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Lietuva turi 
Konstituciją 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, lapkričio 2 d. (Elta) 

— Spalio 25 dieną vykusiame re
ferendume Lietuvos Respubli
kos Konstitucijos projektui 
pritarė 75.42% jame dalyvavu
sių rinkėjų. Tai sudaro 58.76% 
visų rinkimo teise turinčių Lie
tuvos piliečių. Šiuos rezultatus 
spalio 31d. oficialiai patvirtino 
Vyriausioji rinkimų komisija. 
Konstitucijos projektas tapo 
pagrindiniu Lietuvos Respubli
kos Įstatymu. 

Spalio 25-oji, kaip spėjama, 
ateityje turėtų būti švenčiama 
kaip Lietuvos Konstitucijos 
diena. 

Rinkimų į Seimą rezultatai 

Vyriausioji rinkimų komisija 
paskelbė Seimo rinkimų rezul
tatus. Daugiamandatėje apy
gardoje, į kurią įėjo visa Lie
tuva, buvo balsuojama pagal 
politinių partijų, visuomeninių 
politinių judėjimų ir organiza
cijų pateiktus kandidatų sąra
šus. 

36 mandatus Seime gavo dau
giausia balsų surinkusi Lietu
vos Demokratinė Darbo Par
tija, 17 mandatų — Sąjūdžio 
koalicija, 10 — Krikščionių De
mokratų partijos, Politinių 
Kalinių ir Tremtinių sąjungos 
bei Demokratų Partijos blokas, 
5 — Socialdemokratų Partija ir 
2 — Lietuvos Lenkų Sąjunga. 
Kitos 12 rinkimuose dalyva
vusių partijų bei organizacijų 
mandatų seime negavo. 

Vienmandatėse apygardose į 
Seimą išrinkta 10 deputatų. An
tro turo rinkimai į Seimą vyks 
lapkričio 15 dieną. 

Jaunimo Sambūris nenori 
komunizmo 

Vilniuje prie Sąjūdžio susi
būrė iniciatyvinė Jaunimo gru
pė, prisipažinusi, kad „pra
miegojo ne vieną referendumą" 
ir pareiškusi: „Mes nenorime 
komunizmo". Idėja bur t i s 
greitai pasklido po Lietuvą. Vil
niaus, Kauno ir Klaipėdos aka
deminio jaunimo grupių atsto
vai, susirinkę į steigiamąjį 
suvažiavimą, patvirtino Jauni
mo Sambūrio — naujos visuome
ninės politinės jaunimo orga
nizacijos įstatus ir programą. 
Pirma planuojama Sambūrio 
akcija — teatralizuotas „Spalio 
revoliucijos" metinių „minėji
mas" lapkričio 6 dieną. 

„Brazauskas turės padaryti 
skausmingus sprendimus" 

Straipsnyje „Ką turėsime pa
sakyti savo vaikams?" spalio 31 
d. „Lietuvos aido" laikraštyje 
žinomas JAV lietuvių veikėjas 
Juozas Kojelis rašo taip: 

„Žiūrint iš tolo, neteisinga 
būtų tvirtinti, kad rinkimus į 
seimą laimėjusios LDDP eilėse 
nėra tikrų lietuvių patriotų. Tur 
būt yra nemažas skaičius. Norė
tųsi tikėti, kad tarp jų — ir Al
girdas Brazauskas. Tačiau užsi
merktume prieš tikrovę, jei 
nepripažintume, kad toje parti
joje (LDDP) yra nemažai ir 
tokių, kurie ilgisi „tėvo" Stalino 
sukurtos ir jo įpėdinių prakti 
kuotos „tobuliausios pasaulyje 
demokratijos". Iš Algirdo Bra 
zausko per Vilniaus radiją gir
dėtų pareiškimų nesusidaro 
įspūdis, kad j i s suprastų 
padėties rimtį. Jeigu antrasis 

balsavimo turas atneštų visišką 
laimėjimą LDDP, Brazauskas 
turės padaryti skausmingus 
sprendimus, nukreiptus ne į 
opoziciją, bet į savo partiją. Jei 
to nepadarytų, LDDP laimėji
mas būtų didelių Lietuves var
gų pradžia", rašo Juozas Kojelis. 

Komunistai jaučiasi laimėję 

Rašytojas, publicistas Romas 
Sadauskas savaitraščio „Lite
ratūra ir menas" spalio 31 d. 
numeryje, svarstydamas neti
kėtus rinkimų į Lietuvos Seimą 
rezultatus, klausia „kas atsi
tiko?" Autoriui didelį susi
rūpinimą kelią tai, kad už 
LDDP balsvo ir buvusi LKP 
dalis, kuri laimėjusius laiko 
saviškiais. „Tie iš LKP kaip 
galėdami lįs į visas struktūras, 
patarinės. Net baugu pagalvoti 
apie nomenklatūrinius vagis, 
kurie iš LDDP lauks dėkingu
mo. Taigi", rašoma straipsnyje, 
„laimėtojų partiją lydės ne tik 
stalininių represijų kruvinas 
šleifas, komunizmo statybų ai
dai ir kitų istorijos puslapų 
šlamėjimas". 

„Išsaugoti balansą tarp Rytų 
ir Vakarų" 

Japonijos laikraštyje „Tokyo 
Shimbun" išspausdintame in-
tervju A. Brazauskas pareiškė 
neketinąs atkurti Lietuvoje ko
munistinės sistemos. Bus sie
kiama gerinti santykius su 
Rusija, išsaugoti prekybos 
ryšius. Pasak Brazausko, dabar
tiniame etape Lietuvai tenka 
tikėtis gauti iš Rusijos žaliavų 
ir energijos išteklių. Tačiau jų 
pardavimas pasaulinėmis kai
nomis t ikr iausiai atitolins 
Lietuvą nuo Rusijos. Geriausias 
kelias Lietuvai, pasakė jis, 
visiškas neutralumas, išsau
gant balansą tarp Rytų ir Va
karų. 

Brazauskas sakė esąs už 
koalicinės administracijos 
sudarymą Lietuvoje. I ją turėtų 
įeiti įvairios politinės partijos, 
taip pat Sąjūdis. Pasak jo, 
rinkėjai Sąjūdžio neparėmė 
todėl, kad jis siekė tik likviduoti 
seną sistemą ir ekonomikos kri
zės sąlygomis nepademonstravo 
realistiško kurso. 

Dėl architektinės atminimo 
kompozicijos 

Rugsėjo mėnesį Lietuvos Res
publikos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis specialiu potvarkiu 
buvo pavedęs statybos ir urba
nistikos ministrui Algimantui 
Nasvyčiui pateikti pasiūlymus, 
kaip sutvarkyti prie Aukščiau
siosios Tarybos rūmų Nepri
klausomybės gynimo pamink
lines vertybes — barikadas, 
įtvirtinimus bei kitą istorinį 
palikimą, susijusį su pasiprie
šinimu Sovietų Sąjungos agresi
jai lemtingomis 1991 m. sausio 
bei rugpjūčio dienomis. Statybos 
ir urbanistikos ministerija 
pateikė projektą, kuriam pri
tarė Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos prezi
diumas. Jį įgyvendinti pavesta 
Aukščiausiosios Tarybos apara
to vadovui kartu su Aukščiau
siosios Tarybos apsaugos 
skyriumi. 

Barikados bei gynybiniai 
įtvirtinimai bus pradėti demon-

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis (kairėje) ir Lietuvos am
basadorius JAV-ėse Stasys Lozoraitis (dešinėje) rugsėjo 28 d. Jungtinėse Tautose buvo susitikę 
su Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos pirmininko pareigas einančiu dr. Jose Ayala Lasso pasitarti 
Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos klausimais. Nuotr. Dangės Širvytės 

Bus keičiama Vakarų 
teikiamos pagalbos sistema 

Padidins spaudimą reformuotis 
buv. sovietinėms šalims 

Tokijo, spalio 29 d. (NYT) -
Valstybės, teikiančios greitą 
ekonominę pagalbą buvusioms 
sovietinėms respublikoms, Toki
jo mieste vykstančioje konfe
rencijoje nutarė panaikinti jau 
metus vartotą sistemą, pumpuo
jančią bilijonus dolerių į šiuos 
kraštus, ir ją pakeisti sistema, 
kuri juos stipriau spaustų ati
daryti ir reformuoti savo eko
nomijas. 

Nors šiuo sprendimu buvo no
rėta pakeisti laikiną, ad hoc 
sistemą nuolatine ir efektyves
ne, šis sprendimas taip pat stip
riai perspėja politinius vadus 
Maskvoje ir kitų kraštų sosti
nėse, kad jie gali netekti Vaka
rų pagalbos, jei jie nepasijudins 
greičiau stiprinti rinkos 
ekonomiją. 

Konferencijos tikslas buvo ap
tarti organizacinius klausimus, 
o ne skirti naujas lėšas buvu
siems sovietiniams kraštams. 
Bet JAV ir Japonija vis vien 
paskelbė ir naujas programas. 
Japonija žada paskirti dar 100 
milijonų dolerių vertės maisto ir 
kitokios humanitarinės pagal
bos. JAV pranešė, kad duos 100 
mil. dol. vertės kukurūzų. Abi 
šalys sakė, kad jų tikslas buvo 
užtikrinti, jog buvusių so
vietinių valstybių žmonės turė
tų ką valgyti šią žiemą. 

Visi konferencijos dalyviai 
vieningai pareiškė, kad ši kon
ferencija yra paskutinioji pagal 
senąją, Wahingtone sukurtą pa

galbos dalinimo sistemą ir pir
moji pagal naująją. Šie pakei
timai turės du pagrindinius po
veikius. 

Naujojoje sistemoje pagalba 
bus organizuoj^pia ne pagal sritis 
— kaip humanitarinė pagalba, 
techninė pagalba ar energetika, 
o pagal kraštą. Tai reiškia, kad 
Pasaulio Bankas ir Tarptautinis 
Valiutos Fondas Rusiją ir kitas 
naujas valstybes traktuos taip 
pat, kaip pagalbą gaunančias 
Trečiojo pasaulio šalis. 

Rusija iki šiol priešinosi tokiai 
sistemai. Bet jos įvedimą kaip 
tik ir paskatino pačios Rusijos 
ir kai kurių kitų kraštų neran
gumas keisti savo sistemą. 

Konferencijai padary tame 
pranešime, kurio išklausė JAV, 
Europos Bendrijos k raš ta i , 
Japonija ir daugiau kaip 50 kitų 
valstybių klausytojų teisėmis, 
Pasaulio Bankas, TVF ir kitos 
buvusias sovietines respublikas 
studijavusios organizacijos labai 
rimtai apibūdino jų problemas. 

Per paskutinius ketverius 
metus naftos gamyba sumažėjo 
30%. Grūdų produkcija, nors 
aukštesnė šjmet, negu pernai, 
vis tiek yra žemesnė, negu pra
ėjusių penkerių metų vidurkis. 
Infliacija auga greičiau, negu 
20% kas mėnesį. 

TVF apskaičiuoja, kad Rusijai 
reikės 22 bil. dol. priedinių 
paskolų, kad galėtų mokėti jau 
turimas skolas bei kitus finan
sinius įsipareigojimus ateinan

čiais metais. Sis apskaičiavimas 
daro prielaidą, kad Rusija 
mažins savo valstybinį biudžetą 
pagal planą ir sustabdys priedi
nių pinigų spausdinimą. Tačiau 
iki šiol, ji nei vieno tų dalykų 
dar nėra padariusi. 

Pranešimai iš 
Lietuvos Ambasados 

Washington, DC, spalio 31d. 
— Lietuvos ambasada JAV-ėse 
praneša, jog š.m. lapkričio 10 d., 
į VVashingtoną atvyksta Lietu
vos Minis t ras Pi rmininkas 
A leksanda ra s Abišala su 
žmona. Kelių dienų laikotarpyje 
jam yra rengiami susitikimai 
JAV Valstybės Departamente, 
kitose JAV Federalinėse įstai
gose, Pasaulio Banke, Tarptau
tiniame Valiutos Fonde ir kitur. 

Šia proga Ministras pirminin
kas aplankys Philadelphijos lie
tuvius ir, jei laikas leis, kitas ar
timas mūsų tautiečių kolonijas. 

Toliau, Ambasada paneigia 
gandus, esą ambasadorius Stasys 
Lozoraitis norįs apleisti savo 
postą VVashingtone. Tie gandai 
„yra visiškai nepagrįsti". 

Pagaliau, Ambasada yra ga
vusi paklausimų dėl kai kurių 
užsienio lietuvių kandidatūrų į 
naująjį Seimą ir dėl jos nusis
tatymo šiuo klausimu. 

Tuo klausimu Ambasada pa
reiškia: „Dėl lengvai supran
tamų priežasčių, nei Ambasada 
nei Ambasadorius neremia jo
kių kandidatūrų. Visi pareiš
kimai, kurie sudaro įspūdį, jog 
iš užsienio atvykusių kandidatų 
dalyvavimas Lietuvos Seimo 
rinkimuose yra Ambasadoriaus 
remiamas, neatitinka teisybės". 

tuoti tik po to, kai iš Lietuvos 
sostinės Vilniaus (Šiaurės mies
telio — 107 divizija) ir Vilniaus 
rajono bus išvestas Rusijos ka
riuomenės paskutinis kareivis. 

Juozui Tysliavai — 90 metų 

Lietuvoje paminėtos poeto 
Juozo Tysliavos gimimo 90-osios 
metinės. Nors aktyvus ketur-
vėjininkas, modernaus žodžio 
meistras nuo 1932 metų gyveno 
Amerikoje, į jo atminimui skir
tą vakarą Vilkaviškio centri
nėje bibliotekoje prisirinko 
pilnutėlė salė. Ši biblioteka yra 
buvusios „Žiburio" gimnazijos 
rūmuose — tuose pačiuose, kur 
mokėsi Salomėja Nėris, Kazys 
Bradūnas. daug kitų žymių 
žmonių, kur mokėsi ir Tysliava. 
Mat, poetas yra gimęs netoli 
Vilkaviškio, Geisteriškių kai 
me. 

Biblioteką puošė vietos dai 
lininko — Kauno dailės techni
kumo studento Vlado Morkūno 
anglimi nupieštas Tysliavos 
potretas, buvo surengta poeto 
kūrinių ir straipsnių apie jį 
parodėlė. Iš Kauno atvažiavęs 
literatūros mokslininkas R. 
Karmalavičius padarė praneši
mą apie Tysliavos kūrybą, 
Kauno dramos teatro aktorius 
P. Venslovas paskaitė poeto ei
lėraščių. 

Minėjime alyvavo ir Rašytojų 
grupė iš Vilniaus. Poetas Algi
mantas Baltakis, vienas iš 
Juozo Tysliavos kūrybos rink 
tinės sudarytojų, papasakojo, 
kaip sunku buvo išleisti tą 
knygą 1967 metais, kai okupa
cinė Lietuvos valdžia visus į 
Vakarus pasitraukusius žmones 
vadino liaudies priešais. 

Juozo Tysliavos eilėraščių 
padeklamavo minėjime ir Vil
kaviškio mnlr«rl*fw4eM fV P ^ 

Landsbergio 
pareiškimas Jelcinui 

Vilnius, lapkričio 2 d. — Lie
tuvos radijas praneša, kad 
Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis pasiuntė pareiš
kimą Rusijos Prezidento kance
liarijai ir Užsienio ministerijai 
dėl Rusijos prez. Boris Jelcino 
dekreto, sustabdant Rusijos ka
riuomenės išvedimą iš Lietuvos. 

Pareiškime V. Landsbergis 
rašo, kad trijų dienų terminas, 
uždėtas pasirašymui sutarčių 
tarp Pabaltijo valstybių ir Rusi
jos gali atrodyti kaip pretekstas 
sustabdyti jau pasirašytas tiek 
ekonomines sutartis, tiek ir 
sutartį dėl Rusijos kariuomenės 
išvedimo. Lietuvos AT pirm. 
Landsbergis išreiškė viltį, kad 
bus rastos geresnės priemonės 
šias Drr•' -lpm•• 

Pabaltijy s ir Vakarai 
protestuoja prieš 
Jelcino dekretą 

Maskva, spalio 30 d. (NYT) -
Praėjusį penktadienį Pabaltijo 
valstybės su pasipiktinimu ir 
nusivylimu sutiko prez. Boris 
Jelcino dekretą sulaikyti ka
riuomenės išvedimą iš Pabalti
jo. Jelcino dekretas taip pat 
iššaukė susirūpinimą Vakaruo
se, kur iškilo naujos abejonės 
apie pagalbos teikimą Rusijai 
ateityje. 

Vienas NATO pareigūnas 
Briuselyje ragino Rusiją ne
delsti kariuomenės išvedimo, 
nežiūrint kaip sunku būtų 
grįžusius karius apgyvendinti. 
„Tai dalykas, keliantis mums 
susirūpinimą", pasakė NATO 
pareigūnas apie Jelcino dek
retą, išleistą ketvirtadienį, 
kuriame buvo pasakyta, jog 
dalinių išvedimas vėl prasidės 
tik po to, kai Latvija, Estija ir 
Lietuva pasirašys sutartis su 
Rusija, kuriuose būtų užtikrinti 
„socialiniai garantai" Rusijos 
kareiviams jų teritorijoje. 

