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Rusų tankai artėja 
prie Čečėnijos 

sostinės 
Maskva, gruodžio 11d. (NYT) 

— Šimtai Rusijos tankų perkir
to Rusijos Čečėnijos sieną 
sekmadienį, tuo sukeldami di
džiausią politinę krizę Rusijoje 
kokia yra buvusi nuo pernai 
metų, kai Boris Jelcin palei
do Rusijos parlamentą. Rusijos 
Federacija niekuomet nepripa
žino šios respublikos nepriklau
somybės pasiskelbimo 1991 me
tais ir dabar šios respublikos 
demokratiškai išrinktą prezi
dentą laiko „sukilėlių vadu". 
Čečėnų akimis, „sukilėliai" yra 
prorusiškieji sukilėliai prieš tei
sėtą Čečėnijos valdžią. 

Tikro karo grėsmė Čečėnijoje 
kas valandą didėjo, rašo „The 
New York Times" (NYT) kores
pondentas Michael Specter iš 
Maskvos, Rusijos kariuomenės 
pajėgoms d u n d a n t sost inės 
Groznyj link iš trijų krypčių. Bet 
buvo vilties, kad galbūt įtampa 
sumažės, jei pirmadienį vyks 
numatytos abiejų pusių derybos. 

Rusijos prez identas Boris 
J e l c in , k u r i s s e k m a d i e n į 
ilsėjosi ligoninėje po paprastos 
nosies operacijos, praeityje su
gebėjo numalšinti sukilimus 
Sibire ir kitose Rusijos Fede
racijos srityse. Bet su Čečėnija, 
kurioje yra gausūs naftos šalti
niai ir kuri t a ip pat pasižymi 
organizuotų gaujų centrais , 
anot NYT korespondento, jam 
nesisekė jau nuo pa t jos ne
priklausomybės pasiskelbimo 
1991 metais. 

Sekmadienio vakarą kalbėda
mas per valstybinę televiziją, 
prezidentas Jelcinas pasakė: 
„Turime rasti politinį spren
dimą vienos iš Federacijos res
publikų problemoms. Turime 
apginti jos narius nuo ginkluoto 
ekstremizmo". 

Tačiau politinis sprendimas, 
atrodo.vis sunkiau pasiekiamas. 
Ši Rusijos tankų invazija yra di-

Šiaurės ir Baltijos 
valstybių skyriaus 

atidarymas 
Vašingtonas, gruodžio 9 d.— 

JAV departamente įvyko nau
jojo Šiaurės ir Baltijos valstybių 
skyriaus inauguracijos ceremo
nija, į kurią buvo pakviesti 
Islandijos, Norvegijos, Švedijos, 
Suomijos, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ambasadoriai bei šių 
ambasadų diplomatinio perso
nalo nariai, Valstybės departa
mento bei ki tų JAV valdžios 
institucijų pare igūnai , JAV 
pabaltiečių bendruomenių ir or
ganizacijų atstovai, televizijos, 
radijo bei spaudos f >»rnalistai. 
Šia proga sveikinimo kalbas 
pasakė Valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Strobe Talbott, 
s e k r e t o r i a u s pavaduo to jas 
Europos ir Kanados reikalams 
Richard C. Holbrooke, Suomijos 
ambasadorius Jukka Valtas-
sari. 

Šiose kalbose bvo akcentuota 
Balti jos va l s tyb ių re ikšmė 
visam Baltijos jūros regionui, 
jose vykdomos reformos bei šių 
valstybių i n t e g r a v i m a s i s į 
Europos bei k i t as tarptautines 
struktūras. Šio renginio metu 
Lietuvos ambasadorius A. Ei
dintas, sveikindamas naujojo 
skyriaus vadovybę ir darbuo
tojus, šio skyriaus direktorių 
Michael Parmly apjuosė lietu
viška tautine juosta. 

džiausiąs Rusijos kar inių pajė
gų panaudojimas prieš savo pi
liečius nuo Sovietų Sąjungos 
subyrėjimo 1991 metais ir tai 
yra ypatingai grėsminga viso 
šio reginio s tab i lumui . Kai 
kurie iš Jelcino stipriausių šali
ninkų praeityje š iandien jį 
stipriai kritikavo, ir Rusijos par
lamento nariai, kur ie buvo pa
sisakę prieš invaziją sako, kad 
jų telefono linijos ir elektros 
t iekimas buvo išjungti dėl neži
nomų priežasčių. 

Pirmadienį y ra naujosios Ru
sijos Konst i tuc i jos įvedimo 
sukaktis , ir Jelcinas kaip t ik ja 
pateisina Čečėnijos invaziją. 
J e l c inas š i and ien yra toje 
pačioje pozicijoje, ka ip Michail 
Gorbačiov buvo, kai bandė 
Rusi jos k a r i n i ų d a l i n i ų 
pasiuntimu išlaikyti Lietuvą, 
Gruziją ir Azerbaidžaną, rašo 
korespondentas Michael Spec
ter. 

Taikos derybos ta rp Čečėnijos 
ir Rusijos yra numatytos pirma
dienį V l a d i k a v k a z mies t e , 
apie 50 mylių į pietvakarius nuo 
Groznyj. Rusijos derybininkai 
jau y ra a tvykę, pirmadienį 
laukiama Čečėnijos delegacijos 
ir Groznyj, bet neaišku kada 
derybos prasidės ir apie ką bus 
kalbama, nes sekmadienio va
karą rusų kolonos jau buvo 10 
mylių nuo sostinės. Daug mote
rų ir vaikų jau evakuota iš sos
tinės, nors nei rusai, nei čečėnai 
dar nepradėjo naudoti visos savo 
galios, p ranešama iš Groznyj. 

Vadovaujami stipriai prieš 
rusus nusistačiusio prezidento 
Džochar Dudajev, čečėnai, isla
miška tau ta su ilga istorija ne
apykantos rusams valdovams iš 
Maskvos, turi st iprius ryšius su 
islamiškomis šalimis ir iš tokių 
šalių kaip Iranas ir Afganista
nas yra gavę kar inės pagalbos 
ir ginklų. „Mūsų nepriklauso
mybė yra amžina", pareiškė D. 
Dudajev. „Ją užs ta tau savo gy
vybe". Užsienio minis t ras Sam-
sedin Jusef pareiškė: „Jie negali 
nužudyti kiekvieno čečėno. Mū
sų yra daugiau, kaip vienas mi
lijonas, ir visi esame pasiruošę 
kovoti". 

Čečėnijos nepriklausomybei 
yra mažai pri tarimo Rusijoje, 
bet daug intereso jos naftos iš
tekl iams ir jos s t ra tegine pozi
cija Kaukazo srityje. 

Lietuvos 
profsąjungos jau 

tarptautinėje arenoje 
Vilnius, gruodžio 9 d. — Lie

tuvos profesinių sąjungų susi
vienijimas pirmasis t a rp Lie
tuvos profesinių organizacijų 
pri imtas į didžiausią pasaulyje 
— Tarptautinę laisvųjų profesi
nių sąjungų konfederaci ją . 
P a s a k L ie tuvos profes in ių 
sąjungų sus iv i en i j imo pir
mininko Algirdo Syso, tokiu 
būdu Lietuvos profsąjungos jun
giasi į ta rptaut ines Europos 
s t ruk tūras , da lyvaus spren
džiant b e n d r a s p r o b l e m a s . 
Lietuvos profesinių sąjungų 
susivienijimas buvo sukur tas 
1992 m. ir šiuo metu jungia 
80,000 narių. Susivienijimą 
sudaro ryšių, maisto, metalo 
pramonės , pas l augų sferos, 
medicinos, prekybos, radijo ir 
televizijos darbuotojų profesinės 
organizacijos. 

Čečėnija tikisi Lietuvos 
paramos 

Vilnius gruodžio 12 d. (Elta) 
— Lietuvos Seimo narys Romu
aldas Ozolas spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad Rusijos 
kare prieš Čečėniją bus spren
džiamas ir pačios Rusijos liki
mas. Šiuo karu iš esmės pra
dėtas perversmas Rusijoje, kuris 
gali baigtis totalitarizmo, žy
miai baisesnio, negu buvo iki 
Sovietų Sąjungos sugriuvimo, 
įvedimu, pažymėjo jis. 

Seimo nar ia i R. Ozolas ir Al
girdas Patackas pastarosiomis 
dienomis buvo Čečėnijoje, kur 
susitiko su šalies vadovybe, 
stebėjo Rusijos kariškių, tuo 
metu invazijoje dalyvavusių dar 
neoficialiai, veiksmus. Čečėni
joje vyks visuotinis pasiprie-

Rusijos tankai, judantys Čečėnijos link sostinės Grozno. 

šinimas, sakė prelegentai, gali 
būti pralietos marios kraujo, 
tačiau Rusija jo laimėti negali. 
Tai y ra okupacinis karas prieš 
laisvę mylinčią bei nepriklau
somybės siekiančią tautą, kuris, 
R. Ozolo nuomone, gali sukelti 
pilietinį karą pačioje Rusijoje. 

Lietuva yra vienintelė valsty
bė, į kurios paramą deda viltis 
Čečėnija, teigė Romualdas Ozo
las. Seimo Čečėnijos ir Lietuvos 
parlamentinės grupės nariai 
pasiryžę būti tarpininkais dėl 
karo nutraukimo ir derybose. A. 
Patackas apgailestavo jog Lie
tuvos oficialioji valdžia nepa
darė nei vieno pareiškimo Čečė
nijos klausimu. Ji bijo Rusijos, 
tiki jos pažadais, nors tie pa
žadai tėra gryna apgaule, sakė 
jis. 

JAV Rusijos veiksmus 
Čečėnijoje laiko 
.vidaus reikalu" 

V a š i n g t o n a s , gruodžio 1 1 d . 
(NYT) — Prezidentas Bill Clin
ton sekmadienį a ts isakė krit i
kuoti Rusijos veiksmus, siun
čiant š i m t u s t ankų ir tūks tan
čius kar ių numalšinti Čečėnijos 
pas tangas atsiskirti nuo Rusijos 
Federacijos. 

Spaudos konferencijoje Mia-
mi, Floridoje, ku r jis dalyvavo 
Amer ikų pusrutulio šalių va
dovų prekybinėje konferencijo
j e , p rez iden tas Bill Cl in ton 
pare iškė : „Viliamės, kad bus 
įmanoma atstatyti tvarką su kuo 
maž iaus iu kraujo praliejimu ir 
kuo mažiausia i smurto. Tokią 
išvadą mes patarėme ir skati
nome" . 

JAV administracijos parei
gūna i s a k ė , jog jie n u t a r ė 
nesikiš t i į šį reikalą, nes J A V 
Čečėnija laiko Rusuos Federaci
jos da l imi . Tad pa lankumo ro
dymas sukilėl iams prieš Rusijos 
Federaciją galėtų ne t ik supy
kint i prezidentą Boris Jelciną 
kaip nede ramas kišimasis į Ru-

Protestas prieš 
agresiją Čečėnijoje 
V i l n i u s , gruodžio 12 d. (Elta) 

— Sąjūdis ir Lietuvos piliečių 
c h a r t i j a N e p r i k l a u s o m y b ė s 
aikštėje suorganizavo protesto 
mit ingą prieš Rusijos agresiją 
Čečėnijoje. 

Mit inge dalyvavęs Čečėnijos 
min is t rų kabineto narys sakė, 
kad čečėnai priešinsis labai ak
tyviai , nes vyresnio amžiaus 
žmones y ra labai priešiškai 
nus i t e ikę prieš Rusijos inter
venciją, j a u n i m a s į tai reaguo
j a kiek r amiau , nes jie nematė 
t r ėmimų . 

Seimo narys Algirdas Patac
kas , nesenia i grįžęs iš Grozno, 
sakė, jog yra parengtas doku
mento , kurį bus mėg inama 
įteikti Seimui , projektas. 

Dokumente išdėstytos t rys 
nuosta tos : Rusija oficialiai pra
dėjo Šiaurės Kaukazo karą; Lie
tuva kar toja gruodžio 1 dieną 
pr i imtą pareiškimą, kviečiantį 
išvesti Rusijos kar iuomenę iš 
Čečėnijos ir sėsti prie derybų 
stalo, bei siūlosi būti derybų tar
p i n i n k e . L ie tuva laiko savo 
pareiga kreipt is į t a rp tau t ines 
institucijas: Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferenciją 
bei Europos Tarybą (ET), kurios 
nare Lietuva yra. Rusija ET ne
pr ik lauso . 

sijos r e i k a l u s , bet ga lė tų 
paskatinti sukil imus ir kitose 
Rusijos Federacijos srityse, pa
aiškino JAV administracijos pa
reigūnai. 

JAV admin i s t r ac i j o s pa
reigūnai ta ip pat sakė, kad 
Čečėnijos vadovybe turi glau
džius ryšius su organizuotu 
nus ika l s tamumu, kuris yra 
ypač stiprus Čečėnijoje. Bet, jie 
sakė. „matytumėte visiškai 
skirt ingą reakciją iš mūsų 
pusės, jei Rusija pradėtų inva
ziją į Gruziją, kuri yra nepri
klausoma valstybė". 

Vyšegrado šalys 
nepatenkintos ES 

Vilnius, lapkričio 26 d. (LR) 
— Keturių Vyšegrado grupės ša
lių — Lenkijos, Vengrijos. 
Čekijos ir Slovakijos — prem
jerai susitiko Poznanėje ap
tarti įsijungimo į Europos Są
jungą (ES) strategiją ir tar
pusavio prekybą. 

Prie keturių Rytų Europos 
valstybių premjerų V/aldemar-
Pawlak, Gyula Horn, Vaclav 
Klaus ir Jozef Moravčik Poz
nanėje prisijungė ir Slovėnijos 
premjeras Janez Drnovsek. Slo
vėnija taip pat ketina prisi
jungti prie Vidurio Europos lais
vosios prekybos sutarties, kurią 
pasirašė Vyšegrado grupės ša
lys. 

Lenkijos premjeras Waldemar 
Pawlak paragino sustiprinti 
finansinį Vyšegrado grupės 
šalių bend rada rb i av imą ir 
kritikavo ES. kuri nepakvietė 
Rytų Europos valstybių daly
vauti gruodžio 9-10 dienomis 
įvyksiančiame ES aukščiausiojo 
lygio susitikime Esene (Vokie
tija). J i s tikisi, jog Vyšegrado 
grupės šalys jau galės dalyvauti 
kitame ES aukščiausiojo lygio 
susitikime. 

Vengrijos premjero G. Horn 
nuomone, tai . kad Vyšegrado 
šalys nebuvo pakviestos į ES 
aukščiausiojo lygio susitikimą, 
rodo mažesnį Vakarų Europos 
susidomėjimą Rytų Europos in 
tegracija. Čekijos premjeras V. 
Klaus pasiūlė kaip galima 
greičiau panaikinti prekybos 
žemės ūkio produktais barjerus 
tarp keturių šalių. G. Horn 
pareiškė, jog Vengrija remia 
Slovėnijos prisijungimą prie 
Vyšegrado grupės. Į šią grupę 
gali būti priimta ir Rumunija 

Korėjos firmos domisi 
Zoknių aerodromu 
Vilnius, gruodžio 2 d. (Elta) — 

Šiandien Lietuvos ministras pir
mininkas Adolfas Šleževičius 
priėmė Pietų Korėjos ambasa
dorių Lietuvai Won Ho Lee. 
Korėjos ambasadorius reziduo
ja Kopenhagoje, o įgaliojamuo
sius raštus Lietuvos prezidentui 
y ra įteikęs šių metų gegužės 
mėnesį. 

Pokalbio metu buvo paliestos 
tarpvalstybinių santykių prob
lemos. Lietuva suinteresuota 
Korėjos firmų investicijomis. 
Keturi Korėjos pramonės kon
glomeratai — „Daewoo", „Sam
sung' ' , , ,Hyundai" ir ,,Lucky 
Gold Star" gamina daugiau 
kaip pusę eksportuojamos pro
dukcijos. 

Korėjos diplomatas pasakė, 
kad jo šalies firmos jau dabar 
domisi Klaipėdos laisvosios 
ekonominės zonos kūrimu, di
delio aerodromo Zokniuose gali
mybe. Jo nuomone, reikėtų 
Lietuvai kuo greičiau priimti 
Laisvųjų ekonominių zonų įsta
tymą. A. Šleževičius paprašė 
perduoti kvietimą Pietų Korėjos 
minis t rui p i rmin inku i art i
miausiu laiku apsilankyti Lie
tuvoje. 

