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Rusai kraustosi, bet 
grobsto įrangą 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, lapkričio 23 d. (Elta) 
— Vilniuje ir Ukmergėje dislo
kuotos 107-os divizijos vadas 
generolas majoras Valerij Fro-
lov garantavo, kad visi jos dali
niai bus išvesti iš Lietuvos iki 
Naujųjų metų. Divizijos štabas 
įsikūręs Vilniaus Šiaurės mies
telyje, užimančiame keliasde
šimties hektarų teritoriją. Ji, 
pasak Valerij Frolov, bus tvar
kingai perduota Lietuvos Kraš
to Apsaugos Ministerijai. 

Audriaus Butkevičiaus nuo
mone, kariuomenės išvedimo 
terminų iš esmės laikomasi. 
Tačiau jis susirūpinęs, jog kai 
kuriuose paliekamuose objek
tuose grobstoma įranga, nioko
jami pastatai bei kitoks nekil
nojamas turtas. Ministras sakė, 
kad vengiama perduoti Lietuvai 
dalį ginkluotės, kuri jai 
priklauso kaip kompensacija už 
1940 metais sunaikintą Lietu
vos kariuomenės turtą. 

Puoselėti visas Lietuvos 
kultūras 

Vilniuje įvyko Lietuvos Kul
tūros Fondo antrasis suvažiavi
mas. Jo dalyvius ir svečius 
pasveikino Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. J is 
pasakė, kad turime saugoti savo 
kultūros tęstinumą, pabrėžė, 
kad Lietuvos Kultūros Fondas 
yra svarbus visuomeninis insti
tutas. 

Lietuvos Kultūros Fondo val
dybos prezidiumo pirmininkas, 
Muzikos akademijos profesorius 
Jurgis Dvarionas padarė 
pranešimą apie fondo veiklą 
1989-1992 metais. Per ataskai
tinį laikotarpį, paženklintą 
labai reikšmingais tautos ir 
valstybės gyvenimo įvykiais, 
Lietuvos Kultūros Fondas sufor
mulavo principines savo veiklos 
nuos ta tas , pagal kultūros 
žmonių iniciatyvas sudarė sep
tynias ilgalaikes programas. 
Tai — Lituanistika, Krašto 
kultūros ir etnoso gaivinimas 
bei turtinimas, Lietuvos isto
rinio paveldo tyrimas, kaupi
mas bei atkūrimas, Lietuvos 
etninių bendrijų kultūros ap
sauga bei rėmimas, Asmenų in
iciatyvos bei savaveiksmiškumo 
rėmimas ir Lietuvos kraštovaiz
džio puoselėjimas. Kultūros fon
das globoja 30 draugijų, 11 
klubų bei kitokių kultūros 
rėmimo grupių. „Mums rūpi", 
pabrėžė pranešėjas, „ne vien tik 
lietuviška, bet visos Lietuvos — 
visų čia gyvenančių tautinių 
bendrijų kultūra. Ši kultūrinės 
tolerancijos tradicija Lietuvoje 
gyva nuo Gedimino laikų". 

Patvirt int i Seimo rinkimų 
rezultatai 

Vakar Vyriausioji rinkimų 
komisija patvirtino Seimo 
rinkimų rezultatus. 

Lietuvos demokratinė darbo 
partija Seime gavo 73 mandatus 
iš 141. Lietuvos Sąjūdžio koali
cija „Už demokratinę Lietuvą" 
— 30, Lietuvos socialdemokra
tų partija — 8, Lietuvos Lenkų 
Sąjunga — 4, Lietuvos Krikščio
nių Demokratų Partijos, Lietu
vos Politinių Kalinių ir Trem
tinių Sąjungos, Lietuvos Demo
kratų partijos koalicija — 18, 
Lietuvos Krikščionių Demokra
tų Sąjunga — 1, Lietuvos Tauti
ninkų Sąjunga ir Nepriklau

somybės partija — 4, Lietuvos 
Centro Judėjimas — 2 mandatus 
ir vienas iškėlęs pats save. 

LDDP piktinasi 

Lietuvos Demokratinė Darbo 
Partija kaltina Vyriausiąją 
rinkimų komisiją šališkumu. 

Partijos tarybos prezidiumo 
pareiškime teigiama, jog po an
trojo rinkimų į Lietuvos Seimą 
rato praėjo savaitė, o Vyriausioji 
rinkimų komisija kasdien ban
do koreguoti rinkimų rezulta
tus. LDDP tarybos prezidiumas 
pažymi, kad visose apygardose 
rinkimų komisijų narių daugu
mą sudarė koalicijos „Už demo
kratinę Lietuvą" atstovai. Ši 
komisija bandė pažeisti Konsti
tuciją, atsisakydama įteikti 
Seimo nariams pažymėjimus 
vien dėl to, kad įtarinėjo kan
didatus bendradarbiavimu su 
KGB, nors tai nėra minėtosios 
komisijos kompetencija. 

Suskaičiavus balsavimo paštu 
rezultatus, galutiniai rinkimų 
rezultatai keičiami Sąjūdžio 
koalicijos kadidatų naudai. 
LDDP tarybos prezidiumas 
mini ir galimus balsavimo paštu 
nusižengimus įstatymui kai 
kuriose apygardose, kur, jų 
manymu, vietoje pirmavusių 
LDDP atstovų nugalėjusiais 
skelbiami Sąjūdžio koalicijos 
kandidatai. 

Surinktą medžiagą žadama 
nedelsiant perduoti Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiajam 
Teismui ir apie tai prireikus 
pranešti Europos Tarybai. 
„LDDP vadovybė kartu su ki
tomis politinėmis jėgomis taip 
pat svarsto galimybę organi
zuoti kitas protesto akcijas", 
rašoma pareiškime. 

PLB uždavinys: saugoti 
lietuvybę išeivijoje 

Vilniuje, parlamento rūmuose, 
vyko Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės kraštų valdybų pirmi
ninkų suvažiavimas. 

Pasikeisti informacija, aptar
ti bendrų problemų daugiausiai 
atstovų atvyko iš buvusios 
Sovietų Sąjungos. Žlugus komu
nistiniam režimui, Rytų vals
tybių išeiviai jungiasi į bendruo
menę, kuri anksčiau vienijo tik 
Vakaruose gyvenusius tautie
čius. Suvažiavime dalyvauja 
lietuvių organizacijų vadovai iš 
įvairių Rusijos vietų, Moldovos, 
Ukrainos, Latvijos, Lenkijos. 

Apie Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės susikūrimo istoriją ir 
tikslus kalbėjo iš Chicagos 
atvykęs šios organizacijos pirmi
ninkas Bronius Nainys. Jis 
pabrėžė, kad iš anksčiau turėtų 
dviejų pagrindinių uždavinių — 
Lietuvos laisvinimo ir lietu
vybės išsaugojimo išeivijoje, 
šiuo metu pirmasis pakeičiamas 
į pagalbą Lietuvai, o antrasis — 
išlieka toks pat. 

Lietuvos Makabi — Europos 
konfederacijoje 

Londone įvykusiame Europos 
žydų sporto klubų „Makabi" 
konfederacijos suvažiavime šios 
tarptautinės organizacijos nare 
priimta Lietuvos „Makabi". Be 
Lietuvos konfederacijos, narė
mis tapo Latvijos, Estijos, Ru
munijos. Kroatijos ir Turkijos 
žydų sporto organizacijos. Nors 
lietuvius pripažino dar 1989 
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Spaudos laisvė 
Latvijoje 

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos salėje lapkričio 6 d. AT pirmininkas Vytautas Landsbergis 
pasirašo trečiąją nuolatinę Lietuvos Respublikos Konstituciją. Pasirašymą liūdi AT prezidiumo 
ir vyriausybės nariai, AT komisijų pirmininkai, Lietuvos konfesijų hierarchai, politinių partijų 
bei judėjimų ir visuomeninių organizacijų atstovą: ir Vilniuje akredituoti užsienio valstybių 
diplomatai. Nuotr. Raimundo Šuikos 

Jelcinas tikina Korėją 
Rusijos taikingumu 

reikšminga, kad prez. Boris Jel
cin'as jiems perdavė Rusijos 

Seoul, Pietų Korėja, lap
kričio 19 d. (NYT) - Siekdamas 
įtikinti Pietų Korėją savo tai
kiais planais Azijoje ir visame 
pasaulyje, Rusijos prez. Boris 
Jelcin pareiškėjos parlamentui 

lėktuvo, kuris 1983 metais nu
šovė Korėjos Oro Linijų kelei
vinį lėktuvą, skrydžio rekorduo-
tų įrašų ,juodą dėžutę". Visi 

- Nacionalinei Asamblėjai, kad Korėjos lėktuve skridę 269 ke-
Rusija sustabdysianti atominių po- leiviai buvo užmušti. Įteik-
vandeninių laivų statybą dve 
jų-trijų metų laikotarpyje. 

Jelcin'as Pietų Korėjoje lan
kosi tris dienas valstybiniu 
vizitu ir ten būdamas pranešė, 
kad Rusija jau dabar pusiau ma
žina povandeninių laivų gamy
bą ir nurodė, kad yra numato
ma dar daugiau sumažinimų 
Rusijos kariuomenėje. „Aš 
manau, kad dvejų-trejų metų 

damas dėžutę Jelcin'as išreiškė 
užuojautą žuvusiųjų šeimos na
riams. „Aš galiu jus užtikrinti, 
kad toks kr iminalas veiksmas 
nebeįvyks'^jis paJane. 

Stengdamasis užtikrinti Pietų 
Korėją ir kitus Azijos kraštus, 
kad Rusija nori išlaikyti taiką 
tame regione, Jelcin'as stengia
si integruoti Rusiją į sparčiai 
besivystančią Rytų Aziją ir 

laikotarpyje nustosime gaminę privilioti prekybos ir investicijų 
povandeninius laivus kariniams Rusijoje. 
tikslams", kaip praneša jo kalbą . . 
išsivertusios žinių agentūros. 

Pietų korėjiečiams ypatingai 

Prieš tai susitikdamas su 
Pietų Korėjos prez. Roh Tae 
Woo, B. Jelcinas pasakė jam, 
kad Rusija tikisi pasirašyti 
ginklų mažinimo sutartį su 
prez. B. Clinton'o administra
cija, pagal kurią strateginiai 
ginklai būtų sumažinti 60%. 
Prez. Bush ir prez. Jelcinas jau 
yra principiniai sutarę dėl tos 
sutarties. 

Bet net ir prieš tos sutarties 
pasirašymą Rusija vienašališ
kai sustabdys vidutinio dydžio 
bombonešių gamybą ir toliau 
tęs SS-18 tarpkontinentinių ba
listinių raketų išmoutavimą, 
pasakė B. Jelcin'as. Jis taip pat 
pasakė, kad Rusija ir JAV ir 
toliau pratęs branduolinių 
ginklų bandymų užšaldymą iki 
1993 m. liepos mėnesio ir kad 
gruodžio mėnesį lankydamasis 
Kinijoje jis ragins Kiniją tą patį 
padaryti. 

metais, bet galutinis juridinis 
sprendimas priimtas tik dabar. 

Pirmasis „Makabi" klubas , —^ 
Lietuvoje įkurtas 1916 metais Lankydamasis Londone Rusijos 
Vilniuje, antrasis — 1920 m. prez. Boris Jelcin'as laimėjo 

Britanija rems 
Rusijos skundus 

Jungtinėse Tautose 
Londonas, lapkričio 9 d. 

Kaune 
Kartu su visos Lietuvos 

atgimimu atkurtas ir „Makabi" 
klubas. 1989 metais gausi Lie
tuvos Makabi delegacija dalyva
vo pasaulinėje Makabiadoje Tel 
Avive. Tikisi dalyvauti, nors 
nebe taip gausiai, ir 1993 metų 
žaidynėse. 

Klube dabar yra 250 narių, 
penkios sekcijos. Tarp žymes
niųjų sportininkų — Lietuvos 
šachmatų rinktinės narys did
meistris vilnietis Eduardas 
Rozentalis. 

Per Šeštokus į Vakarus 
važiuos ir kroviniai 

Lietuvos ir Lenkijos gele
žinkelininkai pasirašė sutartį 
dėl krovinių vežimo geležinkelio 
ruožu Seštokai-Suvalkai. Krovi
niniai sąstatai iš Lietuvos 
tiesiai į Lenkiją pradės riedėti 
nuo Naujųjų metų. 

