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NVS pasidalins 
Sovietų Sąjungos 

turtu užsieny 
Pirmadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, rugsėjo 28 d. (Elta) — 
Iki spalio 9 dienos NVS valsty
bės ketina susitarti, kaip pasi
dalinti buvusį Sovietų Sąjungos 
turtą, esantį užsienio valsty
bėse. Dėl to AT pirmininkas Vy
tautas Landsbergis pažymėjo, 
kad neabejoja, jog Lietuvos Res
publikos nuosavybė užsienyje 
(Lietuvos ambasadų pastatai 
Romoje ir Paryžiuje), kuriais 
šiuo metu naudojasi Rusija, nė
ra šių dalybų objektas. Rusijos 
vadovybė apie Lietuvos pozici

ją buvo ne kartą informuota, 
siūlant grąžinti Lietuvos pasta
tus. Paryžiaus teisme byla dėl 
Lietuvos Respublikos ambasa
dos pradėta, bet teismas nepri
ėmė sprendimo dėl diplomatinių 
priežasčių. Italijos vyriausybė 
įsipareigojo stebėti, kad Lietu
vos ambasada Romoje nebūtų 
parduota ar perduota kitai vals
tybei. 

Kas pretenduoja į se imo 
depu ta tus 

Beveik trys ketvirtadaliai da
bartinių Lietuvos parlamentarų 
ketina tapti naujojo seimo na
riais. Iš 138 sąrašuose esančių 
deputatų net 102 vėl pasiūlė 
rinkėjams savąsias kandidatū
ras. Beveik visi jie balotiruojasi 
tose pačiose vietose, kuriose 
buvo išrinkti 1990 m. vasario ir 
kovo mėnesiais. Apygardų skai
čiui sumažėjus per puse, neretai 
oponentų vaidmenyje susitiks 
po du ir net tris dabartinius ko
legas. 

Seimo deputato mandato sieks 
ir kas trečias dabartinės vy
riausybės narys. Beveik visi iš 
ketinančių tapti deputatais į 
vyriausybę atėjo iš Aukščiausio
sios Tarybos. Tačiau ketvirto
sios vyriausybės pirmininkas 
Aleksandras Abišala ir vice
premjeras Bronislovas Lubys, 
irgi Aukščiausiosios Tarybos 
deputatai, savųjų kandidatūrų 
į seimą nekėlė. 

Tarp 1,192 kandidatų į seimo 
deputatus labiausiai patyręs ir 
mažiausiai pavargstantis parla
mentinėse batalijose — buvęs 
Lietuvos Komunistų partijos 
centrinio komiteto sekretorius 
ir paskutinio šaukimo dar sovie
tinės Lietuvos Aukščiausios Ta
rybos pirmininkas Lionginas 
Šepetys. Nuo 1967 iki 1990 me
tų jis buvo sovietinės Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos depu
tatas, paskutinius pustrečių 
metų — Lietuvos Respublikos. 

TVF ekspertų v i e šnagė 
Lietuvos Respublikos ekono

mikos ministerijoje ir Statisti
kos departamente lankėsi Tarp
tautinio Valiutos Fondo (TVF) 
mokėjimų balanso ekspertai 
Alan James ir Jan Boye. Buvo 
tartasi, kaip pagal tarptautinius 
reikalavimus atlikti apyskaitą 
ir mokėjimų balansą. Lietuvos 
s tat is t ikos d e p a r t a m e n t o 
general inis d i r e k t o r i u s 
Vladimiras Trukšinas pabrėžė, 
kad patikimų statistikos duo
menų, o ypač mokėjimų balan
so, reikalauja TVF ir kitos tarp
tautinės institucijos. Tačiau 
Lietuvoje yra apie 30,000 perso
nalinių įmonių, apie 12,000 
ūkinių bendrijų ir 7,000 akcinių 
bendrijų, ir nemaža jų dalis 
vengia pateikti duomenis apie 
savo veiklą. 

V. Landsberg i s kalbės 
J u n g t i n ė s e Tautose 

Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
sekmadienį išskrido į New Yor-
ką dalyvauti Jungtinių Tautų 
generalinės asamblėjos 47-ojoje 
sesijoje. Jis išreiškė įsitikinimą, 
kad J T padės spręsti Lietuvos ir 
kitų Baltijos kraštų problemas. 
Jos bus atspindėtos kalboje, 
kurią Landsbergis pasakys 
Generalinės asamblėjos plenari
niame posėdyje pirmadienį, su
sitikimuose su žymiais ir įtakin
gais užsienio politikais. Lands
bergio nuomone, būtų gerai, 
kad J T stebėtų, kaip išvedama 
Rusijos kariuomenė iš Lietuvos. 
Baltijos šalys pasiūlė JT svars
tyti Rusijos kariuomenės išvedi
mo problemą. 

Lie tuvos premjeras lankosi 
Lenkijoje 

Pirmadienį Lenkijos Ministrų 
Tarybos pirmininkės Hanna Su-
chocka kvietimu su oficialiu vie
nos dienos vizitu Varšuvoje 
vieši Lietuvos premjeras Alek
sandras Abišala ir jį lydintys 
asmenys. Tai pirmasis nepri
klausomos Lietuvos vyriausy
bės vadovo vizitas kaimyninėje 
Lenkijoje. 

Atskridęs į Varšuvą, Abišala 
Lietuvos vyriausybės vardu 
padėjo vainiką prie nežinomo 
kareivio kapo. Lenkijos lietuvių 
draugijos Varšuvos klube įvyko 
susitikimas su Lenkijos lietu
viais. Numatoma, kad Lietuvos 
premjeras susitiks ir su Lenki
jos prezidentu Lech Walęsa. 

Bal tų šventė Paryžiuje 
Rugsėjo 28 d. Paryžiuje prasi

deda Baltų šventė. Šventės su
manymas kilo pernai. Prancū
zijos kultūros ministro Jack 
Lange kabinete buvo svarsto
mos galimybės atkurti Prancū
zijos ir Baltijos šalių kultūrinius 
ryšius, kurie prieškario laikais 
buvo labai platūs. Valstybinių 
institucijų, kultūros įstaigų, 
organizacijų iniciatyva bus pri
statoma Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos kultūra, tradicijos ir šian
dieninis menas. 

Šventės planuose — Lietuvos 
fotografijos, šiuolaikinės skulp
tūros bei tapybos parodos, lite
ratūrinės diskusijos, lietuviškų 
filmų peržiūros, šiandienos 
kompozitorių kūrybos pristaty
mas, teatrų gastrolės. Baltų 
šventė vyks Paryžiuje ir kituose 
miestuose, fragmentiškai tęsis 
keletą metų. 

Ta rp t au t in i s teisininkų 
seminaras 

Lietuvos teisingumo ministe
rija kar tu su Europos Taryba 
rengia seminarą „Lietuvos teis
mų sistemos ir teisingumo tobu
linimas". Teisininkai praktikai, 
mokslininkai iš Autralijos, Di
džiosios Britanijos, Ispanijos, 
Italijos, Olandijos, Vokietijos ir 
kitų šalių nuo rugsėjo 29 iki 
spalio 2 d. skaitys pranešimus 
apie Vakarų teisėtvarkos patir
tį, susipažins su pertvarkoma 
Lietuvos teismų sistema. Svečių 
delegacijai vadovaus Europos 
Tarybos teisės direktorato civi
linės ir komercinės teisės sky
riaus vadovė Margaret Killerby. 

(A.M.) 

Dvi rumunes gauna balsavimo lapelius praėjusį sekmadienį vykusiuose prezidentiniuose 
rinkimuose Rumunijoje. Kaip rodo iš balsavimo būstinių išeinančių piliečių apklausinėjimai, 
manoma, kad prezidentu gali būti išrinktas reformų priešininkas, komunistas Ion Iliescu, kurį 
remia kaimuose esanti balsuotojų dauguma. Kadangi dauguma reformų rėmėjų gyvena miestuose, 
mažai vilčių, kad galėtų laimėti reformų šalininkas, Bucbaresto universiteto dekanas Emil 
Constantinescu. 

Europos Bendrijos pagalba 
Rytų ir Centrinės Europos 

kraštams 
Briuselis, rugsėjo 25 d. — 

Šiandien Briuselyje baigėsi dvi 
dienas trukęs Europos Bendri
jos PHARE kasmetinis posėdis, 
praneša Lietuvos misija prie 
Europos Bendrijos. Pirmą sykį 
jame dalyvavo ir Lietuvos Res
publikos atstovai — Tarptauti
nių ekonominių santykių mi
nistro pavaduotojas Vytautas 
Gricius ir misijos prie EB pata
rėjas Vygaudas Ušackas. 

1990 metais EB valstybių 
įkurta pagalbos tiekimo progra
ma PHARE siekė padėti reali
zuoti ekonomines ir politines 
reformas Lenkijoje ir Vengrijo
je, ypatingą dėmesį skiriant pri
vataus sektoriaus vystymui. Vė
liau į PHARE programą buvo 
įtrauktos Čekoslovakija, buvu
si Vokietijos Demokratinė Res
publika (išbuvusi PHARE šali
mi tris mėnesius), Bulgarija, 
Rumunija, Jugoslavija. Pagrin
dinė PHARE pagalbos forma — 
siuntimas konsultantų iš Vaka
rų Europos. 

Nuo šių metų pradžios 
PHARE programoje numatytas 
papildomas biudžetas Baltijos 
valstybėms, Albanijai ir Slovė
nijai. Pagal neseniai pasirašytą 
ir patvirtintą Lietuvos Respub
likos ir Europos Bendrijos komi
sijos memorandumą Europos 
Bendrijos šalys skirs 20 milijo
nų ekiu (ecu) konsultacijoms že
mės ūkio, energetikos, transpor
to, medicinos, privatizavimo, 
mažų ir vidutinio dydžio įmo
nių, socialinės apsaugos siste
mos vystymo, kitose skrityse. 

Antrame kasmetiniame 
PHARE koordinatorių pasitari
me EB komisija pateikė 
PHARE bendros orientacijos 
1993-1997 metams projektą. 
Jame numatyta, kad be tradici
nių pagalbos sričių, perorgani
zuojant ir/ar privatizuojant že
mės ūkio ir pramonės įmones, 
steigiant mažas ir vidutines 
įmones, vystant turizmą, mo
dernizuojant finansų sistemą, 
tobulinant socialines apsaugos 
sistemas, EB valstybės padės 
savo rytiniams kaimynams už
tikrinti atominės energetikos 
subjektų saugumą, padedant at
sirasti naujiems institutams 
ekonomikoje bei partneriams 
tiek privačiame, tiek ir valsty
biniame sektoriuje. 

Posėdyje kalbėję Rytų ir Cent
rinės Europos valstybių atstovai 
ragino EB komisijos pareigū
nams numatyti pagalbos ir fi
nansavimo formas PHARE 
programoje, kurios skatintų in
vesticijas. 

Latvijos, Lietuvos ir Estijos 

atstovai kreipėsi į PHARE pro
gramos vadovus prašydami 
skirti neseniai įsteigtam Balti
jos valstybių Teisiniam biurui 
teisininką-konsultantą, kuris 
teiktų rekomendacijas dėl tei
sinių aktų ruošimo, atsižvel
giant į galiojančias EB teisės 
normas. 

PHARE programos orientaci
nis planas 1993-1997 metams 
įteiktas Rytų ir Centrinės Eu
ropos atstovams, kviečiant pa
reikšti pasiūlymus. 

Ligoninės pažeidžia Medicare 
įstatymus, reikalaudamos 

mokėjimų 
Washington, DC, rugsėjo 27 

d. — JAV valdžios tyrinėtojai ra
do, kad finansinių sunkumų 
spaudžiamos ligoninės vis 
dažniau reikalauja atlyginimo 
iš daktarų, kad jiems referavo 
pacientus, o tai pažeidžia 
Medicare įstatymų nurodymus. 

JAV Sveikatos ir Žmonėms 

mai būtų nelegalūs ir sako, kad 
valdžia neturi teisės kištis į 
gydytojų ir ligoninių sutartis. 
Bet federaliniai įstatymai drau
džia reikalauti ar priimti bet 
kokius priedinius mokesčius 
(tiesioginius ar netiesioginius) 
už Medicare ar Medicaid lėšo
mis gydomų pacientų referavi-

patarnavimų (SŽP) departamen-' mą. Ligoninės ar gydytojai, da
tas neseniai paskelbtoje studi
joje rado, kad yra žymiai padau
gėję sutarčių tarp ligoninių ir 
gydytojų, kuriose gydytojas 
pažada ligoninei atlyginti už 
jam atsiųstus pacientus. Gydy
tojai, kurie atsisako pasirašyti 
tokius kontraktus/dažnai neten
ka teisių praktikuoti tose ligo
ninėse, o tai itin apsunkina ra
diologus ir kitus specialistus, 
kurie praktikuoja išimtinai ligo
ninėse. 

D. McCarty Thornton, SŽP 
departamento generalinio in
spektoriaus vyriausias teisinis 
patarėjas, sakė, kad šie iš 
gydytojų išreikalaujami mokėji
mai dažnai yra paslepiami per
nelyg didelėse sąskaitose už 

Rusija negauna 
žadėtos finansinės 

pagalbos 
Washington, DC, rugsėjo 27 

d. — Biurokratija Maskvoje ir 
Vakarų Valstybių sostinėse, 
kartu su ginčais dėl Rusijos ne
mokėjimo savo 70 bilijonų dol. 
skolos palūkanų, žymiai sulėti
no Rusijai teikiamą ekonominę 
pagalbą, praneša tarptautinių 
finansų žinovai. 

Dėl šių delsimų Rusija šįmet 
negaus visų žadėtų 24 bilijonų 
dolerių, kuriuos prez. Bush ir 
kancleris Helmut Kohl buvo 
pažadėję balandžio mėnesį, nors 
tikimasi, kad didžiausia dalis tų 
lėšų ateis iki kovo mėnesio. 
Vakarų paskolų nedavimas 
trukdys Rusijos įmonėms pirk
ti reikiamų žaliavų savo fab
rikams. Taip pat bijoma, kad to
limesnis ekonominis smukimas 
Rusijoje gali iššaukti neigiamus 
politinius pasikeitimus Rusijoje. 

Kai kurios žadėtos paskolos 
nebėra siūlomos Rusijai, kito
mis siūlomomis paskolomis ru
sai nebenori naudotis, bijodami, 
kad rubliui smarkiai krentant, 
nebegalės atgauti investuotų pi
nigų sužlugusioje rinkoje. 

Bet tai dar nereiškia, kad 
Rusija visai nebegauna pasko
lų. JAV Žemės ūkio departa
mentas, pavyzdžiui, vėl paskel
bė garantuosiąs paskolas 
rusams pirktis dar 1.5 mil. dol. 
vertės JAV užaugintų grūdų. 

Iš ko susideda pagalba 
Žadėtoji 24 bilijonų dolerių 

tarptautinė ekonominė pagal
ba Rusijai susideda iš Tarptau
tinio Valiutos fondo paskolų, 
kurių jau išmokėta 6 bilijonai 
dolerių šių metų pirmoje pusė
je, tad tikimasi, kad iki šių metų 
pabaigos TVF išpildys savo už-
sibrėžimą Rusijai paskolinti 11 

bilijonų dol. 
13 bilijonų dolerių pašalpos 

susidarys iš palūkanų mokė
jimų atidėjimo, naujų paskolų iš 
daugialypių institucijų ir specia
liai sukurto fondo apsaugoti 
rublio vertę. Bet vienas šios sri
ties specialistas ekonomistas 
Harvardo universitete Jefrrey 
Sachs sako, kad specifiniai duo
menys, iš ko susidarys žadėtoji 
24 bil. dol 
neaiškūs. 

s 

lyvaujantys tokiuose veiksmuo
se, gali būti pašalinti iš Medi-
care/Medicaid dalyvaujančių gy
dytojų tarpo ir gali būti finan
siškai baudžiami iki 25,000 dol. 

Šie įstatymai buvo pravesti, 
norint išvengti finansinės 
paskatos gydytojams užsakyti 
nereikalingus tyrimus ar kon
sultacijas, nes tai pakelia 
medicininės priežiūros kainas. 
Beveik pusė visų pacientų ligo
ninėse yra gydomi Medicare 
Medicaid lėšomis. 

Šie tyrinėjimai vyksta laiku, 
kai daugelis ligoninių finansi
niai nebeišsiverčia, nežiūrint 
pastangų agresyviai pakelti 
savo pajamas; kai draudimo ir 
valdžios įstaigos mažina savo 

gydytojams suteiktus ligoninių mokėjimus už įvairius medici-
patarnavimus (pvz. buhalterijos, 
reklamos ar sąskaitų išsiunti
nėjimo), kurios keliagubai vir
šija normalias tų patarnavimų 
kainas. 

- Vienu atveju iš gydytojų bu
vo reikalaujama, kad radiologai 
pusę savo pajamų už suteiktus 
patarnavimus įmokėtų į ligoni
nės nuolatinių pajamų fondą. 
Kitu atveju ligonine reikalavo, 
kad gydytojai naudotųsi ligoni
nės padalinio firmos teikiamu 
sąskaitų išsiuntinėjimo patarna
vimu. 