Vokietijos ambasada 
naujuose namuose 
Vilnius, lapkričio 23 d. (LA) 

— Vokietija už pastatą amba
sadai Vilniuje, Z. Sierakausko 
24-8. sumokėjo 353,270 dolerių. 
Be to. dar 301.098 doleriai 
sumokėti už 1,627 kv. metrų 
žemės sklypą, kuriame pastaty
tas ambasados pas ta tas . 

Šie pinigai paskirstyti taip: 30 
proc. Vilniaus savivaldybei, 70 
proc. — į biudžetą. Vokietijos 
ambasados nupirktas apie 1.000 
kv. metrų ploto pas ta tas pasta
tytas po Antrojo pasaulinio ka
ro, jame anksčiau buvo įsikūręs 
Vilniaus Spalio rajono partijos 
komitetas. Pastato kaina — 
353,270 dolerių — buvo nusta
tyta derybose — iš Vokietijos 
buvo atvažiavusios kelios de
legacijos, kurios nustatė tikrą jo 
vertę. 

„Planuojame už pinigus, gau
tus pardavus pastatą Vokietijos 
ambasadai, jsigyti pastatą Lie
tuvos ambasadai Taline. — sake 
Lietuvos URM ambasadų sky
riaus vedėjas Romualdas Še-
meškevičius. — jau tu r ime 
išsirinkę vieną didelį namą pa
čiame Talino centre, tačiau vis 
dar deramės dėl jo kainos. Tai 
Talino senamiesčio architek
tūros paminklas, todėl brangus. 

Lietuvos pareiškimas 
Jungtinėse Tautose 

New Y o r k a s , gruodžio 9 d.— 
Š.m. gruodžio 7-9 d. Jungtinėse 
Tautose vyko diskusijos nusi
kals tamumo prevencijos ir kri
minalinio teisingumo klausi
mais. Šia t e m a pasisakė ir Lie
tuvos Respublika JT trečiajame 
komitete, kuriame yra svarsto
mi socialiniai, humanitariniai ir 
žmogaus teisių klausimai. 

Misijos patarėja Gintė Damu-
šytė, Lietuvos atstovė trečia
jame komitete, apžvelgė organi
zuoto nusikals tamumo apraiš
kas Lietuvoje ir teisėsaugos ins
titucijų kovą su šiuo reiškiniu. 
Buvo prisiminta lapkričio mėn. 
Neapolyje įvykusios JT Pasauli
nės ministrų konferencijos prieš 
organizuotą transnacionalinį 
nusikals tamumą išvada, kad 
kuri nors valstybė šio blogio 
įveikti negali viena. Minėtoje 
konferencijoje dalyvavęs Lietu
vos delegacijos vadovas Vidaus 
reikalų ministras R. Vaitekū
nas pažymėjo, kad visos valsty
bės tur i sutelkti pastangas ir 
bendromis jėgomis kovoti prieš 
nusikals tamumo profesionalė-
jimą ir tarptautinį pobūdį. 

Lietuvos gruodžio 8 d. pareiš
kime konstatuota, kad Jungti
nėms Tautoms tikslinga skirti 
pagrindinį dėmesį kovos su nu
s ikals tamumu priemonėms ir 
kryptingos paramos teikimui 
besivystančioms šalims ir vals
tybėms, esančioms pereinamo
sios ekonomikos laikotarpyje. 
Kadangi organizuotas transna
cional inis nus ika l s t amumas 
silpnina elementariausius de
mokratijos pagrindus, net ir 
s t ipr iaus iose išsivysčiusiose 
šalyse, šis besiskverbiant is 
blogis ypač pavojingas pereina
mosioms ekonomikoms. Pažy
mėti ir Lietuvos konkretūs 
žingsniai dvišaliu ir daugiašaliu 
pagrindu bei ryžtas įsijungti } 
vieningos kovos su organizuotu 
transnacionaliniu nusikalsta
mumu procesus. 

Algirdas Brazauskas 
— garbės daktaras 
Vilnius, gruodžio 9 d. (Elta) — 

Lietuvos prezidentūra pranešė, 
kad Kijevo valstybinio univer
siteto mokslo taryba už svarų 
indėlį į mokslą, rūpestingą 
paramą, stiprinant draugystę, 
plėtojant mokslo ir kultūros 
ryšius tarp LTtrainos ir Lietuvos 
tautų suteikė Algirdui Brazaus 
kui garbės daktaro vardą. Gar
bės daktaro diplomas ir medalis 
bus į te iktas Lietuvos preziden
tui būsimo vizito į Ukrainą 
metu. 

A. Brazausko vizitui 
pasibaigus 

Vilnius, gruodžio 9 d. I Elta) — 
Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas surengė spaudos 
konferenciją, kurioje papasakojo 
apie savo kelionę į Italiją bei 
Vatikaną, apie Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo konfe
rencijos valstybių vadovų susi
tikimą Budapešte, apie vizitą į 
Prahą. Algirdas Brazauskas pa
brėžė, kad jam ir jį lydėjusiai 
delegacijai labai didelį įspūdį 
padarė susitikimas su popiežiu
mi Jonu Pauliumi II, kad Šven
tasis Tėvas prašė perduoti lin
kėjimus visiems Lietuvos žmo
nėms. 

Kalbėdamas apie susitikimus 
Budapešte, Algirdas Brazaus
kas sakė. kad susitikime priimti 
sprendimai labai reikšmingi, 
bet jie ..dar nieko nereiškia" ir 
yra sunkiai įgyvendinami. Jis 
pabrėžė, kad JAV prezidento 
Bill Clinton ir Rusijos preziden
to Boris Jelcin kalbos Budapešte 
dėl NATO išplėtimo taip pat 
svarstytinos. Algirdas Brazaus
kas patvirtino, kad pokalbyje su 
Čekijos prezidentu Vaclav Ha-
vel jis aptarė galimą Vyšegrado 
šalių sutarties su Lietuva pasi
rašymą, bet šiais reikalais 
pasak jo, turi užsiimti Užsienio 
reikalų ministerija. 

A. Brazauskas sakė. jog Buda
pešte susitikęs su Rusijos pre
zidentu Boris Jelcin. Tačiau, pa
sak prelegento, tai buvęs susiti-
kims ..tarp kitko, kokių būna la
bai daug". Po to Lietuvos pre
zidentas patikslino, jog klausi
mus dėl Rusijos karinio tranzi
to, jeigu dėl to atsirastų papil
domų problemų, jis svarstysiąs 
s>u Boris Jelcin. Tačiau jis tiki. 
jog ginčijamus dalykus suderins 
Lietuvos ir Rusijos premjerai. 

Algirdas Brazauskas sake Bu
dapešte susitikęs ir su Balta
rusijos prezidentu Aleksandr 
Lukašenko. Susitikime kalbėta 
apie politinės sutarties projektą. 
Algirdo Brazausko nuomone, ją 
galima bus pasirašyti po to. kai 
bus išspręsti sienų delimitacijos 
ir demarkacijos klausimai. Šis 
darbas turėtų būti baigtas dar 
šiais metais. 

KALENDORIUS 

Gruodž io 13 d.: Šv. Liucija, 
mergele, kankine (283-303 m. 
Sicilijoje*; Odihja. Kastytis. 
Šviesis. 

Gruodžio 14 d.: Šv. Jonas 
Kryžiaus, Bažnyčios mokytojas 
(1542-159U Fortūnatas. Ona 
Marija. Žvangutė. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
KLAUSIATE - ATSAKOME 
NORA GAI.LIN-GALINAITYTĖ, M.D. 

Pirma, negu eisiu prie klau
simų ir atsakymų, noriu pažy
mėti, kad mano vardas yra 
Nora. ne Borą, kaip praėjusio 
antradienio „Drauge" parašyta. 
Nors dėl asmeniškų priežasčių 
pakeičiau savo pavardę, vardo 
keisti nesutinku. N .G . 

K laus imas . Kaip su tom ma-
mogramom? Jau maždaug me
tai buvo skelbiama, kad mote
rims, neturinčioms 50 metų. ne
reikia dažnų mamogramų (ro
dos, ta ip skelbė National Cancer 
Insti tute). Dabar vėl pasipylė 
patar imai , kad reikia. Esu 43 
metų amžiaus ir jaučiuosi visai 
susimaišiusi. Ar čia t ik dakta
rai ieško daugiau uždarbio, ar 
dėl kokių kitų priežasčių vis 
pasikeitė? 

A t s a k y m a s . V a l s t y b i n i s 
vėžio inst i tutas (National Can
cer Inst i tute ' pernai paskelbė, 
kad moterims tarp 40 ir 49 metų 
amžiaus nebūtina turėti ka-me 
tinęs mamogramas. bet vis tiek 
ragino 50 metų ir vyresnes mo
teris t a i syki per metus at l ikt i . 
Inst i tutas savo rekomendacijas 
rėmė duomenimis, kad moterų 
iki 50 metų mirtingumo mamo-
gramos nesumažino, todėl ir 
kasmetinis jų padarymas neturi 
tiek d a u g reikšmės. 

Šį rudeni įvykęs Šiaurės Ame
rikos Radiologų sąjungos *R;;-
diological Society of North Ame
rica) metinis suvažiavimas priė
jo išvados, kad. darant metines 
mamogramas. 40-49 metų am
žiaus moterų mir t ingumas krū
tų vėžiu sumažėtu iki 30 pro
centų. 

Nors krutu vėžiu susirgimai 
pagausėja vyresnių kaip 50 
metų moterų tarpe, vis tiek yra 
vert inga pasitikrinti ir jaunes
nėms. Pagal National Cancer 
Ins t i tu te duomenis. 127 pro
centų moterų tarp 50 ir 59 metų 
amžiaus suserga krūtų vėžiu. 
Moterų, turinčių 40 19 metu 
amžiaus ribą. krūtų vėžio su
sirgimai yra 16 procentų. Tai 
labai nedidelis — tik vieno pro 
cento skirtumas1 Bet koks pro 
cesas. kuris gali surasti k rū tų 
vėžio pradžią pas moterį (iki ar 
po 50 metų amžiaus) ir išgelbėti 
jos gyvybę, yra vertas daugiau 
dėmesio. Mamogran a yra paly
ginti nebrangus metodas, apie 
100 dol.. todėl patar t ina ju<* 
pasinaudoti. 

K laus imas . Daktare , mane 
kamuoja nemiga. Per naktį mie
gu tik pora valandų ir dėl to 
labai rūpinuosi, kad nepakenk
t ų sveikatai. Dieną nuovargio 
nejaučiu, esu žvalus ir energ
ingas 70 metų vyras. 

Atsakymas. Daug vyresnio 
amžiaus žmonių skundžiasi ne
miga a rba bent pasisako, kad 
mažiau miega. Galima sakyti . 

kad tai beveik natūra lus daly
kas. Kadangi sakote, kad ne
t rūks ta energijos, tai jau geras 
ženklas. 

Pastebėta, kad daugelis pasi
tenkina trumpesniu miego lai
ku, ne visiems reikia aštuonių 
valandų, nors tai rekomenduo
jama. Tokie skaičiai paprastai 
yra tam t ikras rekomenduoti
nas vidurkis, bet kiekvienas 
turėtų miego laiką ar bet ką 
kitą prisitaikyti individualiai. 
Žmonės paprastai miega ilgiau, 
negu patys mano. nes labai sun
ku tikrą miego laiką apskai
čiuoti, nebent būtų ligoninėje ar 
miego sutrikimų klinikoje, kur 
pacientai nuolat stebimi ir jų 
miego laikas užrekorduojamas 
tam t ikrais aparatais. 

Pirmiausia patarčiau nueiti 
pas savo gydytoją ir nuodugniai 
pas i t ikr int i sveikatą. Je igu 
nebus r a s t a kokių fizinių 
negalių, trukdančių nakties 
poilsį (pvz., dažnai reikia keltis 
šlapintis: skauda nugarą, kau
lus ir pan.», tuomet geriausias 
pa ta r imas - nes i rūpinkinte . 
Prievarta užmigti dar niekam 
nepavyko 'net ir ,.avis skai
čiuoti"' neapsimoka. . . ' . Kai 
žmogus pradeda apie savo nemi
gą galvoti ir rūpintis, tai ir 
miegas pabėga nesugrąžinamai. 

Jei žmogus išmiega, nors ir su 
pertraukomis, bent 5 vai. per 
naktį, nesijaučia dieną be ener
gijos, pervargęs, vadinasi, miego 
jam pakanka. Vienas ryškiau
sių tikrosios nemigos simptomų 
yra nepapras tas nuovargis: 
atrodo, kad kiekvienu momentu 
žmogus gali kristi ir užmigti, 
bet vis tiek nepavyksta. 

Štai keli praktiški patarimai, 
kovojant su nemiga. 

Jeigu ilgiau kaip pusvalandį 
nepavyksta užmigti, verčiau at
sikeikite ir lovos, paska 
pasiklausykite muzikos: užsi-

te kuo kitu. - o] -
is miegūstas. Di lėtu 

reikia per ilgai nes> 'i< I 
nėti. nesnū'kinuo' 

\eng ai pa-
pabūti ore. Prieš gulant, per 
daug nevalgyti, ypač -
virškinamo maisto. Negeri 
vos. kakavos, tikrosios arbatos 
- visi šie gėrimai turi kofeino 
Jo turi ir eoca-cola ar pepsi cola 
produktai, nebent būtų pažymė 
ta. kad jie yra be kafeino. Šiltas 
p ienas , žolinė a r b a t a ipvz. 
ramunėlių}, yra gerai. Nežiūrė
kite televizijos programų, ku
rios erzina, baugina ar šiaip 
jaudina. Švelni muzika, gera 
knyga, atsipalaidavimas padės 
užmigti. Prieš gulant, stenkitės 
nesusipykti su šeimos nariais, 
nespręsti sunkių problemų, mie
goti ne per daug šiltam kamba 
ryje. 

Lithuanian Mercy Lift posėdyje. Iš kaires: Birutė Vindašienė, nauja LML narė dr. Ona 
Daugirdienė, Lidija Ringienė ir DAFL atstovas Pranas Jurkus. 

ATSIVĖRĖ TOBULĖJIMO LANGAS 
Lietuvos Medicinos biblio

tekoje Vilniuje buvo iškilmingai 
atidalytas medicinos mokomųjų 
audivizualinių priemonių cent
ras, kuriam modernią aparatū
rą bei vaizdajuostes ir kitas mo
kymosi priemones parūpino Pa
saulio Lietuvių gydytojų sąjun
ga ir su ja bendradarbiaują as
menys bei įstaigos. Šiose pas
tangose s t i p r i a i pas i r e i škė 
PLGS pirmininkas dr. Arvydas 
Vanagūnas. Dalė Lukienė. Na-
tional Libr; >f Medicine ne
spausdintų priemonių parinkė-
ja. ir prof. dr. Jono Račkausko 
vadovaujama- Lituanistikos ty
rimo ir studijų centras. 

Lietuvos medikai šiame mo
derniausiame savo bibliotekos 
skyriuje gali videojuostose ste
bėti naujausias chirurgijos pro
cedūras bei diagnozės ir gydymo 
būdu<. Visi iš JAV gauti apara
tai turi „ai . tad vienu 
metu A V centre esančiomis 
juostomis gali naudo: is keletas 
žmonių ar net grupių. Taip prof. 
Račkauskui pranešė -JAV medi
cinos bibliotekų specialistė Dalė 
Lukiene. Vilniaus įstaigoje vie
tinį personalą supažindinusi su 
šia nauja technologija gydytojų 
mokslinime. 

Medicinos AV centro atida
ryme spalio 27 d. dalyvavo tuo
metinis Sveikatos apsaugos 
ministras 1 Bre 

mer tsto\ 
I ve- 'iotek 

. 
direk: icienė ir 

' 'ems 
\me ži
nom, tional 

ne ime-

medikų 
didžiųjų 
vadovai. 

KOS 

" ' i m a i 
• 

n te nuolatinėm 
adėkite var-
• Metės" ar 

ki us, kurie „padeda 
~ėti. Dabar 

vj - ;nes ir kitos parduotuvės 
blečiiį pilnos, kartais jų 

atsiunčia ir į namus, kad žmo
gų- pamėgintų ir priprastų. Jei
gu jūsų gydytojas manys, kad 
tikrai reikia chemines pagalbos 
užmigti, jis prirašys saugiu ir 
jums t inkamų miego tablečių, 
patars kaip saugiai jas vartoti. 

d ia" specialistui Craig Lokačiui 
bei visiems Amerikos lietu
viams gydytojams už nuoširdžią 
paramą. Dr. Antanas Vinkus, 
naujasis Lietuvos sveikatos ap
saugos ministras, vėliau išreiš
kė dideli pasitenkinimą ryškiu 
AV centro progresu. 

