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Pirmosios lietuviškos 
i \< monetos 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, spalio 5 d. (Elta) — 
Spalio 2 d. Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis aplankė 
Valstybinę ženklų įmonę, kur 
pradėtos kalti nepriklausomos 
Lietuvos monetos. Sidabru žvil
gančias lietuviškas 1, 2 ir 5 
centų nominalo vertės monetas 
iškalė angliški automatai. Ne
trukus bus pradėta kaldinti ir 
stambesnės — 10, 20, 30 centų 
vertės monetos. Čia taip pat bus 
spausdinami vertybiniai popie
riai — akcijos, obligacijos. Vals
tybinė ženklų įmonė gamins 
monetas ir medalius pagal 
prieškario Lietuvos valstybės 
ordinų ir medalių pavyzdžius. 

„Savųjų pinigų kalimas turi 
milžinišką prasmę — tai yra 
vienas iš paskutinių trūkstamų 
mūsų nepriklausomos valstybės 
atributų ir egzistavimo būdų. 
Mes vėl turime savo pinigus, bet 
mums dar reikės neturėti sve
timų kareivių, ir tada valstybės 
atkūrimo etapas bus užbaig
tas", pasakė V. Landsbergis. 

Lietuvos Banko valdyba pra
neša, kad į apyvartą išleidžiami 
1992 m. pavyzdžio vieno nomi
nalo vertės talonai. Šie talonai 
nuo 1992 m. spalio 5 d. Lietuvo
je turi būti priimami visų rūšių 
mokėjimams. Talono antroje pu
sėje ochrinės ir oranžinės spal
vos tinklelio fone išspausdinta 
pempių pora. 

Su ta r tys su Lenkija 

Galimas dalykas, dar šiemet 
Lietuva ir Lenkija pasirašys 
dvišales sutartis dėl santytkių 
saugumo ir pasitikėjimo bei dėl 
valstybinės sienos ir jos režimo. 
Pirmojoje būtų užfiksuoti svar
biausi saugumo politikos prin
cipai, kuriais paremti Lietuvos 
ir Lenkijos valstybiniai santy
kiai, bei numatytos bendradar
biavimo kryptys, apsirūpinant 
ginkluote, amunicija, ruošiant 
kadras. Abiejų valstybių pozici
jos šiais klausimais aptartos sa
vaitės pradžioje Varšuvoje įvy
kusio Lietuvos Krašto apsaugos 
ministro Audriaus Butkevičiaus 
ir Lenkijos gynybos ministro 
Janusz Onyszkewicz susitikimo 
metu. 

Sutartims parengti reikalin
gus dokumentus ruoš darbo gru
pės. Audrius Butkevičius pasa
kė, kad sutarčių projektai gali 
būti parengti per mėnesį. Ta
čiau jis negalėjo patvirtinti, ar 
taip pat greitai sutartys galės 
būti realizuotos, kadangi jas 
turi aprobuoti naujoji, po Seimo 
rinkimų sadaryta vyriausybė. 

Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos vadovo vizitas į Len
kiją buvo pirmas oficialus po to, 
kai 1939 metais ten lankėsi ge
nerolas Stasys Raštikis. 

Rusai pažeidžia Lietuvos 
oro erdvę 

Nuo šių metų balandžio 27 d. 
iki rugsėjo 27 d. Lietuvos Kraš
to apsaugos ministerijos aviaci
jos tarnybos radiolokacinio ap
tarnavimo skyrius užfiksavo 
1,321 Lietuvos oro erdvės pa
naudojimo taisyklių pažeidimą; 
18 skrydžių sukėlė grėsmę 
civilinei aviacijai. Neretai Rusi
jos karo lėktuvai ir malūnspar
niai skrenda be ryšio ir atpaži
nimo signalų arba nedideliame 
aukštyje, tuo sudarydami ava
rinę situaciją. Yra atvejų, kai 

Rusijos lėktuvų vadai 
nepakluso Lietuvos valstybinės 
skrydžių valdymo tarnybos 
dispečerių draudimui skristi. 
Informacijoje, kurią perdavė 
Krašto apsaugos ministerijos 
ryšių su visuomene skyrius, 
sakoma, kad Rusijos karinėms 
pajėgoms priklausantys 
lėktuvai , skrisdami virš 
Lietuvos teritorijos, sąmoningai 
išjungia lėktuvų atsakovus. 
Pažeidimai gali tapti katastrofų 
priežastimis. 

Tarptautinė ba tų ir tekstilės 
pa roda 

Spalio 27-30 d. Lietuvos 
parodų centre rengiama pirmo
ji tarptautinė batų, tekstilės 
gaminių bei įrengimų paroda 
„Baltic Shoe Plūs Textile-92". 
Joje savo produkciją eksponuos 
ir demonstruos daugiau kaip 
110 firmų iš beveik 20 šalių. Tai 
bus didžiausia panašaus profilio 
paroda kada nors organizuota 
Baltijos šalyse. Jos lankytojai 
galės palyginti Lietuvos ir kitų 
šalių lengvosios pramonės pro
dukciją. 

Lengvosios pramonės įmonėse 
dirba apie 100,000 žmonių. Jie 
pagamina daugiau kaip penkta
dalį visos pramonės produkcijos. 
Iš daugiau kaip 100 įmonių apie 
80% turi modernių įrengimų. 
Šiuo metu gamyba lengvosios 
pramonės įmonėse sumažėjo tik 
14% (visos Lietuvos pramonės — 
apie 45%). Per paskutiniuosius 
metus lengvosios pramonės ga
minių eksportas į Vakarų šalis 
padaugėjo 10%. 

Su švedais —nuo 
Gedimino laikų 

Jau greitai bus 670 metų, kai 
Didysis Lietuvos Kunigaikštis 
Gediminas pradėjo kviestis į 
Lietuvą iš Gotlando salos švedų 
amatininkus ir pirklius. Prisi
menant šią tradiciją, sumanyta 
organizuoti švedų kultūros (me
no, amatų) dienas Lietuvoje. Tai 
vienas iš projektų, kuriuos 
Lietuvos kultūros instituto 
direktorius V. Gerulaitis įteikė 
švedų instituto direktoriui A. 
Classen, jo kvietimu viešėda
mas Stockholme. Šio vizito me
tu buvo aptariama galimybė 
švedų instituto Kultūros depar
tamento filialą steigti ir Vilniu
je, Kultūros institute. Švedai 
pareiškė norą gauti į lietuvių 
kalbą išverstų savo rašytojų 
knygų, o Lietuvai labai reikia 
leidinių apie Švedijos kultūros 
politiką, finansavimo principus, 
apie įstatymus kultūros klau
simais, pačių įstatymų tekstą. 

Lietuviai iš Rytų primena 
apie save 

Vilniuje buvo susirinkę lietu
viai, kilę iš Rytų Baltarusijos ir 
Rusijos Smolensko srities. Iki 
bolševikinės spalio revoliucijos 
ten buvo didelė ir garsi lietuvių 
kolonija. Represijų metais dau
gelis jų buvo išblaškyti po Sibi
ro gulagus arba ten ištremti. 
Dalis sugrįžo į Lietuvą, tačiau 
mūsų tautiečių palikuonių šia
me Baltarusijos ir Rusijos pa
sienio regione yra ir dabar. Kiti 
gyvena išsibarstę po daugelį 
NVS šalių ir beveik neturi ryšių 
su Lietuva. Susitikimo dalyviai 
aptarė reabilitacijos, pilietybės 
atgavimo.ryšių su gimtine klau-

Landsbergio vizitas 
Jungtinėse Tautose 

Amsterdame sekmadienio naktį nukrito ir sudegė 'zraelio EI Al prekinis lėktuvas. Užmušta visa 
įgula ir vienintelis keleivis ir dar galutinai nesuskaitytas skaičius gyventojų, neturtingųjų 
daugiabučių komplekse, an t kurio lėktuvas nukrito. Manoma, kad lėktuvas krito dėl sutrikimo 
lėktuvo motore, ką pilotas pranešė aerodromo bokštui lėktuvui pakilus. Tai pirmas kartas, kai 
EI Al lėktuvas kr i to dėl mechaninės problemos. 

Pagalbos Rusijai 
įstatymas priimtas 

Susilpnintas ryšys tarp pagalbos 
teikimo ir dalinių išvedime 

ty'ashington, DC, rugsėjo 5 d. 
— JAV Kongresas patvirtino 
dvipartinio konferencijos komi
teto paruoštą versiją įstatymo, 
teikiančio pagalbą Rusijai. Se
natas jį priėmė žodiniu balsa
vimu praėjusį savaitgalį, Atsto
vų rūmai priėmė balsavimu 
232-164 santykiu. 

Pašalpos apribojimo žodžiai, 
kaip juos suredagavo konferen
cijos komitetas, buvo tokie: „Pa
gal šį skyrių prezidentas neteiks 
pagalbos Rusijai, jei ji nepada
rys žymios pažangos Rusijos ar 
Nepriklausomų Valstybių San-

simus, įsteigė Rytų Baltarusijos 
ir Rusijos Smolensko srities 
lietuvių klubą. 

T r u m p o s ž i n i o s 
Vilniuje prasidėjo 26-oji Balti

jos šalių muzikologų konferenci
ja. Specialistai paruošė jai 
pranešimus aktualiais muziko
logijos klausimais; apie atmes
tinus totalitarinio meno postu
latus, pasipriešinimo totalita
rizmui inspiruotą muzikos atsi
naujinimą, totalitarinės siste
mos kultūros politiką, tautinį 
kičą totalitarizmo sąlygomis ir 
kt. 

Lietuvos operos ir baleto 
teatro baleto trupės vadove pa
skirta konkursą laimėjusi Tat
jana Sedunova. Anksčiau ji 
buvo šios trupės šokėja, o pasta
ruoju metu dirbo Lietuvos TV 
muzikos redakcijos redaktore. 
Naujos vadovės tikslas — steng
tis pakelti trupės lygį, formuo
ti prestižinį repertuarą, kurį 
būtų galima rodyti pasaulyje, 
net ir didžiausiose jo scenose. Iki 
naujų metų — „Kaligulos" 
premjera ir didelis baleto va
karas. Sausio-vasario mėnesiais 
— gastrolės Olandijoje. 

Vilniaus žydų kapinėse ati
dengtas mokytojų — geto pa
minklas skelbia: „Žydų mokyto
jams, žuvusiems Vilniaus gete 
1941-1944 metais". Paminklas 
pastatytas Vilniaus žydų nacio
nalinės mokyklos rūpesčiu. 

draugos dalinių išvedime iš Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos, arba 
jei ji nebus •parodžiusi geros va
lios pastangų, kaip pavyzdžiui, 
derybų, užbaigti kitus karinius 
veiksmus, kurie pažeidžia Esti
jos, Latvijos ar Lietuvos 
suverenumą". 

Šie žodžiai skiriasi nuo tų, ku
riuos konferencijos komiteto na
riai buvo patvirtinę rugsėjo 24 
d. Kaip pasakoja Senato darbuo
tojai, prezidento Bush administ
racija įkalbėjo konferencijos ko
miteto narius vėl pradėti disku
sijas dėl šios pastraipos ir tuo 
jiems pasisekė susilpninti jos 
nurodymus. Prezidento Bush 
administracija priešinosi bet 
kokiam surišimui pašalpos tei
kimo su rusų dalinių išvedimu. 

Sen. Robert Byrd pasiūlymas 
leisti Baltijos šalims pirkti ka
rinius įrengimus buvo priimtas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Europos Tarybos Parla
mentarinės asamblėjos nariai 
kritikavo Estiją, kad ji neleido 
nepiliečiams balsuoti valstybi
niuose rinkimuose. Tuo tarpu, 
Europos Tarybos delegacija, ste
bėjusi Estijos rinkimus, dar 
nėra įteikusi savo pranešimo 
apie rinkimus. 

— Rumunijoje vykusiuose 
prezidentiniuose balsavimuose 
nei vienam kandidatui nelaimė
jus aiškios daugumos, sekantį 
sekmadienį bus rinkimai tarp 
dviejų daugiausia balsų surin
kusių prezidentinių kandidatų: 
buvusio komunisto, dabartinio 
prez. Ion Iliescu, surinkusio 469< 
balsų, ir opozicijos koalicijos 
kandidato Emil Constantinescu, 
surinkusio 31% balsų. 

— Japoni jos imperatorius 
Akihito ir jo žmona princesė Mi-
čiko, buvo dūminės bombos tai
kiniai. Bombą metė žmogus, no
rintis pareikšti protestą prieš 
imperatoriaus numatytą vizitą 
į Kiniją, pirmą kartą kai Japo
nijos imperatorius lankysis Ki
nijoje. 

— Libanas gaus dvi paskolas 
iš Pasaulinio Banko, viso 300 
mil. dol. sumoje, atsistatymo 
projektams finansuoti. Tai pir
moji tokia organizuota pagalba 
Libanui, du metai po paliaubų. 

— Mozambike prez. Joa-
quin Chissano spalio 4 pasirašė 
paliaubų sutartį su sukilėlių 
vadu Afonso Dhlakama, užbai
giant sukilėlių 16 metų užsi
tęsusias pastangas nuversti vy
riausybę. Viliamasi, kad paliau
bos palengvins pašalpos-maisto 
tiekimą badaujantiesiems šia
me pietrytinės Afrikos krašte. 
Kiti tačiau abejoja, ar tai padės, 
nes nei, valdžia, nei sukilėlių va
dai savo kadrų pilnai nekont
roliuoja. 

— Kuwaitas spalio 5 d. pra
vedė pirmuosius valstybinius 
rinkimus nuo Persų įlankos 
karo pabaigos, tuo atkurdamas 
30 metų besitęsiančią kovą tarp 
emirato Valdančiosios šeimos ir 
jos politinės opozicijos. 

— JAV karo laivas „Sarato-
ga" netyčia paleido raketą į 
trijų mylių nuotoly esantį Tur
kijos karo laivą „Muavenet" 
Ėgėjos jūroje, vykstant NATO 
pratyboms, užmušdamas penkis 
turkus jūrininkus ir karininkus 
ir sužeidžiant 14 kitų. Šios „Sea 
sparrow" reketos sistema bus 
suspenduota kelis mėnesius, 
tiriant nelaimingo įvykio prie
žastis. 

— Šiaurinės Floridos Tam
pa Bay apylinkė buvo nusiaub
ta kelių tornadų šeštadienį, trys 
asmenys buvo užmušti. Tikrina
ma, kodėl žmonėms buvo pavė
luotai pranešta slėptis. 

— Rusijos Užsienio ministe
rijos atstovas Sergei Yastržems-
ky pareiškė, jog kaltinimai, kad 
Rusija vykdanti agresyvią anti-
baltišką kampaniją šaltojo karo 
dvasioje, yra be pagrindo. Jis 
sakė, jog pabaltiečių reakcija į 
Rusijos susirūpinimą savo pilie
čiais, gyvenančiais jų kraštuose, 
jam primena Sovietų Sąjungos 
reakciją, kai ji buvo kaltinama 
pažeidinėjanti žmogaus teises. 

— Rumunijai palankias pre
kybos sąlygas su JAV atšaukė 
JAV Atstovų rūmai, nugalėda
mi prezidento G. Bush remiamą 
įstatymo projektą, kuris būtų 
Rumunijai tą statusą sugrą
žinęs. 

New Yorkas, spalio 2 d . -
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas Vytau tas 
Landsbergis atskrido į New 
Yorką rugsėjo 27 d. dalyvauti 
Jungtinių Tautų Generalinės 
asamblėjos 47-ojoje sesijoje, pra
neša Lietuvos Misija Jungtinėse 
Tautose. Rugsėjo 28 dieną jis 
pasakė kalbą Generalinėje 
Asamblėjoje, susitiko su Jung
tinių Tautų Generaliniu sekre
torium Boutros Boutros-Ghali, 
Generalinės asamblėjos prezi
dentu Stojan Ganev ir Saugumo 
Tarybos pirmininku Jose Ayala 
Lasso. 