Šiuo metu Šeštokuose baigia
mi montuoti galingi ožiniai 
kranai, kita reikalinga technika 
ir įrengimai. Kadangi Europos 
geležinkeliai yra siauresni už 
buvusios Sovietų Sąjungos, 
kroviniai Šeštokuose bus per
kraunami iš sąstato su plačiais 
riedmenims į europietiško trau
kinio vagonus ir atvirkščiai. 

Šalia Šeštokų projektuojamas 
kitas sienos pervažiavimo gele
žinkelių punktas. Jis bus gero
kai pajėgesnis ir modernesnis. 

(V.G.U.) 

Britanijos ministro pirmininko 
John Major paramą, Jungtinėse 
Tautose keliant Latvijoje ir 
Lietuvoje gyvenančių rusiškai 
kalbančių mažumų teisių pa
žeidimus, neleidžiant jiems 
balsuoti krašto rinkimuose. Tai 
pirmasis toks kaltinimas, kad 
rusiškai kalbančių Lietuvos bal
suotojų teisės buvusios pažeis
tos. Latvija tuo tarpu dar nė
ra priėmusi naujo Pilietybės 
įstatymo ir dar nėra turėjusi 
rinkimų. 

Prieš Jelcin'o atvykimą į 
Londoną Britanijos diplomatai 
buvo pareiškę susirūpinimą dėl 
Jelcin'o įsakymo sustabdyti Ru
sijos kariuomenės išvedimą iš 
Pabaltijo. Spaudos konferencijo
je po šio susitikimo min. pirm. 
Major pasakė, kad Britanija 
padėsianti iš Baltijos kraštų 
Rusijon grįžtantiems karei
viams išmokti naujų amatų, 
įsigyti naujas profesijas. 

Rusijos karinės 
pajėgos nepaiso 

Lietuvos įstatymų 
Vilnius, lapkričio 10 d. — 

Lietuvos Gynybos ministerijos 
pareigūnai pareiškė apgailes
tavimą, kad Rusijos karinės 
pajėgos tebepažeidinėja Lietu
vos įstatymus ir nepaiso rugsėjo 
8 d. pasirašytos sutarties dėl 
Rusijos dalinių išvedimo. Lap
kričio 5 d. Lietuvos atstovai 
tarėsi su Rusijos Oro pajėgų 

15-osios armijos vadu dėl kone 
1,700 neteisėtų skrydžių, pa
žeidusių š.m. liepos 20 d. priim
tus Lietuvos Pasienio įstaty
mus, pagal kuriuos reikalauja
ma, kad Rusijos kariuomenė 
savo skrydžiams Lietuvoje iš 
anksto gautų leidimus iš Lie
tuvos Užsienio Reikalų minis
terijos. 

Rusijos atstovai sutiko Lie
tuvos reikalavimus perduoti sa
vo vadams, bet sakė, kad skry
džiai tebebus daromi, kad būtų 
išlaikyta jų paruoštis reaguoti 
karo atveju. Lietuviams taip pat 
nebuvo leista pdaryti Marijam
polės kariuomenės bazės in
spekciją. Jos vadas buvo gavęs 
įsakymą iš savo viršininko Kau
ne neleisti jokios inspekcijos 
šioje bazėje, nes ji priklausanti 
Rusijai. 

Lietuvos ir Rusijos 
bankų 

nesusipratimas 
Vilnius, lapkričio 20 d. 

(RFE/RL) - Lapkričio 19 d. 
Baltfax žinių agentūra pranešė, 
kad Rusijos Gynybos minis
terijos atstovas prašys, kad 
Rusija nutrauktų alyvos ir dujų 
tiekimą Lietuvai, kadangi Lie
tuva užsaldžiusi 2 bilijonus 
rublių, kuriuos Rusija perkėlė į 
Lietuvos Banką savo dalinių 
reikalams. J is sakė, kad 
Lietuvos min. pirm. Aleksan
dras Abišala tai padaręs žodžiu, 
sužinojęs, kad Rusijos Centrinis 
Bankas prieš tai buvo sustabdęs 
persiuntimą Lietuvon 5 bilijonų 
rublių vertės apmokėjimų iš 
NVS valstybių įstaigų bei įmo
nių už Lietuvos įmonių pateik
tas prekes bei patarnavimus. 

„Latvijos spaudos laisvės 
.medaus mėnuo' jau pasibaigė", 
rašo Stockholme gyvenantis 
Amerikos latvis žurnalistas Ju-
ris Kaza The Christian Science 
Monitor laikraštyje (1992. 
XL23). Ministro pirmininko 
Ivars Godmanis vyriausybė, 
spalio 19 d. uždariusi kartais 
aštriai prieš vyriausybę rašiusį 
„Pilsonis" (Pilietis) laikraštį, 
dabar jau ieško priemonių už
čiaupti iš užsienio Latviją pa
siekiančius laikraščius, kurie 
kenkia Latvijos interesams. 

Kaip rašoma Latvijos spaudo
je, teisingumo ministras Viktors 
Skudra yra susirūpinęs, kad 
nėra teisiškų priemonių sustab
dyti platinimą Latvijoje Rusijos 
laikraščio „Den", kuris skatina 
Latvijoje gyvenančius rusus im
tis pasyvios rezistencijos kas
dieniniame gyvenime, o darbo
vietėse — tyčia daryti „neapsi
žiūrėjimus", kad pakenktų Lat
vijos nepriklausomybei. 

Spaudos konferencijoje Latvi
jos žurnalistams V. Skudra 
pasakė, kad jis paprašė valdžios 
kuo greičiausiai parengti už
sienio spaudos importo ir plati
nimo įstatymus. 

Nedaug kas apgailestaus 
„Den" laikraščio platinimo sus
tabdymą, nes šis Rusijos Rašy
tojų Sąjungos laikraštis ne tik 
priešinasi Baltijos valstybių 
nepriklausomybei, bet regulia
riai spausdina rusų šovinistines 
polemikas, kai kurias ir aštriai 
antisemitiškas. 

Latvių opozicinio laikraščio 
uždarymas 

Bet žurnalistinio pasaulio su
sirūpinimą kelia „Pilsonis" 
laikraščio uždarymas, nes jis 
buvo radikaliai opozicinio 
Piliečių Sąjūdžio organizacijos 
organu. „Pilsonis" sakosi ginąs 
prieškario Latvijos piliečių bei 
jų palikuonių teises, ginant juos 
prieš dabartinę neo-kolonistinę 
valdžią, kurios tikslas yra užik-
r. nti, kad Latvija de facto liktų 
Rusijos kolonija. Nors „Pilso
nis" laikraščio tonas dažnai 
buvo aštrus, jis atspindi dau
gelio paprastų latvių pyktį ir 
frustraciją, matant, kaip mažai 
pakeista buvusios komunistinės 
sistemos. „Pilsonis" buvo fo
rumas, kur galėjo reikštis 50 m. 
okupacijoje užgniaužtos emoci
jos. Jis taip pat bandė dokumen
tuoti vietinių ir valstybinių 
įstaigų korupciją ir perspėti apie 
rusiško šovinizmo bei antisemi
tizmo pavojus. 

Prieš „Pilsonis" laikraštį iš
keltame ieškinyje, rašoma, kad 
šis laikraštis spausdino „Latvi
jos Aukščiausiosios Tarybos bei 
Ministrų Tarybos politikai prie
šingą medžiagą ir kurstė nepa
klusnumą Latvijos įstatymams, 
o taip pat ir dabartinės valdžios 
nuvertimą". Ieškinyje taip pat 
nurodoma, kad „Pilsonis" pažei
dė įstatymą, kuriuo draudžiama 
spaudai raginti nesilaikymą 
įstatymų ar skatinti valdžios 
nuvertimą. 

„Pilsonis" laikraščio ištrau
kos, dėl kurių buvo uždarytas 

Lietuvos Banko Sąskaitybos 
centro direktorius Viktoras 
Smagurauskas pripažino, kad 
Rusijos lėšų išmokėjimai iš tiesų 
buvo sustabdyti, bet dėl to, kad 
Banko dokumentai buvo netei
singai išpildyti. Lietuvos Bankas 
tuojau pasiuntė telegramą Rusi
jos Bankui, prašant atsiųsti tei
singai išpildytus dokumentus. 

laikraštis, Juris Kaza manymu, 
skamba kaip ištrauka iš JAV 
Nepriklausomybės Deklaraci
jos. Būtent: „Turime peržvelgti 
savo taktiką. Praėjo iaikas, kai 
tikintis sužadinti Latvijos 
piliečių pasipiktinimą, imamės 
tik kritikos ir režimui nupie
šiame kaukę. Atėjo metas akty
vioms priemonėms... Turime 
apsvarstyti planą, pagal kurį 
provizorinė vyriausybė perimtų 
valdžią 

„Ir, pagaliau, mums reikia 
išsiaiškinti, ar iš viso įmanoma 
politinėmis priemonėmis nu
versti neteisėtą valdžią, ar ne 
tokia pasaulio istorijos patirtis. 
Aš tokio pavyzdžio nežinau, bet 
tarptautinė teisė pripažįsta 
tautines bei iš kolonializmo 
laisvinimosi kovas, priešinantis 
tironiškiems režimams, net ir su 
ginklais. Tironiško režimo nu
vertimas yra prisp; ustos tautos 
šventa pareiga. Tai yra demo
kratija". 

Redakcijos nuomonių 
cenzūra 

Laikraščio teisme prokuroras, 
remdamasis sovietinių bei Ry
tų Vokietijos žodynų definici
jomis, įrodinėjo, kad laikraštis 
neturėjo teisės Godmanio vy
riausybės vadinti „kolaboran
tais" ar „režimu". Tas 

Toks prokuroro ėjimas buvo 
orveliškos pastangos diktuoti, 
kaip žurnalistai gali ar negali 
vartoti kalbą straipsniuose, 
kurie aiškiai buvo nuomonių 
reiškimas, ne būtinai faktų 
reportavimas, rašo vakarietis 
žurnalistas Kaza. Tai taip pat 
parodo, jis rašo, kad seno 
sovietinio politiško teisingumo 
gynėjai tebedirba Latvijos Teis
ingumo organuose. 

Be to, seno tipo cenzoriai jau 
yra atgaivinti ir Teisingumo Mi
nisterijos Informacijos Reikalų 
departamente, kuriam dabar 
vadovauja buvęs sovietinės cen
zūros įstaigos Glavlit pareigū
nas. 

Tuo tarpu „Pilsonis" vėl 
pradėjo eiti, tik kitu vardu: 
„Tautietis", nutarus neapeliuo
ti teismo sprendimo „Pilsonis" 
laikraštį uždaryti. Kaip il
gai jis eis, rašo Kaza, priklausys 
nuo to, kaip greitai Teisingumo 
ministeris V. Skudra galės 
pasamdyti daugiau cenzorių 
(dabar Informacijos Reikalų 
departamente dirba tik keturi), 
nes jie nespėja visko perskaityti. 

Bet sprendimas uždaryti „Pil
sonis" laikraštį jau turėjo 
atvirumą šaldantį poveikį. Kaip 
pasakoja dabartinis „Pavalst-
nieks" redaktorius Janis Kucin-
skis, „Viena senutė mums 
skambino apie jos atsiųstą 
laišką redaktoriui. Dabar ji jau 
nori tą laišką atsiimti. Ji bijo. 
kad ji gali būti areštuota už 
savo minčių išreiškimą". 

KALENDORIUS 

Lapkričio 24 d.: Šv. Andrie 
jus Dung Lac, Krizogonas. 
Mantvinas. Žybarte. 

Lapkričio 25 d.: Merkurijus, 
Kotryna, Santautas, Germilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Antradienį saulė tekėjo 6:50, 
leisis 4:24. Temperatūra dieną 
46 F (8 C), dalinai saulėta, iš 
ryto debesuota ir krapnoja; 
nakt) 33 F (1 C). 

Trečiadienį saulė teka 6:51, 
debesuota, šalčiau, lietinga, 
maišyta su sniegu. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS 1 SVEIKATA. 6515 So. California Ave., Chicago, 111. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

NAUJI DUOMENYS APIE 
ASTMĄ 

DR. ROMAS ULINSKAS 

Per paskutini dešimtmetį 
tyrinėtojai geriau suprato ast
mos patologinį mechanizmą, ir 
nauja jos terapija buvo plačiai 
taikoma. Nepaisant to, vyko pa
radoksalus liguistumo ir mir
tingumo didėjimas dėl astmos. 
Pripažįstant, kad astma yra 
chroniška uždegiminė liga ir 
pasaulio mastu gauti duome
nys dėl jos sukelto liguistumo 
reikalauja sparčiai pakeisti 
esamą strategiją, ją gydant. 