Ligoninių administratoriai 
paneigia, kad tokie reikalavi-

ninius patarnavimus, o ligoni
nių kainos už juos auga. 

Dabar jau Virginijos valstijo
je radiologų grupė iškėlė 
ieškinį ligoninei, kuri jiems ne
beleido ten praktikuoti radio
logijos skyriuje, po to, kai jie at
sisakė naudotis ligoninės nuro
dytų firmų patarnavimais. 

— Rusijos prez. Boris Jelci
nas tikisi, kad pradėdamas mil
žinišką įmonių privatizavimo 
kampaniją, jis galės sustiprinti 
ir Rusijos ekonomiją ir mažtan-
tį savo populiarumą. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Jeruzalėje rugsėjo 19 d. 
Izraelio radiją pranešė, kad 
Vokietija ateinančių metų biu
džete numatė 67 mil. dolerių, 
kurie bus išmokėti žydams, gy
venusiems buvusios Rytų Vo
kietijos teritorijoje Hitlerio 
laikais. Vakarų Vokietija jau 
anksčiau yra išmokėjusi bili
jonus dolerių žydams, išliku
siems nuo nacių persekiojimo, ir 
Izraelio valstybei. 

— Bu lga r i j o s atominė 
elektrinė Kozlodui turėjo du 
gaisrus per 12 valandų, bet abu 
buvo tuoj pat užgesinti, nepa
darę didelės žalos. Abu reakto
riai buvo uždaryti pataisy
mams, tad neįvyko jokių radio
aktyvumo išsiveržimų. Gaisrai 
kilo dėl elektrinių trumpų 
sujungimų. 

— Rusijos gynybos ministras 
paneigė, kad Rusijos povandeni
nis laivas plaukiojo Švedijos te
ritoriniuose vandenyse. Antra
dienį Švedijos min. pirm. Carl 
Bildt pareiškė įtariąs, kad 
laivyno susektas povandeninis 
laivas toje vietoje buvęs rusų. 
Tai per 10 metų aiškiausiai pa
reikštas Švedijos įtarimas rusų. 

— JAV spaudžia JT Saugumo 
tarybą konfiskuoti bilijonus 
dolerių Irako pinigų, laikomų 
užsienio bankuose, kad jais būtų 
galima finansuoti jų atominių 
ginklų naikinimo prižiūrėjimą 
ir teikti humanitarinę pagalbą 
kurdams šiaurėje ir šiitų disi
dentams pietuose. 

suma, tebelieka 

Rusijos nusiskundimai, kad 
žadėtoji ekonominė pagalba ne
ateina kaip žadėta, didžiausia 
dalimi kyla iš to, kad Rusijai ne
pavyksta sutelkti pakankamai 
konvertuojamos valiutos mokė
ti jai priklausančią 6 1 % dalį 
savo skolų palūkanų. Ministro 
pirm. pavaduotojas Aleksandr 
Sokin trečiadienį pranešė, kad 
Ispanija nebeduoda žadėtų 1.5 
bil. dol. kreditų, nes Rusija jau 
atsilikusi 200 mil. dol. palū
kanų mokėjime. 

Kas i r kodėl neduoda pinigų 
Britanijos pareigūnas prane

šė, kad Europos Bendrija atidės 
žadėtos 460 mil. dol. paskolos 
maistui pirkti išmokėjimą, nes 
ji dar negavusi jai priklausomo 
13 mil. dol. palūkanų mokėjimo. 
Europos Atstatymo ir Vystymo 
bankas teduos tik 17 mil. dol. iš 
žadėto 1 bilijono, nes neranda 
patikimų skolininkų Rusijoje. 
Prieš du mėnesius TVF pasiūlė 
Rusijai 1 bilijono dolerių pasko
lą, bet Rusija atsisakė ja pasi
naudoti, nes reikalaujama 7.5% 
palūkanų ratą yra j a i per 
aukšta. Nors Pasaulio bankas 
rugpjūčio 6 d. patvirtino 600 
mil. dol. paskolų Rusijai ap
mokėti būtinus importus Rusi
jos energijos, transportacijos ir 
ūkio pramonėms, teisiniai bei 
techniniai ginčai neleidžia pa
skolos sutarties pasirašyti. 

Pereitą vasarą buvo atidėtas 
iki 1993 metų numatyto rublio 
stabilizavimo fondo sukūrimas, 
kuris yra dalis žadėtosios 24 bil. 
dol. pašalpos, nes Rusijai ne
pavyksta stabilizuoti infliacijos 
ir sutramdyti valdžios daromų 
išlaidų. Dėl tų pačių priežasčių 
yra sulaikoma priedinė 3 bil. 
dol. TVF paskola. 

JAV garantuojama 2.2 bil. 
dol. paskola Rusijai pirktis aly
vą ir dujas yra užšaldyta, ki
tiems Vakarų kraštams reika
laujant garantijų primenybėms 
jų padarytoms paskoloms. 

Didžiausia dalis žadėtųjų pini
gų buvo pažadėta prez. M. Gor
bačiovui prieš jo atsistatydini
mą, labai mažai buvo pažadėta 
prez. B. Jelcinui. JAV yra vie
nintelė likusi valstybė, tebeda
ranti dėdelių paskolų garantijas 
Rusijai, pareiškė Viktor F. Kro-
nyov, prez. Jelcino patarėjas. 

KALENDORIUS 

Rugsėjo 29 d.: Arkangelai 
Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, 
Kęsgailą, Litas. 

Rugsėjo 30 d : Jeronimas, So
fija, Žymantas, Inga. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:44, leidžiasi 6:38. 
Temperatūra dieną 59 F (15 

C), naktį 30 F -1 C). Antradienis 
bus dal inai sau lė t a s , su 
galimybe lietaus ryte 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

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

MOTERS KLIMAKSO 
SUKELTI NERVINIAI 

NEGERUMAI (7) 
Klimakso sulaukusios moters 

moteriškų hormonų pasikei
timas ryškiai išaiškina jos nusi
skundimus: nervinį jautrumą, 
baimingumą, nenustigimą vie
toje ir neramumą. 

Tokius ir daugelį kitų psi
chologinių pakitimų, atsiran
dančių moters pusamžyje, dau
gelis rimtų tyrinėtojų nelaiko 
hormonų sukeltais. Yra moterų, 
kurioms tie nerviniai nege
rumai pranyksta, pradėjus 
gydyti estrogenais, kai kurioms 
moterims estrogenai visai nepa
deda. Kai gydytojas, normaliai 
hormonais gydęs moterį, nieko 
jai nepadeda, gali būti, kad tie 
jos nerviniai simptomai nėra 
sukelti moteriškų hormonų 
stokos. Tokiu atveju reikia tar
tis su specialistu. Kartais ki
tokie vaistai, ne hormonai, 
tokioms moterims padeda. 

Dabar atl iekami tyr imai 
estrogenų įtakos smegenų veik
lai nustatyti. Atsakymo dar 
laukiama. 

Nemiga — insomnia 
Sumažėjus moter iškiems 

hormonams, smegenų dalies, 
vadinamos hypothalamus, vei
kimas pakinta; ta dalis kon
troliuoja miego centrą. Ši
lumos išpylimas naktimis gali 
sutrukdyti įprastą moters mie
gojimą. Kai kurie gydytojai 
mano, kad pas tokias moteris 
atsiranda nerviniai negerumai 
iš dalies ir dėl nemigos. Taip ir 
vyksta: šilumos išpylimas ir 
nemiegojimas naktį sukelia ry
tojaus įsijautrinimą. 

Gydantis moteriškais hormo
nais, susitvarko, ar bent 
sumažėja šilumos išp> Urnas, o 
taip pat ir nemiga. 

Jei moteris ir jos gydytojas nu
taria nevartoti estrogenų, nėra 
užtikrinimo, kad šilumos išpy
limas ir nemiga pranyks. Pa
prastai smegenys prisitaiko prie 
sumažinto hormonų kiekio ir 
miegas sugrįžta į normalias 
vėžes. Iki šiol dar negalima nu
statyti, kuri moteris ims nemie
goti, o kuri visai nejaus jokio 
miegojimo sutrikimo. 

Taigi, kai nemiga ilgai užsi
tęsia, gali gydytojas tokiai mo
teriai prirašyti raminančių ar 
migdančių vaistų. Reikia tartis 
su juo. Žinoma, yra dar ir kitų 
miegą trukdančių priežasčių. 
Atitinkamais tyrimais ir jos su
randamos. 

DARŽOVĖS KATARAKTA 
ŠALINA, O CIGARETĖS 

JA ARTINA 

Klausimas. Kaip čia iš tik
rųjų yra su ta katarakta: ar tei
sybė, kad jos galima išvengti 
vien daug vaisių-daržovių 
valgant. Apie tai aš skaičiau, o 
gal, Tamsta daktare, paaiškinsi 
plačiau. 

Atsakymas. Bostoniškiai 
tyrinėtojai paskelbė Londono 
medicininiame žurnale — ,,The 
British Medical Journal" gerą 
žinią moterims (aišku ji tinka ir 
vyrams) apie apakimą arti
nančios ligos — kataraktos iš
vengimą daržovių pagalba. 

O kiek daug mūsiškių vyrų ir 
moterų, sulaukę kataraktos su
brendimo ir dr. Sidrio patarti 
operuotis, labai nusimena ir tei
raujasi, kas daryti? Aišku, jei 
jau subrandinai kataraktą — 
jau apanki, leisk akies chi
rurgui ją gražiai pasalinti ir 
pildyk visus jo nurodymus. 

Bet dr. Sidrys ir visi kiti jo 
specialybės gydytojai nesupyks, 
jei kiekvienas lietuvis išleis 
akies chirurgus t rumpam 
poilsiui: visai nesulauks ka
taraktos savo akyse. Tada ir 
mūsiškiai, ir okulistas neturės 
jokio rūpesčio su katarakta. 

Bet kaip tas atsitiks? Kaip tas 
akis nuo kataraktos apsaugoti? 
— kiekvienas teirausis. 

Nagi, štai kaip!. Nereikia 
keltis į mėnulį su astronautais, 
kad akys atsigautų nuo kata
raktos, užteks išeiti į darbščios 
šeimininkės daržą ir jau ten 
pradėti nevirtomis daržovėmis 
savas akis nuo kataraktos 
gydyti. 

Žinoma, netikėsite, kad toks 
didelis gėris — nuo aklumo išsi
gelbėjimas per kataraktos iš
vengimą galimas taip lengvai 
pasiekti. Bet taip yra! Jau 1987 
m. knygos „Cataract Prevention 
and Care" autorius John H. To-
be patarė gintis nuo kataraktos 
daržovėmis ir vaisiais. O dabar 
Bostone gyveną tyrinėtojai, iš
tyrę daugiau negu 50,000 mo
terų, kaip jos, gausiai vitamino 
A turinčių daržovių valgydamos 
(tai kopūstai ir kitos žalios spal
vos daržovės, salotai, špinatai ir 
pan.) ir nuolat per metų metus 
taip besielgdamos, kartu dar 
vitaminą C imdamos, sumažino 
net 39% pavojų susilaukti kata
raktos, palyginant su tomis mo
teriškėmis, kurios mažiausiai tų 
dviejų (A ir C) vitaminų valgė. 

Dirbus Brigham and Women's 
Hospital, gyd. Meir Stampfer su 
talkininkais pasirinko špinatus, 
kaip ypač gerai saugančius akis 
nuo negerovių. 

Jis tvirtina, kad akis apsau
gąs nuo kataraktos veiksnys 
gali nebūti vitaminas A, gali 
būt i ir ki tose daržovėse 
karotenoidai (carotenoids). Mat, 
nors morkos yra geriausias Beta 
carotene šaltinis, vienok špina 
tai geriau už morkas saugoja 
akis nuo kataraktos. 

Gera naujiena nuo daržo vėse-
vaisiuose esamas prieš degini-
mą-oksidaciją medžiaga (antio-
xidant micronutrients) ir jų 
įtaką kataraktos sumažinimui 
buvo per ištisus aštuonerius 
metus surinkta, stebint 45-67 
metų amžiaus moteris. Tas buvo 
atlikta, pradedant 1980 metais. 

Nors kataraktos operacijos 
yra sėkmingos, jos sunaudoja 
12% Medicare lėšų. Bostone dir
bančio tyrinėtojo dr. Stampfer 
tvirtinimu, kataraktos atitoli
nimas 10 metų gali 45% su
mažinti kataraktos operacijos 
reikalingumą. 

Dėl ko ka ta rak ta a ts i randa? 

Tas tyrinėtojas tvirtina, kad 
akies lęšiuke esą baltymai or
ganiškai deginami — oksiduoja
mi ir drumzlėja, o gausios prieš 
tokį deginimą medžiagos (antio-
xidantas), esančios daržovėse, 
trukdo minėtą oksidavimą ir il
giau palaiko skaidrų akies 
lęšiuką — atitolins kataraktą. 
Tyrimų duomenys rodo, jog ilga
laikis vitamino C vartojimas 
teikia akių lęšiukui apsaugą, o 
visų imami ,,Multivitaminai" 
neapsaugo akies lęšiuko nuo 
drumzlių, nes tabletėse 
vitamino C yra tik 60-90 mili
gramų. Imdamas vitaminą C 
tabletėse, gauni 250 ar 500 mg 
vitamino C. 

Todėl naudojamas „Multivita-
mino" tabletes dėl esamu jose 
kitokių mineralų, priedui dar 

paimk vitamino C po 500 mg 
tabletes kas 8 valandas, taigi 3 
kartus per parą. 

Tas vitamino C kiekis, kartu 
su 5-6 kartus per dieną suval
gomomis daržovėmis-vaisiais, 
suteiks gana gerą akims nuo ka
taraktos apsaugą. 

Dr. Stempfer tvirtina, kad tos 
moterys, kurios valgė per 10 ar 
daugiau metų minėtas daržo-
ves-vaisius kasdien po 5 kartus 
ir vitaminą C, sumažino akies 
kataraktos pavojų 45%. 

Kartu dirbanti su minėtu Bos
tono tyrinėtoju, Susan Han-
kinson, M.D., tvirtina, kad dr. 
Stampfer tyrimų duomenys apie 
gausų vaisių-daržovių ir vi
tamino C vartojmą sutinka su 
šio krašto maistu besirūpinan
čios organizacijos (USDA) pa
tarimu valgyti kasdien 5 kartus 
įvairius vaisius-daržoves. 

Dar žinotina, kad valgant 
daug daržovių-vaisių, reikia 
kasdien bent du kartus suval
gyti gausiai vitamino A 
turinčiąsias daržoves: špinatus, 
saldžias bulves ir skvašus 
(sąuash). 

Nepamirškime valgyti įvai
rias daržoves-vaisius, nes kol 
kas nenustatyta, kuri tikrai 
tose daržovėse-vaisiuose me
džiaga teikia apsaugą nuo kata
raktos. Dar nepamirškime, kad 
toks mišrus daržovių valgymas 
turi būti lietuvio viso gyvenimo 
įprotis, įgyjamas jau nuo ma
žens, o dabar užlaikomas, iki 
gerokai nunokus nukrentant į 
Dievo krepšį. 

KLAUSOS NETEKUSIAM 
PAGALBA 

Klausimas. Mielas Daktare, 
šį pavasarį lankiausi Lietuvoje. 
Aplankiau totališkai sunai
kintą savo tėvų buvusią sodybą, 
pabraidžiojau po gimtuosius 
laukus, dalyvavau gimtųjų 
Viekšnelių bažnytkaimio baž
nyčioje Sekminių atlaiduose. Su 
daugeliu kalbėjausi. Žmonės 
prašė ir šio ir to, ir visiems paža
dėjau, jei galėsiu, padėti. Teko 
grįžus kalbėtis ir su advokatais 
ir gydytojais ir laikraščiuose 
padaryti paieškų. Teisiniais 
klausimais pa ta r ia duktė 
Daina, dėl vaistų pataria mano 
draugas dr. Brinkis, paieškas 
padaryti sugebu pats. Tačiau 
vien.i sveikatos klausimu drįstu 
varginti Jus, kaip Lietuvoje bai
gusį medicinos mokslus. 

Tėvai (ūkininkai) prie manęs 
atvedė gražutę 9-11 m. mergy
tę su tokiomis gražiomis aky
tėmis, bet labai silpna klausa. 
Tokia silpna klausa nuo pat 
gimimo. Vakare j tą vietą, kur 
aš buvau apsistojęs, atnešė 
klinikinių tyrinėjimų kortelę. 
Labai prašau, Daktare, pasižiū
rėti į tą kortelę ir pasakyti, ar 
įmanoma tai mergytei kaip nors 
padėti, jei jau klausos ir neatsta
tyti, tai bent sustiprinti. 

Žinau, kad jie labai laukia iš 
manęs žinios. O aš iš Jūsų. 

Ta ligonė - V. Činskytė iš 
Viekšnelių km., Luokės valsč., 
Telšių apskr. Tos mergytės var
du reiškiu Jums padėką. 

Atsakymas. Gerai, kad rūpi
nies padėti vargingiausiam 
saviškiui. Tai išmintingo žmo
gaus elgsena. Mergytės klausa 
labai sugadinta iš prigimties. 
Visi žinokime, kad tėvai turi 
sveikai naują gyvybę pradėti, 
taip ji turi būti išnešiota, pa
gimdyta ir užauginta. Tada 
mažiau bus prigimtų negerumų. 
Ypač rūkalai, svaigalai, netikęs 
maistas turi galutinai dingti iš 
lietuviškos pastogos. 