Generaliniam sekretoriui pra
šant, AT pirmininkas apibū
dino situaciją Lietuvoje po ka
riuomenės išvedimo dokumentų 
pasirašymo Maskvoje. Nors 
padėtis pakankamai rami, pir
mininkas Landsbergis išreiškė 
nerimą, kad kai kurios tarnybos 
perša mintį, jog tas pasirašymas 
suskaldė Baltijos šalių vienybę. 
Jis tai griežtai paneigė, pareikš
damas įsitikinimą, jog analogiš
kus susitarimus Rusija pasira
šys tiek su Latvija, tiek su Esti
ja. Tačiau Lietuvos AT pirmi
ninkas atkreipė JT Generalinio 
sekretoriaus dėmesį į Rusijoje 
kuriamas karines pajėgas taikai 
palaikyti. Tai toli gražu ne tas 
pats, kas JT taikingosios pajė
gos. Baltijos valstybės, maty
damos taikos „atstatymo" pro
cesus Gruzijoje ir Moldovoje, yra 
susirūpinusios, kad kariniai da
liniai gali ateiti taikos „atsta
tyti" ir pas jas. 

Vytautas Landsbergis padova
nojo Generaliniam sekretoriui 
naują savo knygą apie M. K. 
Čiurlionį ir pranešė, kad Jungti
nėms Tautoms nuo Lietuvos 
atvežė dovaną, kuri bus oficia
liai įteikta per Lietuvos Misiją. 
Generalinis sekretorius padė
kojo už knygą, pareikšdamas, 
jog jis žinąs, kad V. Landsber
gis rašo muzikologines studijas. 

Generalinis sekretorius dar 
pranešė, kad sekančią savaitę 
Baltijos valstybėse bus atida
rytos Jungtinių Tautų Vysty
mosi Programos (United Na-
tions Development Program) at
stovybės. 

Kalbėdamas su Generalinės 
Asamblėjos prezidentu Stoyan 
Ganev iš Bulgarijos, V. Lands
bergis pasiūlė Lietuvos pagalbą 
Jungtinių Tautų taikingosioms 
pajėgoms. Jis sakė, kad nors 
Lietuva neturi didelės armijos, 
ji galėtų taikos palaikymo pro
cesams specialiai paruošti 
mažus karinius dal inius. 
Generalinės asamblėjos prezi
dentas nuoširdžiai padėkojo už 
pasiūlymą, kurį įvertino kaip 
rimtą ir realią pagalbą. 

Toliau Vytautas Landsbergis 
prisiminė Bulgarijos parlamen
to grupės vizitą Lietuvoje 1991 
metais po kruvinųjų sausio įvy
kių. Paaiškėjo, jog demokratų 
grupės kelionę į Vilnių orga
nizavo pats Stoyan Ganev. Jis 
pridūrė, kad puikiai supranta 
Lietuvos kovą už nepriklauso
mybę ir siekimą ją įtvirtinti. 

Susitikime su Saugumo Tary
bos pirmininku Jose Ayala Las
so iš Ekvpdoro, Vytautas Lands
bergis paminėjo mažųjų Eu
ropos valstybių grupės sukū
rimo idėją, kurią jis iškėlė savo 
kalboje Generalinėje asamblėjo
je. Jose Ayala Lasso ją sveikino, 
užsimindamas ir apie santykių 
užmezgimą tarp Lietuvos ir 
Ekvadoro bei perduodamas nuo

širdžiausius sveikinimus nuo 
Ekvadoro Prezidento. 

Saugumo Tarybos pirminin
kas, išklausęs AT pirmininko 
pastabas, atsakė, kad pakan
kamai supranta ir žino pro
blemas, susijusias su buvusios 
Sovietų Sąjungos karinėmis pa
jėgomis. Baltijos valstybės turi 
pilną teisę reikalauti Rusijos ar
mijos išvedimo ir, pasak Lasso, 
Saugumo Taryba šito klausimo 
nepamiršta ir nepamirš. Lietu
vos AT pirmininkas pastebėjo, 
kad Rusija bando sumaišyti ar
mijos išvedimo klausimą su ki
tais klausimais, t.y. ekonomi
niais, tautinių mažumų, ir t.t., 
pridurdamas, kad juos negalima 
rišti ir kad negalima kelti iš
ankstinių sąlygų. 

Taip pat buvo pranešta, kad 
Maskvoje pasirašyti dokumen
tai tarp Lietuvos ir Rusijos buvo 
įregistruoti Jungtinėse Tautose 
rugsėjo 28 d. Tą pačią dieną 
Lietuvos Ambasadorius Anice
tas Simutis Lietuvos AT pirmi
ninko garbei surengė iškil
mingus pietus Jungtinėse Tau
tose, į kuriuos pakvietė Skandi
navijos ir Baltijos valstybių am
basadorius. Pietų metu pirmi
ninkas ir ambasadorius išreiš
kė nuoširdžią padėką Nordų 
kraštams už teikiamą paramą ir 
už jų draugišką Baltijos Misijų 
Jungtinėse Tautose globą. 

Vakare pirmininkas Lands
bergis susitiko su keliais šim
tais lietuvių New Yorko Kul
tūros židinyje. Jis aptarė Lie
tuvos situaciją, painformuoda
mas visuomenę apie Lietu
vos-Rusijos derybas, Lietuvos 
ekonominę padėtį bei spalio 25 
dienos rinkimus į Seimą. 

Vizito New Yorke metu AT 
pirmininką aplankė Henry Kis-
singer. Draugiško pokalbio 
metu apsikeista nuomonėm 
apie Lietuvos ekonominius ir 
politinius sunkumus. Kissinger 
šiltai priėmė AT pirmininko 
kvietimą atvykti į Lietuvą. 

New Yorke taip pat besilan
kantis Didžiosios Britanijos Už
sienio reikalų ministras Doug-
las Hurd užprašė pasimatymą 
su pirmininku Landsbergiu. 
Kolegiškuose pasitarimuose 
vyravo kariuomenės išvedimo 
klausimai. 

Pirminkas Landsbergis išvy
ko atgal į Lietuvoą antradienio 
vakare. Į įvairius susitikimus jį 
lydėjo parinkti palydovai, kurių 
tarpe buvo iš VVashingtono at
vykęs Lietuvos ambasadorius 
JAV-bėse Stasys Lozoraitis, Lie
tuvos ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Anicetas Simutis, AT 
sekretoriato patarėja Loreta Za
karevičienė, Užsienio reikalų 
ministerijos pirmasis sekreto
rius Arnoldas Milukas ir Lietu
vos Misijos Jungtinėse Tautose 
patarėjai Darius Sužiedėlis, Al
gimantas Gureckas ir Gintė Da-
mušytė. 

KALENDORIUS 
Spalio 6 d.: Šv. Brunonas, Fi-

delija, Budvydas. 
Spalio 7 d.: Švč. M. Marija 

Rožančiaus. Augustas, Butri
mas, Eivene, Guoda. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:51, leidžiasi 6:26. 
Temperatūra dieną 75 F (24 

C), naktį 45 F (12 C), dieną vis 
daugiau debesų, į pavakarę ga
limybė lietaus. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS Į SVEIKATĄ, 6615 So. California Ave.. Chicago, 111. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M D. 

MAKŠTIES 
SUMENKIMAS (8) 

Makštis yra labai jautri estro
genų pakankamumui ar jų sto
kai. Makšties vidinis išklotas 
prilygsta odai, neturinčiai 
plaukų šakelių l iaukų ir 
keratino. 

Daugelis gydytojų galvoja, 
kad menopauzės ryškiausias 
reiškinys yra makšties forma ir 
sudėtis. Jos kaita gali prasidėti 
dar gerokai prieš regulų pabai
gą; keitimasis apima makšties 
pasausėjimą, jos iškloto 
pabalimą ir suplonėjimą. Tas 
gali sukelti skausmingą — 
nepatogų intymumą. 

Yra moterų, kurios intymiai 
gyvena kartą savaitėje, visai 
nejaučia savo makštyje jokių pa
kitimų. Mat yra makštyje ir 
gimdos kaklelyje liaukų, kurios, 
lytiškai susijaudinus, išskiria 
sekretą. Už ta i turinčios 
reguliarų intymumą moterys 
ganėtinai pajaudina tas liaukas 
gaminimui pakankamai sekre
to, nežiūrint, kad estrogenų 
kiekis, jų reguloms paliovus, 
pas jas esti sumenkęs. Toks sto
vis yra galimas, bet tai nėra 
normalu daugeliui moterų. 
Estrogenams mažtant, makšties 
pamušalas — epitelis plonėja ir 
lengvai įtrūksta. Tas kartais 
sukelia nesirišantį su regula 
kraujavimą. 

Moteriški hormonai — estro
genai kiek apsaugo makštį nuo 
jon bakterijų įsiveržimo. 

Kai makšties išklotas plonėja, 
minėta apsauga mąžta, ir su
brendusios moters makštin 
uždegimo atsiradimas padaž
nėja. Sumažęs estrogeno kiekis 
sumenkina laike intymumo 
makšties liaukų sekreto gamy
bą. Tas sumažina makšties iš-
tepimą, ir dėl joje sausumas 
sudaro nepatogumą. 

Dėl minėtos priežasties dau
gelis pagyvenusių moterų kei
čia savo intymų gyvenimą, o tas 
gali sukelti įtampą vedybi
niame gyvenime. Kitos šeimos 
išyra dėl tos priežasties. Todėl 
į šį reikalą visoms moterims 
reikia rimtai žiūrėti ir galimai 
tvarkytis, esant gydytojo žinioje. 
Šeimoje nesi viena, todėl ir ne
vykdyk vien savus nusiteiki
mus, į vyro reikalus neatsižvelg
dama. 

Gydymas estrogenais yra la
bai sėkmingas, ištepant makš
tį estrogeniniu kremu. Tai vie
tinis gydymas. Kitoks estroge
nais gydymas irgi gali būti pa
veikius. Prisimintina, kad su 
amžiumi makštyje sumenksta 
kraujotaka. Todėl rasis tokių 
moterų, kurios, minėtais estro
genais besigydydamos, vis dar 
jaus makšties sausumą ir joje 
nepatogumą. Tas gali atsitikti 
ir dėl nepakankamo estrogenų 
kiekio makštyje. Tais atvejais 
minėtu kremu makšties tepi
mas padėtį išgelbsti. 
. Suprantant, kaip menopauzė 
įtakoja makšties gleivinę, ir abu 
šeimoje partneriai atitinkančiai 
prisitaikydami galės įveikti 
daugelį intymume negerumu. 

Nepamirština, kad ir sens
tančio vyro lyties organai kin
ta — jų pajėgumas ir daugeliui 
subrendusių moterų ir vyrų 
sunkenybės gali būti daugiau 
varginančios, negu jų makšties 
išdžiūvimas. 

Dar žodelis nuo gydytojo 
nuslepiantiems negalavimus 
savo intymume. Meskite salint 
neteisingą tvarkingo intymumo 
reikalų supratimą — perdėtą 
drovumą. Kuo anksčiau pacien-
tė-pacientas gydytojui išreikš 
savus negalavimus intymume, 
tuo informuotas gydytojas 

sėkmingiau galės pritaikyti 
reikiamą gydymą. 

Dar žodelis moterims, kurios 
visai, ar tik laikinai, neturi 
intymių reikalų. Ir joms gali 
atsirasti minėti makšties ne
gerumai. Simptomų prašali-
nimas yra pats svarbiausias rei
kalas. 

Medicina dar neturi galutinų 
žinių apie nevedusių, išsiskyru
sių ar intymume neaktyvių mo
terų makšties negerumus. 
Nežinoma, ar jos daugiau, ar 
mažiau turi minėtų negerumų 
dėl makšties iškloto sumenkimo 
— atrofijos. Žinotina, kad ir joms 
pritaikomas tas pats gydymas. 

SKRANDŽIO BAKTERIJA 

Klausimas. Skaičiau, kad 
skrandyje ir dvylikapirštėje 
žarnoje žaizdas sukelia kaž
kokia naujai atrasta bakterija. 
Aš jau seniai kamuojuos su vie
na iš tų ir norėčiau daugiau 
žinių apie tą bakteriją. Taip pat 
ir mano brolis gydytojas Lietu
voje daugiau žinių apie ją pra
šo. Jis irgi žaizdininkas. 

Atsakymas. Net šešių kraš
tų gastroenterologai kaltina 
bakteriją, pavadintą Helicobac-
ter Pylori (The ulcer bug) dau
giau, negu galbūt rūgštis 
skrandžio ir dvylikapirštės žaiz
dos priežastimi ir pagalbininke 
vėžio atsiradimui skrandyje. 

Dar nepaaiškinta, kodėl ta 
bakterija užsikrėtusiųjų apturi 
daug skrandžių uždegimų, ne
daug žaizdų ir daug mažiau 
vėžių. Dar neaišku, kodėl žaiz
dos nėra pavojingas veiksnys 
vėžiu susirgimui, kada toji bak
teri ja yra tokia abiejų 
apturėjimui. 

Dabar ta bakterija jau įtiki
nančiai laikoma žaizdų sukė
lėja. Šiais metais vykusiame 
Digestive Disease Week Mee-
ting pranešta viename šimte iš 
viso pasaulio prisiųstų raštų, 
kad užsikrėtimas ta bakterija 
sukelia 95% dvylikapirštės 
žarnos žaizdų ir ob% jų skran
dyje ir kad tą bakteriją naiki
nąs — antimikrobinis gydymas 
sulaiko peptinių (tai yra skran
džio ir dvylikapirštės žarnos) 
žaizdų slinktį. 

Ta ip gerai anksčiau nebuvo 

Kai 1983 m. Australijos gast-
roenterologas Barry Marshall 
paskelbė savo teoriją apie virš
kinimo kanalui bakterijų pavo
jingumą — nedaug kas tai jo teo
rijai pritarė. 

Mat, nuo 20 iki 60% ta Heli-
cobacter pylori radosi pas 
sveikus. Žinomas dalykas, kad 
įtampa ir neigiami aplinkoje 
veiksniai sukelia skrandžio 
uždegimą — gastritą, o ir gau
sus išskyrimas skrandžio rūgš
ties ir pepsino — atveria skran
dyje žaizdas, ir kad skrandyje 
vėžiui atsirasti yra maistas. Iki 
šiol niekas neįtarė, kad infek
cija čia prasidėtų. 

Dabar jau Virginijos universi
tete dirbąs dr. Marshall pirmas 
įrodė infekcijos žalą Jis 1985 m. 
nurijo gera dozę bakterijų ir po 
to gastroskopija įrodė skrandžio 
uždegimo — gastrito atsiradimą. 

Slinko metai, ir gausėjo įrody
mai, kad bakterijos gali sukelti 
žaizdas. Dabar Vokietijoje ir 
Suomijoje yra patvirtinti dr. 
Marshall susekimai 

Dr. David Oraham t'Baylor 
universi tete) įrodė, kad 
pašalinus minėtą bakteriją, iš
nyksta peptinių žaizdų pasikar-

Aušros Var t a i — ka ta l ik i škos ios Lietuvos šventovė Vilniuje. 

tojimas, kuris yra taip dažnas, 
paliovus gydytis rūgštingumą 
mažinančiais vaisais(antisecre-
tory agents). 

Vokietis gydytojas Gerhard A. 
Mannes tvirtina, kad Miun
chene tirta dar užsikrėtusių ta 
bakterija 220 dvylikapirštės 
žaizdos pacientų ir pas 6 1 ^ jų 
žaizda po metų atsinaujino 
paliovus gydytis; gi tą bakteriją 
sunaikinus, tik pas 4% jų žaiz
dos už metų po nustojimo 
gydytis atkrito. 

Tą patį tvirtina ir dr. Kari 
Seppala iš Helsinkio Suomijoje. 
Ten iš 60 skrandyje žaizdas tu
rinčiųjų ir dar Helicobacter 
pylori nepašalinus, laike vienų 
metų 36 atkrito, o tą bakteriją 
sunaikinus, atkrito tik 1 iš 18. 

Stiprų Helicobacter pylori 
sąryšį su skrandžio vėžiu aprašė 
New England Journal 1991 m. 
Taip pat amerikiečių atlikti 
tyrimai praplečia anglų ty
rinėtojų duomenis. 

Tuo klausimu tyrimus atliko 
dr. Julie P<>rsonet iš Stanford ir 
dr. Abraham Nomura iš 
Kuakini Medical Center 
Honoluluos. 

Remiantis ^erologiškais duo
menimis, daugumai iš 5000 tir
tųjų asmenų, ^veriančių Kini
jos pasiturinčiųjų ir varguolių 
rajonuose, rastas sąryšis Helico
bacter pylori su vėžio 
atsiradimu. 

