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Suklastojimai ateina iš 
Vilniaus 

Svetimųjų daromos kliūtys reabilitacijos procesui 

Vilnius. — „Lietuvos aidas" 
savo 190-ojo numerio laidoje 
rašo visiems lietuviams, kur jie 
begyventų, svarbiu klausimu. 

Prieš kiek laiko Los Angeles 
pasiekė sovietinių teismų bylos, 
kuriomis norima paremti kalti
nimą, jog Lietuvos vyriausybė 
bando urmu reabilituoti nacių 
nusikaltėlius. ,,Los Angeles 
Times" dienraštis nustatė, kad 
bylos, prieš pasiekdamos Vaka
rus, buvo smarkiai perredaguo
tos. Šio Californijos dienraščio 
išvadas, remdamasis Michael 
Hilcik straipsniu, „Lietuvos 
aidui" papasakojo Tomas Kon-
drotas. Susipažinkime: 
-Iš vieno asmens bylos buvo 

išimti parodymai, kur žmogus 
sakė, kad jį kankino, norėdami 
priversti prisipažinti dalyvavus 
masinėse žudynėse. Iš kitų bylų 
pašalinti liudytojų parodymai, 
kurie sutampa su reabilituoja
mųjų tvirtinimais. Tokių tai
symų ,,Los Angeles Times" 
ekspertai aptiko bent dviejose 
r e i k š m i n g i a u s i o s e bylose. 
„Greičiausiai bylas pataisė tie, 
kurie persiuntė jas į Vakarus -
sovietų KGB, - sako Maiklas 
Hilcikas. - Bylos buvo Vilniaus 
KGB rankose iki pat to momen
to, ka i praei tą mėnesį po 
nesėkmingo perversmo Maskvo
je šis KGB skyrius buvo lik
viduotas. Lietuviai spėja, kad 
KGB skubėjo paskelbti pir
miausia tokią medžiagą, kuri 
galėtų labiausiai pakenkti nau
josios Respublikos reputacijai, 
sutelkdama pasaulio dėmesį į 
tamsiąsias Lietuvos istorijos 
dėmes". 

Bylų kopijos 
VViesenthalio centro vadovas 

Rabis Marvinas Hiras. kuris 
pirmasis viešai pareiškė, jog 
Lietuvos Vyriausybė reabilituo
ja karo nusikaltėlius, interviu 
su ,,Los Angeles T i m e s " 
pripažino, kad centras savo 
žinioje turi ne bylas, o tik jų 
dalis, faktiškai ne dalis, o šių 
dalių kopijas. Jis pridūrė, jog 
centras nė kiek neabejoja, jog 
dokumentai gauti iš sovietinių 
šaltinių. Kai korepsondentai 
priminė bylų klastojimo faktą, 
Rabis Hiras nesumišo: „Mūsų 
tai neliečia", — pasakė jis. Visa 
tai t ik sustiprina jo, Hiro, 
į s i t i k in imą , kad Lie tuvos 
vyriausybė, prieš reabilituo
dama žmones, turėtų kiekvieną 
bylą atskirai perduoti patikrinti 
kokiai nors nepriklausomai 
juridinei komisijai. ..Mes juk 
nesakome, kad bylų nereikia 
nagrinėti teismuose". — kalbėjo 
Rabis Hiras. — Mes tik abejo
jame Lietuvos Vyriausybės teise 
v ienaša l i ška i spręsti — ar 
žmogus yra karo nusikaltėlis, ar 
ne. 

Kai Wiesenthalio centras pa
reiškė, kad Lietuvoje reabilituo
jami karo nusikaltėliai, jis 
paskelbė t ik kai kurių bylų iš-
traukas,išverstas į anglų kalbą. 
Šią savaite centras pabrėžė, jog 
tai, kad prieš verčiant į anglų 
kalbą dokumentai buvo suklas
toti, nekeičia centro nuomonės, 
jog masiškai reabi l i tuojant 
žmones t a rp jų gali lengvai 
pakliūti žudikų. „Los Angeles 
Times" korespondento nuomo
ne, bylų klastojimo faktas 
p a a i š k i n a , kodėl Lie tuvos 
Vyriausybė laiko VViesenthalio 
centro priekaištus neteisingais. 
Lietuviai sako, kad žmonių 

bylos buvo klastojamos, todėl 
nors praėjo 50 metų. reikia jas 
peržiūrėti pagal teisės standar
tus. Rabis Hiras pasitiki KGB 
ir nesutinka, kad KGB kada 
nors klastojo karo nusikaltimų 
bylas. „Mes, Wiesenthalio cen
t ro darbuotojai, fakt iškai 
nežinome nė vieno atvejo, kad 
KGB būtų suklastojusi nacių 
nusikaltėlių bylas", — pareiškė 
Hiras korespondentams. Hiras 
šį nusistatymą aiškina taip: 
Sovietų Sąjunga laikė save 
didžiausia nacizmo prieše, 
v isaip puoselėjo šį savo 
paveikslą ir nebūtų drįsusi 
rizikuoti tarptautine reputacija 
bylų klastojimais. 

Kiršinimo poli t ika 
Hilcikas rašo, jog lietuvių 

nuomonė apie KGB yra kitokia. 
Lietuviai laiko KGB instituciją, 
kurios uždavinys buvo sužaloti 
jų nepriklausomybės daigus, kol 
jie dar nesutvirtėję. Tarp
tautinis skandalas dėl reabili
tacijos programos yra labai 
būdinga KGB provokacija, tie
siog šios organizacijos braižas. 
Hilcikas cituoja Lietuvos Par
l amen to užsienio reikalų 
komisijos pirmininką Emanuelį 
Zingerį, kuris pasakė dalyvavęs 
Lietuvos Respublikai perimant 
KGB pastatą Vilniuje. „Man 
parodė žydų skyrių, kur io 
uždavinys buvo ki rš in t i 
lietuvius su žydais", — pasakė 
Zingeris. Lietuviai taip pat 
mano, kad sovie ta i ypač 
s tengės i klastoti penktojo 
dešimtmečio deportacijų 
medžiagą: apie išvežtųjų 
asmenų turtą, partizanų bei 
politinių priešininkų įkalinimą. 
Lietuvos Vyriausybė sako. kad 
ji stengiasi nereabilituoti karo 
nusikaltėlių, ir beveik pusės 
tūkstančio asmenų pareiškimai 
nepatenkinti, nes esama įrody
mų, jog jie dalyvavo nacių nusi
kaltimuose. 

Kita vertus. „Los Angeles 
Times" atkreipia dėmesį, kad 
Lietuvoje dažnai į k a r o 
nusikaltėlius žiūrima k iek 
kitaip negu kitose Europos 
šalyse. Beveik visur policijos 
sargybiniai, arba vairuotojai, 
gabenę žmones į sušaudymo 
vietą, laikomi nusikalt imo 
bendrininkais. Lietuvoje šios 
pozicijos laikomasi ne visada. 
Jeigu policininkai tik saugojo 
žydus, kad jie nepabėgtų, bet 
patys nešaudė —jie čia nelaiko
mi žudikais. — rašo Hilcikas. 

Palčiausko atvejis 
Beje, agentūra AP pranešė. 

kad po 10 metų priešinimosi 
deportacijai iš Amerikos į 
Sovietų Sąjungą, buvęs Kauno 
burmistras Kazys Palčiauskas 
laimėjo pirmąją pegale federa-
liniame teisme. Prieš dešimt
metį K. Palčiauskas buvo 
apkaltintas žydų persekiojimu 
per Antrąjį pasaulinį karą. 
Amerikos teisingumo ministeri
ja tvirtina, kad K. Palčiauskas 
įvažiuodamas į Ameriką sume
lavo, jog buvo paprastas tar
nautojas, o ne miesto bur 
mist ras . Kaip Kauno bur
mistras K. Palčiauskas nuo 
1941-ųjų birželio iki 1942-ųjų 
gegužės įsakė 30 tūkstančiu 
Kauno žydų persikelti į getą. 
Naciai vėliau 10 tūkstančiu 
geto gyventojų sunaikino. Kal
tintojai tvir t ina, kad nors 
Palčiauskas pats ir nedalyvavo 

Jelcinas tramdo 
sąjūdžius 

Lietuvos Respublikos prezidentas Vytautas Landsbergis, kairėje, su Lietuvos ambasadoriumi 
Washingtone Stasiu Lozoraičiu ir jo žmona Daniele, kai J;S paskutinį kartą lankėsi Amerikoje. 
Šį kartą prez. Landsbergis lankosi tik Detroite. 

Įsteigta Baltijos 
asamblėja 

LIETUVOJE 

Tal inas . (Elta) — Lapkričio 8 
dieną Taline įvyko trijų Balti
jos valstybių Aukščiausiųjų Ta
rybų delegacijų pasitarimas. 
Jame priimtas nutarimas įkurti 
Estijos Respublikos, Latvijos 
Respublikos ir Lietuvos Res
publ ikos t a r p p a r l a m e n t i n ę 
asamblėją (Baltijos asamblėja). 
Dokumentus pasirašė Estijos 
Respublikos vardu — Marju 
Lauristin, Latvijos Respublikos 
vardu — Maris Budovskis ir Lie
tuvos Respublikos vardu — Bro-
nislavas Kuzmickas. 

Lietuvos Respublikos Aukš

čiausiosios Tarybos deputatų 
delegacijos vadovas Bronislovas 
Kuzmickas pabrėžė, kad ženg
tas dar vienas svarbus žingsnis 
trijų Baltijos valstybių bend-
radarb ia ivmo kelyje. Nors 
delegacijų požiūriai įvairiais 
klausimais neretai skyrėsi, 
visgi buvo pasiektas bendras 
sprendimas įkurti asamblėją 
kaip trijų Baltijos valstybių 
konsultacinį tarpparlamentinį 
institutą. J i s turės komitetus ir 
prezidiumą. Pirmci plenarinė 
sesija įvyks ateinančių metų 
sausio mėnesį Rygoje. 

Lietuvos prezidentas — 
AFL-CIO unijos 

konvencijos svečias 
Det ro i t a s . — Sekmadienį 

lapkričio 10 d. 5 vai. po pietų į 
Det ro i tą a tvyko L ie tuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas — prezidentas Vytau
tas Landsbergis. 

Jį entuziastiškai Detroito 
aerodrome sutiko lietuviai. Čia 
jį Lietuvių Bendruomenės Det
ro i to apyl inkės va rdu pa
sveikino pirmininkas Jonas Ur
bonas ir AFL-CIO unijų vadai 
ir jų reprezentantai. 

Lydimas apsaugos ir iš 
VVashingtono atvykusio, tik ką 
Lietuvos ambasadoje pradėjusio 
dirbti, anksčiau buvusio detroi-
tiečio Viktoro Nako. su Lietuvos 
vėliava papuoštu limuzinu buvo 
nuvežtas į viešbutį, kur vyksta 
AFL-CIO konvencija ir kurių 
svečias yra prezidentas Lands
bergis. Jis tuoj pat turėjo 
susitikimą su AFL-CIO unijos 
prezidentu Lane Kirkland ir 
Lietuvių Bendruomenės atsto-

šiame genocide, jis esą žinojo, 
kodėl getas buvo įrengtas. 
Dabar federal inis t e i smas 
nusprendė, kad K. Palčiauskas 
per visus 10 bylinėjimosi metų 
niekada neturėjo galimvbės 
papasakoti, ką jis pats žino apie 
šią istoriją. Taigi deportacija K. 
Palčiauskui nebegresia. Jo byla 
bus nagrinėjama iš naujo. Deja, 
buvęs Kauno burmistras Kazys 
Palčiauskas šios bylos gali ir 
nebesulaukti. Jam dabar 84-eri 
metai ir jis guli ligoninėje. 

..Lietuvos aido" redakcija 
savo prierašu primena, jog yra 
ir daugiau duomenų, liudijan
čių, kad klastotės, kuriomis 
remiasi ir ..The New York 
Times", sklinda iš sluoksnių, 
artimų „LTSR KGB" ir „pro
kurorui A. Petrauskui. 

vais — Jonu Urbonu, Liuda 
Rugieniene. Algiu Rugienium ir 
Algiu Zaparacku, kur buvo ap
tartos jų viešnagės Detroite 
detalės. 

Su Detroi to lietuviais 
Pirmadienį. 11 vai. preziden

tas turėjo spaudos konferenciją, 
o 2:30 vai. unijų konvencijos 
atidaryme pasakė kalbą. 

Vakare. 7 vai.. įvyko susi
tikimas su detroit.ečiais Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros 
centre. Prezidentas iš Detroito 
išvyksta šiandien po pietų. Jo 
viešnagę Detroite tvarko Jonas 
Urbonas su visu būriu tal
kininkų. 

Karo nusikaltėlių 
klausimu 

V i l n i u s . Lapkričio 8. -
Generalinė prokuratūra, vykdy
dama Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos nuo
statą dėl asmenų. įvykdžiusių 
nusikaltimus žmonijai, bau
džiamojo persėki'••mo. pasirašė 
sutartį su Kanados Teisingumo 
departamento Karo nusikalti
mų ir nusikaltimų prieš žmo 
niškumą skyrių 
pio teisinės paga 
darbiavimo. per-
nius nusikaltę: 
darbą numatnn 
metų gruodžio n 

dėl savitar
nos ir bendra-
Kiojant kari 
- Konkretu 
pradėti šių 

nesį. 

— Dunojaus Kuropos in
stitutas, k u m yl* Vienoje 
įsisteigiusio tarj -itinių ekono-
minių ryšių i r ganizaci ja . 
atsiuntė savo a stovus versli
ninkus ir banK.ninkus pasi
dairyti po Lietavą — pradėti 
prekybinius ryšius. 

— Lietuvos Krašto apsaugos 
ministras Audrius Butkevičius, 
kaip pranešė ,.Laisvosios 
Europos" Radijas, pareiškė 
Lietuvos Parlamente lapkričio 
7 d., jog prieš tai naktį įvykęs 
puolimas Gudijos pasienyje, 
buvo politinis aktas, tačiau 
plačiau jis ten nepaiškino. Tą 
naktį trys vyrai privažiavę prie 
Šumsko pasienio posto apmėtė 
sprogstamąja medžiaga sargy
binius ir vieną iš jų sužeidė. Du 
iš teroristų yra suimti Vilniuje. 
Šiais metais anksčiau buvo daž
nai terorozijojami pasienio tar
nautojai, o Medininkuose žudi
kai įvykdė lietuvių skerdynes. 

— JAV Taikos ko rpuso di
rektore Elaine Chao pranešė, 
jog šio mėnesio gale vyks į 
Lietuvą speciali komisija, kad 
vietoje susipažintų, kokios 
pagalbos Lietuvai reikalinga, o 
taip pat ir Estijai ir Latvijai. 
Komisija lankysis ne vien sosti
nėse, bet ir įvairiuose miestuo
se. 

— Kaune bus pastatyta ir 
pradės veikti nauja telefonų 
stotis 1992 metais. Ją numato 
statyti Lietuvos kompanija 
„Paštas. Telefonas ir telegrafas 
ir JAV kompanija „U.S. West 
International". Lietuvos pusei 
priklausys 5 1 ^ . o amerikiečių 
— 49 procentai kapitalo vertės. 
Pradinis naujosios telefonų 
stoties galingumas — 120 tele
foninių kanalų, kuriais galės 
naudotis visi Lietuvos miestai. 
Iš Lietuvos bus galima tiesiogiai 
paskambinti Į Vakarų šalis. 
rašo „Mažoji Lietuva" savo 42 
numeryje. 

— Vilniuje įsteigta Univer
siteto moterų draugija, kurią 
pažadėjo reikti VU rektorius R. 
Pavilionis. Ši naujoji draugija 
ruošiasi įstoti į Tarptautinę 
universitetų moterų federaciją. 
Svarbiausias draugijos tikslas 
— padėti mote r ims ir 
merginoms siekti mokslo ir 
tobulėti savo profesinėje srityje 
bei nusimest i nepilna
vertiškumo naštą, kuri slegia 
daugumą moterų. „Mažojoje 
Lietuvoje" dar rašoma ir 
pagaliau įrodyti, kad vyrai ir 
moterys — vienos žemes vaikai, 
kad lyčių skirtumas nedidintų 
psichologinę, moralinę prarają 
tarp vyro ir moters". I draugiją 
kviečia ir vyrus. 

— Lietuvoje šį rudeni įsteig
tas Lietuvos muzikų rėmimo 
fondas. To fondo iniciatorė ir 
direktore yra Liucija Stulgiene. 
Fondas būsiąs rimtas akstinas 
menininkų profesiniam tobulė
jimui ir muzikines kultūros 
plėtojimui Lietuvoje. 