Kadangi daugelis iš čia ir 
Lietuvos tuo reikalu teiraujasi, 
visi ant visados klausos pageri
nimo reikale žinokime štai ką: 
Lietuvoje klausos aparatai 
brangūs ir visokio tinkamumo. 
Chicagoje yra irgi daug visokių 
klausos taisytojų. Dalis jų savo 
vardo neverti. Todėl būkime 
atsargūs. 

Lietuviams bene paran
kiausias bus šis: Hearing 
Health Center, 30 N. Michigan 

Balfo pirmininkė Maria Rudienė lankėsi Lietuvoje, Telšių centrinėje 
ligoninėje ir moterų skyriuje. Iš kairės: l igoninės direktorius, Maria Rudienė 
ir dr. Antanas Gudauskas, akušerijos skyr iaus direktorius. 

PRANCŪZO 
IŠGYVENIMAI 

OKUP. LIETUVOS 
KALĖJIMUOSE 

Turime nemaža knygų ir įvai
rių reportažų vienokioj ar ki
tokioj formoj, kuriuos parašė 
mūsų tautiečiai, kentėję žiau
raus okupanto sauvaliavimus 
kalėjimuose, tardymo kamerose 
ar Sibiro taigose tais nelemties 
tautos naikinimo metais. Sį 
pavasarį, lankantis tėvynėje, 
teko patirti, kad yra paruošta 
dar pora šios srities knygų, iš 
kurių viena netrukus dar šiais 
metais tur i pasirodyti. Tai vis 
istoriniai liudijimai apie mūsų 
tautos nepalaužiamą ryžtą gy
vastingumui išlaikyti. 

Pagaliau mes turime malonią 
staigmeną matyti šios srities 
knygų tarpe ir vieną išleistą 
prancūzų kalba, pavadintą 
„Mes prisons en Lituanie", ku
rioje jos autorius Georgės 
Matore aprašo savo asmeniškus 
išgyvenimus Šiaulių ir Kauno 
kalėjimuose raudonosios oku
pacijos metais. Bet, kaip knygo
je skai tome, tai ir rudoji 
okupacija jam ramybės nedavė. 

Knyga susideda iš 345 pusla
pių ir yra paįvairinta ilius
tracijomis. Autorius gimė Pa
ryžiuje, yra garbės legiono ka
rininkas, lingvistas — moksli
ninkas, pokario metais profeso
riavęs Besancon ir Sorbonne 
universitetuose. Kelis kartus 
buvo Prancūzų Akademijos lau
reatas. Šiuo metu yra pensijoje 
ir yra organizacijos „Liberte 
pour les Baltes" prezidentas. Jo 
veiklos dėka Lietuvon buvo 
atsiųstos dvi tonos knygų, už 
kurias Vytautas Landsbergis, 
AT pirmininkas, išreiškė jam 
padėką. Autorius, būdamas pre
zidento Mitterrand palydos 
dalyvis, šiemet lankėsi Lietuvo
je, rado joje daug pasikeitimų ir, 
kaip laiške išsireiškė, ne visada 
į gerą pusę. 

Georgės Matore ryšys su Lie
tuva prasidėjo 1938 metų spalio 
mėn., kai jis atvyko dėstyti 
prancūzų kalbą Prekybos insti
tute Klaipėdoje, vėliau Šiauliuo
se ir dar vėliau Vilniaus univer
sitete, sovietams okupavus Lie
tuvą. Įdomu, kad prancūzų kal-

Ave., Chicago, Illinois 60602. 
Tel. 312-263-7171. Galite į jį 
kreiptis asmeniškai ar laišku, 
bet tik su negirdinčiojo audio-
grama, kurią padaro specialis
tas Lietuvoje ir čia. 

Tamstos man prisiųstą audio-
gramą šis centras nukopijavo ir 
už 470 dol., plūs dar 10 dol. už 
tris į ausį įkišamus (kuris bus 
tinkamesnis) modelius gausite 
klausos aparatą. Geriausiai 
išliejamą ausiai formą-mold-mo 
delį, kad padarytų Lietuvoje — 
specialiai tam ligoniui tinkamą. 
Jo neturint, tenks pasirinkti iš 
trijų to centro duodamų. Apara
tas uždedamas už ausies. Gali
te rašyti ar skambinti tam cen
trui, paminint, kad Jonas pali
ko audiogramą. Galite man pi
nigus prisių.sti, su kvitu gausite 
ir aparatą. 

bai universitete dėstyti autorių 
kv ie tė švietimo komisaras 
Venclova ir net pats SSSR am
basadorius Dekazonov gal dėl 
to, kad Prancūzijos atstovybė 
turėjo likviduotis ir visi pran
cūzų piliečiai apleisti Lietuvą. 
Bet atrodo, kad NKVD turėjo 
daugiau galios, negu ambasa
doriai. Kadangi Matore jau 
buvo sutaręs vedybas su Johan-
na Mačiukaite (knygoj vadina
ma Aldona), tai jis liko profe
soriauti Lietuvoje. Tačiau 1940 
m. spalio 20 dieną jis buvo suim
tas, apkaltintas šnipinėjimu ir 
nuteistas aštuonerių metų sun
kiesiems darbams Sibire ir 
l a ikomas Kauno kalėjimo 
146-toje kameroje, laukiant tran
sporto eilės į Sibirą. Vokiečiams 
pradėjus karą su sovietais, 
Matore išsilaisvino iš kalėjimo 
kartu su kitais kaliniais ir 
pėsčias grįžo į Vilnių pas savo 
sužieduotinę. Pagaliau nugalė
jęs vokiečių trukdymus, gavo 
keliavimui leidimus ir, nepai
sant pavojingos rizikos, juodu 
persikėlė į Paryžių kaip vyras ir 
žmona. 

Knyga yra skaitoma su dide
liu įdomumu ir, kartą ją 
pradėjus, sunku atsitraukti nuo 
jos. Ypatingai gyvai aprašomas 
gyvenimas kalėjimo kamerose 
ir kaip buvo stengiamasi tarpu
savyje bendrauti ir pagreitinti 
laiko slinkimą, pavyzdžiui, 
Matore mokė prancūzų kalbą, o 
Rozenblatas — rusų. Aplamai ši 
knyga yra gyvas, autentiškas 
užsieniečio liudijimas apie 
sovietų žiaurumus. Skaitant 
susidaro įspūdis, kad autorius 
turi ypatingai gerą atmintį ir 
nuostabų žinių lobį meno ir 
muzikos srityse. Turbūt tai yra 
būdinga prancūzams. 

Knyga „Mes prisons en Li
tuanie" („Mano kalėjimai Lie
tuvoje") turėtų pasiekti kiekvie
ną mūsų tautietį, pažengusį ar 
tik pradedantį gilintis prancūzų 
kalboje, ir tuo būtų parodomas 
mūsų dėkingumas nuoširdžiam 
Lietuvą pamėgusiam profeso
riui Geoges Matore. 

Knygos kaina su persiuntimu 
yra Amerikos 35 dol. Užsakyti 
galima kreipiantis: Editions du 
Griot, 34, rue Yves Kermen 
92100 Boulogne, France. 

Paul ius F. Endzelis 
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UŽ DVIRAČIŲ 
REGISTRACIJĄ 

Aldermanas Burton Natarus 
pasiūlė miesto tarybai įstatymą, 
kad būtų registruojami dvi
račiai, imant už registraciją 
bent po 1 dol. mokesčio. Šiuo 
metu tėra užregistruoti tik apie 
2,000 dviračių, bet jų mieste 
tikrai daug daugiau. Registra
cijos mokestis šiek tiek 
papildytų iždą, o, turint dviračių 
numerius, policija lengviau 
galėtų atrasti pavogtų dviračių 

savininkus ir jiems nuosavybę 
grąžinti. Pasiūlymas iškilo 
todėl, kad miesto taryba 
paskyrė 750,000 dol. viešose 
vietose įtaisyti specialias dvi
račiams pastatyti vietas. 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D.. S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog ; Medicare 

priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
3494 W. 71 Street, Chicago 

Tel. (1-312) 434-8*40 (veikia 24 va i ) 
S*irm., antr.. ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
pUz. (708)246-00*7; arba (701)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CBAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaeki Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kur paukštė tupi, ten ir 
plunksnas palieka. 

Paukštyčiai senųjų paukščių 
giesmę gieda. 

Gerą paukštį dviem kulkom 
šauna. 

Žemaičiu patarlės 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E t t t Superlor, Sulte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Te l . — (1-312) 337-1265 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 
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Valandos pagal susitarimą 
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6132 S. Kedzte Ave. , Chicago 
1-312) 778-6969 arba (1-312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaeki Road. 
Tel . (1-312) 595-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr. penki 12-3 v p p . ketv. 2-7 vv 

Reikalui esant atvažiuoju i r ; namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St., Chicago. IL 
Tel . (1-312) 476-2112 

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

IL 

Tai. kabineto Ir bute: (706)652-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So 501h Ave., Ckero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgių 
5635 S. Pulaeki Rd.. Chicago 

312-595-1955 
172 Sehlller 91., Elmhurat. IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEHIgott Ir Dr. Adama 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weet Ave. , Ortend Park 
709-349-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708 355-8779 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 
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Rez. (1-312)779-5833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd 81. 
Vai pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4| 

6-9; antr 12-6; penkt 10-12; 1-6. 

K a b . tel. ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Ked7'e Av«t., 
Chicago, III. 60652 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Buiidmg 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D 

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (709) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago, IH. 
Tel. (1 312)925-2870 

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8. Roberte Rd., Hickory HrHe, IL 
1 mylia \ vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (709) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2619 W. 71etSt . 

Tel. (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Paloe Vieton Center, 7152 W. 127tb 81 
Palos Hgts. III Ketv vai. 3-6 v v 

Tel. (709) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

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

Kabineto ta i . (1-312) 776-2880. 
Rez. (709) 449-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 w 71et Street 
(1-312)434-2123 
Pirm 2 7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

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

Kalbame lietuviškai 
616S S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Mertlcal Center-

Napervflle Campus 
1020 E. Ogtfen Ave., Sutta 310. 

NapervMe IL 90893 
Tat. 1-709-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 



Dėkime grūdą prie grūdo 

Į LIETUVOS 
ISTORIJOS 
ARUODUS 

Norint susirinkti savo praei
t ies palikimą, pirmiausiai 
reikia žinoti, ką turėjome ir kas 
yra prarasta. Reikia padaryti 
inventorizaciją turimo ir išgrai
byto Lietuvos istorinio ir meni
nio palikimo. Ir tai reikia daryti 
skubiai, kadangi tas klausimas 
turi būti keliamas tarptautinėse 
derybose su kaimynais. Spau
doje buvo rašyta apie sutartį su 
Rusija. Tačiau neteko pastebėti, 
kad būtų iškeltas Lietuvos is
torinio turto susigrąžinimo 
klausimas. Praeityje gal netu
rėjome parengtų specialistų ir 
žinovų. Dabar yra visai kita 
padėtis. Turiu prisirinkęs be
veik pilną dėžutę įvairių vizi
tinių kortelių. Tai vis svečių-tė-
vynainių palikti suvenyrai. 
Randu daug įvairių specialybių: 
„dailėtyrininkų", „menoty
rininkų", „bibliografų", „is
torinių mokslų kandidatų" ir ki
tokių. Ką jie dabar veikia? 
Nejaugi visi pabiro po pasaulį, 
ieškodami „bet kokio darbo už 
valiutą". Atrodo, kad „istorinių 
mokslų kandidatai (buvę mark
sizmo teoretikai)" dabar save 
pasiskelbę filosofais. Tad isto
rijai naudos iš jų nebėra. 

Lietuva 1920 m., nors ir ne
turėdama tiek daug tų jau mi
nėtų „specialistų", tačiau 
„Maskvos sutartyje" įrašė ir is
torinio turto grąžinimą. Sutar
ties teksto neturiu, tad detalių 
negaliu nurodyti. Tačiau žinau, 
kad grąžino didžiąją dalį išvežtų 
varpų, Pažaislio vienuolyno ste
buklingąjį Dievo Motinos pa
veikslą (manoma esant Ruben
so). Kauno gubernijos archyvo 
dalį, kas ir sudarė pagrindą 
Kauno archyvui. Tačiau rusai, 
būdami rusais, nors ir pasiža
dėjo, bet „Lietuvos metrikos" 
(D.L.K. archyvo dalis) ne
grąžino. Maskva apsižiūrėjo ir 
motyvavo, kad metrikos didžioji 
dalis apima rusiškąsias žemes. 
Taip pat negrąžino ir 1832 m. 
uždaryto Vilniaus universiteto 
ir bibliotekos, ir archyvų. Po 
nesėkmingo sukilimo ir Vil
niaus universiteto uždarymo ne 
tik universiteto biblioteka buvo 
išvežta į Kijevą ir Charkovą, bet 
taip pat ir įvairių vienuolynų 
rinkiniai, kurie buvo labai gau
sūs. Tokiu būdu apiplėšus ir 
nuskurdinus Vilnių, rusai pra
dėjo „savo" rinkiniais ir kultū
ra didžiuotis. 

Iš Vilniaus išplėštais turtais 
pasipuošė Kremlius, praturtėjo 
Ermitažas ir rusų didikų rūmai. 
Jeigu negalime dabar bent 
dalies atgauti to, kas buvo 
išplėšta, tai turime bent pilną 
katalogą su visa reikiama 
informacija turėti. O reikalui 
iškilus, kad būtų galima aiš
kiais faktais, o n e tik bend
romis frazėmis operuoti. Reikia 
stebėtis, kad, besiderant su 
Rusijos pareigūnais, neiš
keliamas klausimas net tos me
džiagos, kuri buvo išplėšta jau 
sovietinių įstaigų parėdymu. 
Sovietų Sąjungai neva sutikus 
Lietuvai Vilnių sugrąžinti, su 
pačiu sugrąžinimu jie visai ne
skubėjo. Pirmiausiai, Stalinas 
visai nesiskaitė su Rusijos-Lie-
tuvos 1920 m. sutartimi. Ir 
Lietuvai neva tai „grąžino" tik 
mažą krašto dali. O antra, prieš 
grąžinant, ką galėjo, viską plė
šė. Išplėštos durų rankenos, 
parketas ar krosnių durelės yra 
pakeičiamos. Visai kitas reika
las, — tai kultūrinis palikimas. 

Dabar paminėsiu tik VVrub-
lewskių vardo bibliotekos ir ar
chyvo apiplėšimą. Kadangi tai 
buvo atlikta 1939 m. spalio 
mėn., tad dar neturėtų būti užsi-

senėjęs reikalas. Si biblioteka 
buvo garsi tuo, kad joje buvo 
žymiausia kolekcija, susijusi su 
masonų veikla. „1939. X. iš 
Maskvos atvažiavę sovietų 
pareigūnai iš šios bibliotekos 
išplėšė ir išvežė visą rinkinį 
Li tuanica , V i ln i ana e t 
Albaruthenica, kur buvo 678 t.t. 
Vilniuje išleistų XVI-XVm a. 
knygų. Taip pat išvežė visas 
senąsias stačiatikių ir unitų 
knygas, daug istorijos veikalų, 
rankraščių, žemėlapių ir visą 
masoniką. Taip iš šios biblio
tekos dingo apie 7340 tomų 
(L.E.XXXTV)". Nereikia ste
bėtis,kad rusai plėšimus vykdė, 
bet daugiau tuo faktu, kad nei 
Lietuvos valdžia, nei kultūri
ninkai to klausimo beveik nė 
nekelia. Ne vien tik rusai plė
šimus vykdė, daug ką ir vokie
čiai į „Vaterlandą" išsigabeno 
arba vietoje sunaikino (Ju-
daicą), o Vilniuje jos rinkiniai 
buvo pasaulinio garso. 

VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETAS UŽBAIGĖ 

TREČIUOSIUS METUS 

* * * 

Labai keista yra skaityti arba 
girdėti apie rusų-lietuvių kultū
rinį bendravimą arba klausytis 
jų skundus apie „skriaudžiamą 
rusišką mažumą". O tai yra dėl 
to, kad mes tylėdami duodame 
jiems progos garsiai kalbėti. Šis 
tas yra daroma, bet ne or
ganizuotai ir ne valstybiniu 
mastu. „Pokario metais visiems 
gerai žinomas kraštotyrininkas 
inžinierius Ignas Jablonskis, 
buvęs Kretingos muziejaus di
rektorius, ne kartą reikalavo, 
kad Lietuvai būtų grąžintas iki 
karo Kretingos muziejuje buvęs 
gintaro rinkinys. Unikalų gin
taro lobį eksponuoti paėmė 
Kauno Karo muziejus, o iš ten 
savo ruožtu jį „pasiskolino" 
Maskva. Tai buvę 1940-1941 
metais. Po karo, nepaisant visų 
prašymų, Lietuvon jis negrąžin
tas. Kodėl mes tylime? Kodėl 
neieškome savųjų lobių, kuriuos 
pagrobė svetimieji? Panašaus 
likimo susilaukė ir Sankt Peter
burge laikomas „karo grobis" — 
viena garsiausių ir seniausių 
pasaulyje Biržų kunigaikščio 
Radvilos numizmatikos kolekci
ja, pagrobta iš Biržų pilies. Apie 
1950 metus dalis garsios ir ver
tingos Kėdainių muziejaus 
ginklų kolekcijos a t s i d ū r ė 
Maskvoje, Granovitaja pala
toje... („Tiesa" 1992 balandžio 
24 d.)". 