Dr. Stuart Hazell iš New 
South Wales universiteto Aust
ralijoje tvirtina, kad skrandyje 
vėžio (adeno carcinonia) atsi
radimą įtakoja vaikystėje 
užsikrėtimas Helicobacter pylo
ri bakterija (childhood infec-
tion). 

Įdomus radinys su PCR dr. 
VVingking iš UCSF universiteto; 
iš 20 skrandyje vėžį turinčių pa
cientų, tiriant jų vėžinius au
dinius, net 19-koje jų buvo ras
ta bakterinė DNA. 

Nors gydymas nuo Helicobac
ter pylori bacilos, ar apsisau
gojimas nuo per ją gaunamo 
vėžio ima vystytis, vis dar ne
daug žinovų yra pasirengę 
kiekvieną užsikrėtusįjį bei 
kiekvieną virškinimu sunegala
vusį — dispeptiką gydyti. 

C'alifornijos univers i te te 
(UCLA) dirbąs gastroenterolo-
gas dr. John Walsh kalbamu 
reikalu įneša kritiškų pastabų. 
Jis tvirtina, kad pirmą kartą 
peptine žaizda (skrandyje ar 
dvylikapirštėje žarnoje) susir-
gusiųjų susiję vien su nau
dojimu prieš skrandžio rūgštis 
vaistų lantisecretory drugs 
alon-'»; trečdalis jų negauna 
pakartotinos žaizdos; taip pat iš 
naujo neužsikrečia (reinfection 
potencial is not known). 

Sunaikinus Helicobacter 
pylori bakteriją, infekcijos jis 
nerado. Gydant žaizdas var
tojama prieš uždegimą nekor-
tizoninius vaistus (nonsteroidai 
anti-inflamnatories), skrandžio 
rūgštį gaminantį tumorą turint 
(Zollinger-Ellison syndrome), ar 
sergant nežaizdiniu negalavimu 
non ulcer dyspepsia). 

Taip pat tas dr. Walsh nerado 
jokios nuo vėžio apsaugos gali
mybės. Jis tvirtina, kad Helico
bacter pylori bakterijos išnaiki
nimo nauda pirmiausia turėtų 
būti bandoma su labai silpnais 
žmonėmis. 

HelicoBacter pylori išnaiki
nimas yra visai paprastas kur
sas, kuris tęsiasi nuo 2 savaičių 
iki 3 mėr.esių. Gydoma trejopais 
vaistais: Bismuth subsalicylate, 
tetracycline ir metronidazole, 
kartu, ar be prieš skrandžio 
rūgštis vaistais (antisecretory 
drugs) iki šiol geriausiai veikė. 

Trumpesnis gydymo kursas 
per vienerius metus sunaikino 
Helicobacter pylori pas 55 iš 62 
Bayler pacientus, kurie neturėjo 
žaizdos. Bet 97% iš 47 pacientų, 
kurių žaizdos sugijo vien tik gy
dant Ranitidinu (Zantac, Gloxo), 
žaizdos pasikartojo; taip pat jos 
pasikartojo keturiems (4) iš sep
tynių <!'. Tiems, kurie nerea
gavo į gydymą antibiotikais 
fnonrespnnders to antibiotics). 

Žinotina, kad toks gydymas 
yra komplikuotas ir brangus pa
cientui. Nepamirštinas taip pat 

bakterijų atsparumas, ypač 
Metronidazoliu. 

Kol diagnozė ir gydymas yra 
paprastesnis, pigesnis ir sau
gesnis, ir jos-jo sėkmingumas 
bus geriau uždokumentuotas, 
dr. Walsh pataria gydyti Heli
cobacter pylori trejopais vaistais 
tik tuos pacientus, pas kuriuos 
du ar daugiau kartų kartojasi 
simptomatinė žaizda, ar pas ku
riuos žaizda nepasiduoda, ją gy
dant vaistais prieš sekreciją. 
Dėl diagnozavimo, pagal dr. 
Marshall'io grupės gydytojus, 
pasakytina štai kas. 

Nors LATEX tyrimas yra 
greitas, gydytojo priimamajame 
atliekamas pacientų surūšia-
vimas (screening), vienok tai ne
atstoja standardinio tyrimo, 
kuris yra: Histologija, kultūra ir 
iškvepiamos ureos tyrimas (ures 
breath tęst). Žinoma, gydymą 
dar reikia tobulinti. 

Gydytojo Granam grupei ne
kaip sekėsi gydant Helicobacter 
pylori trejopais vaistais, kai jie 
vaistą Metronidazole dviem sa
vaitėm pakeitė Amoxicillinu. 

Dabar surasta kita spiralinė 
virškinimo kanale bakterija; ji 
pavadinta Gastropir i l lum 
hominis. Gi Stanford grupė 
susekė geną (a ribosome RNA 
gene), kuris veikia pas žmogų ir 
gyvulį. 

HELICOBACTER PYLORI 
BACILOS ĮTAKA 

VIRŠKINIMO KANALE 
ŽAIZDŲ ATSIRADIMUI 
Helicobacter pylori yra 

gram-negatyvinė bacila, užsilai
kanti skrandžio gleivėse — 
mucine ant pačių epitelinių ląs
telių viršaus. Ji gamina amonią. 
Todėl palaiko šarminę reakciją 
— Helicobacter pylori savo 
mikroskopinėje aplinkoje. 

Helicobacter pylori buvimas 
skrandyje dažnėja žmogui sens
tant. 

U.S. miestuose 20-30% 20 
metų amžiaus žmonių turi Heli
cobacter pylori, palyginus su 
kapos metų sulaukusiais, kurių 
60-70% turi tą bacilą. 

Dabar jau aiškiai įrodyta, kad 
ta bacila skrandyje sukelia 
dvejopą negerumą: 1. chronišką 
paviršutinę — grupės B — 
skrandžio tolimesnės dalies (an-
trum) uždegimą ir 2-peptinę 
žaizdą. 

Nuo 90 iki 100% turinčiųjų 
dvylikapirštėje žarnoje žaizdas 
ir 75-85% sergančiųjų tokiomis 
skrandžio žaizdomis turi skran
dyje besirandančią Helicobacter 
pylori. 

Jau įrodyta, kad Helicobacter 
pylori panaikinimas sumažina 
pasikartojimą dvylikapirštėje 
žarnoje užgijusios žaizdos. 

Nors ta bacila sudaro svarbų 
pradinį veiksnį (cofactor) užde
gimo — skrandyje — dvylika
pirštėje žarnoje žaizdos atsira
dimui. 

Siuntinių bendrovės lenktyniauja pristatyti Jūsų 
Kalėdinius siuntinius iki Kalėdų. 

ailanta turi septyneris skyrius svarbiausiuose 
Lietuvos miestuose. Siuntinius išvežioja 15 patyrusių 

vairuotojų. 
Jeųudtlūtltū turės garbės siųsti Jūsų Kalėdinį 
siuntinį, didžiausia tikimybė yra, kad Jūsų siuntinys 

lenktynes laimės. 
Jūsųsiuntinys bus pirmas. 

Dar prieš Kalėdas. 
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Vienok, daug žmonių, turin
čių Helicobacter pylori, neserga 
žaizda-uždegimu. Čia viską 
lemia žmogaus atsparumas. Už 
tai jo nemenkinkime dabar savo 
kūno nuodijimu taboka, svai
galu, menku maistu, tingėjimu 
bei niekais plepėjimu. Švies-
kimės ir patys, išmintingumu 
gausėdami, jį tinkamu auklėji
mu įdiekime savam prieaugliui 
Tai ir bus mūsų gyvenimo įpras
minimas. Kartais šeimoje žaiz
dos vyrauja kraujo giminėms — 
tokiems dvigubai stropiau 
reikia bristi sveikaton atspa
rumą gausinant. 
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Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory rfjfel 
Tai . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 
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Tai . kabineto Ir buto: (706)652 4118 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava. , Clcaro 

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

ailanta 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaakl Rd.. Ch icago 

312-565-1955 
172 Schlllar St.. Elmhurst. IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 706-834 1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIG' 

2464 W. 71at Straat 
(1 -312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

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 (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago. III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8. Robarts Rd., Hickory Hilla. 
-, ~>yiia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 7 l t t S t . 

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

Palos Vision Cantar, 7152 W. 127th St 
alos Hgts. III Ketv vai. 3-6 vv 

Tai . (706) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CH'RURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabineto tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (706) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
61 SS S. Archer Ava. (prie Austi n) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai . ( 1312 ) 585-7755 

A R A S ŽLIOBA. M . D . 
A K I Ų CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Medical Center-

NapervNte Campua 
1020 E. Oejden Ava., S u n * 310. 

NaosivIRa IL 60S63 
Tol . 1-70S-S27-OO9O 

Valando* oagai susitarimą 
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Negalime užmiršti 

SPALIO 
DEVINTOSIOS 

DIENOS 
Nors atrodo, kad Lietuvoje j au 

norima ją primiršti. Kokia lo
g ika vadovaujasi d a b a r t i n ė 
Aukščiausioji taryba, tai mums, 
mirt ingiesiems, yra sunku su
prast i , kadangi „Atmintinų dienų" 
dienų" sąraše spalio 9-tosios j au 
nebėra. Tačiau jame y r a pora 
minėt inų dienų, kurios, atrodo, 
y ra iš sovietinio palikimo. Bū
tent: gegužės 1 d. — Tarptautinė 
darbo šventės diena ir gruodžio 
10 d. — Tarptautinė žmogaus 
teisių diena. Kaip žinome, ko
munis ta i buvo didžiausi žmo
gaus teisių „gynėjai". Iš to ma
tyt i , kad sovietinis meta l i te tas 
dar tebetur i gilias šaknis įlei
dęs. O spalio devintosios būtų 
nevalia užmiršti. Nepaisant to, 
kad Vilnius dabar yra Lietuvos, 
tačiau didžioji dalis pietinės ir 
ryt inės Lietuvos, kuri buvo tuo 
metu atplėšta — niekuomet ne
buvo sugrąžinta. Be to, nereikia 
užmiršti, kad lenkai nėra Rzecz-
pospolitos „Nuo jūrų iki j ū rų" 
politikos atsižadėję. Pilsudski-
nės nuotaikos lenkų valdan
čiuose sluoksniuose t ebė ra 
gyvos. Kol Lech Walesos darbo 
kabinetą puošia J. Pilsudskio 
por t re tas , tol mes negalime is
torijos užmiršti. 

Taip pat neturėtumėme už
miršti , kad Seinai k u r buvo 
lietuvybės židinys, dabar visai 
baigiami sulenkinti. Apie ta i 
nei jie, nei Vilnius nekalba. Už 
tai lenkai įsidrąsinę sau vis di
desnių teisių reikalauja. Lietu
viams visą savo energiją Aukš
čiausios tarybos diskusijoms ir 
politinėms rietenoms paskyrus, 
t u o t i k t a u t i n ė s m a ž u m o s 
pasinaudoja. Jos, garsiai rėk
damos sudaro įspūdį, kad y ra 
nuskriaustųjų būklėje atsidū
rusios. J ų balsas vakaruose yra 
girdimas, ir ta ip pat yra gir
dimas iš ten ateinantis vakarie
čių rūpestis. Lietuviai, neturė
dami t inkamų diplomatų ir savo 
re ika lų gynėjų, su pata ika
vimais bando reikalus tvarkyt i . 
O tu rė tų atsiminti apie „Bobą 
ir auks inę žuvytę" pasaką, ku
rioje y ra pamoka, kad norams ir 
reikalavimams niekuomet nėra 
galo. Dabar lenkai skundžiasi , 
kad y r a vykdoma lietuvinimo 
politika. Mums, iš šalies žiūrint, 
atrodo, kad lietuviai dar nėra 
išmokę. O reikėtų! 

Reikia atsiminti, kad beveik 
penkiasdešimtį metų Lietuvoje 
istorija arba buvo draudžiama — 
arba buvo iškraipyta. Tad ir ne
reikia stebėtis, kad daug is
torijos tarpsnių iš viso nėra ži
noma. Kadangi jos nežino, tad 
ir negali ja pasinaudoti. O y ra 
sakoma: „Kad istorija yra visų 
mokslų motina". Mūsų didžioji 
silpnybė ir buvo ta, kad istoriją 
mums svetimieji rašė. Ne t ik 
rašė, bet ją ir pavogė. Vieni ir 
kiti okupantai ją visaip kraipė, 
k a d a n g i ji nesu tapo su jų 
t ikslais . Ir dabar lenkai, kalbė
dami apie Vilniaus kraštą, jį 
v a d i n a l enk i ška žeme . O 
k i e k v i e n a proga r e i k ė t ų 
a r g u m e n t u o t i , kad ta i y r a 
nelenkiškos, bet sulenkintos 
žemės. Nereikia užmiršti, kad 
ištisi lietuviški kaimai buvo per 
prievartą sulenkinti. Tuomet jie 
baltų pirštinių nedėvėjo ir apie 
tau t in ių mažumų teises nekal 
bėjo. Fakt inai daugelyje vietų 
l enka i buvo t ik ta i t a u t i n ė 
mažuma. 

Bet nors ir mažuma būdami, 
jie elgėsi lyg tas ežys, kuris į 
kurmio urvą įsiprašė. Kiek 
apdžiūvęs ir apšilęs, pradėjo 
dyg l iu s s ta ty t i ir kurmel į 

ATOSTOGOS LIETUVOJ 

l aukan varyt i . Panaš ia i ir su 
Seinų k r a š t u nu t iko . Pr ieš 
Pirmąjį pasaul inį karą lietuvy
bės centras ne Vilniuje ir ne 
Kaune, bet Seinuose buvo. Kiek 
Seinų kraš tas buvo lietuviškas, 
galime maty t i iš šio fakto. 
„1919.VII.2 Seinuose įvyko 
didžiulė l ietuvių patriotinė de
monstracija — eitynės, kuriose 
dalyvavo per 10,000 miesto ir 
apylinkių lietuvių, pareikšdami 
protestą dėl Lenkijos pretenzijų 
į šį kraštą (L.E. XXVII psl. 
183)". Žinant lietuvių neran
gumą įva i r ioms demonstra
cijoms, mes galime susidaryti 
vaizdą, k iek lietuviški Seinai 
ir jų apylinkės dar buvo. Kas 
dabar tena i beliko? 

Savaime aišku, kad to, kas nu
stota, dabar lengvai negalime 
atgaut i . Bet kiekvienas lenkų 
pretenzijas ne nuolaidomis, bet 
p a m a t u o t a i s a r g u m e n t a i s 
a t remt i re ik ia . Lenkams i r 
v a k a r i e č i a m s jų d r a u g a m s 
reikia parodyti, kas yra tikrieji 
taut in ių mažumų engėjai. No
r in t sėkmingai argumentuot i , 
patiems reikia tą reikalą žinoti. 
O dabar, atrodo, kad Lietuvoje 
viską norima po kilimu pašluo
ti . Jeigu bijoma viešai kalbėti , 
ta i kaip gal ima viešąją opiniją 
f o r m u o t i . N o r i n t k ą n o r s 
laimėti, pirmiausiai reikia savo 
pozicijų teisingumu tikėti. Dėlto 
Lietuvoje spalio 9-tos dienos 
vidudienyje, va rpams skam
bant , vienai minutei viskas su
stodavo. Ir kiekvienas vaikas 
žinojo, kodėl tai buvo daroma. O 
dabar net iš „a tmint inų dienų" 
sąrašo išbraukus , jaunoji ka r t a 
visai nė nežinos. Nustojimas ir 
atsižadėjimas y ra visai skir
tingos sąvokos. O dabar Lietu
voje, atrodo, abi yra kar tu supla
kamos. 

Kiekvienas gyvis ir net au
galėlis kovoja už savo vietą 
žemėje ir saulės spindulėlį. O 
k a s laiku nesugeba sau vietą 
užsit ikrinti , ta i turi nuvysti ir 
g e r i a u s u g e b ė j u s i a m vie tą 
užleisti. Ne mes vieni turėjome 
blogus ka imynus . O praeityje 
kaimynai nuo mūsų bėgo. Sla
vų kronikose yra užrašytos 
„byl inos" (epinė tautosaka) : 
„Bėkime į miškus, pasi imkime 
ir gyvulius — ate ina l ie tuviai" . 
O dabar jau užleidžiame sla
vams kaimą po kaimo, vietovę 
po vietovės. Ir net paminklinio 
kryžiaus nėra, kad šio šimt
mečio pradžioje ten buvo grynai 
lietuvių gyventa. Vietovardžiai 
suslavinti , kapinių kryžiai bai
g i a s u p ū t i , i r r y t ų vė jas 
dulkėmis padengs paskutiniuo
sius lietuvių pėdsakus. Ir pasi
l iks tik naujai parašytas is
torijos lapas, kad: „Čia nuo 
amžių slavų gyventa!" 