Maskva . Lapkričio 9. — 
Reuterio žinių pranešimu, Rusi
jos Respublikos prez. Boris 
Jelcinas įvedė ypatingos ap
siausties stovį viename musul
monų regione, kad „apsaugotų 
Rusiją nuo pasidalinimo į atski
ras feodalines valdas". 

Rusijos televizija pranešė, jog 
tiesioginis prezidentinis val
dymas buvo paskelbtas autono
minei Čečėnų-Ingušų sričiai 
pietiniame Kaukaze, nes susi
darė pavojus „konstitucinei 
tvarkai" ir vietiniams gyvento
jams. Šiuo įsakymu norėta su
laikyti čečėnų sąjūdžio naujo 
išrinkto prezidento įvesdinimą 
į pareigas, nes Maskva laiko 
tuos rinkimus neteisėtais. Šis 
tautinis nepasitenkinimas yra 
pirmasis Jelcinui, kur is po 
perversmo pasidarė bovietų res
publikose autoritetu. Čečėnų-in-
gušų regionas yra vienas iš 16 
autonominių sričių Rusijoje, 
kurie turi maždaug 1.3 mili
jonus žmonių. Daugelis jų 
pasisako už savo nepriklauso
mybę. Rusų politikai susirū
pino, kad ir su Rusija neatsi
tiktų tas pat, kaip ir su Sovietų 
Sąjunga. 

Lietuvos gėda 
Vilnius. Lapkričio 8. (Elta) — 

Lietuvai tapus 158-ąja Interpolo 
nare, Respublikoje dar šiais 
metais bus įkurtas tautinis In
terpolo biuras. Mūsų atstovo jau 
laukiame Lione, kur įsikūrusi 
šios organizacijos būstinė. Apie 
tai šiandien spaudos konferenci
joje kalbėjo Respublikos minis
tro pirmininko pavaduotojas, 
Valstybės saugumo departa
mento generalinis direktorius 
Zigmas Vaišvila ir einantis 
Vidaus reikalų ministro parei
gas Juozas Matonis. 

Mūsų nelaime ir gėda spaudos 
konferencijoje J. Ma ton i s 
pavadino padažnėjusius užsie
niečių apvogimus ir užpuldinė
j imus . Praė jus ia is me ta i s 
Lietuvoje buvo įvykdyta 10 
nus ika l t imų užsieniečių 
atžvilgiu, o šiais metais — 150. 
Kaip žinoma, buvo apvogti ir 
užsienio šalių diplomatai. 

Katalikų Mokslo 
Akademijoje 

Vilnius. Lapkričio 8. (Elta) — 
Lapkričio 9 dieną Vilniuje. 
Šv.Jono bažnyčioje, rengiamas 
Lietuvių katalikų mokslo akade 
mijos narių visuotinis susi
rinkimas ir konferencija. Po 
organizacinių klausimų ap
tarimo bus minimos žymaus 
Katalikų Bažnyčios veikėjo 
teologijos daktaro, vyskupo 
Pranciškaus Bučio mir t ies 
40-sios metinės. Pranešimą apie 
vyskupo Bučio veiklą padarys 
monsinjoras Pranas Račiūnas. 
Konferencijoje bus taip pat 
išklausyta monsinjoro profe 
soriaus Vytauto Kazlausko 
paskaita „Rerum novarum — 
100 metų". Technikos mokslų 
kandidatas Mindaugas Blozne-
lis paruošė pranešimą „Bažny
čios pažiūra į pr ivačią 
nuosavybę". 

J e l c i n a s pake i t ė n u o m o n ę 
Jelcino dekre tas draudžia 

visus mitingus ir demonstra
cijas, įvažiavimus ir išvažia
vimus ir dar įsakė konfiskuoti 
ginklus. Kaip ir daugelis tų 
autonominių regionų, šis eina 
taip pat kitų pavyzdžiu, norėda
mas atsiskirti nuo rusų, su ku
riais t u r i is torinius ginčus. 
Juose vyrauja bendras nusista
tymas prieš rusus. Primenama, 
jog J e l c i n a s , k a i vyko jo 
rinkimai, pasiskė už tautybes ir 
ragino „pasiimti t iek suverenu
mo teisių, kiek t ik jos nori". 
Tačiau dabar jis pakeitė savo 
nuomonę ir pareiškė, jog neįei
siąs „nekonstitucinio judėjimo, 
kenkiančio Rusijos integralu
mui". 

„Mes negalime ir niekada 
neleisime, kad Rusija pasis
kirstytų į tuziną feodalinių 
valdų. Mes jau turėjome savo is
torijoje tokį periodą, kur is 
atnešė daug žalos", kalbėjo jis 
Rusijos sesijoje savo parlamen
tarams. Telefono ryšys po šio 
dekreto paskelbimo su sostine 
Grozny buvo nutrauktas. Sovie
tų žurnalistai mano, jog bet 
koks Jelcino forsavimas sutikti 
su jo dekretu, iššauks riaušes 
čečėnų ir ingušų sostinėje Groz
ny mieste ir gali prasidėti 
civilinis karas. 

Tautiniam čečėnų sąjūdžiui 
vadovauja Dzochar Dudajevas, 
46 me tų sovie tų aviacijos 
generolas, kur io ša l ininkai 
pašalino vietinę komunistinę 
vy r i ausybę po K r e m l i a u s 
perversmo. Dudajevas gavo 85^ 
balsų prezidentiniuose rinki
muose, kurie įvyko spalio 27 d. 
Tuos r i n k i m u s boikotavo 
i n g u š a i . k u r i e t en yra 
mažumoje. Dudajevą palaiko ir 
tos srities kariuomenė. 

Šiandien ma i s t a s j au 
r inkos ka inomis 

Vilnius . Lapkričio 8. 'Elta) — 
Lietuvos Respublikos Vyriau
sybės n u t a r ė l ibera l izuot i 
ma i s to p r o d u k t ų k a i n a s . 
Nutarime konstatuojama, kad 
tai daroma siekiant mažinti 
mėsos ir pieno produktų bei kai 
kurių duonos rūšių dotavimą iš 
Lietuvos valstybės biudžeto, ap
saugo t i v i d a u s r inką , bei 
atsižvelgiant į naujas super
kamąsias kainas , darbo užmo
kesčio, pensijų bei kitų išmokų 
padidinimą. 

Nuo lapkričio 11 dienos, pir
mad ien io , beveik visi 
Respublikos įmonėse gaminami 
maisto produktai parduodami 
rinkos kainomis. Kai kurie pro
duktai — pagal bendruosius 
ta lonus 'žmonių vadinamus 
. . v a g n o r ė l i a i s " I ir be jų 
va l s tybės r egu l iuo j amomis 
kainomis, kurios mėsai padi
dintos 1 5 karto, pieno pro
d u k t a m s — k e t v i r t a d a l i u , 
duonos — du kartus . 

— Palangoje spalio 25 d. 
uždarytas Gintaro muziejaus 
buvusiuose grafo Tiškevičiaus 
rūmuose. Ten d a b a r bud i 
Palangos policija, kol bus įvesta 
signalizacija. 

K A L E N D O R I U S 

Lapkr i č io 12 d.: Juozapatas, 
Alvile. Ašmantas. Kristinas. 
Gelvainis. Renata . 

L a p k r i č i o 13 d.: Arkadijus. 
Eirimė. Norvydas. Pranciška 
Cabrini, Didakas. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saulė teka 6:35. leidžiasi 4:34. 
Tempera tū r a dieną 45 L, 

nakt) 28 1. 



DRAUGAS, antradienis, 1991 m. lapkričio mėn. 12 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

K E L I A S l SVEIKATĄ, 6515 S o . Cal i forn ia Ave., Chicago. 111. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

NERVINE SISTEMA 
STUBURE (7) 

Stuburo pagrindinius rėmus 
sustačius ir su jų prilaikytojais 
susipažinus, toliau kalbame 
apie stuburui būtiną energiją. 
Kaip jau anksčiau čia minėta, 
energiją teikia nervinė sistema: 
ji sudaro žmogaus kūno komu-
nikacjos sistemą, pajėgiančią 
surinkti žinias, sujungti im
pulsus ir išreikšti sudėtingus 
veiksmus. Stuburo santykia
vimas su nervine sistema yra 
svarbus. Be stuburo architek
tūrinių rėmų nervinė sistema 
neturėtų pakankamos atramos 
palaikyti sudėtingą komunika
cijos sistemą. 

Ir atvirkščiai, be nervinės s's-
temos teikiamos sujungiamosios 
jėgos, žmogaus stuburas būtų 
t ik įdomi struktūra — jo gyvy
binė užduotis ..ilgai, stipriai ir 
kartu traukti" nebūtų įmanoma. 

Nors nervinės sistemos trys 
dalys — centrinė (centrai), peri
ferinė 'peripheral) ir savitoji — 
autonominė (autonomict kiek
viena atlieka savitas pareigas, 
nepamirština, kad nervinė sis
tema veikia sutartinai, kaip 
vienalytis vienetas. 

Pradžioje susipažinsime su 
nervinės sistemos pačiu pagrin
du: nervine ląstele, vadinama 
n e u r o n u (neuron). Bū t ina 
susipažinti su ta ląstele, jei 
norima suprasti nuostabų stu
buro susijungimą su nervais. 

Nervinės ląstelės pagrindinis 
darbas yra sujungti impulsus 
pačioje nervinėje sistemoje. 
Pagal nervų ląstelės atliekamą 
darbą yra atskiriamos dvi skir
tingos jų rūšys: jausminiai — 
jusliniai (sensory* neuronai ir 
judesiniai — motoriniai (motor) 
neuronai. Jausminiai neuronai 
priima paskatas — stimulus iš 
išorės ir iš juslinių (sensory* 
organų ir perduoda juos smege
nims. Judesiniai neuronai iš 
smegenų ir kitų nervų centrų 
gautą jaudinimą — impulsus 
perduoda į raumenis. 

Tų neuronų veikimo paprastą 
pavyzdį galima matyti, prisilie
tus pirštu prie karštos krosnies. 
Odoje esančios jausmenės ląs
telės — neuronai, pajutę karštį, 
žaibo greičiu tą jutimą perduoda 
į s tuburo smegenis. Šiomis 
skaidulomis žaibišku greičiu 

esti perduodama „telegrama"' — 
žinia į motorines ląsteles, o 
pastarosios tą žinią perduoda į 
rankos raumenis, kurie žaibo 
greitumu atitraukia ranką nuo 
krosnies. 

Kokia tai nuostabi Tvėrėjo 
tvarka: žinia neina į galvos sme
genis — tai ilgėliau užtruktų, o 
tą reikalą refleksiškai greitai 
sutvarko vien stuburo smege
nys, aplenkdami galvą. Dabar 
pagalvokime, koks turėjo būti 
išmintingas tokios sistemos Kū
rėjas! Ar dar ir dabar nenusi-
gręšite nuo visokio piktžodžia
vimo, neva visa tai susidarė iš 
nieko per bilijonus metų — 
savaime. Juk tik tie. kurių 
galva tarp kojų.taip ar panašiai 
kalbėdami gali niekais save 
versti. 

Nervinių celių ataugos — ner
vai yra įvairaus dydžio: nuo 
mažiausių iki gana ilgų. kaip 
visiems žinomas išiadinis ner
vas (čia vadinamas skiatiniu — 
sciatic) tai nervus ischiaticus. 
Jis eina nuo stuburo smegenų 
išilgai kojos ir nueina iki kojos 
pirštų. 

Pagaliau, visi bilijonai nervų 
ląstelių — neuronų atšakų 
šakojasi, susipina po visą kūną 
ir iš kiekvienos kūno vietos susi
jungia su centriniu jų ryšuliu — 
nugaros smegenimis (spinal 
cord), kur ios yra didžioji 
centrinės nervų sistemos dalis 
i r jung ias i su galvos 
smegenimis. 

Tai tokia, tiesiog stebuklingai 
veikianti yra viena žmogaus 
kūno dalių. Daugiau tuo reikalu 
— kitą kartą. 

KRŪTIES VĖŽIUI 
PAŠALINTI NEREIKIA 
NETEKTI KRŪTIES (2) 

operacijos pacientė esti gydoma 
radiacija (radiation therapy) per 
5-6 savaites, kad būtų išnaikinti 
visi vėžinių ląstelių likučiai jos 
krūtyje. 

Kalbos nėra, kad toji krūtį 
sauganti operacija „lumpecto-
my" reikalauja labai patyrusio 
chirurgo ir labai kantrios pa
cientės. Lieka mažas randas 
krūtyje.kur buvo įpjovimas. Po 
operacijos kempinės pavidalo 
krūties audinys užpildo pra
šalinto vėžinio gūželio vietą ir 
krūt is ilgainiui a t s i s ta to į 
pirmykštę padėtį — išlieka es
tetiškai nesugadinta. 

Šitaip operuojant krūties vėžį, 
es t i i š imamos p a ž a s t i n ė s 
limfinės liaukos, norint suži
noti, ar vėžys neišsiplėtė, o jei 
taip, tai, žinoma, ir j is kar tu 
išimamas. Dažnai patar iamas 
priedinis gydymas per kraują — 
hemoterapija (adjuvant chemo-
therapy), norint suna ik in t i 
kitose kūno vietose užsilaikan
čias vėžines celes. 

Žodis apie vėžo gydymą per 
kraują. Visos moerys bijote bi
jo tokio gydymo, nes es t i girdė
jusios iš kitų apie baisumą. Taip 
buvo seniau, ne dabar. Anks
čiau tai tikrai buvo moters kan
kinimas, kaip ir galutinės fazės 
vėžio gydymas. Bet dabar jau 
taip nėra. Gydymui yra naudo
jama kombinacija trijų vaistų 
(pvz. cyclophosphamide, metho-
trexate ir fluorouracil, sutrum
pintai vadinama CMF) ir ta i 
dramatiškai pagerina gydymo 
pasekmes. Tokie nauji gydymo 
būdai net t i e k s u m a ž i n a 
nemalonius vaistų pasalinius 
veikimus, kad daugelis moterų 
chemoterapijos metu gali nenu
traukti darbo. 

Dabar po CMF gydymo net 
85-90 procentų moterų ne
iškrinta plaukai — joms ne
reikia nešioti peruko ir 96 pro
centams jų nere ikia gult is 
ligoninėn. Daugeliui jų da
bartinė chemoterapija yra t ik 
vienas nepatogumų jų gyve
nime. Todėl t ik toms, kurioms 
krūties išlikimas nėra taip svar
bus ir kurios neturi prityrusio 
minėtai lumpektomijai chi
rurgo, prisieis žaloti visą krūtį. 

Daugiau tuo reikalu — kitą 
kartą. 

Phoenbc, Ariz., LB pirmininkė A. Petrulienė su Lietuvos ambasadorium Sta
siu Lozoraičiu Washmgton, D.C. 

Šird ies prieSirdžiams nete is inga i 
p lakant-v i rpant. susidaro jvi vidinėse 
sienelėse kraujo krešul ia i A t i t r ū k ę . 
j ie es t i nuneSami į smegenis ir 
suke l ia paralyžių (stroką >. 

Kiekvienos moters nusi
teikimai yra vis kitokie. Vienos 
jų perdėtai rūpinasi dirbtiniu 
lūpų raudoninimu, plaukų 
susukimu ar dažo veidą maža
kraujystei užtušuoti. Tokios ap
sileidžia ir svarbiausiame — tie
siog gyvybiniame reikale: nesi
rūpina apsisaugoti nuo krūties 
vėžio, bijodamos, kad gydant 
krūtų vėžį reikės netekti krū
ties. — „Kaip tada aš atrodysiu 
būdama kaip lenta... geriau akis 
užmerkti, negu krūties ne
tekti..." 

Aišku, gaila tokių paklydusių 
avių. bet ir joms reikia padėti. 
Tokioms apraminti pasakytina 
štai kas: Jau praėjo tie medici
niški laikai, kada visos krūties 
vėžininkės tuojau buvo ga
benamos operacinėn, o išjos bū
davo išvežamos be krūties. 

Pernai savo pasitarime šio 
krašto pajėgiausi krūties vėžio 
specialistai sutarė, kad anksty
voje stadijoje gydant krūties 
vėžį yra būtina išsaugoti krūtį, 
šal inant tik vėžį, o krūt į 
paliekant ramybėje. 

Toks ankstyvo krūties vėžio 
gydymas yra vadinamas ..lurn-
pectomy". kai guzas (lump) su 
kiek sveiko krūtų audinio esti 
prašalinamas — išpjaunamas 
(ectomy). norint užsitikrinti, 
kad visos vėžinės ląstelės būtų 
prašalintos. 

Iš visų krūties vėžio atsi
tikimų, 8(K£ atvejų vėžio guzas 
— tumoras 'lump) atsiranda 
vienoje iš dviejų vietų krūtyje: 
1 pieno kanalėliuose 'milk 
ducts), vadinamas kanalėlių 
(ductile) vėžiu, ir 2. pieno gami
nimo mazgeliuose, kai jis vadi
namas „lobular cancer". 