Taigi, kodėl mes tylime? Gal 
čia reikšmės turi lietuviškas 
mentalitetas, kuriam tautinę 
kultūrą — „klumpės ir bir
bynės" tereprezentuoja. Ka
dangi buvo paminėta Radvilos 
kolekcija, tad dar kartą grįšiu 
į Biržus. Žinoma, švedams ofi
cialaus reikalavimo pateikti ne
begalime. Bet pasinaudojant 
švedų noru pagerinti santykius 
su lietuviais, Biržai ir biržėnai 
galėtų prašyti, kad būtų bent 
dal inai a t i t a i sy ta i s to r inė 
skriauda. Švedų kariuomenė 
vadovaujama karaliaus Gus
tavo Adolfo, 1625 m. užėmę 
Biržų pilį, iš jos išsivežė 60 pa
trankų. Keletas iš jų yra laiko
mos Stockholmo muziejuje. 
Viena jų, dėl ko aš ir rašau, yra 
vadinama „Hidra". Tai yra 
gražiausia to periodo Europoje 
nulieta patranka — sparnuotos 
gyvatės pavidalo, kuri apsi
vyniojusi apie patranką, su lo
tynišku įrašu „Aš esu hidra, aš 
spjaudau ugnį (cituota iš atmin
ties. J.Ž.)". Manyčiau, jeigu 
būtų rimtai prašoma, tai švedai 
galėtų bent kopiją atlieti ir 
Biržams ją padovanoti. Reikia 
rinkti grūdą prie grūdo į Lietu
vos istorinį aruodą. 

J . Ž . 

Sudėt inga VDU evoliucija 
Dar kovų dėl nepriklausomy

bės sūkuriuose buvo įsteigtas 
universitetas Kaune ministrų 
tarybos 1922.n.l3-tos nutari
mu, remiantis Lietuvos Vyriau
sybės Tarybos Vilniuje 1918. 
XH.5 nutarimu atgaivinti-steig-
t i caristinės Rusijos uždarytą 
Vilniaus universitetą. 

1930 m. universiteto vardas 
buvo pakeistas iš „Lietuvos" į 
„Vytauto Didžiojo". Sovietinė 
valdžia pirmiausia panaikino 
vardą, o 1951 m. universitetinę 
struktūrą pakeitė institutais: 
Kauno Politechnikos, Kauno 
Medicinos. 

Universitetas buvo švietimo ir 
kultūros ašis Kaune. Prasidėjus 
1988 m. Lietuvoje atgimimui ir 
atkuriant nepriklausomybę, bu
vo Kauno Technologijos univer
sitetas (11,000 studentų), Kau
no Medicinos akademija (2,900 
studentų), Žemės Ūkio akade
mija (7,000 studentų), Konser
vatorija (2,000 stud.), Fizinio 
Auklėjimo inst i tutas (1,300 
stud.), Lietuvos Policijos akade
mija, Veterinarijos akademija 
(2,500 stud.). Taigi Kaunas yra 
tapęs svarus aukštųjų mokyklų 
centras. 

Atgimimo tautiniai-politinis 
sąjūdis stengėsi kiek galima 
daugiau grąžinti nepriklauso
mos Lietuvos institucijų bruožų. 
Lietuvos mokslininkų grupė 
1988 m. viduryje galvojo apie 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Kaune atkūrimą. Po penkde-
šimtmemčio sovietinės sistemos 
įspausto braižo biurokratinis 
atkūrimas — paprastas grįžimas 
į buvusią struktūrą netinka. 
Esamam aukštųjų mokslo 
kompleksui trūksta humanita
rinės, humanistinės krypties 
mokslo disciplinų. Minėtas 
trūkumas buvo pastebimas, nes 
Kaune buvo (ir yra) Vilniaus 
universiteto filialas — humani
tarinis fakultetas (daugiausia 
su vakarinėmis paskaitomis). 
Taip pat norėta grąžinti univer
sitetui Vakarų aukštųjų mokyk
lų modelį, todėl pagalbon kvie
čiami ir išeivijos lietuviai moks
lininkai. 

1989.IV.28 bendroje Lietuvos 
ir išeivijos mokslininkų konfe
rencijoje Kaune nutariama at
kurti Vytauto Didžiojo universi
tetą. 1989.IX.1 jis pradeda pir
muosius mokslo metus. Organi
zavimo eigoje 1989.XI.22-26 
Chicagoje išrinkta 48 išeivijai 
skirti Senato nariai, o 1989. 

J . V. DANYS 

XII.27, Lietuvai skirti 48 Sena
to nariai. 1989 gruodžio mėn. 
Senato pirmininku išrenkamas 
prof. J . Vilemas (buvęs Atkūri
mo tarybos pirm.), o 1990 gegu-
ž is ?4 pirmuoju VDU rektoriu
mi išrenkamas prof. Algirdas 
Avižienis iš u , ngeles (prieš 
tai pareigas laikinai ėjo prof. J. 
Vilemas iš Kauno). 

Apskritai manyta, kad atkur
tas VDU turėtų būti humanita
rinės krypties, balansuojant 
esamo aukštųjų mokyklų komp
lekso kryptį, priartėti prie 
Vakarų universitetinio modelio. 
Taip pat steigėjų idėjas išreiškia 
ši citata: 

„Svarbiausias universiteto 
tikslas — ne tik rengti huma
nitarinės orientacijos absolven
tus Lietuvos mokslui, kultūrai, 
švietimui ir ūkiui, bet ir ugdyti 
laisvą, kūrybingą asmenybę..." 
(VDU prorektoriaus prof. V. Ka
minsko „Pirmieji trys atkurto 
universiteto metai"). 

Lankantis Lietuvoje po 48 me
tų, kaip VDU absolventui ir bu
vusiam Statybos fakulteto dės
tytojui, buvo įdomu pažvelgti į 
„alma mater"' pasikeitimus. Tu
rėjau išsamų pokalbį su Kauno 
Technologijos universiteto (ku
rio pirmtakas buvo mano lanky
tas Technikos fakultetas) rekto
riumi prof. K. Kriščiūnu ir buvo 
proga stebėti VDU Senato (Lie
tuvoje esančios dalies) posėdį. 
Prorektorius prof. V. Kamins
kas, dalyvavęs VDU atkūrimo 
procese nuo pradžios, leido pa-
sinautoti ir savo paskaitos-pra-
nešimo „Pirmieji trys atkurto 
universiteto metai" rankraščiu. 

Studentai, mokslo planai 

— Ar VDU auga, kiek da
b a r turėsite s tudentų ir fa
kultetų? 

— Šiais, trečiaisiais, jau pasi
baigusiais mokslo metais turė
jome 963 studentus, kurie mo
kėsi aštuoniuose fakultetuose, 
humanitarinių mokslų menų, 
socialinių mokslų, teologijos-fi
losofijos, ekonomikos ir 
vadybos, biologijos, fizikos-
matematikos ir informatikos. 
Pirmieji keturi yra daugiau 
humani ta r inės krypties 
fakultetai, o kiti keturi — biznio 
ir tiksliųjų mokslų. 

Tų 953 studentų pasiskirsty
mas buvo maždaug toks: 60% 
humanitarinės krypties pirmuo

siuose keturiuose fakultetuose, 
20% ekonomika-vadyba ir liku
sieji 20% biologija, tikslieji 
mokslai, informacija. 

Pagal studentų skaičių di
džiausias yra humanitarinių 
mokslų fakultetas - 259 (27% 
viso studentų skaičiaus), o pats 
mažiausias kol kas yra biologi
jos fakultetas — 50 studentų 
(5.5% bendro skaičiaus), jis 
turėjo dar tik du pirmus kursus 
ir kasmet priimame po 25 
studentus. 

Šiais metais užplanuota pri
imti 380. Bus laikomasi to pa
ties minėto santykio: į humani
tarinius fakultetus 60%, o į 
likusius — 40%. 

— Ar priimamas skaičius 
kontroliuojamas? 

— Taip. Mus riboja patalpos, 
riboja finansai ir profesūros 
komplektavimas. Mes norime, 
kad universitetas nebūtų ypa
tingai didelis. Planuojame, kad 
4 metų bakalauro programoje, 
ką mes vadiname pagrindinė
mis studijomis, mokytųsi ne 
daugiau kaip 2,000 studentų, 
aukštosiose studijose, kurios 
susideda iš magistratūros ir 
doktaratūros studijose būtų dar 
500 studentų. Taip, kad po 
kokių penkerių metų skaičius 
būtų 2,500 arba net 3,000. 

— Ar d a b a r universitetas 
yra valstybinis, valdžios išlai
komas? 

— Sta tu te pasakyta, kad 
universitetas yra savarankiš
kas, turintis valstybinio univer
siteto statusą, bet tiesiai nepa
sakyta, kad jis yra valstybinis. 
Kai turime valstybinio univer
siteto s tatusą, ta i , pagal 
Lietuvos mokslo ir studijų įsta
tymą, valstybė įsipareigoja fi
nansuoti universitetą kaip ir 
kitas ir aukštąsias studijų mo
kyklas. 

Mokslo ir studijų įstatymas 
buvo vyriausybės priimtas, jau 
atkūrus Lietuvos nepriklauso
mybę. Sakyčiau, kad yra ne
daug valstybių, kurios turi įsta
tymą, reguliuojantį akademinės 
bendruomenės reikalus ir įpa
reigojantį valdžią finansuoti 
universitetus bei aukštąsias mo
kyklas. 

Lietuvos mokslo ir studijų 
įstatymas garantuoja Lietuvos 
universitetams autonomiją ir 
akademines laisves. Šie du ker
tiniai principai, garantuojami 
įstatymu, yra ir mūsų statuto 
pagrindiniuose nuostatuose. 
Mokslo planus ir programas nuo 

J. V. Danys 

pat VDU atsikūrimo dienos su-
darinėjome patys. Jau pirma
jame statute, kuris buvo laiki
nas, buvo pasakyta, kad mes tu
rime teisę savarankiškai suda
ryti mokymo planus. Mūsų 
programų netvirtino ministeri
ja, kuri tada dar buvo sovietinė. 
Viską tvirtino Universiteto 
Senatas. 

— Lietuvos spaudoje paste
bė ta diskusijų apie VDU 
mokslo planų pobūdį, huma
nitarinę krypti, a r jo ameri
kietišką, europietiška, uni
versitetinį modelį. Ar tie 
klausimai jau y ra susikrista
lizavę? 

— Manau, kad pagrindinių 
studijų programa — bakalauro 
studijos — jau daugiau ar ma
žiau stabilizuojasi. Mes galbūt 
esame paėmę maždaug tarpinį 
variantą. Nesakyčiau, kad tai 
būtų grynai amerikietiškas, 
kaip kad spaudoje kartais mėgs
tama kalbėti, ar grynai europie-
t iškas. Tas mūsų tarpinis 
variantas apjungia vienos ir 
kitos pusės gerąsias savybes. 
Bakalauro, ar pagrindinių stu
dijų programa, pas mus yra su
daryta taip, kad suteiktų žmo
gui visų pirma bendrą humani
tarinį ir fundamentinį išsi
lavinimą ir duotų būtiną dalį 
žinių specializacijai, bet nevisai 
pakankamai, kad galėtų dirbti 
tam tikroje specialybėje be pa
pildomo lavinimo. 

Anksčiau pas mus buvusi sis
tema buvo labai specializuota. 
Žmogus įstodavo į konkrečią 
siaurą specialybę. Aukštoji mo
kykla jį mokė tik tos konkrečios 
specialybės. Mažai dėmesio bu
vo skiriama humanitariniam ir 
fundamentiniam paruošimui. 
Matome, kad dabar viskas taip 

greitai pasikeičia. Žmogus, iš
mokytas siauroje specialybėje, 
nesugebėtų adaptuotis naujoms, 
pasikeitusioms sąlygoms. Mūsų 
tikslas suteikti geras fundamen
tines žinias platesniame hori
zonte, kad jis galėtų greitai ori
entuotis besikeičiančiose gyve
nimo sąlygose. Tai tokia mūsų 
bakalauro programa. Ji pada
linta į dvi dalis: pirmieji 2 
metai skirti bendram humani
tariniam ir fundamentiniam 
paruošimui. Praktiškai visų 
fakultetų studentai turi teisę 
laisvai pasirinkti savo studijų 
planą tam tikruose programos 
rėmuose. Po dvejų metų jie 
galutinai įstoja į fakultetus. Ten 
du trečdaliu disciplinų nustato 
fakultetai, o trečdalį gali rinktis 
pats studentas iš kitų fakulte
tų, ar iš bendrų humanitarinių 
ar fundamentinių studijų prog
ramų. Tai tokia mūsų, pirmą 
kartą Lietuvoje realizuota, 
bendra sistema. 

Toliau antras etapas — aukš
tosios studijos: magistratūra ir 
doktoratūra jau daugiau susiję 
su specializacija. Magistras jau 
turėtų ne tik bendrą kultūrą, 
bendrą išsilavinimą, bet būtų ir 
geras specialistas siauresnėje 
srityje. Toliau doktoratūra — to
limesnis žinių gilinimas, vedan
tis prie disertacijos. 

Ši bakalauro sistema yra la
bai panaši į Šiaurės Amerikos, 
gal reiktų sakyti į JAV. Toks 
pagrindas, sakyčiau, yra gal pa
našus į Harvardo universiteto 
sistemą. 

(Bus daugiau) 

Jeigu viską supratai , 
vadinasi, buvai blogai 
painformuotas. 

Sukamo 

VIENAS PATS 
JAUNIUS KUNDROTAS 

Apsakymai 
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Ar tai buvo viltis, ar neapykanta, suaugusi su 
kasdieninėmis mintimis, su visa sąmone, sumišusi su 
baime? 

Kas vertė jį beviltiškai kabintis į gyvenimą, 
maklinėti po dulkinus arimus, iš dauburių gerti sto
vintį, pažaliavusį vandenį? 

Kartkartėmis jis nuvargęs griūdavo į karštas sau
sas vagas arba kur nors prie balų vandens dauboje, ir 
tuomet per jo sąmonę plaukdavo begalinė? padrikos 
mintys, pranykdavo ir vėl išryškėdavo netolimos pra
eities vaizdai. 

Kazys išskaičiuodavo žmones, kurie turėsią krau
ju atsakyti už išdavystę: aršių komunistų sūnus ir gimi
naičius, jų draugus ir bičiulius... Jis visus juos atsiminė, 
ir visi jo minčių sąraše buvo įtraukti į sušaudytinų. 
muštinų ir kankintinų skiltis. 

Jis kimiai vienas sau kalbėdavo, sėdėdamas kur 
nors lauke, įbedęs žvilgsnį j vieną tašką, o atokiau nuo 
jo šokinėdavo nustebusi kuosa. Taip svečiuodamas, 
Kazys praleisdavo ištisas dienas. Tiktai alkis jį 
pažadindavo iš užsimiršimo. Tada jis eidavo ieškotis 
maisto. 

Kazys badavo. Apie viena jis dabar begalvojo — apie 
maistą. Ieškodamas jo, jis bėginėjo ir nerado, retai 
pavykdavo prisivogti bulvių arba prisirankioti grūdų. 

Vieną rytą sausoje dauboje arti tvenkinio j is rado 
žuvims gaudyti samtį. Nudžiugo ir ėmė juo žvejoti. 

Smulkius, maurais dvokiančius karosėlius jis valgė, 
žalius: neturėjo kuo susikurti ugnies. Bet po kelių 
dienų jis neberado samčio ten, kur jį paprastai slėpdavo. 

* * * 

Kazys nusprendė aplankyti savo gimtąjį kaimą. Ne
toli kaimo išgirdo smarkiai rėžiant armoniką, kažkur 
dainavo. Kaimelyje virė gyvenimas. 

Jis ėjo keliu, ir ten, kur praeidavo, nutildavo dainos 
ir kalbos. Jis ėjo šlubčiodamas, pasiramstydamas laz
da, nuleidęs akis. Žmonės iš tolo tylomis stebėjo ateivį 
iš kito pasaulio. 

Kazio niekas nesulaukė, niekas nepašaukė, niekas 
su juo nepasisveikino, tačiau žinia apie jo atvykimą 
žaibo greitumu aplėkė visą kaimą. 

Atsivėrė NKVD būstinės durys, ir priešais Kazį 
išėjo Lipnickas, NKVD leitenantas. 

— Atėjai pasiduoti? 
Kazys, nuleidęs galvą, tylėjo. Atrodo, jis nieko 

negalvojo. 
— Nuvargai, ar ką? 
— Taip. Noriu miego... 
— Gerai, pasikalbėsim rytoj. 
Lipnickas pašaukė kareivį. 
— Nuveskite į klėtį. 
Kazys sunkiai pakilo ir nepajėgė susilaikyti 

nesudejavęs. 
— Sužeistas? 
— Sužeistas, — atsakė Kazys. Po to atsegęs naganą, 

atidavė Lipnickui ir nušlubavo paskui raudonarmie
tį. 