Tie patys, kur ie Rytų Lietu
voje reikalauja dvikalbių užra
šų, radijo, televizijos ir net uni
v e r s i t e t o , d a r i š l i k u s i o s e 
lietuviškose salose tų pačių 
nuostatų netaiko. Ne tik ne
taiko, bet griežčiausiai prie
šinasi. Taip pat kolektyviniuo
se ūkiuose lietuviškai kalban
tiesiems žemės sklypelio a r 
ganyklos gali ne t visai neduo
ti . Pusiau oficialūs žygiai y ra 
daromi šiek t iek tenykščiams 
l ietuviams padėti . Tačiau dar 
neteko skaityti, kad tai būtų da
roma oficialiu — valstybiniu 
mastu. Lietuvos įstaigoms per 
pirštus žiūrint, dar esamos salos 
negalės ilgai išsilaikyti. Tad 
spalio mėn. 9 d., bent varpų 
skambesys turė tų mus su ja i s 
sujungti. 

J . Ž . 

Daug kas šiuo metu važiuoja 
į Lietuvą ir aprašo savo įspū
džius, susit ikimus po daugelio 
metų su giminėmis, draugais , 
aplankant gimtinę, ne randan t 
to, ką paliko. Man t a s viskas, 
lankantis Lietuvoje j a u vie
nuoliktą kartą, yra labai gerai 
žinoma, nes aš už norą pamatyti 
daugiau, negu tais laikais bū
davo leidžiama, net buvau suim
tas, per penkias valandas iš 
Lietuvos iš t remtas ir „nubaus
tas" net penkeriems metams 
draudimu peržengti tuometinės 
Sovietų Sąjungos ir, žinoma, 
Lietuvos sieną. Net ir į Pasaulio 
Lietuvių sporto žaidynes, nors 
buvau Australijos sportininkų 
vadovas, pa tekau tik per šių 
žaidynių rengėjų pas tangas . 
Todėl šių metų trijų mėnesių 
atostogos m a n buvo t ik ra i j au 
laisvos ir nieko netrukdomos. 
Pažinčių dėka pamačiau daug 
tokių dalykų, apie kuriuos net 
Lietuvoje mažai kas žino. Su
t ikau įdomių žmonių, savęs 
nerek lamuojanč ių , b e t dir
bančių Lietuvai ir mūsų ateities 
istorijai reikšmingus darbus. 

Ka lno k a t a k o m b a 

Važiuojant iš Kauno Panerių, 
už kelių k i lomet rų ga l ima 
pamatyti daug nedidelių sody
bų, daugybę jas supančių vais
medžių ir pr ie sodelių namų ir 
gražiai prižiūrimų daržų. Tai 
Lapių kaimas, kurio šone teka 
Neris, tu r in t i gražias, gana 
a u k š t a s p a k r a n t e s . Vienos 
papėdėje yra labai re tų augalų 
ir medelių auginimo sodyba, tu
rinti ir keletą šil tnamių. Prie 
kalno prisišliejęs, iškilęs aukš
tas namas. Per sodybos vidurį 
teka mažas upeliūkštis , kurio 
viename gale yra į r eng ta s 
baseinėlis. Aplinkui viskas y ra 
labai gražiai sutvarkyta . Be 
daugybės vietinių, čia matyti ir 
t ikrai retų augalų, kur ie su
teikia labai gražų vaizdą. Čia 
gyvena Vytau tas Andziulis su 
savo žmona ir ketur ia is vai
kučiais. Susipažįstu su šeimi
ninku, liesoku, ramaus , saulėje 
įdegusio veido žmogumi. Jį man 
pristato buvusio rezistencinio 
judėjimo dalyvis E. Volungevi
čius. Seimininkas pakviečia į 
vidų. Pasirodo, iš profesijos j is 
yra spaus tuvin inkas , dirbęs 
įvairiose Lietuvos spaustuvėse, 
o t a i p p a t t u r i n t i s t i k r a i 
auksines rankas, vėliau parodęs 
savo padarytus meninius dar
bus iš medžio ir kitų medžiagų. 
Okupaciniais metais j i s spaus
dino draudžiamus leidinius: 
maldaknyges, a ts išaukimus ir 
visa kita, už ką būdavo ski
riama arba mirt ies bausmė, ar
ba ilgos Sibiro kančios. Pasižiū
rėjus į šį, ta ip kukliai atrodantį 
žmogų, jokiu būdu negalėtum 
patikėti, kad jis gali būt i Lietu-

A N T A N A S LAUKAITIS 

vos pogrindžio didvyris, a t l ikęs 
tok į r i z ik ingą ir p a t r i o t i n į 
darbą. Papraš iau , kad jis pa
rodytų, ka ip visą šį darbą atliko. 
I š e i n a m e į lauką ir e iname pro 
cemen t in io namo šoną į basei
nėlį, k u r i a m e yra vanduo, o 
p a k r a š č i a i a p s u p t i g r a ž i a 
augmeni ja . Seimininkui kažką 
p a s p a u d u s , visas baseinėlis su 
v a n d e n i u automatiškai įs lenka 
į jį supančią augmeniją ir jo vie
toje pas i rodo anga su sukta i s 
l a ip ta i s . S e i m i n i r ' a s paprašo 
sekt i jį, prašydamas neužsigau
t i galvos, nes anga nėra aukšta . 
L a i p t a i ir sienos išlietos iš 
c e m e n t o . Nulipę žemyn 7-9 
m e t r u s , a t s i randame p i r m a m e 
požemin iame kambaryje, ku r i s 
g a n a n e m a ž a s ir no rma laus 
aukšč io . Č ia stovi didelė, se
n e s n i o t i p o s p a u s d i n i m o 
m a š i n a , švininių raidžių r inki
nys , s t a l i u k a s ir da r ke le tas 
s p a u s d i n i m u i r e i k a l i n g ų 
da lykų . Viduje yra e lekt ra , ir 
šviesos p a k a n k a . Dabar jau y r a 
p a d a r y t a platesnė šviežio oro 
įėjimo a n g a , tačiau anuo me tu 
buvo t ik dvi, gerai užmaskuotos 
oro angos , iš kalno pusės. Čia ir 
vyko slaptosios spaudos spaus
d in imo darba i . 

A p ž i ū r ė j ę šį s p a u s d i n i m o 
k a m b a r į ir šeimininkui paro
džius šios senosios, bet dar ir da
b a r ge ra i veikiančios mašinos 
darbą, užlipome vėl į viršų. Šei
m i n i n k a s privedė m u s p r ie 
vienos n a m o sienos, kur i buvo 
pr ieang io koridoriuje ir n i eku 
nuo k i t ų nesiskyrė. Maniau , 
kad e iname apžiūrėti gyvenamo 
n a m o vidų. Tačiau še imininkas 
vėl kažką paspaudė, pr ieangio 
s i e n a p a m a ž u pa judė jo i r 
p a s i s u k o šonu, p a d a r y d a m a 
įėjimą į kitą angą, k i tus laiptus. 
Tikrai ka ip fantastiniame filme. 
J e i g u aš pa t s nebūčiau t e n 
buvęs ir viską matęs , t a i t i k ra i 
b ū t ų s u n k u paga lvot i , k a d 
v i skas t a ip yra , ir d a r netoli 
m a n o miesto Kauno. O s iena 
čia, t a i j a u ne papras t a sienelė, 
bet maždaug pusės metro sto
rumo. Laip ta is nu l ipame į k i tą 
požemį. O čia j au leidinių pjaus
tymo į rengimai , popieriaus at
sargos, išleistų leidinėlių paro
dėlė. Pak l aus i au še imininko, 
kodėl t a s viskas nėra kar tu , nes 
bū tų buvę daug lengviau. Pa
a iškino, kad. jeigu kada nors 
s a u g u m a s bū tų suradęs vieną, 
t a i galėjo antrojo ir neras t i . 

V y t a u t a s Andziulis visa t a i 
padarė pats, t ik savo žmonos pa
dedamas . Tai buvo jo pirmoji 
žmona , su k u r i a turėjo du 
vaikus. J i vėliau mirė vėžio liga, 
su laukus i 44 metų. Jos at
m i n i m u i š e i m i n i n k a s s avo 
spausdinimo rūsyje-katakombo-
se, i škasė ir įrengė dar vieną 
kambarė l į , ir j ame padarė savo 

pirmosios žmonos garbei mažu
tį muziejėlį. Ten yra sudėta vis
kas, ką gyva žmona dėvėjo, ką 
tu rė jo , visi jos a s m e n i n i a i 
da ik ta i ir ne t lova, kurioje j i 
miegojo, yra taip paklota, kaip 
pati klodavo. Turėjo j i giminių 
ir Australijoje, todėl ten esančio
je spintoje j is man parodė ir tą 
australietišką gražų paltą, kurį 
jai g iminės buvo atsiuntę. 

Vedęs jis dabar j au antrąją 
žmoną, kuri tęsė ir tęsia pirmo
sios žmonos darbą. Aiškindamas 
savo buvusį darbą šioje vietoje 
ir rodydamas gana gausių lei
dinių parodėlę, jis gana liūdnai 
pasakė , kad du sūnūs iš pirmo
sios santuokos beveik visai nesi
domi jo spaustuvės darbu, nors 
dabar t in ių vedybų ketur i jau
nieji y r a visuose darbuose labai 
dideli pagalbininkai. 

Išl ipus iš t ų buvusių Kauno 
slaptųjų katakombų ir susėdus 
puikių augalų paunksmėje, pra
dėjau šeimininką klausinėti , 
kaip j is galėjo visa tai padaryti, 
kad jo niekas neįskundė ir sau
gumas nesugavo. Kodėl jis taip 
viskuo rizikavo, turėdamas gerą 
spaustuvininko darbą, puikią 
sodybą, šeimą ir galėdamas 
turė t i gražų gyvenimą be visos 
tos rezistencinės rizikos? 

Giliai atsiduso Vyt. Andziulis. 
Jo r amiame veide pasirodė gal 
ironiška, o gal greičiausiai ta i 
labai geraširdiška šypsena, ir 
r amiu balsu j i s pradėjo pasako
ti savo įdomaus gyvenimo is
toriją. Iš profesijos j is buvo 
spaustuvininkas, Kauno spaus
tuvėje turėjo gerą darbą, vėliau 
t apdamas net vyresniuoju, nes 
po k a r o spaustuvės specialistų 
labai t rūko. Visa jo šeima buvo 
labai religinga. Po karo Lietu
voje visko t rūko, todėl jis jautė, 
kad ir jis pa t s turi kuo nors 
prisidėti prie taip spaudžiamo ir 
niokojamo katalikiškojo ir tau
tinio gyvenimo. Pradžioje jis la
bai a tsargiai ir labai pamažu 
darė šį rizikingą darbą. Sukūręs 
šeimą, Lapių vietovėje, prie pa t 
kalno, gavo sodui skirtą vietą. 
Čia šone buvę pelkės, o gale 
kalnas, todėl niekas nesirūpino, 
kad t a s pelkes jis vėliau padarė 
savo sklypo dalimi, kai kalno 
papėdėje, nukąsdamas dalį tos 
aukštumos, j is pradėjo statyti 
namą. Vėliau komunistiniai 
vadovai niekaip negalėjo su
prasti ir išmatuoti jo sklypo, nes 
jų planuose ten buvo kalnas. Su 
savo pirmąja žmona j is pradėjo 
sodinti retuosius augalus, deko
ratyvinius medelius ir kita. 
Juos jie parduodavo, ir tas leido 
j iems pirkti statybines medžia
gas, cementą, kurio jie sunau
dojo labai daug. Įsigijęs mažą 
motocikliuką su priekaba, j i s 
veždavo nuo Neries pakrantės 
akmenis ir juos įcementuodavo. 
Pradžioje visas kalno nukasimo 

darbas ir akmenų ap šlifavimas 
buvo daromas tik s u kaltu ir 
plaktuku. Vėl iau j i s įsigijo 
pneumatinį ka l tą ir toliau dir
bo su juo. To darbo pasekmės, 
kaip sakė jis, yra jaučiamos ir 
dabar, nes dažnai, atsikėlęs ry
tais, jis negali ištiesti rankų, yra 
atkratyti raumenys. Tai buvo 
labai sunkus darbas, ir t ik 
didelis pasiryžimas s tūmė jį į 
priekį, leido pabaigt i . 

Padedamas žmonos ir prisi
dengdamas namo statyba, kalno 
papėdėje jis iškasė požemio rū-
s ius -ka takombas , i šmūr in -
damas sienas akmenimis ir pa
darydamas laiptus. Cementui Į 
apačią iš viršaus kalno nuleis
ti, nes kitaip t a s darbas būtų pa
s tebė tas , j i s į r e n g ė mažą 
funikulierių, kur is akmenis ir 
cementą užkeldavo į viršų, o 
paskui per skylę nuleisdavo į 
apačią. Darydamas tas kata
kombas, jis tuo pačiu statė virš 
jų ir savo namą, tuo būdu nieko 
iš šalies neįtariant. Gana sunki 
ir nemaža spausdinimo mašina, 
popieriaus pjovimo peilis ir kiti 
įrengimai dalimis ta ip pat buvo 
iš viršaus nuleisti į apačią ir ten 
vėl sustatyta. Sutvarkius apa
čią, jis į ten įvedė elektrą ir pa
darė oro du įėjimo vamzdžius, 
labai geri juos paslėpdamas. 
Kaip man sakė pats V. Andziu
lis, t ikrai Dievas jam padėjo ir 
laimė jį lydėjo. Tačiau, norint ką 
nors slapto daryti , niekuomet 
nereikia susidėti su didesniu 
būriu žmonių. Tą jis žinojo labai 
gerai ir matė, kaip Lietuvoje par
tizanai būdavo išduodami, dėl to 
paskui labai žiauriai kanki
nami, nužudomi ir su šeimomis 
išvežami mirčiai į Sibirą. Kai 
jis, po ilgų galvojimų ir pasita
rimų su žmona, nutarė pradėti 
šį darbą, tai viską darė pats 
vienas, tačiau spausdinimo dar
bams atlikti, juos vėliau platinti 
ir atiduoti k a m reikia, turėjo 
ryšininką Bacevičių, kuriuo pa
sitikėjo ir kuris tą, t a ip pat la
bai pavojingą darbą atlikdavo 
gerai ir sąžiningai. 

Nors šis darbas ir labai buvo 
sunkus, o jį atlikdavo savo lais
vomis dienomis ir, po kasdieni
nio darbo spaustuvėje naktimis, 
tačiau jis jausdavo, kad dirba 
Lietuvai, prisideda prie laisvės 
atkūrimo ir ta i jį guosdavo, su
teikdavo jėgų, išgelbėjo nuo mo
ralinės ir dvasinės pražūties. J is 
visą savo uždarbį, pelną nuo 
parduotų retų augalų sudėjo į šį 
darbą. Tačiau to ir dabar nesi
gaili, nes žino, kad nors maža 
dalimi jis ir jo šeima prisidėjo 
prie patriotinio darbo savo Tau
tai. 

Su žmona j is turėjo ir savo 
signalizacijos sistemą. Ji, bū
dama name, stebėdavo, jeigu 
kas nors atvažiuodavo: įvažiuo
ti į kiemą buvo galima tik vienu 
keliuku, nes iš kitos namo pu
sės buvo kalnas. Jeigu ji į apačią 

paskambindavo tris ka r tu s , tai 
jis, viską sustabdęs, tuoj pat ei
davo į viršų. Niekas jų darbo per 
daug ne į ta rė , nes žmon ių 
aplinkui beveik nebuvo, o ki t i 
manė, kad jie yra prekybinin
kai, augindami retus augalus ir 
iš to darydami gerus pinigus. 