A r ū n a s Z a i l s k a s 

A m o s Al '»i7 '- '- ..ti n:';--*'. - <••.•.r., r , iai . nc-r; 
nian Mercy Lift žiniaraštį išsiuntinėjimai 

INVESTITORIAI DOMISI 
FARMACIJOS PRAMONE 

Tokius rezultatus gavo Eu
ropos Sąjungos ekspertai , ap
klausę užsienio firmas ir fi
nansų bendroves. Apklausos 
duomenys rodo, kad Lietuva 
investicijų pa t r auk lumu jau 
pralenkė Latviją ir Estiją. Tai. 
kad užsieniečiai domisi Lie
tuvos farmacija, buvo netikėta 
ir Lietuvos specialistams. Pasak 
Užsienio investicijų agentūros 
direktoriaus Alberto Bertulio, 
užsieniečiams imponuoja tai, 
kad Lietuvoje yra daug gerų far
macijos specialistų, o Kauno 
..Sanitas"" iki šiol geru vardu 
minimas buvusios Sovietų Są
jungos ir Rytų bei Vidurio Eu
ropos šalyse. Į jas ir dabar 
eksportuojama apie 85 proc., 
įmonėje gaminamos produkci
jos. Tačiau ,.Sanito" medika
mentai perkami dėl žemos kai
nos, o ne dėl kokybės. „Mūsų ga
minamų vaistų kokybė nėra 
prasta —jie nuo seno efektyviai 
vartojami. Tačiau Vakaruose jų 
negalėtume parduoti — neįveik
tume pat ikr inimu". — sako A. 
Ber tu l i s . Vakaruose vais tu 
kokybe nustatoma ne pagal 
GOST ą o pagal GPM standartą. 
Pasak A. Bertulio, užsienio 
investicijos . .Sanitui" būtinos, 
nes į Lietuvos ir Rytų rinką vis 
aktyviau veržiasi pripažintų 
Vakaru, firmų gamybos medika
mentai . Nieko nedarant, Lietu
vos farmacijos pramonė žlugs. 

.,Sanito" kontrolinį akcijų pa
ketą yra įsigijusi investicinė 
akcinė bendrovė „Vilniaus in
vesticija". Jos vadovai nežino, 
ką daryti su pradėtu ir nebaigtu 
statyti gamybos korpusu. Pasak 
jų, šis korpusas statomas pagal 
buvusius socialistinius standar
tus ir vakariečių vertinimais 
yra nieko vertas. Prancūzijos, 
Švedijos ekspertai ir potencialūs 
investuotojai teigia, kad daug 
pigiau būtų įrengti naujas dirb
tuves, negu vaistų gamybai pri
taikyti baigiamą statyti „Sani-
to" pastatą. Tačiau „Sanito" 
generalinis direktorius mano, 
kad neverta atsisakyti ir šio pa
stato, nes senąją gamybos tech
nologiją nurašyti dar ankstoka, 
o ilgainiui šiame pastate bus 
galima gaminti veterinarinius 
preparatus. 

Apie tai rašoma naujo savait 
raščio „Verslo žinios" kol kas 
bandomajame pirmajame nume
ryje. Spalvotą savaitraštį, kuris 
ilgainiui turėtų tapti dienraš
čiu, leisti padeda Danijos dien
raštis „Dagens Industri". Regu
liariai „Verslo žinios" pradės 
eiti nuo Naujųjų metų. 

• T-i»-gšų g'«Hėja Indijoje 
motina Terese 1979 m. spalio 17 
d. buvo apdovanota Nobelio Tai
kos premija. 

BROLIŠKA PAGALBA 
Humani tar inė pagalba, kurią 

organizuoja Amerikos ir Kana
dos l ie tuvių bend ruomenės , 
mums, Lietuvos vaikų gydyto
jams, medicinos seserims, slau
gos personalui, yra aukso ver
tės. Labai gražūs ryšiai parem
ti Kauno kl inikinės infekcinės 
ligoninės va ikų k l in ikos ir 
šalies sergamumo anal izę susi
klostė per trejus m e t u s su 
Li thuanian Mercy Lift vadovy
be. Prieš porą metų mūsų ligo
ninę aplankė šios organizacijos 
nariai. Štai jau treti metai mūsų 
ligoninės vaikų klinikoje besi
gydančius mažus p a c i e n t u s 
kasmet 8-10 kartų pasiekia įvai
rios Li thuanian Mercy Lift or
ganizuotos, medikamentų , sal
dainių, medicininės l i teratūros, 
l a b o r a t o r i n i ų indų . d a n t ų 
priežiūros reikmenų, medici
ninės įrangos siuntos. Kliniko
je jų panaudojimą, poreikius 
asmeniškai t ikr ina P. Šlut ienė, 
daugelio mūsų ligoninės mažųjų 
pacientų laukiamas žmogus. Tai 
lietuvė, randant i švelnų žodi li-
goniukui, sergančiam tuber
kulioze, smegenų uždegimu, 
v i ru s ine infekci ja , p l auč ių 
uždegimu, viduriavimu ir ki
tomis ligomis, kur ių šiuo metu 
pagausėjo. Ši moteris, sugebanti 
uždegti visą ligoninės personalą 
naujoms permainoms, tai įrody
dama savo konkrečiais darba is 
mūsų klinikai: pagalba medi
cinine l i t e ra tū ra . J A V pro
fesorių paskaitos, praktikos dar
bai, ligonių konsultacijos, asme
niški patar imai , gydytojų spe
cializacija J A V ir Kanados 
klinikose. \ I 5u kolektyvo na
r ia i , k u r i e m s t e k o g a r b ė 
susipažinti su P. Šlutienė. paste
bėjo, kad a tvykus j kl iniką 
po kel ių mėnes ių , p a m a t ė 
naujoves, naujus medicininius 
įrengimus, slaugos priemones 
sužiba d ė k i n g u m u a k y s — 
mums Lietuvos medicinos dar
buotojams, nes tai yra įrodymas, 
kad JAV Kanados lietuvių ir P. 
Šlutienės pastangos, geri norai, 
ryžtas mums padėtį nenuėjo 
niekais. 

Tarsi nematoma gija, r i šant i 
užsienio lietuvius ir mus, gyve
nančius Lietuvoje, yra broliška 
pagalba. Manau, kad ši gija 
išliks amžiais, nes ją mums 
atnešė mūsų protėviai, tėvai ir 
mes ją p e r d u o s i m e s a v o 
vaikams. 

Neveltui užrašas an t Perlo
joje stovinčio V y t a u t u i Di
džiajam paminklo skelbia: „sto
vėsiu tol, kol bus gyvas nors 
vienas l ie tuv is" . N e p a i s a n t 
visokiausiu vėjų. p a m i n k l a s 
stovėjo ir stovės. 

Ypač reikia mūsų kl inikai 
e l ek t roenes fa log ra fo , b ron-
choskopų, d i rb t inės p laučių 
ventiliacijos aparatų , kūdikių 
inkubatorių. 

Mūsų klinikos ligonių tėve
liai, močiutes, seneliai, mūsų 
kolektyvas taria Jums. brangūs 
lietuviai, nuoširdų ačiū! 

Artėja rimties metas — šv. 
Kalėdos — linkime J u m s svei 
katos. santarvės ir laimės J ū s ų 
šeimose, telydi ir te la imina 
Jūsų geru* darbus Dievas. 

S t ; : v s P a n a v a s 
Kauno klinikinės infekcinės 

ligoninės vyr. gydytojas 
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POPIEŽIUS UŽ GYVYBĘ 

Popiežius Jonas Paulius II pa
ragino visų religijų tikinčiuo
sius ginti gyvybe ir remti šeimą 
kaip ..kelią žmogaus orumui ap
ginti". Šeima y ra pamatine 
visuomenės ląstelė ir pirmoji 
vieta, k u r perduodamos ir pri
imamos socialinės ir religinės 
vertybės, pabrėžė popiežius rug
sėjo 23 d. vasaros rezidencijoje 
Castelgandolfo. ku r jis priėmė 
tarptautinio suvažiavimo ^San
tuoka ir šeima šiandieniame pa
saulyje*' dalyvius. 

Popiežiaus žodžiais, šeima pa

deda paskiram žmogui visiškai 
subręsti ir tuo prisidėti prie har
moningos, solidarios ir taikios 
visuomenės kūrimo. Sykiu jis 
atkreipė dėmesį į pavojus, ku
riuos kelia materialistinė ir 
individualistinė pozicija gyvy
bės atžvilgiu. Tokia nuostata 
verčia suabejoti esminėmis tie
somis ir vertybėmis, kuriomis 
remiasi santuoka ir šeima. Kita 
vertus, sunkios materialinės są
lygos, vargas ir ka ra i taip pat 
sudaro kliūtis oriam šeimos 
gyvenimui. 'KBL. Nr. 9) 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
4647 W. 103 St. , Oak Lawr», IL 

Pirmas apyl su Northvvestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą karną Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) te l . 708-422-8260 

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

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIAI.Y8E — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

LINAS A. SIDRYS, M.D. 
Ophtalmologas/Akių Chirurgas 

9830 S. Ridgeland Ava. 
Chicago Rldge. IL 60415 

708-636-6622 
4149 W 63rd St. 

312-735-7709 

Cardlac Dlagnosls Ltd. 
Marqu»tt* Medical Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago. IL 60629 
M . (312)436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

Širdies >r Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. T«l (708) 422-0101 
Valandos Dagai suS'tanmą 

Ptomd 3 v p p -7 v v antra 12 30-3 v po 
'.'eta uždaryta ><etvd i -3vpp 

penKt r šešta 9 v r '2 i p p 

6132 S. K«dzi« Ava . Chicago 
(312) 778-6969 ar*a (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS ŽAIZDAS iR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave Hickory Hills IL 
Tel . (708) 598-8101 
Vai pagal sus'tar'mą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ava.. Elgin. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
OANTŲ GvDYTOJA 

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

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava.. Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai p p 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei Chirurgija 
5635 S. Pulaski Rd. . Chicago. IL 

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

708 941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vaxarais r savaitgaliais te1 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 

7722 S. Kedzle, Chicago 80852 
Tel . 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 

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS 
Chiropraktims gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų 
1025 Ogden Ave. 

Lisle, IL 60532 
Tel. 708-963-1410 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kedzle 

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

Vizitai apmokam- Med'care 
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 gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

Kab. tel. (312) 4713300 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzle Ave., 

Chicago, III. 60652 
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ARAS ŽLIOBA. M.O. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medlcal Center-

Napervllle C i m p u t 
1020 E. Ogden Ave., Sutte 310, 

Napervllle IL 60583 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 



„Vilties Prezidentui", kaip Lietuvoje žmonės tebevadina a.a. Stasį Lozoraitį, 
atminti Kaune, Kryžių kalnelyje, buvo pastatytas koplytstulpis. Labai jau
dinančiose jo šventinimo iškilmėse š.m. spalio 29 d. dalyvavo daug žmonių 
iš arti ir iš toliau. N u Q t r A u d r o n ė s Pakštienės 

KADA PAGERĖS 
LIETUVOS EKONOMIKA ? 

ZENONAS P R Ū S A S 

Ne paslaptis, kad dabar Lie
tuvoje y ra labai žemas pragy
venimo lygis, ypač pensinin
kams, ivalidams, ta ip pat mo
kytojams ii daugeliui priva
čiame sektoriuje nedirbančių 
žmonių. Labai sunkiai verčiasi 
dirbantieji žemės ūkyje. Bet ne
logiškai galvoja t ie , kurie sako. 
kad ..prie sovietų buvo daug ge
riau*". Reikia palyginimus da
ryti ne su 1988-1990, bet su 
1949-53 metų laikotarpiu, kada 
buvo radikaliai keičiama ūkio 
sistema, ka ip ir dabar. Tada 
daugumas Lietuvos žmonių gy
veno kaime, nes miestuose pra
monės buvo nedaug. Labai sun
kiai kūrėsi kolūkiai: už visos 
dienos darbą kai kurie temokėjo 
tik puse kilogramo grūdų. Jokio 
piniginio atlyginimo. Nenuosta
bu, kad tada vaikai ir seni žmo
nės vaikščiodavo po ražienas, 
ieškodami nukr i tus ių javų var
pų. Tai jau daug blogiau, negu 
dabar pensininkui, gaunančiam 
šimtą litų per mėnesį. Ir visgi 
prie tokios nevykusios ūkio sis
temos per kokius dvidešimt me
tų buvo iš dalies išlipta iš duo
bės. Laisvo ūkio sistemoje pa
žanga ta ip ilgai neturėtų už
trukt i . Pavyzdžiui, estai per tre
jus metus j au beveik susitvarkė: 
t en pragyvenimo lygis yra be

veik 10(7c aukštesnis, negu Lie
tuvoje. Estiją daugelis Vakarų 
ekonomistų laiko pavyzdžiu bu
vusiems Sovietų Sąjungos sate
l i tams ir dabar jau nepriklau
somoms respublikoms. Pagal 
„Economist" žurnalą (1994 m. 
lapkričio 19 d.) Estijoje 1994 
metais bendras ūkio produktas 
(GDPi paaugs 69c. nepaisant 
sausros padarytų nuostolių že
mės ūkiui , kai Rusijos GDP 
nukr is 16%. Estijos biudžetas 
tu rės 2.2% perteklių, kai Rusi
ja turės 9.8% nuostolio. Infliaci
ja Estijoje šiemet yra 39%, kai 
Rusijoje yra net 209%. Vidutinis 
uždarbis Estijoje dabar yra 155 
dolerių mėnesiui, kai Rusijoje 
yra tik 88 doleriai; taigi, Es
tijoje, beveik du kartus didesnis. 
Todėl nenuostabu, kad užsieio 
investuotojai pasirenka Estiją, 
o ne Rusiją ar Lietuvą. 

Kaip Estija pasiekė tokių gerų 
ekonominių rodiklių? Pagal 
..Economist". Estijos receptas 
yra finansinis konservatizmas 
ir ekonominis liberalizmas. I r 
1993, ir 1994 metais Estija tu
rėjo biudžeto perteklių. Įsta
tymai neleidžia Estijos Centri
niam Bankui skolinti pinigų 
įmonėms ir valdžios įstaigoms. 
Jos gali tik iškeisti kronas į 
Vokietijos markes. Todėl vykdo

moji valdžia negalėjo pagelbėti 
įmonėms, turinčioms finansinių 
sunkumų, ir daugelis turėjo 
bankrutuoti. Buvo pana ik in tos 
beveik visos subsidijos pramo
nės ir prekybos įmonėms, ta ip 
pat panaikintos ka inų kontro
lės. Buvo įvesti visiems vienodi 
pajamų mokesčiai: 26% nuo pa
jamų. Šiuo metu 90% viso anks
čiau buvusio valdiško tu r to jau 
privatizuota. 

Ekonomikoje Estija dabar yra 
mažai priklausoma nuo Rusijos. 
Kai dar 1991 meta is daugiau 
negu 90% Estijos prekybos buvo 
su Rusija ir su buvusios Sovie
tų Sąjungos respublikomis, tai 
1994 metais daugiau negu 60% 
prekybos buvo su Europos Uni
jos valstybėmis. Įsi jungus į šią 
Uniją Švedijai ir Suomijai , 
kitais metais su E U bus virš 
80% visos prekybos. Šiuo metu 
Estija nori pasidaryti pirmąja 
kandidate iš buvusių S. S-gos 

| respublikų pr iėmimui į EU 
nares. Ir mūsų ka imynė Latvi
ja ekonomikoje sparčiai vejasi 
Estiją. Tik Lietuva ats i l ikusi 
nuo abiejų. Už Lietuvą daug to
liau pažengusios ir Čeki ja . 
Lenkija bei Vengrija. Paskut i 
niuoju metu sukruto ir Slovaki
ja. Ekonomiškai silpniau už Lie
tuvą laikosi Baltarusija ir Uk
raina, kurios dar beveik nepra
vedė privatizacijos. 

Kodėl Lietuva ta ip atsi l iko 
nuo Latvijos ir Estijos? Gal 
viena priežasčių yra tai. kad per 
parlamento r ink imus es ta i ir 
latviai vengė balsuoti už anks
čiau aktyvumu pasižymėjusius 
komunistus. Tik Estijos ir Lat
vijos rusai daugiausia balsavo 
už buvusius komunis tus . Jei 
dabar ekonomika š lubuoja , 
Lietuvos žmonės gali iš dalies 
tik save kalt inti . At-odo, kad 
klaida jau yra pastebėta: pasku
tiniai nuomonių apklausinėji
mai rodo. kad t ik apie 17% Lie
tuvos žmonių bebalsuotų už 
LDDP. 