Dar palyginti neseniai, nu
statant įvairius duomenis apie 
astmą, buvo manoma, kad tai 
yra bronchų spazmą, atsiradusi 
dėl kvėpavimo takų susiaurėji
mo. Dabar fiziologiniai tyrimai 
rodo, kad astma prasideda kvė
pavimo takų uždegimu. Toks už
degimas akivaizdžiai rastas pas 
visus astma sergančius pa
cientus, net lengva jos forma, 
kuri beveik artima normaliai 
plaučių funkcijai ir reikalauja 
labai mažai vaistų ar visai ne
reikalinga jokio gydymo. 

Manoma, kad astmos uždegi
minis procesas prasideda ląs
telėse, esančiose viršutiniuose 
kvėpavimo takuose ir krūtinėje, 
veikiant įvairiems stimuliato
riams, įskaitant antigenus, 
virusus ir aplinką teršiančias 
medžiagas — cheminius dirgik
lius ir cigarečių dūmus. Tie tar
pininkai sukelia pradinį užde
gimą ląstelėse ir ska t ina 
antrinių tarpininkų atsipa
laidavimą, kur ie taip pat 
sukelia uždegimą. 

Laboratorijoje buvo tiriamas 
šis reiškinys, modeliu priimant 
antigeną, kuris duodamas 
įkvėpti. Kai pacientai su 
alergine astma įkvėpdavo anti
geną, tuojau (15 minučių laiko
tarpyje) atsiranda kvėpavimo 
takų užsikimšimas. Po 4-8 
valandų 40% pacientų sulaukia 
astmos požymių — taip vadina
mą lėtos fazės reakciją, kuri 
tęsiasi keletą dienų. 

Lėtos fazės reakcija yra susi
jusi su patekimu į kvėpavimo 
takus uždegimą sukeliančių 
dalelių. Šios fazės reakcija į an
tigenus padeda sukurti chroniš
ko uždegimo modelį. 

Chroniškas uždegimas yra 
galutinė fazė astmos mecha
nizme. Bronchų audinys keičia
si ir didėja, palaiko besitęsiantį 
uždegimą, atpalaiduoja uždegi
minio proceso tarpininkus. 

Betazagonistas — labiausiai 
efektyvūs vaistai, atpalaiduo
jantieji kvėpavimo takų raume
nis. Jie naudojami bronchų 
spazmų sumažinimui. Ameriko
je naudojama Beta2 agonist in
haliacija, kuri yra efektyvi 3-6 vai. 
laikotarpyje. Reguliarus Beta2 
agonist vartojimas gali ir pa
bloginti astmos simptomus visos 
ligos stadijose. 

Tačiau buvo nustatyta, kad 
tokiu atveju neigiama vaistų 
įtaka į ligą yra nežymi. Bet kai 
kurie gydytojai pataria nenau
doti Beta2 agonists reguliariai, 
o naudoti tik esant skausmams. 

Naujausi tyrimai rodo, kad, re

guliariai vartojant vaistus feno-
terol ir albuterol, padidėja mir
ties pavojus. 

Beta2 agonists vartojimui 
rekomenduojama: 

— Beta 2 agonists yra 
efektyvūs nuskausminantieji 
vaistai, jų naudojimas turėtų 
būti prižiūrimas gydytojo. 

— Kaip staiga taip ir regulia
riai vartojant Beta2 agonists, 
reiktų kartu priimti priešužde
giminius vaistus (anti - inflam-
matory agent). Tai yra svarbi 
pr iemonė Beta 2 agonists 
neigiamam veikimui pašalinti. 

— Bronchų išplėtėjai niekad 
nevartotini kaip vienintelė 
terapeutinė intervencija pacien
tams su chroniška astma. 

Nauji klinikiniai tyrimai 
rodo, kad vienų Beta2 agonists 
vartojimas astmos terapijai dar 
ir toliau turi būti nagrinėjamas. 

Amerikoje Nacionalinis šir
dies, plaučių ir kraujo institutas 
(National Heart, Lung and 
Blood Institute — NHLBD prieš
uždegiminius vaistus naudoja 
Salmeterol ir Formoterol. Jie 
yra veiksmingi, gydant astmą. 

Cromolyn sodium taip pat 
naudojamas kaip priešuždegi
minis agentas, ypač chroniškos 
astmos atveju. Jis labai efekty
vus lengvos ir vidutinės astmos 
atveju, o taip pat jaunesniems 
pacientams. Jis naudojamas 
asmenims, kurie yra alergiški 
vaistams. Jis nėra efektyvus 
sunkiai sergantiems asmenis. 

Amerikos Nacionalinis šir
dies, plaučių ir kraujo institutas 
i lgalaikei priešuždegiminei 
terapijai pataria naudoti Cor-
ticosteroidus, kurie puikiai 
susidoroja su uždegimu, esant 
vidutinei ir stipriai astmai. 
Įkvepiant Corticosteroidų pre
paratus, galima gydyti astmą 
ilgą laiką, ir jie yra efektyvūs. 

Corticosteroidus ar Cromolyn 
naudoti kaip priešuždegiminį 
vaistą — pasirinkimas priklauso 
nuo daugelio faktorių: astmos 
sunkumo, paciento amžiaus, o 
taip pat nuo individualių ypaty
bių. 

Corticosteroidų įkvėpimas yra 
efektyvus, kai naudojamas du
kart dienoje; tačiau klinikiniuo
se tyrimuose pastebėta, kad pa
cientai reikalauja didesnių jo 
dozių — 500 mg per dieną. 

Visai neseni tyrimai rodo, kad 
net visai maži įkvepiamų Corti
costeroidų kiekiai daugeliui pa
cientų sumažina astmos sukel
tus sunkumus. Todėl neabejo
tinai laikoma, kad Corticoste
roidų įkvėpimas lieka efektyvi 
priemonė astmos terapijai. 

Kadangi astma yra uždegi
minė liga, todėl ir reikia gydyti 
priešuždegininiais vaistais. 

PAŠALINIMAS DALYKŲ, 
KURIE ŽADINA ASTMA 

— Kokią įtaką turi dulkės, 
šunys, katės ir pelėsiai? Jie visi 
gali sukelti nemalonių, o kar
tais ir pavojingų astmos simp
tomų. 
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1. Rask i te naujus n a m u s šun ims i r k a t ė m s . Tai ypač svarbu as tma sergan
t iems. 2. Naudok ime d u l k i ų s iu rb l į su l a b a i e f e k t y v i u f i l t r u , nepra le idž ianč iu 
atgal j kambar j l aba i s m u l k i u d u l k e l i ų . 3 . Dažna i v a l y k i m e lovų r ė m u s , 
p a l a i k y k i m e šva r i ą p a t a l y n ę , j s i r e n k i m e e l e k t r o s t a t i n į filtrą a n t 
š i ldymo ša ldymo sistemos angų. k u r i s su la i ko laba i mažas du l ke les , 
patenkančias į k a m b a r i u s iš l a u k o . 

— Ar galima išvengti šitų 
sužadintojų — įjautrintojų? 
Taip, bet jūs turite pakeisti-
pagerinti savo name ar bute 
aplinką ir gyvenimo sąlygas. 
Reikia pašalinti iš namų aler-
genus-įjautrintojus. Kadangi jus 
gyvenate aplinkoje, kuri pilna 
alergenų, esatą jų varginamas. 
Kad ir toks papildomas alerge
nas, kaip pavasarį mažos dalelės 
nuo žydinčių medžių, yra papil
domas astmos žadintojas. 

Sergantiesiems astma taip pat 
y r a rekomenduojami šie 
dalykai: 

— Rasti kitas patalpas šunims 
ir katėms. Tai ypač svarbu jūsų 
aplinkai. Alergiją iššaukiančios 
dalelės, esančios ant mėgiamų 
gyvulėlių, yra labai mažos ir jos 
kybo ore žymiai ilgiau, negu dul
kės. 

— Mažos dulkelės yra kita 
svarbi problema. Jos vyrauja 
namuose, ypač tamsiuose, ir 
iššaukia alerginę reakciją 
daugeliui žmonių. Jei jūsų 
astma yra ypač sunki, reikia 
naudoti labai efektyvų dulkių 
siurbliui filtrą (High-Efficiency 
Particulate Air — HEPA), ne
praleidžiantį dulkių į kambarį, 
ypač, jei gyvenate drėgname kli
mate. 

— Plaukite dažnai miegamuo
sius, lovų rėmus. Valykite kili
mus. 

— Reikia šalinti atsiradusius 
pelėsius, ypač drėgnose vietose. 
Jie taip pat sukelia alerginę 
reakciją. 

— Elekrostatinis filtras ant 
šildymo - šaldymo sistemos 
padeda šalinti iš oro įvairius 
alergenus - įjautrintojus. 

Taigi, geriausias dabar pata
riamas astmos gydymas yra 
įkvėpimas prieš uždegimą vais
tų. Jis kiekvienam astma
tikui pirmiausia naudotinas. 

Tokių vaistų pavyzdžiai yra 
Cromolyn, Sodium (Intai) ir 
įkvėpiami kortizoniniai vaistai 
— Corticosteroids. Gi vien simp-
tomatiškas bronchų spazmą at
palaiduojantis, iki šiol pla
čiausiai naudojamas astmos gy
dymas tik antroje eilėj, astmą 
gydant, naudojamas. Tokių 
vaistų pavyzdžiai yra Beta-
blocker — bronchų išplėtėjai — 
bronchodi lators. 

Todėl liaukimės ir toliau 
klausyti prekybininkų skelbi
mų. Jie perša nuo astmos vien 
tik bronchus išplečiančiuosius 
— vaistus įpurškiant, kurie nors 
tam kartui ir palengvina, bet 
astmos esmės netvarko. Reikia 
tartis su gydytoju ir vykdyti jo 
patarimus. 

Kai gydytojas nustatys, kuris 
jjautrintojas (alergenas) sukelia 
astmos priepuolį, reiks, aišku, 
įjautrintojų, kaip minėta, veng
ti: šunis, kates iš namų šalinti 
ir kitų įjautrintojų saugotis ir su 
gydytojo talka mažinti įsijaut
rinimą — tai specifinė imunote-
rapija (specific immuno-
therapy). 

Nuo astmos dar padeda įtam
pą mažinantis žmogaus regulia
rus gryname ore įvairus judė
jimas, darbavimasis, gimnasti
ka — aerobic exercise. Todėl 
vienas kitą skatinkime taip 
gimnastikuotis — darbuotis, nes 
toje srityje visi esame labai 
apsileidę. Taip pat nepamirš
kime savo aplinkoje piktžoles 
naikinti. 

O dabar štai kaip reikia elgtis. 
Visą laiką dėvėk popierinį vys
tyklą, gaunamą vaistinėse. Jį 
dažnai pagal reikalą keisk. O 
kad jis laikytųsi, užsimauk ant 
to vystyklo trumpas kelnaites. 

Jų ketur i dydžiai: small , 
(juosmeniui 34-36), medium 
(34-36), large (38-40), X-large 
(42-44). Ant tų kelnaičių dėvėk 
normalias apatines, trumpas ar 
ilgas. 

ŪMINĖ ŠLAPIMO TAKŲ 
INFEKCIJA PAS MOTERIS 

Gyd. Chirurgas-proktologas 
ANTANAS ADOMAVIČIUS 

Amerikoje arti 10-20% moterų 
serga šlapimo takų infekcija. 
Dauguma gydytojų naudoja 
standartinius gydymo metodus, 
kurie pastaruoju metu tapo ne 
tokie efektyvūs. 

Šlapimo takų infekcijos išsi
vystymo patogenezė. 

Bakteriologinę apatinių šla
pimo takų nekomplikuotą infek
ciją pas moteris pradėta tyrinėti 
ir ją labiau suprasti tik pasku
tiniu metu. 