Jelcino dekrete buvo kalbama 
apie „gilų susirūpinimą dėl 
daugybės rusiškai kalbančiųjų 
gyventojų teisių pažeidinėjimų 
Pabaltijo kraštuose". Jelcinas 
Pabaltijo vasltybėms davė trijų 
dienų terminą pasirašyti sutar
tis, teikiančias reikalaujamus 
„socialinius garantus" ir sakė. 
kad ekonominių sutarčių su Ru
sija vykdymas priklausys nuo 
teisių užtikrinimo 

Tačiau penktadienį vykusioje 
spaudos konferencijoje Maskvo
je, Rusijos Užsienio ministro 
pavaduotojas Vitaly Čurkin 
išsygynė, kad yra ryšys tarp 
Pabaltijo rusų teisių apsaugo
jimo ir Rusijos kariuomenės iš
vedimo. Jis tačiau pripažino: 
„Juo geresnis bus rusų teisių 
apsaugojimas Pabaltijy, juo 
lengviau bus sudaryti sutartis". 

VVashingtone, JAV Valstybės 
departamentas pareiškė, kad 
Jelcino sekretas „nuvilia" ir 
kad uždelsimas Rusijos dalinių 
išvedimo gali pastatyti į pavojų 
JAV pagalbą Rusijai. Pagal 
JAV įstatymą dėl pagalbos tei
kimo Rusijai, visa pagalba. 

išskyrus maisto ir vaistų, 
priklauso nuo JAV prezidento 
konstatavimo ir pranešimo JAV 
Kongresui, kad Rusijos kariuo
menės išvedimas tebevyksta. 

Pabaltijo valstybėse Jelcino 
dekretas buvo suprastas kaip 
Jelcino pastangos nuraminti 
nepatenkintus Rusijos karinin
kus ir augančią nacionalistų 
opoziciją, kuri ir iškėlė rusiškų 
mažumų traktavimą Pabaltijo 
šalyse. 

Šis naujas ėjimas Maskvoje, 
kuriuo faktiškai yra suspenduo
ta Rusijos pasirašyta sutartis su 
Lietuva rugsėjo 8 d., tik sukelia 
Vakarų įtarimą, kad naujoji 
Rusija tebeturi kai kuriuos 
senus sovietinius įpročius, im
tinai ir dominuojantį derybų 
stilių ir aukštą prioritetą, 
skiriama kariniams interesams. 

Rusijos Gynybos ministro 
pavaduotojas Boris Gromov, 
neseniai grįžęs iš lankymosi 
Rusijos kariuomenės instalia
cijose Pabaltijy, penktadienį 
sušauktoje spaudos konferenci
joje pareiškė, kad kariuomenės 
išvedimas galėtų užsitęsti dar 
7-8 metus, nes neleidžiama at
siųsti naujų rekrutų, kurie pa
dėtų išmontuoti Rusijos bazes 
ir karinius įrengimus. Prieš tai 
Jelcinas buvo pasakęs, kad ka
riuomenės išvedimas užtruksiąs 
iki 1994 metų. 

JAV Valstybės departamen
tas sako, kad pereitą ketvir
tadienį visose trijose Pabaltijo 
šalyse dar buvo 58,000 buvu
sios Sovietų Sąjungos kareivių. 
Po 24,500 yra Lietuvoje ir Latvi
joje ir 9,000 — Estijoje. Rusijos 
valdžia atsisako pasakyti, kiek 
turi kareivių Pabaltijy. 

Latvijos prezidento pavaduo
tojas Andrejs Krastins penkta
dienį Rygoje pasakė, kad Jelci
no dekretas tik parodo abejotiną 
politinį klimatą Maskvoje. Esti
jos prezidentas Lennart Meri pa 
reiškė, kad Rusijos dalinių iš
vedimo iš Pabaltijo klausimas 
turi būti pristatytas Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijai. 

Jelcinas reikalauja, kad 
Pabaltiečiai per 3 dienas 

pasirašytų sutartį 
Maskva, spalio 29 d., (ITAR-

TASS) — Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin ketvirtadienį 
pasirašė dekretą dėl Rusijos 
kariuomenės išvedimo pristab
dymo iš Pabaltijo valstybių. 
Prezidento spaudos tarnyba in
formuoja, jog remiantis šiuo 
dokumentu, kariuomenės išve
dimas bus atnaujintas, pasira
šius tarpvalstybines sutartis 
tarp Rusijos ir Latvijos, Lie
tuvos bei Estijos, kuriose turėtų 
būti reglamentuojama Rusijos 
kariuomenės išvedimo tvarka 
bei numatytos kariškių ir jų šei
mų socialinio saugumo garan
tai . Prezidento sprendimas 
susijęs su jo giliu susirūpinimu 
dėl daug kartų įvykusių rusa
kalbių gyventojų teisių pa
žeidimų minėtose valstybėse. 

Prezidentas Jelcinas įparei 
gojo Rusijos vyriausybę trijų 
dienų laikotarpyje sudaryti 
laikiną susitarimą su Baltijos 
valstybėmis, užtikrinantį Rusi 
jos kariuomenės kariškių, 
esančių šių valstybių terito 
rijose, socialines teises. Eko 
nomi-ių sutarčių su Balti 

jos šalimis vykdymą jis susiejo 
su šio klausimo sprendimu. 

Rusijos Užsienio reikalų mi
nisterijai pavesta paruošti pre
zidento kreipimosi į Jungti
nes Tautas projektą, su pra
šymu, kad pasaulio visuomenė 
peržiūrėtų klausimą apie žmo
gaus teises Pabaltijo valstybėse 

Taip pat numatytos priemo
nės pagerinti išeinančios armi
jos kariškių padėtį. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 3 d.: Šv. Martynas 
de Porres, Hubertas, Silvija. 
Manivydas, Vaida. 

Lapkričio 4 d.: Šv. Karolis 
Borromeo. Karolina. Auktu 
mas. Judrė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:24. leidžiasi 4:44. 
Šiandien daugiausia debe

suota, gali lyti ar snigti, lietui 
pavirstant j sniegą. Tempe
ratūra dieną 42 F (6 C), naktį 32 
F n o 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

K E L I A S 1 S V E I K A T Ą , 8515 S o . C a l i f o r n i a A ve . , C h i c a g o , III. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

TUZINAS LABIAUSIAI 
PAIEŠKOMU 

KRIMINALISTŲ 
Klausimas. Kaip man sėk

mingiausiai tvarkytis su pakel
tu kraujospūdžiu, su kuriuo aš 
nesusitvarkau net savo gydytojo 
talkinama? 

Atsakymas. Tokiai tvarkai 
reikia apsišvietimo ir išmintin
gumo: jei kurio iš jų stokosi — 
ir toliau tokioje baloje riogsosi. 
Tad, į darbą, brolau, rankoves 
atsiraitęs, švieskis ir išmintingu
mu bent dalele puoškis! 

Labai dažnai gydytojams žino
mą bet kurios ligos eigą trukdo 
net visas tuzinas niekadėjų — 
sveikatos kenkėjų, pavieniui ar 
sutartinai veikiančių, labiausiai 
paieškomų, vadinamų krimi
nalistų. 

Jų žala lietuviui, kaip tų be
dievių nuožmumas Lietuvai, vi
sose ligose yra ryški, bet ji ryš
kiausia esti negaluojant pakel
tu kraujospūdžiu — hipertenzi
ja, kuri artina smegenų insultą 
— stroką, ir širdies ataką — tas 
dvi sunkiausias visą žmoniją, 
ypač mūsų Tėvynę, slegiančias 
negeroves. Nuo jų ir protingi, 
bet išmintingumu ne per gausūs 
mūsiškiai aimanuoja, vargsta ir 
kenčia, kaip tie kadaise žydai 
Egipto nelaisvėje, kol giltinė į 
jų duris nepasibeidžia. 

Pats pirmas ir ryškiausias 
lietuvio sveikatos žudikas — kri
minalistas yra apsileidimas. 
Gali tu protingam — neišmin
tingam mūsiškiui auksiniu var
peliu skambėti — Jono Auksa
burnio gražbylyste į mūsiškį 
kreiptis — jis, kaip tos trejopai 
užsisklendusios pasakos bež
džionės, negirdi, nemato ir 
nepritaria sveikaton pirmo 
žingsnio žengimui. 

Toks rūgsta, pūva ir toliau 
savo niekdarbiuose, kaip ta per-
rūgusi putojanti tešla; toks nors 
ir žino sveikaton kelią, bet ir 
toliau braidžioja nesveikatos 
raiste. Apsileidėlis ne t ik 
trukdo esamai ligai gyti, bet ir 
nuo ligų apsisaugojimu nesirū
pina. 

Dabartinė medicina kiekvie
nam, bet kuria liga negaluo
jančiam, o ypač pakeltą krau
jospūdį turinčiam, patar ia : 
nerūkyti, ne tik degtine nesis-
vaiginti, bet ir alumi! Neper
sivalgyti, ypač nieko sūraus 
burnon nedėti; kofeino kavos, 
tikros arbatos, kakavos, pepsų 
ir šokolado pavidaluose vengti. 

Tie lietuvio sveikatai — jo 
turimai hipertenzijai kenkia 
kriminalistai ir toliau žudo 
protingą, bet neišmintingą, nes 
jis išmintingumo stokodamas, 
nepajėgia su tais kriminalistais 
susidoroti. 

Tą pačią medicinišką istoriją 
kartoja, peptinę žaizdą skrandy
je ar dvylikapirštėje žarnoje 
turįs neišmintingasis. Jam, to
kia žaizda bei uždegimu nega
luojančiam, gydytojas pataria: 
nerūkyti, negirtauti, kofeino 
nenaudoti, aštraus, rūgštaus, 
kepto maisto vengti ir imti 
skrandžio rūgštį mažinančius 
vaistus. 

Deja, visos gydytojo pastangos 
lekia vėjais. Protingas, bet ne
išmintingas žaizdininkas ir toliau 
serga, skausmuose skęsta, nere
tai nukraujavęs į švento Petro 
duris pasibeldžia. 

Savo įvairiopą apsileidimą tei
sindamas, neišmintingasis, pats 
būdamas kaltas, daugeriopai 
kaltina kitus: tai sunervina jį 
žmona ir jis pamiršta regulia
riai imti vaistus; tai jis 26 metus 
rūkęs, negali su cigarete atsis
veikinti, jis galįs negerti, aštriai 

nevalgyti, bet negalįs nerūkyti; 
tai kitas — tik savaitgaliais 
alaus dėžes tuština; tai jis į kavą 
nuo mažens įpratęs, o pepsus 
gerti neišskiriamai pamėgęs, tai 
jis dantų netaisys geram maisto 
sukramtymui,... ir taip be galo, 
be krašto savęs žudymui suras 
pasiteisinimą. 

Panašiai neišmintingasis save 
žudo ir hipertenzija negaluoda
mas. Medicina aiškiai žino, kad 
pakeltą kraujospūdį labiausiai 
didina rūkymas, alkoholis, 
žmogaus rasė, amžius ir mais
tas . Tolimesni hipertenzijos 
palaikytojai ar jos padariniai 
yra cholesterolio kraujo serume 
gausa, arteriosklerozė, kairiojo 
širdies skilvelio hipertenzijos 
sukeltas padidėjimas, nes jam 
pumpuoti reikia prieš padidėju
sią jėgą, kraujo spaudimui 
pakilus. Tas toks kraujospūdžio 
pakilimas pagaliau taip nuvar
gina širdies raumenį, kad jis 
ima silpniau pumpuoti kraują ir 
dėl to atsiranda toks širdies 
nusilpimas, kad jis veda prie 
žmogaus gyvenimo galo. 

Nesunormuota hipertenzija 
pagaliau ima menkinti peri
ferines kraujagysles ir inkstus. 
Gero gydytojo rankose turinčio 
hipertenziją gydymas tik iš
mintingajam talkina, nes tik jis 
pajėgia pildyti būtinus jam gy
dytojo nurodymus. 

Visą tą žmogaus sveikatai 
kenkiančią, ypač jo hiper
tenzijai, o kartu širdžiai ir 
smegenims, kriminalistų dvy
likę — visus tuos žmogui pavojų 
artinančius prišaukėjus (risk 
factors) gydytojai mato kasdien 
savo praktikoje. Iš čia nieko 
labai svarbaus ligonio sveikatos 
pagerinimo nelauktina tol, kol 
asmuo nuo mažens tinkamu 
auklėjimu ir jo aplinkos žmo
ginimu neįsigys pakankamai iš
mintingumo. Nėra kitos išeities 
išsigelbėjimui nuo ankstyvos, 
per savo apsileidimą mirties, 
kaip išmintingumu pasipuoši
mas. 

Taigi, pirmiausia griebkimės 
už svarbiausio: už tinkamo 
šeimos sukūrimo ir per ją vai
kuose išmintingumo pagausi
nimo. Tik tada ims riedėti lie
tuviškas gyvenimas jam Tvėrėjo 
skirtu keliu. 

Argi nematome, kas vyksta 
žmonijoje, kad ir tokioje Ame
rikoje, kur šeima žlugdoma. To
dėl dabar čia žmonės patys į ka
lėjimus užsidaro, grotomis apsi-
kala, ir gatvėn išeina baimės 
drebulio krečiami, nes nė vienas 
nežino, ar saugiai grįš į namus. 
Čionykščios šeimos sutvirtini
mu nesirūpina politikai, čia 
priskaitytini prie didžiausių šio 
krašto kenkėjų. Lietuviui su 

tokiais ne pakeliui. 
Neteisingas yra net tū lų 

gydytojų tvirtinimas, kad: „... 
Neapsivilk žmonėmis, nesistenk 
jų pakeisti, nes vis tiek nepasi
seks". Iš tikrųjų, neapsi-
švietusio išmintingo lietuvio 
nusistatymas yra pakeičiamas. 
Nuo mažens auklėkime vaikus, 
ir jie pasipuoš išmintingumu, o 
tokius apšvietę, turėsime rei
kiamai besielgiančius saviškius. 

Daugiau tuo klausimu kitą 
kartą. 

NUO VĖŽIO APSAUGOS 
GRAMAS VERTESNIS UŽ 

CENTNERĮ GYDYMO 

Klausimas. Gerb. Daktare, 
džiaugiamės sveikatos patari
mais dienraštyje „Draugas" ir 
esame Jums labai dėkingi. 

Norėtume ir mes Jūsų pata
rimo. Mūsų giminaitis rašo iš 
Lietuvos (80 metų amžiaus), kad 
prieš dvejus metus daktarai jam 
nustatė prostatos vėžį, bet dėl 
senyvo amžiaus nedarė operaci
jos, ir naudojo radiacijos te
rapiją daugiau negu 35 kartus. 
Jis visą laiką jautėsi gerai, taip 
pat jaučiasi gerai ir dabar, dir
ba įvairų fizinį darbą savo sody
boj. Po pusės metų nuo radia
cijos pradėjo kraujuoti (rectum), 
turi jis ir hemoroidą. Daktarai 
daro įvairius tyrimus ir stebė
jimus turimais instrumentais, 
ir atrodo, kad vėžys nėra išsi
plėtęs, bet nenustoja kraujuoti 
(pagal juos susidarė negyjamos 
žaizdos nuo radiacijose. Jokiomis 
priemonėmis nesustabdo krau
javimo ir vidurių užkietėjimo. 
Nors ir nedaug kraujuoja, bet 
kaip ilgai tai gali tęstis? Jo 
kraujo spaudimas 140/50, 
160/50? 

Gerb. Daktare, patarkite, ką 
daryti ir kaip mes ganmc jcm. 
padėti? 

Antras klausimas. Mūsų ar
tima pažįstama, taip pat iš Lie
tuvos, skundžiasi, kad jos visą 
nugarą išbėrė suplotomis, lyg 
karpomis. Atrodo, kad tai plin
ta ir į kitas kūnos dalis (net į 
galvą). Daktarai tai pavadino 
„Seborėja — carathogenosis" ir 
nenurodė jokio gydymo, nebent 
mechaniškai jas nuimti, bet sa
ko, kad vėliau vėl ataugs. J ie 
aiškina, kad tai senatvės liga (ji 
yra daugiau negu 70 metų am
žiaus). Nuo ko tai yra ir kaip 
nuo jų atsikratyti? Juk ne visi 
seni žmonės nuo to kenčia. 

Gerbiamas Daktare, jei Jūsų 
laikas leidžia, malonėkite pa
rašyti patarimus dėl krau
javimo laiške. (Čia yra skubus 
reikalas). Tam tikslui siunčiu 
sau adresuotą voką. Taip pat 
pridėkite ir sąskaitą už sugaiš
tą laiką. 