Lipnickas pasižiūrėjo įkandin ir pats sau tarė: 
— Matai tu, vilkas prisistatė... 
Ramų Kazio miegą nutraukė brūkštelėjęs skląstis. 

Į klėtį įsiveržė saulėta diena. Širdis ėmė tankiau plakti: 
ant vejelės prieš klėtį jis išvydo Irmantą — savo sūnų! 
Žmona Adelė sėdėjo ant gultų ir, užsidengusi ranko
mis veidą, verkė. 

Kazys, kad neparvirstų, atsirėmė į durų staktą: ko
jos pastiro, galva ėmė suktis. 

Po valandėlės, kai sugrįžo jėgos, vilkdamas gelian
čią koją, prišoko prie sūnaus. Šis, nepažindamas, kad 
žilasis žmogus susivėlusią barzda yra jo tėvas, metėsi 
prie motinos ir ėmė verkti. 

Sargybinis smalsiai stebėjo susitikimą, suomišku 
peiliu drožinėdamas karklinę lazdelę. 

Kazys sugriebė virpantį sūnų, prisitraukė prie 
savęs ir išbučiavo. 

— Na, užteks, — suriko sargybinis. — Eik namo, 
jeigu draugas Lipnickas duos leidimą. Vakarop ateisi. 

Kazys išvargęs atsisėdo, susiglostė plaukus ir 
nusižiovavo. Sieloje pasidarė kažkaip tylu ir ramu. 
Mintys apie baisią ateitį išsisklaidė ir nebedraskė 
širdies. 

Tokį belaisvį ir vietinio komiteto pirmininkas, ir 
šviesiaplaukis enkavedistą; Lipnickas sutikę 
pirmąsyk. Jie buvo matę, kaip kiti, iš baimės drebė
dami, šliaužiojo, maldaudami palikti gyvus, kiti, iš
vargę ir prislėgti, abejingai stodavo po kulka, o kai 
kurie aršiau priešinosi. 

Bet šis... šis nepanašus į anuos! 
„Žvėris", galvojo šviesiaplaukis. „Aišku, žvėris ir 

priešas. Arba. galimas dalykas, pakvaišęs žmogus"! 
— Na, o jeigu tavęs vis dėlto pasigailės?, — 

paklausė Lipnickas. Mums gi nereikia tavo kraujo, mes 
nekerštingi. Jeigu tamstai suteiktų teisę gyventi, ką 
darytumei? 

(Bus daugiau) 
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LEE H. OSWALDO 
NAŠLĖ MASKVOJE 
John Kennedy nužudymą matysime 

TV ekranuose 
BR. AUŠROTAS 

Kanadoje Toronto didmiestyje 
išeinantis d ienraš t i s „The 
Toronto Star" rugsėjo 6 d. savo 
skaitytojus supažindino su 
buvusio JAV prezidento J. Ken
nedy žudiko Lee Harvey Oswald 
ir jo buvusios žmonos, dabar 
našlės Marinos Prusakovos 
gyvenimu. (Past. Taip pat 
ir savaitraštis „Newsweek" 
1992.IX.21 psl. 63 savo skai
tytojams priminė, kad Oswald 
pasirodys 1993 m. filme 
„Marina's Story" — aut.). 

JAV filmų gamintojai David L. 
Wolper ir Bernice Sofronski iš 
Californijos valsltijos už 3.7 mili
jonus dol. pasaulio televizijos 
žiūrovams pagamins filmą 
„Marina's Story — Marinos is
torija". Tikima, kad JAV žiūro
vai šį filmą galės matyti NBC 
kana le 1993 m. lapkr i ty , 
maždaug po 30 metų po John 
Kennedy nušovimo. 

Helena Bonham-Carter Mask
vos geležinkelių stotyje suteik
tame žurnalistams interviu pa
reiškė, kad ,,Ji perskaičiusi 
daug knygų apie šią istorinę 
žmogžudystę. Ji taip pat studija
vusi filmus, kuriuose galėjo 
pamatyti tikrąją Mariną, kurios 
vaidmenį jai pavesta atlikti 
šiame filme. Carter nuomone, 
Marina esanti labai atsargi, pro
tinga moteris. Ji nežiūri į šį 
pasaulį „per ružavus akinius". 

Atvykusi į Maskvą beveik po 
30 metų, 52 metų Marina Porter 
susitikimo metu su žurnalistais 
buvusi šiek tiek nervuota ir 
susijaudinusi. Ji atsisakė su
teikti žurnalistams bet kokį 
pasikalbėjimą. Ją visą laiką 
buvo apsupę režisieriai ir filmo 
gamintojai. 

Tiesą pasakius, tam tikrose 
įstaigose buvę tikima, kad „Os-
waldų" vedybas kažkas organi-
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Šiame filme Mariną Oswald zavo, gal vienas, gal kitas, o gal 
vaidina brite aktorė Helena 
Bonham-Carter, pasižymėjusi 
filmuose „A Room with a View 
— Kambarys su vaizdu" ir 
kitame „Howard's End — Ho-
wardo galas". L. H. Oswaldą at
vaizduoja amerikietis aktorius 
Frank Whaley. Filmo kūrėjai 
taip pat pasikvietė į Maskvą, 
kur šis filmas sukamas, našlę 
M. Prusakovą-Oswald. Ji pa
taria režisieriams, kad jos ir 
vyro tų dienų gyvenimas būtų 
taip pavaizduotas, koks jis 
tikrai yra buvęs. 

M. Prusakova į Maskvą dabar 
atvyko pirmą kartą po to, kai ji 
su Oswald'u išvyko į JAV 1962 
m. Šiuo metu Oswald yra ištekė
jusi už staliaus Kenneth Porter. 
ir juodu gyvena Texas valstijoje. 

L. H. Oswaldas 
Šis buvęs JAV Marinų radijo 

technikas, tada 19 metų am
žiaus, iš Japonijos sekdavo JAV 
tolimo skridimo U-2 lėktuvus. 
Neaišku, kas šiam jaunuoliui 
šovė į galvą, bet jis staiga atsi
sakė turėtos kariuomenėje 
pozicijos ir dezertyravo pas 
Amerikos „šaltojo karo" prie-
šus-sovietus. Ska i tan t iems 
pasaulinių žinių sensacingą 
žinią atrodė, kad „bolševikai 
bus pasigavę stambią žuvį!" 

Tačiau KGB ne su išskėstomis 
rankomis sutiko Oswaldą Sov. 
Sąjungoje. Ir kai jis pasiprašė 
Sov. Sąjungos pilietybės, tai so
vietų vyriausybė tesuteikė jam 
„piliečio be pilietybės" pažy
mėjimą. Su tokiu įpilietinimu 
Osvvaldas buvo išsiųstas į 
Minską dirbti vienoje radijo 
įmonėje. Primintina, kad tuo 
metu Minske tebeveikė užsie
niui skiriamų šnipų apmokymo 
centras. 

Minske gyvendamas, Oswal-
das vienoje šokių salėje 
susipažino su M. Prusakova. Ji 
buvo vieno aukšto sovietų 
valdžios pareigūno dukterėčia. 
Tuo metu Marina dirbo vienoje 
vaistinėje jos vedėjo pavaduo
toja. Iš nesenos istorijos žinome, 
kad 1963.XI.22. JAV prezidentą 
John F. Kennedy nušovė L. H. 
Oswaldas. Dar ligi dabar nesu
tariama, ar L. H. Oswaldas te
buvo vienintelis prezidento žu
dikas. 

M. Prusakova Oswald-Porter 

Šios nieku ir niekada nepa
sižymėjusios rusės vardas 
pateko į pasaulinių žinių pir
muosius puslapius po to, kai jos 
vyras nužudė vieną populiariau
sių JAV prezidentų J. F. 
Kennedy. 

1992 m. rugsėjo 3 d. aktorė 
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Lietuvių politinių kalinių ir tremtinių sąjungos būstinė Kaune. Kairėje 
Aukščiausiosios tarybos deputatas. 

Balys Gajauskas, 

KAIP SEKASI KOVA SU ŠIUKŠLĖM 

ir abudu dirbo žvalgybų diri
guojami". 

Tačiau, nepaisant šių gandų ir 
prielaidžiavimų, „filmas vaiz
duos Oswaldus kaip įsimylėju
sius. Tai bus meilės istorija", 
teigia šio straipsnio autorė 
žurnalistė Jennifer Gould. „Ji 
mylėjo tą vyrą", tvirtina aktorė 
Bonham-Carter, „ir juodu jau
tėsi lyg paklydėliai šiame pa
saulyje". 

Kitos pastabos 

Aktorius Frank Whaley ne
abejoja, kad „Oswaldas tikrai 
bendradarbiavo su C LA — Cen
tral Intelligence Agency — 
Centrine žvalgybos įstaiga", 
tada, kai Oswaldas dirbo prie 
U-2 sekimo Japonijoje. Niekam 
šiandien ne paslaptis, kad JAV 
Centrinė žvalgybos įstaiga or
ganizavo U-2 skrydžius. Taip 
pat neužmirština, kad tuo laiko
tarpiu ,šaltasis karas' buvo 
pasiekęs savo apogėjų" teigia 
aktorius. 

Lee Harvey Oswaldas nuo pa
bėgimo į Sov. Sąjungą dienos 
1959 m. ligi grįžo į JAV, vedęs 
M. Prusakova, gyveno Maskvo
je ir Minske ligi 1962 m. rudens. 
Našlė M. Oswald po jos vyro 
nužudymo liko gyventi Texas 
valstijoje. (Past. L. H. Oswaldą, 
suimtą ir vedant į tardymo 
patalpas, nušovė Jack Ruby 
vieno Dalias naktinio klubo sa
vininkas 1963.XI.24. Pasta
rasis, 52 metų amžiaus biznie
rius, už šį nusikaltimą buvo nu
teistas mirties bausme, kuri ne
buvo niekada įvykdyta. Jis mirė 
natūralia mirtimi, vėžio ligos 
pakirstas, kalėjime 1967.1.3. 
aut.). 

Kaip gyvenime, taip ir šiame 
filme, Marina palikta nėščia 
našle, be anglų kalbos mokė
jimo pradėjo ne rožėmis klotą 
kelią. Po šių tragiškų dienų 
Marina trejetą mėnesių buvo 
FBI „globoje". 

Šio filmo scenarijaus auto
rius Steve Bello prielaidžiauja, 
kad FBI „Marinai išplovė sme
genis ir įkalbėjo liudyti Warren 
komisijai, tyrinėjusiai Kennedy 
nužudymą, kad tik jis vienas, jos 
vyras Lee Harvey Oswaldas, 
nušovęs JAV prezidentą J. F. 
Kennedy". 

Kai pasaulyje įvyksta tokios 
pasaulinio masto žmogžudystės, 
tai jos nebūna taip lengvai 
užmirštamos. Žmonių vaizduo
tė noroms nenoroms bando 
sukurti tokias scenas, ke
liančias sensacijas, ir filmų bei 
laikraščių leidėjai tuo godžiai 
naudojasi. 

Šiukšlių skirstymas pagal 
rūšį — stiklai, plastikos, laikraš
čiai ir metalai — vis didėjan-
čiame skaičiuje miestų ir prie
miesčių jau tampa nebe „kla-
patu", o pilietiško padorumo pa
demonstravimo savaitinė apei
ga, ketvirtadienio rytais prie 
aamų išrikiuojant rudas ir ža
lias dėžes šiukšlininkams paim
ti, o šeštadieniais — mėlynas ir 
žalias dėžes. Tai padarę jaučia
mės truputėlį prisidėję prie že
mės švarumo palaikymo, jaus
dami pasitenkinimą, kad per 
mūsų rūpestingumą mūsų iš
mestos skardinukės ne šiukšly
nų piliakalnius augins, o įgis 
antrą naudingą gyvenimą, per
dirbtos į naujus naudingus ga
minius, neeikvojant žemės re
sursų. 

Bet štai Time žurnale teko 
skaityti (1992.IX.14), kad visos 
tos mūsų rūpestingos pastangos 
nebūtinai taip idiliškai rutulio
jasi. Pasirodo, stambūs kiekiai 
išrūšiuotų šiukšlių niekad nepa
siekia perdirbimo punktų. Dau
giau kaip 10,000 tonų senų laik
raščių trūnija sandėliuose New 
Jersey uostuose, ir JAV Kongre
so komisija apklausoje patyrė, 
kad visoje Amerikoje taip trū
nija 100 milijonų tonų senų 
laikraščių. Pentagono tarnauto
jai paliudijo, kad jie per langą 
mato, kaip jų rūpestingai per
dirbimui išrūšiuojamos popieri
nės šiukšlės pagal kokybę yra 
visos suverčiamos į vieną sunk
vežimį ir vežamos sudegintir 
Vartoto stiklo kainos yra taip 
žemai nukritusios, kad viena 
įmonė, surinkusi jų apie 6,000 
tonų, nežino, ką su jomis daryti 
nes už stiklo laužą mokama kai
na neapmoka atvežimo išlaidų. 

Daug geriau sekasi kartono, 
aliuminijaus ir plieno laužo per
dirbėjams, kurių akcijos jau yra 
patraukusios atidžių investito
rių dėmesį. Gerai susitvarkė ir 
kai kurie laikraščių perdirbėjai, 
pavyzdžiui, Houston, Texas. Po
pieriai, ypač laikraščiai, sudaro 
apie 40% šiukšlynų sąvartyno. 
Nors laikraščiai yra daugiausiai 
išrūšiuojama šiukšlė, jie yra iš 
sunkiau perdirbamųjų šiukšlių. 
Prieš galint senus laikraščius 
perdirbti į naują meždiagą laik
raštiniam popieriui, pirmučiau
sia reikia juos perleisti per labai 
brangiai kainuojančias rašalo 
išskyrimo mašinas. 

Houston'o miestas susitarė su 
laikraštinio popieriaus perdirbi
mo Champion Recycling įmone, 
jog jei ši įmonė Houston'e pasta
tys 85 mil. dol. kainuosiantį ra
šalo nuėmimo „fabriką", Hous
ton'o miestas jam užtikrina viso 
miesto popierinių šiukšlių pri
statymą. „Mūsų verslas yra rin
kos varomas", sako Champion 
popieriaus gamyklos preziden
tas Andrew Sigler. „Mūsų kli
entai ne tik nori pirkti perdirb
tas medžiagas, jie jų reikalauja. 
Tai išsprendžia didelę proble 
mą Houston miestui ir mums 
užtikrina neišsenkantį .žalia
vos' šaltinį, kuris mums yra rei

kalingas užtikrinti ekonominį 
efektyvumą", jis sako. 

Nors įvairu 3 plastikos sudaro 
8.3% visų išmetamų šiukšlių, 
mažiau kaip 2% plastikos laužo 
yra perdirbama. Didžiausia to 
priežastis yra tai, kad yra 
pigiau pagaminti naują plasti
ką, negu perdirbti seną. Didžiau
sia kliūtis ir brangiausiai kai
nuojanti yra tai, kad plastiką 
reikia išrūšiuoti į septynias pa
grindines rūšis. Shrewsbury, 
NJ, įmonė Wellman, Inc., iškilo 
kaip didžiausia vadinamosios 
PET skaidrios butelių plastikos 
perdirbėją. VVellman ją perdir
ba į baldų apmušalus, sinteti
nius pluoštus kilimų audimo 
siūlams. Coca-Cola savo gėri
mus JAV-ėse pilsto į PET plas
tikos butelius, padarytus iš 25% 
perdirbtos plastikos. 

Didžiausia priežastis, kodėl 
Amerika tik 17% šiukšlių per
dirba, tai, kad valdžia įvairiais 
būdais subsidijuoja gamybą iš 
naujų, neperdirbtų medžiagų. 
Pavyzdžiui, laikraščių gaminto
jai yra subsidijuojami, leidžiant 
jiems kirsti valdiškus miškus ir 
statant kirtėjams kelius prieiti 
prie tų miškų. Duodamas nusi-
rašymas alyvos eksploatuoto
jams padaro, kad plastikos ga
minimas iš naujos alyvos kai
nuoja pigiau, negu plastikos 
perdirbimas. Jei jie turėtų tas 
išlaidas patys susimokėti, per
dirbtos medžiagos taptų daug 
patrauklesnės. 

Perdirbimo kritikai JAV-ėse 
sako, jog tai alina JAV pramo
nę, bet Vokietijoje, kuri yra 
ekonomiškai stipriausių kraštų 
tarpe, rodo, kad šiukšlių perdir
bimas nebūtinai trukdo pramo
nei. Nuo pereito gruodžio mėne
sio yra reikalaujama, kad 
gamintojai ir krautuvininkai 
atsi imtų kar tonines bei 
plastikos putų (styrofoam) 
įpakavimo formas, naudotas 
transportui Nuo šio pavasario 
į tą programa įtraukti ir smul
kesnių prekių pakavimo karto
nai. 1993 m pradžioje žmonės 
galės grąžinti į krautuvę, iš 
kurios pirko, paprastų prekių 
įpakavimus, kad jos pasiųstų 
išmetimui. Numatoma, kad iki 
1995 m. vidurio Vokietijos 
gamintojai rūpinsis surinkti 
apie 80^ savo gaminių įpakavi
mo medžiagų. 