Lietuvos valdžia galėtų d a u g 
pasimokyti iš estų. Pavyzdžiui, 
kodėl Lietuvoje t a ip sunk ia i 
sekasi sur inkt i s u p l a n u o t u s 
mokesčius, kai estai , atrodo, 
sunkumų beveik netur i? Ar 
todėl, kad Estijoje mokesčiai yra 
daug mažesni? Ar užsienio kapi
talas neinvestuojamas Lietuvoje 
dėl per dideliu mokesčių, nes 
neapsimoka, jei beveik visą 
pelną (jei toks bus) vis t iek pa
siims valdžia? Ar dėl to, kad Lie
tuva nesuvaldo mafijos? Ar kad 
Lietuvos biurokratai re ikalau
ja per daug kyšių? Ar kad ne-
pravesti reikalingi į s ta tymai? 
Galima spėti, kad premjeras 
Šleževičius į šiuos ir į daugelį 

LIETUVOS-LENKIJOS 
SUTARTIS VOKIŠKOM AKIM 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Džiaugiasi Vokietijos spauda ką mažumą Lenkijoje. Šį klausi-
ir Rytprūsių vokiečiai Baltijos 
tarybos vieningai priimta rezo
liucija, siūlant pakeisti rusiškus 
Rytprūsių vietovardžius vokiš
kais. Nežinoma, kas tokį nutari
mą pasiūlė, tačiau lietuviai tu
rėjo griežtai pasipriešinti, ka
dangi toks lietuviškų žemių vo
k ie t in imas yra lygus atsisaky
mui Mažosios Lietuvos ir ten 
gyvenusių lietuvių tautai pri
klausiusių prūsų. 

„Trina rankas" ir Rytprūsių vo
kiečių savai trašt is ,,Das Ost-
preussenbla t t " pirmame pusla
pyje išspausdindamas ir dide
lėm raidėm užrašydamas ..Mies
t a m s vėl grąžinti vokiškus var
d u s " ir kiek mažesnėm — ..Vil
niuje reikalaujama Rytprūsių 
demilitarizacijos' . 

Savaitraščio politinių žinių 
bendradarbis Petras Fišer rašo. 
kad vokiečių žiniasklaida krei
pia mažai dėmesio į šiaurine 
Rytprūsių dalį, kuri retkarčiais 
minima, ka ip kriminalinių nu
sikalt imų sritis. Autorius sako. 
kad Dovydas nugalėjo Galijotą 
'Baltijos kova su Sov. Sąjunga). 
plačiai žinomas didelis baltiečių 
an t i rus i škumas , tačiau juose ir 
toliau jaučiama rusiškos meškos 
baimė ir jėga. Tad baltiečių Ka
r a l i a u č i a u s s r i t i es demi l i 
tarizacijos reikalavimą reikia 
laikyti pagalbos šauksmu užsie
nio valstybėms, o grąžinimą 
vokiškų vietovardžiu — kreipi 
muši į Vokietiją, į visą vokiečių 
tautą. Baltijos valstybės yra pa
tekusios į geopolitiniai painią 
padėtį <Zwick muehle). kadangi 
jos gyvena t a rp Vokietijos. Ru
sijos ir iš dalies Lenkijos galy
bių, tad jos ,.volens nolens" di
desnį dėmesį turėtų kreipti į 
Rusija. Vokietis sako: malonu, 
kad a tkre ip tas dėmesys į Ryt
prūsių vokiškumą, tačiau lietu
viai neturėtų užmiršti ir ,.Me 
mel lando" . gerbiant ir ten vo
kišką kultūrą. 

Tas pats savaitraštis atkreipė 
dėmesį į Lietuvos-Lenkijos su
tart į , pažymėdamas, kad ienkai 
Lietuvoje ir lietuviai Lenkijoje 
(vokiečių žiniomis lietuvių gy
ventojų priskaitoma 10.000) su
silaukė daugiau teisių už vokiš-

panašių kitų klausimų turi at
sakymus, bet dėl nežinomų prie
žasčių mažai ka daro. Atrodo. 
kad teks palaukti nauju Seimo 
r inkimų, po kuriu Lietuva gal 
pradės rimčiau vytis ir Estiją, ir 
Latviją. 

mą iškėlė Vokietijos parlamen
to krikščionių demokratų s-gos 
atstovas Heinrich Lummer. Jis 
palygino 1991 m. Vokietijos-
Lenkijos pasirašytą sutartį su 
Lietuvos-Lenkijos sutartim, ras
damas labai didelių skirtumų 
mažumų klausimuose. Bundes
tago atstovas sako, kad pvz.. 
Lietuvos-Lenkijos sutartyje yra 
vienas svarbus straipsnis, lei
džiant daugumoje mažumos ap
gyvendintoje vietovėje ar srity
je naudoti net ir įstaigose moti
nos kalbą. Tokio paragrafo Vo-
kietijos-Lenkijos sutartyje nėra. 
Be to, Lietuvos-Lenkijos sutar
tyje 14 paragrafas sako. kad ma
žumai leidžiama kultūrinė plė
totė, steigti mokyklas, bibliote
kas ir kt. mokslo įstaigas, spaus
dinti knygas, laikraščius. Par
lamentaras reikalauja kuo grei
čiausiai ištaisyti Vokietijos-Len-
kijos sutarties vokiečiams netei
singus paragrafus. 

Deja. vokietis nežino tikrovės, 
kadangi Lenkijos lietuvių padė
tis, palyginti su Lietuvoje sulen
kėjusiais lietuviais, yra ir toliau 
labai liūdna. Lietuviukai jau 
nuo pirmos klasės mokosi tik iš 
lenkiškų vadovėlių, mokyklos 
neturi patalpų, statybai Lenki
jos biudžete nerandama zlotų, 
lietuviai neturi televizijos laidų, 
lietuviškų laikraščių (skurdžiai 
verčiasi .Aušra""), nepaisant, 
kad jie gyvena lietuviškoje etni
nėje žemėje! Tuo tarpu sulenkė
jusiems l ietuviams statomos 
gimnazijos, leidžiama ir vals
tybės lėšomis apmokama spau
da, lenkiškos televizijos ir radijo 
laidos, parlamente yra keturi 
atstovai ir 1.1. 

Vokietis, žinodamas tikrą lie
tuvių padėtį Lenkijoje, tikrai 
tokių nesąmonių nerašytų, ka
dangi Varšuvai tokia sutartis 
yra paprastas popieriukas, nie
kuomet nepanaudojant įrašytų 
paragrafų Suvalkų trikampio 
lietuvių gyvenime. 

Knygų lentynose pasirodė 
Manfredo Teveleit parašyti du 
leidiniai: ..Mėme!*' 'Klaipėda)ir 
..Ostvvind" (Rytų vėjas). Auto
rius mūsų uostamiesti vadina 
43 metus draudžiamu miestu, 
patalpindamas nuotraukas, že
mėlapius. Antrame — Rytų vė
jas — M. Treveleit aprašo gy
venimą Rytprūsiuose, bėgimą 
— kelionę iš Klaipėdos per Ryt
prūsius iki Pamario. Abiejų 
knygų kaina ta pati — 44 mar
kės, apie 28 dol 

Danutė Bindoki eoe 

99 Tai Rusijos vidaus 
reikalas" 

Ištisus dešimtmečius Sovietų 
Sąjunga Vakarų pasaulio akyse 
turėjo vientisos valstybės įvaiz
dį ir buvo laikoma Rusijos sino
nimu. Tik užsienyje gyvenantys 
buvusių Rytų Europos tautų 
gyventojai, daugiausia ten atsi
dūrę dėl Antrojo pasaulinio karo 
veiksmų ir sovietų okupacijos, 
neleido vakariečiams pamiršti, 
kad Sovietų Sąjunga okupavo 
Baltijos valstybes ir nemažai 
kitų, prievarta jas įjungdama j 
savo .,globą". Todėl, laisvės 
sūkuriui sujudinus Rytų Eu
ropą. Vakaruose daugiausia 
dėmesio ir skirta t iems kraš
tams, pradėjusiems atsikratyti 
bet kokių sąjungų su Rusija. 

Daugeliui buvo t ikra staig
mena, kai tie patys laisvės vė
jai a tkreipė dėmesį į kitą 
Sovietų Sąj. užkampį — Juodo
sios jūros pakraščius. Kaukazo 
kalnyną ir tautas su beveik 
neištariamais vardais, apgyven
tas žmonių, kurių kalba, papro
čiai, tikėjimas ir gyvenimo bū
das skiriasi nuo rusų. Nors po 
įjungimo į Sovietų Sąj. 'kaip ir 
kituose kraštuose) buvo privežta 
daug rusų kolonistų, bet pakan
kamai liko senųjų gyventojų, 
besistengiančių išlaikyti savo 
taut inę tapatybę. 

Nepaisant kitų posovietinio 
laikotarpio sunkumų, beveik 
visos šios tautos jau turėjo ar 
dar tebeturi problemų dėl Rusi
jos nuolatinio kišimosi į jų 
vidaus reikalus. Čia jos visai 
panašios ir į Baltijos kraštus, ir 
į Ukraina. Baltarusiją bei kitas 
Rytų a r Vidurio Europos vals
tybes. Daugeliu atvejų įvykiai 
prie Kaukazo yra — ar gali būti 
— tolygūs jvykiams prie Balti
jos jūros. 

Ryškus pavyzdys yra Čečė
nija. 1991 m. visiškai atsisky
rusi nuo Rusijos ir paskelbusi 
nepriklausomybę. Jelcinas tuo 
pačiu metu Čečėnijos žygį 
p a l a i k ė . . s u k i l i m u " , kur į 
numalšinti buvo pasiusti Rusi
jos ginkluoti daliniai. Taip ir 
prasidėjo nuolatinis konfliktas 
tarp Čečėnijos prez. Džochar 
Dudajevo ir Rusijos Jelcino. 

Kaip ir kitais atvejais, kai 
Rusija savo valiai stengėsi 
palenkti kurią nepaklusnią res
publ iką . V a k a r u pasau l i s 
į vyk ius į t empta i stebėjo, 
komentavo, o politikos žinovai 

ir žiniasklaida užsiėmė spėlio
jimais: kas būtų. jei Jelcinas pa
vartotų jėgą? Kaip reaguotų 
vakariečiai0 Kaip į tai žvelgtų 
Rusijos gyventojai, kurie nuolat 
kovoja su nepritekliais, nusi
kal t imais , demokrat inių pro
cesų neveiksmingumu ir ša l ta 
Rusijos žiema? Ar jie norėtų įsi
velti į naują ..Afganistaną'"? 
Tvir t inama, kad čečėnai y ra 
narsūs kovotojai, o jų kraš to 
gamtovaizdis labai pa lankus il
gam part izaniniam karui , kurį 
dar kurstytų aštri neapykanta 
rusams. 

Ilgai užsitęsęs įvairiopo spau
dimo ir grasinimų laikotarpis 
užsibaigė praėjusį sekmadienį. 
Rusų pajėgos, jau kur is la ikas 
sutrauktos prie Čečėnijos sienų, 
jas peržengė ir pajudėjo Groznyj 
link. Pirmoji reakcija atėjo iš 
JAV prezidento. Deja. ji nebuvo 
tokia, kaip daugelis tikėjosi. 
Gera i n u t e i k t a s s ė k m i n g a i 
Miami mieste vykstančio Pietų 
ir Šiaurės Amerikos valstybių 
vadų pasitarimo. Bill Clinton. 
paklaustas apie rusų invaziją į 
Čečėniją, atsakė, kad tai „Rusi
jos vidaus reikalas. . ." 

Taigi! Rusijos kar iuomenė, 
tankai ir šarvuočiai įsiveržė į 
nepriklausomos valstybės teri
toriją. Jelcino įsakymu rusų 
lėktuvai j au ke l in tą k a r t ą 
puolė čėnijos sostinę ir JAV 
prezidentas tegalėjo pasakyt i : 
ne mano kiaulės, ne mano ir 
kopūstai... 

Neseniai ..Draugo"' vedama
jame užsiminėme, kad galingoji 
Rusija paprastai gauna ta i . ko 
iš savo silpnesniųjų kaimynų 
reikalauja, nes bet koks pasi
priešinimas 'nebent protestas 
žodžiais* vargiai įmanomas . 
Vienas mūsų skaitytojas (ir. 
laiškų skyriuje gruodžio 9 d.) la
bai pasipiktino ta mint imi , 
pavadindamas ją tiesiog Lietu
vos n e p r i k l a u s o m y b ė s a t 
sisakymu. Netiesa. Straipsnio 
žoaziai buvo tik reali — ir skau
di — prielaida: jeigu Rusija užsi
spirs turėti tranzitą per Lietuvą, 
jeigu ji Karaliaučių laiko savo 
t e i s ė t a t e r i to r i j a . L i e t u v o s 
ėjimai būtu labai riboti. Nema
nykime, kad kažkoks Vakarų 
..geradaris"" atskubės mums į 
pagalbą. Greičiau, kaip Čečėni
joje, pasakys, kad tai y ra tik 
..Rusijos vidaus reikalas", i kurį 
nedera kištis. 

KARELIJOS ŠILŲ 
KŪDIKĖLIS JĖZUS 

EDZARD S C H A P E R 

Vertė J o n a s Oa inauskas 

Per kitą pasistiprinimą lei tenantas staiga ant gran
dinio milinės padėjo kelis gabalėlius baltų sausainių ir, 
kai Jan t t inen pasižiūrėjo su nusistebėjimu, pasakė, kad 
kvietinė duona būsianti Ivanui geriau suvirškinama nei 
rūgšti rugių duona. Į tai vienas kareivių pasakė, jog 
Juhan i t ikr iausia i augo ant rugių duonos, nes kaimas, 
sprendžiant iš išvaizdos, negyveno ištaigingai. 

Atsižvelgiant į ta i , kad kūdikis kažkokiu paslap
tingu būdu j au po vienos dienos, kada suomių karys nešė 
jį per Rytų Karelijos girių dykras, buvo priimtas į jų 
pačių tautos šeimą ir gavo suomišką Krikštytojo ir 
Pranašo vardą, tad ir leitenantas toliau kalbėjo apie Ju-
hanj arba Juhną ir net dienai dar nepraėjus, kai kiek
vienas jų nors kartą Suspėjo grandiniui pasiūlyti, kad 
padės jam naštą panešti. Janttinen kiekvieną kartą 
atmesdavo pagalbos pasiūlymą, tarytum jau būtų tikras, 
kad tik jisai vienas galįs nešti kūdikį per girias ir priešo 
frontą. Draugai prileido, kad Ivanas-Juhani nebūtinai 
galįs būti rusų kilmės, nes gi tikrieji tų plotų gyvento
jai yra juk suomių kilmės bei kalbos, žinoma, jei ir ten 
tenykščių autochtonų, ten gyvenusių ir iš ten išvežtų 
į Rusijos gilumą, nebuvo apgyvendinti atvykėliai iš Rusi
jos gilumos. Visų tų svarstymų Janttinen klausėsi 
abejingai. Jo žvilgsnis, kur iuo jisai žiūrėjo į kūdikio 
galvutę, rymančią jam ant krūtinės, savyje neturėjo 
nieko tardančio, neieškojo mažojo Juhani tautinių 
bruožų, o kūdikis, kai tik pravėrė akutes — žiūrėjo vien 

tik į jį ir į nieką kitą. I lgainiui k i tus nustebino tai . kad 
kūdikis tą globėją priėmė ka ip vienintelį ir tikrąjį tėvą. 
tarytum jisai niekad nebuvo matęs kito žmogaus. Tuo 
tarpu Jant t inen, atrodo, labai nenor ia i klausėsi kalbų 
apie tai , kokia gi tai turėjusi būti motina, kuri leido 
paimti savo kūdikį tokiam kraupiam tikslui. Kai kalbos 
nukrypdavo prie to klausimo — pasitraukdavo. Taip darė 
net ir tada, kai apie tai ir nebuvo kalbos, juo dažniau, 
kai jie labiau artėjo prie savo linijų — net ir be regimos 
priežasties. Galima buvo manyti, jog jisai palaipsniui 
pradėjo tikėti, kad bus labai r izikinga, kai reikės su tuo 
ryšuliu praslįsti per tą plota, kur gre i tumas ir vikrumas 
turės didelį vaidmenį. 