Iš visų infekcijų, sukeliančių 
šlapimo takų uždegimą, 70% 
tenka Escherichia coli, kuri yra 
išmatose. Antrą vietą užima 
Stapylococcus saprophyticus, 
kuris randamas makšt ies 
skliaute ir sudaro 18%. Ma
žiausias procentas tenka Pro-
teus mirabilis ir Klebsiella 
pneumonieae, dėl kurių kaltės 
išsivysto šlapimo takų užde
gimas. 

i 
Infekcijos išsivystymas 

Šlapimo takų infekcija 
išsivysto, kai bakterijų titras 
pasiekia 102 kolonijų Imi. 
šlapimo. Esant 105 kolonijų Imi. 
šlapimo, moteris pradeda karš
čiuoti, atsiranda dizurijos reiš
kiniai ir šlapime randama bal
tųjų kraujo ląstelių. Kai kuriais 
atvejais infekciją sukelti gali ir 
Chlamydia trachomatis ar Neis-
seria gonorrhoeae, šiais atvejais 
turi būti atlikta tepinėliai iš 
uretros ir gimdos kaklelio. Bet 
dažniausiai pas 1/3 moterų 
ūminę štepimo takų infekciją 
sukelia K coli ar S. sapro
phyticus ir tirtas yra 102 ar 104 

kolonijų 1 ml šlapimo 

Virulentiškumo rodikliai 

Virulentiškumas — tai bak
terijų stiprumas sukelti uždegi
mą; kuo virulentiškesnės bak
terijos, tuo jos stipresnės ir ma
žesnio jų kiekio užtenka, kad 
atsirastų uždegimas. Esant 
virulentiškai infekcijai, reikia 
žymiai ilgiau skirti antibio
tikus. 

Simptomai 

— Karščiavimas 
— Disurija (nenormalus šlapi

nimasis) 
— Skausmingas šlapinimasis 

GYDYMAS 
Trumpas gydymo kursas 

Paprastai, esant nekompli
kuotiems šlapimo uždegimams, 
skiriama gydymui antibiotikai 
trumpą laiką. Racionalu panau 

Ištisinis gydymas 

Gydoma tradiciniai, skiriant 
antibiotikus 7 ar 10 dienų. 

3-jų dienų gydymas 

Laike 3-jų dienų skiriama 
maksimali dozė antibiotikų, kad 
pasiektų greitai reikiamą kon
centraciją antibiotikų šlapime ir 
kad greit gautų efektą. Šis 
gydymo būdas kai kuriais atve
jais geresnis už ištisinį gydymo 
būdą. Kokiu metodu gydyti, jo 
pasirinkimas pr ik laus nuo jau 
anksčiau minėtų faktorių ir į tai 
turi būti atsižvelgta kiekvienu 
atveju individualiai. 

Infekcijos a t sparumas ir 
jos pasikartojimas 

30% moterų, pas kurias yra 
užsitęsusi apatinių šlapimo 
takų infekcija, randama infekci
ja ir viršutinių šlapimo takų. 
dėl to pusei moterų reikia skir
ti ištisinį gydymo kursą anti
biotikais 10 dienų. 

Infekcija, kuri pasireiškia 
daugiau, kaip praėjus 2 savai
tėms po gydymo trumpu anti
biotikų kursu, tai dažniausiai 
yra naujos infekcijos atsiradi
mas, o ne tos pačios neišgydy-
mas. 

Antibiotikų pasir inkimas 

Norint, kad efektyviai veiktų 
antibiotikai, turi būti nustatyta 
sukėlėjas infekcijos ir tos in 
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ATLANTO NUGALĖTOJŲ 
ATMINIMUI 

Kaune pašventintas paminklo 
Steponui Dariui ir Stasiui Gi
rėnui kertinis akmuo. Pamink
las Atlanto nugalėtojams Ąžuo
lyne bus pastatytas pagal prieš 
karą skulptoriaus Broniaus 
Pundziaus sukurtą projektą. 
Paminklo statybai renkamos 
aukos. 

Monumentą tautos didvy
riams numatyta atidengti 1993 
m. liepos 17 d., minint „Lituani-
cos" skrydžio per Atlantą 
60-ąsias metines. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
168 East Super lor . Sulto 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. — (1-312) 337-1285 

Kab. (1-312) 735-4477; 
k a s . (708)246-0007; arba (708)246-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
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Valandos pagal susitarimą 

doti dideles dozes antibiotikų plauti dezinfekuojančiu skie-
trumpą laiką, kad greit pasiek- dmiu. Dezinfekuojantis skie 

f e k c i j o s j a u t r u m a s v i e n i e m s a r pnkiauso Hoiy Cross ir Christ ligoninėms 

kitiems antibiotikams. I VmM H l S J S S S C**em*° 
v I * * (1-512) 454-5545 (veikia 24 vai.) 
Vagimtis, cervicitis, uretntis Įurm., antr.. ketv., penki, nuo 12 iki 6 v v 

ir pyelonrfritis turi panašius 
simptomus, kaip ir cistitas. 
Vaginitis ir cervicitis gali būti 
diagnozuoti laboratoriniais tyri
mais. Nustatyti infekcijos loka
lizaciją dažniausiai nustatoma 
klinikinių simptomų pagalba. 

Vaistas turi greitai patekti 
į šlapimą ir pasiekti reikiamą 
koncentraciją šlapime, kad 
paveiktų tą ar kitą infekciją. 

Antibiotikas turi paveikti ir 
sunaikinti abi patogenetines 
bakterijas šlapimtakio, tai 
lactobacilą ir anerobus iš 
makšties. 

Gydymą antibiotikais turi 
skirti gydytojas ar urologas, pa
čioms gydytis jokiu būdu nega
lima. 

PROFILAKTIKA 

1. Pasišlapinus, šluostantis, 
kryptis turi būti link išeinamos 
angos, o ne atvirkščiai. 

2. Pasituštinus būtina apsi-

KAI PENSININKUI 
REIKALINGAS 
VYSTYKLAS 

Klausimas. Esu jau žilstantis 
ir man pasišlapinus, o kartais 
dar ir po kiek laiko nuvarva vie-
nas-kitas lašas j kelnes. Bijau, 
kad neimčiau atsiduoti šlapimu. 
Kaip man tvarkytis? 

Atsakymas. Tai su šarma 
galįs atsirasti negerumas. Tar
kim su savu gydytoii ai urologu: 
gali turėti perpildytą ir ne visai 
išsituštinančią pūsle dėl pro
statos padidėjimo ar kitokios 
netvarkos šlapimo takuose. Jis 
patars. 

tum reikiamą koncentraciją 
šlapime. 

Pastebėta, kad žmonės tuojau 
nutraukia antibiotikų ėmimą, 
jei praeina visi uždegimo 
simptomai. Trumpas gydymo 
kursas yra efektyvus, bet ne 
visoms moterims tinka. 

Moterų šlapimo takų infekci
jos, gydomos trumpu antibioti
kų kursu, kontraindikacijos yra 
šios: 

— Simptomai esantys daugiau 
kaip 6-ias dienas 

— Diabetas 
— Nėštumas 
— Imuninės ligos (pvz. AIDS, 

vėžys) 
— Anomalijos šlapimo takų 
— Pomenopauzinė būklė 
— Gyvenimo anamnezėje, 

sirgusi šlapino takų infekcija, 
kuri užsitęsė daugiau kaip 6 sa
vaites 

— Kliniškai ar simptomatiš-
kai yra požymiai viršutinių 
šlapimo taV>' infekcijos. 

dinys apsiplovimams turi būti 
naudojamas 2 kartus dienoje 
rytą ir vakare. 

3. Gausus skysčių gėrimas, 
dėl ko dažniau šlapinamasi, 
tada neužsistovi ir išplaunama 
infekcija. Profilaktiškai reikia 
išgerti 1 galioną skysčių, o esant 
uždegimui, reikia išgerti 2 ga
lionus skysčių į dieną. 

4. Neužlaikyti šlapimo, jei 
nori šlapintis — tuojau ir šlapin-
kis. 

5. Moterys-gerkit daug nau
dingų skysčių ir nebijokit, kad 
naktj reiks keltis šlapintis, nes 
tas blogumas, kai susergi šla
pimo takų infekcija, yra 1000 
kartų blogesnis, negu atsikė
limas naktį pasišlapinti. Pasidė
kit indą, j kurį galėtumėte pasi
šlapinti, kad nereiktų eiti į 
tualetą. 

Moterys - atminkite ir vykdy
kite, asmens higiena yra pa
grindinė priemonė išvengti 
šlapimo takų infekcijos. 

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

SPECIALYBĖ — Širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos 

Sąskaitas siunčiame tiesiog g Medicare 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALY8Ė - AKIŲ LIGOS 

39O0 W. M St. Tel (706) 432-0101 
Valandos ragai susitarimą 

Pirmd 3 v p p.-7 VV. antro1 12:30-3 v p p 
trečd uždarytaa. ketve) 1-3 v.p.p.. penktd 

ir šeStd. 9 v r -12 v.p.p. 

6132 S. KEDZIE Ave., Chicago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312) 4694441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS, ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGMA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tc4. (1-312) S6S-2602 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tel kabineto Ir buto: (708)662-4119 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 t o . SOth Ave., Cicero 

Kasdien 1 M 8 vai vak 
šskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

O r . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
S635 S. PulMkl Rd . Chicago 

312-665-1955 
172 Schlller St., tlmhurst, IL 60126 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais te< 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 

2464 W. 7 1 * Street 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Or. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave . , Ortend Parfc 
706-349-6100 

10 W. Martin, Napervllle 
706-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-657-6363 

Kab. tai. (1-312) 666-0346; 
Raz. (1-312) 779-6633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

428S W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm ir ketv. 12-4 

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

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

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — Š IRDIES L IGOSI 

7 7 2 2 8 . K a d z l a A v a . , 
Chicago , III. 6 0 6 5 2 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ava., EloJn, M. 60120 
Tel. (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tai. (708) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai. (706) 446-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto t a i . (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 565-7755 

ARAS Ž L I O B A , M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

A K l y u G O S 
Good Samarltan Medical Cantar-

Naoarvi!!* Cempue 
1020 E. OfekM Ava., Surte 310. 

NsaarvMa IL 60663 
Tat. 1-706-527-0090 

Valandos pagal 

IL 60863 
527-0090 
ai susitarimą 



Ką mums reiškia 

LAPKRIČIO 23-JI 
Tai yra diena, pro kurią mes 

negalime praeiti jos nepaminė
ję. Jeigu jos nebūtų buvę, tai 
Vasario 16-tos deklaracija nebū
tų buvusi įgyvendinta, o tuomet 
ir Kove 11-tos nebūtų buvę. Vi
suomet yra istorinis dėsningu
mas, įvykiai tam tikra tvarka 
vyksta. Labai retai pripuolamai 
kas nors teatsitinka. Visi didieji 
įvykiai ir pasikeitimai greičiau
siai tolimoje praeityje savo šak
nis turėjo. Tik žmonės nežinoda
mi dažnai galvoja, kad svarbūs 
įvykiai tik kam nors pasiūlius 
atsitiko. O jie brendo kaip grū
das dirvoje ir laukė ateinančio 
pavasario. Viskam turi būti pa
rengta dirva ir pribrendęs lai
kas. Jeigu nebūtų buvę „Auš
ros", „Varpo" ir Vilniaus Di
džiojo seimo, tai ir vėliau vyku
sių įvykių nebūtų buvę. 

Lapkričio 23-ją dieną buvo pa
sėta sėkla, mums davusi tuos 
drąsuolius, kurie 1941 m. birže
lio 21-22 d. išsikasė jau aprū
dijusius pistoletus ar daržinėje 
iš po kraigo šautuvą išsitraukė. 
Taip pat ir tie, kurie, 1944 m. 
vasarai besibaigiant, su šautu
vais į miškus išėjo. Visi tie, 
kurie tik su šautuvais rankose 
išdrįso stoti prieš tą apokaliptinį 
žvėrį, prieš kurį pasaulio didie
ji lenkėsi ir kruvinas aukas jam 
aukojo. Ir jų pirmtakūnai, kurie 
1918-1919 m. klumpėti ir be
g ink l ia i išgirdo lapkričio 
23-sios žinią ir išėjo tėvynės gin
t i , nors apie ją daugelis net tik
ro supratimo neturėjo, kadangi 
tais laikais daugeliui visas jų 
pasaulis beveik tik į parapijos 
ribas sutilpo. O už jos jau buvo 
svetimas pasaulis. Šios dienos 
prisiminimas yra skirtas vi
siems tiems, kurie ne žodžiais, 
bet savo darbais ir gyvybėmis 
Tėvynę gynė. 