Japonija perdirba beveik dvi
gubai tiek savo šiukšlių, kaip 
JAV: būtent. 40%, palyginus su 
JAV 17%. Bet ir Japonija susi
duria su panašiomis problemo
mis, kaip JAV: ir ten pradėjo 

REAL ESTATE RE AL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

rinktis išrūšiuotos šiukšlės, ne
randančios paklausos perdirbi
mo rinkoje. Šiukšlių rūšiavimo 
ir surinkimo programos buvo iš
vystytos greičiau, negu jų per
dirbimo pramonė. 

Bet niekas tiek daug šiukšlių 
neišmeta, kiek amerikiečiai. 
JAV Gamtosaugos įstaiga EPA 
apskaičiuoja, kad šiukšlių su
rinkimas šįmet kainuos per 30 
bilijonų dol. ir kad ši kaina kas
met kyla 17%. Tik Amerika tu
ri daugiau vietos šiukšlėms 
krauti, negu kiti kraštai, ir 
Amerika numato vis daugiau 
šiukšlių deginti. 

Šiukšlių perdirbimo ekspertai 
nurodo gaires keliose srityse, 
norint, kad Amerika pasivytų 
šiukšlių sutvarkymo darbe. 
Svarbu pasirūpinti, kad valdžia 
nesubsidijuotų gamybos iš nau
jų medžiagų. Svarbu taip pat 
mokesčių nusirašymais skatin
ti perdirbtimo technikos vysty
mą ir perdirbimo pramonę ku-
r iančiuosius . Gaminto jams 
svarbu persvarstyti, kaip ga
lima ekonomiškiau savo prekes 
įpakuoti, kad mažiau įpakavimo 
liktų išmetimui. 

Pagaliau, reikia ir įstatymų, 
kur ie pr ivers tų daug iau 
šiukšlių išmetančiuosius mokėti 
didesnę dalį šiukšlių išvežimo 
kainos, kaip pavyzdžiui, įvedant 
specialius maišus, kuriuos par
duoda šiukšlių išvežimo įmonės, 
ir kurių turėtų daugiau pirkti 
daugiau šiukšlių turintieji. Ga
lima būtų ir įstatymais reika
laut i , kad visos valdiškos 
įmonės, kur galima, pirktų per
dirbtą popierių ir kitus gami
nius. Bet daugiausia naudos bus 
iš viso sumažinus būsimų 
šiukšlių — išlaidingų įpaka
vimų vartojimą. 

a.g. 

RUDENS KELIONĖS 1 VILNIŲ 
Chicago—Vilnius (Į vieną pusę) $615.00 
Chlcago—Vilnius—Chlcago (ten ir atgal) $643.00 
Vilnius—Chicago—Vilnius $918.00 

(pačiam pasirūpinti transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLO WINGS TRAVEL 
5348 N. Mllwaukee 
Chicago, IL 60630 
Tai. 312-775-5700 

. HE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba" 
• Nuosavybių įkainavimas vtltui 
• Perkame ir Parduodame Klamuŝ . 
• Apartmentus ir Žemę. • 
• Pensininkams Nuolaida.' 

riihsS! 
'-— — » 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 8. Kodais Ava., 

(312)778-2233 
INCOME TAX -INSURAMCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• VTsI agantal kalba HatuvtsMhi 
• Nuolaida pensininkams 

MtSCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
MO V I N G * 

m 376-1862 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wast 95th Strat 
Ta i . — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

Turiu Chkngos miesto leidimą Dirt>u ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. • 

312-779-3313 
KLAUDIJŲ* PUMPUTIS 

- — — T* 

Lamontt parduodamas tfdvus ,,<|uad-
lavai" namas ant Vi akro sklypo. Oaug 
medžių; 3 ar 4 mieg. kamb.; įrengtas rūsys, 
didelis šeimos kamb.; aptvertas kiemas; 
kieme daržinė; „screen room"; daug prie
dų. Kama 220,000.00. 

Skambinti: 708-257-7401 

FOR BENT 

Brighton Pk. išnuomojamas švie
sus, jaukus 4 kamb. butas, antrame 
aukšte. Ant visų langų ,,mini-blinds ' 
skalbyklos nėra; be gyvuliukų. Apžiū
rėjimui skambinkite 312-847-7728. 
Kalbėkite angliškai. 

Išnuomojamas 4 kamb. butas, 
antrame aukšte, 7136 S. Mozart. 
Sav. gyvena antrame aukšte, 
galutiniam bute. Pageidaujama 
pensininkas-ė. 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir taisau 
pečius ir kranus 

A. Banys 
Ta i . 708-447-8806 

Moteris i i Uotu vos gali slaugyti 
ligonį, prižiūrėti senus žmones, ar
ba vaikus. 
Skambinti — (313) 284-1489 

Advokatas, aukštas (188 cm) , 
47 m., gerai atrodantis, pasiturin
tis, nori su malonia moterim už
megzti pažintį vedančią į vedybas. 
Prašau rašyti angliškai, pridėti 
nuotrauką. P.O. Box 400204, 
Broofclyn, N.Y. 11240-0204. 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; 
kankinys kun. J. Dabrila; 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai; šeimos istorija 
— studijos, mokytojavimas 
Plungėje, Pasvaly, Vilniuje; 
gyvenimas Austrijoje, Vokietijoje, 
Amerikoje; darbas „Lietuvių Encik
lopedijoje". Ka'na su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et. Valstijos mokesčio. Už
sakymus siųsti: -

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60628 

U.S. SAVINGSBONDS 
THEGREAT AMERICAN INVESTMENT 

MAŽIAU SPORTO 
MOKYKLOSE 

Chicagos valdinėse mo
kyklose, kaip jų vedėjams 
pranešė superitendentas Ted 
Kimbrough, 1992-1993 mokslo 
metais sporto pamokos 
sumažinamos 42%, tuo siekiant 
sutaupyti 1.2 mil. dol., nes 
t r ūks t a lėšų, s i a u r i n a n t 
biudžetą. 

DOVANA UNIVERSITETUI 

Sears bendrovė katalikų De 
Paul universiteto Verslo mo
kyklai paaukojo 9, mil. dolerių. 

PADĖKA 
A.P.P.L.E. bendrija reiškia nuoširdžią padėką 

Ba l t imorės B A L F o skyr iu i už galimybę šią vasarą jų kon
teineriu persiųsti per 15 dėžių knygų į Lietuvą šios knygos 
jau pasiekė savo adresatus: Lietuvos Respublikos Kultūros 
ir švietimo Ministeriją ir Mokytojų Kvalifikacijos Kėlimo 
Institutą. Kaip žinome, dėl svorio knygas persiųsti yra ypa
tingai brangu, todėl ši Baltimorės BALF'o paslauga buvo la
bai reikšminga Lietuvos švietimą remiančiai A.P.P.L.E. 
bendrijai. 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
G e n r i k a s S o n g i n a s 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekelia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

http://1992.IX.21
http://1963.XI.22
http://1963.XI.24
http://1992.IX.14


LIETUVOS 
RINKIMINĖ APLINKA 

V Y T A U T A S VOLERTAS 

Kelias per p e l k ę 

Lietuvoje spalio 25 d. įvyks 
Aukščiausiosios tarybos (parla
mento , seimo, kongreso?) atsto
vų r inkimai . J iems y ra rodomas 
p a k a n k a m a s dėmesys. Tai pir
mieji r inkimai sava, ne svetima 
tva rka . Tai a tskirų politinių 
sus ig rupav imų pas i rodymas . 
Pagal iau gal r imtas l ieptas per 
susiskaldymo pelkę į teisę ger
biančią valstybę. Naujai išrinkti 
a ts tovai tu rė tų reprezentuot i 
Lietuvos valstybės gyventojus ir 
ne savo gerove rūpint is , glem-
žiant visuomenini t u r t ą a rba 
vaikyt is komunizmo šmėklas . 

Šie r inkimai — ne kara l i aus 
r inkimai . Kara l i ams nesiseka, 
jų la ikai praėję. Ne t Anglijos 
ka rūnuota šeima, pasenęs vals
tybinis simbolis, panašus į an t 
stulpo pakabintą vėliavą, baigia 
išsikvėpti. Taip pa t t a i nebus 
d ik ta tor iaus r inkimai . Tau ta 
ieškos protingų žmonių, kur ie 
supran ta , kad prot ingiausio 
n i eku r nėra , kur ie tu r i savo 
įva i ruojančias n u o m o n e s ir 
vieną tikslą — Lietuvos valsty
bės ateitį. 

Ats ipalaidavimas nuo praei
ties ir žengimas atei t in , kantry
be i r viltimi pasi t ikint , y ra pir
min is Lietuvos rūpest is . Atsi
palaiduoti nuo rus iško galvo
j imo, nuo komunizmo įtakos, 
nuo įsisenėjusios baimės, nuo 
piliečių niekinimo, nuo neapy
kan tos skir t ingesnei minčiai, 
nuo pasidalinimo ir trupėjimo... 

Šiais r inkimais Lietuva tu r i 
grįžti išminties aplinkon. 

K o k i a d a b a r t i n ė pr ieš 
r inkiminė Lietuvos gyventojų 
padėtis? Koks yra jos politinis 
pasiskirstymas? 

Tik aistros l i ko 

Ar gali staiga supleišėti titna
gas? 

Šį priešingybinį klausimą ale
goriškai a tsakytume „ ta ip" . 
Juk per dvejus metus supleišėjo 
lietuvių tauta . Visos šviesos, 
mus atei t in kvietusios, staiga 
nubluko. 

Marks i s t i n i s komun izmas 
buvo pasiryžęs išnaikinti visas 
tautybes, išskyrus „didžiuosius 
brolius". Šie dainuodavo „Neži
nau kito krašto, kur taip laisvai 
kvėpuoja žmogus" ir laikė vi
siems užspaude kvėpuojamąsias 
gerkles. Nors fiziniu ir psicholo
giniu teroru marksizmas lietu
vių neįveikė, bet juos grumdė iš
tisą pusę šimtmečio. Kurie šiaip 
taip išsilaikė savam krašte, nuo 
lietuviškai kalbančių, už susi
t raukusį rublį (ar už karjerą) 
KGB parsidavusių a tp la i šų 
slapstydamiesi, su priespauda 
galinėjosi įvairiausiais būdais. 
O patys nelaimingiausi? Atsimi
n imų pasakojimuose neran
dame trinčių nei t a rp Sibiro 
tremtinių, nei tarp kalėjimuose 
uždarytųjų. Bėgliai Vakaruose 
taip pa t savo tarpe nesiniauks-
tė, o Lietuvos nepriklausomybės 
sampratoje jie buvo vos ne vie-

IX IŠEIVIJOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS AUKOS GAUTOS PO 

BIRŽEUO MĖN 11 D. 
Nepatekę Į Šoklų Šventes Leidinį 

(iš viso Šventei aukota suma įrašyta skliausteliuose) 

$760 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba 
$500 
VValter Rask-Raščiauskas 
$300 
Vytautas ir Ona Remeikiai 
$250 
Valdas ir Alma Adamkai 
dr. Antanas ir Aldona Lipskiai 
Young S. Pae, M.D. 
A. Pargauskas 
$200 
Anthony Dagys + Al. A. Simmons 
Algimantas Kelertas, M.D. 
$150 
Leonidas ir Praurimė Ragai ($160) 
Danutė Venclauskaitė 
$145 
Kazė Kurartytė (Battic Blossoms) 
$100 
Juozas ir Reda Ardžiai 
Mečys ir Leokadija Baliai ($175) 
Rimantas ir Dalia Bitėnai 
Mr. & Mrs. Ted Bružas 
Stasys ir Ona Budėjai 
Bronė dižikaitė ($230) 
Petras ir Ilona Dapkai 
Jonas ir Ona Daugirdai 
Arūnas ir Irena Draugeliai 
Aldona Echaniz 
Mrs. Vincent Jasiūnas 
Laimutė O. Griniūtė ($200) 
Romas ir Nerija Kasparai 
Domas ir Rasa Lapkai ($130) 
Zigmas Lirgameris 
Lithuanian American Council, Inc. 
A. Marciukaitis 
Joan Maves 
Marytė R. Antanaitis Shalins ($165) 
St. Anthony Bank (Cicero) 
Edvardas ir Leokadija Seibučiai 
Marija Svotelienė 
Jonas ir Nemira šumskiai ($200) 
Viktoras Zeronas 
$90 
Juozas Pažemenas 
$50 
Gražina Amonienė 
Jurgis ir Veronika Bubniai 
dr. A. L. ir Roma Čepuliai ($160) 
Chicago Lithuanian Women's Club 
Stasys ir Onutė Daugėlai 
Vysk. Antanas Deksnys 
Ona Didzbalis 
dr. Gedas ir Aldona Griniai ($55) 
Antanas ir Julia Janoniai ($70) 
JAV LB Grand Rapids apylinkė 
Kostas Juskaitis ($60) 
D. Kojelytė 
Eugenija Kolupailaitė 
V. Kupcikevicius ($70) 
Anatolijus ir Danutė Milunai ($75) 

Ona Norkus 
A. Poskaitis 
Antanas Ragauskas 
E. Ribokienė 
St. Anthony Church (Cicero) 
Aldona Sandargienė 
Algirdas Saulis 
Hon. Anicetas Simutis 
Bronius Stančikas 
Juozas Steponaitis 
Felix Stungevicius 
Jonas ir Irena Valaičiai ($70) 
Louis Zurlis ($100) 
$40 
Petras ir Emilija Brizgiai 
Konstancija Jakutis 
Leo ir Stasė Kankus 
Marian Fathers (Darien, IL) 
Robert & Aldona A. Shumvvay 
Patricia Sidas 
Gražutė Sirutienė 
Juozas ir Bronė Šlajai 
$30 
J. Kepenis ($40) 
A. Matulis ($40) 
Bronė Pabarčius 
Antanina Račiūnienė 
Edis Razma ($70) ' 
A. & J. Rygelis 
$25 
Joseph Agurkis 
Amerikos lietuvių Taut. sąjunga. 
(Detroit, Ml) 
Anna Antanaitis 
P. Ąžuolas 
Laima Baltrėnas ($30) 
A. Baltrukėnas ($35) 
LŠS Išeiv. St. Butkaus Šaulių 
Kuopa (Detroit, Ml) ($30) 
Zigmas ir Maria Dailidės ($75) 
Bronis J. Kasias ($55) 
Rev. V. Krisčiunevičius 
Juozas B. Laucka 
Arfa ir Antanė Lauraičiai 
Juozas Liutkenis 
Joseph Lukas 
Julia Lungys 
Ona Nutautas ($50) 
Aldona Pankienė 
Antanas ir Veronica Petruliai 
Raišių šeima 
Algis A. Regis 
Frank Sklaris ($55) 
Southvvest Federal Savings 
(Chicago, IL) 
Jonas ir Malvina Švarcai 
Alfonsas Tumas ($40) 
Victor A. Vaitkus 
dr. V. Stanley Vardys ($45) 
Zenonas ir Milda Vieraičiai 
Jonas ir Ona Vengriai 
Ona Vileniškienė ($50) 
V. P. Vygantas ($275) 

DRAUGAS, antradienis, 1992 m. rugsėjo mėn. 29 d. 

CNN žinių tinklas 1992.9.7 
pasauliui transliavo Lietuvai 
gana palankų reportažą. J a m e 
su užuojauta buvo minėti eko
nominiai sunkumai, tačiau poli
t inę maišatį nutylėjo. Vis dėlto 
ž inome: Lie tuvos v i d a u s 
politikoje netvarka yra žymiai 
didesnė, kaip leistų normalus 
demokratijos vyksmas. Nemažo
je gyventojų dalyje vyrauja 
baimė, kad Lietuva vėl gali būti 
grąžinta Rusijos poskvernin. 
Gal yra ir tokių, kur ie šia 
ne la ime džiaugtųs i , t a č i a u 

baimė nėra nauja. J i egzistuoja 
jau senokai, ir n iekas nepajėgė 
jos panaikint i . Su šia nelemta 
galimybe r i šamas tas didysis 
politinis gabalas LDDP. 

LDDP nėra Lietuvos priešų 
susibūrimas. Tačiau Lietuvos 
priešų joje yra. Taip pat joje yra 
pakankamai savanaudžių, ku
riems nerūpi nei Lietuva, nei 
komunizmas, nei Rusija. Už 
pilną šaukštą jie lengvai parda
vinėja savo tuščias sielas ir gal
vas. 

Kalvių muziejus Klaipėdoje. Viktoro Kučo 

ningi. 
Tai į t i tnaginį stovį panaši ne

sena t au to s padėt i s . Bet s ta iga 
dingęs išorinis s lėgimas sukūrė 
vidines į t ampas . Ar tai i lgame
tis netiesioginis teroro poveikis 
kaip va is tų ,side effects'? O gal 
išmintį p r a r a d o m e , t ik a i s t ras 
sugebė ję i š s a u g o t i ? A i s t r ų 
įtakoje p a t y s nežinome, ko sie
kiame. 