Antruoju klausimu (odos ne
normalumai), prie progos pa
rašykite plačiau Jūsų veda
mame sveikatos skyriuje 
„Draugas". Su pagarba. Gimi
naitė. 

Pirmas a t sakymas . Vėžį gy
dant spinduliais esti žudomos ne 
tik vėžio celės, bet ir ligonio 
sveikosios. Dėl to atsiranda opos 
bei gleivinės žaizdos, kurios 
sunkiai gyja, ilgai kraujuoja, 
ypač kai reikamai nesielgiama. 
Jei kraujuoja hemorojus — tegul 
gydytojas jį prašalina. Kitas rei-
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T i k r o s kraujospūdžio padidėj imo priežasties medic ina dar nežino, r» t 
sekanč ios ap l inkybės didina gal imybę hipertcnsijai a t s i ras t i : 1. N u t u k i m a s . 
2. Neve ik lumas . 3. Moter i ška lytis 4. Gausus cholesterolio valgymas. 5. J u o 
doji r a s ė . 6. R ū k y m a s . 7 Chron i ška į tampa - su k u o nors „šalto k a r o " 
v e d i m a s . 8. Pr ieš pastojimą pi l iulės . 9. Hormonu n e n o r m a l u m a i : cukra l igė , 
i n k s t ų liga, smegenų l iaukos-pi tu i tar inės ne tvarka . 10. Nėš tumas . 11. 
S e n a t v ė . 

^B^iPP^hP! 
Medinė Raganų kalno skulptūra Lietuvoje. N u o t r j T a m u i a i č i o 

VAKAR IR ŠIANDIEN 
Šių dienų gyvenimas yra pil

nas nepasitenkinimų bei dejo
nių. Išlepintas amerikietis, 
pratęs viską matyti pro rausvus 
akinius, pradeda baugintis ry
tojumi. Darbams mažėjant ir 
kainoms kylant, prisimenami 
seni, geri laikai. Kalbama apie 
laikus, kai užėjus į aludę, už 
dešimtuką buvo galima gauti 
stiklą alaus ir dar pasirinkti 
sumuštinį. Namai buvo perka
mi už kelis tūkstančius dolerių, 
buvo pastatyti iš geros medžia
gos, kuri šių dienų statyboje 

kalas, jei žaizda sienelėje. 
Gydykis pas savo gydytoją ir 
pildyk visus jo nurodymus. Čia 
tik štai koks bendras patarimas. 

1. Suminkštink visam laikui 
savo išmatas iki minkštos košės 
pavidalo. Vaisių-daržovių gau
sa, tris kart per dieną lietu-
viškos-kaimiškos sriubos (klec-
kai-javainiai rytais, kopūstai 
pietums, bulvienė su pupelė-
mis-morkomis vakarienei); 2 
stiklinės gerokai šilto vandens 
per pietus ir 2 einant gulti; 
sėmenų (flaxseed - linseed) 2 
valgomi šaukštai kvortoje van
dens virti valandą (papildant, 
kad vis kvorta būtų) — tą 
klijų-buiza su uogiene kas 2 
valandas geriant per parą 
sudoroti; rūgusio pieno ar 
pasukų po kvortą kasdien iš
gerti, kol visam laikui viduriai 
nesuminkštės, veltui bus visos 
kitos pastangos. 

2. Imk 200 mg Zinc Sulfato 
tabletę pavalgius tris kartus per 
dieną. Jis gre i t ina žaizdų 
gijimą, pagerindama;- kraujo
taką; taip imti vieną mėnesį, po 
to, po viena tabletę per parą. 

3. Tarki? su spinduliais gy
džiusiu gydyt-oju. Nepaisant, ką 
jis patars, anksčiau nurodytas 
elgesys tik pagerins jo patarimų 
rezultatus. 

4. Iš vaistų čia, Amerikoje, 
tokiais atvejais naudojama kliz-
mos-Steroid foam enema. 

Antras at -akymas. Tamstos 
liga yra nepavojinga — ne vėžys 
ir palyginti nesunkiai sutvar
koma. Tai riebalinis odos sura-
gėjimas — Soborrheic keratosis. 
Ją odos gydytojas lengvai paša
lina — su specialiu instrumentu 
nugramdo. Nelieka jokio rando. 
Truputį daugiau suleidžiama 
nuo skausmo vaistų. Po kelių 
metų gali kartotis ne tiek gau
siai — vėl ša! insi — bet tai irgi 
nieko tokio. Jei gausiai tokių su-
ragėjimų odoje yra — prisi
eis su pertraukomis juos šalinti. 
Jokiais k«U būdais nė netne 
gink gydytis' Jokiems begal
viams netikėk, apgavikams ne
pasiduok! O ir tuos tokius šašus 
turėdama nenusimink, jei ir su 
jais prisieis jjyventi. 

nebėra naudojama. Žmonės val
gė šviežią, be cheminių 
priemaišų maistą. Oras nebuvo 
užterštas ir miestiečiui nerei
kėjo ieškoti užmiestyje tyro oro. 
Ar tikrai buvo geri laikai? Tegu 
skaičiai kalba už save. 

1932 metais Fordo automobi
lis nekainavo nei 500 dolerių. 
Pigiausia mašina buvo „Road-
ster", kurios kaina buvo 410 
dol. Galionas benzino kainavo 
18 centų. Tais pačiais metais 3 
miegamų namą buvo galima 
pirkti už apie 3000 dol. Bet tai 
buvo senais, gerais laikais. 

Kaip laikai keitėsi? 1972 
metais pigiausias automobilis 
jau kainavo apie 2000 dol. Ben
zino kaina pakilo iki 32 centų. 
Su benzinu kilo ir kitos kainos. 
1932 metais pirktas namas už 
apie 3000 dol. pakilo iki 40,000 
ir pan. 

Šiandien pigiausias Fordo au
tomobilis Festiva L kainuoja 
6.941 dol. Benzino kaina, paly 
ginti, nelabai pakilo, todėl 
Detroitas nesiskubino su ekono
miškomis mašinomis. Europie
čiai, mokėdami 3-4 dolerius už 
galioną benzino, pirmavo eko
nomiškų automobilių gamyboje. 
Kada penktame ir šeštame de
šimtmetyje didžiosios 8 cilin-
derių mašinos ryte rijo benziną 
ir geru keliu nuvažiuodavo 15 
mylių su galionu, arabų sukelta 
krizė padarė Detroitui įtaką 
Šiandien didžiosios mašinos 
sunaudoja mažiau benzino, ne-

DINOZAURO ODOS 
ISPAUDAI 

Salt Lake Ci ty , U t a h . 
S tudenta i , vasaros metu 
beieškodami suakmenėjusių 
priešistorinių gyvių pėdsakų ar 
kaulų, netikėtai aptiko labai 
retą radinį — dinozauro odos 
įspaudus, paliktus dumble prieš 
mažiausiai 75 milijonus metų. 
Iš viso iki šiol tėra atrasta tik 
pora tuzinų dinozaurų odos pa 
vyzdžių, todėl iš šio radinio 
tikimasi daugiau patirti, kaip 
dinozaurą oda tikrai atrodė. 
Manoma, kad tai buvęs vadina-
namsis „ančiasnapis" 'hadro-
saur) dinozauras, apie 30-40 
pėdų ilgio, svėręs 6 tonas. Šio 
dinozauro oda skiriasi nuo da 
bartinių roplių — driežų ar 
gyvačių, kurie padengti vieno
dais tankiais, vienas ant kito 
prigludusiais žvynais. Dinozau 
ro .,žvynai" yra įvairaus dydžio 
— didesni ant nugaros, mažesni 
papilvėje. 

Atradimo vietos tyr inamai 
bustysiami ateinanti pavasari, 
o tuo tarpu dalis suakmenėjusių 
iškasenų jau pasiųsta j Žemės 
mokslų muziejų Brigham Youn 
universitete, kur juos šią žiemą 
galės pamatyti ir publika. 
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gu anų laikų ekonomiškos. 
Po 60 metų buvęs 3000 dole 

rių vertės namas, pakilo iki 
100.000. Taip pat vidutinis už
darbis pakilo iki 30.000. Bet 
grįžtant į trisdešimtuosius 
metus, kada vidutinis uždarbis 
buvo 1300 dol. į metus, darbi
ninkas džiaugėsi, kai jo uždar
bis buvo padidintas 5 centais į 
valandą. Šiandieną nieko nuo
stabaus uždirbti 10 dol. į 
valandą. Jeigu streikuojama, 
tai ne dėl penketuko ar dešim
tuko į valandą, bet dėl 2-3 
dolerių. Kada buvo geriau? 

Edm. Jakai t is 

DR. ŽIBUTĖ 7APARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
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2434 W. 71 Straat, CMcago 

Tai. (1-312) 434-5446 (veikia 24 vai) 
įPirm., antr., ketv.. penkt. nuo 12 iki 6 v.v 

Kab. (1-312)735-4477: 
fftaz. (708)2464067; arba (708)2484581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6448 So. P U I M M Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W. »5 St. K (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v., antrd 12:30-3 v p p 
treid uždarytaa ketvd 1-3 v.p.p . penktd 

ir seštd 9 v f -12 v.p.p 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika SU 

Dr. McEUigort Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 W M t Ava. , Ortefid Parfc 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvllla 
708-355-8778 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1 -312)770-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

K a b . ta i . ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652 

6132 S. Kadzla Ave., Chicago 
1-312) 778-8989 arba (1-312) 489 4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Te). (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.n 
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 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulatkl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79lh Ave . Hickory Hills. IL 
Tai (708) 598 8101 
Vai pag.il susitarime 

Tai kabineto Ir buto: (708)852-4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501b Ava., Clcaro 

Kasdien 1 ik: 8 vai vak 
išskyrus treč šešt 12 iki 4 vai popiet 

Dr. PETRAS V KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago 

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

700-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliai ">' 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71at Straat 
(1 312)434 2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt. 2-7 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIU* 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Oundaa A v a . , Elgin, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd.. Hickory HIHa. IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 at St. 

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

Palos Vision C ant ar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (700) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

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

Kablnato ta i . (1-312) 778-2880. 
Ras. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS. M D., S.C 
Spec'niybė "lauš . jyiojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 

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

ARAS Ž L I O B A , M . D . 
AKIŲ C H I R U R G I J A 

Good Samarttan Madtcal Cantar 
Naparvttla Campua 

1020 E. Ogdan Ava. , Salta 310 . 
NaparvMa IL 00683 
Tai. 1 708 52? 0090 

Vaiandcs pngat susitarimą 
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Lito belaukiant 

RUBLIO IŠ 
APYVARTOS 

IŠĖMIMAS 
Ekonominiam gyvenimui 

sparčiais šuoliais blogėjant, kai-
noms kasdien kylant ir lenty
noms tuštėjant, žmonės laukia 
pasikeitimo. Esant netikrai pa
dėčiai, visuomet sklinda įvairūs 
gandai, ir žmonės jais vado
vaujasi. Grandams sklindant, vi
suomet atsiranda tokių, kurie 
geriau žino arba tariamus 
ryšius turi. Tokie „žinovai" 
žmones dažnai t ik suklaidina. 
Kai yra laukiama kažkokio 
stebuklo įvykstant, tai jam 
neįvykus — lieka tik visuotinis 
nusivylmas. Jau ir dabar yra 
nusivylusių ir prisimenančių 
„gerus praėjusius laikus". Jeigu 
y r a niekuo nepagrįs tos 
svajonės, žinoma, vieną dieną 
jos sudūžta, ir lieka tik kartus 
nusivylimas. Nors didelei prie
spaudai ir melui vyraujant, 
žmonėse vis tiek buvo likęs 
nepriklausomybės dienų prisi
minimas, kuris buVo siejamas 
su pilnomis lentynomis. 

Tad žmonės ir laukė nepri
klausomybės paskelbimo, 
manydami, kad, tik ją pa
skelbus, tučtuojau bus pilnos 
lentynos. Kovo 11-toji ir nepri
klausomybės paskelbimas atėjo 
ir praėjo, o lentynos — tik tuš
tėjo. Tad dabar nekantriai 
laukiama lito įvedimo. Kal
tinama buvusi ir esama vyriau
sybė, kad delsia jo įvedimą. Ir 
vėl plačiuose gyventojų sluoks
niuose yra įsitikinimas, kad li
to įvedimas bus lyg magiškos 
lazdelės švystelėjimas — staiga 
bus pilnos lentynos ir besišyp
sančios pardavėjos. Tačiau 
svajojamo lito dar vis nėra. Žmo
nės darosi neramūs. Tačiau, žiū
r int pašaliečio akimis, atrodo, 
gerai, kad jo nėra, nes gali 
būti dar kitas nusivylimas. 
Dabar tas litas yra lyg ta 
pasakų vaivorykštė, kurią te
reikia tik pasiekti, kad būtų 
lobių pilnos skrynios. Pinigų pa
vadinimas jokios reikšmės 
neturi, jeigu jie nėra tvirtai 
paremti. Bet žmonėms reikia 
kažko nepasiekiamo, kad jiems 
būtų kažkas — lyg skęstančiam 
šiaudas. 

Nuo spalio mėn. 1 dienos 
įvykęs rublio iš apyvartos iš
ėmimas yra žingsnis pirmyn. 
Tik, rašančiojo manymu, nevi
sai drąsiai atliktas. Žmonės vis 
tiek pinigus saujomis skaičiuos. 
Pinigus reikėjo keisti ne 1:1, bet 
bent 1:5 santykiu. Būtų žymiai 
mažiau pinigų ar jų pakaitalų 
rinkoje plūduriavę. Tad tų 
kuponų būtų užtekę bent pirma
jai dienai. O dabar, pranešimu 
iš Lietuvos, vidudienyje kuponų 
pritrūko, ir rublių keitimas buvo 
sustabdytas. Gatvėse tuojau 
prasidėjo spekuliacija, o čia iš 
kartojau yra blogas ženklas, ro
dantis, kad keitimui nebuvo 
tinkamai pasirengta. Kaip bu
vau minėjęs, jeigu būtų buvę 
keista bent 1:5 santykiu, tai tuo 
pačiu tie kuponai būtų buvę iš
jungti iš rublio orbitos. Dabar 
mažų mažiausiai bent psicholo
ginis ryšis su rubliu tebelieka. 
Tad įvairūs rublio kurso svy
ravimai tuo pačiu atsilieps ir į 
kupono vertę. Krentant rubliui, 
kartu kris ir kuponų vertė, ypač 
ekonominei padėčiai negerė-
jant. 

Be to, šis keitimas niekuo 
nesumažna „lito gimdymo" 
skausmų. Jeigu būtų buvę keis
ta, bent taip kaip mano minėta, 
tai , išleidžiant litą, jį būtų buvę 
galima keisti 1:10 arba 1:20 san
tykiu. Žinoma, reikėtų atsi
žvelgti ir į numatomą Latvijos 
bei Estijos piniginį kursą. O da-

ATEIKIME TALKON 
LIETUVOS MISIJAI JT 

bar gali tekti — keisti 1:100 ar 
net dar didesniu santykiu. Ka
dangi artimiausiu metu nenu-
matau Lietuvoje lankytis, tad 
drįstu tokias mintis skleisti. Ne
bent, prieš išleidžiant litą, jau 
būtų naujas rublis. O keičiant 
tokiu ku r su , gali įvykti 
neramumai didesni, negu tie, 
kurie Prunskienę iš balno iš
vertė. Jau yra svajojama, kad, 
išleidus litus, visi jų pilnas 
kišenes turės. Ir galbūt urmu 
bilietus į Ameriką nusipirks. 
Tuomet j au net be mūsų malo
nės galės iš O'Hare paskambin
ti: Atvažiuokite, aš jau čia! Tai 
yra tik neišsipildančios svajo
nės, bet tokių svajotojų yra. 

Prieš kurį laiką Aukščiausio
joje taryboje buvo svarstomi 
įvairūs lito išleidimo variantai. 
Paminėsiu, kad buvo siūlančių 
iš karto kiekvienam iškeisti po 
500 litų. Kas būtų prieš tokį 
siūlymą, tai , žinoma, būtų be
veik liaudies priešas. Visi norė
tų iš karto daug „valiutos' turė
ti. Niekam nerūpėtų, kad toks 
siūlytojas jokio supratimo apie 
ekonomiką (kaip ir didžiuma 
deputatų) neturi. Jeigu toks 
projektas būtų panaudotas, tai 
iš karto paplūstų per 2 bilijonus 
litų (kadangi įmonėms irgi 
turėtų būti daromi išmokėji
mai). Galbūt ne visiems yra aiš
ku, ką tie 2 bilijonai reiškia. 
„1939.DX.20 notų apyvarta pa
siekė rekordinės 182 mil. lt. 
sumos (L.E. XV psl. 240)". Reiš
kia tiek litų buvo apyvartoje, 
išeitų: apie 65 lt. kiekvienam 
gyventojui. Kai kurie ekonomis
tai tais laikais rašė, kad žemės 
ūkio krašte pinigų apyvarta yra 
lėta, tad rekomendavo pinigų 
emisijos padidinimą. Galima 
būtų prileisti, kad kiekvienam 
gyventojui galėtų būti 100—120 
lt. apyvartoje paleista. Tai te
būtų tik 400-500 mil. litų - la
bai toli nuo svajojamų 2 bili
jonų. 