Turėjo V. Andziulis reikalų ir 
su Saugumu. Vieną kar tą pa
vydi bendradarbė, norėdama 
j am, kaip savo m e i s t r u i , 
pakenkti, paėmė iš spaustuvės 
švininių raidžių ir j a s išmėtė 
prie šventoriaus, klebonijos ir 
bažnyčios. Saugumui t a i atra
dus, Andziulis pradėtas tardyti . 
Saugumo viršininkui jis pasakė, 
kad įtaria, jog tai iš pavydo pa
darė ši mergina, o jis pa t s nieko 
apie ta i nežino. Pasirodo, ka ip 
vėliau jis sužinojo, kad ši mer
gina buvo to s augumieč io 
meilužė, todėl jis, nenorėdamas 
daugiau jos pačios įpainioti, 
daugiau Andziulio netardė, ir 
byla tuo pasibaigė. 

Baigiant pasakoti šią įdomią 
istoriją, šeimininko paklausiau, 
kaip jis dabar jaučiasi ir, dar 
rusų kariuomenei esant Lietu
voje, ar ne per anksti j is atsklei
dė savo paslaptį? 

— Kaip visa Lietuva, ta ip ir 
aš, — atsakė V. Andziulis, — 
jaučiuosi labai laimingas at
gavus laisvę ir nepriklausomy
bę. Tačiau daugelis dalykų, už 
kuriuos mes kovojom ir net savo 
gyvybe rizikavome, šiandien 
yra kitaip suprantama, ki ta ip 
darbas dirbamas. Tikėkimės, 
kad viskas ateityje susitvarkys. 
O dėl mano k a t a k o m b i n ė s 
spaustuvės, tai, reikalui esant, 
atsiras ir vėl žmonių, kur ie 
mano ir kitų pogrindžio kovo
tojų darbą tęs toliau. 

Šiandien aš, pris imindamas 
šį ramaus būdo ir ta ikaus veido 
V. Andziulį, manau, kad, jeigu 
tūkstančiai geriausių Lietuvos 
jaunų vyrų žuvo garbingose 
partizanų eilėse, k i t i tūks 
tančiai rado mirtį kalėjimuose 
ir Sibiro tundrose, ta i lygiai 
taip pat garbingi yra ir t ie kovo
tojai, kurie, rizikuodami savo 
gyvybe, buvo Lietuvos laisvės 
švyturiai, teikę moralinę jėgą ir 
tautinį tvirtumą mūsų paverg
tai Tėvynei, Bažnyčiai ir Tau
tai. Tiems mūsų kovotojams pri
klauso visos tautos pagarba. 

SUGAVO ĮTARTINA 
P I R K Ė J Ą 

Pirkėjai Dominick maisto par
duotuvėje Chicagos pietuose pa
stebėjo, kad vienas vyras švirkš
tu leidžia kažkokį skystį į vai
sius. Pranešė vedėjui. Į ta r t inas 
asmuo buvo areštuotas. Tiria
ma, kokius skysčius jis ten į vai
sius švirkštė. Kai kurie pirkėjai 
net susilaikė nuo ten įgytų vai
sių valgymo, kol viskas bus iš
tirta. 

Skai tymas minčiai yra ta i , 
kas kūnui mankšta. 

./ AriHisnn 

Turime gerą priemonę laimėti 
draugiškumą — tai šypsena. 

G HP T siri.pa.iidi*> 

GYVENIMO KARUSELĖ 
JAUNIUS KUNDROTAS 

Apsakymai 

Apie ją žinojau beveik tiek pat. Iš pat pradžių ji dirbo 
kirpykloje. Po įvykio su rinkimais ją atleido. Ji tapo korek
tore. Po to, visiškai netikėtai, pabaigė Vilniaus kultūros 
mokyklą, tapo bibliotekininke. Uždirbdavo šiek tiek 
daugiau už mane. 

Sunku pasakyti, kas tarp mūsų buvo bendra. Kalbė
davomės tarpusavyje tik reikalui esant. Mūsų draugai 
buvo visai skirtingi. 

Kas gi mus rišo? Ir kaip iš viso gimsta tarp žmonių prie
raišumo jausmas? Visa netaip paprasta. 

Turiu aš tris pusbrolius. Visi trys — girtuokliai ir chuli
ganai. Vieną myliu, kitam abejingas, o su trečiuoju papras
čiausiai nepažįstamas... 

Taip mes ir gyvenome — šalia vienas kito. bet kiek
vienas savaip. Dovanomis keitėmės retai. Kartais aš saky
davau: „Juoko dėlei reikia padovanoti tau gėlių". 

Irena atsakydavo: 
— Man visko užtenka. 
Dovanų aš nenorėdavau. Manęs jos nedomino. 
Taip mes pragyvenome ketverius metus. Po to gimė 

duktė — Silvija. Tai buvo gan netikėta. Mūsų buvo du, ir 
staiga atsirado trečias žmogus — kaprizingas, triukš
mingas reikalaujantis nriežiūros Dukters m^s beveik 

neauklėjome, tik mylėjome. Po dukters gimimo mes pajų- Nors kas čia tokio? Žmona įdėjo į savo albumą vyro foto-
tome, jog tikrai esame vedę. grafiją. Tai normalu. 

Pamenu, užėjau į „Naujo ryto" redakciją. Man priklau- Sunku man buvo susikoncentruoti, norint tai išsi
aiškinti. Vadinasi, viskas, kas vyksta — rimta. Jeigu tai 
aš pirmą kartą pajutau, tai kiek prarasta meilės per tuos 
ilgus metus?... 

Po to. suradęs man reikalingus dokumentus, išėjau į 
darbą. 

Praėjo šešeri metai, prasidėjo emigracija. Žydai 
prakalbo apie savo istorinę tėvynę. 

Anksčiau blaiviai mąstančiam žmogui buvo reikalin-

sė nedidelis honoraras. Sekretorė tarė: 
— Pasirašykite. 
Ir pridūrė: 
— Šešiolika rublių jums mes atskaitėme, nes jūs be

vaikis. 
— Betgi aš turiu dukterį. 
— Parodykite atitinkamą dokumentą. 
— Prašau. 
Aš ištraukiau iš kišenės rožinės spalvos dokumentą. g3s mokslinis laipsnis. Dabargi — iškvietimas iš Izraelio. 

Atsargiai padėjau ant stalo. Tokiu būdu aš sutaupiau Apie iškvietimą mąstydavo daugelis inteligentų. Net 
šešiolika rublių. tie, kurie neketindavo emigruoti. O gal prireiks. Iš pradžių 

Mano santykiai su žmona nepasikeitė. Tiksliau, beveik emigruodavo tik žydai. O paskui juos gana keistos kilmės 
nepasikeitė. Dabar mus rišo rūpestis — dukra. Kartu ją subjektai. Dar po metų buvo išleidžiami ir lietuviai, 
maudėme... Ir štai mano žmona nusprendia" emigruoti, o aš nu-

Vieną kartą Irena išėjo j darbą. Aš pasilikau namuose, sprendžiau pasilikti. Sunku pasakyti, kodėl nusprendžiau 
Kaip visada, ieškojau man reikalingu popierių. Tarp įvai- nevykti. Kartu dar tikėjausi, dar nebuvau priėjęs reikiamą 
rių žmonos knygų bei popierių pamačiau seną albumą. Tai ribą. O gal nesąmoningai norėjau, jog į mane atkreiptų 
buvo mažas, beveik kišeninis fotografijų albumas. Aš pra dėmesį KGB? Nieko nevertas lietuvis inteligentas, nepa
dėjau jį vartyti. Pirmos fotografijos buvo pageltusios nuo buvojęs už grotų... * ' 
daugelio metų naštos. Mano dėmesį patrauė mokyklinių Jos ryžtingumas mane nustebino. Juk ji būdavo tokia 
laikų nuotrauka. Sena mokytoja, apsikabinusi kelias paklusni, ir staiga — toks rimtas, ryžtingas sprendimas, 
mokines nuoširdžiai šypsosi. Dešinėje stovi mano žmona. Irena išvyko bilietų. 
Vienintelė nežiūrinti i foto aparatą. Ją atpažindavau kiek- Grįžo su importiniais baltiniais. Jei neklystu, rumunų 
vienoje fotografijoje. gamybos. 

Staiga aš nustebau, kodėl nė pats nebežinau. Pasku
tiniame albumo puslapyje pastebėjau kvadratinės formos 
fotografiją. Žema kakta, apleista barzda, toreodoro atvaiz 
das, galutinai praradusio savo reputaciją. Tai buvo mano 
fotografija. 

— Ką gi, — sakau, — dėkingas. 
Puikūs marškiniai 
Tik kur su jais eiti? Iš tikrųjų — kur?! 

(Bus daugiau) 
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PASITIKĖIMO 
KLAUSIMAS 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Nauji namai, 
gyventojai įvairūs 

Didžiausią politinį gabalą Lie
tuvoje, Lietuvos demokratinio 
darbo partiją (LDDP) sudaro 
vardą pakeitę komunistai. Ir ei
liniai komunistai, ir visa jų aris
tokratija (nomenklatūra), ir 
KGB profesionalai su visais 
agentais, tardytojais, mušei
komis, prokurorais ir daugybė 
pasrovinių šapelių, gal partijon 
tarnybos įstumtų, gal net nuo 
represijos besigelbėjusių. Tai 
vieno ir to pačio mitybos puodo 
bendrai. Ši LDDP yra tvirtai su
siklijavusi, nes nelaimėje bend
rai visada suartėja. 

Kas ta jų nelaimė? Tai kas
dien iškylą vis nauji buvusių (o 
gal ir dabar esamų) komunistų 
partijos narių, ypač smogikinių 
dalinių, pikti darbai. Ne vienas 
šaunuolis, netolimoje praeityje 
slaptais t inklais narpliojęs 
kaimynus, šiandien viešais 
gestais veržiasi į demokratijos 
pirmūnus, o kiti demokratijos 
užvėjoje jau patogiai šildosi. (J. 
Kojelio s traipsnis 1992.9.4 
„Drauge" yra viena iš gausių 

- iliustracijų; „The Philadelphia 
Inąuirer" 1992.9.16 pranešimas 
apie K. Prunskienės rolę KGB 
apie tai informuoja anglų kalba 
skaitančius.) Sovietų komunis
tai smurto, išdavystės, melo 
veiksmų prievarta išmokė visus 
pavergtų tautų raudonus pase
kėjus. Jie, Sovietų bolševikai, už 
pinigus kaupė niekšus visame 
pasaulyje. Amerikietis žurnalis
tas W. Duranty jau 1931 metais 
melu užslėpė 6-10 milijonų uk
rainiečių bado mirtį. Apmoka
mas KGB agentas I. F. Stone ne 
tik pranešimus į Maskvą siun
tinėjo, bet ir Kremliui palankią 
propagandą Vakaruose skleidė. 

CLASSIFIED GUIDE 

„The New York Times" puikiai 
žinojo Pabaltijo tautų naikini
mą, tačiau niekados jų neužstojo 
ir net neprisiminė, kad jos eg
zistuoja. Ar todėl, kad tai mažos 
tautos? Bet Sovietų nusikalti
mai, vykdyti tose tautose, buvo 
milžiniški. Jei ne apie tautų 
vargą, tai bent apie bolševikų 
smurtą ir žiaurumus turėjo pra
nešti. 

Sovietų vykdomų baisenybių 
nelietė visa liberalinė spauda 
Vakaruose. Taip buvo, buvo! 
Kalbėti apie žmogaus laisvę ir Pažaislio bokštų panorama su 500 metų senumo ąžuolu priekyje, 
remti sovietinį komunizmą, la
biausiai laisvę niekinusį. 

Nuotr. Viktoro Kučo 
Taip 

ir kai kuriuos Lietuvos komu- t v b ė s , visur meluoti ir šiais kaip ne vienas teoretikas yra 
nistus buvo lengva nužmoginti , .didvyriškais" darbeliais siekęs. Lietuviams reikės 
— tautos naikinamos, pasaulis a u g i n t i šeimas, nes kito kelio patiems tvarkytis, mokant gra-
mato ir tyli, tad gal taip reikia... 
O sovietai ir partija garbingu 
komunistu laikė tą, kuris, kartą 
išprievartautas, leidosi kasdien 
prievartaujamas. 

Raudoni? Gal tik rausvi 
Šiandien stiprią LDDP var

gina stoka žmonių pasitikėjimo 
ja. Kaip galima patikėti melu 
auklėtiems ir melu valdžiu
siems asmenims? 0 šiek tiek pa
sitikėjimo reikia. Juk tai stam
bi mūsų tautos dalis, turinti 
pilnas teises, taigi ir valdymo 
teisę. Palyginimas apie burokė
lį, kuris paviršiuje raudonas, o 
po odele yra baltas, tiko ne vie
nam vėlesnių laikų komunistui 
Lietuvoje. Už formalų priklau
somumą partijai negalima 
smerkti kolūkio pirmininko, 
brigadininko, traktorininko. 
Net ir mokytojo, jei jis apie mo
kinius ir jų tėvus nepranešinė
jo saugumui. Net ir redakto
riaus, jei juodų dažų nekeitė bal
tais. Žmonės stengėsi gyventi, 
pasukčiauti, pavoginėti iš vals-

AR VISIEMS PAKAKS 
ŽEMĖS 

Lietuviai, net po ilgų metų gy-
- venimo kolchozuose ar persikė-
- limo į miestus, neprarado savo 
įgimtos meilės žemei. Vykstant 
dabartinei žemės reformai, apie 

-415.000 gyventojų, ne tik iš 
"kaimo, bet ir miestiečių, padavė 
^pareiškimus, norėdami atgauti 
-buvusius jų nuosavybėje žemės 

sklypus arba gauti panašaus 
dydžio sklypą kitoje vietoje. 
Maždaug 63,000 sutinka paim
ti kompensaciją už savo turėtą 
žemę, nes šiuo metu nesidomi 
ūkininkavimu. 

Lietuvoje iš viso yra 4.5 mili
jono hektarų žemės, kuri gali 
būti naudojama ūkio reikalams. 
Iš to kiekio 1.1 mil. ha nebus 
privatizuojama. 1 9 ^ nepriva
tizuojamo ploto numato išpirkti 
valstybė, nes žemė bus skiriama 
mokslo įstaigoms, kasykloms ir 
kitiems reikalams. Apie 490. 
000 ha turi būti palikta gyvu
lininkystei, o kiti skirstomi 
žmonėms, kurie neturi žemės 
nuosavybės. 

Privačiam vartojimui-ūkinin-
kams numatoma išdalinti apie 
3.4 mil. hektarų žemės. Iš to 
ploto jau grąžinta 250,000 ha 
pagal Valstiečių ūkio įstatymą 
ir Žemės reformos įstatymą, 
įsigalėjusį praeitą pavasarį. 
Žeme aprūpinta 23.700 žemdir
bių, o dar 18,400 žemę šiuo 
metu nuomoja. 

Antrasis žemės privatizacijos 
tarpsnis vyksta šį rudenį, ir 
žemė bus grąžinta dar maždaug 
30,000 gyventojų. Iki rugsėjo 15 
d buvo išmatuota 7.300 ūkių, 
kad gavusieji spėtų pasėti žiem
kenčius javus. 

Kadangi žemes norinčių yra 
tiek daug, numatoma, kad ne 

visų prašymai galės būti paten
kinti, nes iš turimų plotų 
trūksta apie 300,000 ha. Žemė 
dalinama griežtai laikantis 
vyriausybės nustatytos eilės, 
kuri yra tokia: 

pirmiausia žemė grąžinama 
turėtoje vietoje; 

antroje eilėje t enkinami 
prašymai asmenų, gyvenančių 
toje apylinkėje, turėjusių joje 
žemės ir pageidaujančių gauti 
žemę tos apylinkės kitoje vieto
je. Tai daugiausia tie asmenys, 
kurių žemė dėl tam tikrų prie
žasčių neprivatizuojama ir jie 
priversti imti žemę, likusią po 
to, kai atsiima savininkai savo 
buvusioje vietoje; 

tretieji gaus žemę tos apylin
kės gyventojai, norintys persi
kelti žemę iš kitų vietovių; 

ketvirtoji eilė skiriama tiems, 
kurie nebegyvena toje apylinkė
je, bet čia turėjo žemę ir pagei
dauja ją gauti ekvivalentine na
tūra; 

penkta eilė taikoma tos apy
linkės gyventojams, norintiems 
pirkti žemę; 

šeštoje eilėje yra žmonės, ku
rie nori persikelti į šią apylinkę 
iš kitos vietovės, bet šioje apy
linkėje negyvena; 

septintoje eilėje — ne tos apy 
linkės gyventojai, pageidaujan
tys pirkti žemę apylinkėje. 