Po minėtos ..lumpectomy" 

PARALYŽIAUS Ž A L O S 
MAŽINIMAS 

Klaus imas . Ačiū už pasisa
kymą paralyžiaus (stroko) reika
lu šiame skyriuje. Aš turiu 
vargo su savo taip suparalyžuo-
tu vyru. Aš jį tik gerai slaugau. 
Argi jau taip ir n ė r a jokios 
veiksmingos jiems pagalbos? 

At sakymas . Yra, kur čia 
nebus — bet gramas apsaugos 
yra ve r tesn i s už cen tne r į 
gydymo. Tos tiesos nė vienam iš 
dabar sveikųjų n e r e i k ė t ų 
išmesti iš savo galvos. Tada 
rečiau prisieis gydytis bei tokius 
slaugyti. 

Yra dvi rimč' 
dėl kurių ištii .enos kūno 
pusės paralyžius (strokasi. Da
bar naujausi tyrimo būdai, kaip 
moderni ,.neuro-iiaaging" tech
nika, įgalina gydytojus išskirti 
tas dvi paralyžiaus r" šis, kurios 
re ika lau ja kiek sk i r t i ngo 
gydymo. 

1. Paralyžius dėl arterijos 
užsikišimo. Viena paralyžiaus 
priežastis yra. kai smegenų 
arterija susiaurėja — atsiranda 
sklerozė dėl priskretimo choles
teroliu ar kai toji arterija 
užsikemša iš nesveikos širdies 
atneštu kraujo krešuliu (throm-
bus). Kai kraujas nebepatenka 
į dalį smegenų, toji dalis 
sunyksta — apmiršta ir tuomet 
žmogus nebevaldo jos kon
troliuojamos kūno dalies. Gydy
tojai tokį paralyžių vadina 
„ischemic stroke". Mat, kraujo 
sumažėj imas smegenyse 
vadina?' :5ennjafi« ' -nia),tad 
ir šis pj"'^lyžius - s t rokas ta ip 
pavadinamas. 

2. Paralyžius dėl arterijos ply
šimo. Paralyžius t .ūp pat gali 
atsirasti, kai sklerozę turinti 

smegenų arterijos sienelė 
praplyšta. Tai pasitaiko tiems, 
ku r i e t u r i pakeltą kraujo 
spaudimą (hypertension). Toks 
paralyžius vadinamas „hemor-
rhagic stroke". ..Hemorrhage" 
yra kraujavimą- - šiuo atveju, 
didelis smegenų užliejimas 
krauju. Dėl to irgi atsiranda 
paralyžius — strokas. 

Tos dvi paralyžiaus rūšys čia 
žmonių dažnai vadinamos vienu 
vardu — strokas Jos skirstomos 
— rūšiuojamos pagal jų kilmę. 
Tas „s t roko" surūšiavimas 
pagal jo kilmę - etiologiją yra 
labai svarbus, nes „stroko" 
priežastis nulemia gydymą ir 
įtakoja numatomus gydymo 
rezultatus — prognozę. 

Štai ke tu r i svarbiausieji 
mechanizmai , sukeliantys 
minėtą artriosklerotinį (išeminį) 
„stroką". 

1. Arteriosklerozė (athero-
sclerosis) didesniųjų, į galvą — 
smegenis einančiųjų (extracra-
nial) ir galvoje esančių (intracra-
nial) arterijų, kuri priskretina 
tas arterijas. 

2. Krauju atr.eštu „kamščiu" 
(embolus) užkimšimas smegenų 
arterijos (embolic stroke). Toks 
kamšt i s at i t rūksta (dažnai 
pakar tot inai) nuo širdies 
vidinėje sienelėje susidariusių 
krešulių, jos prieširdžiams (at-
rium) nenormaliai susitraukinė-
jant — virpant (fibrillation) — 
atrial fibrillation. 

3. Dėl ilgas užsitęsusio pakelto 
kraujospūdžio (hipertensijos) 
gali atsirasti smegenyse negero
vė, vadinama arterijos išpūslė-
jimu (lacunar syndromes). 

4. Įvairios kitokios ligos, 
kurios sukelia smegenų arteri
jos užsikimšimą. Čia priklauso 
kitokie arterijų negerumai, kaip 
jų uždegimas (arteritis), 
migrena 'ši liga dažnai atsi
randa pas kavą, tikrą arbatą bei 
kofeino turinčius pepsus gerian
čiuosius ir praeina, nustojus ko
feiną vartoti arterijos šiene' 
atsidalinimas (dissection), kr 
jo kūnelių — eritrocitų netvarka 

)riežastys, (kaip juodaoždių Ii ' — sickle 
cell anemia. ar dia-ilė gausa 
kraujo kūnelių eritrocitų — 
polycythemia vera), pagau-
sėjmas kraujo plokselių (pla-
telets) bet nenormalus kraujo 
baltymų kiekis (kaip „protein C 
and S deficiency" ar vilkligėje 
antikūnai Uupus anticoagulant 
antiphospholipid antobodies). 

Dabar gerose ligoninėse jau 
pritaikomi net penki naujausi 
būdai gydyti stroką. gautą dėl 
arterijų užsikimšimo ar gerinti 
gydymo rezultatus. 

1. Arterijoje šviežio kamščio 
(trombo) tirpinimas (lysis) — tai 
„thrombolysis for acute stroke'*. 
Šis gydymas duoda vilčių atsta
tyti kraujotaką užkimštoje sme
genų arterijoje tirpinant kamštį 
va i s tu , vadinamu „ t i ssue 
plasminogen activator". Šio 
gydymo tyrimai tęsiami. Kad jis 
būtų veiksmingas, pacientas 
turi būti *"ojau po parai* *iaus 
atgaber igoninėn. 

2. Staigiam strokui būna 
vartojami „calcium channel 
blockers" , kaip Procardia. Jie 
turi būti duodami kuo didžiau 

šiomis dozėmis, vis dar nesuke
liant sumažinto kraujospūdžio. 
Tie vaistai sumaž ina pri-
tekėjimą į smegenis kalcio, 
kuris greitina smegenų celių 
paralyžių. 

3. Kitokie vaistai, apsaugan
tys smegenų veiklą po paraly
žiaus dar studijuojami, kaip pvz. 
,,excitotoxin i n h i b i t o r s " , 
„gangliosides", „free radical 
scavengers". 

4. Trys mediciniškos studijos 
nurodo, kad paralyžių sumažina 
išpjovimas į smegenis einančios 
arterijos dalies (carotid endarte-
rectomy), kai jos išsišakojime ji 
esti nuo 70^ iki 90% susiau
rėjusi dėl sklerotinio priskre
timo. 

Ypač pavojingas yra toks mi
nėtų krešulių atitrūkimas tu
rinčiam pavojingas negeroves, 
kaip pakeltą kraujospūdį, nepa-
kanx.am.ai d i rbančią širdį 
(congestive heart failure) ar jau 
prieš tai keletą kartų pasitaikęs 
krešulio a t s ida l in imas 
(embolization). 

Je i nenori gauti paralyžiaus 
(stroko), neįsileisk hipertensijos 
ar ateriosklerozės, nes su jais 
jsileisi ir nelaukta paralyžių ir 
dėl to kentėsi, net anksti mirsi 
vien dėl savo paties daromų 
mediciniškų nuodėmių: dėl 
persivalgymo ir net inkamo 
valgymo dėl išmintingumo 
stokos — dėl nepasidabinimo iš-
mint ingumu. Mat patys 
didžiausi paralyžiaus sukėlėjai 
yra du: 1. pakeltas kraujo spau
dimas (trumpiau, hipertensija) 
ir 2. arteriosklerozė — kitaip ta
riant užkimšimas kraujagyslių 
riebalais, ypač galvos krauja
gyslių, vadinamų arterijomis. 

Tai mediciniški faktai. Bet jie 
lieka gydytojo galvoje niekam 
naudos neatnešdami tol, kol 
neatsiranda lietuvis tikrai, nuo
širdžiai nusiteikęs savo gerovei 
atsisakyti dešrų, kiaulienos ir 
taukų. Kitaip sakan t , kol 
lietuvis nepradės kaip Dievas 
prisakė ir kaip dabar t inė 
medicina moko gyventi ir mis
t i , tol jis, kaip iki šiol. ne laiku 
gulsis kapų duobėn. 

Todėl reikia pertraukti tą į 
kapines nusitęsusią lietuvių 
virtinę: reikia kiekvienam 
mūsiškiui suimti save nagan 
ir pradėti elgtis pagal gamtos, 
jei norit Dievo, nustatytus dės
nius. Persivalgymas yra ne tik 
viena religinių nuodėmių, bet ir 
mediciniškas nusižengimas. 
Todėl visi. įskaitant ir tūlus 
dvasiškius, pradėkime taip 
elgtis ir visa sava jėga ruošti 
savo aplinkoje išmintingų žmo
nių prieauglį, prideramai auk
lėjant vaikus, padedant jiems 
netrukdomai vystyt is į 
normalų, išmintingą tvarinį. 
Čia mes savu pavyzdžiu ir aplin
kos tvarkymu galime ir pri
valome šią svarbiausią pareigą 
atlikti kaip tėvai, mokytojai, 
dvasiškiai, gydytojai ir visi kiti, 
su vaiku susiduriantieji. 

Dabartinis tūlas lietuvis yra 
labai apsileidęs pareigose sau 
pačiam, savo a r t imui ir 
aplinkai. Tuo reikalu daugiau 
kitą kartą. 
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Dievo akis peržvelgė mano 
sąžinę ir dabar man neįmanoma 
užmiršti, kad ta Akis mane 
mato. 

S. Kierkegaard 
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Lietuvai į laisvę žengiant 

NEPRADĖKIME 
LIKVIDUOTI 

IŠEIVIJOS SPAUDOS 
Šiomis d ienomis g a v a u jungiami (jeigu iš viso ta i yra 

„Aidų" nr. 3, kurio paskut inia- daroma). Be to, būtų didelė 
me viršelyje didelėmis raidėmis staigmena, jeigu būtų surastas 

EUROPOS TUŠTUMA 
Politinės ir ūkinės problemos 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

„Aidai perkeliami į Lietuvą", 
ir toliau leidėjai t a rp kitko rašo 
„pradžioje kiek galėdami pa
rems finansiškai i r rūpinsis , 
kad jam tektų Aidų prenumera
toriai ir bendradarbiai". Reikia 
tikėtis ir manyti, k a d rengėjai 
pavargo ir jų jėgos išseko, nes 
kitaip jie tokio žingsnio nesi
ryžtų žengti. Tai buvo pagrin
dinis kultūros žurnalas, k u r i s 
buvo leidžiamas 42 metus. Su 
paskutiniu numeriu bus nuker
t amas išeivijoje puose l ė t a s 
kultūros medis, kurio neten
kame ir kito jau nebeišsiau-
ginsime. Kitas žurnalas, ku r i s 
neranda redaktoriaus, taip pa t 
svarsto į Lietuvą persikėlimo 
klausimą. Jį ten perimtų ideolo
giniai vienminčiai, kurie t a ip 
pat tikisi išeivijos ekonominės 
paramos. Tai nėra džiugios ži
nios. 

Niekuomet nėra smagu, kuo
met skamba laidotuvių varpai 
ir girdisi gedulingi Reąuiem 
garsai. Kuomet a te ina ruduo ir 
krenta pageltę lapai ir kuomet 
nuplėšiamas paskutinis kalen
doriaus lapas. Tuomet į širdį liū
desys ateina, bet žinome, kad 
vėl ateis pavasaris ir vėl bus 
naujo k a l e n d o r i a u s l a p a i . 
Tačiau, kartą mes užverčiame 
išeivijos veiklos lapus , t a i 
niekas jų daugiau nebeatvers. 
Kaip žvakė, k u r i s u d e g a , 
daugiau nebežibės. Išeivija, kuri 
beveik pusšimtį metų bėgo esta
fetę ir nešė Lietuvos žibintą, 
a t rodo, s taiga p a v a r g o ir 
perduoda kitiems žibintą nešt i . 
Atrodo, kad, Lietuvai prisi
keliant, išeivija s ta iga nustojo 
tikslo toliau egzistuoti. Nejaugi 
išeivija buvo kaip tas g ra ikų 
karys, kuris iš Maratono l aukų 
atbėgęs į Atėnus sušuko — 
laimėjome! Po tų žodžių sukri to 
ir mirė. J is turėjo užtenkamai 
energijos tik tam, kad praneštų 
atėniečiams džiugią žinią. 

* * * 

Tautos prisikėlimo v a r p ų 
skambesys ne turė tų r e ikš t i 
išeivijos laidotuvių. Poli t inė 
mūsų veikla turėtų pastebimai 
sumažėti, kadangi Lietuva pati 
už save dabar galės kalbėti . Tą 
energiją, kurią skyrėme poli
tinei veiklai, dabar galėsime 
kultūrine linkme pakre ipt i . 
Spauda yra viena iš pagrindinių 
kultūrinės veiklos sričių (nors 
dėl šio teiginio gali būti ir abejo-
jonių). Nemanyčiau, kad Lietu
voje leidžiama spauda galėtų 
visus mūsų poreikius paten
kinti. Praslinkusiųjų metų są
vartoje visi graibstėme kiek
vieną žinią, k u r i a tė jo iš 
tėvynės. Vartėme „blokadinės" 
spaudos varganus lape l ius , 
nekreipėme daug dėmesio, kad 
juose dar rado vietos ir „šunų 
šou". Bet juose beveik nieko 
nerasdavome iš išeivijos gyveni
mo. Prieš „perestroiką" „Gim
tasis kraštas" bent išdergdavo 
išeiviją, o dabar ir to nebėra. 
Puslapiai pasidarė visai nebe
įdomūs. O kad j ie ten vienas 
kitą dergia, tai mums visai neį
domu, nes nežinome, ka t r a s 
iš jų švaresnis buvo. Greičiau
siai, „bara puodas, kad kat i las 
juodas". 

Per mažai duodama faktinių 
žinių, kaip vyksta ūkinis atsi
statymas, kurios įmonės jau 
perėjusios į respublikinę atskai
tomybę, kokie kraneliai y r a at-

deputatas, kur is dar nesilankė 
Vakaruose. Jeigu toks būtų ras
tas, ta i vertėtų jo pavardę 
pa ske lb t i . Tok iam r e ikė tų 
būt inai iškvietimą parašyti . 
Pasigendame pozityvių darbų ir 
žinių. O svarbiausia, t a i spau
dos rašmenys per smulkūs. 
Mums, pensininkams, ir su 
gerais norais, toks skaitymas 
yra varginantis . Neminint jau 
to fakto, kad jų žurnalistikos 
stilius yra visai skirtingas. Ir 
nebūtinai geresnis. Pora iš jų 
bandė pas mus įsikurti, buvo 
j i e m s suda ry to s ga l imybės 
redaktoriaus pareigoms. Ir abu 
nesugebėjo. Vizitinės kortelės 
dar nereiškia, kad sugebės 
darbą dirbti. Mūsų spaudos 
žmonių darbas nėra lengvas. Ne 
taip, kaip Lietuvoje, ku r kiek
vienas puslapis turi redaktorių 
ar net du. 

Išeivijos spauda aštriai jaučia 
redaktor ių stygių. Esamieji 
j au poilsio re ika l ingi . Yra 
redaktorių, kurie iš nupelnytos 
pensijos yra vėl pakviečiami. 
Tai vis neraminančios žinios, 
kurios nieko gero nežada. Jeigu 
greit išeities nesurasime, ir 
daugiau mūsų leidinių nueis 
, Aidų" keliu. O tai reikštų visos 
mūsų organizuotos veiklos galą. 
Situaciją pakeisti arba bent 
nuosmukį sulė t in t i re ikėtų 
didelių ir organizuotų pastangų. 
Reikia imtis akcijos, kol dar 

nėra pavėluota. Lietuvių Bend-
rumenė turė tų į spaudos rūpes
čius atkreipti dėmesį, nes, kai 
nebus spaudos, tai nebebus ir 
organizuotos bendruomenės. 
Amerikos LB-nė pirmiausia 
ir turėtų rūpintis Amerikos 
lietuvių reikalais. Neužtenka 
tik padejuoti, bet reikia padėtį 
iš pagrindų išanalizuoti. Tam 
t ikslui gal reikėtų paskirti 
vieną savaitgalį ir pravesti 
l ietuviškos spaudos reikalų 
seminarą. Neužtenka t ik stovėti 
ir žiūrėti, ka i mūsų spaudos 
lapai, kaip pageltę medžių lapai 
krenta. 