Per paskutini postovi antrosios grįžtamo žygio dienos 
vakare Janttinen sėdėjo, niūriai tylėdamas, sprendimą 
palikdamas Heiskanenui bei kitiems penkiems. Lei
tenantas manė, jog sprendžiant iš to, kad rado mažąjį 
Jussį, galima daryti išvadą, jog p r iešas l aukė greitos 
suomių ofenzyvos. Todėl priešo linijos gali būt i užimtos 
tik labai palaidai ir negiliai vien su pavieniais a tspa 
ros lizdais, be vienalytės, tęstinės pozicijos. Suomių ofen 
zyvos nebuvimo nustebinti , rusai tuos plotus iš naujo 
užima tomis jėgomis, kurias gali perkelti iš naujai užim 
tų pozicijų. Tokiems rusų veiksmams užbėgti už akiu. 
štabas turįs kuo greičiau gauti jų žvalgymo duomenis 
bei tų plotų eskizus. Užtat siūlo slinkti toliau, kad 
nakt ies priedangoje a r v ė l i a u s i a i paryčio pr ie 
blandoje, davus sutartą ženklą, j ie galės pasiekti savo 
linijas. Visi buvo už tai, kad reikia žygiuoti naktį. Net 
Janttinen savo barzdota ir sutaršyta galva pritariančiai 
linktelėjo. Patrulis pavalgė stipriau nei paprastai. Savo 
šios stovyklos priartėjimas leido gausiau panaudot-
turimas maisto atsargas: juo mažesnis būsiąs jų bagažas. 
tuo lengviau galima bus slinkti pašliūžomis. 

Tuo metu jau buvo tamsu. Savaime suprantama, kad 
buvo uždrausta, bet kokį žodį gars ia i iš tar t i . Visiškoje 
tyloje, kurią trikdė tik septynių porų pašliūžų š iame 

sys. buvo akimirkos, kada kiekvienas tų septynių 
žmonių bauginosi. ar kartais Jussi netaupo savo balso 
kaip tik tam pavojingam momentui. Be abejo, net keli 
savęs klausė: — ką aš pats tokiu atveju padaryčiau. Su 
niūr ia nuotaika Heiskanen slinko į vis labiau tirš
tėjančią tamsą, galvodamas apie t a problemą. Lei
tenantas , s l inkdamas priešakyje, dažnai įsakydavo 
t rumpa postovį; arba pasižiūrėti Į kompasą, arba kad 
pasiklausytų ir duotu nurodymus pavojaus atveju, o taip 
pat, kad sunkiai dirbantiems plaučiams nors trumpai 
duotų pasilsėti, bent iki to momento, kada prakaitas pra
deda atvėsti , o drebulys pradėjęs skraidyti nugara vers 
slinkti toliau. Jų budrumą'? buvo įtemptas iki tiek. kad 
bet koks mažiausias šlamesys visą septyniuke vertė tuoj 
pulti ieškoti priedangos, o rankos nuo lazdos rankenos 
skriste skriejo prie automatinio pistoleto Kartą 
grandinė nutrūko Jantt inen. slinkęs per vidurį, staiga 
sustojo ir užkimusiu balsu pradėjo šnibždėti į ryšulėlį 
Tik jisai vienas nugirdo tylų verksmą ir užtat sustojo. 
Net jo širdis stabtelėjo plakusi. Kai grandinė vėl susi
tvarkė, tyla abiejose jos dalyse turėjo kitokį pobūdj. Via 
bandė pamatyt i grandinio naštą. Ausys jau išskyrė toli 
važiuojančių sunkvežimių ūžesį ir karts nuo karto 
pavienių šūvių garsus. Patrulis slinko labai atsargiai. 
Heiskanen vis dažniau darė postovius ir nepaliaujamai 
stebėjo vietovę, kad pamatytu krypties ženklus Deja. 
giria vis buvo tokia pat dykra, kaip per tas dvi praėjusias 
dienas. 

J a u buvo gerokai po pusiaunakčio, kai artimas šau
tuvo šūvis septyniukę išpiešė iš slinkimo monotonijos 
ir metė juos už medžių kamienų. Nei vienas nežinojo, 
ar tas šaudytojas norėjęs perspėti savąją liniją, o gal jie. 
nesusigaudydami aplinkoje, taip labai arti prislinko prie 
fronto linijos, kur tas šūvis priklausė prie neplaningo 
šaudymo, kur iuo naktinės sargybos save drąsina ir 
stengiasi į t ikinti priešą, jog yra pasirengusios bet 
kokiam netikėtumui. 

Kada po šito pavienio šūvio per ilgesnį laiką nesekė 
kitas, pradėjo galvoti, kad gal tai buvo nuo šalčio skilu
sio medžio trakštelėjimas Vienok nepaisant, kas ta i 
bebūtų, leitenanto laikysena neleido niekam nei mažiau
siai pajudėti. Tūnojo pritūpę, ta ry tum iš bronzos nulie
ti už medžių kamienų ir kiekvieną minute vis labiau 
susiliejo su sustirusios nuo šalčio nakties suak
menėjimu. Tolimesnis slinkimas Heiskanenui atrodė per 
daug rizikingas. Patrulis buvo tarytum apakintas. Kiek-
viena<* žingsnis bebuvo čiupinėjimas aklomis, kurio metu 
galima buvo netikėtai užšokti ant priešo ugnies atspa
ros lizdo. To šūvio metu nei vienas nepastebėjo blykš 
telejimo. kur is būtų leidęs susiorientuoti, iš kurios gi 
pusės buvo šauta. Vienok visiška tyia, kuri po įsiviešpa 
tavo, leido galvoti, kad jų artėjimas visai nebuvo paste
bėtas. Tokiu atveju. Heiskanen manė. kad reikėtų pa
laukti iki ankstyvo rytmečio. Linktelėjo savo žmonėms, 
kad prisiartintų. Pasvirę, beveik stačiu kampu sulenk
tais keliais, prislinko ir jį apsupo. Heiskanen pasakė, 
kad noris laukti iki ryto. Momentui įsiviešpatavo tyla. 
Po to Jantt inen. sunkiai alsuodamas, burbtelėjo, jog gal 
geriau būtų eiti pirmyn. 

Jo žodžiai praskambėjo ne kaip koks pasipriešinimas, 
bet greičiau kaip ypač stiprus patarimas ar pasiūlymas. 
Likusioji šešiukė buvo nustebinta ir laikėsi tyliai, tik 
staiga tos tylos metu Sanavuori vos girdimai šnypštelėjo: 
„Dėmesio!"' Jojo elgesys likusiems leido suvokti, jog jie 
turi dar labiau sustirti, nejudėti. Iš kažkokio ženklo. 
kurio jie patys nepastebėjo, bet kurį pamate Sanavuori , 
tame nejudėjime, kuriame negirdėjo nieko, išskyrus savo 
širdies plakimą, su pasibaisėjimu pastebėjo, kaip t a s 
ryšulėlis an t grandinio krūt ines pajudėjo ir. po 
antklodėle, pasigirdo silpnas sukosejimas. kuris kiek
vienu momentu galėjo pavirsti verksmu Paskui.. . 
išgirdo pr i s lopin tus ba l sus ir sušalus io sn iego 
girgždėjimą po žingsniuojančiųjų kojomis. 

• Bus daugiau1 
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„PAPENĖTI ALKANĄ" 
Ž Y D R Ū N A S DAMAUSKAS 

Š.m. rugpjūčio 1 d. Vilniaus 
a r k i v y s k u p i j o s . . C a r i t a s * ' 
a t i d a r ė dar vieną valgyklą 
ne tur t ingies iems. Tai j a u an t r a 
k a t a l i k ų valgykla sostinėje, ne
mokamai maitinanti daugiavai
k e s šeimas, invalidus, senus be
globius žmones bei s tudentus , 
neturinčius tėvų. Šioje valgyklo
j e valgo Vilniaus Šv. Teresės. 
J ė z a u s širdies ir Arkikatedros 
parapijos žmones (iš viso jų apie 
100). nuskr iaus t i likimo ir vals
tybės . 

, ,Cari tas" valgyklos vedėja E. 
Kundrot iene pasakojo, jog mais 
t ą g a u n a iš Vilniaus arkivys
kupo Audrio J .Bačkio įkurtos 
labdar ingos . .Betanijos" val
gyklos. Žmonės čia vieną kar tą 
pe r dieną nemokamai gauna 
lėkštę sriubos, duonos, mėsos ar 
žuvies pat iekalą ir arbatos. 
Dauge l i s atėjusiųjų pie taut i 
mais tą parneša ir t iems, kurie 
pa tys negali ateit i . 

Užkalbinau keletą žmonių, 
no rėdamas sužinoti, kodėl j ie 
pr ivers t i čia lankyt is . Viena 
aš tuonio l ikmetė sakė. jog dir
b a n t i Raudonojo Kryžiaus ligo
ninėje sani tare . Šiuo metu kar
t u su vyru. kuris po galvos trau
mos prarado regėjimą, bet dėl 
biurokratų nerangumo negauna 
inva l idumo pensijos, aug ina 
kel ių mėnesių berniuką. Per 
mėnes į ji gaunan t i 17 li tų 
paša lpą , todėl iš ^vklos 
mais tą jaunoji motina Kasdien 
neša savo šeimai. . .Gaudama šį 
mais to davinį, dar gal iu išlai
k y t i savo invalidą vyrą ir 
sūnelį , — pasakoja ji. — vėliau 
va iką leisiu į lopšelį, o pati 
ieškosiu geriau apmokamo dar
b o " . 

Ke tu r ių vaikų motina, dabar 
e san t i dekret inėse atostogose, 
paaiškino, jog išsiskyrė su vyru. 
nes t as niekur nedirbo, nuolat 
p r ieka i š taudavo ir ją už viską 
k a l t i n d a v o . Mažiaus io j i jos 
m e r g a i t ė yra vos pusant rų me
tų , o vyriausioji — aštuonerių. 
L ikus i viena su ke tur ia i s vai
ka i s , ji iš socialinės rūpybos 
t e g a u n a 114 litų per mėnesį. 

I valgyklą atėjusi. Arkika
tedros parapijos „Caritas" pirm. 
pavaduotoja 0. Latvienė paaiš
kino, kad rūpinasi dviem senu
kais, nesus i laukus ia i s pali
kuonių ir nebegalinčiais savęs 
prižiūrėti, o taip pat maistą par
neša 34 metų moteriai, kuri dėl 
stuburo traumos negali pasikel
ti iš lovos. Pasak O. Latvienės, 
ši moteris turi dvi nepilnametes 
mergaites, vyras ją ir vaikus 
paliko likimo valiai. . .Caritas" 
darbuotoja džiaugiasi, kad Die
vas atsiuntė tokią dovaną varg
šams — valgyklą. 

Vos bepakrutanti senutė sakė. 
jog lauknešėlį su maistu neša 
savo visada neblaivios kaimy
nės dukrelėms. Dvi mokyklinio 
amžiaus mergaitės, po pamokų 
parėjusios namo. netur i ko 
valgyti, todė! iš . .Ca r i t a s " 
valgyklos parnešto maisto už
tenka ir ja i , :r vaikams. 

Dvvlikmetė našlaitė, vardu 
Diana, čia taip pa t pietauja, 
tačiau maisto parneša ir savo 90 
metų promočiutei bei kitoms, 
šalia gyvenančioms vyresnio 
amžiaus moterims. 

In te l igent iškos i švaizdos 
moteris pr i s ipaž ino , jog 
anksčiau dirbusi Automatizuoto 
valdymo sistemų biure, paval
džiame Maskvai. Nepriklau
somybes metais įstaiga buvo lik
viduota. Dabar moteris Vilniaus 
Pedagoginiame universitete dir
ba valytoja ir gauna 100 litų per 
mėnesį. Prieš 12 metų miręs jos 
vyras, o 22 m. dukra nuo vai
kystes serga epilepsija, n iekur 
nedirba, negalėdama prie kitų 
pritapti. 

Skaudu buvo žiūrėti į du, dar 
visai jaunus vyrus, kurie su 
pasigardžiavimu kir to j iems 
skirtą maistą. Abu jie — iš 
Globos namų. kuriuose gyvena 
neturintys stogo virš galvos 
žmonės. Vienas dar pardavinėja 
laikraščius, o kitas, neseniai 
grįžęs iš kalėjimo, ieško darbo, 
bet kaliniui darbą gauti labai 
sunku. 

Vi lniaus a rk ivyskup i jos 
..Caritas" pirmininkas kun. V. 

CLASSIFIED GUIDE 

Šiaulių miesto katalikiškoje pradinėje mokykloj, rugsėjo 1 d., mokslo metams prasidedant, kalba 
direktorė ses. Aloyza, toliau matyti (iš kairės) Šiaulių miesto tarybos pirm. J.' ankauskas. direkto
rės pavaduotoja, ir kapelionas kun. St. Kazėnas, SJ. Seserys eucharistietės sutiko vadovauti 
mokyklai, kuri pradeda jau ketvirtuosius mok-!o metus — veikia šalia Šv. Ignaco bažnyčios. 

„įžiebdami dalelę to spindulio, " a m o s lėšos panaudojamos var-Rudokas paaiškino, jog be val
gyklos jų organizacijai dar pri
klauso Šeimos centras ir labda
ringa vaistinė. Šeimos centras 
ruošia jaunavedžius šeimyni
niam gyvenimui, teikia dvasi
nės krizės būklėje atsidūru
siems žmonėms moralinę para
mą, gina negimusią gyvybę. 
..Valgyklos darbuotojų ir va
dovų t ikslas — sukurti tokią 
atmosferą, kad pas mus valgan
tys žmonės nejaustų pažemini
mo. Žmogui, atsidūrusiam kriti
nėje gyvenimo situacijoje, netu
ri būti gėda valgyti pas mus. Tai 
visiškai normalus dalykas, ypač 
dabartiniu laiku, kai šalyje gili 
ekonominė krizė. Daugelis žmo
nių gyvena žemiau skurdo ri
bos. Šių problemų mes neišsprę
sime, tačiau, matydami iš mūsų 
valgyklos išeinančius sočius vai
kus, j auč iame didelį vidinį 
džiaugsmą", — kalbėjo kun. V. 
Rudokas. J is dėkojo visiems, 
kurie ištiesia pagalbos ranką 
valgyklos gyvavimui užtikrinti, 

TRANSPAK 
Talpintu vai siunčiami kas savaitę. 

PINIGAF pervedami DOLERIAIS 
papigintomis kainomis. 

MAISTO SIUNTINIAI 
ŠVENTĖMS 

N u o $ 2 9 . - iki $ 9 8 . - Du p a t y s popul ia r iaus i : 
$ 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. 
TRASSPAK. 2638 W. 69th St. 
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772 

kur i s palaiko žmogaus viltį gy
venimo ir ateit t > perspektyvo
je'*. 

, ,Car i tas" vadovas minėjo, 
kad su nerimu iaukia artėjan
čios žiemos, kadangi mokesčiai 
už karš tą bei šaltą vandenį, 
elektrą, šiluma ;. ,-a dideli. Nors 
. .Cari tas" yra labdaringa or
ganizacija, valgykloje maiti
nami t ik vilniečiai, bet jokių 
lengvatų miesto valdžia jai ne
numato. 

Vilniaus arkivyskupijos ..Ca
r i t a s " organizaciją remia ana
logiška organizacija Olandijoje. 
Hales ir Fechtos (Vokietijoje) 
miestų Maltos ordinas, „Cari
t a s " Vilniaus viešbutis „Ner
inga", taip pat įmonė „Lietuvos 
te lekomas", Ignalinos atominė 
elektrinė. Šios elektrinės admi
nistracija dovanojo valgyklai 
visą įrangą. 

Dėkodamas tautiečiams, gy
venant iems užsienyje, kun. Ru
dokas užtikrino, jog visos jų ski-

gmgai gyvenantiems žmonėms 
šelpti. 

Redakcijos p a s t a b a . J a u be 
veik metai, kaip Lietuvos Vyčių 
padalinys „Pagalba Lietuvai" 
siunčia pinigines aukas į Vil
niaus „Betanija" — sriubos vir
tuvę. Arkivyskupo Audrio Bač-
kio suorganizuota šalpos virtu
vė stengiasi pamaitinti netur
t ingus vyresnio amžiaus žmo
nes, našlaičius, s tudentus ir 
k i tus , pagalbos reikalingus. 
„Pagalba Lietuvai" įsipareigojo 
iki Naujųjų metų kiekvieną 
mėnesį šalpai siųsti po 1,000 
dol. Norintieji prisidėti prie šio 
kilnaus darbo savo auka, čekius 
gali siųsti: Aid to Lithuania. 
Inc., c/o Robert S.Boris, 4557 
Fairvvay Court, Waterford, MI. 
48328: tel. 810-682-0098. 

• Danų keliautojas Vitas 
Bering 1741 m. rugpjūčio 20 d. 
buvo pirmasis europietis, įkėlęs 
koją į Alasko pakrantes. 

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ 1995 METŲ! 