Šiomis įstatymo taisyklėmis ir 
turimais žemės plotais vadovau
damiesi, žemės skirstytojai 
stengsis patenkinti prašymus ir. 
kiek galima, prisitaikyti prie 
žemės norinčiųjų pageidavimų. 
Suprantama, kad ne visi bus pa
tenkinti paskirtuoju žemės skly
pu, o kai kam žemės iš viso pri
trūks. 

D.B. 

auginti šeimas, nes kito kelio 
nerado. 

Bet! Ar jie siektų išlaikyti pil
ną Lietuvos nepriklausomybę? 

Kelis kartus yra viešai pasa
kę, kad nei su Rusija, nei su ki
tomis buvusiomis Sovietų Res
publikomis jie nesiekia jokio ry
šio. Bet jie viešai kalbėjo ir apie 
satelitinio statuso Lietuvai pa
kankamumą, kalbėjo ir už auto
nomiją, ir už okupacijos žodžio 
išmetimą iš mūsų kalbos. Taip 
kalbėjo Lietuvoje, o čia aidėjo 
per jų giminaičius. 
Ar jie bandytų tautą išsaugoti 
vienumoje? 

Sako, kas stengtųsi. Bet juk 
praeity „skaldė ir valdė". Net 
Vakaruose surado talkininkų, 
KGB priežiūroje išeiviją į du 
sąrašus suregistravusių — visai 
blogi ir blogi. O tie ne visai 
blogi, tik blogi, manė, kad savo 
rankose laiko ateities raktus. 

Nors komunizmas ir kosmopo
litinis liberalizmas stengėsi tau
tas išnaikinti, šie siekiai liko 
tušti. „Tautų draugystė", prie
varta brukama Sovietuose, ne
veikė. Vakaruose tautų neužliū
liavo geresnio gyvenimo paža
dai. Net imigrantai nepakluso. 
Tirpdinimo katilas neįkaito, o 
šiandien Kanadoje ir JAV at
virai pripažįstama, kad 
stengimasis žmogui paneigti kai 
kuriuos jo bruožus yra žalingas 
pačiam žmogui ir valstybei. 
Greito susisiekimo ir 
susižinojimo sumažintas pasau
lis dar ne vieną šimtmetį liks 
margas ir be vienos valdžios, 

žiai kalbėtis su savais ir su kai
mynais. Ar LDDP šiems užda
viniams tinka? 

Šios partijos vadovybėje su
skilo Aukščiausioji taryba ir 
visa tauta. Šios partijos vadovai 
užsieniuose niekino Lietuvą. (A. 
Brazauskas Italijoje, K. Pruns
kienė Vokietijoje, komunistinių 
laikraščių redaktoriai tarptau
tinėje žurnalistų sąjungoje). 
Neatrodytų, kad LDDP yra ide
alistų politikų susibūrimas. Jos 
narių praeitis ir kai kurie neto
limos istorijos veiksmai rodytų, 
kad su pilnu pasitikėjimu šiai 
partijai dar reikia palaukti. Lai 
ji kiek subręsta, lai nusivalo 
dulkes, lai įsisąmonina, kad val
dant reikia dirbti valstybei, o ne 
sau, ne svetimai valstybei, bet 
savai. Joje yra daug gerų žmo
nių, tačiau šiandien yra sunko
ka — ir neleistina! — diferenci
juoti iš pašalės. Lai pati parti
ja susitvarko. 

Rinkimai 
Prieš artėjančius rinkimus 

Lietuvoje yra dvidešimt įvairių 
susigrupavimų, kurie savo dy
džiu neprilysta LDDP. Iki šiol 
negirdime apie šių susigrupavi
mų jungtis. Tik liberalai pasi
skelbė susikalbėję su ūkininkų 
partija vieno kandidatų sąrašo 
sudaryme, tik krikščionys de
mokratai ir politinių kalinių bei 
buvusių miško brolių sambūriai 
eis kartu. Būtų labai nenaudin
ga, jei kiti politiniai vienetai 

bandytų reikštis atskirai ir savo 
menku pajėgumu rinkti balsus 
pagelbėtų LDDP. Ši partija dar 
turi palaukti, kol jai bus galima 
garsiau kalbėti! 

Rinkimai Lietuvoje ne mūsų 
reikalas? O taip! Esame tautos 
dalis, ir mums yra svarbu, kaip 
Lietuvos vyriausybės tvarkys 
kultūrines, politines, socialines 
sritis. Nei mes, nei mūsų vaikai 
netariame, kad negrįšime į Lie
tuvą. Todėl yra svarbu, ką ten 
rasime arba kokioje valstybėje 
gyvens mūsų artimieji, net ir 
visiškai svetimi lietuviai. Ne 
visi tirpdymo katiluose įkliuvo-
me, o ir ten įšokę gal kada iš-
sikrapštys. 

Išeivija turėtų ieškoti būdų, 
kaip padėti dešinesnio nusitei
kimo sąjūdžiams, kad LDDP ir 
panašios grupės Aukščiausioje 
taryboje (seime, parlamente, 
kongrese?) nesudarytų daugu
mos, kad tautos aižėjimas paga
liau baigtųsi. 

Kas nudegė liežuvį karštu, tas 
ir šaltą pučia. 

Dėl per ilgo liežuvio ne 
vienam 
išbyra dantys. 

Liežuvio sauso nieks 
neklauso. 

Visur gerai, o namuose 
geriausiai. 

Svetima našta visuomet 
sunki. 

Medų sėjo, pipirai dygsta. 
Nors ir medumi tepk, bet vis 

tiek degutu dvokia. 
Žemaičių patarlės 

NAUJOS PATRAUKLIOS KAINOS 
NAUJAS PATOGUS PATARNAVIMAS 

BALTIA EXPRESS CO LTD 
MEMBER OF AMBER GROUP PRES. VIDMANTAS RAPŠYS 

PRANEŠA: SENIAUSIA LIETUVIŠKA TRANSPORTO KOMPANIJA AMBER GROUP 
ŠVENČIA 15 METU JUBILIEJŲ 

SUTEIKIA: PASIRINKIMO GALIMYBĘ 

LAIVU LĖKTUVU-LAIVU LĖKTUVU 
$0.65-0.75/sv $1.40-1.50/sv. $3.00/sv 

45-60 D.D 30 D D. 10-15 D.D. 
P R I S T A T Y M O L A I K A S G A R A N T U O T A S 

•TIK PAS MUS IR NIEKUR KITUR GALITE PASIRINKTI SIUNTIMO BŪDĄ 
• DABAR PATS GERIAUSIAS LAIKAS KALĖDINIAMS SIUNTINIAMS. 

PRIMENAME, KAD BALTIA EXPRESS VIENINTELE KOMPANIJA LAIKU PRISTAČIUSI KALĖDINIUS 
SIUNTINIUS PERNAI. APGAILESTAUJAME, KAD K TIEMS TAI NEPAVYKO. 

M E S N E Ž A D A M E PIGIAUSIŲ KAINŲ 
MES G A R A N T U O J A M E GERIAUSIĄ P A T A R N A V I M Ą 

SKAMBINKITE NEMOKAMAI 
1 - 8 0 0 - S P A R N A I ( 1 8 0 0 - 7 7 2 - 7 6 2 4 ) 

ATVEZKITE SIUNTINIUS ARBA SIŲSKITE UPS 
3782 W. 79TH STREET, CHICAGO, IL 60652 

L A I V O K O N T E I N E R I S — S P A L I O 1 6 D. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/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 veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kedzie Ave., 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vist agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

PARDUODAMAS CONDOMINIUM 
Adison, IL gražioje vietoje, 1 rnieg. 
kamb., trečiame aukšte, liftas. Vasa
rą veikia baseinas, galimybė įsigyti 
garažą. 
Skambinti vakare: 708-543-6914 

MISCELLANEOUS 

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

To4.376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208Va W«st 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMĄ; 

Turiu Cnicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Moving — Kraustymas 
Profesionalus patarnavimas prieina
momis kainomis, Jums patogiu laiku. 
Draudimas garantuotas. Kreiptis: 

Vytas: tel. 312-436-5219 
Gediminas: tel. 312-925-4331 

REALMART, INC 
6602 S. Puiaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairiu nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste k 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bu* 312-585-6100, res. 312-778-3971 

FOR RENT 

Išnuomojamas T/2 kamb. butas 
antram* aukite iš kiemo puses su 
šiluma, karštu vandeniu; yra virykla ir 
šaldytuvas. Pageidaujamas dirbantis 
vyras arba moteris. Skambinti bet ku
riuo laiku, tel. 312-778-6849. 

IEŠKO 

Reikalingas aukštos kvalifikacijos 
mūrininkas. Pageidautina su minimum 
5 metų amerikietiško darbo patyrimu. 
Beeper No. (708) 626-2206 (bus 
atskambinta per 5 min.) 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir taisau 
pečius ir kranus 

A. Banys 
Tai . 708-447-8806 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

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". Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et. Valstijos mokesčio. Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrikas Songinas 

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 L apšienės 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 6 0 6 2 9 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS J £ a į į j j į - -

Organizuojame grupines ir individualias Keliones j Lietuvą ir visus kitus pasaulio k'raštus Žemiausiomis kainomis. 

C ARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pas> n ruimas su garantuotu pristatymu | namus 
Lietuvoje per 10 darbo dieng 

S828 South 79th Avenue 

Telefonas (708) 430-7272 

223 Kervarlki gatvė 
viiniu». Lietuva 
Telefone* 350-115 Ir 778-392 

DĖKOJAME! 
Tėvas Robertas, Pranciškonų vienuolyno, 
Kennebunk Port, ME viršininkas, dėkoja 
visiems, atsiliepusiems [ jo skelbimą ieškant 
vienuolynui šeimininkės-virėjos. Ši pozicija 
jau užpildyta. 



PREMIJOS SAVIEMS 
KULTŪRININKAMS 

J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Toli nuo didžiųjų kultūrinės 
veiklos centrų gyvenant, ramias 
pensininko dienas leidžiant, 
gausią lietuvišką spaudą skai
t a n t , i šky la d a u g įdomių 
minčių. Spaudoje svarstomos 
mūsų gyvenimo įvairiausios 
problemos, daromi siūlymai pa
gyvinti išeivijos veiklą, ver
t i n a m i o rgan izac i jų ir 
visuomenininkų at l ikt i darbai, 
tarnavę daugelį metų išeivijos 
g y v a s t i n g u m u i i š l a i k y t i . 
Ramioje aplinkoje susiklosto 
daug įdomių minčių. Iš tolo 
žvelgiant, ir ta lietuviškoji veik
la kitaip atrodo. 

Spaudoje eilė darbščiųjų žur
nalistų jau palietė gana opų 
klausimą — kul tūr in inkų įver
tinimą, apdovanojant juos JAV 
LB kultūros tarybos premi
jomis . Šią t r ad i c i j ą įvedė 
energingoji JAV LB kultūros 
tarybos p i rmin inkė Ingr ida 
Bublienė maždaug prieš dvide
šimt su viršum metų. Po to kas
met buvo įvairiose didesnėse 
lietuvių nausėdijose ruošiamos 
tikrai gražios, iškilmingos, su 
geromis programomis Premijų 
įteikimo šventės. Kultūros tary
ba premijoms par inko šias kul
tūrinės veiklos sritis-kultūrinin-
kus, būtent tea t ro , žurnalisti
kos, meno, muzikos ir radijo. 
Kiekvieneriais metais premi
joms skirti būdavo sudaromos 
kiekvienai sričiai vertinimo ko
misijos, kurios nuspręsdavo iš 
rekomenduotų kandidatų, kam 
skirti už tuos metus minėtas 
premijas. Premijų mecenatas — 
dosnusis Lietuvių Fondas, kurio 
tiksluose yra rūpint is išeivijoje 
išlaikyti savąją kul tūrą — me
ną, muziką, radijo laidas, teat
rą ir pagerbti žurnalistus. 

Tokiomis šventėmis džiaugė
mės. Kasmet vertinimo komisi
jos atrinkdavo metų premijoms 
kandidatus. Vyko iškilmingos 
premijų įteikimo iškilmės. Pa
gerbiamieji ir visuomenė jautė, 
kad vyksta gražus bendradar
biavimas, kad pagaliau prisi
mename ir tuos , kurie savo 
darbštumu, nereikalaudami net 
atlyginimų, veža išeivijoje kul
tūrinį vežimą. 

Bet šiais metais nutiko kitaip. 
Lietuvių Fondo pelno skirstymo 
komisija nebepaskyrė premi
joms 5,000 dol. ir esą už 1992 m. 
kul tūr ininkams nebus skiria
mos premijos. Į tai kultūringai 
pagrįstai reagavo mūsų darbš
tieji žurnalistai , išreikšdami 
nusistebėjimą LF Pelno skirsty
mo komisijos sprendimu, tuo 
pačiu spaudos bendradarbiai 
dar kartą išryškino kultūrinin
kų įnašą į išeivijos gyvenimą. 

Nesigil inkime, kaip Pelno 
skirstymo komisija sprendė šį 
reikalą, kas pasiūlė premijoms 
tų kuklių kel ių tūkstančių 
nebeskirti, k a s „vienbalsiai" 
nubalsavo kultūros tarybos pra
šymą — skirti premijoms pinigų 
— atmetė. Tik labai tenka nusi
stebėti tokiu iš viso atsiradusiu 
sprendimu. 

Sakysime, žurnalistai. Kiek jie 
širdies, laiko įdeda puoselėjant 

visokeriopą išeivijos veiklą, 
žurnalistų dėka juk remiasi LB 
ir LF naši veikla. Tad ar nebe
verta jiems už tai padėkoti kad 
ir kuklia premija. Gal kas pasa
kys — nebėra kandidatų. Tai bū
tų piktos valios teiginys. Juk pa
sklaidykime spaudą, kiek dar 
neapdovanotų gabių žurnalistų 
kasdien užpildo laikraščių pus
lapius, rašo vedamuosius, nag
rinėja politines, visuomenines, 
kultūrines problemas. Galėčiau 
jų priskaityti daug, ir tai kandi
datų nestokotume bent dvide
šimčiai metų. O be to ir jaunie
j i su savo plunksna ate ina į 
mūsų tarpą. Ir j iems dera įver
tinimas. Taip pat ir kitose srity
se. Turime radio darbuotojų, ne 
vien valandėlių, tur ime dainos, 
muzikos gabių darbininkų, turi

me ir meno šakose dirbančių. 
Dar gyvi teatrai , teatralai , an
sambliai . Rimtai svarstant, dar 
daugelį metų kandidatų premi
jom nestokosime. O tie penki 
tūks tančia i — penkiom premi
jom — LF didelio apsunkinimo 
nesudaro. Juo labiau, kad mes 
pasišovę keliasdešimt stipendijų 
skirti iš Lietuvos atvykstan
t iems čia studijuoti, kad pare
miame ki tus , gal galinčius pa
laukt i , projektus. 

Ramiai apmąstant , ir kyla 
mintis : pirmoje eilėje rūpin
kimės da r kol kas savo išeivijo
je dirbančiais kultūrininkais. 
J ie yra išeivijos gyvybės palai
kytojai, puoselėtojai ir talkinin
kai Lietuvai . Jiems priklauso 
pelnyta pagarba ir dėkingumas. 
Tad juos ir vertinkime. Ir po šių 
a p m ą s t y m ų , manau , Lietu
vių fondo Pelno skirtymo komi
sija apsigalvos, apsvarstys ir 
sugrįš į jau praktikuojamų pre
mijų skirt i lėšų tradiciją. Tai ne 
piktos pastabos. Ne, gink Dieve, 

t ik priminimas, kad nekirskime 
savo šakos, ant kurios remiasi 
didelė dalis ir išeivijos likimo. 

Su gilia pagarba vertinu LF ir 
Pelno skirstymo darbuotojus ir 
tu r iu viltį, kad kultūrininkų 
balsą išgirs. Tenka pasidžiaug

t i visa eilė žurnal is tų , kultū
ringai reagavusių į šią proble
mą, o ta ip pat t u r i m e viltį, kad 
ateinančių metų pavasar į vėl 
galėsime pasveikinti L B Premi
jų įteikimo šventėje naujus lau
reatus . 