Yra manančių, kad talkos jau 
reikėtų reikėtų ieškoti iš at
vykstančiųjų tarpo. Kaip jau 
buvo minėta, ikšiolinė patirtis 
to nepatvirtino. Neužtenka tik 
l i e tuv ių ka lbos mokėjimo. 
Redaktorius turi būt i gerai 
susipažinęs su išeivijos gyve
nimu ir jo pulsu. Redaktorius 
duoda ir laikraščio kryptį, nes 
redaktorius gali laikraštį pa
taisyti ir gali ji pražudyti. Nuo 
jo labai priklauso telkimas ir 
išlaikymas bendradarbių kadro. 
Be t inkamų bendradarbių laik
raš t is ir negali gyvuoti. 

Taigi, kaip matome, laikraščio 
leidimas nėra tik laiškanešio 
darbas. Nors paskutiniu metu 
pašto ir laiškanešių klausimas 
irgi yra labai opus. Dėl blogo 
pašto patarnavimo irgi mažėja 
skaitytojų skaičius. Dabartiniu 
metu įvykiams taip greitai kei
čiantis, dienraštis, atėjęs po sa
vaitės, mažai tebėra aktualus. 
Tai yra ne nuo mūsų priklau
sančios k l iū tys , t ač i au jos 
kenicia tautybių spaudai. Tad 
reikia mūsų didelio ir bendro 
pas i ryž imo, kad l ie tuviška 
spauda gyvuotų ir mus lankytų. 
O jeigu jos nustosime, tai su 
savo dejonėmis jau neprikelsi-
me! 

J . Ž. 

Komunizmo ir Sovietų Sąjun
gos žlugimas išmušė iš pusiau
svyros milžinišką politinių jėgų 
balansą. Vakarų triumfas pali
ko pilnai neišnaudotas, ir tai 
kelia daugeliui kraštų rūpes
čius. Kaip ši tuštuma bus užpil
dyta, tai yra ateinančio dešimt
mečio klausimas. Ar Vakarų de
mokratija pajėgs t a s jėgas pozi
tyviai išbalansuoti? 

privedė ir prie ekonomijos 
pablogėjimo, ir dėl to dar la
biau suklestėjo juodoji rinka. 
Kadangi ši rinka yra nele
gali , ją kontroliuoja krimi
nalistai, veltėdžiai ir kiti, kurie 
vengia bet kokio darbo. Krašto 
produkcija Sovietu Sąjungoje 
kasmet mažėja 10% Palaispniui 
einama prie karinės industrijos 
mažinimo. Šis mažinimas žy-

I šią sritį neįeina Pabaltijo miai padidins bedarbių skaičių, 
valstybės, kurios paskutiniu lai- Visame pasaulyje yra žinoma, 
ku atsiskyrė nuo Sovietų Sąjun- kad Sovietų kariuomenė negrįž-
gos ir įsijungė į Vakarų Europą, ta namo iš Vokietijos ir Rytų 
J ų ekonominės ir politinės Europos, nes nėra namų jiems 
sistemos jau sparčiu žingsniu apgyvendinti. Jau dabar Vokie-
prisiderina prie Vakarų Euro- tija jiems stato namus, kurių 
pos pažangiųjų tautų. Tačiau t rūksta šimtais tūkstančių. 
įvykiai Sovietų Sąjungos res- Ši yra ir Lietuvos nelaimė, nes 
publikose kelia rūpesčių dėl ten esantieji kariniai daliniai 
valdymosi formos ir ekonominio 
blogėjimo. Naują viltį teikia 
iškilę progresyvūs reformatoriai 
paskutinių šešių metų laikotar
pyje. Jie tikisi įsteigti naujas su
verenines valstybes ir įgyven
dinti ekonominę struktūrą, 
šiems planams įgyvendinti yra 
reikalinga didelė pagalba iš 
Amerikos ir kitų demokratinių 
industrinių kraštų. Be šios pa 
galbos galima laukti didelės de 
presijos, stagnacijos ir politinių 
jėgų nestabilumo. Komunizmo 

liks iki 1994 metų, kada jiems 
apgyvendinti bus pastatyti na
mai Sovietų Sąjungoje. Šiuo me
tu Sovietų Sąjunga daro di
džiausią biznį su užsienio va
liuta, nes jie per metus parduo
da trečiojo pasaulio valstybėms 
savo pagamintų ginklų už 12 bi
lijonų dolerių. 

Bloga transportacija ir mais
to netinkamas paskirstymas su 
jo trūkumu bus jaučiamas atei
nančią žiemą. Per ateinančias 
savaites Sovietų parlamentas 

žlugimas davė formas ir jėgas tur i parengti naują konstituci-
tautiniams nacionalizmams. ją ir sudaryti naują vyriausybę. 

Savo atsiskyrimu nuo Sovietų Ateinančių dviejų savaičių lai-
Sąjungos, Pabaltijo valstybės kotarpyje bus sudanta ekono-
pare i škė savo savarankis- minė unijos sutartis. 
kurną. Gruzija, Armėnija ir Mol
davija pareiškė norą būti nepri 
klausomos. Jas pasekė Jugosla
vija, Slovėnija ir Kroatija. Kro
atija ir šiandien su ginklu gina 
savo tėvynę. Gruodžio 1 d. Uk
rainoje bus tautinis referendu
mas gyventojams pasisakyti, ar 
nori nepriklausomos valstybės. 
Dabartinis Ukrainos krašto va
dovas Leonid Kravchuk, buvęs 
aršus komunistas, staiga pavir
to dideliu nacionalistu ir nori 
Ukrainą paversti tautine vals
tybe. 

Keista, kad Gruzijoje prezi
dentas Zviad Gamsachurdia, 
kuris gyventojų buvo išrinktas 
87% dauguma, staiga pasidarė 
diktatorium. 

Dar keisčiau įvyko Tadžikis
tane, k u r konservatyvūs komu
nistai atstatė prezidentą ir 
paskelbė krašto apgulties stovį. 
Priežastis: kad buvo suspenduo
tas visas komunistinis veiki
mas. 

Teritoriniai ginčai tęsiasi tarp 
Azerbaidžano ir Armėnijos. 
Komunistinės sistemos žlugimas 

Nežiūrint Pabaltijo respubli
kų nepriklausomybės, jos žada 
šioje sutartyje dalyvauti, nes iš 
to jos turės ekc -lominių mainų 
naudos. 

Keletas respublikų jau dabar 
nori įsteigti savo kraštų kariuo
menes, užsienio reikalų ministe
rijas ir atskirus pinigus. JAV ir 
jų sąjungininkų noras yra So
vietų Sąjungos centrinės val
džios išlaikymas. Tą labai aiš
kiai pareiškė Amerikos vals
tybės sekretorius James Baker 
lankydamasis Maskvoje. Jis sa
kė, kad JAV-ėms bus sunku su
teikti Sovietų Sąjungai efek
tyvią ekonomine pagalbą be 
centrinės valdžios. 

JAV-ės taip pat nori sovieti
nės centrinės valdžios, kad ji 
valdytų atominius ginklus ir 
tęstų nusiginklavimą. Sovietų eko
nomija tol visiškai neatsigaus, 
kol ginklų fabrikai nebus pa
versti civilinių gyventojų ekono
minei ūkinei produkcijai. 

Naujais savo potvarkiais Gorba
čiovas pasikvietė savo patarė
j a i s reformacijos pol i t ikus 

Jakovlevą, Ševardnadze, Sob-
čaką, Popovą ir Bakatiną. Šie 
nauji patarėjai kartu su Jelcinu 
duoda vilties pereiti į tikrąją 
demokratiją. 

Svarbiausias veiksnys pozity
viam darbui yra, kad Gorbačio
vas su Jelcinu daugiau nesivar
žo dėl valdžios. 

Tačiau nė vienas iš šių vadų 
nežino apie tikrąją Vakarų de
mokratinę ekonomiją. Visi kal
ba apie laisvą prekybą, bet 
nežino tikrosios jos reikšmės. 
Jie visi yra reikalingi žmonių 
su patyrimu, kurie galėtų padėt. 

Žinoma, ateinančią žiemą Va
karų valstybės padės sovietams 
su maistu ir vaistais. Nežiūrint 
to.padėtis nebus išgelbėta, nes 
jiems yra reikalinga sukurti 
visai naują ekonominę santvar
ką. Ekonominiai Vakarų specia
listai pataria, kad JAV jau da
bar turi įsteigti komisiją pla
nuoti visas ekonomines progra
mas kartu su Sovietų vadais. 
Pirmoje eilėje turėtų būti peror
ganizuota alyvos ir dujų gamy
ba, įsteigta nauja bankinė ir 
piniginė sistema, greitas per
ėjimas iš karinių fabrikų į ci
vilinę gamybą. Reikia pakeisti 
visą biznį ir turizmą į naują for
mą. Ši visa išvardinta reorga
nizacija turėtų būti įvykdyta 
privačiame sektoriuje. Kiti 
kraštai galėtų padėti, duodami 
paskolas ir garantijas. 

Svarbiausia, kad Vakarų biz
nieriai su savo patyrimu galėtų 
laisvai ir be varžymų suteikti 
savo technišką pagalbą. Šių vi
sų planų įgyvendinimui yra rei
kalinga nemažiau 40 bilijonų 
dolerių per metus. JAV turėtų 
prisidėti nemažiau 15 bilijonų. 

Tai būtų nedidelė suma paly
ginti su Amerikos apsiginkla
vimu. Šiuo metu metinis ginklų 
biudžetas siekia 270 bilijonų 
dolerių. Pusė šios sumos yra iš
leidžiama ginklams prieš Sovie
tų Sąjungą. Tų išlaidų naštą 
nešanti Amerika šiomis dieno
mis pasiūlė Gorbačiovui dar di
desnį atominį nusiginklavimą. 
Iniciatyva yra padaryta prez. G. 
Busho, kuris yra labai užintere-
suotas sumažinti Amerikos defi
citą. Žinoma, kad šį pasiūlymą 
Gorbačiovas priėmė, nes abipu
sis išlaidų sumažinimas suteiks 
abiejų kraštų gyventojams leng
vesnį gyvenimą. 

Kaip į tai žvelgia lietuviai, 
yra kitas reikalas. Mūsų nuo
monės yra skirtingos ir gal ne
sutinka su vakariečių biznio 
projektais. Deja mūsų politinė 
įtaka yra permaža, kad su ja di
džiosios valstybės skaitytųsi. 
Mes galime pareikšti savo nuo
mones per savo veiksnius Wa-
shingtone. Jos yra su šypsena 
išklausomos be efektyvių pasek
mių. Tačiau galima pasakyti, kad 

LIETUVIŠKOM TEMOM 
KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

1991 m. liepos 30 d. Vokieti
joje mirė autolenktynių žurna
listas ir automašinų bandytojas 
Stasys Tiškus. Velionis, gimęs 
1906 m. Vilniuje lietuvio tėvo ir 
rusės motinos šeimoje, pirmojo 
pasaulinio karo metu buvo pasi
t raukęs su tėvais į Rusiją. 
Grįžęs Lietuvon Stasys Tiškus 
apsistojo Klaipėdoje ir Pagė
giuose, nuo pat j aunys t ė s 
pamėgęs „motorus" — auto
mašinas ir motociklus. Buvo 
vienas pirmųjų Lietuvoje įsigi
jęs automašiną ir motociklą. 
1939 m. su žmona ir dviem 
vaikais išvyko studijoms Vokie
tijon, pasirinkdamas mechani
kos fakultetą. Karo metu dirbo 
inžinierium ginklų įmonėje. 
Praūžus karo audr? ' vėl perėjo 
į autolenktynių žurnalistinį 
darbą. Be to, vokiečių koncernai 
kviesdavo Stasį Tiškų išbandyti 
naujai pagamintas automašinas 
ir savo patirtį aprašyti spau
doje. 

1956 m. St. Tiškus išvyko į 
JAV, norėdamas dar geriau su
s ipaž in t i su au tomaš inų 
gamyba bei greičio technika. Po 
ke le r ių metų vėl grįžo į 
Vokietiją. Lietuvis buvo vokiš
kų kompanijų „gaudomas" iš
bandyti jų naujai pagamintas 
mašinas specialiai tam tikslui 
pastatytuose keliuose. 

Automobiliai, motorai -- tai 
St. Tiškaus didelė gyvenimo 
dalis. Nors St. Tiškus buvo 
VoKietijos pi l ie t is , t a č i au 
širdimi jis liko Ketuviu. Labai 
norėjo pamatyti dar laisvą 
Lietuvą. Peja, tos laimingos 
dienos nesu laukė . (Žinias 
suteikėjo duktė Elena Marseille 
Tyschkus, Virchovv Str. 159, 
4300 Essen, Germany). 

Vienas pirmųjų aukštų Vo
kietijos pareigūnų aplankiusių 
jau laisvą Lietuvą buvo Bavari
jos gamtos apsaugos min. Peter 
Gauweiler (esu anksčiau rašęs), 
atveždamas į Vilnių dalį įvairių 

lietuvių tauta jau daug pasimo
kė iš praeities klaidų. Lietuviai 
yra realistai ir žino, kad tikrųjų 
draugų, nežiūrint jų materiali
nio lygio, yra labai nedaug pa
saulyje. O pasitikėjimas didžio
siomis valstybėmis neegzistuo
ja. Mes žinome, kad mūsų tau
ta buvo jau ne vieną kartą par
duota išgelbėti didžiųjų valsty
bių interesus. 

oro taršai matuoti prietaisų, 
ta proga pakvietė atvykti į 
Miuncheną tos srities lietuvius 
bendradarbius. 

Lietuviai, vadovaujami Eval
do Vėbros, Bavarijos sostinėn 
atvyko rugsėjo mėn. 28 d., 
gaudami iš gamtos apsaugos 
minist. daug vartotų prietaisų 
bei vieną palydovą vokietį, 
kuris keletą dienų pasiliks 
Vilniuje supaž ind in t i lie
tuvius su praktišku prietaisų 
naudojimu. 

Spaudos konferencijoje min. 
Peter Gauweiler pareiškė, kad 
tarp Bavarijos ir Lietuvos už
megzti tamprūs ryšiai, pasiun-
čiant Vilniaus u-tui plačią gam
tos apsaugos literatūrą, o visi 
dovanoti prietaisai yra daugiau 
kaip mil. markių vertės, dau
giausia naudojant juos prie 
Ignalinos atominės jėgainės, 
vandens, oro taršos matavimo. 

Naujai įsteigto Lietuvoje gam
tos apsaugos departamento 
direkt. Evaldas Vėbra spaudai 
pareiškė, kad jo tėvynėje gam
tos apsauga yra labai kritiškoje 
padėtyje. Kelių dienų laikotar
pyje lietuviai Vokietijoje daug 
ką pamatė, panaudodami gau
tas žinias, ypač Ignalinos 
jėgainėje, kurią E. Vėbra pa
vadino labai pavojinga. 

Kartu atvykęs Justas Palec
kis (jis gerai kalba vokiškai* 
spaudos konferencijoje atstovams 
pažymėjo, kad šiuo metu Lietu
vai yra labai reikalingos užsie
nio investacijos. 

Lietuvos menas, ypač tapyba, 
yra mažai žinoma Vokietijos 
visuomenei, kadangi mūsų 
menininkams kelias į Vakarus 
buvo uždarytas. į laisvą pa
saulį daugiausia s iunčiant 
Maskvos ar Leningrado atsto
vus. 

Atkūrus nepriklausomą Lie
tuvą, Hiuttenfeldo gyventojas 
Bernd Kroeber (Hiuttenfelde 
yra lietuvių gimnazija) pakvietė 
mūsų dailininkus savo kūrinių 
parodoms Hesseno krašto mies
tuose. Iš Lietuvos atvyko me
nininkai: Jūratė Bagdonavičiū
tė, Rimas Bičiūnas, Jonas Dani
liauskas. Antanas Gudaitis, 
V. Kisarauskas, Jūratė, Myko
laitytė. Raimondas Savickas, 
Mindaugas Skudutis. R. Sližys, 
Aloyzas Stasiukevičius, Jonas 
Švežas. Arūnė Tornau, Vytau
tas Valius. Aloyzas Vilniškaitis. 

Problemas k a r š č i a u s i a i 
svarsto jų neišmanantys. 

Anonimas 

Išminčiai gyvena ilgai — jie 
draugauja su mirtimi. 