S t a m b u s i s g a b a l a s ir 
s m u l k ū s gaba lė l ia i 

Lie tuva s ta iga pasidalino. Į 
vieną p u s ę a tv i r to s t ambus 
Lietuvos demokra t in io darbo 
partijos (LDDP) gabalas. Antro
je pusėje l iko daugybė įvairia
spalvių gabalė l ių . 

K a s t ie gabalė l ia i? Čia išvar
dinsiu, nors bus labai nuobodu. 
Tai devyniol ika vadinamųjų 
politinių partijų, visuomeniškai 
poli t inių judė j imų ir visuo
meninių poli t inių organizacijų. 
Turbūt y r a ir t au t in ių mažumų 
bei regioninių sus igrupavimų, 
apie ku r iuos nežinau. Tai š ta i 
tasai politinis margumas: Lietu
vių t a u t i n i n k ų sąjunga, Lietu
vos Respublikos piliečių charti
ja , Nepr ik lausomybės parti ja, 

Lietuvos sąjūdis, Lietuvos pen
s ininkų sąjunga, Lietuvių tau
t in io jaunimo sąjunga „Jaunoji 
Lie tuva" , Lietuvos krikščionių 
demokratų partija, Respubli
konų partija, Lietuvos Respub
likos tautos pažangos judėjimas, 
Lietuvos liberalų sąjunga, Lie
tuvos politinių kalinių sąjunga, 
Lietuvos socialdemokratų par
t i ja , Lietuvos laisvės lyga, 
Lietuvos žalioji partija, Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga, Lietuvos nepriklau
somybės kovotojų — miško 
brolių draugija, Lietuvos atei
t ies forumas. Spaudoje skai
t ėme , kad „liberalams pavyko 
sudaryt i sąjungą su ūkininkų 
par t i ja" („Draugas", 1992.9.9), 
t ač iau jokios ūkininkų partijos 
aukščiau duodamame sąraše 
nėra . Tai būtų dvidešimtasis ne
didelis susigrupavimas, kažko
dėl neatstovaujamas rinkimi
nėse komisijose. 

Gal t ik mažesnę pusę šio są
rašo atpažinsime ir suprasime, 
kokios y ra tų susigrupavimų 
programos, jei jos egzistuoja, ar
ba kokia kryptimi šie susigrupa-
v imai keliauja. Didesnė pusė 
išeivijai y r a neatpažįs tama. 

$15 
Regina Saldaitis-Čiurlys, D.D.S. 
George A. Likander ($30) 
Vytas Macys 
Petras Rasutis 
Kazimiera Sadauskienė ($40) 
S. L.A. 99 Moterų kuopa 
Faustas Strolia 
Dalia Šataitė 
Gladys A. Zukaitis 
$12 
Leonas Tomkus 
$10 
Frank Apulskis ($30) 
John & Salome Ashmont 
Andrius Baltrušaitis ($20) 
B. Banaitis ($20) 
Joseph J. Blažys 
Teodoras Blinstrubas 
Julius P. Bulota 
Liuda Butikas ($30) 
R. Česonis 
Zina čižikienė 
Stanley Darzinskis 
R. Daukus 
Antanas Diržys 
Mrs. B. Drunga 
Vladas ir Maria Gelažiai 
Rymantas Guzulaitis 
Danguolė Ilginis 
Stasė Jakubonienė 
Pranas Jonelis ($35) 
Danguolė Jurgutis 
Pranas Kašiuba 
Kazimieras Kučinskas 
Antanas Lembertas 
Jadvyga Lendraitis 
Ona Mažionytė ($70) 
Virgis Narbutas 
Joanne Nausėda 

Bronė Navickas 
Nina Norris ($20) 
Mirga Pažemenas 
Vladas Pocius 
Vytautas Ramanauskas ($20) 
Henrikas Rasas 
E. Rastenis 
Mykolas P. Razutis 
V. Rimas 
Adele Sakalas 
John Samaitis 
Pranas K. ir Alė Skirmantai 
Antanas Stankevičius 
Romas Stanulis 
J. Zalagenas 
Petras Žilinskas 
Vitalis Žukauskas 
Vladas Žukauskas 
$5 
Mr. & Mrs. V. Andrusaitis 
John Bambalas 
Rimvydas ir Dalia R. Jakai 
K. Ječius ($255) 
Dalia M. Tallat-Kelpsa 
Stasės Mačienė 
Helen Mikolaitis 
Anna Milius 
Barbara Miller 
Lola Pilis 
Jadvyga Poškus 
Ignas Simonaitis 
Z. Strasdas 
Anne Milukas Trainis 
George & Marcella Uksas 
Valeria R. VVolff ($10) 
$2 
Peter J. Bernotavicius 
$1 
Viktorija Paliulis 

IX-tosios Išeivijos Lietuvių Tautinių Šokių Šventės Organiza
cinis Komitetas nuoširdžiai dėkoja visiems Šokių šventės 
mecenatams, rėmėjams ir aukotojams. Jūsų dosnumo dėka 
sukomės šokio sūkury su Lietuva širdy! 

Galima net švelniai spėti , kad 
vargu tie susibūrimai patys 
orientuojasi, ko siekia. Mažųjų 
sambūr ių žmonės prae i ty je 
neturi politinių dėmių. Bet j ie 
nesugeba įvertinti gyvenimo. 
Tai didelė nelaimė jiems ir tau
tai. Tačiau iš kiekvienos nelai
mės galima išsikrapštyti, t ik 
reikia pajausti, kad nelaimė iš 
tikrųjų užklupo. 

Bičių prosenelių 
genai gintare 

Californijos Berkeley univer
siteto mokslininkų grupė atrado 
būdą išskirti ir iš t raukti genų 
dalelytes iš gintare prieš 25 
milijonus metų įakmenėjusių 
bičių. Tos bitės, priklausančios 
Propledia dominicana rūšiai, 
yra ir dabar tropikuose randa
mų, geluonių netur inčių , bičių 
prosenolės. Jos taip pat y ra 
tolimos europinių bičių giminai
tės. Be geluonio bitės dar tebe
gyvena įvairiuose tropikų kraš
tuose. 

Iš rastųjų genų jau buvo įma
noma nustatyti molekulių eilės 
tvarka , ir atrasta, kad iki šių 
laikų DNA bitėse pasikeitė tik 
apie 7%. Šis atradimas labai 
reikšmingas vabzdžių evoliuci
jos supratimui. 

Gintaras su tyrimuose varto
jamomis bitėmis yra iš Domi
ninkonų Respublikos, o medžiai, 
iš kurių sakų susiformavo gin
taras , ten augę prieš 25 ar net į 
40 milijonų metų. Gintare rasta i 
ne t ik bičių, bet ir kitokių 
vabzdžių bei t u o l a i k i n i ų 
gyvulių ar žvėrių plaukų, iš 
kurių tikimasi ateityje mėginti 
iš traukti genus. Tačiau įdo
miausias radinys y ra mažas, 
krauju mintas vabzdžiukas su 
viduriuose užsilikusiu neseniai 
įsiurbto kraujo lašelyčiu. Moks
lininkai drįsta tikėtis, kad tas 
kraujas yra dinozauro. Jeigu ši 
nuomonė pasitvirtintų, būtų 
įmanoma iš kraujo išskirti dino
zauro genus ir tuo būdu sužinoti 
daug naujų faktų apie tuos rop-
lius-milžinus. 

Genų (DNA) tyrinėjimo moks
las yra dar labai naujas, bet 
teikia neribotas galimybes nuo
stabiems atradimams ir geres
niam visų gyvų organizmų su
pratimui. Šiuo metu visa tai 
atrodo kaip kokia mokslinė fan
tazija, ypač kai tyrimai apima 
ne t ik mūsų laikus, bet nusi
t ęs ia keliasdešimt milijonų 
metų į praeitį. Galima tvirtinti, 
kad Californijos universitete 
atl iekamus tyrimus su senovi
nių bičių genais atidžiai stebi 
visi pasaulio mokslininai ir ne
kant r ia i laukia rezultatų. 

D.B. 

A.tA. 
NIDAI MISIULYTEI 

tragiškai žuvus, jos Tėvelius ADĄ ir DOMĄ MISIU-
LIUS ir brolį VYTĄ nuoširdžiai užjaučia 

Lemonto apylinkės BALF'o 28-to 
skyriaus valdyba 

INTERNATIONAL 
t 

TRAVEL CONSULTANTS J,* X b<\S' 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu | namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų 
CS2S South Ttth A V M I M 22$ K«*v«r1K< gatvė 
Mlcfcory HM, ItNnoto §0487 vtfctHM. Ltotuva 
T«Ufon— (7M) 430-7272 T«l«fon«« 390-11S Ir 778-392 

A.tA. 
NIDAI MISIULYTEI 

t ragiškai žuvus, ADĄ ir DOMĄ M I S I U L I U S ir brolį 
VYTĄ nuoširdžiai užjaučia. 

Faustina ir Mečys Mockevičiai 

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 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. K E D Z I E 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
C hkago, Illinois 60629 

l-<312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 Soodl 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 

708-652-1003 
La ido tuv ių n a m a i Ch icago je ir p r i e m i e s č i u o s e . 

Visus l a ido tuv ių n a m u s ga l i te pas i ek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

OONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, antradienis, 1992 m. rugsėjo mėn. 29 d. 

x Kun. Viktoras Rimšelis, 
MIC, vienuolijos reikalais iš
vyko į Marianapolį, Thompson, 
Conn. Ten mokykloje, vie
nuolyne ir Worcesterio parapi
joje padarys kanonišką vizita
ciją, pasitars dėl ateities darbų 
ir pareigų. Grįš į Chicagą už 
trijų savaičių. 

x Sonata ir Rokas Zubovai 
dalyvaus Jaunųjų talentų pro
gramoje spalio 25 d. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Bilietai po 10 
dol. gaunami Vaznelių Gifts 
International. Jų bus po 11 vai. 
Mišių Lietuvių centre Lemonte. 
Korp. Giedra kviečia visus savo 
atėjimu paremti jaunųjų pa
stangas ir „Draugo" išlaikymą. 

x Farmaciste dr. Vanda 
Vainauskienė, Sveikatos mi
nisterijos atstovė, padarys pra
nešimą apie motinos ir vaiko 
sveikatos reikalus Lietuvoje per 
L.A.P. A.S. susirinkimą rugsėjo 
30 d. 8 v.v. Šv. Kryžiaus ligoni
nėje daktarų valgykloje pir
mame aukšte. Kviečiami visi, 
kurie norėtų išgirsti daktarės 
pranešimą. 

x Dr. Jonas Šalna, Portage, 
Wisc., „Draugo" garbės prenu
meratorius, nuoširdus rėmėjas, 
pratęsė prenumeratą su 60 dol. 
auka dienraščiui, o už bilietus 
dar pridėjo 10 dol. Labai 
dėkojame. 

x Stasys Surantas iš Rock-
ford, 111., „Draugo" rėmėjas, gar
bės prenumeratorius, pratęsė 
prenumeratą su 200 dol. čekiu, 
linkėdamas visiems geriausios 
sėkmės ir toliau stiprinti lietu
vybę čia ir visur. Nuoširdus ir 
didelis ačiū už mielus žodžius ir 
auką. 

x Kun. Antanas Žvinklys, 
Hillsboro, Wisc., Dalia Woss, 
Fox River Grove, 111., „Draugo" 
garbės prenumeratoiai, rėmėjai, 
pratęsė prenumeratą ir kiek
vienas paaukojo po 60 dol. dien
raščio stiprinimui. Nuoširdus ir 
didelis ačiū. 

x Maria ir Vytautas Petru
liai, Livonia, Mich., pratęsė 
prenumeratą, grąžino laimė
jimų šakneles ir ta proga 
paaukojo 70 dol. M. ir V. Pet
rulius skelbiame garbės prenu
meratoriais, o už paramą ta
riame nuoširdų ačiū. 

x Aleksandras Atutis, Plea-
sant Hill., Cal., „Draugo" gar
bės prenumeratorius, rėmėjas, 
pratęsė prenumeratą, pridėjo 20 
dol. dienraščio paramai, 15 dol. 
už bilietus, 20 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x Sekmadienį, spalio 4 d. 6-8 
v.v. Pas . Liet. centre bus puiki 
proga iš Lietuvos draugo 
kongr. Richard Durbin pla
čiau sužinoti apie JAV kongre
sui pristatytus projektus, susiju
sius su Rusijos kariuomenės iš
vedimu iš Lietuvos. Informacijai 
skambinti tel. 708-246-0049 ar
ba tel . 708-388-2041. 

(sk) 

x Akcijų, bonų bei kitų ver
tybių pirkime ir pardavime 
jums nuoširdžiai patars ir pa
tarnaus, duodami komiso nuo
laidą, Albinas Kurkulis, tel. 
312-621-6954 arba jo sūnūs ir 
partneriai: Andrius Kurkulis, 
tel. 312621-8999 ir Paulius 
Kurkulis, tel. 312-621-8886 dir 
bą su Oppenheimer & Co, Inc. 
Chicagoje. Iš kitur skambinkite 
veltui: tel. 1-800-621-2103. 

(sk) 
x Padėkite vargstantiems 

Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Žaibas" 9325 So. 
79th Ave., Hickory Hills, 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

x „ D r a u g o " dienraščio lai
mingieji buvo išrinkti vajaus po
kylio metu praėjusį sekmadienį 
Martiniąue salėje. Broniui Mu-
rinui iš Melrose Parko, II., buvo 
ištrauktas 500 dolerių vertės 
bilietas, o R. Kazėnas iš Darien, 
II., laimėjo 300 dol., L. Dūda iš 
Toronto, Kanadoje, laimėjo 250 
dol., Č. Davidonis iš Chicagos 
laimėjo savo bilietu 200 dol. 
Windsore, Kanadoje, gyve
nantis P. Gudaitis laimėjo 150 
dol. ir iš Chicagos Mečislovas 
Žeimys laimėjo 100 dol. Visi šie 
laimingieji yra „Draugo" skai
tytojai. Visiem, įsigijusiems šių 
laimėjimų bilietus ir tuo padėju
siems laikraščio leidimo išlaidų 
sumažinimui, „Draugo" admi
nistracija reiškia padėką. 

x Seserų pranciškiečių rė
mėjų seimas bus Marijonų na
muose spalio 4 d. Marijonų 
koplyčioje bus 11 vai. ryto šv. 
Mišios ir pamokslas, 12 vai. sve
tainėje pietūs ir pasikalbėjimai, 
1:30 vai. p.p. ten pat bus re
gistracija ir seimo posėdžiai. 
Chicagos rėmėjų pirmininkė 
yra Sabina Henson. Tikimasi, 
kad iš Pittsburgho, Pa., atvyks 
seserys — vienuolijos atstovės. 

x Lietuvių Fondas ateinan
čiais metais organizuoja seriją 
koncertų, kuriuos atliks Lietu
vos valstybinės operos solistai — 
Sigutė Stonytė ir Arvydas Mar
kauskas. Koncertai bus Chica
goje, Philadelphijoje, Daytonoj, 
FL, Los Angeles, Detroite ir Cle-
velande. 

x Lithpex XXIV, filatelijos 
ir numizmatikos paroda, ruo
š iama filatelistų draugijos 
„Lietuvos", bus spalio 23-25 d. 
Jaunimo centro apatinėje salėje. 

x Virginija Džiovėnienė iš 
Mažvydo Lietuvos nacionalinės 
bibliotekos Vilniuje yra at
vykusi keliems mėnesiams į 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centrą Chicagoje. Čia ji pradėjo 
kataloguoti apie 6,000 iš Lietu
vos įgytų knygų, kurios 
papildys Pasaulio Lietuvių 
archyvo ir kitų centro padalinių 
rinkinius, jau gerokai virši
jančius 100,000 tomų. 

x Edward Slakaitis, Chi 
cago, 111., lankėsi „Drauge", pra

tęsė prenumeratą, pridėjo 20 dol. 
dienraščio paramai ir 10 dol. už 
kalendorių. E. Slakaitį įrašome 
į garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už aukas dėkojame. 

x Akcijų brokeriai , Albi
nas Kurkulis ir jo sūnūs And
r ius ir Paul ius praneša savo 
klientams ir draugams, kad 
priėmė tas pačias pozicijas su 
Oppenheimer & Co., Inc. 1 S. 
Wacker Dr., Chicago , IL 
60606, tel. 312-621-6800, arba, 
iš kitur skambinant, veltui tel. 
1-800-621-2103. 

(sk) 

x TravelCentre, Ltd. greitai 
ir sąžiningai tvarko visas ato
stogų bei komercines keliones. 
Parduodame lėktuvo bilietus į 
Lietuvą. Kreiptis: Teresė Les-
niauskienė, tel. 708-526-0773. 

x 59 CENTAI už SVARĄ 
virš šimto svarų, minimumas 
$20.00. Tai TRANSPAK fir
mos nauja kaina. Jūsų siun
tiniai yra registruojami mūsų 
kompiuteriuose ir sekami iki 
pristatymo jūsų giminėms Lie
tuvoje Transpak , 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 
ARAS ROOFING 

Arvydas Kl«la 
Danglam* Ir ta i soma 

visų rūsių stogus 
Tai. 708-257-0746 

Intl p o 6 v.v. 