Jau buvo minėta, kad visai 
nesvarbu, kaip pinigas yra 
vadinamas. Nuo pavadinimo 
nepriklauso jo perkamoji galia. 
Čia nėra vienos taisyklės, bet 
daug skirtingų teorijų. Vis tik 
pagrinde yra santykis tarp 
gamybos-patarnavimų dydžio ir 
pinigų apyvartoje kiekio. Jau 
yra nemažai valstybių, kurios 
atsisakę aukso standarto. Vienų 
pinigai savo kursą išlaiko, o 
kitų pastoviai krenta. Pavyz
džiu paimkime JAV, kurių dole
rio perkamoji galia mūsų aki
vaizdoje nukrito 8-10 kartų. 
Tiesa, valandinis atlyginimas iš 
1.5—1.8 dol. pakilo iki 15-18 dol. 
Tačiau 3 cnt. pašto ženklas pa
virto į 29 cnt., važiavimas au
tobusu iš 12 cnt. į 1.25 dol., plau
kų apkirpimas 1 dol. į 8-10 dol. 
Tai būtų nieko. Kas blogiausia, 
kad tų darbų nebėra! Ir tai vyks
ta turtingiausiame krašte, o 
priežasties pagrindu yra užsie
nio prekybos deficitas. Prekybos 
ir biudžeto deficitai y ra 
dengiami padidintu pinigų 
spausdinimu. Rezultatas: reikia 
didesnio pluošto pinigų tam 
pačiam maisto krepšiui nusi
pirkti. Esant tokiai situacijai, 
daugiausia nukenčia tie, kurie 
yra atlyginimų skalės apačioje. 
Lietuvai irgi ta pati taisyklė 
galioja. Reikia išvystyti užsienio 
prekybą ir turėti aktyvų preky
bos balansą, ir tik tuomet 
tikėtis ekonominio pagerėjimo 
ir pastovios valiutos. O tik 
pinigo vardo pakeitimas tai tėra 
tas pat, kaip iškabą pakeisti. 
Vietoje LKP - LDDP! 

J.Ž. 

Lietuvai atgavus Nepriklau
somybę, iškilo nauji rūpesčiai. 
Po didelių pastangų pagaliau 
pasaulio valstybės pripažino 
Lietuvą, jos nepriklausomybę. 
Daugelis valstybių Lietuvoje 
jau įsteigė savo ambasadas, 
konsulatus. Taigi nepriklauso
ma Lietuvos respublika sugrįžo 
į viso pasaulio valstybių šeimos 
tarpą. 

Lietuvos vyriausybė neatlai-
džiai beldėsi ir į Jungtinių Tau
tų duris, prašydama Lietuvą 
priimti lygiateise Jungtinių 
Tautų nare. Ir čia laimėta. Da
bar Jungtinėse Tautose turime 
Lietuvos respublikos balsą. Lie
tuvos respublikos Misijai Jung
tinėse Tautose vadovauti buvo 
paskirtas ilgametis Lietuvos 
diplomatas, Lietuvos generali
nis konsulas New Yorke, Anice
tas Simutis, paliekant jį eiti ir 
konsulo pareigas. 

Misijos organizavimas-sunkus 
darbas. Neturima tinkamų pa
talpų, personalo, o svarbiausia 
ir lėšų. Nepaisant tų sunkumų, 
ambasadorius Anicetas Simutis 
ėmėsi ryžtingai tvarkyti Misijos 
reikalus, suorganizavo persona
lą, kuris mažai arba visai ne
atlyginamas dirba. 

Taigi Jungtinėse Tautose la
bai gerai atstovaujama Lietu
vai, jau viešai ginami jos rei
kalai, pristatomos visos išky
lančios Lietuvos tarptautinės 
problemos, įskaitant ir reikala
vimus, kad būtų išvesta okupa
cinė kariuomenė. Nors darbas 
dirbamas, tuo tarpu ambasadai 
paramos, atrodo, neteikia Lietu
vos respublika, kartodama, kad 
nėra tam lėšų. 

Tad kas darytina? Ir vėl akys 
krypsta į lietuvių išeiviją. Am
basadorius Anicetas Simutis 
kuklus, nedrąsus, net viešai 
nesikreipia, neprašo aukų. 
Tačiau tai nereiškia, kad pro
blemos nėra. 

Ambasada Washingtone lai
mingesnė. Į jos prašymus gau
siai atsil iepė tėvynainiai . 
Chicagoje buvo suruoštas labai 
sėkmingas vajus. Tai vis 
lengvino ir Washingtone esan
čios ambasados darbus. Deja, iki 
šiol tyliai praeidavome pro am
basados prie Jungtinių tautų 
bėdas. O ambasadoriui Anicetui 
Simučiui tenka reprezentuoti 
Lietuvą, palaikyti ryšius su kitų 
valstybių ambasadoriais, aukš
tais JT pareigūnais, suruošti 
priėmimus, dalyvauti kitų val
stybių ruošiamuose priėmimuo
se. To reikalauja Lietuvos val
stybės interesai, diplomatinė 
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tarnyba, protokolas. Ambasada 
prie JT yra Lietuvos respubli
kos, tautos bei išeivijos tikrasis 
balsas, kalbantis pasaulio val
stybėms Lietuvos reikalais. 

Tad kyla konkretus klausi
mas: ar 'urime mes, išeivija, 
rūpir^if ir šia ambasada? Turi
me, reikia skubiai organizuoti 
visos išeivijos mar t ambasadai 
pagalbą, kol pati Lietuvos val
stybė pradės ambasadomis 
rūpintis. 

Lietuva skundžiasi neturinti 
tiems reikalams lėšų. Keista. 
Žiūrėkime, alpinistai pramo
gauti vyksta į Alpes. Kops į 
Everestą. Lietuvos valdžia jiems 
davė 24.000 dol. (taip skelbia 
spauda JJ), o išeivija su kitatau
čių pagalba jiems dar pridėjo ar 
ne apie porą šimtų tūkstančių. 
Tiesa, sportas geras ir gražus 
dalykas. Mėgstantiems ji puiki 
pramoga. Bet šiuo sunkiu Lie
tuvai metu ar verta „pramogau
t i " skirti lėšas. Nors ta suma 
valstybės mastu nėra didelė, 
tačiau ambasadai ji būtų labai 
naudinga. 

Antra, kiek daug dabar iš 
Lietuvos po pasaulį keliauja 
ministrų, pavaduotojų, parla
mentarų, organizacijų veikėjų. 
Visa tai surišta su labai didelė
mis išlaidomis. Kelionės, mano
ma, yra apmokamos iš Lietuvos 
iždo. Joms pinigų yra, bet diplo
matinėm tarnybom išlaikyti 
nėra. 

Tad kas svarbiau, ar Lietuvos 
interesams atstovavimas JT, ar 
alpinistų ir keliautojų kelionių 
malonumai. Suprantama, Lie
tuvos reprezentantai turi vykti 
į kitas valstybes, bet ne tokio
mis gausiomis delegacijomis, su 
palydomis ir patarėjais. Ar daug 
keliavo prezidentas, ministrai 
po pasaulį Lietuvos nepriklau
somybės laikais, nors jau tada 
egzistavo gerai besitvarkanti 
valstybė? Buvo taupumas, Lie
tuvai ir tada buvo gerai 
atstovaujama. 

Gautuose iš Lietuvos laiškuo
se ar Lietuvoje lankantis, 
girdėti tautos balsas: per daug 
keliaujama, išlaidžios kelionės, 
nedirba, bet keliauja ponai 
ministrai ir visokie pareigūnai, 
lydimi gausių palydovų. Dabar 
dar ne laikas pramogauti po 
užienius, gyventi malonumais, 
kada reikia namuose inten
syviai dirbti. 

Reprezentuoti Lietuvai, lan
kytis kitose valstybėse, tartis su 

kitų valstybių galvomis būtina. 
Tačiau tai turi atlikti tik patys 
svarbiausieji asmenys ir su ma
žesnėmis delegacijomis. 

Bet grįžkime prie savųjų 
reikalų, konkrečiai prie mūsų 
ambasados prie JT išlaikymo. 

Štai tik mažytis pavyzdėlis. 
Maža, negausi Daytona Beach 
lietuvių apylinkė. Čia veikian
tis ALT S-gos skyrius suruošė 
Tautos šventės minėjimą, o po 
jo valdyba nutarė gautu menku 
250 dol. pelnu paremti Lietuvos 
ambasadą prie JT. Nebuvo vyk
domas tam reikalui vajus, bet, 
apmokėjus išlaidas, visas 
minėjimo pelnas ir pasiųstas 
ambasadai. 

I tai jautriai su padėkos laišku 
LAT S-gos skyriaus pirmininkui 
Vytautui Abraičiui atsiliepė 
pats ambasadorius Anicetas Si
mutis. Laiške jis rašo: „Nuošir
džiai dėkoju Jums ir A.L.T. S-
gos skyriaus valdybai už dosnią 
250 dol. paramą Lietuvos Misi
jos Jungtinėse Tautose išsilai
kymo išlaidoms dengti. Ypatin
gai vertinu Jūsų patriotinį nu
siteikimą, kad be prašymo ir 
raginimų susipratote Misijos 
veiklą paremti. 

Jūsų dosnus įnašas yra reikš
mingas akstinas mūsų planams 
ir darbams, kurie šiuo metu itin 
svarbūs. Pvz., prieš akis stovi 
visa eilė sesijų, kuriose Lietuvai 
turės būti atstovaujama. Birže
lio mėn. aktyviai reiškiamės 
UNICEF tarybos sesijoje, kurio
je vyko aukšto lygio svarstybos 
vaikų ir motinų sveikatos bei 
socialinio vystymosi klausimais. 
Kaip žinia, per 50 metų sovietų 
okupacijos Lietuvos sveikatos ir 
socialinės apsaugos sistema 
buvo nualinta. Reikės didelių 
pastangų, lėšų ir žinovų patir
ties padėti atstatyti. 

Dabar dirbame kartu su Jung
tinių Tautų įstaigomis, kurios 
padeda mums organizuoti il
galaikio vystymo programas 
Lietuvoje. Su jų pagalba telkia
me milijonines sumas įtvirtinti 
demokratinę infrastruktūrą 
Lietuvoje, sustiprinti Lietuvos 
transporto ir energetikos sritis, 
parūpinti tarptautinės teisės 
konsultantus ir pan. 

Jūsų ir kitų parama padės 
mums išsilaikyti ir atlikti 
būtiniausius uždavinius, iki 
Lietuvos iždas sustiprės ir pats 
bus pajėgus Misijos išlaikymą 
finansuoti. To galima tikėtis tik 
po to, kai Lietuva turės savo 
tvirtą valiutą..." taip nuošir
džiai, atvirai savo padėkos laiš
ke rašo mūsų diplomatas, amba-

Rus, joje siaučia 
užkrečiamos ligos 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Užterštas vanduo ir 
sugedęs maistas 

Kaip užsienio spauda pastebi, 
Rusijos žmonių sveikatingumas 
menkėja. Statistiniai duomenys 
rodo, kad mirimai viršija gimi
mus. Butų trūkumas, kainų 
pakilimas, medicininis aprūpi
nimas blogėja. Rusijos laikraš
čiuose dažnai rašoma apie su
gedusį maistą, parduodamą 
krautuvėse. Patikrinus vandenį, 
daugelyje miestų rasta, kad jis 
netinkamas vartoti gėrimui bei 
maisto gaminimui. Venerinės 
ligos, tuberkuliozė ir polio 
susirgimai dažnėja. 

Nors visą laiką, pagal Vaka
rų standartus, sanitarinės sąly
gos Rusijoje nebuvo aukšto ly
gio, bet ypač pablogėjo pasku
tiniuoju metu, trūkstant dezinfi-
kuojančių vaistų. Net tokios li
gos, kaip dezinteri ja i r 
salmonela užnuodymas dau
gėja. Valdžios atstovai kaltina 
pardavinėjimą nekontroliuo
jamo maisto ir gėrimų gatvių 
kioskuose. Patikrinus maistą, 
jame randama didelis kiekis 
švino, aršeniko ir kitų kenks
mingų medžiagų. 

Žmonės, neturėdami pakan
kamai pinigų, perka ką galima 
gauti pigesne kaina, nors tai ir 
būtų prastos kokybės. Rusai 
oficialiai pr ipaž įs ta , kad 
trečdalis vartojamo vandens 
neatitinka higienos reikala
vimų, netinka gėrimui, todėl 
sukelia vidurių ligas. 

T rūks t a vaistų 

Trūkstant pinigų, fabrikai 
nepagamina pakankamo kiekio 
vaistų, reikalingų skiepams 
prieš užkrečiamas ligas. Vaistų 
gamyklų įrengimai dažnai yra 
taip susidėvėję, kad reikėtų 
pakeisti naujais. Vietinės vais
tų gamyklos nepajėgia pa
tenkinti rinkos reikalavimų, 
importuoti vaistai daugeliui yra 
neprieinami dėl aukštų kainų ir 
žemų uždarbių. 

Spaudoje rašoma, kai viena 
vaistų gamykla, gaminanti 

sadorius Anicetas Simutis. 
Prie šio laiško nieko netenka 

pridėti. Tai tylus, kuklus, bet 
prasmingai šaukiantis pagalbos 
balsas. O jį išgirsti reikia nedel
siant. Organizacijos, susidarę 
komitetai išeivijoje įvykdykime 
šiam tikslui vajų. Tai bus kon
kretus, labai svarbus Lietuvai 
darbas. 

skiepus prieš tymus, įren
gimams sugedus, turėjo sustoti 
ir neveikė beveik pusę metų, kol 
buvo pataisyta ir vėl galėjo to
liau dirbti. 

Tolimesnėse nuo didelių mies
tų vietovėse trūksta net papras
tų vaistų, pvz. aspirino. 
Dideliuose miestuose galima 
gauti vaistų, bet t ik turint 
užsienio valiutos. 

Rašoma, kad susirgus Rusijos 
prezidento B. Jelcino motinai, 
kuri gyvena Ekaterinburge, li
goninė neturėjo antibiotikų. 
Jelcinas turėjo skubiai atvežti iš 
Maskvos. 

Difterito epidemija 

Apskritai medicininis aprūpi
nimas yra labai blogos kokybės, 
todėl dažnai tėvai susilaiko 
skiepyti vaikus nuo užkrečiamų 
ligų. Tad nieko nuostabaus, kad 
plečiasi difteritas, kuris anks
čiau jau buvo retas dalykas, ne
bent karo meto sąlygomis ar 
pokaryje, kad rūpinimasis 
žmonių sveikata buvo pakrikęs. 

1988 m. Maskvoje buvo užre
gistruoti 46 susirgimo difteritu 
atvejai, o praėjusiais metais jau 
buvo 1100. Šiemet susirgimai 
dar labiau padaugėjo. Mir
tingumas yra padidėjęs beveik 
dvigubai, palyginus su tuo, kas 
buvo prieš du dešimtmečius. 

Pagal oficialią statistiką, tik 
trečdalis kūdikių, sulaukusių 
vienerių metų amžiaus, yra 
sveiki. Pusė visų mokyklas lan
kančių vaikų serga chroniško
mis ligomis. Apie 90 procentų 
mokinių pakankamai negauna 
reikalingų vitaminų. Bent šiuo 
metu neįmanoma tų trūkumų 
pašalinti, nebent tik šiek tiek 
sušvelninti. 

LIETUVIŲ FONDO 
DOVANA KAUNO 

KONSERVATORIJAI 

1993 m. vasario 7 d. minėsime 
Kauno konservatorijos įkūrimo 
60-metų. 

Jubiliejinių naujųjų mokslo 
metų pradžioje mus pasiekė 
džiugi žinia iš Chicagos: Lietu
vių Fondas Kauno konservato
rijai skyrė 3,000 dolerų reikalin
go inventoriaus įsigijimui. 

Šiandieninėmis Lietuvos sąly
gomis tai didelė suma, svari pa
galba, už kurią konservatorijos 
pedagogų, studentų ir savo var
du nuoširdžiai dėkoju. 

Dekanas doc. R. Čepinskas 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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Kur yra abejojimas, ten daž
niausiai būna ir teisybė. 

Hacon 

Kas nieko nežino, tas nieku ir 
neabejoja. 

Švedų patarlė 

— Visi lenkai taip sako. Kai patikrinsim, pats 
pamatysi. 

— Bet kaip pažinsit? Gal jie seniai savo ausveisus 
kur numetė. 

— Mums jokių ausveisų nereikia. Visi esesininkai 
čia, — parodė pirštu savo dailiai saulės įdegintos rankos 
kairįjį pažastį, — turi įtatuiruotą kraujo grupę. 