Anonimas 

pasekti .vyrą į pagonių ir bedievių kraštą... Visais lai- rūpinausi ne tiktai svetimų vaikų pasisekimais, 
kais prisiminiau šį savo žygį ir niekada man sąžinė nė mokslu, sąmone ir protu, bet dar labiau aš suskatau 
neprikaišiojo. Likausi vokiečių jau okupuotoj Lietuvoj, išauklėti Arūną ir Aušrelę tikraisiais katalikais, 
Netrukus net ir darbą vienoje mokykloje gavau. Tada susipratusiais lietuviais ir sąžiningais žmonėmis. O, 
vaikus galėjau leisti į darželį, lietuvių mokytojų kaip sunku vien moteriai atlikti tą dvejopą darbą! 
vedamą. O savo krašto žmonėmis aš jau galėjau pasi- Šeimos galva tapau tik per griežtumą, drausmę. Mano 
tikėti! Pažaislio ūkininkas nuolat buvo man šviesusis namai pavirto į taisyklių ir įstatymų rutinos kazema-
pavyzdys! tus. Vaikai manęs ėmė bijot ir vengt. Tada turėjau 

Stepas nuo tada pradingo mano vienišo gyvenimo nusileisti ir dažniau parodyt jiems jau tikrą savo širdį, 
kely... Pradžioje tikėjaus, kad jisai sugrįš, gal susipras Dažniausia tai per vakaro maldas ir pasikalbėjimus 
ko aš pabūgau. Bet per visus žiaurius ir alkanus gyve- ar pasakas prieš miegą. Mačiau, kad jų širdelės 
nimo metus prie nacių aš nė žodžio negirdėjau kas atsi- atsileidžia, kai meiliai, nuoširdžiai su jais jauties. Bet 
tiko jam. Buvau nuvykusi pas ūkininką prie Pažaislio dienomis vėl jie pavirsdavo tarytum nacių Wehrmach-
po savaitės. Grąžinau, kas jam priklausė. Jis džiaugėsi to kariais.. 
mano sėkme, o apie Stepą šitaip paminėjo: Meldžiausi Dievui kone kiekviena naktį. Prašiau jį 

- Žiaurus tas jūsų vyras! Jis primušė mane, nors teikti man jėgų. kad ištesėčiau savo naštą. Meldžiaus 
jam nepasakiau, kad jūs pabėgot mano vežimu. Galbūt, dažnai, susikaupdama tokion ekstazėn, kad net pamirš-
jam lenkas ką plepėjo... Įstatęs, pagaliau, mašinai tas davau kur esanti. Ir garsią mano maldą nugirsdavo 
žvakes, jis nudardėjo ta klerkyne vėl savais keliais. O vaikai, nespėję dar gerai įmigti, 
jus jis keikė visokiausiais žodžiais! Paskui pravirko, — Mamyte, su kuo kalbėjai naktį? Ar Dievas tave 
bet net tada man jo nebuvo gaila... lankė, kad su juo tareis? 

O mano širdį lyg sunkus akmuo būtų prispaudęs — Taip, mano brangieji... Jis mano sieloj lankosi 
— supratau, kad keikė jis iš įpratimo, o gilumoj širdies kas naktį. Dievulis geras, nors sykiu jis neaprėpiama 
mane mylėjo, kaip mylėjęs... Todėl man juo sunkiau... galybė, išmintis. Jis nepaprastai mielaširdingas rr 
Jaučiu, kad nuskriaudžiau ne kokį bolševiką, o žmogų, teisingas. Juk jis mūsų visatos kūrėjas! 
savo vyrą ir lietuvi... Gal jis paklydo ne per savo kaltę? - O kasgi yra visata? 
Gal aš pati kalta, kad nemokėjau jį paveikti ir išplėšti - Visata, Aušrele, yra ne tiktai žemė, ne t ik 

ne geriau tat pasirinkt lengvesniąją blogybę ir nusidėti -g n a u ; 0 8 srovės? Bet kartais aš galvojau, kad buvęs mėnulis, bet ir visos kitos žvaigždės, dangaus kūnai 
vien t ik moterystei? Bet ir toli nuo Stepo būdama • 8Ugįi)ūrima8 juk nepagydomai įskiepijo visiems na- ir planetos. Ir visa tai turėjo kieno nors būti sukurta, 
galėsiu priesaiką dar išlaikyti. Atleisk man. Dieve, kad ^ m g tarytum bolševizmo skiepą. O nuo jo jokie vais- surikiuota ir taip tiksliai suderinta į vientisą veikimą! 
nuodėme ai išperku sielas savo vaikų... Nors Arūnelis ^ j u ^ m e k a a negaliojo... Ne kas kitas, o tik Dievas tai sukurt galėjo! Kai jūs 

dar nekrikštytas, bet pirmai progai pasitaikius aš jį g ^ gtebuklingas ir ramusis laikas užgydo visokiau- užaugsit, tai suprasit mano kalbą, o dabar — į mokslą! 
nuvesiu į bažnyčią. g j M žmonijos žaizdas. Ir mano sielos randas nuolat Bėkit į mokyklą, kad nepavėluotumėt ko gero! 

Taip pasirinkau civilizuotąjį pasaulį, atsisakyuama palengva vis ėmė apsitraukt nauja oda. Kasdien vis (Bus daugiau) 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 

Ar a š tada pabėgau? Fiziškai — gal taip. Bet 
gelbėjau tada t ik ne save, o juk vaikus ir jų tyrąsias 
sielas nuo būsimų materialistiškojo bolševizmo mirtinų 
nuodų. Kasgi mane paskatino sugrįžt? 

Aiškiai atsimenu: pušynėlis ir aikštelė, iš kurios 
pro medžių ošiančias viršūnes mačiau Pažaislio 
vienuolyno bokštus. Man taip pagailo tos puikios 
bažnyčios, tų dieviškųjų Nemuno krantų, tų pušynėlių 
Ir ramaus vandens. Pažvelgusi j skaisčiai žydrą dangų, 
pagalvojau: 

— Dieve, nejau Tavo vardu negalima vaikų 
išgelbėt? Išgelbėk, Viešpatie, nekaltas jų sielas nuo bar
bariško socializmo žiaurumais pagrįstojo mokslo! Ar 
motinystės pareiga nėra šventesnė ir švaresnė kaip su
griuvusioj] moterys tė? Nejau verčiau kentėt 
nesantaiką ir nuomonių skirtumą, kaip vadovautis 
vien Tavo vardu, bet vienišumo būsenoj? Juk 
nenorėdama turėsiu kada nors Tau nusidėt ir Vist 
vaikus į komsomolą ir bedieviškąsias mokyklas Ar 
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N'aujavedžiai Rūta 'Sidrytei ir Tadas Kulbiai su Rūtos brolėnu N'erium Aleksa 
ir seserėčia Giedre Urbaitvte. 

TRIJŲ DIENŲ 
LIETUVIŠKOS 

Iš vestuvių jaunieji parvažia
vo arklio vežama karieta, bet 
Gintaro vartai buvo jaunave
džiams uždaryti. Tadas ir pirš
lys Vytas turėjo derėtis su 
svečiais, kol išsipirko saldai
niais ir buteliu vartų atida
rymą. Bostono šokių grupė šoko 
Gy vatarą ant pievutės, o svečiai 
vaišinosi, grožėjosi ežero gam
ta ir linksma vedybų nuotaika. 
Ant pievutės kvieslys Čiuplins-
kas, pasistojęs ant stalo, gyrė 
jaunuosius ir kvietė j vestuvine 
puotą, kuri vyko milžiniškoje 
palapinėje. Čia jaunieji buvo su
tikti duona ir druska, svočia ir 
svotas pristatė pulką. Jaunosios 
tėvas jautriai pasidalino gyve
nimo patyrimu, primindamas, 
kad meile galima gauti tik iš 
kito žmogaus, kad gyvenime 
laimę atneša ne pinigai bei 
daiktai, ją atneša vis atnau
jinama meilė, darni šeima, 
sveiki vaikai, rami sąžinė, kūry
binis gyvenimas. 

Bostono šokėjai toliau šoko 
rezginėlę, landytinį ir suktinį. 
Per landytinį Tadas nenustygo 
vietoje ir prisidėjo prie visų kitų 
šokėjų. Piršlys nustebino visus, 
kai parode skaidres iš Rūtos ir 
Tado draugystės — nuo susi
tikimo bažnyčioje, susidrauga
vimo stovykloje iki susižie-
davimo Malaizijoj. Sekė bendri 
šokiai, mergaičių Sadutė, nuvai
nikavimas, palydimas dviejų 
kanklių muzikos. Ypatingai 
gražūs ir skanūs 20 tortų buvo 
visi iškepti Dainos Sidrytės-Ur-
baitienės. Prieš atsisveikinimą 
korė, bet nepakorė piršlį . 
Muzikai baigiantis, jaunimas 
toliau baliavojo ir dainavo prie 
iaužo pliaže. 

Trečią vestuvių dieną svečiai 

CLASSIFIED GUIDE 

Rūta (Sidrytv Kulbienė su savo tėveliu dr. Rimvydu Sidriu. 

pribudino nauja\ ėdžius barškin
dami puodais. Kun. A. Saulai-
tis a t la ikė Mišias, svečiai vai
šinosi užsilikusiais nuo puotos 
v i š č i u k a i s , raguol ia i s ir 
lašiniuočiais. Pamažu visi susi
tvarkė, atsisveikino ir išvažia
vo namo. 

Rūta Sidrytė, gavus savo inži
ner i jos l a ipsn į iš I l l inois 

universiteto Urbanoje, d i ^ a 
ka ip t a r p t a u t i n ė s ^aamyb^s 
kompiuterių specia*tstė Pan-
sophic kompanijoje. Tadas 
Kulbis tur i biznio laipsnį iš Bos
tono kolegijos ir dabar dirba 
Loyolos universiteto administ
racijoje abiturientų reikalais. 
N'aujavedžiai gyvena Oak Park, 
IL. Kor. 

VESTUVES 
Rūta R. Sidrytė. dr. Rimvydo 

Sidrio iš Streator, IL. jauniau
sia dukra, ištekėjo už Tado A. 
Kulbio. Lilijos ir Antano Kulbių 
iš Brockton. Ma, antro sūnaus, 
rugsėjo 21d. 1991 m. Šv. Onos 
bažnyčioje Beverly Shores, In
dianoje. 

Jau vi?ą dieną penktadienį 
svečiai rinkosi ir bendravo Gin
taro vasarvietėje Union Pier. 
Michigane. Vakare Tadas su pa
broliais Antanu Kulbių, Jonu 
Sidriu. Paulium Sidriu. Vytu 
Jalinsku. Jeriu Barkevičium, 
Stepu Cūniu ir su piršliu Vytu 
Ciuplinsku atvyko pas mergai-

Deja. Rūtos broliai užstojo 
jiems kelią, kol piršlys įrodinėjo 
visiems Tado vertingumą Rūtą 
vesti. 

Susirinkusios pamergės Lai-
-:drytė-Aleksienė. Daina 

Sidrytė-Urbaitienė. Regina Kul-
Rūta Bobelytė-Kulbienė. 

Daina Tijūnėlytė-Siliūnienė 

ir Rasa Tijūnėlytė pakvietė Ta
dą ieškoti Rūtos. Ji buvo pa
slėpta tarp kitų merginų už 
uždangalo, ir Tadas turėjo ją 
rasti tik iš rankos paspaudimo, 
kas jam iš pirmo karto pavyko. 
Svotas Audrius Polikaitis ir 
svočia Dalia Lietuvninkienė 
įteikė degtinės ir karvojų, 
kuriame buvo įkepti du kiau
šiniai ir pinigas. Buvo vaišės, 
mergvakario dainos ir laužas 
prie ežero. 

Vestuvių Mišios vyko Šv. 
Onos bažnyčioje. Kun. A. Sau-
laitis įvesdino jaunuosius į nau
ją gyvenimą. Jaunoji dėvėjo 
baltą suknelę, jai pasiūtą Hong 
Konge, o pamergės visos su tau
tiniais rūbais. Žiedus ir gėles 
nešė Rūtos seserėčia ir brolėnas 
Giedrė Urbaitytė ir Nerijus^ 
Aleksa. Muzikos programą ypa
tingai gražiai atliko Darius ir 
Rima Polikaičiai, Lidija Stropu-
tė ir Vidas Neverauskas. 

Rūtos (Sidrytėsi ir Tado Kulbių vestuvinis pulkas Iš kairės: Rūta Bobelyte-Kulbiene. Rasa 
Tijūnėlytė. Daina Tijūnėlytė-Siliūnienė. Daina S:drytė-Urbaitienė. Regina Kulbytė. Laima 
Sidryte-Aleksienė. Tadas ir Rūta Kulbiai. Antan;)- Kulbis. Paulius Sidrys. Stepas Čunius, Jonas 
Sidrys, Vitas Jalinskas. Jerius Barkevičius ir Vytas Čuplinskas. 

Laiškas 

FAKTAI, GANDAI 
AR TIK 

FANTAZIJA 
Spalio 16 d. ..Drauge'" buvo 

Mjsdintas Antano Dundzilos 
straipsnis ..Nejaugi Algirdą 
Brazauską Nobelio premijai" su 
autoriaus prierašu, kad tas 
straipsnis buvo pristatytas „Dir
vai" birželio viduryje ir. redak
cijai prašant dar pataisytas, ta
čiau ..Dirva"' ir autoriaus patai
syta straipsnį atsisakė spaus-

N'ežinau, ar Dundzila 
straipsnį kartą taisė prieš 
išsiųsdamas ..Draugui". Jei ir 
taisė, tai nelabai atidžiai, nes 
jame dar liko netikslumų. 

I)*>1 antraštes — nesigirdi, kad 
kas būtų siūlęs Brazauską 
Nobelio premijai. Tačiau tenka 
pripažinti, kad antraštė skam
bi, intriguojanti ir sugestijuo-
janti , kad to ..Dirvos" vedamo
jo autorius turi tokias slaptas 
intencijas siūlyti Brazauską 
Nobelio premijai Gana juokau
ti, nes tai tik Dundzilos 'lakios 

fantazijos išvada. 
A. D. ..Drauge" cituojamas 

..Dirvos" vedamasis yra mano 
pilna pavarde pasirašytas. Taigi 
už jame išreikštas mintis tik aš 
esu atsakingas., JOirvos" redak
cija gal laikė jasj,,nekenksmin-
gas". Vakarų pasaulyje prakti
kuojama, kad vedamieji išreiš
kia ir kitokią nuomonę, su ku
ria kiti tų laikraščių bendradar 
biai nebūtinai turi sutikti. ..Dir 
va", būdama toks vakarietiškas 
laikraštis, nebūtinai turėjo at
siklausti savo gero bendradar
bio — komentatoriaus Dundzi
los. ką spausdinti ar ką ne. 

Grįžkime prie Dundzilos 
straipsnio „Drauge". Jame pa
cituota tik ištrauka iš vieno 
mano paragrafo, išspausdinto 
„Dirvoje" Pilnas paragrafas 
yra toks: „Netolima praeitis 
parode, kad mes labai klydome 
nuvertindami savo brolius tėvy
nėje. Jie be išeivijos .išlais
vintojų' ir be .pasaulinės' 
lietuvių pagalbos vieni pasiskel 
bė atstatą Lietuvos nepriklau 
somybę. demokratiniai išsirin
ko parlamenta, kuris sudarė vy
riausybę. Mūsų nuostabai ir pa
sigėrėjimui Lietuvos komunistų 
lyderis ir didžioji tos partijos 

dalis atsiskyrė nuo Kremliaus 
ir net panaikino pačią Lietuvos 
komunistų partiją. Tai didelės 
drąsos pareikalavę užsimoji
mai". 

Šiame straipsnyje aš net Bra
zausko pavardės neminėjau, nes 
neturėjau jokio noro jo kandida
tūrą siūlyti Nobelio premijai, 
kaip kad gal sugestijuoja Dun
dzila. 

Buvau Sąjūdžio steigiamajam 
suvažiavime ir pats girdėjau 
Algirdo Brazausko pasakytą 
kalbą. Mačiau, kokiu entuziaz
mu ji buvo delegatų sutikta. 
Mačiau, koks begalinis susijau
dinimas ir dėkingumas apėmė 
delegatus, kai buvo praneštas 
katedros sugrąžinimas maldi
ninkams. (Brazausko įtaka.) 
Mačiau, kai kardinolas Sladke 
vičius drauge spaudė rankas 
Landsbergiui ir Brazauskui ir 
kvietė juos visados išvien dirb
ti Lietuvai. 

Toliau A. D. rašo. kad,„Eili 
niai komunistai' tautai ar žmo
niškumui nenusižengę, į šį 
svarstymą neįeina. Apie .eili
nius' komunistus .Dirvos' ben
dradarbis nerašė". Nežinau, ką 
Dundzila priskiria prie eilinių 
ir prie vadų. Aš tik parašiau. 

kad: „Lietuvos komunistų lyde
ris ir didžioji tos partijos dalis 
atsiskyrė nuo Kremliaus ir net 
panaikino pačia Lietuvos komu
nistų partiją. Manau, kad „di
džiojoj partijos dalyje" buvo ir 
vadų ir eiliniu Dar ir dabar esu 
įsitikinęs, kad tai buvo didelės 
drąsos pareikalavę žygiai, juo
ba, kad tuo Lietuvos komunis
tų partijos pavyzdžiu pasekė 
daugelis sovietų respublikų 
komunistų partijų. Net ir Gor
bačiovas, nors ir nenorom, po 
nepasisekusio pučo jį nuversti ir 
dar Rusijos respublikos prezi
dento Jelcino paskatintas, pats 
uždraudė Kremliaus komunistų 
partiją. 

