dešinės 
krypties partijas ir grupuotes 
vienytis. Net ir tuos, ku r i e šian
dien dar nenori, kad i š t r auk tų 
Lietuvą iš nevilties, nusikal
timų ir skurdo. 

Pranešimui pasibaigus, mo
deratorius Algirdas Stepait is 
padėkojo prelegentei i r paprašė 
a t s a k y t i į g a u s i ų d a l y v i ų 
klausimus. 

Klausimai sukosi ap ie prele
gentės pareigas Se ime , jos 
bendraminčių pas tangas atsi
spirti valdančiai part i jai , jos 
darbus Užsienio re ikalų komi
tete ir dešiniųjų sąjungoje. Buvo 
paklausta ar tiesa, kad Lietuvos 
jaunimas nesidomi polit ika, o 
tik linksmybėmis, prekybiniu 
pinigo gaudymu? Prelegentė 
atsakė, kad ta i nėra t iesa . Nors 
LDDP jaunimui sako: „ Jūs 
pavargę nuo politikos. Geriau 
jums muzika ir prekiavimas. 
Politiką palikite mums — poli
tikieriams", dalis j aun imo to 
nek lauso ir K o n s e r v a t o r i ų 
partijoje yra didžiausia jaunimo 
organizacija, matuojant visų 
Baltijos kraštų matu. 

Paklausus, a r Seimui panai
kinus Rezistentų t e i s ių at
statymo komisiją tuo reikalu 
nieko daugiau nebus daroma, — 
prelegentė a t s a k ė , k a d šis 
sprendimas priklauso visai tau
tai, o ne vienšališkiems Seimo 
nariams. 

Lyginant su kitais, Pasaul io 
lietuvių centre pranešimus skai
čiusiais dabartiniais Lietuvos 
politikieriais, susidaro labai 

malonus įspūdis, kad Lietuvos 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
K o n s e r v a t o r i ų pa r t i j o s ) 
valdybos n a r ė Laima Liucija 
Andrikienė y r a šviesi žvaigždė 
tamsioje Lie tuvos polit inėje 
padangėje. J i dar t i k 36 m. 
amžiaus, o jos politinė orienta
cija, žinios, užsiangažavimas 
t au tos ir va l s tybės gerovei 
pralenkia ir ž i laplaukius kole
gas. Popietė jos besiklausant 
prabėgo ka ip viena minutė , su 
visos paros valandų lobiu. 

B r o n i u s J u o d e l i s 

D A R B A I I R P L A N A I 

Čikagos Lietuvių moterų klu
bo narės baigia 1994 m. veiklą, 
ištuštindamos labdarai sukaup
tą fondą, skirdamos didesnę a r 
mažesnę sumą finansinės para
mos re ikal ingiems vienetams. 
Pr is iminta l ietuviška spauda, 
radijas, BALFas , Lietuvos vai
kais besirūpinančios organizaci
jos ir t.t. 1995 m. teks vėl iš nau
jo pildyti tuščią filantropinę 
skrynią. J u k ta i moterų polinkis 
— tiest i pa ramos ranką, jos rei
kalingiems. Tuo pačiu nepa
mirštama jaunoji karta, siekian
ti aukštesniojo mokslo. Tradici
nis „Gin ta ro" pokylis, skir tas 
jaunų, l ietuvių kilmės, „ginta
rėlių" pr is ta tymui , įgalina klu
bo nares skir t i l ietuviams stu
dentams vienkart ines stipendi
jas. 1995 m. birželio 25 d., įvyks 
32-as t radic in is „Gintaro" po
kylis, kurio metu , supinant lie
tuvių t au t in ių šokių ir melodi
jų vainiką, bus pristatytos (16 
m. — 20 m.) „gintarėlės" . Tai 
graži, pas igėrėt ina tradicija. 
Kaip ir anksčiau, šio pokylio vi
sas pelnas ski r iamas stipendi
joms. Iki šiol jomis pasinaudojo 
73 studentai. Lietuvaitės, norin
čios debiutuot i „Gintaro" po
kylyje, gali gaut i daugiau in
formacijos, skambinan t Irenai 
Norbutienei (312) 585-3727, Ge
nova i te i M a l u š k i e n e i (708) 
448-9309, Marijai Krauchunie-
nei (312) 631-5832. 

M. K. 

tykloU's ..žiburiukai" Aiais mokslo metais 
Razmaite. Saule Grybauskaite 

Nuotr Astos Ra/mienes 

Dienraštis „Draugas" — prasmingiausia 
Kalėdų dovana! 

Dienraštis Jūsų artimuosius čia, Lietuvoje, ar
ba bet kuriame kitame pasaulio krašte lankys kelis 
šimtus kartų per metus ir primins Jūsų dosnumą, 
kai kitos kalėdinės dovanos bus seniai užmirštos 
ar suvartotos. 

Užprenumeruokite savo brangiesiems „Drau
gą", pasinaudodami čia pridedama atkarpa; tik 
užpildykite ir pasiųskite, o „Draugo" administra
cija pasirūpins Jūsų dovanos pristatymu. 
Mano pavardė ir vardas 

Adresas 

Prašau „Draugą" siuntinėti, kaip Kalėdų dovaną: 

Vardas ir pavardė 

Adresas 

Metams 

Pusei metu 

Čekius rašyti: „Draugas" , 4545 W. 63rd St., Chicago, 
IL 60629. 