Visiems tautiečiams ir visiems Lietuvių Tautinių Kapinių 
sklypų savininkams linki 

CHICAGOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ 
VADOVYBĖ - DIREKTORIAI: 

Pirm. Julius R. Kuzas, vicepirm. Grožvydas Lazauskas, 
sekr. Motiejus Batutis, ižd. Robert Sebastian, direktoriai -

Peter Dapser, dr. Vytautas Jankus, Vytautas Yotka, 
Emma Petraitis, Hildė Kuzas, Rūta Šimėnas. 

Administratorius — Saulius Balsys 
(Kapinės įsteigtos 1911 metais) 

LIETUVIU T A U T I N Ė S KAPINĖS 
8201 South Kean A v e n u e 

Just ice , I l l ino is 60458-1720 

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

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — 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, 
taip pat ir už automobi l io 
draudimą. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

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

R E AL E S T A T E 

GREIT 
%Ą^ PARDUODA 

F 

{ 
Pigiai Ir greitai išvežame šiukš
les, išvalome namus, garažus, 
kraustome baldus, darome smul
kius remontus. Kreiptis: Rytis, tel. 
312-233-6834. 

RE/MAX 
REALTORS 

.(312) 586-5959 
(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 žemę 
• Pensininkams nuolaida 

F O R R E N T 

Kun. A. Gudaitis šiuo metu studijuojantis Boston College, Bostone. 
Nuotr. Ed. Šulaičio 

KALĖDINĖ DOVANA 
INDUSTRINĖS PARAMOS S-GA JAV 

IPSA INTERNATIONAL siūlo Jūsų giminėms ir draugams LIETUVOJE, rūkytos kiaulienos 
mėsos produktų rinkinj. 

15A-15 kg. 
Kumpis 
šoninė 
Dešros 
Lašiniai 
Karbonadas 

$95.00 
6 kg 
3 kg. 
3 kg 
2 kg 
1kg. 

15 kg. 
(33 Ib) 

$2.87 Ib 

13A-13 kg. 
Kumpis 
Šoninė 
Dešros 
Lašiniai 
Karbonadas 

$80.00 
4 kg. 
3 kg. 
3 kg 
2 kg. 
1 kg. 

13 kg. 
(28 Ib) 

$2 86 Ib 

10A-10 kg. 
Kumpis 
Dešros 
šoninė 
Lašiniai 

$65.00 
3 kg 
3 kg. 
2 kg. 
2 kg. 

10 kg. 
(22 Ib) 

$2.95 Ib 

„VĖTRŲ AINIAI" bendra Lietuvos — JAV mėsos apdirbimo įmonė Šiauliuose, naudoja 
vokiškos gamybos mašinas: produktus gamina iš aukščiausios kokybės mėsos, patikrin
tos Veterinarijos Tarnybos skyriaus 

Siuntinys bus pristatytas j namus dviejų savaičių laikotarpyje nuo užsakymo datos. Čekius 
rašyti DS ENGINEERING, INC. Užsakymai priimami telefonu, fax'u arba paštu. 

OS ENGINEERING, INC 
12421 Archer Avenue 
Lemont, Illinois 60439 

Tel. 708-257-2034 
Fsx. 708-257-5852 

SŪDYTOS SILKES 
IŠ KANADOS! 

Užsisakykite šventėms 
jau dabar! 

20 svarų statinaitė — $32 
8 svarų statinaitė — $18 
Skambinkite: 708-532-5951 

Pristatome UPS 

Išnuomojamas 4 kamb. 2 mieg. 
butas 7136 S. Mozart. Kreiptis į 
savininkę, 2 aukštas, įėjimas iš 
šono. 

Išnuomojamas 3 kamb. apšildomas bu
tas, apyl. 71 SL ir VVashtenavv Ave., vienam 
arba dviem suaugusiem 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.' 

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

H. Deckys 
Tel. 585-6624 

H E L P VVANTED 

Spaustuvei reikalingas darbinin
kas/ė. Pradžioje apie 20 vai. į sav.. 
vėliau ik: pilno laiko. Būtina turėti 
žalią kortelę. Skambinti Valentinui 
Krumpliui. 312-778-1700. 

W E A L T H I & I 
VIDMANTAS 

GARLAUSKAS 

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

aukštesnius procentus. 
312-778-1305 

\rveiVre'-.:% orovkfec! Dy RegisteredRepceser.iatives 
of Caoital Securities Invesrien! Corporatiofv 

Mfcmber NASD/SIPC 

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

fe 
A pubfic servįce of t h t s nevvspapcr 

«I@*«*E$E»&»f 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1995 metų proga 
nuoširdžiausiai sveikiname atsikėlusią laisvam, 
nepriklausomam ir demokratiniam gyvenimui 
Lietuvos Respublika. Linkime jos žmonėms dar
nios kloties, siekiant santarvės ir visokeriopos 
dvasinės ir medžiaginės gerovės. 

Sveikiname visus Amerikos lietuvius, re
miančius Amerikos Lietuvių Tarybą, tęsiant 
Amerikoje reikalingą politinę ir pagalbos Lietuvai 
veiklą. Visi vieningai dirbkime kartu su Tauta 
Lietuvos gerovei! 

Amerikos Lietuvių Taryba 

TAUTOS FONDAS REMIA 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

ATSISTATYMĄ IR DEMOKRATIZACIJĄ 
Tą taip reikšmingą paramą Tautos Fondas pajė
gia suteikti tik jūsų, mieli tautiečiai, j Tautos Fondą 
plaukiančių aukų dėka. 
Mes dėkojame jums už jūsų dosnumą ir tikime, 
kad Tautos Fondas, Jūsų remiamas, ir ateityje bus 
pajėgus tokią pagalbą teikti. 
Mes nuoširdžiai linkime savo nariams ir visiems 
lietuviams linksmų ŠV. KALĖDŲ ir laimingų 
1995-JU NAUJŲJŲ METU-

TAUTOS FONDO 
TARYBA IR VALDYBA 



LIETUVA 
ŠIANDIENINIAME 

PASAULY 
Pastarieji įvykiai buvusioje 

Jugoslavijoje, kur serbų kariuo
menės, globojama ir apgink
luota jų istorinių sąjungininkų 
rusų, jau beveik visiškai laimėjo 
Bosnijos karą, labai gerai de
monstruoja faktą, jog negalime 
per daug pasitikėti NATO bei 
Amerikos Jungtinių Valstijų 
pagalba šiais ar panašiais atve
jais . Amerikiečiai įsikiš į bet 
kol.;a akciją tiktai tuomet, jeigu 
jų gyvybiniai interesai būtų 
paliesti, bet ne jokiu kitu atve
ju . Baltijos kraštuose tokių 
interesų visiškai nėra. Tai irgi 
y ra Amerikos prezidento bei 
vyriausybės, kongreso ir daugu
mos gyventojų tvirtas nusistaty
mas, neseniai sustiprintas res
publikonų rinkiminės pergalės. 
Susilaukti pagalbos iš kitų 
NATO narystės valstybių arba 
Jungtinių Tautų — yra visiškai 
beprasmiška mintis. 

Tai tur int galvoje, man atro
do, jog dabartinė Brazausko 
vyriausybės užsienio politika, iš 
esmės siekianti ,,modus viven-
d i " tipo santykių su Rusija, 
neišskyrus Karaliaučiaus sri
t ies tranzito susisiekimo reika
lavimus, gana realistiškai ver
t ina padėtį. Nors ir čia kai kada 
ne viskas ,,žiba kaip auksas", 
vis tik visa tai, mano nuomene. 
gali atnešti naudos Lietuvos 
valstybei ir lietuvių tautai. Tik
t a i tokiu būdu bus galima ap
sisaugoti nuo galimų rusų impe
rializmo bei agresijos išsišo

kimų. Reikia prisi taikyti . Čia 
taip pat labai svarbu per daug 
neskriausti rusų mažumos žmo
nių ir sute ikt i j iems, kiek 
galima, visas pilietybės teises. 
Bet tai , rodos, didesnė problema 
Estijoje ir Latvijoje, negu Lie
tuvoje. 

Labai svarbu į padėtį žiūrėti 
realistiškai, be emocijų. Nuo 
Petro Didžiojo laikų rytinis 
Baltijos jūros pakraš tys laiko
mas Rusijos valstybės įtakos 
interesų sfera. Kai kur ių geo
grafijos, istorijos ir geopolitikos 
faktų negalima keisti. Būtų ge
rai, jeigu Lietuva galėtų per
sikelti į kitą pasaulio dalį toliau 
nuo Rusijos, bet tatai, deja, neį
manoma. Milžiniškoji Rusija vi
suomet pasiliks mažutės Lie
tuvos kaimynystėje. 

Reikia gerai suprasti šiandie
ninį pasaulį, kur is visiškai ki
toniškas, palyginus su 1920-
1940 metais. Kai kuriais atve
jais, pasaulis labiau pavojingas 
ir bjauresnis. Labai svarbu 
gerai ir realistiškai susivokti 
šiame naujame pasauly. Susida
riau įspūdj kad prez. Brazaus
kas t am geriau pasirengęs negu 
kai kurie kiti Lietuvos politikai. 

Žiūrint iš rytinių Baltijos 
krantų. Amerika labai toli, bet 
Rusija čia pat. Konfrontacijos 
metodais nieko nelaimėsime — 
niekas Lietuvai nepadės, kaip ir 
1930-1940 metais nepadėjo. 

Dr . N icho las V. Gemell 

LAIŠKAI 
ŠVENČIŲ SVETKINIMAI 

Artėjame į šių metų pabaigą. 
Čia pat Kalėdos ir ateinantieji 
Nauji metai. Yra pats laikas pa
galvoti apie savo giminių, 
artimųjų ir draugų pasveiki
nimą. 

Praei tyje s iun t inėdavome 
atvirukus, gaišdavome laiką, 
duodami uždirbti paštui ir atvi
ručių leidykloms. Atėjo laikas 
šiuos senos sistemos sveiki
nimus pakeisti daug prasmin-
gesniais ir naudingesniais , 
padėti mūsų spaudai ir lietuvių 
rad i ju i . S v e i k i n k i m e savo 
artimuosius per laikraščius a r 
radiją, ir savo aukomis daugiau 
paremkime šias prasmingas 
mūsų l ie tuvybės išlaikymo 
įstaigas. 

Kitas svarbus atvejis yra, kad 
šių švenčių proga neatidėliojant 
įstotume nariais į „Draugo" va
j aus fondą. Tuo pačiu turėsite 
dvigubą naudą. Užtikr'nsime 
,,Draugo" dienraščio egzista
vimą — jo ateitį, ir visas paau
kotas sumas galėsite nurašyti 
nuo 1994 metų mokesčių. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles. CA 

AR TIK NE SAVI 
PAS SAVUS? 

Nežinomos būtybės, tikriau
s ia i žmonės, nak t ies metu 
išlaužę geležinias lango grotas 
apvogė Marquette Parke vei
kiančią ,,Patrijos" parduotuvę. 
Pasisavinta elektronikos apara
tų ir Rytų Europoje, o ypač 
Lietuvoje pageidaujamų reik
menų. Taip pat dingo nemažas 
kiekis auksinių ir sidabrinių 
papuošalų. Nuostabu, kad pik
tadariai parodė išskirtiną dėme
sį Lietuvos gintarui ir Lietuvos 
lino audiniams. Galima įtarti, 
kad naktiniai „svečiai" vado
vavosi dėsniu — savi pas savus. 

„Patrijos" savininko Anatoli
j a u s Šluto pirmuoju apskaičia
vimu, padaryti nuostoliai siekia 
keliolika tūkstančių dolerių. 

Tomas Didžiulis, 
Chicago, IL 

IR VEL „GREITAS DARBAS" 

Lapkričio mėn. „Pasaul io 
lietuvio" numeryje PLB pirmi
ninkas ir „P.L." redaktorius 
Bron ius N a i n y s , s m a r k i a i 
„vanodamas" dr. J. Račkauską 
ir istoriką Joną Dainauską, 
pastebi, kad PLB valdyba per 
paskutinius dvejus metus nėra 
paskyrusi jokio atstovo į Litu
anistikos tyrimo ir studijų cen
tro tarybą, tuo pačiu darydamas 
išvadą, kad šiame centre nėra 
PLB atstovo. Deja. nors jo tei
gimas yra teisingas, išvada — 
klaidinga. PLB turi savo atstovę 
Lituanistikos tyrimo centre — 
dr. Dalią Katiliūtę-Boydstun. 
kurios paskyrimą man pačiam 
teko patvirtinti pereitos PLB 
valdybos kadencijos me tu . 
Mano supratimu. PLB atstovės 
ar atstovo paskyrimas nesibai
gia, valdybai baigus savo ka
denciją: jis tęsis tol, kol naujoji 
valdyba neatšauks arba kol 
atstovas neatsisakys iš tų parei
gų. Atrodo, kad nei atšaukimo, 
nei atsisakymo ligi šiol nėra 
įvykę, tai dėl to PLB tur i savo 
atstovę Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro taryboje. Tenka 
apgailestauti, kad šiam reikalui 

Lietuvių fondo „šulai". Iš kairės: adv. Daina Kojelytė, LF valdybos pirm. 
Stasys Baras , LF Tarybos pirmininkė Marija Remienė ir dr. Antanas Razma. 

t ikr in t i buvo samdytas ad- Į 
vokatas, kai būtų buvę galima ! 
pačiam PLB pirmininkui pada
ryti, t ik pasit ikrinant faktus. 
Atrodo, kad mūsuose jau kuris 
laikas yra rodoma per didelė 
skuba eiti į spaudą ir rašyti 
straipsnius bei leisti knygas, iš 
anksto nepatikrinus faktų. 

Vytautas Bieliauskas, 
Buv. PLB valdybos pirmininkas 

Cincinnati, OH 

SAPNAI IR TIKROVĖ 

„Draugo" lapkričio 30 d. 
laidoje skaitau D. Bindokienės 
vedamąjį „Premjeras ir nedrau
giškos redaktorės". Taigi, skai
tau ta ..diplomatinį" dienraščio 
konfliktą su premjeru ir galvo
ju: ar užtenka ambasadai tik 
paskambinti , kad „Draugo" 
redakcija, lyg įsakymą gavusi, 
šoktų vykdyti? Manyčiau, kad 
ne, ir daug kartų ne! 

Atrodo, viskas vyko labai 
paprastai: kalakutas buvo pra
dėtas pešti, tuomet paskambino 
premjeras. Kadangi, pagal pir
mumo teisę, kalakutas jau buvo 
procesuojamas, tai ir laimėjo. 
Kam čia dar karščiuotis? 

Štai regiu — Lietuvos amba
sadoje Vašingtone šiandieną 
didelė šventė. Veikia ir šildymo, 
ir šaldymo sistema, vėl atvykęs 
premjeras, kuris šypsodamasis 
pasitinka svečius. O tie svečiai 
— iš viso pasaulio suvažiavę 
lietuviškų laikraščių redak
toriai. Groja styginis kvartetas, 
nešiojami mažyčiai užkandėliai 
ir šampanas. 

Suvažiavimą atidaro premje
ras, ka lbėdamas apie lietu
viškos spaudos galybę užsienyje, 
kovojant už lietuvišką žodį ir 
tautos laisvę. Po to kiekvienam 
redaktoriui įteikia stamboką 
čekį. Nuotaika pakili, visi lai
mingi, kad esame vienos tautos 
vaikai... 

Suskamba telefonas ir paža
dina iš svajonių. Girdžiu Bro
niaus Juodelio balsą, kad Drau
go fondui būtinai reikia aukų. 
nes dienraščio spausdinimo 
mašinos visiškai sukiužusios... 

Leopoldas Kupcikevičius 
Chicago. IL 

VISIEMS NEĮTIKSI 

Lietuvių fondas neturėtų per 
daug sielotis dėl B. Nemicko 
priekaištų (gruodžio 6 d. laiškų 
skyriuje). Atsimenu, kai išėjo 
pirmoji „L ie tuv ių f o n d o " 
knygos dalis, buvo daug kriti
kos, kad eikvojami pinigai, ku
riuos LF galėjo paskirti geriems 
t ikslams ir lietuviškai kultūrai 
paremti. Po kiek laiko tr iukš
mas nurimo ir buvo net pripa
žinta, kad tokios knygos reikė
jo, nes tai mūsų istorinis do
kumentas. Nurims triukšmas ir 
šį kartą. Gal dar geriau, kad kas 
kr i t ikuoja , bus ta i knyga i 
daugiau dėmesio. 