Nors Pirmasis pasaulinis ka
ras jau ėjo į galą, tačiau vokie
čių geležinės replės tebelaikė 
kraštą savo žnyplėse. Lenkai 
tuo atžvilgiu buvo laimingesni, 
nors ir būdami okupuoti, bet jau 
1917 m. pradėjo kariuomenės 
organizavimą. Lietuvos padėtis 
buvo blogesnė, kadangi net žmo
nių neturėjo, kurie būtų galėję 
organizacinį darbą pradėti. Vo
kietijai ir Rusijai pasirašius 
sutartį Lietuvos Brastoje, karo 
veiksmams rytuose sustojus, lie
tuviai kariai pradėjo grįžti. Ka
riuomenės organizavimo reika
las pasidarė aktualesnis. 1918 
m. lapkričio 11d. buvo sudaryta 
pirmoji Lietuvos vyriausybė, 
kurioje ministras pirm. ir krašto 
apsaugos ministras buvo prof. 
A. Voldemaras. Teko skaityti, 
kad jis karinių pajėgų organi
zuoti neskubėjo, nes tikėjo, kad, 
Lietuvai paskelbus neutralite
tą, niekas jos neišdrįs pulti. Tad 
kariuomenės organizavimas bu
vo beveik porą savaičių suvėlin
tas . 1918 m. lapkričio 23 d. 
Vilniuje buvo išleistas pirmas 
įsakymas Lietuvos kariuomenei 
ir įsakymas steigti 1-mą pėst. 
pulką, kurio vadu paskirtas J. 
Galvydis-Bykauskas. įsakymą 
pasirašė prof. A. Voldemaras, 
krašto apsaugos ministras. Tad 
ši diena laikoma Lietuvos ka
riuomenės įsteigimu, ir Lietuvo
je minima kaip Kariuomenės 
diena. 

Pradžioje organizavimas vyko 
labai lėtai. Trūko aprangos, 
ginklų ir lėšų, taip pat trūko ir 
iniciatyvos. Gruodžio 24 d. pa
sikeitė vyriausybė, ir minist. 
pirm. tapo Mykolas Sleževičius. 
Krašto apsaugos ministru buvo 

LIETUVOS KARIUOMENĖ 
IR PARTIZANAI 

paskirtas kar. Mykolas Velykis. 
Naujoji vyriausybė gruodžio 29 
d. išleido atsišaukimą į tautą, 
kas paskatino savanorių atvyki
mą. Kariuomenei vos pradėjus 
organizuotis, j a u veržėsi 
bolševikų armijos. Vyriausybė, 
kuri tuo metu buvo Vilniuje, 
pradėjo evakuotis ir gruodžio 31 
d. atsikėlė į Kauną. Bolševikų 
jėgos tuo metu susidarė iš 3-jų 
divizijų su artilerijos daliniais, 
o Lietuva Vilniui ginti teturėjo 
vieną kuopą, kuriai vadovavo 
kar. K. Škirpa (pirmasis savano
ris). Bolševikai, užėmę Vilnių 
sausio 5 d., jame nesustojo, bet 
veržėsi tolyn. Pskovo divizija, 
kuri užėmė Vilnių, po to pasiva
dino „lietuviškąja" divizija. 

1919 m. sausio mėnesio gale 
bolševikai jau buvo užėmę apie 
du trečdalius Lietuvos teritori
jos ir pradėjo supti Kauną. Pir
masis žymesnis jiems pasiprie
šinimas įvyko 1919.II.7, kuomet 
Kėdainių puolimą atmušė ma
žas savanorių dalinys, vadovau
jamas kar. J. Variakojo. Šiose 
kautynėse žuvo savanoris Povi
las Lukšys, tapęs pirmąja nepri
klausomybės kovų auka. Pirmą
jį puolimą atlaikius, į pagalbą 
atvyko vokiečių batalionas. Ko
vų eiga pasisuko kita linkme, ir 
buvo pradėtas užimtų Lietuvos 
vietovių išvadavimas. Nebaigus 
kovų su bolševikais, atsirado 
kitas priešas. Iš Latvijos pradė
jo brautis bermontininkai. Tai 
buvo gerai ginkluotų ir kovose 
užgrūdintų vokiečių daliniai. 
Tad, nebaigus bolševikų išvary
ti, reikėjo prieš bermontininkus 
dalį pajėgų permesti. Buvome 
beveik užmiršę lenkus, kurie 
dar prieš bermontininkus į'Lie-
vą brovėsi, užėmė Gardiną ir 
Vilnių. Jų neminėjome todėl, 
kad tuo metu boševikai sudarė 
didesnę grėsmę. Tik didelės bol
ševikų jėgos, kurios brovėsi į 
pačią Lenkiją, laikinai lenkų 
pavojų buvo sumažinę. 

Po sėkmingos Zarasų operaci
jos 1919.Vm.30 lietuvių dali
niai pasiekė Dauguvą, tad šis 
sparnas buvo apsaugotas. Dali
niai buvo permesti prieš ber
montininkus. Lapkričio pra
džioje pradėtas plačios apimties 
puolimas, ir po sėkmingų kovų 
bermontininkai XII. 15 Lietuvą 
apleido. Liko lenkai, kurie, 
prancūzų ramiami ir apginkluo
ti, norėjo „mocarstvą" atkurti. 
Po permainingų kovų spalio 7 d. 
buvo pasirašyta Suvalkų sutar
tis, pagal kurią Suvalkai, Seinai 
ir Vilnius buvo Lietuvos pusėje 
palikti. Kaip žinome, lenkai tą 
sutartį po dviejų dienų sulaužė. 
Lenkams užėmus Vilnių ir treč
dalį etnografinės Lietuvos, ali-
jantams įsikišus, kovos nu
trauktos, bet taika nebuvo at
statyta. 

Tai buvo tikroji herojika, kuo
met lietuvis kaimietis, dažnai 
net bemokslis, išėjo Tėvynės 
ginti. Pradėjus valstybei at
sistatyti ir turtėti, tuo pačiu 
ėmė mažėti idealizmas. Kuomet 
reikėjo Lietuvą vėl ginti, tai jos 
gynėjų nebebuvo. „Kai rusai 
peržengė Lietuvos sieną, kariuo
menės pasigedo visa Lietuva. 
Pasigedo vyrai ir moterys, pasi
gedo jaunimas, pasigedo tautos 
dainiai. Štai mūsų poetas Ais
tis rašė: Vienas kraujo lašas būt 
tave nuplovęs / 0 varge jo vie
no tu pasigedai. / Nors stiprybę 
sėmėm iš gilios senovės, / Liko 
netesėti mūsų pažadai („Karys" 
1986 - lapkritis)". 

J . Ž. 

Versdamas paskutinius Lietu
voje leidžiamo „Kario" nume
rius, nedaug žinių galėjau rasti ' 
apie naująją Lietuvos res
publikos kariuomenę. Išspaus
dintas įdomus pokalbis su kraš
to apsaugos ministro patarėju 
Bronium Kelpšų, trečios kartos 
Amerikos .lietuviu ir Amerikos 
parašiutininkų karininku. Jis 
savanoriu atvyko padėti nauja
jai Lietuvos kariuomenei. Į 
klausimą, kas jam geriausiai 
patiko Lietuvoje: lietuvaitės la
bai gražios. Gilų įspūdį jam 
paliko Lietuvos karininkų ir 
karių entuziazmas, tačiau jiems 
trūksta pagrindinių taktinių 
žinių. 

Pirmieji mokslo metai prasi
dėjo naujai atidarytoje Karo 
mokykloje Vilniuje. Rugsėjo 30 
d. iški lmingai a t idaryta . 
Vyriausias kariuomenės 
kapelionas kun. A. Svarinskas 
pašventino mokyklos vėliavą, 
pasveikino Vyt. Landsbergis ir 
krašto apsaugos ministras But
kevičius. Iš viso mokysis 125 
kariūnai. Mokykla įsikūrusi 
buv. Sapiegų rūmuose, iš kurių 
neseniai pasitraukė rusų karei
viai. 

Rugpjūčio 15 d. Vilniuje, 
Jaunimo teatre, įvyko Savano
riško Krašto Apsaugos — SKAT 
tarnybos suvažiavimas. Prieš 
pradedant ilgus posėdžius 
salėje, savanoriai dalyvavo 
iškilmingoje rikiuotėje Vilniaus 
senamiesty, šv. Mišiose Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Praeivių 
dėmesį patraukė naujos rau
donos beretės ir automatai. 
Šauniai žengė savanoriai. Pasi
rodo, kad jiems trūksta uni
formų, ginklų, transporto, 
daugelyje miestų skurdžios 
patalpos. Gal patalpų atsiras, jei 
išsikels rusų kareiviai. Bet jų 
išsikėlimas jau sustabdytas. 

Pirmasis Lietuvos naujojo lai
vyno laipsnis, jūrų komandoro, 
suteiktas buv. sovietų laivyno 
antro rango kapitonui Eugeni
jui Nazelskiui. Jis taip pat bai
gęs sovietų jūrų akademiją ir 
raketų mokyklą. Lietuvoje 
apgynęs Vilniaus universitete 
disertaciją pedagogikos moksle. 

CNN žurnalistas, vizituo
damas Lietuvos karių įstaigas, 
matė jose, pagal jį: „Vakaruose 
nežinomo part izanų vado 
Daumanto portretus". 

Dešimt metų trukęs partiza
ninis karas — viena iš teisėtų ir 
būtinų tautos savigynos formų. 
Ji prilygsta didvyriškam Suomi
jos žiemos karui, kaip ir Af-

HENRIKAS KUDREIKIS 

ganistano patriotų prieš rusų 
agresorius. Partizanai kovojo 
sunkiausiomis sąlygomis, jie 
buvo organizuoti ir laikėsi 
Lietuvos Respublikos ka
riuomenės statutų, dėvėjo jos 
uniformas. 

Pagal „Tremtinį" (nr. 18, 
19921 ja" treti metai, bet iki šiol 
partizano, rezistento, politinio 
kalinio ir tremtu o statusas 
neapibrėžtas . Pirmiausia 
reikėtų priimti įstatymą, nusta
t an t į pasipriešinimo kovų 
reikšmę ir svarbą, ginant Lietu
vos nepriklausomybę, drauge 
apibrėžiant tų kovų daly-
vių-partizanų, ryšininkų, rė
mėjų, taip pat politinių kalinių 
ir tremtinių statusą bei teises. 
Iki šiol nekalbama apie 
moralinę visuomenės skolą 
kovų dalyviams. Partizanai 
turėtų būti prilyginti valstybės 
ginkluotų pajėgų (kariuomenės, 
krašto apsaugos dalinių) na
r iams. Reikėtų pripažinti 
gyviems išlikusiems ir žuvu
siems jų įgytus karinius 
laipsnius; juridiškai įteisinti 
partizanų vadovybės suteiktus 
apdovanojimus, pasižymėjimo 
ženklus partizanų ryšininkams 
ir rėmėjams; sužeistų pasiprie
šinimo kovų dalyvių teises suly
ginti su Krašto apsaugos karių 
teisėmis; pasenusiems ir beglo
biams pasipriešinimo kovų daly
viams suteikti deramą globą ir 
rūpestį. 

Partizaninio karo ir apskritai 
rezistencijos laikotarpio medžia
gos r inkimas ir istorijos 
raš? maL turėtų būti laikomas 
neatidėliotinu valstybinės svar
bos reikalu. Šį darbą turėtų at
likti valstybinė institucija, 
teikiant pagalbą ir visuomenei. 
Rezistencija turėtų būti dės
toma mokyklose kaip pri
valomas dalykas. Reiktų taip 
pat sudaryti partizanų garbės 
teismą ir pavesti jam nagrinėti 
bylas. KGB aktyvai ir liu
dininkų parodymai būtų inves-
tigacijos pagrindai. 

Deja, žinant, kad rinkimus 
laimėjo Demokratinė darbo (ar 
pro-komunistų) partija, partijos 
sąrašuose visa eilė KGB narių, 
ypač aršus stribas ir komunis
tas rašytojas Petkevičius, stri
bas Zelenis, kuris tik neseniai 
spaudoje gyrėsi, kaip sunaiki
nęs partizanų bunkerius, vargu 
ar šie pasiūlymai bus priimti. 