DRAUGAS, antradienis , 1992 m. spalio mėn. 6 d. 

Laisvės kovų pabūklas iš 1919-1921 m. Kaune prie Vytauto Didžiojo kultūros 
miziejaus (maždaug 1936 m.). 

JAV LB Socialinių Reikalų Tarybos pirm. Birutės Jasai
tienės vadovaujamas Vyresniųjų lietuvių centro vajus paremti 
„Draugo" dienraštį iš suaukotų dovanų laimėjimams, aukų 
ir popietės įvairaus pelno buvo surinkta 500 dol., kurie buvo 
įteikti „Draugo" didžiojo vajaus metu Martinique pokylyje, 
rugsėjo 27 d. Aukotojų sąrašas: 

Po 20 dol.: O. Siliūnienė, U. Civinskienė, Pr. 
Masilionienė, I. Beinarauskienė, E. Sirutienė; 12 dol. A. 
Grincevičienė; po 10 dol.: E. Žiobrienė, V. Žiobrys, M. Kve
daras, L. Karpavičius, V. ir A. Valavičiai, A. Čepėnas, St. 
Jakubonienė, L. Velūnas, Br. Kazlauskienė, J. Kalnutis, M. 
Balzarienė, St. Kazlienė, E. Norus, E. Repšienė, A. Beleška, 
P. Rimkus, J. ir J. Žebrauskai, H. Patackas, St. Pri-
algauskienė; po 5 dol.: M. Yuknienė, V. Ringienė, E. 
Šniokaitė, S. Grikenis, Ap. P. Bagdonas, E. Baršketienė. A. 
Jautokas, Valdis; 3 dol. A. Litvinas; 2 dol. M. Bendoraitis. 

A.tA. 
EWALDAS KNOLIS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Park apylinkėje. 
Mirė-1992 m. spalio 4 d., sulaukęs 67 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje. Amerikoje išgyveno 

39 m. 
Nuliūdę liko: žmona Natalija Šicaitė, dukra Diana Barth, 

žentas John; sūnūs: Alfred, marti Joanne, John, marti Don-
na, Edmond; anūkai: Dana, Anthony Grigaliūnas; Alfred, 
Michael, Richard, Johnny, Michelle Knoll; brolis Peter Knoll 
su žmona Erna; seserys; Hildegard Baum su vyru Rudolf, An-
na Waters su vvru Harrv: svainė Lvdia Fetingis su vyru 
Richard, svainis Ervvin Šicas su žmona Dolly; uošvis Gustav 
Šicas ir daug kitų giminių. 

Priklausė Tauragės ir Medžiotojų klubams. 
Kūnas pašarvotas spalio 5 d., pirmadienį ir spalio 6 d., 

antradieni nuo 4 iki 9 v.v. Kosary Funeral Home laidojimo 
namuose, 9837 S. Kedzie, Evergreen Park, IL. 

Laidotuvės įvyks spalio 7 d. Po religinių apeigų Peace 
Lutheran bažnyčioje, 4300 S. California Ave. 10:30 vai. ryto, 
velionis bus palaidotas Bethania kapinėse. 

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

Nuliūdę žmona, dukra, sūnūs, anūkai , brolis, seserys 
ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Walter Kosary. Tel. 708-499-3223. 

ĮTAMPA T A R P S E R B Ų IR 
A L B A N Ų 

Albanijos p i l i e t i n i a i ne
ramumai reiškiasi ir šiapus 
Atlanto, nes praėjusį pirma
dienį buvo nušau tas vienas al
banas, o kitas sunkiai sužeistas 
prie Albanijos kilmės amerikie
čių kultūrinio centro patalpų 
Chicagos priemiestyje, Ber-
keley. I centrą buvo susirinku
si gausi minia pasiklausyti 
Albanijos valdžios a ts tovo, 
a tvykus io i š Makedoni jos . 
Paskaitai pasibaigus ir žmo
nėms p r a d ė j u s s k i r s t y t i s , 
kažkas automobilių pastatymo 
aikštėje pradėjo šaudyti iš au
tomato ir serbų kalba šaukti 
šūkius prieš albanus. Užpuolė
jas dar nesugautas. 

The 
right 
flight 
to 
Vilnius 

A.tA. 
Anastazija Benediktavičienė 

Gyveno Chicagoje, West Lawn apylinkėje. 
Mirė 1992 m. spalio 4 d. 1:30 vai. p.p., sulaukusi 83 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šakiuose. Amerikoje išgyveno 33 m. 
Nuliūdę liko: duktė Alė Jonikienė, žentas Victor, sūnus 

Leo Grumulaitis, marti Lilija, šeši anūkai,keturi proanūkai. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, spalio 7 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks spalio 8 d. Iš laidojimo namų 9 vai. ryto 

bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios už velionės 
sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę duktė, sūnus, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

PASAULIO LIETUVIŲ 
CENTRUI AUKOJO 

Po 1,000 dol.: A. ir K. Norkai, E. Rimkus. Po 200 dol.: 
J. ir G. Leskauskai, A. ir R. Tamošiūnai, A ir E. Paulikai, 
J. ir M. Vizgirdai. Po 150 dol.: K. ir D. Ječiai, V. Jakaitytė, 
dr. R. ir J. Vienužiai, G. ir R. Ozers. Po 100 dol.: A. ir A. 
Mikučiauskai, B. ir G. Mikėnai, J. ir Y. Zubinai, E. Kolupaila, 
R. ir L. Raučiūnai, dr. R. ir M. Povilaičiai, V. ir M. Ruzgai, 
dr. K. Ambrazaitis, V. ir R. Sinkai, R. ir R. Griškeliai, A. Naris, 
A. ir E. Lieponiai, M. Damas, M. Sledz, V. ir D. Januškiai, 
R. ir N. Baniai, T. ir R. Rudaičiai, P. ir O. Ramai, S. ir J. 
Miknaičie:, A. ir I. Draugeliai, E. ir E. Mattis, K. ir Z. Cicėnai, 
P. ir D. Griganavičiai, dr. E. ir A. Lėliai, S. ir M. Dailidės, A. 
ir A. Saulis. Po 50 dol.: V. ir O. Šalčiūnai, A. ir A. Mulioliai. 
Po 15 dol.: I. Adomaitis. 

Pasaulio Lietuvių centras, taryba ir valdyba nuoširdžiai 
dėkoja už aukas, kurios bus skirtos centro išlaikymui. 
Kviečiame visus aukomis arba darbu prisidėti prie šio svar
baus lietuvybės židinio išsaugojimo. 

r\ 
COPEN 
H A G E N 
AIRPCPT 

sį^ 

Skriskite SAS iš Š. Amerikos į 
Vilnių per Kopenhagą! Kopenha
gos aerodrome lengva ir patogu 

persėst į kitą lėktuvą, čia iš-
^ vengsite keleivių spūsties. 
;v0č Skrydžiai į Vilnių — tris kar

tus savaitėje. Vietinių lėktu
vų tvarkaraštis atitinkamai 

pritaikytas transatlantiniams. 
Kai būsite Kopenhagos aerodrome, 

aplankykite ,.tax free" parduotuves. 
Nemažai sutaupysite! 

.Mileage Plūs" ir „OnePass" nariai gauna kre
ditą už nukeliautas mylias. Platesnei informa
cijai skambinkite savo kelionių agentui arba 

SAS Tel. 1-800/221-2350 

S4S 
SCANDINAVIAN AIRLINES 

A.tA. 
IRENA GERMANIENĖ 

BUTKEVIČIŪTĖ 
Gyveno St. Charles, IL. 
Mirė 1992 m. spalio mėn. 4 d., sulaukusi 89 m. amžiaus. 
Nuliūdę liko: dukra Dalia Germanaitė; sūnus Vytautas 

ir žmona Liuda; sūnus Kęstutis ir žmona Eglė; anūkė Nida 
ir anūkai Saulius, Juris ir Vidas; kiti giminės ir pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, spalio 7 d. nuo 4 iki 8 
v.v. Yours Funeral Home, 405 E. Main St., St. Charles, IL 
(708) 584-0060. 

Laidouvės įvyks penktadienį, spalio 9 d., 10 vai. ryto su 
gedulingomis šv Mišiomis Pal. Jurgio Matulaičio katalikų 
misijoje, 511 E. 127 St., Lemont, IL. Po mišių velionė bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines ir pažįstamus laidotuvėse 
dalyvauti. 

Nuliūdę: dukra, sūnūs ir giminės. 

A.tA. 
DR. VLADAS RAIŠYS 

L i ū d ė d a m i pranešame g iminėms, d raugams ir 
paž į s t amiems , kad m ū s ų Tėvelis ir Senel is , a.a. dr. 
V ladas Raišys mirė 1992 m. rugsėjo 25 d. Buvo palai
do tas Vokietijoje. 

N u l i ū d ę lieka: duktė Nijolė, žentas Romas, sūnus 
V i d m a n t a s , mart i Nijolė, anūka i — Vik to ras ir Rasa. 

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 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
C hkdgo, Illinois b0629 

1-(312)476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

(Vero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių namai Ch icago je ir p r i e m i e s č i u o s e . 
V i s u s laidotuvių n a m u s gal i te pas iek t i 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONAI P A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Kun. A. Kelmelis, Perlojos 
parapijos klebonas, prašo pa
remti paramos reikalingą savo 
mylimą bažnyčią. Reikia pa
ruošti mokyklai klases, restau
ruoti nusidėvėjusias dekoracijas 
ir kulkų sugadintą Šv. 
Kazimiero freską. Geraširdžiai 
gali prisidėti, kreipdamiesi į 
Juozą Kregždį tel. 818-838-2447 
arba rašyti 1068 Ashley Ct. 
N3B, Lockport, IL 60441. 

x VVaukegano, IL, Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė ren
gia rudens balių spalio 24 d. 
Estų namuose VVheeling. Dėl re
zervacijų ir informacijų galima 
kreiptis į Dalią Uinshovv, tel. 
708-662-0080. 

x Teresė (Drūtytė) i r Linas 
Soliūnai susilaukė pirmagimio 
sūnelio Mariaus Antano rugpjū
čio 13. Nauju anūku džiaugiasi 
seneliai Ona ir Antanas Drūčiai 
ir Aldona ir Vytautas Soliūnai 
bei proseneliai Hortenzija ir 
Pranas Šapalai. Teresė yra 
buvusi „Lietuvos Vaikų Vil
ties" koordinatore. Abudu tė
veliai yra veiklūs lietuviškoje 
visuomenėje. 

x P r a n e š a m e , kad šiais 
metais, prisimenant liūdną 
spalio devintosios — mūsų sos
tinės klastingo pagrobimo 
sukaktį, spalio 11 d. 10 vai. Jė
zuitų koplyčioje bus laikomos 
šv. Mišios. Kviečiame visus 
maldose prisiminti žuvusius 
vilniečius bei paskutiniąsias 
aukas, atidavusias savo gyvybes 
už atbundančios Lietuvos 
laisvę. Visi pajuskime pareigą 
šiose pamaldose gausiai daly
vauti. 

x „Sietuvos" skautininkių 
ir vyr. skaučių draugovės su
eiga spalio 16 d., penktadienį, 
7:30 v.v. vyks Lietuvių centro 
Lemonte posėdžių kambaryje. 
Bus įdomus adv. Laimos Nainy -
tės-Garbonkienės pašnekesys. 
Visos Chicagos priemiesčiuose 
gyvenančios skautininkės ir 
vyr. skautės kviečiamos daly
vauti. 

x Beverly Shores Šv. Onos 
bažnyčioje šį sekmadienį, 
spalio 11 d., 12 vai. šv. Mišias 
atnašaus kun. Algirdas Palio
kas, SJ, atvykęs iš Lietuvos. Po 
pamaldų Beverly Shores Lietu
vių klubo susirinkimas vyks 
Onutės Dambrauskaitės-Ste-
phens ūkyje. Čia atšvęsime der
liaus šventę, dėkodami sol. Jo
nui Vazneliui ir jo vado
vaujamai valdybai už atliktus 
darbus, surinktus pinigus spau
dai remti. Susirinkimo globėjos 
yra Jadvyga Dambrauskienė ir 
jos dukra Onutė. 

x Jonas Rugelis, visuomeni
ninkas, Maywood, UI., Birutė 
Sekmakas, New Buffalo, Mich., 
grąžino laimėjimų šakneles su 
30 dol. auka. Labai dėkojame. 

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) 
x TravelCentre, Ltd. prane-

ša, kad lėktuvo bilieto į Lietu
vą kaina yra $728 ten ir 
atgal Taip pat galime parū 
pinti nakvynes privačiuose bu
tuose ir automobilį su šoferiu 
už prieinama kainą. Kreiptis: 
Teresė Lesniauskienė, tel. 
70*5264773. 

(ak) 

x Rita Kazlauskai tė daly
vaus Jaunųjų talentų pro
gramoje spalio 25 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. Jaunimo cen
tre. Bilietus galima iš anksto 
gauti Gifts International ir 
Lietuvių centre Lemonte po 11 
vai. šv. Mišių. Rengia ir visus 
kviečia Korp. Giedra susirinkti 
ir prisidėti prie vienintelio lietu
viško dienraščio „Draugo" iš
laikymo. 

Marytė ir J u o z a s Vizgirdai 
Lš Auroros „Draugo" vajaus pro
ga atsiuntė šimtą dolerių su 
prasmingais žodžiais: „Drau
gas" mums yra langas į lietuviš
ką pasaulį. Jeigu jo nebūtų, mū
sų pasaulis taptų tamsus ir 
uždaras". Nuoširdžiai dėkojame 
už auką lietuviškai spaudai. 

x Albina ir J o n a s Saliai, 
gyveną Oxnard, Californijoje, 
grąžindami mūsų Operos laimė
jimo bilietų šakneles, rašo ypa
tingą laišką: „Malonu žinoti, 
kad mes turime savo tarpe tau
tiečių, pasišventėlių patriotų, 
atsidavusių savo rūpesčiais bei 
darbais lietuvybės išlaikymui 
svetimuose žemynuose. O taipgi 
didelė pagarba tiems, kurie savo 
dosnumu sudaro stiprius rams
čius likti tų lietuviškų darbų 
prilaikytojais". 

x Lietuvos Vyčių cho ra s la 
bai prašo visus lietuvius jaunus 
ir vyresnius įsijungti į choro ei
les ir paaukoti vieną vakarą lie
tuviškai dainai. Repeticijos 
vyks ta ke tv i r t ad i en i a i s 
7:30-9:30 vai. vak. seselių 
kazimieriečių patalpose. Įėjimas 
iš Washtenaw gatvės. Valdybos 
pirm. Sabina Hensen ir diri
gentas muz. Faustas Strolia 
jums visokeriopai padės. 

x J u o z a s M a s l a u s k a s at
vyksta iš Anglijos dalyvauti 
Lietuvių Skautų Brolijos vadijos 
suvažiavime, spalio 10-11 die
nomis vyksiančiame Lietuvių 
centre, Lemonte. Svečias yra 
i lgametis Anglijos lietuvių 
skautų vadovas, veikliai besi
reiškiantis LB ir kitoje visuome
ninėje veikloje. Bus apsistojęs 
pas LSB Vyriausią skautininką 
Gediminą Deveikį, gyvenantį 
netoli Chicagos esančiame 
McHenry miestelyje. 

x Prel . Vytautas Balčiūnas 
iš Putnamo, Conn., užsisaKe Vy
tauto Landsbergio knygą „Lais
vės byla", kuri Vilniuje išlei
džiama minint autoriaus 60 
gimtadienį. Knygą galima 
u ž s a k y t i per „Lietuvos Aido" 
įg iliotinį Bronių Juodelį. 

x Ats iuntė p o 15 dol. auką 
ir gražino laimėjimų šakneles: 
kun. L. Dieninis, Juozas Gaila, 
M. K a p a č i n s k a s , Anthony 
Thomas, P. Griganavičius, G. 
Gobis, Br. Lankutis, J. Daupa-
ras, Ant. Sereika, St. Dimgaila, 
Arnold Chesna, A. Kaminskas, 
Jadvyga Poškus, J. Kučinskas, 
M. R. Kober, Eug. Vilkas, Koste 
Dičiūnas. Dėkojame. 

x Šadrevič iū tė Tolcė ieško 
Genytės , Mary tė s (Lencės). 
Rašyti: D. Medal inskai tė , 11 
L o n d o n L a n e , B r o m l e y , 
Kent, BR1 4HB, England. 