— To tai tikrai nežnojau, — labai rimtai pasakiau. 
— Tai pats savo akimis pamatysi, labai rimtai, net 

piktai, atmetė ir vėl nusisuko prie vyrų, kurie man dar 
atpjovė gerą duonos gabalą ir storą riekę gelsvo sūrio. 

Vienas, paduodamas ant peilio galo pasmeigtą sūrį, 
merginai mirktelėjo lyg sakytų: „Vieną jau turim". 

Po tokio jo mirktelėjimo, eidamas negalėjau atsi
kratyti minties, kad mane tikrai lengva įtarti: aukš
tokas, šviesiaplaukis, jeigu tik nuo veido gyvaplaukius 
nugaudyčiau, kiekvienas, net ir pats išrankiausias 
nacis nesiraukytų tokį į esesininkų gretas įjungdamas. 
Miką, Živilės tėvą, ir dar keletą vyrų radau daržinės 
pašaly, susėdusius ant senų sienojų. Gėriau kavą, 
užsikąsdamas duona su sūriu, tokiu, kurį mano kam
bario draugas, kai tebebuvau gimnazijoje, vadindavo 
smirdinčiu, ir klausiau vyrų šnekos. Jie visi tešnekėjo 
apie vakarykščią: kaip kuris ėjo. ką sutiko, kaip iš 
užgulančios bėdos kuris sukosi, o man galvoje stovėjo 
būsimoji esesininkų medžioklė. Pačioje karo pradžioe, 
o gal dar net ir prieš karą, skaičiau, kad vokiečiai rim
tai rengiasi karui, kad kiekvieną, kuriam tik reikės 
būti pavojingoje vietoje, pažymi jo kraujo grupę. Jeigu 

būtų sunkiai sužeistas, iš karto žinotų, kokio kraujo 
jam reikia. Bet, kad vien tik esesininkus taip žymėtų, 
išgirdau pirmą kartą. Persakiau savo pašnekesį su 
prancūze. Tą jie jau patys matę. Vakar, gal tuo pat 
metu, kai mes keturi miškelyje mano rastos duonos 
likučius valgėm ir vokiškais šprotais apsikrovę gardžia-
vomės, čia prancūzai savo tarpe užtiko vieną su krau
jo grupės įrašu pažastyje. Reikalavo pasisakyti, kokiam 
SS dalinyje tarnavo, kur tarnavo ir ką ten veikė. Kai 
tas aiškinosi, kad jokiam SS dalinyje nebuvo, kad jį 
pagavo ir atvežė į sprogmenų fabriką ir tas kraujo 
raides tenai įrašė, prancūzai netikėjo, sakė: „Buvai 
Prancūzijoj, savo žmones kankinai, žudei". Kai vargšas 
tvirtino, kad tedirbęs tik fabrike ir visą laiką drebėjęs, 
kad kada nors su visu fabriku išlėks į orą, prancūzai 
pirma gerokai apausiavo, ir kai tas vis tiek neprisi
pažino, išnešė iš raštinės platų suolą, ant jo paguldė, 
karo lauko telefono kabelio gabalais ėmė mušti ir vis 
reikalavo teisybės, o kai tas vis tiek šaukė, kad nieko 
nežinąs apie SS, kirto dar labiau, net pasivaduodami. 
Vienu tarpu mušamasis nualpo. Tada perpylė kibiru 
šalto vandens. Kai atsigaivelėjo, vėl plakė, vėl 
reikalavo prisipažinti. Kiti, apstoję ratu, ragino, kad 
smarkiau kirstų. Kai vanduo nebepadėjo atgaivinti, 
dvi moterys... Prancūzės, tarp kažin kiek vyrų moterys 
tik dvi ir tebuvo. Viena nedidukė, tokia į minkštos 
tešlos gumuliuką panaši, o kita toji pati gražuolė, kurią 
tą rytą prie kavos katilo sutikau. Taigi, kai mušamasis 
nuo vandens nebeatsigavo, tada tuodvi, ta tešliukė ir 
ilgoji gražuolė, suklupo iš abiejų pusių ir ėmė šonus 
dantimis kramtyti. Iš daržinių, tvartų, sandėlių, kur 
tik kas buvo, išėjo į kiemą stebėti egzekucijos. Daug 
kas piktinosi, bet nė vienas nėjo įsikišti. Jeigu ką kitą 
būtų ėmę taip bukinti, gal ir būtų, bet dabar prancū
zai prancūzą, tai kaip čia kišies. Vis tiek kažin kas 

nuėjo pas komendantą ir pasakė, tas netrukus atlėkė, 
visus net su pistoletu nuvaikė, liepė pašaukti iš rūmų 
gailestingą seselę, vokietę, kuri dvare besirenkantiems 
nutrintas kojas gydė, nuo galvos gėlimo ir karščio 
tabletes dalino. Ta atėjusi apžiūrėjo, apraišiojo, kartu 
su komendantu apvilko, komendantas įsisodino į mo
tociklo lopšelį ir kažin kur išvežė, bet prancūzai dar 
ilgai siuto, o gal ir tebesiunta, kad tokią smagią 
pramogą jiems nutraukė. 

Taip besišnekučiuodami pamatėm ateinantį vyrą, 
prancūzą, armijos puskarininkio uniforma apsirengusį. 
Kiti jį jau pažino. Jis visam tam sambūriui iš kažin 
kur atveždavo maistą. Kad kasdien ateidavo vis naujų 
pabėgėlių, tai iš kiekvienos tautybės buvo parinktas 
vienas žmogus, kuris kiekvieną dieną turėdavo savo 
žmonos suskaičiuoti ir skaičių prancūzui pranešti. 

— Ko tam vėl prireikė? —'pasakė beveik šalia 
manęs sėdįs, kiek į kuprą susimetęs vyras. — Žmonių 
skaičių vakar vakare padaviau. Nebent pametė 

Prancūzas tiesiai prie jo priėjo. Žmogus atsistojo, 
ir t ik dabar supratau, kodėl jis į kuprą susimetęs. Kai 
atsistojo, prancūzas jam nė ligi smakro nesiekė. Vyrai 
juokėsi, kad prancūzai jį i r pasirinko dėl to ilgumo. 
Lengva net iš tolo pažinti. Prancūzas ėmė sakyti 
nežmoniškai suniokota vokiečių kalba, turbūt taip, 
kaip prancūzas ir tegalėtų, pareikalavo, kad šiandien 
sudarytų visų lietuvių sąrašą. Pakartojo net tris kar
tus, kol ilgasis ėmė linkčioti galva ir kiekvieną link
čiojimą sutvirtindamas. 

— Gut, gut, gut. 
Prancūzas nubėgo į pakalnę turbūt pas latvius, o 

ilgasis atsisuko į mus ir paklausė: 
— Kokio velnio jis čia norėjo? 

(Bus daueiau) 
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LB XIII Tarybos sesija posėdžio metu. 

DIDĖJA DARBAI 
IR ATSAKOMYBĖ 

VACYS ROCIUNAS 

(Pabaiga) 

S te ig iama E k o n o m i n ė 
T a r y b a 

Išdiskutavus E. Kulikausko 
įdomiai paruoštą pranešimą — 
siūlymus, nu ta r ta JAV Krašto 
valdyboje laikinai, vieneriems 
m e t a m s , iki a t e inanč ios 
Tarybos sesijos, į s t e ig t i 
Ekonominę Tarybą, kur ios 
uždaviniai būtų: koordinuoti 
veiklą, rūpintis jos finansavimu, 
t e l k t i informaciją ap ie 
ekonomiką, investavimo gali
mybes per lietuvių spaudą ir LB 
apylinkes, skatinti Lietuvos 
g a m i n i ų p i rk imą, s t e ig t i 
investinį fondą; kai bus išleisti 
Lietuvos paskolos lakštai, rū
pintis jų pardavimu JAV-se, in
vestuoti į Lietuvos ūkį, skatin
ti turizmą į Lietuvą, remti eko
nomikos mokslą. 

Pasiūlyta JAV LB įstatų pa
keitimas, pridedant ekonominės 
Paramos Lietuvai Tarybos in
ko rpo rav imą į JAV LB 
struktūrą. 

T a r p t a u t i n ė p a g a l b a 

Paramos Lietuvai klausimas 
toliau buvo svarstomas Interna
tional Executive Service Corp. 
viceprezidento Richardo H. 
Shriver. Jis šion sesijon buvo 
pakviestas Tarybos nario E. 
Kulikausko. 

R. H. Shriver Lietuvoje yra 
buvęs net 8 kartus, dirbęs su 
įvair iomis grupėmis visose 
Baltijos valstybėse ir Ukraino
je, kur ryškino demokratijos ir 
laisvos rinkos principus. Jis 
1990 kovo 10-13 dienomis buvo 
Lietuvoje, sekė Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymą, susiti
ko su aukštais valdžios ir preky
bos, pramonės ir bankų žmonė
mis. Džiaugėsi, kad galėjęs da 
lyvauti Lietuvos naujosios eros 
istorijoje. 

IESC korporacija, įsteigta 
1964 m., vra nepriklausoma, ne 
valdinė savarankiška instituci
ja, kurioje dirba 13.000 žmonių 
ar t i šimto kraštų, 43-juose 
kraštuose turi savo direktorius. 
Lietuvoje jai atstovauja A. 
Grina su žmona. Ši tarptautinė 
organizacija, gaudama finansi
nės paramos ir iš JAV ir kitų 
kraštų valdžių, didžiosios pra
mones, prekybos ir bankų, ieško 
talentų, kurie talkintų demo
kra t i jos ir ūkio progresui 
besivystančiuose kraš tuose 
Organizacija teikia informacijų, 
kaip gauti paramą iš įvairių 
šaltinių. Ji gauna labai daug 
prašymų iš Lietuvos. Dirba prie 
įvairių projektų. Jau užbaigti 
trys projektai: turizmo, teleko 
monikaciios ir centrinio banko 

Dalyviai svečio pre legento 
pranešimą išklausė su dideliu 
dėmesiu ir dėkingumu. Papildo
mi klausimai buvo diskutuo
j ami k l aus imų-a t sakymų se 
sijoje. 

Tarybos veiklos a taskai toje 
taip pat buvo išspaudint i Prano 
Gvildžio, vicepirmininko sporto 
reikalams, R imanto A. Stirbio, 
vicepirm. informaciniams reika
lams, ir dr. Vi ta l io Vengrio, 
vicepirm. mokslo r e ika lams , 
pranešimai. 

Kai Vlikas baigė savo darbą, 
Lietuvių Bendruomenei darbo 
krūvis gerokai padidėjo. Ši sesi
ja tai jautė ir sąžiningai mėgino 
užg r i eb t i d a u g e l į i še iv i jos 
gyvenimo problemų, bendradar
b i a u j a n t su l a i s v ė j a n č i a 
Lietuva. 

Visą šeštadienio popietę Tary
bos komisijos atskirose patalpo
se diskutavo švietimo, kultūros, 
visuomeninių, socialinių religi
nių reikalų, Jaunimo, finansų ir 
organizacinius k l a u s i m u s . Čia 
buvo paliesti J A V LB veiklos 
pranešimai , Tarybų n u t a r i m ų 
vykdymas, ekonominė ir kito
kia pagalba Lietuvai , ir a tei t ies 
darbai. Vakare n u o 8 iki 10 v.v. 
visa Taryba, p i rmin inkau jan t 
dr. Vytui Naručiui, tęsė diskusi
jas . Klausimų — a t s a k y m ų sesi
joje buvo iškeltas l ie tuvių išei

vių nuosavybės atgavimo Lietu
voje klausimas, pasiskųsta, kad 
naujai a tvykę iš Lietuvos į išei
vijos darbus nesijungia; jie, 
pamiršę savo Tėvynės reikalus, 
kuo greičiausiai nori užsidirbti, 
p ra tu r t ė t i . Vėl akcentuota, kad 
re ik ia ieškoti pa ramos iš ame
r ik iečių . Pabrėž ta s re ika las 
visoje lietuviškoje veikloje iš
vengt i darbų duplikacijos. Dis
kus i jose da lyvavo dauge l i s 
Tarybos narių. 

Sekmadienį, 8 vai. r. viešbučio 
patalpose aukotos šv. Mišios. 
J a s aukojo ir pamokslą pasakė 
kun . Kęstut is Žemaitis. Gražiai 
skambėjo lietuviškos giesmės. 
Tikr iaus ia i pirmą kar tą šiame 
viešbutyje. 

Penkta jame posėdyje išklau
syti Tarybos komisijų praneši
mai ir nu ta r ima i . 

Š v i e t i m o k o m i s i j o s pir
m i n i n k a s Juozas Pol ikai t is , 

tarp kitų nutar imų, siūlo LB 
apylinkėms įjungti lituanistines 
mokyklas į parengimų pro
gramas, kad nors vienas iš 
l i tuanist inių mokyklų mokyto
jas dalyvautų mokytojų studijų 
savaitėje, išleisti naują „Ginta
rėlių" laidą, pasinaudojant pir
mosios laidos klišėmis, paruošti 
pratimus lankstinukuose, parū
p in t i t i n k a m u s vadovėlius 
visiems skyriams. 

Ku l tū ros komisijos pirm. dr. 
Petras Kisielius pristatė šiuos 
nutar imus: remti Tarybos pla
nus, ruošiant jungtinius kultū
rinius renginius Lietuvoje ir 
Amerikoje; prašyti Lietuvių 
Fondą tęsti lėšų skyrimą kultū
rinėms premijoms, surengti kil
nojamą išeivijos leidinių parodą 
Lietuvoje, prašyti daugiau para
mos iš Lietuvių Fondo kultūri
nei veiklai, perduoti archyvinę 
medžiagą Pasaulio lietuvių ar
chyvui, ragint i LB darbuotojus 
remti Lietuvos menininkų pa
stangas, ka i JAV institucijos 
susidomi jų darbais. 

Visuomeninių reikalų komi
sijos (pirm. Zigmantas Viskan
ta), n u t a r i m u s pr is ta tė dr. 
Zigmas Brinkis: pritaria JAV 
komercinio centro įkūrimui Lie
tuvoje, pr i tar ia Lietuvos am
basadai, socialinių ir visuome
ninių reikalų tarybos organizuo
ti humani ta r inę konferenciją 
W a s h i n g t o n e lapkričio 7-8 
dienomis, įpareigoja Krašto val
dybą suorganizuoti konkursą 
dovanai Lietuvos nepriklauso
mybės a ts ta tymui atžymėti, 
siekti, kad Karaliaučiaus sritis 
būtų demilitarizuota ir rusų 
kar iuomenė ati traukta, ragina 
Lie tuvos poli t ines part i jas, 
frakcijas bei sambūrius vieny
tis, rekomenduoja Krašto valdy
bai turė t i savo atstovą Lie
tuvoje. 

Soc ia l in ių reikalų komisi
j o s pir. Adolfas Armalis pristatė 
pasiūlymų; ragina LB apylinkes 
pr is ta tyt i Socialinių reikalų 

JAV LB XIII Tarybos sesijoje kalba Algimntas Gečys, Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkas. 

tarybai asmenį, kuris rūpinasi 
apylinkėje gyvenančių sociali
niais reikalais, Krašto valdybai 
duoti Lietuvos vaikų našlaitynų 
i r senelių priegaludų sąrašus-
adresus ir jas materialiai rem
t i , sutvarkyti Clevelando Lietu
vių sodybos priklausomumo 
klausimą, gerai vertina Ka
rolio Milkovaičio redaguojamą 
„Pensininką". 

Religijos re ikalų tarybos pir
mininko nėra. Daina Kojelytė 
siūlė įpareigoti sudaryti tokią 
tarybą. 

J a u n i m o r e ika lų komisijos 
pirmininkė Gailė Radvenytė 
prašo skirti lėšų JAV Jaunimo 
Sąjungos suvažiavimui, įparei
goja LB apylinkes remti jauni
mo kongreso ruošą. 

F inansų komisi jos nutari
mus pr is ta tė Linas Kučas: 
priimti 1991 metų ataskaitą be 
pataisų, prašo Švietimo ir socia
linių reikalų tarybos pristatyti 
1993 m. biudžetą iki lapkričio 1 
d., įpareigoja Krašto valdybą 
išsisaiškinti Clevelando Lietu
vių sodybos nuosavybės-savinin-
kystės klausimą. 

Organizacinių re ika lų ko
misijos pirmininkas Paulius 
Alšėnas siūlė: įpareigoti Krašto 
valdybą laiku išsiųsti informa
cinę medžiagą apie Vasario 
16-sios minėjimą, kartą metuose 
sušaukti apygardų ir apylinkių 
pirmininkų suvažiavimą, prašo
ma apygardas ir apylinkes ben
dradarbiauti „Pasaulio lietuvy
je" , kviesti apygardoje esančių 
Tarybos narių ir apylinkių pir
mininkų susir inkimus prieš 
Tarybos sesiją, kuriai būtų per
duodami pageidavimai. 