Šio straipsnio autorius siūlo 
kiekvienam gyvam išlikusiam 

partizanui (o jų tik sauja) nu
pirkti diaginalinės medžiagos 
uniformas. Uniforma turėtų bū-» 
ti 1939 metų Lietuvos kariuo
menės pavyzdžio, gal su vaka
rietiško sukirpimo švarku, tam
siai žalios spalvos, kad tuo skir
tųsi nuo reguliarios ka
riuomenės uniformos. Parti
zanai ant rankovių nešiotų spe
cialiai dailininkų parengtus 
savo rinktinių (Kęstučio, Tauro, 
Dainavos, Prisikėlimo) ir kitus 
ženkluas. Atskirais ženklais ar 
uniformomis turėtų būt i 
pagerbti visi ryšininkai,-ės ir 
rėmėjai. Kepurės būtų Lietuvos 
kariuomenės formos. Baisu žiū
rėti, kaip dabartiniai Lietuvos 
šauliai nešioja rusiško su
kirpimo uniformas, o dar žiau
riau atrodo milžiniško dydžio 
rusų generolų kepurės. Atiduo
ti jas Lietuvos gandrams lizdų 
krovimui. 

Uniformas partizanams dova
noti privalėtume mes: JAV, 
Kanados ir Australijos lietuviai, 
ypač buvę kariai ir šauliai. 
Partizanų pagerbimas — visų 
lietuvių tautos narių pareiga. 

Didžių vyrų atminimas yra ne 
mažiau naudingas negu jų 
buvimas. Seneca 

NUODINGAS T AIVO 
KRŪVIS 

Japonų laivas, pakrautas be
veik dviejų tonų svorio mirtinai 
nuodingo plutonijaus oksido 
krūviu, lapkričio 7 d. išplaukė 
iš Prancūzijos Chebourg uosto į 
Japoniją. Tai pirmoji tokia pa
vojingu krūviu pakrauto laivo 
kelionė per vandenynus. 

Dėl plutonijaus pervežimo 
stiprų protestą reiškė ne t ik 
gamtosaugos organizacijos, bet 
ir įvairūs kiti sąjūdžiai bei 
pavieniai piliečiai. Didžiausias 
pavojus: galima nelaimė kelio
nės metu. Plutonijaus paleidi
mas į vandenį padarytų astro
nomiško dydžio žalą aplinkai. 
Be to, tokie kroviniai gali būti 
patrauklus taikinys teroristų 
grupėms ar nedraugiškos vals
tybės valdžiai. Kartą pradėjus 
sėkmingą plutonijaus perveži
mą iš vieno žemyno ar iš vieno 
krašto į kitą laivais, tokie per
vežimai sutankėtų, pasidarytų 
nuolatiniai ir grėmė kaskart 
didėtų, nes po kiek laiko, 
įsitikinus, kad viskas eina gan 
sėkmingai, gali įsivyrauti nerū
pestingumas, kuris iššauks ne
laimę. 

Šį kartą japonai ir prancūzai 
dėjo daug pastangų, kad laivo 
krūvis būtų apsaugotas nuo 
visų galimų ir t ik įsivaiz
duojamų netikėtumų, nelaimių 
ar pavojų. Laivą — Akatsuki 

Maru lydi ginkluoti karo laivai, 
jo kelionės progresą iš erdvių 
s tebi sateli tas. Numatytas 
kelias iki šiol laikomas griež
čiausioje paslaptyje, bijant 
sabotažo ar nelaukto užpuolimo. 
Prancūzija tvirtina, kad tuo 
būdu gabenamas plutonijus yra 
visiškai apsaugotas ir bijoti 
nereikia. Nemažai valstybių, jų 
tarpe Pietų Afrika, Čilė, Argen
t ina, Filipinai ir kai kurios Ra
miojo vandenyno salos uždraudė 
laivui įplaukti į jų teritorinius 
vandenis, o kitos kelionę stebi 
gan skeptiškai ir sprendimus 
dėl tolimesnių įvykių darysian
čios vėliau. 

Plutonijus buvo išskirtas 
Prancūzijos fabrike, esančiame 
neto l i Chebourg uosto, iš 
atlaikų, atvežtų iš Japonijos 
branduolinės energijos reakto
rių. Paruoštas plutonijus vėl 
grąžinamas japonams ir bus 
panaudotas kaip kuras naujos 
rūšies reaktoriuose (anksčiau 
juose buvo vartotas tik sustip
r i n t a s urani jus) . Kadangi 
reaktorius Japonijoje dar nepa
ruoštas, plutonijaus atsargos 
bus sandėliuojamos. Dar apie 20 
tonų plutonijaus yra paruošta 
siuntimui į Japoniją, todėl ši 
pirmoji siunta yra tik priemonių 
išbandymas. Jeigu viskas gerai 
seksis, panašus kiekis plutoni
jaus jau išskirtas ir Anglijos 
Sellafield įmonėje, paruoštas ve
žimui j Japoniją. D.B. 

Kauno I rinktinės Žemės ūkio ministerijos kuopos šauliai po Velykų pamaldų išeina iš įgulos 
bažnvčios '1938 m A XT „ „ . . 

3 Nuotr. K. Daugėlos 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 

— Jis net karo lauko policijos nešaukė. Būtų 
pašaukęs, sukvailę belgai kažin kada būtų namo parsi-
radę, o jis, matyti, norėjo, kad jie ramiai grįžtų. 

Amerikiečio žiaurumas pakibo ore, ir Živilė pralupo 
antrą šokolado plytelę. Nejučia dingtelėjo, kad savo 
kalba pakeičiau Živilės nusiteikimą, ir negalėjau 
pasakyti, kad dėl to būčiau pajutęs kokį malonumą. 
Būtų lyg geriau buvę, kad būčiau neišsižiojęs. 

Motina tuo tarpu ėmė šnekėti apie paliktus namus. 
Sužinojau, kad jie turėjo gražų penkiasdešimt hektarų 
ūkį, kad pirmąjį vežimą nebuvo paimti, jeigu ne karas, 
vežimo tikrai nebūtų išvengę. Kai frontas buvo čia pat, 
jie išsivežę tik gyvybę. 

— Ir abu sarčius, — pridėjo Živilė. 
13. 
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— Rusas koks, Zivilyte, — įsiterpė motina. — Tokių 
eiklių, kaip mūsų obelmušė, nedaug tebuvo. Laibako-
jė tokia. Živilė, grįžusi iš mokyklos, tuoj pasibalnodavo 
ir kaip vėjas išlėkdavo. Rudenį šauliai miestely reng
davo arklių lenktynes, Živilė jas visas ir laimėdavo. 

— Ne visas, — įterpė Živilė. — Pernai laimėjo poli
cijos viršininkas. 

— Laimėjo, kad tavęs nebuvo, — trumpai pridėjo 
tėvas. 

— Živilė tą sykį negalėjo išeiti iš mokyklos, — 
paaiškino tėvas. Kitą rytą anksti pažadino mašinų burzgimas. Vežė 

— Galėjau išeiti, tik negalėjau pakęsti policijos vir- rusus. Norėjo vežti ir ukrainiečius, bet tie atsisakė dėjo, pagalvojo, kad jo vokiečiu kalbos jie nesupranta 
šininko lindimo. grįžti į Rusiją. Sunkvežimiai su rusais išstovėjo beveik Ū- paprašė persakyti lenkiškai. Dar pasakė pridėti, kad 

Motina taip pakėlė akis, jog ir aklas galėjo pama- ligi priešpiečių. Atvažiavo kapitonas ir du leitenantai, j U O s veš ne į Lenkiją, bet į netoliese esančią lenkų 
tyti, kad tai jai buvo naujiena. sakė, kad jie kažin kokio amerikiečių karinio saugumo stovyklą, o iš ten per Elbę į anglų zoną. 

— To niekada mums nesakei. žmonės, ukrainiečiams įrodinėjo, kad jiems tenai nieko Nuėjęs į daržinę, persakiau, bet pakilo tik keli, o 
— Nenorėjau. Jis buvo toks geras jūsų draugas. Da- neatsitiks, kad amerikiečiai kitaip negali. Taip yra su ^įti net nepajudėjo. Iš daugiau kaip trijų šimtų lenkų, 

bar niekas nebesvarbu. Mes kažin kur, jis kažin kur. rusais susitarę, jog tuoj po karo rusams grąžins visus į sunkvežimius sulipo gal penkiolika. Vora pastovėjo 

samčiu iš katilo dugno pagriebtų, kad daugiau ir dau
giau įpiltų, kiti šaukė, kad jie netylės chlopų badu 
marinami, vienas net pagrasino visą sriubą dalinto
ja i ant galvos išpilti. Bet nepylė. Vienu tarpu pirmi
ninkas, kuris visą laiką sukinėjosi apie maistą, pasakė: 

— Jeigu kas negerai, pakvieskit komendantą, tegu 
j is irgi pamato, o gal man pačiam pakviesti, kad savo 
akimis pamatytų, kaip jūs elgiatės. 

Šnekėjo, urzgė, bet lauk nė vienas neliejo, padar-
žinėje mėsgalių nė vienas nemetė. Net atvirkščiai, tie, 
kur ie daržinėje gulėjo įsimaišę tarp lenkų, girdėjo 
šnekant, kad litvincai labai skaniai gamina valgį. 
Daug skaniau, negu gamino prancūzai. Bet tokios pa
stabos buvo tik sau patiems. 

Po pietų vėl įvažiavo vora sunkvežimių. Komendan
t a s atėjo į daržinę ir pranešė, kad tie sunkvežimiai len
kams ir kad tuoj sėstų važiuoti. Kai nė vienas nepaju-

Daugelio gyvenimuose ma
tyti, kad jų kančios savotiškai 
juos patenkina, nes jio jose pa
togiai jaučiasi. Jie savo gyve
nimus paverčia gyvu pragaru, 
bet pažįstamu. 

Tittm Dnsa 

Kur mes, tai žinom. Mes čia. Iš amerikiečio malonės 
geriam šampaną, rūkom cigarus ir valgom šokoladą. 
Iš tos pat rankos, kuri šį rytą du rusus nužudė. 

• | — Tai kažin kaip ten buvo. Rusai sako, kad du 
lenkus, — pirmą sykį prašneko Mikas. — Vieni sako 

Stiprių žmonių esame reika- tuos, kiti kitus, o kur dingo lavonai, niekas nematė, 
lingi, nes stovime prieš didelį Vokiečiai jau baigia išvažinėti, bet lavonų nėra Argi 
uždavinį — nesunykti trąša jie būtų tuos lenkus ar rusus su savim pasiėmę, 
svetimuosiuose, o išsiskleisti Tada jiems persakiau, koks jis buvo su belgais ir 
pasaulyje Lietuvos žiedu, ku- su lenkais. Ypač su belgais, bet nieko nešovė. Belgams 
riant dvasinės erdvės Lietuvą, nė pistoleto nereikėjo rodyti. Akys ir suakmenėjęs 

Dr. Juozas Girnius veidas geriau veikė už pistoletą. 

jų žmones. Nors kapitonas neblogai kalbėjo vokiškai, 
bet ukrainiečių vienas kitas vokiškai tik šiek tiek grai
bėsi, tai net mane pasišaukė talkon. Vis tiek ukrai
niečiai nesileido įtikinami. Jie savo reikalą sutraukė 
į labai paprastą, bet gana logišką paaiškinimą: pasi-
žadėjot grąžinti rusus ir grąžinkite. Mes ne rusai ir 
nenorim jokių reikalų turėti su rusais. 

Kokią valandą pavargę ir nieko nepešę, karininkai 
išvažiavo, sunkvežimiai su rusais paskui juos išriedėjo, 
o mes dar pasilikom. 

Maistą parvežė, bet lenkai savo dalies neėmė, tik, 
maistą dalinant, kai kurie kabinėjosi: reikalavo, kad 

keliolika minučių ir išvažiavo. Komendantas, nieko 
nepasakęs, apžergė motociklą ir pats išlėkė. Po kokios 
valandos grįžo jis, grįžo ir sunkvežimiai. 

Palikęs motociklą prie rūmų, vėl sugrįžo į daržinę. 
Ilgai šnekino lenkų pirmininką, bet tas, išklausęs 
komendanto vokiško aiškinimo, persakė saviems len
kiškai, kad amerikiečiai daro, ką gali, kad jie patys 
užimti savo kariuomenės transpotu ir negali nekari
niams reikalams skirti tiek sunkvežimių, kiek reikėtų. 
J ie padeda, kiek gali, bet nori, kad žmonės iš savo pusės 
jiems irgi galėtų padėti. _ 

(Bus daugiau) 
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Telšių Kunigų seminarijoje su buv. mokslo draugais: kair.-ie J. Eks. vyks. 
Antanas Vaičius, viduryje P. Vaičekauskas, dešinėje seminarijos rektorius 
mons. Kazimieras Gaščiūnas. 