Kad Lietuvoje dar liko anos 
partijos likučiu su tautos išga
momis Burokevičium. Kaspera
vičium ir ki tais kel ia is — 
nemanau, kad dėl to galime 
kaltinti Algirdą Brazauską. 

Nejaugi Dundzila ginčija, kad 
išeivijos lietuviai.buvo ir iš da
lies tebėra labai susiskaldę Lie
tuvoje gyvenančių tautiečių 
atžvilgiu į „ taut in inkus" ir j 
„valstybininkus". Tą terminą 

pasiskolinau î  dr Keblio, kuris 
taut in inkais pavadino tuos, 
kurie nori geru -antykių su Lie-

REAL ESTATE 

tuvoje gyvenančiais lietuviais ir 
valstybininkus, kurie tuos san
tykius palaikyti draudė, tvirtin 
darni, kad tai gali prisidėti prie 
Lietuvos aneksijos įtvirtinimo ir 
dar dėl to. kad jie į Lietuvos 
lietuvius žiūrėjo su dideliu 
nepasitikėjimu ir toleravo tik 
savo a r t i m u s žmones, va
žiuojančius į Lietuvą. Dabar, 
žinoma, pamatė ir jie. kad labai 
klydo ir skriaudė tuos, kurie 
tuos santykius norėjo palaikyti. 
Nuoskaudos iš ,,valstybininkų" 
patyriau ir aš. nors Lietuvoje 
bendravau tik su giminėmis ir 
su medicinos mokslo darbuoto
jais medicinos klausimais. 

Nuo KGB ir nuo komunistų 
partijos nukentėjo visa mano 
šeima — tėvai, sesuo ir du 
broliai buvo išvežti, jauniausias 
stribų sušaudytas. Tačiau aš dar 
sugebu išskirti komunistus ir 
nekaltinu tokių, kurie ,,nera 
nusikaltę tautai ir žmonišku
mui". 

Kas dėl išeivijos lietuvių "iū-
rėjimo su pavydu į Lietuvoje 
gyvenančius, tai ir aš nei tada. 
nei dabar nesu tikras, nes ir fam 
straipsnyje netvirtinau, o tik su
abejojau, parašydamas ,,gal". 

An tanas Butkus 
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RIMAS L STANKUS 

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

FOR RENI. 

IŠNUOMOJAMAS V I L N I U J E , 
Lazdynuose dviejų kamb. butas. 

Tel. (1-708) 780-7828 
Skambinti po 6 v.v. 

GERA PROGA ĮSIGYTI 
VERTINGAS KNYGAS 

Muz. Alfonso Mikulskio 
kūrybos „Dainos" ir gies
mės" , antroji knyga „ S k a m 
bėkite kanklės", Čiurlionio 
ansamblio monografija reda
guota V. Kavaliūno — „Gimto
sios ž e m ė s giesmė", jau yra 
išėjusios iš spaudos ir gal ima 
užsisakyti pas minimų knygų 
leidimo komiteto ižd. O. Joku -
bait ienę, 3000 Hadden R d . , 
E u c l i d , OH 44117 . t e l . 
216-481 -7161 arba „Drauge" , 
4545 W . 63rd St. , Chicago, 
IL 6 0 6 2 9 . Knygos didelio for
mato, gražiai išleistos, kieti 
viršel iai. Spaudė . .Draugo" 
spaustuvė. Kiekvienos knygos 
kaina 15 dol. Su persiuntimu — 
17.50 dol . Illinois gyv. dar pri
deda 1.20 dol. valstijos mo
kesčio. 

EGZODO LITERATŪROS 
ATŠVAISTAI 

Išeivių literatūros kritikos antolo
gija, (1946-1987) išleista Vilniuje 
1989 metais. Antologijoje Girnius, 
Maceina, Nyka-Niliūnas, Šilbajoris 
ir daug kitų. Vilniaus universiteto 
lietuvių literatūros katedros vedėja 
Viktorija Daujotytė apie šį leidinį 
rašo: .Be abejones, tai labai svar
bi knyga, ne vienu atveju parankinė 
ir literatūros mėgėjui, ir studentui, 
ir specialistui" Knygos sudaryto
jas, įvado ir paaiškinimų autorius 
Liūtas Mockūnas Amerikoje su 
persiuntimu kainuoja 17 dol. Il
linois gyventojai dar prideda vals
tijos mokesčio 1.20 dol. Kitur — 
18 dol. Užsakymus siųsti ..Drau
go" adresu 
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m 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
65298. Kedrfe Ave. , 

CMeego, H. M 6 2 t 

(312) 778-2233 
INCOUE TAX - INSURANCE 

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

H MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Reaitor 
lr«na ąilnttrublana, 

Reaitor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas. Income Ta\. 

5953 S. Kadzia A va 
Ta*. 43»-7878 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Stret 
Tel. - (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Turiu Ch'mgos miesto leidimą DirDu >r 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai 

312-77'i-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

MEŠKOS MAURO 

< 

Romanas, kuriame XX amžiaus 
geležiniai ratai rieda mažojo žmogaus 
širdimi. 

Šis 444 psl. Ateities Literatūros Fon
do leidinys gaunamas ir ..Drauge", 
4545 W. 63rd St.. Chicago. IL 60629. 
Kaina 15 dol . su persiuntimu — 17 
dol., Illinojaus gyventojai dar prideda 
1 dol. 20 centų valstijos mokesčių. 

BALTI A EX PRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

TIK $1.40 / SV. virš 80 sv. 
KALĖDINIAI SIUNTINIAI [ LIETUVĄ 

— SU PRISTATYMU Į NAMUS BE MUITO 
— $1.60/SVIKI 80 SVARŲ 
— MINIMALI SIUNTIMO KAINA $25 
— EXPRESS SIUNTINIAI PER 10 DIENŲ 
— SIUNČIAME VAISTUS. MAISTĄ. DRABUŽIUS, RADIJO 

APARATŪRĄ. BEI ASMENINIUS SIUNTINIUS 
— MES ĮPAKUOJAME IR APDRAUDŽIAME SIUNTINIUS 
— PERVEDAME PINIGUS. PERSIUNČIAME DOKUMENTUS 
— CHICAG0JE IR APYLINKĖSE PAIMAME SIUNTINIUS IŠ NAMŲ. 

LEIDIMAS # IL. C.C. 87779MC-R 

KALĖDINĖ NUOLAIDA GALIOJA IKI GRUODŽIO 1 D. 

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS ADRESU: 
3782 W. 79TH ST. 

CHICAGO, IL 60652 

TEL: TOLL FREE 1 -800-SPARNAl 1 -312-284-6449 
1-800-772-7624 



QUO VADIS LIETUVOS 
EKONOMIJA? 

RAIMUNDAS A. SLĖNYS 

Kreipimasis ne i kiekvieną 
tautieti, bet į lietuvį veikėją, lie
tuvi, dirbantį atsakingą admi-
nistratyvinį darbą, lietuvį,dir
bantį krašto gerovei atstatymo 
komercinį darbą tiek krašte, 
tiek užjūriuose. Dar vis neįtikė
tina man, bet jau vis rašau į ne
priklausomą Lietuvą, noriu pa
brėžti, politiškai nepriklauso
mą. Mano supratimu nepriklau
somybė susideda iš kelių dalių, 
būtent čia jau suminėtos politi
nės, ekonominės ir kultūrinės. 

Atrodo, kad ne daug kas yra 
kvalifikuotas r imtai padisku
tuoti apie būsimą Lietuvos Res
publikos ekonominę nepriklau
somybe ateinantiems dvidešim
čiai metų. Bent šiuo momentu, 
kada tam yra svarbiausias lai
kas. Net ir Lietuvos vadovai, 
kaip R. Ozolas, bijo leistis į 
detališkesnį pašnekesį, kaip 
pradėti ekonominį frontą. Ozo
las, būdamas Chicagoje prieš 
kokias dvi savaites, bandė šį 
ekonominį reikalą lyg tai pa
gvildenti, viešai pareikšdamas, 
kad ateiną vieši rinkimai Lietu
voje įvyks tik už 3Vz metų. Bu
vusieji salėje kai kurie klausy
tojų nesusilaikė ir net pradėjo 
„žvengti". Kad ir tas pats R. 
Ozolas, neteisėtai reprezentuo
jąs Lietuvos „parlamentą", nes 
nebuvo renkamas tai vietai. Bu
vo išrinktas t ik į sovietiškąjį. 
Visi jo plauko „deputatai" grįžę 
iš Maskvos į Lietuvą nusibalsa-
vo net ir kelerių metų nuospren
dį, kad niekas jų negali atleisti 
iš jų pozicijų, bet tik jie patys. 

Kaip bebūtų žiūrima į visą 
reikalą, Lietuvoje nuo politinės 
nepriklausomybės paskelbimo 
nėra jokių egzistuojančių teisė
tų jurisprudencinių įstatymų. Ir 
jų nebus, kol Lietuva paskelbs 
teisėtus demokratiškus, viešus 
ir visuotinius rinkimus, išsi
rinks parlamentą — seimą, išsi
rinks teisėtą respublikos prezi
dentą, pasiskirs teisėtą ministe-
rių tarybą ir išleis bent vieną 
teisėtą įstatymą. Aišku bent 
man, kad tai labai svarbu ir bū
tina t am pradėjimui tikros eko
nominės kovos. 

Tas įstatymas turi būti priva
čios nuosavybės bei teisės į visą 
tai, į s ta tymas , sakykim iš 
1939-1940 metų, kad ir modifi
kuotas iš reikalo ar pan., bet 
teisėtas ir pilnai pripažįstamas 
vakaruose. Kitaip kapitalas ne
pajudės į Lietuvą, o be jo bus tik 
stagnacija krašte, o ne progre
sas atsistatyti ekonomiškai. Tas 
pats Ozolas, kalbėdamas Chica
goje tą antradienį, bet jau ne
kalbėdamas panašiai trečiadie
nį, kai buvo suminėta, kad ir 
netiesioginiai, apie reikiamo 
kapitalo pasiskolinimą iš pro
centų ar kitaip pasakius už 
mokestį. Jis viešai pareiškė, kad 
jokių transakcijų nebus daroma 
iš Lietuvos vairo pusės, jei už 
pasiskolintus pinigus ar turtą 
reikės atsilyginti. Jo žodžiais, 
Lietuva ir lietuviai gali dar 
palaukti, jei to negaus veltui. 
Aišku, ne vienam teks ilgai 
laukti tuščiose krautuvėse taip 
galvojant. 

Taigi tik pagalvokime, apie 
ką yra kalbama oficialaus Lie
tuvos Respublikos vyriausybės 
asmens viešai, jau nekalbant, 
ką jis gali kalbėti ne viešai apie 
ekonominį mums visiems rūpi
mą Lietuvos krašto atstatymą. 

Šiuo noriu supažindinti visus 
su esamomis sąlygomis bei as
meniškais ar viešais įsitikini
mais pavienių asmenų ar kom
paktiškai ką nors reprezentuo
jančiųjų Lietuvos atsikūrimo 
ekonominės kovos. Bent šiuo 
metu vieningos nuomonės ką ir 
kaip daryti nerandu. O ką nors 
pozityvaus surasti šiuo atžvilgiu 
būtinai reikia. Kaip jau čia skai
tėte, žinomi valdžioj sėdintys as
menys turi keistą in corpore 

nusistatymą, kas liečia krašto 
ekonomijos tvarkymą ar net ir 
pavienius asmenis, norinčius į 
tai leistis tvarkyti. Pvz., Ozolo 
atsakymas tą antradienį A. Ru
džiui. 

Teko kalbėtis su tautiečiu, 
kuris yra kilęs iš „kumečių šei
mos", kaip jis pats pasisako. Jo 
s u p r a t i m u , , d v a r i n i n k a i " 
neturėtų atgauti savo teisėtos 
nuosavybės, nes jie tos žemės 
patys nedirbo ir jo nuomone ne
dirbs vėl ją atgavę. Taigi nuosa
vybės įstatymas turi būt i savo
tiškai, unikaliai skir t ingas, 
kaip sakytume Napoleono ko
dekse jis būtų apibūdintas. Aiš
ku, taip galvojančių yra ir dau
giau, negalima nepasakyti, kad 
jų nebūtų abiejose Atlanto pu
sėse. 

Mano kartos asmenys, kurie 
užaugom jau išeivijoje, šių 
aspektų neatsimena, kad per 40 
metų ar daugiau būtume kada 
nors viešai d iskutavę. Bet 

šiandien t eko su ne vienu iš 
draugų bei gerų pažįstamų, kal
bant šia tema, patirti, kad kiek
vienas, su kuriuo kalbėjau, 
turėjo vis kitokį supratimą šio 
reikalo atžvilgiu. Kitaip sakant, 
kiek žmonių, tiek ir nuomonių 
ką daryti. O tai j au pražūtis 
m ū s ų k r a š t o ekonomin io 
a t s t a t y m o re ika lu i . Vienas 
dalykas y ra vykdyti jau sudary
tą planą, be t kai nėra plano ir 
nematyti greito sprendimo to
kiam įgyvendinti, padėtis daro
si kri t iška ir visuomet užsibai
gia ilgom peštynėm bei pasiplū-
Himflis per spaudą a r pan. Iš tuš
čio į kiaurą! 

Galėtume pažiūrėti į mūsų 
kaimynus latvius ir estus. Įdo
mu, kad Latvijos ir Estijos vals
tybių valdžios yra sudarytos iš 
vietinių ir išeivių vakaruose ga
biausių i r geriausių asmenų. 
Kaip žinote, Lietuvos valdžia 
sudaryta t iktai iš vietinių ir 
„neprileidžiama" prie valstybės 
vairo nieko iš vakariečių. Net 
yra bėgama ir slepiamasi kaip 
Saudargas Berlyne. Tai atsi
lieps į ekonominės kovos frontą. 

Jau dabar išlenda yla iš mai
šo, koks stiprus reagavimas j 
ki ta taučiams rodomas lengva
tas , kai saviškiai yra ignoruo

jami. Tai senas pasireiškimas 
lietuvių tarpe, kuris, manėme, 
kad po tiek metų jau išnyko. Bet 
atrodo tai yra praktikuojama 
paslėpti savus nepajėgumus ir 
pan. 

Juokingiausia, kad atsiranda 
nepageidaujama komedija, ka
da brolis lietuvis, ministerinio 
rango atstovas, nemoka užsisa
kyti restorane, ko jis nori paval
gyti, nepadaręs socialinių „no
nos". Jūs visi galite juoktis iš to, 
kiek jums patinka, bet man yra 
visai nejuokinga, man norisi 
verkti . Tą esu pergyvenęs ir 
patyręs pats ant savo kailio, kai 
„sunkvežimio vairuotojas" no
rėjo mane „išvaduoti" iš už
sisakymo restorane socialinės 
nelaimės. Ne paslaptis, kad 
Estija ir Latvija daug geriau 
stovi už lietuvius finansiškai. 
Y r a kalbama apie kietą valiutą 
valstybių ižde. Manau, kad ga
besnių žmonių turėjimas valsty
bės aparate ir atnešė estams ir 

A.tA. 
JUOZAS R. CHARASKA 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. lapkričio 9 d., 2:05 vai. ryto, sulaukęs 75 

m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ann Kiauky, dvi 

dukterys: Joann Cooper, žentas Edward, Juliann Charaska; 
trys sūnūs: Joseph, marti Coleen, Jerome Martin, marti Bren
da, John Frank Charaska; anūkai: Celeste Cooper, Stephanie 
Charaska, Emily Charaska, Eric Charaska, Mark Charaska. 

Velionis buvo sūnus a.a. Joseph ir Theodora Charaska. 
Priklausė Lietuvių Filatelistų draugijai ir Hawthorne 

Telephone Pioneers. 
Kūnas pašarvotas antradienį, lapkričio 12 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 13 d. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo paiapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, vaikai ir anūkai. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

n 

i»» Firma „LITHUANIAN' 
Lietuva pergyvena sunkų laikotarpį. Ryšium su JAV pašto 
palengvinimais, nuo š.m. lapkričio 9 d. siunčiame siuntinius 
į Lietuvą, Latviją su pristatymu į namus: 

$1 už svarą 
Pensininkams ir besisvečiuojantiems — 
.90 et. už svarą. 
Galime siuntinius paimti iš namų Chicagos miesto teritorijoje 
be muito. 
KM patarnavimai: pinigų pervežimas bei persiuntimas, 
namų butų, sklypų pirkimas bei statyba ir kt. informacija. 
Turime pasiūlymų pensijų atžvilgiu. 