Kaip minėta, ir sesijoje, i r 
spaudoje buvo kalt inamas Lie
tuvių Fondas ir Krašto valdyba 
dėl kultūrinių premijų nutrau
kimo. LF atsakė: vykdė tai, kas 
buvo jo suvažiavime nuta r ta 
skirti vieną milijoną dolerių, ar
ba net viską atiduoti Lietuvai. 

Krašto valdybos pateiktoji 
1993 metu sąmata biudžetas su
silaukė gan aštrios kritikos, 
ypač iš Švietimo, Socialinių 
reikalų, Kultūrinių reikalų ir 
jaunimo atstovų. Pajamų ir iš
laidų klausimais pasisakius, 
Krašto valdybos pirm. V. Ma
ciūnas pasiūlė sąmatos projektą 
atsiimti. J is bus išlygintas 
korespondenciniu būdu, atsižvel
giant į nurodytus praleidimus 
bei sugestijas ir bus patvirtin
tas. 1993 metų biudžetas buvo 
numatytas 178.000 dol. 

JAV LB įstatų ir taisyklių 
keitimo komisijon išrinkti: V. 
Kamantas, dr. V. Narutis ir 
adv. S. Kuprys. 

Sesija buvo baigta, sugiedant 
„Lietuva Tėvyne mūsų". 

CLASSIFIED GU1DE 

KADA IR UŽRAKTAI NEPADEDA 
Galima savo d a i k t ą p ra ras t i 

per apsi r ikimą, nea t i dumą , 
užmiršti arba, t ies iai sakant , 
per žioplumą. Y r a skaudu ne
tekt i sąžiningai įgyto daikto. 
Bet ne visuomet ir a t s a rgumas 
padeda. Piktadar ių metodai yra 
t iek įvairūs, kad e i l in iam žmo
gui nėra gal imybės nuo jų apsi
s augo t i . Be v a g y s č i ų , įsi
laužimų, užpuolimų, y ra ir dau
giau n u s i k a l t i m ų N e visi 
pranešami policijai. Išprievar
tau ta moteris re ta i p raneša 
policijai jai padary tą skr iaudą. 
P ranešus per t a r d y m u s ir 
teismo eigą iškyla viešumon tas 
nelaimingas nuo tyk i s . Todėl 
daugelis ir tyli. 

Ver t ingam d a i k t u i nea iš 
kiomis apl inkybėmis dingus, 
irgi tylima. Kodėl? Nes galvo
jama, kad da ik tas buvo užmirš
tas motelyje a r d raugų na 
muose, pas kur iuos buvo lanky
tasi. Niekam nei į galvą nea
teina, kad jų bagažas buvo 
. . t ikrintas" ae rodrome. Todėl 
lėktuvų kompanijos t egauna 
mažiau \^r n u s i s k u n d i m ų dėl 
iškraustytų l agaminų . 

Prieš kiek la iko C B S vaka 
rinių žinių programoje slaptai 
įrengtų video a p a r a t ų pagalba 
Kmm T-ô <-.mo vpiri haeražo per-

sonalas „ t ik r ino" keleivių la
gaminus . Nuot raukos darytos 
La Guardia , O 'Hare , Miami ir 
Dalias aerodromuose, rodė kaip 
vagišiai darbuojasi, tvarkydami 
keleivių bagažą. Jie dirba sutar
t inai ir gali per 8 darbo valan
das „pa t ik r in t i " 40 lagaminų. 
Chicagoje FBI nutvėrė 16 dar
buotojų: 8 buvo j au anksčiau 
baus t i . 

Ar apsimoka rak in t i lagami
nus? Nelabai . Vagys yra apsi
rūp inę įvairiais visrakčiais. J ie 
gali per kel ias sekundes la
gaminą a t idary t i . Ar padės 
papi ldomas apraišiojimas nuo 
nepageidaujamo tikrinimo? Ne
visiškai. Savo srityje įgudusių 
n e s u l a i k y s . O j e i g u j i ems 
atrodytų per daug sudėtinga, 
gali susigundyti ir pasisavinti 
visą lagaminą. 

K a s keleiviui bel ieka daryti? 
Je igu reikia lagaminą (dėl jo dy
džio) a t i d u o t i į b a g a ž i n ę , 
nepakuot i j jį vert ingų dalykų 
(foto apa ra tų , brangenybių , 
pinigų, neįkainojamos vertės 
nuo t r aukų albumų ir pan.). 
Je igu, parvykus namo, paaiškė
tų, kad ko nors t rūks ta , tuč
tuojau ta i praneš t i lėktuvo 
kompanijai 

E d m . J a k a i t i s 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVCRORECN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

.rY * 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pkmad., en-
trad., ketvtrtd. Ir penlrtd. 9 v . r . - S v. p.p. Trečd. • v . r . - 7 v.v. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

OREIT 
PARDUODA 

. REJMAA 
REALTORS 

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

RIMAS U STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MUS. Kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kadada Ava., 

(312) 778-2233 
MCOME TAX -JNSUBANCM 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
. Vtol agentai kalba Istuvlstoil 
• Nuolaida pensininkams • 

FOR SALE 
Motei by owner; 16 nice brick 
units; 2 bedrm. home off inter-
state. Motei and home $175,000 
cash. Call 815 -2654172 

Ssr Cc 
REALMART, INC 

6602 S. Pulaski, 
Chicago, IL 60629 

312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja (vairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus 312-585-6100, res. 312-778-3971 

MISCELLANEOUS m IEŠKO 

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

TĮjL 376-1882 m 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio-
-oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V* W t t t 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ, 

Turiu Chtcngos miesto leidimą Dubu tr 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
. . . KLAUDIJUS PUKPUTJS _ ', 

ZIGMAS PAULAUSKAS iš Kauno 
ieško klaipėdiečio VLADO M ANT-
RIMO, gim. 1919 m. Atsiliepkite, 
rašykite: Z. Paulauskas 
klų 1-58, Kaunas, Uthuanls. 

RASA STIRBYTĖ I i Panevė
žio, Knlaudliklų 45-12, nori 
susirašinėti su studentais, kurie 
domisi vadyba (management). 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

Dr. Maris J . Lans 
announces the opening ofhis office for the 
General Practice of Dentistry 
Marlow H e i g h t s Shopping Center 

4165 Branch Avenue, Suite 201 
Marlovv Heights, MD 20748 

1(301)423-3031 
ii amrfji the office ofDr. Aaron Stoner) 

48 Hour Complete Denture 
Service Available 
by appointment 

Lab technician on premises 
Fridays and Saturdays 

for šame day relines and repai rs 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

PAVEIKSLUOTAS ŽODYNAS lietuvių-anglų 
kalbomis. 3336 iliustracijos. Reney $20.00 

AUKSINIO SAULĖLYDŽIO GUNDYMAI, ro
manas. R. Spalis. 384 psl $10.00 

ŠALIS, KURIOJE GYVENAM, kelionių po JAV 
įspūdžiai. V. ŠaJčiūnas. 296 psl $12.50 

SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nij. Janku
tė. 192 psl $7.00 

IDĖJŲ SANKRYŽOJE, kritinis skerspjūvis. Ant. 
Paskųs. 293 psl $6.00 

ASMENYBĖ IR RELIGIJA. Ant. Paskųs. 156 psl. $6.00 
GYVENIMO DULKĖS, noveles. A. Norimas. 199 

psl $6.00 
MEŠKOS MAUROJIMO METAI, romanas. Kazi

mieras Baronas. 444 psl $15.00 
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. 

10.327 psl $10.00 
BALTIC STATES VS. THE RUSSIAN EMPIRE. 

1000 years of struggle for freedom. Vai. 
Ramonis. 79 psl $5.00 

MOTERIS SU BALTU CHALATU, gydytojos die
noraštis. Dr. K. Šimaitienė. 494 psl $20.00 

KOMPOZITORIAUS AL. KAČANAUSKO asmeny
bės bruožai ir muzikinė veikla. Atsiminimai. 
60 psl $200 

ŠVENTASIS RAŠTAS. SENASIS TESTAMEN
TAS. PRANAŠŲ KNYGOS. Kun. A. Rubsys. 
670 psl $12.00 

POPULAR UTHUANIAN RECIPES. Josephine J. 
Daužvardis. 124 psl $7.00 

UTHUANIANSIN THE USA. David Fainhauz. 246 
psl $15.00 

UTHUANIA MY HERITAGE, angių kalboje. Iliust
ruota. VI. Vijeikis. 397 psl $20.00 

Pastaba. Užsakant knygas per pastą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

< 



MIRĖ AGRONOMAS 
KAZIMIERAS ČIKOTAS 

A.a. Kazimieras Čikotas 

Š.m. spalio 5 d. vakare , 9:15 
vai. Phi ladelphi jos Gradua te 
ligoninėje, apsup tas artimųjų, 
i lgokai įvair ių negalių kankin
tas , o pasku t inėmis dienomis 
ne tekęs ir regėjimo, tač iau su 
pilna sąmone, mi rė visuomeni
n inkas , l a ik raš t in inkas , agro
nomas Kaz imie ras Čikotas. 

Gimė jis 1906 m. birželio 16 d. 
Veiverių v., Belevičių km. Bai
gęs Veiverių vidurinę mokyklą, 
stojo į t ik ką įsisteigusią Dotnu
vos ž e m ė s ū k i o akademiją, 
kurią baigė 1926 m. Baigęs 
m o k s l ą , a g r o n o m u d i rbo 
K e l m ė s r a j o n e , o j a u n u o 
1927-ųjų b u v o p e r k e l t a s į 
K a u n ą ir iki 1940 m. dirbo 
Žemės ūkio rūmuose vyr. in
s t ruk to r iumi paukš t in inkys tės 
r e ika lams . Vokietmetyje, iki 
pas i t raukimo (1944) į Vokietiją, 
buvo K a u n o gyvulininkystės 
valdyboje inspektor iumi. Spau

doje pradėjo reikštis 1925 m. ir 
buvo nuolatinis ūkio spaudos 
bendradarbis . Atskirais lei
diniais išleista: „Vištų augi
nimas ir priežiūra" (1930) ir 
„Paukšt ininkystė" (1939). 

Išeivijoje nemažai rašė katali
kiškai spaudai — „Draugui" ir 
„Darbininkui", kur šalia ko
respondencijų ilgesnį laiką 
reiškėsi ir nuotraukomis, at
spindinčiomis lietuviškojo gyve
nimo aktualijas. 

I JAV atvyko 1949 metais ir 
pradėjo dirbti daržininku-so-
dininku viename Philadelphijos 
priemiesčio vienuolyne, tačiau 
greit perėjo į žymiai didesnės 
a p i m t i e s tokį patį darbą 
Amerikos laivyno veteranų 
sodyboje. Apie jo sėkmingą dar
buotę liudija daugybė padėkos 
be i p a g a r b i a i ve r t inanč ių 
laiškų, pasirašytų Karo laivyno 
admirolų, kapitonų ir kitų aukš

tų pareigūnų. 
K a z i m i e r a s Č i k o t a s j a u 

Vokietijoje dalyvavo lietuviškos 
veiklos darbuose, todėl nenuo
stabu, kad, atvykęs 1949 metais 
į Philadelphiją, nedelsdamas įsi
jungė į tuomet tik pradėjusią 
veikti Lietuvių tremtinių drau
giją. Buvo išrinktas šios drau
gijos pirmininku. Iš jo tos ka
dencijos veiklos į s imin t inas 
banke to suruošimas, sk i r t a s 
senajai lietuvių ateivijai pa
dėkoti už 800 asmenų atkvie-
t imą į Philadelphiją iš Vokie
tijos. 

Lietuvių tremtinių draugijai 
persiorganizavus į Philadelphi
jos Lietuvių bendruomenės apy
l inkę, Kazimieras Čikotas visą 
l a iką buvo iš t ik imas bend
ruomeninių darbų dalyvis. 

Laidojimo koplyčioje spalio 11 
vakare , kun. K. Saka lauskui 
s u k a l b ė j u s rožinį , a t s i 
sveikinimą pravedė buvęs J A V 
LB Kraš to valdybos p i rmi
n inkas Alg. Gečys, kondensuo
t a i pa ryšk indamas velionio 
šakotą visuomeninę veiklą. 

Balys Raugas kalbėjo kai 
mynų bei artimesniųjų bičiulių 
vardu, primindamas, kad jo 
gyvenvietė maždaug lygiomis 
pasidalino: apie 20 metų Phila-
delphijoje, o paskutiniuosius 18 
metų Delrane, k u r mažame 
l ie tuvių telkinėlyje daug iau 
k a i m y n a s ka imyną j a u č i a . 
Č i k o t ų sodyba, a t s i r a d u s i 
žymiai vėliau už kitas, pri
sišliejusi prie ežerėlio, pasipuošė 
j a u n ų vaisių medelynu, prie jų 
s u d ū z g ė k e l e t a s av i l ių , o 
ankstyvą pavasarį visa sodyba 
pražysdavo didžiuliu įvairiažie-
džiu gėlynu, kurio gražiausiame 
pakraštyje ant akmeninio pa
aukštinimo iškiliai stovėjo mels
vame apdare su žvaigždžių vai
n iku Marija. Jeigu kas vasaros 
saulėlydyje pas juos užsuko, 
galėjo matyt i abu Čikotus pr ie 
Marijos statulos paskendusius 
maldoje. Nedažni tokie vaizdai 
mūsų gyvenime. 

Mačiau jį ir paskutinėse jo 
gyvenimo dienose, j au netekusį 
regėjimo. Neaimanavo jis, o t ik 
m e l d ė : „ V i e š p a t i e , p a s i 
gailėk.. . '" Nebuvo jis skau tas , 
t a č i a u gyveno Dievu i i r 
Tėvynei.. 

Iš Baltimorės atvykęs, buvęs 

JAV LB Krašto valdybos pirmi
n inkas Juozas Gaila ilgesnėje 
kalboje konkretizavo mirusiojo 
n u o p e l n u s L i e t u v i ų Bend
ruomenei , ypač dalyvavimu 
spaudoje korespondencijomis ir 
nuotraukomis. Paminėjo, jog ir 
jo pat ies veikloje atsiradus kai 
kuriom nesėkmėm, Kazimieras 
buvęs labai re ikšmingas bei į-
t i k i n a n t i s p a t a r ė j a s i r 
ramintojas. 

Atsisveikinimo kalbas užbai
gė savo žodžiu ir malda Phila-
delphijoje anksčiau sėkmingai 
darbavęsis k u n . Stasys Raila. 

Spalio 12 d. 11 vai. ryte Šv. 
Andriejaus bažnyčioje šv. Mi
šias koncelebravo kun. K. Saka
lauskas, kun. St. Raila su kun. 
T. Burkausku . Kun. Sakalaus
kas pamoksle apibūdino a.a. 
Kazimierą Čikotą, ka ip pavyz
dingą kataliką ir sąmoningą bei 
aktyvų lietuvį patriotą. 

Gausiai apsi lankę palydėti 
a.a. Kazimierą Čikotą į amžiny
bę , a i š k i a i l iudi jo, k a i p 
visuomenė jį vertino ir gerbė. 
Ve l ion i s p a l i k o l i ūd inč i ą 
žmoną Bronę, sūnų Bronių, 
dukras Ziną, Mariją ir Juliją su 
šeimomis, dvylika anūkų ir du 
proanūkus. 

Balys R a u g a s 

M Ū S Ų K O L O N I J O S E DRAUGAS, antradienis, 1992 m. lapkričio mėn . 3 d. 

99 DRAUGO" RĖMĖJAI 
P r a t ę s d a m i p r e n u m e r a t ą „ D r a u g u i " aukojo: 

110 d o l . Lou i s Z u r l i s , 
Chicago. 

100 dol . Teresė ir Algimantas 
Gečiai, Phi ladelphia , PA. 

75 do l . Mrs . B. Kozica, Day-
tona Beach, FL . 

70 d o l . V i r g i u s N o r k u s , 
Napervi l le , IL., Adolfas Lingis, 
Great Neck, NY. 

60 dol . Vy t au t a s ir Birut ' Pe-
trušaičiai , Kimberley, Kanada . 
50 do l . Joseph ir Harr ie t Bart-
kai, Ormond Beach, FL, P ranas 
Zunde, Chamblee , GA, Onutė ir 
Viktoras Skudzinskas, Chicago. 

40 dol . Juozas Bradūnas , 
Bal t imore , MD. 

30 dol . dr. & Mrs. L. Ragas, 
Bloomingdale, IL., St. Vaškys, 
St. P e t e Beach, FL, Vytau tas 
Gai l iūnas , Wethersfield, CT., 
Juozas Kark lys , Tucson, Az. 

25 dol . Vyt. ir Sofija Ripskiai, 
Evergreen Park , IL., Mečislovas 
Žeimys, Chicago, Adolph Baliū-
nas, Willowbrook, IL., Izolda 
Černis, W. Bloomfield, MI, Juli
ja A n t a n a i t i e n ė , Miami Beach, 
FL. 