SUGRĮŽAUĮ LIETUVĄ 
P O V I L A S V A I Č E K A U S K A S 

(Pabaiga) 
Kad mes turėjome reikalų su 

blogio imperijos įsikūnijimu, 
toliau tęsdamas temą apie KGB 
rūmus Vilniuje, galėčiau pa
teikt i pavyzdį iš Algio Kava
liausko man perduotų įspūdžių, 
anuomet taip pat patirtų KGB 
centrinėje būstinėje. Susitikau 
su juo Vilniuje, netoliese TV 
bokšto. Sudervės gatvėje. Tai 
t ikrai nuostabi asmenybė, bu
vęs Vilniaus pedagoginio in
st i tuto paskutinių kursų stu
dentas , kalėjęs kartu su vysk. 
Borisevičium vienoje kameroje, 
sąmoningas katalikas, pilnas 
gyvos kriftSSionišRfcs dvasios, 
uo lus Mari jos garb in to jas , 
v i enas pagr ind in ių Aušros 
Vartų kolegijos organizatorių. 
J i s man pasakojo, jog tardymų 
kambariuose, kurie kartu buvo 
ir kankin imo vietos, vienas iš 
mūsų bylos tardytojų skyr. vir
š in inkas majoras Kaplan, žydų 
tautybės , gana apkūnus, vidu
t inio ūgio, rudomis ak imis 
čekistas, degdamas baisia ne
apykanta Kristui ir krikščiony
bei, jo klausė: Ar tu esi Jėzus 
Kristus?.. ." Kankinimui, plaki
mui jų būdavo naudojamas bizū
nas, supintas iš vielų, aptrauktų 
guma.. . 

Kalbėjausi telefonu su kun. 
Kaz imie ru Vaičioniu, t ik ru 
skausmo vyru. Jam KGB 20 
metų neleido sugrįžti į Lietuvą, 
kurį laiką vargoninkavo Latvi
joje. Leningrado kalėjime už 
laikymą šv. Mišių ir pamokslą 
ukrainiečiams bei lietuviams 
buvo sodinamas į karcerį. Dabar 
j is š iaurės Aukštaitijoje, Cei
kinių parapijos klebonas, pui
kiai eiliuotai išvertęs Senojo 
tes tamento Psalmes, apie ku
rias palankiai pasisakė Romoje 
prelatas Tulaba. 

Grįžtant nuo KGB rūmų te 
mos. prie įvykių ir ginčų Aukš-
čiausiojoj Taryboje, kur iuos 
sekiau viešnagės metu per 
radiją, televiziją ir spaudoje— 
teko aiškiai patirti pragaištinga 
kairiosios pusės veiklą. Man 
liko atmintyje per radijo trans
liaciją AT deputatės Nijolės 
Ambrazaitytės pasakyti žodžiai: 
,,...kad jūs matytumėt jų vei
dus...", kaip jie šneka ir ciniškai 
maivosi, tas buvo taikoma tiems 
„perbėgėliams*' iš Tautos pa
žangos frakcijos pas kairiuosius. 
Tai toji vadinama kairioji pusė 
lyg sudarė viena bloką, susidc 

dantį iš liberalų, centro, sočiai 
demokratų, lenkų, buvusios Lie 
tuvos Kompartijos, užsidėjusios 
naują vardą, pasikrikštijusios 
LDDP. Tautos pažangos judėji
mo atstovų. Tai jie ir sudarė 
Par lamente daugumą. Jie de
rindavo tarpusavyje savo veiks 
mus ir akcijas. Šita kairioji pusė 
aiškiai buvo matyti, jog ruošiasi 
ateiti į valdžią po seimo rin

kimų. Ši grupė, ypač LDDP, la
bai turt inga, nes ją remia pasi
turintys verslininkai, buvusio 
komunistinio valdymo aparato 
valdininkai, kolchozų pirmi
ninkai, dažnai neteisėtai pasisa
vinę, „privatizavę" Lietuvos 
turtą. Už tai nenuostabu, jog jie 
tiesiai ir atvirai sakė: „Nuver
sime šitą ubagų valdžią , kuria
mą Sąjūdžio". Ši grupė kaip tik 
ir pravedė tokį sau palankų rin
kimų įstatymą. Lietuva pada
ryta tarsi viena rinkimų apy
garda, kurioj iš sąrašų renkama 
70 atstovų. Išrinktas atstovas 
neturės savo apygardos, o rin 
kėjai atrodo lyg anoniminiai. 
Toks atstovas neatsiskaito savo 
rinkėjams, nes neturi apygardos 
ir nežino, kas jį rinko. Dėl šito 
įstatymo ir vyko parlamente 
kova. Sąjūdžio atstovai, eidami 
į kompromisą, siūlė 1 0 ^ , o 
kairioji grupuotė — 5 0 ^ . Jie 
siekė turėti prezidentą, pavaldų 
parlamento daugumai, atseit, 
j iems, o, esant Lietuvoje tokiai 
padėčiai, labai lengva prieiti 
prie chaoso. Tai j ie supainiojo 
savivaldybių įstatymą, užvilki 
no Konstitucijos parengimą, iš
platino pareigūnų neatsakin
gumą. Dabar vyriausybėj deši
niųjų minis t rų galbūt tik 
keturi iš vienuolikos. Savival
dybės — daugiausia kairiųjų 
rankose, o visas parlamentas 
aiškiai su kairės pusės dau
guma. Tai tokia, mano nuo-

ja. Būtų viskas a i šku , je igu toji 
par t i ja v iešai a t l i k t ų savo 
praeit ies išpažintį, pa smerk tų 
tai. ką padarė bloga, susitaikytų 
su t au ta , kur ios didžiąją dalį 
taip nuskriaudė, prisi imtų atsa
komybę už visus padar inius , dėl 
kurių yra ka l t a . 

P r i s i m e n u S ib i r e k a l b ė t ą 
maldą dėl tų mus persekiojusių, 
paklydusių ir dabar pralaimėju
sių Kainų: „Pas iga i lėk mūsų, 
Viešpatie, ir ypač tų , ku r i e la
biausiai reikalingi Tavo gailes
t ingumo, išgelbėk m u s nuo am
žinosios pražūties . . ." Kad j iems 
atsivertų akys, kad j i e pagal iau 
praregėtų... 

Ieškojau pas ta ty to kryžiaus 
Kryžių kalne, s akau , galgi ten 
kas nors ir nuo L D D P pasta tė? 
Deja, neradau. Š i t a problema 
Lietuvoje pati didžiausia iŠ visų 
problemų. 

Viešėdamas Lietuvoje, paly 
ginti per tr t '~ipą laiką nega
lėjau labai i šsamiai supras t i 
viso dabar t ino sudėt ingo gy
venimo, juo labiau, kad t ik 
mažoje dalyje Lietuvos miestų ir 
kaimų tesus i t ikau su žmonė
mis. Sut ikau įvairių pažiūrų ir 
įsi t ikinimų žmonių: j a u n ų ir 
senų. Iš tokių t r u m p ų pasi
kalbėjimų sunku daryt i išvadas, 
tačiau mano bendras įspūdis ir 
nuomonė apie Lietuvos žengimą 
į ateitį yra pozityvi i r te igiama, 
nepaisant daugybės aukščiau 
suminėtų ne ig iamų momentų . 

Mano a p l a n k y t i L i e t u v o s 
miestai ir mieste l ia i , kur iuose 
ilgiau ar t rumpiau pabuvojau, 
yra šie: Kaunas , Vi ln ius , Tra
kai, Elektrėnai , P r i ena i , Rau
dondvaris, Ka rmė lava , Palan
ga, Šventoji, Kre t inga , Telšiai, 
Kražiai, Kelmė, Zarasai , Utena, 
Ukmergė, Biržai, Skapišk is , 
Kupiškis, Panevėžys , Kėdai
niai, Šiauliai , Užulėnis . Kaimo 
vietovėse daugiausia buvau: ne
toli Kelmės, Biržų, Kukt i šk ių , 
Elekt rėnų , Semel i šk ių , Vil
niaus ir Kauno apyl inkėse . 

Daugumas su t ik tų žmonių 
man sakė: „ S u k a n d ę dan t i s 
iškęsime visus s u n k u m u s ir 
viską, tegu t ik greičiau išeina 
svetima kar iuomenė" . I ją, kaip 
s t a b i l u m o g a r a n t i j ą , ž i ū r i 
komunistai , o kiti Lie tuvos my
lėtojai sako, jog t a i bus lai
mingiausia diena, ka i ji išeis. 

Lietuva sunkia i , be t kel iasi . 
Aiškiai matyt i , k i ek Lietuvoje 
padaryta žaizdų, k a i k u r dar 
visai neužgiję r anda i . Aš esu 
įsitikinęs, jog Lie tuva buvo ir 
toliau pasil iks Marijos žemė. 
Ryškiausias tau tos pr is ikėl imo 
simbolis, kur į ap l ank iau , tai 
Kryžių ka lnas , besiplečiant is 
savo kryžiais ne t ik ka lno papė
dėj, bet ir savo broliais kryžiais, 
vis nuolat daugėjančiais ir dygs-

SAUGUMO TARYBOJ LIETUVA 
PASISAKĖ UŽ BOSNIJĄ 

* 

CLASSIFIED GUIDE 
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17. (Lietuvos Nuolatinė Misija 
J u n g t i n ė m s Tautoms). Vakar 
Lie tuva p i rmą kartą kalbėjo 
Jung t in ių T a u t ų Saugumo Ta
ryboje svarstybose, kaip sus
tabdyt i karą Bosnijoj-Hercego-
vinoj, p r a n e š a Lietuvos Nuola
t inė Misija Jungt inėms Tau
toms. Papras ta i Saugumo Tary
b a į savo posėdžius kviečia t i k 
t i e s i o g i n i a i pa l i e s tų ša l ių 
a ts tovus , t ač iau šį kartą j i 
su te ikė progą pasisakyti vi
s iems J u n g t i n i ų Tautų na
r iams. 

NAUJAS „VEIDAS »> 
>> 

LIETUVOJE 
Su „Lietuvos Aido" dienraščiu 

JAV pasiekė naujas nuo 1992 
m. spalio 15 d. „Lietuvos Aido" 
UAB p r a d ė t a s leisti savaitinis 
žurnalas „Veidas". Jo du nume
riai , po 32 puslapius, gausiai 
iliustruoti spalvotomis nuotrau
komis bei iliustracijomis, skai
tytojui duoda labai įdomius, dis
kusinius, informacinius straips
nius iš įvykių'Lietuvoje ir pa
saulyje. 

„Veido" redakcijos žodyje, pir
mame numeryje , vyriausias re
daktor ius Valdas Vasiliauskas 
t a i p n u s a k o 'šio sava i t in io 
žurnalo paskir t į : „Šiek tiek 
pikantiška, k a į „intelektualai" 
leis žurnalą n e inteligentams 
(šie t u r i ką skaityti), o masi
n iam skaitytojui , viduriniajam 
sluoksniui . Todėl gyvybiškai 
bū t ina , kad j i s būtų supažin
dintas su tuo, kas Lietuvoje, Eu
ropoje, pasaulyje yra vertingiau
sia, įdomiausia , svarbiausia. -
Mums atrodo, kad mes tai pajėg
sime padaryt i suprantamai, pa
t r auk l i a i ir greitai". 

Žurnalo redakcijos kolektyvą 
sudaro: Algimantas Patašius, 
Arūnas Brazauskas, Danguolė 
Čepienė, Almis Grybauskas, 
Virgini ja Kaval iauskienė i r 
Danu tė Šešpetytė. Straipsniuo
se atsispindi kri t ika nomenkla
tūra i , kairiųjų tendencijoms i r 
užsil ikusioms komunistinėms 
nuotaikoms. Giriamos ir Lie
tuvos nepriklausomybės aspi
racijos. Nesuprantama, kaip 
„Veido" an t r a s numeris buvo 
konfiskuotas Vilniaus spaudos 
kioskuose. 

Žurnalą „Veidas" galima už
s iprenumeruot i pas „Lietuvos 
Aido" įgaliotinį Bronių Juodelį, 
o pavienius numerius — Chica-
gos parduotuvėse kur gauna
mas „Lietuvos Aidas". 