Mūsų adresas: 2458 W. 69 St. 
Chicago, IL 60629 
Tel. 312-434-5687 

Kreiptis nuo 10 v. r. iki 8 v.v. 
Pirmadieniais uždaryta. 

Paskubėkite! 

latviams tą finansinį pajėgumą. 
Kiek teko patirti, šiose taip 
svarbiose pareigose parinkti 
žmonės vartoja savo ankstyves
nes pažintis vakariečių tarpe 
šių valstybių ekonomijos atkū
rimo naudai. 

Negalima būtų pasakyti, kad 
nieko nėra daroma lietuvių 
veikėjų abiejose Atlanto pusėse, 
nors jie viešai ir nėra valdžios 
paskirti ekonominių problemų 
tvarkymui. Jie visvien bando 
rasti bent tarp savęs bendrą 
kalbą ir prasmingą veikimo bū
dą. Kiek teko patirti, t a i yra as
menys, kurie daugiau dirbo po
litinį išlaisvinimo darbą, o ne 
ekonomistai, komersantai ar 
net ir biznieriai. Taigi per daug 
gerų rezultatų neturėtume tikė
tis, o ypač artimesniu laiku, ne
bent būtų persiorganizuota, net 
pačių aukščiausių valstybinių 
instancijų eiti prie reikalo efek
tyviai, prasmingai bei taupiai. 

(Bus daugiau) 

DRAUGAS, antradienis, 1991 m. lapkričio mėn. 12 d. 

A.tA. 
HELEN STANIULIS 

Gyveno Janesville, WI. 
Mirė 1991 m. lapkričio 10 d., 10:50 vai. ryto, sulaukusi 

71 m. amžiaus. 
Gimė 1920 m. liepos 1 d. Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Andrew, sūnus An-

drew Gerard, gyv. Elkhorn, WI. 
Velionė buvo duktė a.a. Frank Yuchnevicz ir Bernice San-

dom Yuchne\icz. 
Priklausė St. William katalikų parapijai, anksčiau Švč. 

M. Marijos Gimimo parapijai Chicagoje. 
Kūnas pašarvotas antradienį, lapkričio 12 d. nuo 9:30 iki 

10:30 vai. ryto St. VVilliam katalikų bažnyčioje, Janesville, WI. 
Laidotuves įvyks antradienį, lapkričio 12 d. Po apeigų 2:15 

v. p.p., kurias atliks kun. J. Kuzinskas kapinių koplyčioje, 
velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras ir sūnus. 
Laidotuvių direkt. Hansen Funeral Home, Janesville, WI. 

Tel. 608-752-8800. 

A.tA. 
ADOLFUI KAMARAUSKUI 

mirus, žmoną SOFIJĄ, dukrą JUDITĄ su šeima, 
seserį MARIJĄ LEMANIENĘ ir kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame. 

O. Aleknienė 
L. E. Andriai 
J. Antanaitienė 
J. Aušra 
O. Brauklienė 
P. Eigietis 
J. Gruzdąs 
P. M. Jakaičiai 
S. J. Jazbučiai 
L V. Jokšai 
E. Jonušienė 
O. Juodikienė 
A. Juknevičius 
L. Karpavičienė 

Miami. Fla. 

J. Kasulaitis 
J. D. Kaunaitės 
P. Kaušas 
K. K. Kodačiai 
J. A. Korsakai 
J. J. Kučinskai 
K. M. Linkai 
V. Norvaišienė 
B. Popeliučkienė 
V. Saladžius 
G. Stapulionienė 
K. S. Šeputos 
P. O. Šilai 
V. Šukienė 

SIUNČIAME SIUNTINIUS Į UETUVĄ 
$1.35 U 100 svarų Ir $1.25 v i r i 100 svarų. Visi siun

tiniai pristatomi į namus, į bet kurią Lietuvos vietą. Už 
persiuntimą apmokama tik tada, kai siuntinys pasiekia 
adresatą. 

Taip pat pristatoma maisto rinkinius. 
Jūsų patogumui siuntiniai virš 100 svarų paimami iš 

namų Chicagoje ir Chicagos apylinkėse. 
Parvsdama pinigus į Lietuvą. 
Parduodama Fordo ir GMC naujus automobilius Lietu

voje. 
Kainos tokios pat kaip ir JAV automobilių parduotuvėse. 
Darbo valandos: 10:00 v.r—8:00 v.v. 

Adresas; GEYSER IMPORT/EXPORT 
7067 W. 95th St. 

SUITE 208 
Hlckory Hllts, Illinois 80457 

Tai.: (708) 430-0089 
Teirautis: Drąsiaus Arkusausko 
Mes pasiruošę Jums patarnauti! 

•825 So. 79th A V M H M 
Hlckory HHto, Mnote 60457 
Tttosrioni: 1-70S-430-4090 
T t M n : 1 '0S-43O-57S3 

V ^ 
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NAUJA „ŽAIBO" SVEIKINIMŲ SUDĖTIS 
ŠVENČIŲ PROGA 

SoucuM of flovers and a box of fina cnocotates 
Sououat of S — Į box of fine cnocotatas. two borttos of cnampagn* 
and two botM— of vodka 
Onttubof bubtagum. 180 piacaa. TooMa popa aaaortad 10Opwc*a. 
»c <6 oz. cana of oranga juioa. ona #10 can (6 fca-10 oz.) Dota pmaap-
pto ctonka. ona #10 can (6 lba-10 oz) of Daf Monta paaeti haivaa. ona 
#'Oe«n(6tja-10oz)DalMontafnj«ooc*tail. ona box 50/1 oz paeks 
o' S*iM Mtss not cocoa mix. JaHo stramifoerry four 6 oz paeks, two Iba 
o* acnondB 
w«««on vagatabta oa 1 oai Upton taa baga 216 oouot. baaH S.5 oz. 
txv mum 2 oz. ctnnamon atteka 8 oz. ground cmnamon 18 oz, apanon 

- a 18 oz. ooaraa ground pappar 16 oz. ground biack pappar 16 
oz =» 5 Iba 
p~waWn apaghatt 10 fca. Dofc* fru* aatad #10 can (6 fca-10 oz). graan 
»tmg baana #10 can (6 lba-5 oz). Star KM tuną 6/8 125 oz aacn. tmy 

o 3M.2S oz cana aacn. bou»on cubaa 200 piacaa. ctMckan cubaa 
200 piacaa. Kraft mayonaaaa ona (1) gaton 
•C ba ftouf. 10 iba augar. 6 fca nca. 29 oz can paacnaa. 4 'b tabta 
saft 2 cana Į iki—n *» 2 boocaa pnmaa. 2 boaaa raaina. 64 oz vagatabta 

2 oz cocoa. 38 oz 8 O'ctock ooflaa baana 
• - * 600 tabtata Cantrum į S a U 100 tabtata. 32 oz anampoo. arv 
•»•- Band akla. toothpaata (2). aoap 8 bara 
A spartai gtft packagafor man anavfn razom. ootogna. ahaving eraam. 
gftr jnava iotton ate 
«soactaj gtfl packaga for ladtaa: coamatica, ahampoo. tooth pasta. 

$50 00 

$85 X 

$100 00 

$100 00 

$100 00 

$100 00 

$100 00 

$100 00 

1991 m. lapkričio mėn. 8 d Matulaičio namuose, Putnam, 
CT pilnoje dieviškoje ramybėje baigė 91 metų žemišką kelione 
suraižytą sunkiais kentėjimais 

A.tA. 
Dr. Marija Aleksandra Gylienė 

Giliame skausme liko sūnus su žmonomis: dr. Vytautas 
ir Dana, dr. Jonas ir Izolina, dr. Julius ir Barbara, Ameriko
je, ir sesuo Sofija Treigienė su šeima, Kanadoje 

Liūdi aštuoni anūkai: dr. Vytautas, Saulius, Ina u- Viktori
ja; dr. Viktorija ir Rita; Regina ir Julius. Prie visų jungiasi 
šeši proanukai. 

Gedulingos šv. Mišios įvyks š.m. lapkričio 13 d. 9:30 vai. 
ryto Svč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Laidotuvės 
bus Sv. Kazimiero kapinėse. 

Visi kviečiami palydėti Mariją j Amžiną Gyvenimą. 
Liūdintys sūnūs ir giminės. 

A.tA. 
TATIANAI PARULIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, dukrą, mūsų nuolatinę rėmėją, 
IRENĄ KRIAUČELIŪNIENE ir jos šeimą nuošir
džiai užjaučiame ir dalinamės skausmu. 

Amerikos Lietuvių Montessori draugija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Teleforas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

sotp. MC. 
'w*rtf two (22) ie« or D O M I — I 
-: stftour. 10 te tugar. 6 lb« rka. 04 oz vvgMabk* o*. 39 oz ooflM 
<• '* 1 kg harn, 0 65 <g tongua. 0 86 kg chtekan 

$100 00 
$100 00 

S100 00 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD, 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago. Ill inois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekt i 
skambindami l-(3!2)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

N 



DRAUGAS, antradienis, 1991 m. lapkričio mėn. 12 d. 

x Vida Kuprytė vadovauja 
diskusijoms po ses. Margaritos 
Bareikaitės paskaitos Ateities 
savaitgalio metu, kuris įvyksta 
lapkričio 15-17 d. Jaunimo cen-
tre Chicagoje ir Ateitininkų na
muose Lemonte. 

x J A V K a t a l i k ų konfe
rencija išleido juostelę — video 
apie katalikų Bažnyčios vargus 
Sovietų Sąjungoje, ypač anks
tesniais laikais, čia parodant 
ses. Albinos Pajarskaitės iš Lie
tuvos patarnavimai per Cari
tas šalpos darbuose. Bendras pa
vadinimas A Time to Build 
sukurtas katalikų komunika
cijai su Rytų kraštais. 

x P r e z . A. S t u l g i n s k i o 
moksleivių atei tninkų kuopos 
susirinkimas bus pas dr. Dalią 
ir dr. Jurgį Anysus (614 F South 
Laflin court , Chicago, 
312-733-2696). penktadienį, lap
kričio 15 d. Pradžia punktualiai 
7:30 v.v. Kalbės Tarptautinio 
teatro festivalio rengėjas Ber-
nard Sahlins apie ateinantį 
festivalį Lietuvoje. Visi gimna
zistai kviečiami. 

x P u r d u e u n i v e r s i t e t a s 
Calumet Campus, Hammond, 
Indiana, kasmet ruošia tautų 
pasirodymus, kuris šiais metais 
įvyks lapkričio 16 d. nuo 10 va!. 
iki 4 vai. Lietuviai dalyvaus su 
dirbinių paroda, o meninę dalį 
atliks Lemonto tautinių šokių 
grupė „Spindulys", kuriam 
vadovauja Rasa Šoliūnaitė-Pos-
kočimienė. Prašome visų daly
vauti parodoje, o taip pat ir pasi
grožėti „Spindulio" šokių grupe. 
kuris programą atliks 3 vai. p.p. 
„C" Building Alumni Hali, 3 
aukšte. Įvažiavimas į Purdue 
universitetą iš 173 gatvės. 

x „Lietuvių Balso" laikraš
čio penkmečio vakar ienė su 
menine programa įvyks lapkri
čio 16 d , šeštadienį 6 v.v. Lietu
vių Tautiniuose namuose 6422 
S. Kedzie Ave. Chicagoje Vietas 
užsisakyti: t e l . 312-776-3399. 

(sk) 

x P i g i a u s i s i u n t i n i a i į 
Lietuvą tik $1.40 už svarą, tik 
per Baltia Express. Žiūrėkite 
skelbimą 4 psl. 

(sk) 

x Lietuvių Fondui vajaus 
p r o g a aukojo: $500 Linda 
Bendoraitienę, $200 Petras ir 
Jadvyga Klioriai, po $100 An
tanas ir Filomena Galdikai, 
Adomas P. Jasas, Alfas ir An
tan ina Lauraičiai, Eugenija 
Liaugaudienė, Ona Rušėnienė, 
Anelė Sulaitienė. Dėkojame ir 
prašome siųsti aukas bei įsigyti 
bilietus lapkr., 16 d. pokyliui LF 
būstinėje - 3001 W. 59th St., 
Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Tik $1.75 už svarą iki 100 
sva rų ir $1.50 virš 100 svarų 
ir jūsų siųstas kalėdinis siun
tinys bus pristatytas b e muito 
į bet kurį Lietuvos kampelį. 
Nuolaida galioja iki lapkričio 10 
d. Atlanta Import -Expor t , 
2719 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. tel. 312-434-2121. 

(sk) 
x Norėdami atšvęst i įvai

rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreiptis j Baltijos res
toraną, 8100 Rober te Rd., 
Just ice, D. tel. 1-706-458-1400. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl*l« 

0«nglsm« Ir taisome 
v'sų rūšių stogu" 

T«l 312-434-9656 rr>,i 
312 737 1717 

x Ka lėdų Eglu tė vaiku
č iams ruošiama gruodžio 8 d., 
sekmadienį, 1 vai p.p. Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Bus 
pastatytas muzikinis vaidini
mėlis „Jonukas ir Gretutė", at
vyks Kalėdų Senelis su 
dovanėlėmis , bus dainos, 
žaidimai, laimėjimai ir bufetas. 
Visi seneliai, tėveliai ir vaiku
čiai kviečiami. 

x Labdaros vakaras , kurį 
rengia JAV LB Socialinių 
reikalų taryba ir Vyresniųjų 
lietuvių centras, bus gruodžio 7 
d., šeštadienį, 6:30 vai. vak. 
Seklyčioje. Pakvietimus galima 
įsigyti užėjus į Seklyčią. 
Kviečiame visus dalyvauti. 

x Danisa Kružikaitė, Tama-
rac vidurinės mokyklos mokinė, 
Troy, N.Y., ne kartą dalyvavu
si smuiko konkursuose laimė
toja, priimta nare į New York 
State School Music Association 
Conference All-State String Or
chestra. Styginis orkestras Ali-
State atliks programą keturių 
dienų bėgyje muzikos žiemos 
konferencijoje. kuri bus 
Caskills, N.Y., gruodžio pirmą 
savaitę. 

x Leonidas Ragas , DDS, iš 
Itasca. buvo giminaičio sol. 
Rimo ir Gražinos Strimaičių 
dukters vestuvėse Toronte, 
Kanadoje. Ta proga susitiko su 
kolegomis dantų gydytojais 
Angele ir Sigitu Kazlauskais iš 
Oaquille, Ont., ir dalinosi pro
fesiniais įspūdžiais, gautais gy
dant pacientus, atvykusius iš 
Lietuvos. Kartu tarėsi kaip 
prisidėti prie dantų gydytojų 
lygio pagerinimo Lietuvoje. 

x Dr. J o n a s Adomavičius 
kalbės Marąuette Parko Lietu
vių namų savininkų organiza
cijos susirinkime penktadienį , 
lapkričio 15 d. 7 v.v. parapijos 
salėje, 6820 S. Washtenaw Ave. 
Pašnekesio tema: „Vyresnio 
amžiaus žmonių sveikata ir 
gera savijauta". 

(sk) 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: po $200 dr Bro
nius ir Pole Andrašiūnai, Jonas 
ir Ona Gradinskai. Albinas ir 
Aldona Karaliūnai, „Leiskit į 
Tėvyne'* radijas Salomėja Šmai-
žienė vedėja, Juozas ir Pranė 
Masiulioniai, po $100 Leonas 
Morkūnas, Rima Sell, Jonas ir 
Nemira Šumskiai, dr. Ina Užgi-
rienė, Elly Žukauskas. Dėko
jame ir prašome siųsti aukas bei 
įsigyti bilietus lapkr. 16 d. 
pokyliui LF būstinėje — 3001 
W. 59th St., Chicago, I L 
60629. 

(sk) 

x „Puota jūros dugne", tra
dicinio jūrų skautijos renginio 
dovanų paskirstyme, laimingus 
bilietus turėjo: A. Krasauskas , 
Chicago — 500 dol., L. Vala-
vičienė, Itasca. IL — 200 dol.. 
O. Andalionienė, S. Boston — 
50 dol. ir A. Regis, Chicago — 
50 dol. 

(sk) 

x NAUJAS „ŽAIBO" NR. 10' 
10 kg. (22 sv.) skaniausių mėsos 
produktų: 3 kg. kapotas kumpis 
konservuose (6 dėž.), 1 kg. 
liežuvis drebučiuose (3 dėž.), 1 
kg. vištiena savo sultyse (3 dėž.). 
2 kg. file natūralioje plėvėje, 1 
kg. lietuviškas skilandis, 1 kg. 
kiaulienos šoninė šalto rūkymo, 
1 kg. „Lietuviška" dešra — 
$100. Kreiptis: „ŽAIBAS" 9525 
So. 79th Ave., Hickory Hills, 
IL 60457. Tel. 708-430-8090. 