20 dol . Ted Grigonis, Chica
go, DL, dr. Raymond Baužys, 

Tampa, FL, John Labanauskas, 
St. Pete Beach, FL, Oskaras 
Kremeris, La Grange Pk., IL, 
Ona Junkeris, Melrose Pk., IL, 
A. Mačiukevičius, Waukegan, 
IL, Eugenija Valavičius, Ham-
mond, IN, Zigmant Jakimčius, 
Ann Arbor, MI, Vyt. Račkaus
kas, Cicero, IL, Kazys Rusinąs, 
Kalamazoo, MI, Petras Rimkus, 
Miami Beach, FL, Vilgelmas 
Radžius, Chicago, Ona Gedvilą, 
Chicago, Kazė Biknevičius, 
Chicago, Mykolas Jagutis, Day-
tona Beach, FL, Vincas Ankus, 
Oak Lawn, IL, Bronė Venckus, 
Los Angeles, CA, Dan Martin-
kus, Sunrise Beach, MO, Mar-
tha Ruikus, Chicago, Juozas 
Cibas, Lakeside, MI, Laima 
Repeika, Lombard, IL, Laima 
Petroliūnas, Downers Grove, IL, 
Ona Dubra, Rockford, IL, kun. 
John Velutis, Chicago, Aldona 
Sandargas, Ormond Beach, FL, 
Peter Kazlauskas, Lemont, IL, 
Genovaitė ir Juozas Mažeika, 
Chicago, Liudas Volodka, Dow-
ners Grove, IL, Kazimieras 
Pocius, Beverly Shores, IN, Jo
seph Ramanauskas , Bridge-

water , MA, Aldona Aistis, Tem
ple Hills, MD., Connie Lepar , 
Nokomis, Fl, Ina Kasis, Orland 
Park , IL, Grace Karsas , Mont-
gomery, AL, Audronė Pakštys , 
Grea t Falls, VA, Ona Puzi-
n a u s k a s , River Fores t , IL , 
Vitalija Gudauskas, Chicago, 
Pe t r a s Vizgirda, Aurora, DL, 
Rima Balčiūnas, Palos Hills, DL, 
Joseph Kalėda, Seminole, FL , 
Juozas Nausėda — Woodland 
Hills, CA, Jonas Urbonas, Claw-
son , MI, Kos tas M a č i u l i s , 
Spring Hills, FL, Algis Bačans-
kas , Lafayette, CA, Kastyt is ir 
Z e l m a J u š k ė n a i , C h i c a g o , 
Kas tu tė Brokas, Plymouth, MI, 
J o n a s Kasč iukas , Chicago , 
Jus t ina Larsen, Lake City, MI, 
Alfonsas Kasputis, Warren, MI, 
Severinas Krutulis, Darien, DL. 

15 dol. Jadvyga Baran, Roll-
ing Meadows, IL, Danutė Liaug-
minas , Surfside, FL, dr. E l ena 
Pert ik , New Buffalo, MI, E. 
Ambrozaitis, Lemont, IL, Vili
j a Dėdinas, Highland Pk., DL, 
An tanas Bulota, Los Angeles, 
C A, Irene Truškūnas, Chicago. 

12 dol. Peter Tribuišis, Pro-
vidence, RI ir Marta Naujokas, 
Chicago. 

V i s i ems š iems r ė m ė j a m s 
„Draugo" v a d o v y b ė nuošir
džiai dėkoja. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Ž*ibZ? 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAROO — siunčiame oro linija . 
^.ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
• 8 2 8 Seuttt 7 t th AvMNM 
Hlckocy HM, INN%OW %QA97 

(708) 430-7272 

223 Katvarifc §atvė 
VHn«u«. U—wva 
Tatofonas 380-118 k 778-382 

Worcester, MA 
LB APYL N A R I Ų METINIS 

SUSIRINKIMAS 

Spalio 25 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. Maironio Parko patal
pų muz. salėje įvyko LB Wor-
cestrio apyl. nar ių metinis susi
r inkimas. Darbotvarkę pateikė 
ir susirinkimą sklandžiai pra
vedė pirm. Stasys Rudys. Sekre
toriui Jonui Baškiui perskaičius 
pereitų metų susirinkimo proto
kolą, pirmininkas t rumpai per
žvelgė LB apyl. valdybos veiklą. 
J i s ka r tu pranešė, kad šiomis 
dienomis perkelia savo gyven
vietę už Worcesterio miesto ribų 
ir dėl to atsisako iš pirmininko 
pareigų. Valdyboje einąs vice
pirmininko pareigas Jonas Pipi
ras ir revizijos komisijos pirm. 
Jonas Tamašauskas dėl sveika
tos taip pat pate ikė atsista
tydinimo pareiškimus. Iš parei
gų atsisako ir sekretorius Jonas 
Baškys, jis lieka valdyboje spau
dos reikalams. Tad šiuo metu 
vietos LB valdyba pasikeis iš 
pagrindų. Pagal daugelio bend
ruomenės nar ių pageidavimą, 

PADĖKA 
O tremtinio širdie, vėlė be vietos! 
Tavy troškimą vieną gaivinu: 
Prie išgriautų Tėvynėje altorių, 
Priglaudąs veidą, aš numirti noriu... 

A.tA. 
ADOLFAS ČAMPĖ 

1992 m. spalio 16 d. 9 vai. vakaro, trumpai sirgęs, amži
nai atsiskyrė su mumis palikęs giliam liūdesy savo šeimą, 
gimines ir artimuosius. Palaidotas spalio 20 d. lietuviškose 
kapinėse Waterbury, CT. 

Nuoširdi padėka kun. P. Sabuliui už gedulo Šv. Mišių 
auką ir pamoksią Šv. Juozapo bažnyčioje, už maldas koplyčioje 
bei apeigas kapinėse. 

Dėkojame karsto palydai: Pauliui Kurui, Vaclovui Kuz
mickui, Juozui Kazlauskui, Albertui Melninkui, Jonui 
Paliuliui ir Juozui Stasioniui. 

Nuoširdžiai dėkojame Šv. Juozapo parapijos chorui, įspū
dingai giedojusiam bažnyčioje ir koplyčioje. 

Didi padėka lietuviško radijo vedėjui, VVaterbury 
apylinkės Lietuvių Bendruomenės pirmininkui Antanui 
Paliuliui už didžią pagalbą, už įspūdingą a.a. Adolfo pami
nėjimą oro bangomis, už vadovavimą koplyčioje atsisveikinant 
su velioniu ir Bendruomenės vardu tartus prasmingus 
žodžius. Dėkojame kalbėjusiems: Ramovėnų vardu — Vikto
rui Vaitkui, Šv. Juozapo parapijos pirmininkui Albertui 
Melninkui, draugų vardu — Vaclovui Kuzmickui ir Moterų 
klubo pirmininkei Danutei Venclauskaitei. 

Širdingai dėkojame a.a. Adolfo artimam prieteliui, rašy
tojui, „Darbininko'' redaktoriui Pauliui Jurkui, teikusiam pa
guodą ir spaudoje jautriai prisimenant a.a. Adolfą jo ligos 
metu ir mirties valandoje. 

Dėkojame giminėms, draugams, pažįstamiems, viešniai 
iš Lietuvos, lankiusiems a.a. Adolfą ligoninėje. Dėkojame už 
gėles, kurios puošė ligoninės kambarį ir koplyčią. Dėkojame 
užprašiusiems šv. Mišias, pareiškusiems užuojautą spaudoje, 
laiškais, asmeniškai, aukojusiems Sibiro Tremtinių Šalpos 
Fondui. 

Esame labai dėkingi Waterbury apylinkės lietuviams, 
kurie taip gausiai atsilankė į šermenis, pamaldas ir palydėjo 
velionį į Amžino Poilsio vietą. 

Dėkingi visiems, visiems, kurių vardų čia nepaminėjome. 
Dėkojame artimiems a.a. Adolfo giminėms, Alšėnų šeimai 

iš Cleveland, Stefutei Urban-Alšėnaitei, Romutei Keniausy-
tei Bielskienei iš Čikagos, O. A. Keniausiams ir brangiems 
draugams: V. V. Kuzmickams, G. J. Kazlauskams, Elenutei 
Gureckienei, P. D. Kurams, M. Kazakaitienei su dukra 
Rūtele, Marytei Stankus-Saulaitytei, pribuvusiems paguodai 
į mūsų namus. 

O Dieve, priimki a.a. Adolfo sielą Tenai ir suteiki savo 
Globą amžinai... 

Likę liūdesyje: žmona, sūnūs, marčios, vaikaičiai ir 
dukterėčia Estera Alšėnienė su šeima. 

PASAUUO UETUVIŲ CENTRUI AUKOJO: 

Po 200 dol. Brighton Parko Namų Savininkų draugija, 
R. J. Mozoliauskai. R. ir P. Domanskiai. Po 100dol. S. ir 
N. Rauckinai, S. ir K. Ambutai, V. ir V. Mažeikai, E. ir N. 
štukai, A. ir V. Jonušai, R. ir D. Korzonai, A. ir V. Kriščiūnai, 
Lemonto Lietuvių Bendruomenė, dr. A. ir A. Razmai, P. ir 
E. Brizgiai, F. Sapalas, G. ir dr. B. Biskiai. Lietuvių Bend
ruomenė — East St. Louis, dr. V. ir M. Nemickai, ..Nerijos" 
tuntas, A. ir V. Markevičiai, B. Pilipauskienė, A. ir M. 
Aleksiejūnai, V. ir S. Žemaičiai, dr. A. Razma, Sr., P. ir J. 
Bielskai, V. ir L. Germanai, V. Kirvelaitis, V. ir A. Doman
skiai, B. Vindašienė. 20 dol. — A. ir A. Tuškevičiai. 

Pasaulio lietuvių centro 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. 

naująją valdybą sudaryt i iš 
jaunosios kartos asmenų pasiė
mė LB Tarybos narys Eduardas 
Me i lus , J r . J is tuo r e i k a l u 
padarė pranešimą ir pa te ikė į 
valdybą numatytų asmenų są
rašą: Ju l i j a P a u l i u k o n y t ė , 
Danutė Marcinkevičiūtė, Teresė 
Meiluvienė, Algis Glodas, Jonas 
Baškys, Janina Mil iauskienė, 
Kazys Cėsna, Juozas Šte inys ir 
A. Grigaliauskas. 

Kai kur ie susirinkimo daly
viai nebuvo patenkinti tokia 
r i n k i m i n e t v a r k a . Po i lgų 
d i s k u s i j ų buvo p a t v i r t i n t i 
sąraše minimi asmenys i r val
dybai palikta teisė pas i r inkt i 
bei pakviesti dar du a smen i s 
(valdyba numatyta iš 5 asm.). 

Worcesterio Apyl. LB vedamų 
atskaitomybės 1991 metų kny
gų patikrinimo aktą p a s k a i t ė 
rev. komisijos narys Kazys 
Cėsna. J i s patvirtino, k a d jis ir 
Janina Miliauskienė š.m. spalio 
mėn. 18 d., patikrinę iždininko 
Algio Glodo vedamas pajamų ir 
išlaidų knygas, rado, kad jos ve
damos ne tik teisingai, bet ir 
tvarkingai. Pajamų turė ta 1979 
dol.; išlaidų - 480 dol. Šiuo 
metu kasoje — 1,499 dol. 

E. Meilus,Jr. pateikė t rumpą 
pranešimą iš L Tarybos veiklos 
ir jos numatomas gaires švie
timo, kultūros ir politikos srity
je bei Lietuvai pagalbos reikale. 

Po pranešimų daugelis daly
vavo klausimuose ir diskusijose. 
Nepas i tenkin imas buvo pa

re ikš tas m e n k a Seimo r ink imo 
informacija. Vasar io 16 ar tė 
jant , t e i r au ta s i dėl aukų rin
kimo ir pask i r t i e s . A p t a r t a 
ateinančiais metais LB Worces-
terio apyl. 40 metų s u k a k t i s ir 
kt . einantiej i re ikala i . 

Baigus diskusijas, v-bos narys 
K. Cėsna sus i r ink imo dalyvių 
vardu ir LT narys E. Mei lus 
visų LB na r ių — dėkojo p i rm. 
Stas iui Rudžiui už parodytą 
nepai ls tamą pas išvent imą ir 
sėkmingą vadovavimą Worces-
terio ir jo apyl inkių l ie tuviams. 

Sus i r ink imas baigtas pr ie už
kandžių ir kavutės . Susir inkimo 
metu ižd. A. Glodas p r iėmė so
l idarumo mokestį . Worcesterio 
BALFo skyr iaus vedėjas Juozas 
S t e i n y s p r a d ė j o š ių m e t ų 
BALFo vajų. 

J . B . 

N A U J A B E Ž D Ž I O N I Ų 
R Ū Š I S 

Gamtos mokslų pasau l i s ne
seniai buvo pradž iug in tas nau
jos beždžionių rūšies a t r a d i m u 
mažai ty r inė tose Amazonės 
džiunglėse. 

Beždžionę, pavadin tą Maues 
vardu, šiais meta i s rado šveica-
.rų biologas Marco Schvvartz vie
tovėje prie Maues upės, k u r i 
įteka į Amazonę maždaug 800 
mylių nuo jos deltos. Tai j a u 
trečioji nauja beždžionių rūš i s , 
rasta Brazilijoje nuo 1990 metų. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal ifornia A v e n u e 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9862 

46054)7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741*1 

4348 S. Cal i fornia A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6 5 4 1 S. K E D Z I E 
Marquerte Parke 

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

2424 W . 69 St. * Ch icago 

Visų telefonas: 708-974-4410 
J 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-^52-1003 

La ido tuv ių n a m a i C h i c a g o j e ir p r i e m i e s č i u o s e . 

Visus l a i d o t u v i ų n a m u s ga l i t e p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i l - (312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, antradienis, 1992 m. lapkričio mėn. 3 d. 

x „Draugo" administracija 
dar kartą primena, jog norintieji 
pakeisti savo adresą, kad laik
raštis būtų siunčiamas nauju 
adresu, turi tai padaryti ne 
vėl iau ka ip prieš savai tę 
laiko, kadangi reikia daugiau 
laiko visa tai įvesti į kompiu
terinę sistemą. 

x Darius-Girėnas Amerikos 
Legiono postas #271 švęs savo 
60 m. gyvavimo sukaktį sekma
dienį, lapkričio 15 d. su vaka
riene ir šokiais Martiniąue res
torane . Bilietai 35 dol. 
asmeniui. Dėl informacijų 
kreipkitės į Frank Stefansko 
(312) 523-2476. 

x Joniškiečių Labdarybės 
ir kultūros klubo susirinkimas 
bus antradienį, lapkričio 10 d., 
1 vai. po pietų Kojaks sve
tainėje (4500 S. Talman). Valdy
ba kviečia visus narius atsi
lankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų, bus renkama nauja 
valdyba 1993 metams. Po susi
rinkimo bus vaišės. 

x Rasa Mažeikaitė yra Visi-
ting Fellow Pontifical Institute 
of Medieval Studies Toronte ir 
vadovauja Kanados lietuvių 
muziejui ir archyvui. Ji atvyks
ta į Ateities savaitgalį, vyk
siantį lapkričio 13-15,kuriame 
skaitys paskaitą „Lietuva eina 
į Europą keturioliktame amžiu
je — civilizacijų sandūra Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštijos 
diplomatijoje". Jos paskaita bus 
šeštadienį, lapkričio 14 dieną 
Jaunimo centro Čiurlionio gale
rijoje. 

x Inžinierius Juozas Rim
kevičius, vienas uoliųjų mokslo 
ir meno simpoziumų organiza
torių, mirė lapkričio 2 d. 11 vai. 
rytą. Apie laidotuves bus pra
nešta vėliau. 

x Patikslinimas. Praėjusio 
šeštadienio „Draugo" numery
je buvo įdėta Ričardo Šoko 
estradinės muzikos orkestro 
nuotrauka, tačiau korektūros 
metu „nubyrėjo" parašo dalis, 
kad šis orkestras gros Lietuvių 
Operos baliuje lapkričio 14 d. 
Jaunimo centre. 

x „ŽAIBAS" ketvirti metai 
garantuotai ir patikimai ruošia
si užsienietiškas maisto prekes 
pristatyti Lietuvoje į namus 
laiku Kalėdų šventėms! Penkio
likos pakietų pasirinkimas! 
Kalėdiniai užsakymai priimami 
iki gruodžio 10-tos dienos. 
Kreiptis: „ŽAIBAS". 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, IL 
60457, tel. 70*430-8090. 

(sk) 
x Lapkričio 8 d., sekmadie

nį, 3 v. p.p. Lietuvių Tautiniuo 
se namuose. 6422 S. Kedzie. 
Chicagoje įvyks ,.Lietuvių 
Balso" vakarienė. Programoje 
meninė dalis, kurią atliks sol. 
Audronė Gaižiūnionė akompa
nuojant Ričardui Šokui. Valen
tinas Ramonis. Balzeko muzie
jaus vykd. direktorius, pristatys 
naują dail. M. Sileikio monogra-
fiją-albumą. Vakarienės metu 
bus loterija. Stalus užsisakyti 
„Lietuvių Balso" būstinėje, tel. 
312-776-3399. 