(sk) 
x I e š k a u b r o l i o P e t r o 

Klivicko, kilusio iš Panevėžio 
apskr., Pušaloto miestelio, arba 
jo vaikų: Reginos ir Viktoro, 
gyvenusių Čikagoje. Rašyti: 
Ameli ja Kl iv icka i t ė , 4318 
Kauno ra jonas , Tirkliškių 
paštas, Naugirdiškių kaimas, 
Paparč ių g. Nr . 5. 

(sk) 

x Tik Baltia Express šutei 
kia galimybę pasirinkti siun
timo būdą. Naujas, patogus pa
tarnavimas lėktuvu-laivu per 
30 dienų. Žiūrėkite reklama 
,.Draugo'* viduje, arba skam-
binki te nemokamu tel.: 
1-800-SPARNAI a r b a 1-800-
772-7624. (*.) 

AUDROS MŪSŲ 
GIMTOJOJE ŽEMĖJE 

HENRIKAS KUDREIKIS 

Solistai „Draugo" bankete. Iš kairės: Algirdas Brazis. Dana Stankaitytė, Margarita Momkienė 
ir Vaclovas Momkus. Nuotr. M. VidzbeUo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
POSĖDŽIAVO L F TARYBA 

Pirmai šalnai atkeliavus, 
Lietuvių Fondo taryba susi
rinko posėdžiui. Posėdis įvko 
spalio 1 d. būstinėje. Posėdžiui 
pirmininkavo tarybos pirmi
ninkas Povilas Kilius. Dalyvavo 
16 iš esamų 18 tarybos ir keli 
kontrolės bei valdybos nariai. 

Po svarbaus tarybos pirmi
ninko P. Kiliaus pranešimo 
buvo atskirų komisijų praneši
mai: valdybos — A. Ostis, fi
nansų — S. Baras, pelno skirs
tymo — M. Remienė, įstatų — J. 
Vala i t i s , informacijos ir 
palikimų — K. Ambrozaitis ir 
lietuvių dailiojo meno instituto 
— G. Balukas. 

Plačiau buvo nagrinėjamas at
skirto vieno milijono dol., jau 
priklausančio Lietuvos kultūros 
ir švietimo minister i jai , 
reikalai. Prieita išvada pa
tikslinti įstatų paragrafą No. 
40, perduodant pinigus Lietu
vai. Buvo įvairių nuomonių. Įs
tatų komisijos pirmininkas dr. 
"Jonas Valaitis paprašė visus 
tarybos narius pagalvoti ir iš 
anksto atsiųsti raštu projektus, 
kad lengviau būtų galima 
padaryti išvadas. 

Finansų komisijos pirmi
ninkas Stasys Baras aptarė 
bendrą ekonominę padėtį. Palū
kanos už indėlius bankuose la
bai sumažėjo ir akcijos taip pat 
svyruoja. Daug kas paaiškės po 
JAV prezidento r inkimų. 
Tačiau finansų komisija užtikri
no, kad ateinantiems 1993 
metams numato leisti paskirs
tyti 250,000 dolerių sumą lietu
vybės išlaikymui. 

Pelno skirstymo komisijos pir
mininkės Marijos Remienės 
pranešimas buvo trumpas, nes 
visas 1992 metų pelnas buvo 
paskirstytas pavasarį ir tarybos 
buvo patvirtintas. Pelno skirs
tymo komisija ypatingą dėmesį 
skiria lituanistiniam švietimui. 
Iš šių metų pelno lituanistiniam 
švietimui buvo paskirta 45.200 
dol. ir studentams stipendijom? 
70,825 dolerių. Visiems Lietu
vių Fondo nariams išsiųsta 
detalizuotas pelno paskirs
tymas, kad nariai žinotų, kur jų 
suaukotas pinigų pelnas eina. 

L. Fondo valdybos pirminin
kas adv. Algirdas Ostis išdėstė 
valdybos nuveiktus darbus ir 
ateities planus. Valdyba, norė
dama pagerinti esamą padėtį, 
nutarė skelbti rudens vajų ir di
dinti pagrindinį kapitalą, kad 
nemažėtų pajamos. Laiškais na
riams ir per spaudą kviesti 
visuomenę aukoti L. Fondui. 

Šiais metais sukako 30 metu 
nuo LF veiklos pradžios, per 
savo egzistavimo 30 metų L. 
Fondas yra išleidęs — išdalinęs 
3,338,381 dolerius lietuvybės 
išlaikymui išeivijoje. L. Fondas 

x Kun. F. Kireilis, Chicago, 
111., T. Gustainis, Toronto, 
Kanada, Algimantas Urbutis, 
Palos Hts., 111., grąžino laimė 
jimų šakneles su 35 dol. auka 
dienraščiui. Labai dėkojame. 

bus reikalingas ir ateityje. 
Lietuvai atgavus laisvę, išeivija 
įgavo naujų tikslų, kurie nebus 
įgyvendinti be finansinės Fon
do paramos. Be to, tautiečiams 
iš Lietuvos kreipiantis į L. 
Fondą, jau nuo 1990 metų Fon
das ėmė atsiliepti į jų prašymus, 
suteikdamas paramą kultūri
ninkams, studentams bei tarp
tautinių konkursų dalyviams. 

Atžymėti 30-ties metų L. Fon
do veiklos jubiliejų LF vadovy
bė skelbia piniginį vajų, nes tiek 
išeivijai, t iek Lietuvai yra 
reikalinga konkreti parama. 
Vajaus užbaigtuvės įvyks Chi-
cagoje lapkričio 21d. Martini-
que pokylių salėje. 

Posėdžio gale L. Fondo tary
bos narys Vytautą? Kamantas, 
kuris yra LB krašto tarybos pre
zidiumo pirmininkas, padarė 
pranešimą apie įvykusią LB tary
bos sesiją Clevelande. Atrodo, 
kad kai kuriems LB veikėjams 
nepatinka savarankiška L. Fon
do veikla. LB veikėjai pagei
dauja dažniau usitikti su L. 
Fondo vadovybe ir pasidalinti 
mintimis. L. Fordo taryba tam 
pritarė, nes, tik sutartinai dir
bant, galima susilaukti gerų 
rezultatų. Tačiau L. Fondas yra 
savarankiška ir nepriklausoma 
institucija, dirba prisilaiky
dama įstatų paragrafo No. 38 ir 
tik pelno skirstyme yra lygūs 
partneriai su LB. Lietuvių Fon
das skiria didelį dėmesį LB pra
šymams bei projektams. Tik pa
tenkinus LB pra-ymus, tuomet, 
visi kiti prašymai yra svars
tomi. L. Fondo vadovybė siekia 
ir toliau darnia; bendrauti su 
LB, nes LB atlieka didžius dar
bus lietuvybės išlaikyme. 

Po LF tarybos posėdžio tuoj 
pat įvyko pat i r t in ių tarybos 
posėdis, kuriam pirmininkauja 
dr. Antanas Razma. L. Fondo 
patikėtinių taryba admi
nistruoja ir pržiūri atskirto 
vieno milijono lol. dovanoto 
Lietuvos kultūns ir švietimo 
ministerijai. Parketinių tary
bos pirm. A. Razma informavo, 

kad Lietuvos Kultūros ir švie
timo ministerijos speciali 12 
asmenų komisija jau paskirstė 
658,000 dol. ir L. Fondas iš
mokėjo 53,000 dol., prisilaikant 
IRS nuostatų. 

Pasibaigus posėdžiams, kurie 
užsitęsė 3 vai., posėdžių dalyviai 
bendravo ir dalijosi mintimis su 
dr. Antanu Razma, kuris, nese
niai grįžęs iš Lietuvos, pasako
jo paskutinius įvykius. 

M. R. 

Adv. Algis Ostis, Lietuvių Fondo 
valdybos pirmininkas, įteikia ,.Drau-
go" vajaus pirmininkui auką. 

Nuotr. M. Vidzbelio 

NIEKAD NEVĖLU 
MOKYTIS 

Per pastaruosius 11 metų 
čikagietė Ida Stoller yra gavusi 
tris bakalaurus iš sociologijos, 
anglų kalbos ir komunikacijos. 
Šiuo metu ji studijuoja North-
vvestern universi tete, tikė
damosi įsigyti ketvirtąjį. Ji visą 
laiką gauna labai gerus pažy
mius ir yra studentų garbės 
sąrašuose. Kai studentė nepasi-
nėrusi į savo mokslus, mėgsta 
skaityti, lankyti Lyric Operą ir 
Chicagos simfoninio orkestro 
koncertus. Sakytume, kad Ida 
Stoller yra labai darbšti ir apsi
švietusi moteris, bet juk tokių 
galėtume rasti kur kas daugiau. 
Ir taip, ir ne: ši moteris jau 
sulaukusi 81 metų amžiaus! 

Graikų filosofas ir asketas 
Diogenas Sinopietis (apie 412 
pr. Kristų) vidury dienos išėjo su 
žvake rankoje ieškoti žmogaus. 
Ar tik neteks mums, užsidegus 
liktarną, ieškoti lietuvio-patrio-
to. 

Girdėjau vieną išeivijos vei
kėją tvirtinant, kad dabartinės 
Lietuvos Parlamento frakcijų 
pjautynės yra tik naujųjų don
kichotų kova su vėjo malūnais. 
Pamatę, kad visos kovos veltui, 
jie nusiramins. 

Bet perskaičius „Lietuvos Ai
do" š.m. rugsėjo trečios laidos 
straipsnį „Pranas-aplodismen-
tai generolui", jaučiaus kaip 
perkūnui trenkus vidury gied
rios dienos. Argi taip galėjo 
KGB giliai įsiskverbti į Lietu
vos Sąjūdžio vadovų eiles? Šis 
straipsnis sukrečiančiai įrodo, 
kad 50 metų bolševikų okupa
cija žiauriai sužalojo lietuvio 
sielą. 

Kęstutis Urba, buvęs Sąjūdžio 
iždininkas, pirmojo Seimo narys 
ir... „Pranas", savanoriškai 
bendradarbiavęs su KGB, pa
reiškia, kad rusų KGB ir karinė 
žvalgybos organizacija GRU yra 
ne voratinklis, kaip lietuvių 
spauda pavadino, bet geležinis 
tinklas, viena stipriausių, gerai 
organizuotų pasaulio žvalgybų. 
J is tarė: „Manau, kad Lietuvo
je tebefunkcionuoja Kriučkovo 
palikti atskirti tinklai". Toliau: 
„KGB pulkininkas Baltin 1990 
m. spalio mėn. pavedė man pa
siūlyti dešiniųjų partijų rezo
liuciją prieš KGB (kad įgyčiau 
pasitikėjimą). Prisimenu V. 
Kriučkovo žodžius: „Ko jau ko, 
o informacijų apie Sąjūdį ne
trūko". Pagal Urbą, įvykdyta 
Sąjūdžio, AT ir vyriausybės 
infiltracija, Sąjūdžio atskyrimas 
nuo spaudos — laikraščių „Atgi
mimas", „Respublika" ir „Są
jūdžio žinios", infiltracija TV ir 
kitų laikraščių, buvusių komu
nistų įsitvirtinimas ekonomijo
je ir Sąjūdžio erozija. Mano už-
davinys-atskirti „Atgimimą" 
nuo Sąjūdžio. Bet tai atliko 
Ozolas, įteisinęs „Atgimimą" 
kaip uždarą akcinę bendrovę. 
Pelnas neteks Sąjūdžiui". 

Žurnalistė Lina Pečeliūnienė 
klausė Urbo: „O tavo paties 
kenkėjiška Lietuvai veikla?" Jo 
atsakymas: „Pavarčius mano 
ataskaitas KGB-įspūdinga, bet 
nenoriu atskleisti visų kortų". 

Norėčiau klausti Urbo, kodėl? 
Ar priežastis ta pati, kaip Esti
jos rusų? Pagal estų agentūros 
š.m. rūgs. 5-tos pranešimą. Esti
jos rusai laukia vėl Estijos 
įsijungimo į SSR. 

Urba prisimena KGB genero-
lo-tautos išdaviko Eismunto 
žodžius: „Aš išsprogdinsiu 
Parlamentą iš vidaus". Frakcijų 
manevrai, Reglamento kolizijos 

i iugo" rėmėjas iš San Francisco Lietuvoje su giminėmis ir prei. A Svarinsku. 

(juk iietuviškai-susidūrimai), 
sklypai, automobiliai, Čepaičio 
ir Bereziovo bylos, R. Dapkutės 
skandalas, „Jurgiai", „Hen
rikai" ir Parlamento krizė. 
Bravo, generole!" — sveikina 
Urba. 

Urba apie naujuosius rinki
mus: „Galbūt po rinkimų cent
ristai, liberaliosios, nuosai
kiosios ir socialdemokratinės 
jėgos susijungs su DDP (buv. 
komunistais) ir įgys (persivertus 
kai kuriems dešiniesiems) nedi
delę, vis dėlto daugumą seime. 
Landsbergį išmes. Nepatenkinti 
piketuos seimą. Tvarkai palai
kyti bus pavartota policija ir 
įsijungs kariuomenė bei šauliai. 
Rusakalbiams ginti bus įvesti 
papildomi rusų daliniai. 

Landsbergio šalininkų ir jį re
miančių rinkėjų tarpan įterptas 
galingas infiltratų sluoksnis. 
Infiltruotas seimas ir patrio
tinės organizacijos". 

Šiandien baisu atsiversti lie
tuvišką spaudą. Išskyrus atei
tininkus, kiekviena patriotinė 
organizacija: šauliai, Nepriklau
somybės partija, Lietuvos Lais
vės lyga, skautai, krikščionys 
demokratai, net ir Tremtinių 
sąjunga, suskilę į kelias grupes 
ir pjaunasi vieni su kitais. 
Žymus rezistentas Petkus perėjo 
į buv. komunistų stovyklą. Tai 
ne kova su vėjo malūnais. Tai 
lietuviškas Kalnų Karabachas, 
trūksta tik šaudymosi automa
tais. Bet tam tikras buv. komu
nistų elementas perka ir veltui 
gauna iš rusų dalinių automa
tinius ginklus. 

Įdomus „L.A." rūgs. 4-tos 
straipsnis, kuriame aprašoma, 
kaip aukštas KGB generolas 
Caplin laimina Ateities forumą. 
Slaptoje KGB informacijoje jis 
nušviečia liūdną Lietuvos ateitį 
(1990), bet, svarbiausia, džiau
giasi, kad Lietuvos forumo po
puliarumo augimas sugriauna 
„naujos Lietuvos vienybės mi
tą". Apie Ateities forumo, kaip 
KGB vilties atramą, džiūgauja
ma kituose KGB dokumentuo
se. Generolas Caplin pasiūlo 
masinių informacijų centre var
toti Ateities forumo propagan
dinę medžiagą. 

Paskutinėmis žiniomis, vyr. 
redaktoriui Čekuoliui išvykus 
atostogų, likę redakcijos nariai 
pasigrobė „Gimtąjį kraštą" ir 
atleido Čekuolį. Naujuoju re
daktoriumi pasiskelbė Algis 
Petrulis, neseniai Čekuolio 
priimtas trims mėnesiams. Pučą 
suorganizavo grupelė žmonių, 
kurių likimas laikraštyje kabojo 
ant plauko. Tuo tarpu 64 pro
centai akcijų savininkų savo 
parašais protestuoja prieš per
versmą. 

Kažkuriame Lietuvos laik
rašty pirmą kartą pamačiau 
naująjį tautos ūkininką, be
ariant su 2 arkliais. Šis pa
veikslas grąžino mane į anks
tyvos jaunystės saulėtąsias die
nas. Šiandien mano mintyse 
pasirodo kitoks artojas: mažas 
žmogelis su barzdele, basas, 
pasikinkęs du nusususius kui
nus, aria penkiasdešimt metų 
apleistą lauką, kuriame tik 
nudžiūvusios smilgos, dilgėlės ir 
aštrūs akmenys. Iš po arklo iš
judintų akmenų iššoka šnypš
čiančios angys. Iš netolimų 
krūmų savo plėšrius snukius 
kiša vilkų bandos. Tiesiai virš 
galvos kabo didžiuliai tamsūs 
debesys su perkūnais. Lietus 
gali prapliupti kiekvienu mo
mentu. 
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