(sk) 

x KALĖDOMS MAISTO 
siuntiniai! Pristatome į namus 
su nuolaida. 55 svarų pa te 
mėgs tamiaus ias Lietuvoje: 
mėsa, dešros, sūris, aliejus, 
kava, cukrus ir kt. — $90. 
Turime ir kitokių. TRANS
PAK. 3638 W. 08 S t , Chicago, 
IL 60639, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Lietuvių Operos vyrų cho
ras, sol. Dana Stankaitytė, diri
guojant Alvydui Vasaičiui ir 
vargonais grojant Ričardui 
Šokai, šį šeštadienį giedos Šv. 
Mykolo bažnyčioje, kurioje 
įvyks Marijos Danos Sutkutės 
jungtuvės su Danielium Denis. 
Jaunosios motina dailininkė 
Ada Sutkuvienė yra mūsų 
Operos didelė mecenatė ir kas
met sukuria operų spektaklių 
programų viršelius ir plakatus. 

x R ū t a Kalvaitytė, Lietuvių 
Jaunimo sąjungos atstovė, 
dalyvavusi JAV Lietuvių Bend
ruomenės posėdyje, lydima 
krašto valdybos vicepirmininko 
Lino Norušio, aplanke „Drau
go" redakciją ir susipažino su 
spaudos darbais. J i vakar išskri
do į savo nuolatinę gyvenimo 
vietovę Bostoną. 

x „Aušra" , Nr. 8, Lenkijos 
lietuvių leidinys, pasiekė redak
ciją. Šis numeris jau atspaus
dintas Punske naujai besiku
riančioje spaustuvėje. Atsipra
šoma, kad spauda nėra iabai 
gera, bet jau sava. Įžangoje rašo 
ir vyr . r edak torė Alicija 
Sitarskienė. Duodama straips
nių ir informacijos iš Lenkijos 
lietuvių gyvenimo, ypač iš 
Punsko ir Seinų. Vyriausiai Nepr iklausomo* 
redaktorei padeda A. Uzdila, muzikinio sąjūdžio 
kaip stilistas. Žurnalas turi su 
viršeliais 40 psl. 

Salome- > •• Kazimiero Sakių moterystės auksinę sukaktį Los Angeles švenčiant. Iš kairės: marti 
Sue, sū -- Gvidas, Salomėja ir Kazimieras Šakiai ir inž. Julius Juodelis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
GRAŽIAI PAMINĖTAS 

KOMP. J . ŽILEVIČIAUS 
100 M. GIMTADIENIS 

x LKVS Ramovės Chicagos 
skyrius, taikinant LDK Biru
tės draugi ja i , rengia ka
riuomenės atkūrimo 73 metų 
sukakties paminėjimą lapkričio 
24 d., sekmadienį, Jaunimo cen
tre. Minėjimas prasidės 10 vai. 
ryte pamaldomis Jėzuitų 
koplyčioje. Per pamaldas giedos 
solistai Margarita ir Vaclovas 
Momkai. Tuoj po pamaldų apei
gos prie Lietuvos Laisvės kovų 
paminklo. Praves s-gos Ramo
vės garbės narys kpt. A. Juš
kevičius. Tolimesnė minėjimo 
programa vyks Jaunimo centro 
mažoje salėje. Akademijoje J. 
Dainausko paskaita ir meninė 
dalis, kurią atliks sol. Algirdas 
Brazis, akompanuojant Aldonai 
Brazis. Po minėjimo vyks vaišės 
— šilti pietūs. Kviečiame Chica
gos lietuviškąją visuomenę 
dalyvauti. 

, ,Juozas Žile% ;č:us (1991-
1985), kompoziti nus, chorve
dys, muzikologas ir pedagogas, 

Lietuvos 
simbolis. 

Kažin ar kas nor- gali prilygti 
jam meninių interesų platumu 
bei veiklos užmojai.-, nuoširdžiu 
tikėjimu pasiek-.: Lietuvoje 
europinės kultūros lygį, iš
saugant tautiškumo dvasią ir 
pasiaukojimu šiam tikslui pa
siekti". Taip savo rašinį apie J. 
Žilevičių pradeda minėjimo lei
dinyje muzikologe Danutė Pet
rauskaitė, kuri panašiais žo-

x MIELI TAUTIEČIAI IR 
VISI KITI GEROS VALIOS 
ŽMONĖS, KURIE TURI RY
ŠIŲ, SU LIETUVA! Jau lygiai 
trys metai, kaip veikia lietu
viška firma „Žaibas"! Jūsų dėka 
per šį laikotarpį jūsų giminėms, 
artimiesiems ir pažįstamiems 
per firmą ..Žaibas" išsiųsta apie 
4 tūkstančius sveikinimo ir lab
daros siuntų, o tai sudarė apie 
15 tonų aukščiausios rūšies 
konservutos ir rūkytos mėsos 
gaminių, apie 60 tonų įvairių 
amerikietiškų maisto produktų: 
miltų, cukraus, kavos, kakavos, 
aliejaus, taip pat ir įvairių 
vitaminų, vaistų ir 1.1. Labai 
didelė paklausa ir iš jūsų ir iš 
Lietuvoje gyvenančių jūsų 
artimųjų! Mūsų firmos atsto
vybė Lietuvoje ir mes gauname 
namažai padėkos Jums laiškų ir 
telefonų skambučių! Artėja Šv. 
Kalėdos — mūsų visų šventė. 
Prie Kūčių stalo susėdę visada 
prisimename tuos, kurie negali 
kartu laužti šventą plotkelę, 
negali įteikti kalėdinę dovanėlę. 
Lietuviška firma „Žaibas", 
suprasdama šias problemas, 
pasiruošusi jums padėti — jūsų 
pasirinktus sveikinimo paketus 
įteiks jūsų artimiesiems Lietu
voje Šv. Kalėdų proga. Informa
cijai, žiūr. į 5 psl. 

(sk) 

x KALĖDINIAI SIUNTI
NIAI J LIETUVA pristatomi į 
namus su nuolaida. Rūbai, 
maistas, vaistai BE MUITO. 
Paskubėk i t . Iš kitur siųskite 
mums paš tu arba UPS. 
TRANSPAK 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, te l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Madų paroda, kurią ren
gia Vyresniųjų lietuvių centrais 
Seklyčioje, vyks lapkričio 13 d., 
trečiadienį. 2 vai. p.p. Kviečiami 
visi atsilankyti. Bus vaišės 
su kavute ir pyragaičiais. 

x Ketur i oftalmologai iš 
L i e t u v o s d a l y v a v o Tarp
tautinėje oftalmologų konfe
rencijoje Kalifornjoje. Tarp 
Amerikos gydytojų atsirado glo
bėjų, kur ių dėka Lietuvos 
gydytojai turėjo galimybę šioje 
konferencijoje da lyvaut i . 
Dėkojame Hines prof. A. Keler
tui už 500 auka. dr. E. Lėliui už 
150 auką, dr. T. Bennett, dr. R. 
Zak, dr. J. Liang, kurie kiek
vienas paaukojo po 100 dol. 
Norime labai padėkoti dr. Linui 
A. Sidriui už kelionės į Kali
forniją organizavimą, jos fi
nansavimą, už rūpestį ir globą. 

x ROMAS P Ū K Š T Y S , 
TRANSPAK " mos sav., vyks
ta į Lietuva laj kričio mėn. Per
veda pinigus doleriais, tvarko 
palikimus. Priima užsakymus 
AUTOMOBILIAMS. Atsiskai
tymas iki rokričio 23 d. 
TRANSPAK 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , II. 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

džiais apibūdino šį žymųjį 
lietuvį kompozitorių savo ilgo
kame pranešime J. Žilevičiaus 
100 metų sukakties minėji-
me-koncerte , į vykus i ame 
lapkričio 10 d. Jaunimo centre. 

Šis minėjimas, nežiūrint, kad 
ir nesutraukė daug žiūrovų, 
buvo gana aukšto lygio ir jame 
be J. Žilevičiaus kūrybos ži
novės D. P e t r a u s k a i t ė s i š 
Klaipėdos pasirodė šio kompozi
toriaus Amerikoje bendražygis 
dr. Leonardas Š imut i s . J . 
Žilevičiaus kūrybą sumaniai in
terpretavo pianistas Manigirdas 
Motekaitis, solistė Praurimė 
Ragienė ir „Dainavos" ansamb
lis. 

Šį nusisekusį minėjimą pra
dėjo „Margučio" radijo pro
gramos vedėjas Petras Petrutis, 
kuris tarė ilgesnį įžanginį žodį 
— įvadą į šį minėjimą. Jo kalbo
je jautėsi lyg nusiskundimo gai
delė dėl mažo publikos būrio, 
bet, jo žodžiais ta r iant , ne 
kiekybė, o kokybė yra svarbu. 

Muzikologė D. Petrauskaitė, 
kuri šiuo metu dirba Žilevi-
čiaus-Kreivėno archyve, Chica
goje, rinkdama medžiagą apie 
išeivijos lietuvius muzikus, į 
Žilevičių pažiūrėjo intymiai, 
sumaniai ir įžvalgiai . Jo s 
pranešimas buvo ilgas, be t 
nenuobodus, nes faktai buvo su
rinkti mokančio, o taip pat ir jų 
perdavimas publikai nekasdie
niškas. 

Jeigu D. Petrauskaitė savo 
pranešime prisipažino, kad su J. 
Žilevičiumi neturėjo progos 
asmeniškai bendrauti ir jos 
paskaitoje dėstyti faktai buvo 
sur inkt i iš kompozi tor iaus 
laiškų, atsiminimų, straipsnių 
bei kitų netiesioginių šaltinių, 
tai dr. L. Šimučio pranešimas 
susidėjo vien tik iš asmeninių 
kontaktų su kompozitoriumi at
pasakojimų. Dr. Šimutis, nors ir 
atėjo su sužeista ranka, trumpai 
ir vykus ia i perdavė savo 
įdomius, daug pažintinės reikš
mės turinčius momentus. J ie 
daug padės tiems, kurie ateityje 

studijuos J. Žilevičiaus asmenį 
ir kūrybą. 

Po pertraukos vykusi meninė 
minėjimo dalis buvo nemažiau 
pasisekusi už pranešimus. Pra
džioje tris J . Žilevičiaus kū
rinius padainavo sol. Praurimė 
Ragienė: „Gundė mane bernu
žėlis" (iš operetės „Raseinių 
Magdė"), „Nuliūdimo valanda" 
ir „Miške" nuskambėjo aiškiai 
ir nekasdieniškai. 

Tada J. Žilevičiaus giesmes ir 
dainas pianinu atliko muzikas 
M. Motekaitis, kuris taip pat 
akompanavo solistei ir „Daina
vos" chorui. 

Pabaigai į sceną sulipo papil-
nėjęs ir atjaunėjęs „Dainavos" 
ansamblis, savo ilgesnį pasi
rodymą pradėjęs k ū r i n i u 
„Užtraukime jaunime", pra
džioje pasidalinęs į dvi dalis — 
scenoje ir salės gale, o tik vėliau 
susiliejęs į vieną krūvą. „Oi, 
kad išauštų aušrelė" daina bu
vo ba ig ta „ D a i n a v o s " an
samblio at l ikta J. Žilevičiaus 
k ū r i n i ų k o n c e r t i n ė dal is . 
Atrodo, kad „Dainavos" an
samblis, vadovaujamas diri
gento Dariaus Polikaičio, daro 
gražią pažangą ir už tai susilau
kė šilto publikos įvertinimo. 

Kaip jau įprasta, didelė pub
likos dalis nulipo į kavinę, kur 
dar ilgokai prie kavos puodelio 
ir pyragų dalinosi įspūdžiais 
ap ie šį gražų komp. J . 
Ž i lev ič iaus s u k a k t u v i n į 
koncertą. 

Edv. Š. 

LIETUVIŲ DANTŲ 
GYDYTOJŲ TALKA 

LIETUVAI 

Dan tų sve ika tos padė t i s 
Lietuvoje po penkiasdešimties 
metų trukusios sovietų okupa
cijos yra sunkioje būklėje. 
Trūksta instrumentų, trūksta 
medžiagų, trūksta taip pat ir 
Vakarų civilizuoto pasaulio pa
tirties. 

Tokį įspūdį sus idarė dr. 
Leonidas Ragas, dirbdamas su 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Prof. dr. Aldona Slepety-
te-Janačienė pakviesta daly
vauti seminare, kurioje nagri
nėja šv. Tėvo Jono Pauliaus II 
encikliką Centesimus Annus. 
Tai buvo parašyta pop. Leono 
XIII enciklikos Rerum No-
varum šimto metų sukakčiai pa
minėti. Seminaras buvo 
Jungtinių Tautų rūmuose New 
Yorke. 

— Brooklyno Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje buvo kon
certas lapkričio 3 d. Giedojo 
solistai Aldona Vilčinskaitė, dir
banti vizituojančios muzikos 
profesore Greenwich, Ct„ ir 
Juozas Malikonis iš Vilniaus. 
Klebonas čia yra kun. Vytautas 
Palubinskas. 

atvykstančiais iš Lietuvos pa
cientais, o taip pat ir apsilankęs 
šią vasarą Sporto šventės metu 
Lietuvoje ir ten tiesiogiai 
turėjęs progą nuodugniau 
susipažinti su dabartine stoma
tologijos padėtimi Lietuvoje 
(stomatologijos terminas dabar 
vartojamas Lietuvoje apibrėžti 
dantų bei burnos gydymą ir jos 
higieną). Anot dr. L. Rago, visi 
tie trūkumai tai yra tiesioginis 
palikimas buvusios komunis
tinės sistemos ir be mūsų vaka
rietiškos patirties bei paramos 
jie bus sunkiai pašalinami. 

Panašios nuomonės yra ir kiti 
l ietuviai dantų gydytojai , 
kuriems yra tekę arč iau 
susipažinti su dabartine dantų 
sveikatos priežiūra Lietuvoje. 
Tą patį patvirtina ir sveikatos 
ministerio Juozo Olekos dr. L. 
Ragui laiškas, kuriame jis pri
taria, kad „...Lietuvos gyventojų 
stomatologinis sveikatingumas, 
lyginant su Vakarų pasaulio 
standartais, yra žemiau negu 
patenkinamas, todėl mes džiau
giamės Jūsų rodoma iniciatyva 
pagelbėti mūsų stomatologijos 
sričiai". 

Tad Chicagos apylinkėse gy
venantys dantų gydytojai ir 
ėmėsi iniciatyvos organizuoti 
talką dantų sveikatos (stoma
tologijos) lygiui Lietuvoje pa
gerinti. Jie susirišo su Loyolos 
univers i te to Odontologijos 
departamento vadovais ir jiems 
nuodugniai nušvietė dabartinę 
dantų sveikatingumo padėtį 
Lietuvoje. Iš pokalbių su jais 
susidaryta nuomonė, kad 
Loyolos universiteto Odontolo
gijos departamentas neatsisa
kytų remti konkretų projektą 
dantų sveikatingumui Lietuvoje 
pakelti ir pažadėjo tokiam pro
jektui galimą paramą. 

Šio projekto klausimams ap
tarti y ra šaukiamas Chicagos 
apylinkėse gyvenančių dantų 
gydytojų, taip pat ir visų dir
bančių bei dirbusių stomatolo
gijos srityje bei besidominčių 
šiuo klausimu asmenų susirin
kimas. Susirinkimas įvyks sek
madienį, lapkričio 17 d., apie 12 
vai. (tuoj po sumos), Lietuvių 
centre Lemonte. Negalintieji da
lyvauti yra prašomi rašyti šiuo 
adresu: American Dental Assis-
tance to Lithuania (ADAL), 511 
East 127th St., Lemont, IL 
60439. Fax 708-839-2021. Arba 
prašoma skambinti dr. Leonidui 
Ragui telefonu 708-529-0955. 

Susirinkimo iniciatoriai labai 
džiaugtųsi sulaukę gausaus da
lyvių skaičiaus, kurie prisidėtų 
prie šios talkos išvystymo. Dr. 
L. Rago žodžiais tariant, „Tarp
valstybinėm rungtynėm reikia 
ir stiprios komandos". Tai yra, 
reikia visų mūsų talkos, kad pa
gerinus Lietuvos gyventojų 
dantų sveikatingumą. 

J . Končius 

Spind J'IO" tautiniu šokiu ansamblis iš Lemonto. vadovaujamas Rasos Šoliūnaites-Poskočimienės, 
atHk*'programa Purdue universitete. 
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