(sk) 

x KONTEINERIAI l LIE
TUVĄ siunčiami KAS SAVAI
TĘ per Transpak firmą 59 et. 
už svarą virš 100 svarų. Mi
nimumas $20. Jūsų siuntiniai 
yra registruojami mūsų kom
piuteriuose. Transpak, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Indrė Tijūnėlienė, Korp. 
Giedra aktyvi narė, praėjusį šeš
tadienį lankėsi „Draugo" įstai
goje ir įteikė iš „Jaunųjų 
talentų popietės" koncerto, ku
ris įvyko spalio 25 d. Jaunimo 
centre, likusį pelną — 2,885 
dolerius. „Draugo" administ
racija dar kartą dėkoja Indrei ir 
jos štabui už šaunų koncertą, o 
jauniesiems menininkams už 
atliktą programą. 

x Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje lapkričio 5 d., ketvir
tadienį, 7:30 v. vak. įvyks disku
sijos tema: „Naujoji Vidurio ir 
Rytų Europa". James Yuenger, 
„Chicago Tribūne" užsienio 
žinių skyriaus vedėjas, tarptau
tinio masto žurnalistas, skaitys 
paskaitą: „Vidurio ir Rytų 
Europos ateitis". Alfred Senn, 
Wisconsino universiteto profeso
rius, įžymus Lietuvos istorijos 
specialistas, kalbės tema: 
, JLietuvos vieta Rytų Europoje". 
John Kulczycki, Illinojaus 
universiteto profesorius, vienas 
geriausių Lenkijos istorijos žino
vų, skaitys paskaitą: „Lenkiš
kas požiūris — Lietuva ir jos 
kaimynai". Jis kalbės ir apie 
Lenkijos-Lietuvos santykius bei 
lietuvių-lenkų konfliktus Lietu
voje. Po vakaronės vaišės. Visi 
kviečiami atsilankyti į šią 
reikšmingą Lietuvos ir Rytų 
Europos ateities perspektyvų 
svarstymo vakaronę. 

x Kauno „Žalgirio" krepši
ninkai, jų tarpe ir trys olimpie
čiai, atskrenda į Chicagą ketvir
tadienį, lapkričio 12 d. Lėktuvas 
LO 001 O'Hare aerodrome lau
kiamas 4:30 vai. p.p. Atskren
da žaidėjai: Rimas Kurtinaitis, 
Gintaras Einikis, Arūnas 
Visockas, Darius Lukminas, 
Vaidas Jurgilas, Tauras Stumb
rys, Gintaras Staniulis, Algir
das Brazys, Žydrūnas Ilgauskas, 
Darius Maskoliūnas. Saulius 
Štombergas, Gintautas Šivic-
kas, t rener is Modestas 
Paulauskas, vyr. treneris Henri
kas Giedraitis, gydytojas Juozas 
Petkevičius, klubo direktorius 
Vydūnas Banelis, klubo vi
ceprezidentas Vytis Maleckas, 
klubo menedžeris Arūnas Ser-
beris, FIBA teisėjas Romualdas 
Brazauskas. Krepšininkai 
Chicagoje viešės tris ir pusę 
dienos. Sekmadienį, lapkričio 
15 d., 12 vai. Lietuvių centre, 
Lemonte, ruošiamas visuome
nės susitikimas su žalgiriečiais. 

x 21-mos lietuvių fotomeni
ninkų parodos užbaigtuvės 
bus šį penktadienį, lapkričio 6 
d., 7:30 v.v. Jaunimo centro ka
vinėje. Bus įteiktos premijos 
konkurso laimėtojams. Meni
nėje dalyje — Arvydo Reneckio 
naujai pagamintos vaizdajuos
tės „Kazys Bradūnas" premje
ra. Vakaronę rengia Budrio 
Lietuvių Foto archyvas. Visi 
kviečiami. 

(sk) 

x Lietuvių Fondo vadovybė 
praneša, kad naujas LF narių 
vardynas yra ruošiamas spau
dai. Tačiau dar nevėlu, šio va
jaus proga, atsiųsti savo įnašus 
su nuotraukomis ir viskas bus 
atžymėta naujoje knygoje. 
Aukas siusti ir bilietus įsigyti į 
užbaigtuvių banketą galima LF 
raštinėje - 3001 W. 59th St.. 
Chicago, IL 60629. Banketas 
įvyks lapkričio 21 d. 6:00 v.v. 
Martiniąue salėje. 

Šią vasarą keliose Lietuvos vietovėse ruoštos Jono Tamulaičio fotografijų parodos. Čia jj sveikina 
jaunimas vienos parodos atidarymo metu. 

PAVOJUS KALĖDŲ 
EGLUTĖMS 

0 

Lansing, Mich. — Michigano 
valstijoje kalėdinių eglučių ir 
pušelių augintojai kasmet už
dirba arti 90 milijonų dolerių. 
Nemažai pinigo padaroma ir iš 
jau užaugusių pušų bei eglių, 
kurios skirtos medžio apdirbimo 
pramonei. Tačiau praėjusios va
saros rugpjūčio mėn. kai kuriose 
valstijos vietose aptiktas vabz
dys, vadinamas pušų atžalų 
kenkėju, nes jis išgraužia jaunų 
ūgių bei šakelių vidurį, ir ūgiai 
nudžiūsta. Dėl tos priežasties 
kitos valstijos šiais metais gali 
neįsileisti Michigano eglaičių, 
kad neužkrėstų savo turimų 
spygliuočių. Michiganas prieš 
Kalėdas parduoda ir išveža apie 
4 milijonus eglučių bei pušaičių. 

Vabzdys taip pat rastas kitose 
valstijose: Illinois, Indianoje, 
New Yorke, Ohio ir Pennsylva-
nijoje. Tikima, kad jose federa
linė valdžia įves kvarantiną ir 
neleis išvežti eglaičių. Tuo tar-

(sk) 

x A. J . Antanaičio gyv. La-
Porte, IN ieško Bronislava 
Gudelevičienė, Marijonos Urli-
kienės dukra, o Konstancija Žu
kauskienė, Katrynos Baliuke-
vičienės dukra, ieško: A- Karo
so, Muskegon, MI, Agnieskos 
Budzinski, Muskegon Hts., MI 
ir Antaninos Benak, Miami, 
FL. Atsiliepiančius prašome 
rašyti: Leonardas Žukauskas, 
Pušyno 00-1, Kaunas 3002,1 j -
thuania. Tel. 74-07-60. 

(sk) 

x Didžioji premija, trijų tei
sėjų paskirta V. S. Lukoševičiui 
Jaunimo centre vykusioje fila
telijos parodoje, buvo Lituanis
tikos Tyrimo ir Studijų centro 
dovana Filatelijos draugijai 
„Lietuva". Tai visas perspaus
dinto „Varpo" komplektas. 
Penki, gražiai įrišti, stambūs 
tomai apima visą šio žymaus 
tautinio atgimimo laikraščio 
laikotarpį (1889-1905 m.). Nors 
„Varpas" nebuvo Lithpex XXrV 
parodos eksponatas, jis patrau
kė daugelio dėmesį. Perspaus
dintojo „Varpo" leidėjai buvo 
LTSC ir Lietuvių Istorijos 
draugija. 

x „Draugo" vajaus komite
tas yra nuoširdžiai dėkingas už 
aukas, kurios jau pasiekė 
„Draugo" administraci ją . 
Amerikos lietuvių išeivija ne
gali prarasti vienintelio savo 
dienraščio. Jį turime patys iš
laikyti, nes joks svetimtautis 
mums nepadės. Aukokime 
„Draugui" ir kitus paragin
kime. 

x L.K.V.S-ga „RAMOVĖ" 
Chicagos skyriaus narių susi
rinkimas bus lapkričio 8 dieną, 
sekmadienį, 12 vai. Jaunimo 
centre. Kviečiame visus sky
riaus narius šiame susirinkime 
dalyvauti. 

x „Lituanica — Liths" vyrų 
komanda, praėjusį sekmadienį 
paskutinėse šio sezono pirmeny
bių rungtynėse sėkmingai 2:0 
nugalėjusi čekų „Spartą", tapo 
Chicagos Major divizijos čempio
nu. Rungtynės lietui pilant 
vyko Lemonte, Lietuvių centro 
aikštėje. Šio titulo „Lituanica" 
siekė daugiau negu 40 metų. 
Šių metų ryžtingos pastangos 
lėmė laimėjimą. 

x Operos bal ius bus lapkri
čio 14 d., Jaunimo centre. Jame 
meninę dalį a t l iks Operos 
choras, kurį diriguos Ričardas 
Šokas. Solo partiją dainuos sol. 
A lg i rda s B r a z i s . J iems 
akompanuos Manigirdas Mo-
tekai t is . Girdėsime naujus 
kūrinius, kurie čia dar nebuvo 
dainuoti. Baliaus pradžia 6:30 
vai. vak. Čia bus išrinkti ir 
penki laimingieji bilietai, tad 
jau pats la ikas grąžint i 
laimėjimų bilietų šakneles. 
Šokiams gros Ričardo Šoko 
orkestras. Jaunimo centre visą 
naktį mašinas saugos policija. 
Kviečiame dalyvauti baliuje ir 
tuo padėti išsilaikyti mūsų 
Operos vienetui. Stalus arba tik 
vietas prašome užsisakyti pas 
Operos vicepirm. Ju rg i Vidžiū
ną šiuo telefonu: 312-767-5609. 

x Nuo $675 iki $735 skry
džiai ten ir atgal iš Chicagos į 
Vilnių! Bilietus reikia įsigyti iki 
lapkričio 30 d., o juos panau
doti — iki 1993 m. kovo 31 d. 
Kreiptis: American Travel 
Service, tel. 1-70*422-3000. 

(sk) 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
REMIA SPAUDĄ 

Beverly Shores Lietuvių klu
bas nuo senų laikų garsėjo kaip 
„Spaudos rėmėjų klubas" ir per 
40 veik los metų spauda i 
paaukojo apie 30.000 dol. Ką tik 
darėm, rengėm — ar balių, ar 
gegužinę — vis apie spaudą gal
vojom, kiek pelno gausim, kiek 
spaudai skirsim. Po penkerių 
idealistiniai darbingų metų 
p a s i t r a u k ė iš pareigų pir
mininkas sol. Jonas Vaznelis, 
vicepirmininkė Dana Norei-
kienė, sekretorė Irena Jony-
nienė, iždininkas Vytautas 
Peseckas. Tai jie pradžiai ir 
paskyrė šimtą dolerių auką 
„Draugui" paremti. „Jei po 
sėjos bus geras derlius ir naujoji 
va ldyba rūpinsis pa remt i 
„Draugą" ir kitus laikraščius", 
— taip po pirmo posėdžio pasakė 
pirmininkas inž. Vytautas Pe
seckas. Vicepirmininkas dr. 
Gediminas Balukas, sekretorė 
Rūta Arbienė, iždininkas inž. 
Jaunutis Dagys, specialiems rei
kalams Dana Noreikienė ir Vy
t a u t a s Kasniūnas . Beverly 
Shores Lietuvių klubo susi
rinkimas bus lapkričio 8 d. 2 
vai. Gražinos ir Jono Stankūnų 
restorane, jie ir šį susirinkimą 
globoja. Prieškalėdinės šv. Mi
šios bus aukojamos gruodžio 20 
d. Naujų Metu sutikimas Jo
nynų eglyno salėje. 

Vyt. Kasn iūnas 

LIETUVOS 
BIBLIOTEKINTNINKĖS 

DARBUOJASI LTSC 

Viena po kitos į Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centrą at
vyksta vilnietės biblioteki 
ninkės ir lituanistikos specialis 
tės. Čia jos. LTSC pirmininke tės 
prof. 

Cia jos. LTSC pirmininko 
dr. Jono Račkausko 

iškviestos, talkina Pasaulio 
Lietuvių archyvo darbuose. 

Neseniai, po trijų mėnesių 
bibliografinių tyrinėjimų, į 
Vilnių sugrįžo Silvija Vėlavi-
čienė, kuri ten veda M. Mažvydo 
Nacionalinėje bibliotekoje svar
biausią dalį — lituanistikos sky
rių. Dabar PLA knygas katalo
guoja iš tos pačios bibliotekos 
atvykusi Virginija Džio-
vėnienė, užsienio literatūros 
sektoriaus vedėja. 

Spalio viduryje LTSC sulaukė 
Julijos Racevičienės, kur i 
Vilniuje dirba Paminklų Res
tauravimo Instituto istorinių 
tyrimų skyriuje. Spalio pasku
tinė diena — tai Skirmantės 
Jakštaitės pirmas pasirodymas 
Amerikoje. Ji siunčiama Lietu
vos Valstybės muziejaus LTSC 
globoje rinkti eksponatų iš 
Amerikos lietuvių emigracijos 
istorijos. 

Visas šias mokslines talki
ninkes — kaip ir keliolika anks
tyvesnių svečių tyrinėtojų — 
Lituanistikos Tyrimo ir Studijų 
centras apgyvendina ir maitina 
jėzuitų vienuolyno gautame 
remontuotame bute prie Jau
nimo centro. 

arza 

CHICAGOS ŽINIOS 

DU MILIJONAI 
PABAUDOS 

Midvvest Stock Exchange vie
netui priklausančios firmos 
Midvvest Clearing bendrovė ir 
Midwest Securities Trust sutiko 
sumokėti du milijonus dolerių 
pabaudos už tai, kad prasilenkė 
su finansiniais nuostatais savo 
veikloje. Sutikimas buvo pa
reikštas JAV apylinkės teisme. 

pu Michigano Žemės ūkio direk
torius jau uždraudė išvežti eg
lutes iš Monroe apskrities, ku
rioje rastas didžiausias užkrė
timas minėtais vabzdžiais. Vi
sos kirtimui paskirtos eglutės ir 
pušaitės kitose apskirityse turi 
pirmiausia būti patikrintos Že
mės ūkio įstaigų darbuotojų ir 
augintojams išduoti pažymėji
mai, kad jų eglutės neužkrėstos. 
Tik tuomet galės savo „derlių" 
parduoti. 

Manoma, kad šis kenkėjas ki
lęs iš Europos ar Azijos i r ' su 
įpakavimo medžiagomis laivais 
atplaukęs į Clevelandą, kur pir
miausia pastebėtas š.m. liepos 
mėnesį. Vabzdžiai eglaičių ne
sunaikina, nebent jos jau kitų 
kenkėjų, sausros ar ligų nusilp 
nintos. Kol kas negresia pavo
jus ir medžio apdirbimo pramo
nei. Kadangi kenkėjas yra dar 
taip neseniai čia atsiradęs, apie 
jį nedaug težinoma ir stengia
masi, kad neišsiplėstų po visą 
Ameriką. 

D.B. 

Žurn. Vladas Butėnas ir dr. Milda Budrienė šio rudens foto parodos 
atidaryme Čiurlionio galerijoje. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

IŠ ARTI IR TOLI 
JAV 

— Praėjusią vasarą Gard-
ner, Mass. Lietuvių klubas su
rengė dvi vakrienes, o spalio 31 
d. — balių. Baliui rengti komi
tetą sudarė: Bekerai, Višniaus-
kai, Vanda Sherksnienė, David 
Lucas ir Budvikai. 

— Vyčių kuopa Gardner, 
Mass. spalio 24 d. surengė lietu-

Lietuvjų foto parodos atidarymas „Lion Frame" patalpose; iš kairės (I eil.V Leonardas Narbutis, 
dr. Mild* Budrienė, poetė Julija Švabaitė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

viską vakarienę parapijos nau
dai. Vakarienė buvo labai 
sėkminga ir pelno liko apie 
tūkstantis dol. Visi parapiečiai 
laukia kitos tokios. 

— A. a. Helen Daugelis-
Adams, du broliai: Jurgis ir 
Antanas Gikis mirė Garner, 
Mass. apylinkėje tą pačią sa
vaitę. Taip pat mirė Arina Vara-
kojis, Steven Petrovich, Julian 
Shock. 

— Gardner , Mass. gimusi 
Aida Vaitiekutė-Robichland su 
dviem sūnumis taip pat aplankė 
Lietuvą, o trečiosios kartos 
l ietuvis Denis Benziunas 
keliavo į Lietuvą, ieškodamas 
savo kilmės šaknų. Visi jie grįžo 
pilni gražiausių įspūdžių. 

— Juozas ir Bronė Bekerai 
iš Gardner, Mass. po 48 metų 
pirmą kartą lankėsi Lietuvoje. 
Juozas kilęs nuo Rokiškio, o 
Bronė iš Krekenavos parapijos. 
Kai Bekerai grįžo į JAV, vie
tinis laikraštis aprašė jų nuo
taikas ir įspūdžius iš kelionės ir 
įsidėjo jų nuotrauką net pir
mame puslapyje. 

Advoka tas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Te l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v.r iki 1 vai. d. 