Mūsų jau toks įsit ikinimas, 
kad kiekvienas darbas, kadangi 
buvo at l iktas ..kruvinu prakai
tu" , automatiškai turi būti tei
giamai įvertintas. Gink Dieve, 
kas pasako priešingą žodį, ta i 
tikras pragaras užverda (tik at
siminkime „Kovų ir kančių is
toriją".). Tobulų darbų ir neklys
tančių žmonių šioje žemėje nėra, 
tai ir neturėtume jų ieškoti. 

Aš tik manau, kad B. Nemic-
kas per greitai iš „senos skry
nios" išsitraukė Beriją. Tokiam 
žinomam ir daugelio gerbia
mam asmeniui tai neprideda 
..plunksnos prie kepurės". 

Antanas K. J u o d k a 
South Holland, MI 

APIE VILNIAUS GRĮŽIMĄ 

Š.m. lapkričio 10 d. . .Draugo" 
nr. 219 Kazys Baronas pradėjo 
įdomų aprašymą „Vilnius grįžta 
Lietuvai" paminėdamas, kad 
Rasų kapuose „yra palaidota J. 
Pilsudskio motina ir sūnaus šir
dis" . Tenka pas tebėt i , kad 
Pilsudskio širdis niekad nebuvo 
palaidota Rasų kapuose, bet 
buvo laikoma Sv. Trejybės 
bažnyčioje. 

Vokietijai užpuolus Lenkiją, 
lenkų besitraukiančios kariuo
menės daliniai peržengę Lietu
vos-Lenkijos d o m a r k a c i n ę 
liniją, Lietuvos karių buvo nu
ginkluojami ir internuojami. Jie 
buvo apgyvendinti Birštone ir 
Alytuje. Lenkų karių tvar-

r 

kymas buvo generolo Vlado Na- I 
gevičiaus žinioje. Rusams arti
nant is prie Vilniaus, dalis lenkų 
kariškių per Raudonąjį kryžių 
gavo leidimus ir vizą išvažiuo
t i į Švediją, k i t i vė l i au į 
Vengriją. 

Vieną dieną, generolui esant 
savo ūky, še imininkė buvo jo 
įspėta apie atvyksiant į svečią. 
Svečias atvyko sutar tu laiku, su 
savim nešdamas nedidelį la
gaminą. Generolas jį priėmė 
savo kabinete. Jiedu gan ilgokai 
k a l b ė j ę s i , n i e k a m k i t a m 
nedalyvaujant . 

Svečiui išvykus, generolas pa
aiškino še imininkei , kad tai 
buvęs dail. Vaclovas Kosciuška. 
J i s esąs sus i taręs su dviem 
l e n k ų k a r i n i n k a i s , i švyks
tančia is į Švediją, pervežti su 
savim J. Pilsudskio širdį. Jie 
paprašę 5,000 litų kelionpini
gių, kuriuos generolas perdavęs 
pe r V. Kosciušką. 

Generolas mirė Clevelande. jo 
žmona žuvo Budapešte, Vengri
joj , per bombardavimą. S.m. 
rugsėjo 23 d. Clevelande mirė 
generolo sūnus inž. Leonidas. 

Kostas Nenortas 
Dorchester, MA 

SKAITANTIEMS „METŲ" 
MĖNRAŠTĮ 

Lietuvoje kas mėnesį išeina, 
p a l y g i n t i t v i r t a s „ M e t ų " 
žu rna las (tęsinys „Pergalės") . 

1994 m. lapkričio mėn. nu
mery įdėtas pluoštas iš akt . 
Laimono Noreikos dienoraščio. 

Turiu viešai pareikšti , kad 
visa, ką j i s įdėjo į mano ir mano 
motinos lūpas yra gryna auto
r i a u s fantazija. 

Dalia Sruogaitė 
La Grange, IL 

RŪPESTIS ŽEMAITIJOS 
VAIKAIS 

L i e t u v o s a g e n t ū r a „ S O S 
va ika i " , y r a Žemaitijos kraš to , 
Telšių grupė. Kreipiamės į už
s i eny je g y v e n a n č i u s l i e t u -
v i u s - ž e m a i č i u s , b e n d r i j a s , 
organizacijas, prašydami pagal
bos Žemaitijos kraš to vaikams. 
Žinoma, kad J u m s mana iš 
dangaus nekrenta, bet prašome 
n o r s m a ž a d a l e l e p a d ė t i 
Žemaitijos vaikams. Kaip Jums , 
be abejo, žinoma, šioje Lietuvos 
da ly j e p a d ė t i s y r a s u n k i : 
Telšiuose gamyklos ir fabrikas 
. . M a s t i s " s u b a n k r u t a v ę s , 
darb in inka i atleisti . Šeimoms 
s u n k u išlaikyti vaikus. Daug * 

DRAUGAS, antradienis, 1994 m. gruodžio mėn. 13 d. 

vaikų nebelanko mokyklos, 
slankioja be darbo, vagiliauja, 
prašo išmaldos, neturi kuo ap
s i rengt i . Todėl ^sukūrėme 
„ S O S v a i k a i " , Žemai t i jo s 
k r a š t o , Telšių g rupes 
organizaciją, padėti vaikams. 
Jos adresas yra: Telšiai, Kalno 
2 0 . Mūsų noras , kad 
p a l a i k y t u m e su užs ien io 
lietuviais tiesioginius ryšius ne 
per Vilnių. Žemaičiai nori patys 
sau vadovauti ir tvarkytis pagal 
savo ga l imybes . Mūsų 
organizacijai priklauso visos 
miesto ir kaimo vidurinės mo
kyklos, kaimo ir miesto pradžios 
mokyklos, Telšių atsilikusiųjų 
mokykla, kurioje mokosi 150 
mokinių. Čia ypač reikalinga 
materialinė pagalba. Mes esame 
nepajėgūs rūpintis vaikais — 
t rūks ta lėšų knygoms, apavui, 
maistui , aprangai. Todėl ir 
kreipiamės į savo tautiečius už
sienyje, kad pagelbėtumėte Že
maitijos vaikams. Jeigu siųsite 

mums siuntą, prašome pranešti 
prieš tai mūsų organizacijai, nes 
yra pasitaikę, kad mūsų siuntas 
pasisavina kiti . 
„SOS vaikai" Žemaitijos krašto 

Telšių grupes vardu: 
A. Andrul ienė (pirm.'. 

E. Mečionis ir 
G. Šamatauskienė 

• 1923 m. lapkričio 8 d 
Hitleris buvo areštuotas ir užda
rytas į kalėjimą po nepavykusio 
mėginimo paimti Vokietijos val
džią } savo rankas . Įvykis istori
joje žinomas kaip „Miuncheno 
alinės pučas". 

• 1907 m. lapkričio 16 d. 
Oklahoma tapo 46-tąja JAV 
valstija. 

• 1933 m. lapkričio 16 d 
Sovietų Sąjunga ir JAV užmez
gė diplomatinius santykius. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

STASĖ RATNIKIENĖ 
Mūsų mylima Žmona. Motina, Močiutė mirė 1994 m. 

rugsėjo 14 d. St. Mary's ligoninėje ir buvo palaidota rugsėjo 
17 d. Holy Sepulchre kapinėse Southfield, Michigan. 

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutini 
patarnavimą ir palydėjo i Amžino Poilsio vietą. 

Nuoširdžiai dėkojame Dievo Apvaizdos klebonui kun. 
Viktorui Kriščiūnevičiui, kuris atnašavo gedulingas šv. Mi
šias už velionę, už jautrų pamokslą, palydėjimą į kapines ir 
maldas koplyčioje. 

Dėkojame Vidui Neverauskui už vargonavimą ir Ritai 
Giedraitienei už giedojmą šv. Mišių metu. 

Nuoširdžiai dėkojame Šv. Teresės bažnyčios klebonui. 
kunigams, chorui ir visiems parapijiečiams už gedulingas 
Mišias, pamokslus ir atsisveikinimo žodžius Sunny Hills, 
Floridoj. 

Ypač dėkojame visiems mūsų draugams bei pažįstamiems 
Detroite, Floridoj, Čikagoje ir Kanadoje, kurie užprašė šv. Mi
šias užjos sielą. Dėkojame visiems, kurie skyrė aukas Lietu
vių fondui, Draugo fondui, Skautybės fondui, Lietuvių 
Dukterų draugijai ir pareiškė mums vienaip ar kitaip toje liū
desio valandoje užuojautą. Dėkojame už gėles ir gautas 
korteles. 

Dėkojame Alfonsui Vėlavičiui už atsisveikinimo žodžius 
koplyčioje. 

Dėkojame visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai neturime galimybės padėkoti. 

Dėkojame karsto nešėjams ir laidotuvių direktorei p. Yo-
landai Zaparackienei už malonų ir nuoširdų patarnavimą. 

Visiems nuoširdus dėkui. 
Ratnikų šeima 

Sv Kryžiaus ligonine neseniai pradėjo dar vienos klinikos statybą 6084 An h* r A ve vietovėje 
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Adamski, ftv KrvJiHii" adminis trator ius Mark ("lement, m e s t o a ts tovas .!.<— - »sk: dr Har 
Kashan se« Mari lvn. Wes VAVIton ses Martfaret Zalot ir .1 iH\ Kaneone 

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

KĄ DARYTI, JEI...? 
,,Ką daryt, jei mano artimieji mirtų toli 
nuo namų? Ką daryt, jei aš mirčiau 
kažkur?... Ką mano šeima darytų...7 Ką 
daryti, jei... 

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

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

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

C H I C A G O PALOS HILLS 

PETKUS & SON 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 
Mūsų šeima patarnauia jūsų šeimai nuo 1929 metų 

A N T H O N Y B., D O N A L D A . , & D O N A L D M . PETKUS 
312-476-2345 

CICERO LEMONT 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Aldona Z a i l s k a i t ė , . .Drau
go" pirmojo puslapio redaktorė , 
gruodžio 18 d., s ekmad ien i , 
12:15 vai. p.p., ka lbės Pasau l io 
lietuvių centre, Lemonte . Jo s 
tema: „Kalėdos — suaugus ių 
krikščionių džiaugsmo šventė" . 
A. Zailskaitės s t raipsniai Mišių 
skaitinių temomis k a s savai tę 
spausdinami „Drauge" (Rimties 
valandėlės skiltyse), ji rašo Šv. 
Rašto temomis ir kitoje mūsų 
spaudoje. Adventas y r a susi
mąstymo bei susikaupimo laiko
tarpis. Tai žvilgsnis į save, į 
savo šeimą, į a r t i m u o s i u s . 
Pasaulio lietuvių cent ro ren
ginių komitetas ma lon ia i visus 
kviečia atvykti i r da lyvau t i 
tokiame bendrame susikaupi
me, klausantis A. Zai l ska i tės 
žodžių. 

D a r yra v ie tų į K ū č i a s , k u 
rias rengia Pasaul io l ietuvių 
centras Lemonte gruodžio 17 d., 
šeštadienį. 5 vai. p.p. Atsi
lankiusiųjų lauks t radicinia i 
Kūčių valgiai, p r i t a iky ta vaka
rui programa, kalėdiškos gies
mės. Visi pasijusime vienos 
dideles šeimos nariai ir pasiruo
šime šv. Kalėdų š v e n t ė m s . 
Kviečia PLC rengin ių komi
tetas, o vietas rezervuoti galima 
tel. 708-257-6846. 

A m e r i k o s Lietuvių Taryba 
savo nar ių kongreso metu ir su
važiavime nu ta rė suaktyvint i 
savo veiklą ryšium su Karaliau
čiaus krašto neišspręstais klau
simais Amerikos vyriausybės ir 
Kongreso sferose, nes Potsdamo 
konferencijoje 1945 m. buvo pa
vesta tuometinei Sovietų Są
jungai tą sritį administruoti tik 
laikinai iki Europos Taikos kon
ferencijos, kurios niekada dar 
nebuvo. 

Marąuet te Parko Lietuvių 
n a m ų s a v i n i n k ų d raug i jo s 
narių susirinkirnas bus gruodžio 
16 d., penktadienį, 6:30 vai. 
vak., Svč. M. Marijos Gimimo 
parapijos salėje, 6820 S. Wash-
tenavv. Susirinkime dalyvaus 
v a l d ž i o s p a r e i g ū n a i , todė l 
kviečiame visus gausiai susi
r inkt i , nes turės ime griežtai 
pasisakyt i pr ieš to vienuolik
mečio vaikėzo, nužudžiusio seną 
l ietuvę moterį Anna Gilvis, 
išteisinimą. Kviečiami drau
gijos nar ia i ir visi lietuviai — iš 
ar t i bei toli — atvykt i . Tai y r a 
ne vien Marąuet te Parko, bet 
visų Čikagos ir jos apylinkių 
gyventojų reikalas . Norėdami 
efektingiau reaguoti į šį įvykį, 
t u r ime sausakimšai pripildyti 
visą salę. 

Dalia ir Vincas Olšauskai susipažįsta su Montessori mokymo metodais „Žibu
rėlio" mokyklėlėje, Lemonte. 

Nuotr. Irenos Senkevičienės 

x K a d a n g i p a s k u t i n i s 
gruodžio s e k m a d i e n i s yra šv. 
Kalėdų diena, Ba l t ia E x p r e s s 
priiminės s iun t in ius Lemonto 
Lietuvių centre g r u o d ž i o 18 d. 
nuo 9 v.r. Tai pa sku t i nė proga 
pasiųst savo ar t imies iems ver
tingą amerikietiško maisto pro
duktų siuntinį, kur i s bus prista
tytas dar prieš Ka l ėdas . Dau
giau sužinosite pa skambinę ne
mokamu te l . 1-800-SPARNAI 
arba 1-800-772-7624. 

fsk) 

x „ K A L B A V I L N I U S " . 
KLAUSYKIT GRUNDIG RA
DIJAIS. Net 21 banga . Fonogra
fai. Rekorderiai. Visų vokiškų 
aparatų ga ran tuo tas t a i symas . 
Gradinskas, J. G. Televis ion, 
2512 W. 47 St., C h i c a g o . IL, 
60632. P i rmiaus ia — paskam
binkit 312-376-1998. 

(sk) 

x I e š k o m a G e n o v a i t ė Žu-
r o m s k y t ė , Kazimiero ir Felici
jos Žuromskių duk tė , gim. 1925 
m. Lietuvoje; 1944 m. pasi t rau
kė į Vokietiją. Žinantieji apie jos 
likimą, prašome praneš t i , Sabi
na A n c e r y s , 100 W o o d l a w n 
Ave., Porter, IN 46304. Tel. 
219-926-6203. 

( sk j 

x Lie tuvių Medžiotojų ir 
Žuvautojų k l u b a s Chicagoje 
per savo iždininką Augustiną 
Pretkelį, įvertindamas Alto dar
bus Amerikos lietuvių politinėje 
srityje, į teikė šimto dolerių 
auką švenčių proga. 

(sk) 
x A.a. Sofijos Steikūnienės 

a tmin imui Aldona ir Kazys 

Padek ime studentams iš 
Lie tuvos supras t i užsienio 
lietuvių galvoseną, užprenume
ruokime j iems „Draugą". Dau
giau kaip 300 studentų iš Lietu
vos šiuo metu studijuoja Ameri
koje, daugumas toli nuo lietu
viškų telkinių. Lietuvių Ka
talikų labdarių sąjunga skelbia 
vajų užprenumeruoti šiems bū
s i m i e m s L i e t u v o s v a d a m s 
„Draugo" dienraštj. Prašome 
siųsti aukas šiam tikslui: Lithu-
anian Catholic Charities, 4545 
W. 63rd St., Chicago, IL 60629. 

Dr. Jono ir Charmaine Rut
kauskų dukrelė Gabrielė Ona 
š.m. lapkričio 20 d. buvo pa
krikštyta Holy Name katedro
je Čikagoje. Krikšto tėvai buvo 
Kristy ir Greg Moris iš Wa-
shington, D.C. Anūkėle džiau
giasi ir seneliai. 

J a u n i m o centro valdyba, 
d ė k o d a m a „ D r a u g u i " už 
pa ramą, r u o š i a n t Lietuvos 
Radijo ir televizijos vaikų choro 
koncertą, a t s i un t ė 100 dol. 
Dabar jau „Draugas", savo 
r u o ž t u r e i š k i a nuoširdžią 
padėką Jaunimo centrui: tik tie, 
k u r i e p a t y s nedaug t u r i , 
supranta kitų problemas ir sten
giasi padėti. 