Politinių kalinių ir tremtinių posėdyje Kaune. Iš kaires: „Tremtinio" red. narė Vanda Poderytė, 
adm. K. Kišonas, dir. Balys Gajauskas, Maria Rudiene — Balfo pirm. ir sąjungos pirm. Antanas 
Lukša. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
„DRAUGO" VAJUS 

PRADĖTAS VAKARIENE 

Seniai skelbtas „Draugo" va
jus prasidėjo vakariene Martini
ąue pokylių salėje ir koncertu 
ten pat po vakarienės. Rugsėjo 
27 d. rinkosi svečiai, kurių buvo 
apie 500, ir salėje užėmė visus 
stalus. Renginių komiteto narės 
tik lakstė, vedžiodamos atsilan
kiusius į jiems skirtas vietas 
prie stalų. Pradžioje buvo atsi
gaivinimas, jei kas norėjo, o už 
valandos pradėjo vakarienės 
banketą viena iš renginių komi
teto — Stasė Semėnienė. 

Atidarydama vakarą, S. Semė-

x J a d v y g a ir dr . Adolfas 
Damušiai, Lockport, 111., visuo
menininkai grąžino laimėjimų 
šakneles su laiškučiu: „Nors 
Draugas dažnai vėluoja, bet 
posakis — „geriau vėliau nei 
niekad", verčia kantriai pakelti 
pašto netvarką, kaip iš viso nu
stoti informacinio ryšio su lietu
viško gyvenimo pasauliu. Drau
go gyvybei palaikyti su grąži
namais bilietėliais siunčiame ir 
kuklią pensininko auką". Labai 
dėkojame už 50 dol. čekį. 

x Teresė Alenskienė iš Le-
mont, m., rašo: „Siunčiu 20 dol. 
už bi l ie tus ir grąžinu jų 
šakneles. Linkiu sėkmės visuo
se jūsų darbuose. „Draugas" 
mūsų namuose labai laukia
mas". Dėkojame už linkėjimus 
ir auką. 

x „ M a r y l a n d o L ie tuv ių 
draugijos tarybos vardu lietu
viškai spaudai paremti siunčiu 
25 dol. auką. Linkiu sėkmės, 
tęsiant šį kilnų, kultūrinį 
darbą". Pasirašė Jonė Bra
zauskienė, kasininkė. Ačiū už 
linkėjimus ir auką. 

x J . Stankevičius iš To
ronto, Ont., Kanada, grąžino 
laimėjimų šakneles su 60 dol. 
auka ir palinkėjo visokeriopos 
sėkmės dirbant lietuvišką 
darbą. Pasiskundė, kad „Drau
go" numerius gaunąs neregulia
riai, vėluoja daugiau kaip savai
tę. Labai atsiprašome, bet daug 
padėti negalime. 

x Moterų Klubų Fed. Chi
cagos skyrius kviečia nares ir 
viešnias į susirinkimą spalio 4 
d-, sekmadieni, Jaunimo centre, 
12 vai. Kalbės Julija Šaulienė 
apie labdaros darbą. 

(sk) 

x Ieškomi giminės išvykę iš 
Lietuvos į Pittsburgą, JAV prieš 
1914 m.: Šimkevičius J u o 
zapas, Šimkevičius JuUjonas, 
Š i m k e v i č i u s P r a n c i š k u s , 
Šinikevičiūtė-Šilkūnienė arba 
jų vaikai. Vienas iš Šimkevičių 
sūnų yra vardu Romualdas. 
Lietuvoje liko sesuo Viktorija 
Šimkevičiūtė-Rubšienė, gim. 
1893 m., turi 5 vaikus, gyvenan
čius Lietuvoje. Žinantieji apie 
ieškomus asmenis, rašykite: 
Kastytis Rupšys, Kauno raj.. 
Girionių paštas, Vaisvydava, 
Žalioji g-ve 15, Lithuania. 

(sk) 

nienė priminė spaudos reikšmę 
išeivijoje, daugelio norą 
išlaikyti vienintelį dienraštį, ne
paisant pašto išlaidų ir netvar
kingumo, nes dienraštis mums 
reikalingas susižinoti, susi
siekti. Anot poeto Aisčio, „raš
tas šiandien yra vienintelis 
puolimo ir gynimosi ginklas". 
Padėkojo už auksines širdis, 
duodant auką penkiasdešimt 
dolerių, kad šis dienraštis laiky
tųsi. Pabaigoje S. Semėnienė pa
kvietė visiems pažįstamą Marią 
Rudienę vadovauti šiam vaka
rui. 

Vedėja prabilo angliškai ir 
lietuviškai, trumpai pakalbėjo 
apie spaudos reikšmę lietuvių 
išeivijos tarpe, pakvietė invoka-
cijai Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos kleboną kun. Joną 
Kuzinską sukalbėti maldą ir pa
laiminti stalus. Jis trumpai su
kalbėjo maldą lietuviškai ir 
angliškai, kad Dievas laimintų 
„Draugą". Po to prasidėjo ska
niai paruošta ir greitai aptar
naujama vakar ienė, kurią 
paprastai rengia pats resto
ranas. 

Meninė dalis nebuvo tik at-
mestinė vakaro dalis, bet tikras 
ir nuoširdus koncertas. Daina
vo visi solistai — Dana Stankai
ty tė , Margarita Momkienė, 
Algirdas Brazis ir Vaclovas 
Momkus, fortepionu akompa
nuojant muz. Ričardui Šokui. 
Jie padainavo visi kartu, due
tais ir D. Stankaitytė solo keletą 
skambių dainų: Plaukia sau lai
velis, Tėvas su motina savo, 
Duok ranką man, brangioji, O 
buvo diena ta, Serenada (Moni
kai), Tris dienas, tris naktis ir 
iš Traviatos Pakelkim, pakel
kim taurę linksmybės. 

Baigus dainuoti, S. Plenienė 
ir J. Ivašauskienė solistėms 
įteikė M. Petrošienės dovanotas 
gėlių puokštes, o A. Kane prise
gė vyrams po gėlę. M. Petro
šienė dar atnešė keturias taures 
šampano. Jie atsilygindami dar 
sudainavo „Pakelkim..." 

Vajaus komiteto, pirmininkas 
Vaclovas Momkus perskaitė 
kelis didesnius aukotojus 
„Draugui" ir jo ateičiai. Lietu
vių Fondo valdybos pirm. Alg. 
Ostis trumpai pasveikino ir 
įteikė 10,000 dol. čekį ir pasakė, 
kad čia yra ir LF stipendininkė 
sol. Jolanta Stanelytė. Po 1000 
dol. įteikė A. Rudžio šeima, L ir 
dr. L. Kriaučeliūnai, dr. V. Du-
binskas, prel. J. Prunskis. Savo 
tėvo, ilgamečio „Draugo" redak
toriaus, gimimo šimto metų pro
ga 1000 dol. įteikė jo sūnus dr. 
Leonardas J. Šimutis. Kun. 
Ant. Puchenskis, Nekalto Pra
sidėjimo klebonas, padarė rink
liavą ir įteikė 1608 dol., o Brigh-
ton Parko Bendruomenės apy
linkė suruoštais pietumis įteikė 
1000 dol. Švč. M. Marijos 
Gimimo parapija už pietus — 
1265 dol., D. Petkus — 250 dol., 
B. Jasaitienė — 2000 dol. Kiti 
bus paskelbti administracijos 
vėliau. 

Marijonų vienuolijos provinci
jolas kun. dr. Viktoras Rimšelis 
trumpai padėkojo visiems ren
gėjams ir rengėjoms, meno atli
kėjams — solistams, muzikui, 
aukojusiems „Draugui", kad jis 
ir toliau gyvuotų ir judintų 
visus lietuvius, išsibarsčiusius 
po platų kraštą ir atsigavusią 
Lietuvą. Lietuvius ir lietuvių 
darbus bei pasiekimus turi ži
noti visi, ypač nepriklausomoje 
Lietuvoje. Jis priminė, kad yra 

Balfo centro valdybos pirmininkė Maria Rudienė Suvalkų Trikampy susi
tinka su vyskupu Ziemba, naujos Eik vyskupijos valdytoju, kuris pagerbė 
Punsko kleboną kun Igną Dzirmaiką ir įteikia jam vyskupuos vikaro 
dokumentą. 

sudaryta vajaus komitetas , 
kurio pirmininkas yra Vaclovas 
Momkus, vicepirmininkė M. 
Petrošienė. 

Po jo kalbos, vadovaujant V. 
Momkui, visų buvo sugiedota 
Lietuva brangi. Geram orkest
rui grojant, galėjo dar ir pasi
šokti. Buvo pravesti laimėjimai 
(apie juos bus vėliau). 

Vajaus pradžia, vakarienė ir 
meninė dalis buvo aukšto lygio 
ir nenuobodi. Daugelis džiau
gėsi, kad viskas buvo sklandžiai 
sutvarkyta ir pravesta. Tai buvo 
„Draugo" renginių ir vajaus 
komiteto dėka. A. 

SUSITIKIMAI SU 
LIETUVOS JAUNIMU 

„Grandies" tautinių šokių an
samblis, vadovaujamas Irenos 
Smieliauskienės, rugsėjo 25 d. 
Tautiniuose namuose turėjo 
vakaronę. Susirinko apie 50 
žmonių, jų tarpe „Grandies" 
globėjai I rena ir dr. Leonas 
Kriaučeliūnai, šokių mokytojos, 
laikraštininkai, būrys šokėjų ir 
jų tėvelių. Vakaronę atidarė L 
Smieliauskienė. „Grandies" šo
kėjai, susitikdami su Lietuvos 
jaunimu, bendraudami su juo, 
labiau pajuto savo lietuvišką 
širdį. Padėkojo susirinkusiems 
ir pakvietė Bronių Juodelį pra
vesti vakaronę. J is pasveikino 
ansamblio globėjus Kriaučeliū-
nus, pasidžiaugė susirinkusiais. 
Painformavo, kad „Grandis" 
turi 70 šokėjų, jau atlieka pro
gramas scenose 28 metus. Per 
„Grandies" eiles jau yra praėję 
809 jaunuoliai. „Grandis", bene 
aktyviausia t au t in ių šokių 
grupė Amerikoje, turėjo išvykas 
į Kanadą, Australiją, Pietų 
Ameriką ir eilę kitų vietų. 

Pirmoji padaryti pranešimą 
buvo pakviesta Vida Brazaitytė. 
Ji papasakojo, kaip ji dalyvavo 
dainų šventėje Lietuvoje. Išvyko 
22 šokėjai, jų mokytojos L Smie
l i ausk ienė , Vio le ta Smie-
liauskaitė Fabionovich, Dalia 
Bilaišytė ir Rėdą Pliūrienė. Jos 
visos vakaronėje susirinkusiųjų 
buvo pagerbtos plojimais. Kar
tu vyko m u z i k a s Audr iu s 
Polikaitis ir dr. Vilius Mikaitis 
ir dar vienas kitas palydovas. 
Išvyka į Lietuvą buvo liepos 
10-29 d ienomis . Lietuvoje 
„Grandis" įvairiose vietose pa
šoko apie 20 šokių. Šokėjai 
džiaugėsi pirmą kartą nuskridę 
jau į nepriklausomą Lietuvą, 
užsimezgė nauji ryšiai su Lietu
vos jaunimu, net ir dabar tie ry
šiai tęsiami laiškais. 

Karolis Žukauskas pasakojo 
apie ryškų skirtumą tarp tų 
Lietuvos jaunuolių, kurie j au 
lankėsi Amerikoje, ir tarp tų, 
kur ie šios ša l ies n e m a t ė . 
Lankiusieji parodė daugiau 
supratimo atvykusiems gran-
diečiams. Kartą valgant resto
rane „Grandies" jaunimui teko 
stebėti grupe tokių gatvės jau-
nuolių, k u r i e p a n a š ū s į 
Amerikos padaužas , Mar i 
jampolės apylinkėse „Grandies" 
jaunimą išmokė šokti suktinį. 
Lietuvos j a u n i m a s ne t a ip 
veržiasi į mokslą, kaip Ame
rikos. Labai jauni tuokiasi. 
Tačiau apskritai Lietuvos jau
nimas labai supratus. 

Viktoras Puodžiūnas buvo 
pakviestas papasakoti, ar jis 
matė Lietuvą tokią, kokią vaiz
davosi lituanistinėje mokykloje. 
Jam padarė didesnį įspūdį 
mažesni miestai, mažiau pasi
keitę nuo to, kokį įspūdį buvo 
JAV lietuvių jaunimui sudariu
sios l i tuanistinės mokyklos. 
Lietuvos jaunimas, o ir suau
gusieji, yra nuoširdūs, malonūs, 
labai mielai atvykusius priėmė, 
ko jokios knygos to nebūtų 
galėjusios pavaizduoti. „Gran
dies" šokėjams buvo labai 
įdomu pamatyti vietas, apie ku
rias lituanistinėse mokyklose 
mokėsi. 

Rima Polikaitytė vakaronėje 
papasakojo apie „Grandies" 
koncertus Lietuvoje. Be šokių, 
ten grandiečiai deklamavo išei
vijos poeziją. Artimai bendravo 

IŠ ARTI IR TOLI 
J.A. VALSTYBĖSE 

— J A V LB Kultūros taryba 
yra gavusi iš Lietuvių fondo 
5,000 dol. paramą mažų LB 
apylinkių kultūrinei veiklai 
paremti. Apylinkės, kurios no
rėtų suruošti reikšmingesnį 
kultūrinį renginį, tačiau fi
nansiškai negali tokiam žygiui 
išdrįsti, tesikreipia į KT (V. 
Voler tas , 405 Leon Ave., 
Del ran , N J 08075, telef. 
609-461-9488). Prašome trum
pai apibūdinti savo planą ir, 
galimas dalykas, parama bus 
suteikta. 

— A. a. Marąja Danutė Bi-
rut ienė, gyv. Wayne, NJ, mirė 
rugsėjo 6 d., palaidota rugsėjo 8 
d. iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios Visų Šventų kapi
nėse. 

su Šviesos ansamblio nariais. 
„Grandis" autobusu nuvažiavo 
į Marijampolę, kur Luginės kai
me buvo susibūrę ateitininkai. 
Jiems pašoko, Marijampolėje 
dalyvavo Mišiose. Sut ik t i 
moksleiviai labai domėjosi 
a tvykus ia is , prašė adresų. 
„ G r a n d i s " lankė Trakus , 
Elektrėnus. Aplankė Anta
kalnio kapines, kur palaidoti 
žuvusieji paskutinėse kovose dėl 
laisvės. „Grandis" susitiko ir su 
V. Landsbergiu, buvo nuvykusi 
į TV bokštą. Džiaugsmas buvo 
nuvykus į Palangą, prie Balti
jos jūros. Telšiuose šoko aikš
tėje. Į šokėjus nusižiūrėję, šoko 
ir vietiniai vaikai. Kryžių kalne 
teko pasidžiaugti „Grandies" 
kryžiumi, kurį parūpino „Švie
sos" ansamblis. Atvykusius 
pasve ik ino burmis t ras . 
Deklamavo ir Lietuvos aktoriai. 
„Grandis" buvo pakviesta pie
taut i Metropoly. Bendravimas 
su Lietuvos jaunimu paveikė, 
kad nyko amer ik ie t i škas 
akcentas. 

Buvo parodytas „Šviesos" an
samblio žmonių susuktas 
„Grandies" lankymųsi filmas — 
vaizdajuostė. Dalyviai taipgi 
buvo pavaišinti tėvų ir vadovių 
parūpintais skanėstais. 

Juoz. Pr . 

VIEŠNIA RENKA 
RAŠTUS 

Janina Žėkaitė iš Lietuvių 
Literatūros ir tautosakos in
stituto Vilniuje praleido keletą 
dienų Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre Chicagoje, kur 
rinko medžiagą rašomai mono
grafijai apie rašytoją ir diploma
tą Jurgį Savickį. 

Čia ji rado dokumentų ir kitų 
šaltinių, kurių neužtiko niekur 
kitur. Anot centro pirmininko 
prof. dr. Jono Račkausko, ši
tokių atsiliepimų apie rinkinių 
naudingumą tenka išgirsti labai 
dažnai, ypač iš Lietuvos svečių. 

Žėkaitė, kuri yra vyr. moksli
nė bendradarbė institute, yra 
parašiusi penkias monografijas, 
kurios buvo išleistos Lietuvoje. 
Tai „Šatrijos Ragana", „Lietu
vių r o m a n a s " , „Žemaitės 
kūryba", „Vienuolio kūryba" ir 
„Impresionizmas ir ekspresio
nizmas lietuvių prozoje". 

Be to, ši mokslo kandidatė su
darė knygą „Šatrijos Raganos 
laiškai" ir seriją „Jurgio Savic
kio raštai", kurių du tomai išėjo 
1990 metais, dar du tomai išeis 
šiais metais ir vėliau pasirodys 
paskutiniai du tomai. 

Žėkai tės vyras Vytautas 
Kubilius yra žinomas litera
tūros kritikas. Žėkaitės kelionę 
į Ameriką finansavo Atviros 
Lietuvos fondas. 

a rza 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kcdzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
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