Gal intys padė t i į sunkvežimį 
kraut i „Saulu tės" , Lietuvos 
vaikų globos būrelio, siuntinius, 
labai prašomi atvykti j Pasaulio 
lietuvių centrą Lemonte šešta
dieni, gruodžio 17 d.. 10 vai. 
ryte, prie „Saulutės" sandėlio, 
tai pilkos durys pastato šiau
rinėje pusėje, prie žemutinės 
mašinų aikštelės. Kviečiami ne 
tik „Saulu tės" nariai, bet ypač 
studentai , galintys paaukoti 
valandėlę. Lietuvos vargstančių 
vaikų labui. Paskutiniu metu 
„Šaunate" išsiuntė siuntinius į 
Jiezną, Panevėžį, Garliavą, 
Daugus, Plungę, Simną, o dabar 
apie 200 siuntinių išsiųs į Uteną 
ir Šilutę. 

A.a . Sofijos Pur ienės atmi
nimui Jane Grybauskienė Li-
thuanian Mercy Lift organi
zacijai paaukojo 15 dol. o Brana 
Radojkovich a.a. Mane ir John 
Slegaitis atminimui LML auko
jo 25 dol. Lithuanian Mercy Lift 
aukotojoms yra nuoširdžiai 
dėkinga. 

Suvalk ieč ių draugijos Či
kagoje me t in i s narių susi
r inkimas bus gruodžio 16 d., 
penktadieni, 1 vai. popiet, Z. Ko-
jak salėje, 4500 S. Talman, 
Chicago. Visi dalyvaukime, nes, 
aptarę ateinančių metų veiklą, 
maloniai pasivaišinsime. 

V a n d a Prunskienė, j au tre
ti metai remia 10 našlaičių 

ŠVENČIU MAIRONIO MOKYKLOJE 
BELAUKIANT 

„Aš esu dėkingas už kompiu
ter ius, už Super Nintendo, už 
mokslą, draugus, šeimą. Taip 
pat esu dėkingas už Dievą, už 
krepšinį, futbolą ir tenisą. Esu 
dėkingas už visą pasaulį ir už 
viską, kas jame yra". Kęstutis 
Daugirdas 5 sk. mokinys. 

Kat i l i a i paaukojo $50 „Saulu- Lietuvoje. Atsiuntė $1,500 savo 
tei" padėti vargs tant iems vai- r e m i a m ų našlaičių metinį 1995 
kams Lietuvoje. „Saulutė" nuo
š i rdžia i dėkoja už auką ir 
re iškia užuojautą Sofijos Stei
kūnienės ar t imiesiems. 

(sk) 

x Marija Burdaitė-Vence-
v i č i e n ė - B e r ž i n s k i e n ė , gyv. 
Radviliškio ra j . , Šaukoto km. 
i e š k o savo dėdės V i n c o Bur-
d o s a rba žmonių, kur ie ką nors 
žino apie jį ar jo palikimą. Pra
šome rašyti: Vitalija Armos-
k i e n ė , Ž v a i g ž d ž i ų 4-234, 
Vi ln ius , Lithuania. 

(sk) 

x P a r d u o d a m e bil ietus ke
l i o n ė m s į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraš tus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus-
kienei , TravelCentre , Ltd., 
tel. 70WJ2*-0773. 

(sk) 

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

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 VV. 63rd St., Chicago, I L, 60629 

m. mokestį. Našlaičių vardu 
„Lietuvos Našlaičių Globos 
k o m i t e t a s gera i ir dosnia i 
poniai Vandai dėkoja; 2711 W. 
71 St., Chicago , IL 80629. 

(sk) 
x Petras ir Meilutė Ruliai, 

Bever ly S h o r e s IN, še lp ia 
našlai tę Lietuvoje. Našlaitės 
vardu dėkojame jiems už $150 
m e t i n į L i e t u v o s naš la i č io 
paramos mokestį. „Lietuvos 
Našlaič ių Globos" komitetas, 
2711 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. 

x NIDA delikatesų parduo
tuvė, 2617 W. 71 St., Chicago, 
tel. 312-476-7675 siūlo jūsų 
Kūčių ir šv. Kalėdų stalui: 
kimštą lydeką, įvairių silkių bei 
įvairios žuvies, šližikų, aguonų 
pieno ir kisieliaus, 5 rūšių 
mėsos vyniotinių, zrazų, kiau
lienos kimštos grybukais, viš-

i čiukų su slyva ir daug kt. patie
kalų. Iš saldumynų siūlome: 
eglutes, grybukus, napoleonus, 
vaisinius ir riešutinius tortus, 
vaisinius ir varškės pyragus, 
Šakotį, spanguolių vyniotinius, 

MAŽAS LIETUVOS 
KAMPELIS 

„Seklyčia" ir vėl kaip visados 
pilna malonių žmonių, skleidžia 
savo šilumą. O dabar t en vyks
ta „Dainų popiete". 

J i , žinoma, prasidėjo dai
nomis, kurias dainavo visi kar

tu su maestro F . Strolia. E n e r 
gingai grodamas, dainuodamas 
ir pagirdamas dainininkus, j is 
pravedė dainavimą. 

O dainų įvairovė, tema ir 
melodija! Nebūtų tai lietuviškos 
dainos, kad bedainuodamas 
neliūdėtum ir nesijuoktum. 

Po to Strolia pristatė iš Lietu
vos svečią — Gediminą Radvilą, 
kur is renka tautosaką ir apie 
t a i t ruput į papasakojo. J i s 
pranešė, jog ruošiamasi išleisti 
šešis tomus lietuvių liaudies 
da inų . P a d a i n a v ę s vieną, 
susilaukė šaunių aplodismentų. 

Vėliau E. Sirutienės prista
ty tas kalbėjo Jonas Vareika, 
k u r i s išreiškė susižavėjimą 
„Seklyčios" atmosfera šiais žo
džiais: „Ačiū, tikrai sudrebinot 
žemę". J is kalbėjo apie Lietuvos 
dainas, ta ip pat ir apie „Seimo 
dainas", jų gražų skambėjimą, 
bet „klausos neturėjimą". 

Jo kalba buvo žaismingai pa
r inktais žodžiais, bet turėjo 
rimtą reikšmę. Palietė Lietu
voje alkoholio ir politikos pro
blemą. Klausytojai jo kalbą la
bai teigiamai įvertino, dėko
dami plojimais. 

Ir vėl įsijungė F. Strolia su 
savo akordeonu ir malonia 
daina. Visi tuoj nuoširdžiai pri
t a rė . 

Po to valgėme pietus. V. Gar-
lauskas siūlė savo firmos pa
slaugas. Na, o pačiam gale buvo 
laimėjimai, kurių laukė visi. 

„Seklyčia" skleidžia savo šilu
mą kiekvienam, kuris jos nepa
miršta. Tai mažas Lietuvos 
kampelis ir čia t u visuomet esi 
laukiamas. 

Laura Daugulytė 

Draugo fondo mecenatas 
Vladas Velža iš Santa Monica, 
CA praneša, kad dėl ligos, kur i 
jį smarkiai palietė šiuo metu, 
nebegali išpildyti DF rudens va
ju i duoto pažado — 30,000 
dolerių „MatchingFund", nors 
t iek buvo surinkta fonde. 

Jis atsiuntė 1,000 dolerių 
prie anksčiau duoto nario įnašo. 
Už gerus norus ir tūks tan t inę 
Draugo fondas jam nuoširdžiai 
dėkoja ir linki a ts ta ty t i sveika
tą į anksčiau turėtą būklę. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savin gs , 
2212 West Cermak Road -
Tel. (312) 847-7747. 

(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. Talpintuvai siun
čiami kas savaitę. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , I L 60629, t e l . 
312486-7772. 

(sk) 

x Petras ir Ariana Kum
piai, Miami FL remia našlaitį 
Lietuvoje Našlaičio vardu dėko-

Maironio mokykla spalio 29 d. 
šventė Vėlines, o lapkričio 19 d. 
susirinko Palaimintojo Jurg io 
Matulaičio misijos bažnytėlėje 
Padėkos dienos proga. Mūsų 
jaunieji yra už daug ką dėkingi. 
J ie ir patys tai žino, nes gyve
na Amerikoje, tėvelių ir senelių 
lepinami. Dėl to daugel is mo
k i n i ų n e p a g a i l ė j o a t n e š t i 
dovanų, sk i r tų naš l a i č i ams 
Lietuvoje. Dovanos buvo atneš
tos pr ie al toriaus ir bus išsiųs
tos į Lietuvą Kalėdų šventėms. 

Lapkričio 5 d. žemesnėms kla
sėms prasidėjo pasakų skai
tymas ir pradėjo veikti kilno
jamasis knygynėlis. Lapkričio 
12 d„ 8 vai. ryte, prieš pamokas, 
įvyko pirmasis istorijos būrelio 
susir inkimas. To būrelio vedėja 
y ra mokytoja Graž ina Stu-
ronienė, o būreliui priklauso vy
resnių klasių (VU, VIII, IX ir X) 
mokiniai. Būrelis renkasi kartą 
į mėnesį. J a m pr ik lausyt i nėra 
būt ina — mokiniai pr iklauso 
savanoriškai, tačiau gruodžio 3 
d. jau susir inko apie 30 jaunuo
lių. Būrel is pasivadinęs „Ais
čių" istorijos būreliu. J a m e bus 
ka lbama apie dabar t inę Lietu
vą, jos papročius, jos istoriją. 

Mokyklos Kalėdų eglutė bus 
šeštadienį, gruodžio 17 d., 12 
vai. Vaidinimą „Ragana Riesta-
nosė" ruošia Rasa Poskoči-
mienė. Kviečiami visi tėveliai , 
globėjai ir seneliai dalyvauti 
šioje mokyklos šventėje. 

Vasario 11 d. (1995 metais) 
bus metinis mokyklos pokylis — 
„Širdelių vakaras" . Kviečiame 
pasižymėti šią datą ir iš anksto 
dalyvauti 

Mokyklos tėvų komi te tas yra 
gavęs prašymų sušauk t i tėvų 
pasitarimą, bet dėl laiko stokos 
prieš Kalėdas sus i r ink imas ne
bus šaukiamas . Kviečiame tė
vus, kur ie t ik nori susi t ikt i su 
tėvų komitetu, da lyvaut i jo 
posėdyje gruodžio 10 d., 9:30 vai. 
r. mokyklos patalpose. Bus pro
ga laisvai pasikalbėti, pasakyt i 
savo rūpesčius, duoti pasiū
lymus. Lauksime dalyvavimo. 

Mokyklos telefonas yra visuo
met atsakomas, nes naudojamas 
„atsakymo aparatė l is" . Skam
binti: 708-257-0888. Direktorės 
Eglės Novak telefonas yra 708 -
257-5918. S.R. 

IŠ ARTI IR TOLI 
P A G E R B T A S 

DR. J O N A S B A L Y S 

1992 m. Lietuvoje įsteigta 
Valstybinė Jono Basanavičiaus 
premija, kurią skir ia Lietuvos 
ministras pi rmininkas Tautos 
namų tarybos ir E tn inės kultū
ros globos tarybos teikimu. Šiais 
metais Valstybinė Jono Basa
navič iaus premija p a s k i r t a 
Amerikoje gyvenančiam moks
lininkui, tautosakos tyrinėtojui, 
išleidusiam 36 knygas lietuvių 
tautosakos, pasaulėjautos-pa-
saulėžiūros temomis, o t a ip pat 
parašiusiam daugybę straipsnių 
pe r iod in iuose l e i d i n i u o s e , 
„Lietuvių enciklopedijoje". J is 
rinko ir teberenka lietuvių tau
tosaką, ją kataloguoja. Gimęs 
1909 m. liepos 2 d. Kupiškio 
valsčiuje. Studijavęs istoriją, 
etnografiją, folklorą K a u n e 
Vytau to Didžiojo, Graco ir 
Vienos universitetuose. („Lietu
vos a idas" , lapkr. 23). 

įvairius sausainius ir kt. gardu jame už $150, metinį našlaičio 
mynus. Darbo vai.: 8 v.p.p. — 6 Lietuvoje globos mokestį. „Lie

tuvos Našlaičiu Globot" ko
mitetas, 2711 W. 71 St., Chica
go , IL 60629. 

(sk) 

v. p.p., Kūčių dieną, šeštd. 8 
v.r. - 4 v. p.p. Linksmų i v . 
Kalėdų linki NIDOS savinin
kai, (gk) 

Gerieji deklamuotojai, laimėję premijas deklamavimo konkurse, vykusiame 
lapkričio 19 d. Čikagos lit. mokykloje. Jie dalyvavo pirmoje grupėje. Iš kairės 
sėdi: Natalia Skvirblytė, Viktorija Biskytė, Danius Fabianovich; H eil.: Linas 
Aleksiūras, Jonas Vaičikonis ir Lilija Rudytė. 

Nuotr. D anos Mikužienės 

L I E T U V I Š K O S KUCIOS 

Pompano Beach, Floridoje, lie
tuvių pernai įsteigta draugija 
našla ič ius Lietuvoje šelpti 
Kalėdų švenčių proga sušelpė 
158 vaikus, gyvenančius Lietu
vos kaimuose. 

Lėšas šalpai telkdama, drau
gija gruodžio 24 d., 3 vai. p.p. 
ruošia tradicinę Kūčių vakarie
nę Deerfield Beach Community 
Center. Visi nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti . Apie daly
vavimą prašoma iš anksto pra
nešti Elenai Jonušienei, tel. 
305-748-8135, arba Genovaitei 
P e t r a u s k i e n e i , t e l . 305 -
781-4831. 

SVEČIAI IŠ LIETUVOS 
G I M N A Z I J O J 

Gruodžio 19-22 d. Heseną 
aplankys Lietuvos švietimo ir 
mokslo ministras Vladislovas 
Domarkas. J i s atvyksta savo 
kolegos H a r t m u t Holzapfel 
kvietimu. Abu ministrai šia pro
ga žada pas i r a šy t i bendrą 
pareiškimą dėl bendradarbia
vimo ku l tū ros , švietimo ir 
mokslo s r i t y s e . M i n i s t r a s 
Domarkas ta ip pat aplankys 
Vasario 16-osios gimnaziją. 

Lapkričio 11 d. gimnazijoj 
lankėsi Heseno Sta t i s t ikos 
departamento vadovas Hoh-
mann su svečiais iš Lietuvos. 
S t a t i s t i k o s d e p a r t a m e n t o 
skyrių vadovais prof. dr. Eduar
du Jančausku , Laima Bra-
kausk iene , Alma Rutkaus
kiene, Z i ta Seraf in iene ir 
E d m u n d u Žv i rb l iu . Paga l 
Heseno ir Lietuvos susitarimą, 
abu statistikos departamentai 
artimai bendradarbiauja ir to
dėl jų vadovai vieni kitus lanko, 

kad s u s i p a ž i n t ų su d a r b o 
metodais. Ši kooperacija Lietu
vos statistikos depar tamentu i 
padės pasiekti Vakarų Europos 
lygį. Ateityje vokiečiai žada 
kvies t i l i e tuv ius i lgesn iam 
laikui stažuotis. 

A .Š . 

T O R O N T O , C A N A D A 

J a n i n a G r a b o š i e n ė dukters 
Irenos namuose šventė savo 90 
metų gimtadienį. Gausiai susi
r inkus iems svečiams d u k t ė 
Irena papasakojo savo mamos 
gyvenimo bruožus. Pažymėtina, 
kad celebrante, švęsdama tokią 
ilgaamžę sukaktį , dar puikiai 
laikosi. Skaito . .Draugą" ir ki
tus lietuviškus laikraščius, seka 
dabartinį gyvenimą Lietuvoje ir 
čia. 

Vytau tas Ba lč iūnas , ilgame
tis „Tėviškės žiburių" techninis 
redaktorius ir spaustuvės ve
dėjas, bevažiuodamas į darbą, 
prie pat ,,Tėviškės žiburių" 
spaustuvės staiga buvo išt iktas 
širdies priepuolio, kuris nu
t r a u k ė jo gyven imo siūlą. 
Velionis buvo ne t ik vienas 
svarbiųjų „Tėviškės žiburių" 
darbuotojų, bet i- v e i k l u s 
Kankinių parapijos narys. 

Lie tuvos Televizi jos ir radi
jo jaunimo choras sėkmingai 
a t l i k o k o n c e r t ą L i e t u v i ų 
namuose. Buvo susir inkę dau
giau kaip 300 klausytojų. Gaila, 
kad koncertu nesidomėjo mūsų 
jaunieji. Nors Maironio mo
kyklos mokiniams buvo išdalin
ta apie 80 nemokamų bilietų į 
koncertą, salėje pasirodė vos 
pora mokinių. 

Dr. Jonas Balys 

Dienraštis „Draugas" — prasmingiausia 
Kalėdų dovana! 

Dienraštis Jūsų artimuosius čia, Lietuvoje, ar
ba bet kuriame kitame pasaulio krašte lankys kelis 
šimtus kartų per merus 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 metų 

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