B r o n i u s J u o d e l i s 

Pasinaudodamas šia proga, 
ambasadoriaus Aniceto Simučio 
pavedimu, patarėjas Algiman
tas Gureckas Saugumo Tarybo
je lapkričio 16 padarė pareiš
kimą, kuriame nurodė, kad 
„...Lietuvos vyriausybė ir tauta 
yra susiūpinę sėkmingos agresi
jos prieš tą kraštą (Bosnija-Her-
cegovina) pasekmėmis. Je i ser
bų užkariavimai ir tragiški et
ninio valymo rezultatai pasiliks, 
tai sudarys pavojingą paskatą 
visokiems galimiems agreso
riams visame pasaulyje". 

Toliau Gureckas kalbėjo apie 
teisę g int is n u o agresijos. 
Saugumo Taryba yra uždrau
dusi t iekti ginklus bet kuriai 
buvusios Jugoslavijos valstybei. 
Draudimas taikomas lygiai ser
bams, kurie naudojasi buvusios 
Jugoslavijos armijos g inklų 
arsenalais, kaip ir bosniams, 
kurie, prasidedant karui, ginklų 
beveik visai neturėjo. Todėl jis 
pažymėjo, kad „teisė gintis 
priklauso kiekvienai suvereniai 
valstybei. ...Jokia tarptautinė 
institucija negali tos teisės atim
ti ar suvaržyti, ypač, jei ji pati 
negali ar nesiima užpultąjį 
apginti. Morališkai ir teisiškai 
nepateisinama surišti r ankas 
aukai, kuri kovoja dėl savo gy
vybės, lygiai ka ip nepateisina
ma nedaryt skirtumo tarp agre
soriaus ir jo aukos". 

Gureckas baigė, ragindamas 
Saugumo Tarybą „. . . r imtai 
apsvarstyti galimybę panaikinti 
Bosnijai-Hercegovinai taikomą 
ginklų įvežimo draudimą, kad ši 
suvereni valstybė bent galėtų 
pati gintis nuo agresoriaus bea
todairiško užpuolimo". 

REAL ESTATE 

tančiais visoje Lietuvos žemėje. 
Svarbiausia problema: sukur

ti Lietuvoje teisingumą ir atgai
vinti pasitikėjimą valdžia. Aš 
manau , kad teisingai Lietuvoje 
sakoma: „Pirmasis seimas buvo 
šaukliai, antrasis seimas bus pe
reinamasis, o trečias bus jau tik
ras" . 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
•439 S. KEDZ1E AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3103 

* 
* 

Prie Marijos statulos, kui i Šv Onos bažnyčioje kadaise slėpė lietuviu tautos 
ir jaunimo pasiaukojimo Šv Mergelei Marijai aktus ir kt. dokumentus, iš 
kairės i nešinę: inž Zinkus Pronius, \'«is Kavaliauskas, inž. Vaičekauskas 
Povilą j . Dilys Aibei ta 

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.: plrmad., an-
trad.. kervlrtd Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trečd. 9 v . r . - 7 v.v. 

mone. padėtis. Man atrodo, ir 
dabar tebegalioja sena takt ika: 
skaldyk it valdyk -Jie bandė 
suskaldyti ir Lietuvos Polit 
kaliniu ir Tremtiniu Sąjunga, 
pavyko a t s k e l t i tik apie 
tūkstant i ir net įsteigti skyrių 
Kaune. Tai aš patyriau iš savo 
buvusiu likimo draugu. Stip 
riausia. labiausiai disciplinuota 
ir išsimokslinusi partija - Lie 
tuvos Demokratinė Darbo Parti-

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 

v _ 

ZaibaS* 
Oganizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CABOO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

GREIT 
PARDUODA 

. HE/HAJC 
REALTORS 

(312) 580-5959 
(708) 425-7161 

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

FOR RENT 

Išnuomojamas modernus butas su
augusiems Marquette Pk. apyl., pirmas 
aukštas; 4V4 kamb.. 2 mieg. Šiluma, oro 
vėsinimas, moderni virykla, šaldytuvas, 
skalbyka su mašinomis. $425. Kreiptis: 
tel. 1- 708-361-5594. 

LAIŠKAS 
Galima straipsnius kritikuoti 

ir reikšti savo nuomonę, bet kal
tinti redakciją, kad skaitytojui 
pateikia šlamštą, yra ne t ik re
daktoriaus, bet i r viso laikraš
čio nuvertinimas. 

Kaip redaktorius besistengtų, 
visų skaitytojų nepatenkins. Jei 
vienam patinka duktė, ki tam 
patiks motina. Tai yra skonio 
reikalas. Vienam — lietuvaičių 
darželio rūta yra piktžolė ir nori 
įtaigoti ne t i k neturė t i jų 
darželiuose, bet ir nekrikštyti 
mergaičių Rūtos vardu. Kai tuo 
tarpu mūsų didžiajam tautos 
dainiui Maironiui rūta buvo 
skaistybės simbolis, ir savo 
poezijoj jis nepagailėjo rūtai 
eilučių. Ir vienas, ir kitas buvo 
dvasininkas, bet vienam rūta 
buvo šlamštas, ki tam — išdai
nuota dorybė. 

Viešai reikšti savo nuomonę 
leidžia demokrat inė la isvė, 
kuria mes ir naudojamės. Ver
tinti redaktoriaus darbą, reikia 
tam tikrų kvaifikacijų. Skaity
tojas Juozas Kriaučiūnas jau
čiasi turįs tas kvalifikacijas. Tik 
neaišku, ką jis norėjo sumen
kinti, mano novelę ar red; tkto-
rių. O gal abudu? 

E d m u n d a s J a k a i t i s 

•525 South 79th Avenu* 
Hlckory HIII, Illinois 40457 

223 Kalvarijų gatve 
Vilnius. Lietuva 
Telsfonaa 350-115 Ir 778-392 

UTHUANIAN DIASPORA 
KONIGSBERG TO CHICAGO. 

anglų kalba. Autorius 
Antanas J . Van Reenan 

Knygoje nagrinėjama lietuvių 
tautiškumo kilmės ištakos, anali
zuojama ta ligi šiol negvikjenta ver-
tybių konfigūracija. Studijų 
dinamiškumo eigoje, skverbiamasi 
į diasporos mentalitetą, išryš
kinama Rytų Europos mintiji
mo variacijos, aiškinama. Kaip 
apsiginklavus sava ideologija, 
galima taikingai sugretinti savojo 
tautiškumo pagrindus su Amerikos 
tautiškumo principais. 

Knyga pradedama 19-to amžiaus 
lietuvių tautiškumo supra-
timu-pajautimu. Dėmesio centre — 
lietuviai ateiviai. Apsiribojama 
Čikaga. Pirmoji banga (lietuviai 
ateiviai) (1867-914) — lietuviai, 
daugumoje ekonominiai emigran
tai, savo noru palikę gimtąjį kraštą, 
daugumoje valstiečiai, menku 
išsilavinimu. Antroji banga 
(1948-1952) — be didesnių išimčių, 
profesionalai, išsimokslinę, atvykę 
ne savo noru ir įgiję D. P. (displaced 
persons) vardą. Analizuojamas 
kultūrinis susidūrimas tarp abiejų 
minėtų bangų. Vaizduojama kaip 
Antroji banga perėmė Pirmosios 
bangos sukurtas institucijas ir kaip 
sukūrė naujas. 

Knygą sudaro 330 psl.. didelio 
formato. Išleido University Press of 
America, Inc., Lanham, New York 
and London. Kaina su persiuntimu 
27 dol. Illinois gyv. dar prideda 2 
dol. valstijos mokesčio. Užsa
kymus siųsti: 

Draugas 
4545 W. 63rd St., 
Chlcago, IL 60629 

REAL ESTATE 

REALMART, INC 
6602 S. PuUski, 

Chlcago, 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. 312-77*3*71 

Ontutfc 21 
KMIECIK REALTORS 
7922 S. Puiaski Rd. 

4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danute Mayer. Ji 
p/ofesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
-oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vt W«st 95th Stret 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chtcigos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai . ' 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS . į 

T " 3 

ADOPTION 
Suburban couple with traditional 
family values, loving, stable mar-
riage and cheerful home long to 
adopt. Together we can create a 
happy future for your baby. 

Call John and Kate 
fcol lect) 708-580-3627. 

^ • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • a a a a a a a a a a a a u B M i a a a a a a a 

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

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

U.S. SAVINOS BONDS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genr ikas Songinas 

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

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

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

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir 8-rius metus kalėjimuose. Kaina su persiuntimu 9 50 dol. 
IL gyv. dar prideda 64 et valstijos mokesčio. Viską mums 
siųsti „Draugo" adresu. 



DRAUGAS, antradienis, 1992 m. lapkričio mėn. 24 d. 

RUDENS UOGŲ 
DERLIUS 

Amerikos Padėkos diena sie
jama su tam tikrais patiekalais. 
Svarbiausias ir tradiciškiausias 
— kalakutas su visais priedais, 
o vienas tų priedų — spanguo
lės. Siame krašte užauginama 
maždaug 4.6 milijonus statinių 
spanguolių (statinė — specialus 
šių uogų matas; vienoje stati
nėje telpa 100 svarų spanguo
lių). Tai nereiškia, kad tie mili
jonai svarų spanguolių suval
gomi tik Padėkos dienos proga. 
Iš spanguolių gaminami bealko
holiniai gėrimai, su jomis kepa
mi pyragai, spanguolės parduo
damos plastikiniuose maiše
liuose dažniausiai po 12 uncijų, 
parduodamos tik lapkričio-gruo
džio mėn., švenčių metu. 

D a u g i a u s i a s p a n g u o l i ų 
Amerikoje augina Wisconsin 
valstija. Šių uogų derliui paskir
ta apie 9,000 akrų, ir 18 Wiscon-
sino vasltijos apskričių užaugina 
iki 140 milijonų svarų spanguo
lių — tai maždaug trečdalis viso 
Amerikos spanguolių derliaus. 
Warrens apylinkės, esančios 
apie 100 mylių į šiaurės vaka
rus nuo Madisono prie Inter
state 94 greitkelio, yra vadi
namos Wisconsino spanguolių 
sostine. Miestelin, kuris šiaip 
turi tik apie 300 nuolatinių 
gyventojų, k i ekv ienų metų 
rugsėjo mėnesį suplūsta per 
100,000 turistų dalyvauti vadi
namajame spanguolių festi
valyje. 

Spanguolės augalas yra gimi
ningas laukinėms mėlynėms. 
Jis auga pelkėtose, labai šla
piose vietose, rūgščiame dirvo
žemyje. Po žiemos augalas 
pradeda a t s i g a u t i gegužės 
mėnesį, pražysta birželį baltais 
žiedeliais, kurių keturi vainik
lapiai papuošti rausvais pakraš
tėliais. Žiedukas kiek primena 
garnio galvą su i lgu snapu, 
todėl angliškai ir uoga buvo 
vadinama „crane-berry", vėliau 
abu žodžiai susijungė ir tapo 
„cranberry" — garniauogė. 

Nors žiedus daugiausia apvai
sina bitės, bet spanguolės gali 
būti apvaisinamos ir vėjo pagal
ba. Peržydėjus augalui, uogos 
užauga ir nunokstas per 75-100 
dienų. Po derliaus nuėmimo 
stiebeliai ir lapai giliai parausta 
ir pasilieka iki pavasario. 

Komercinis spanguolių augi
nimas Wisconsine pradėtas apie 
1853 metus. Dabar jau auginama 
apie 100 spanguolių atmainų, 
nors pirmosios buvo puslauki
nės. Beveik visi augintojai pri
klauso Ocean Spray kooperaty
vui, kuris kasmet superka ir 
perdirba daugiau kaip 80% visų 
Amerikos spanguolių. 

Spanguolėms būtinai reikia 
daug švaraus, tyro vandens. 
Kiekvienas augintojas pap
rastai turi bent 10 kartų 
daugiau žemės negu užsodinta 
spanguolėmis, kad užsitikrintų 
vandens atsargas. Užsodinus 
tam tikrą plotą spanguolėmis, 
trunka 4 metus, kol iš jų 
pradeda būti nauda, o tikrai 
augalai subręsta po 7 metų ir po 
to jau derlius yra užtikrintas. 
Sakoma, kad paruošti tinkamą 
dirvą spanguolėms ūkininkui 
kainuoja nuo 10 iki 25 tūkstan
čių dolerių kiekvienas akras. 

Kaip minėta, spanguolėms 
reikia daug vandens. Prieš 
skynimą jų laukai, kurie yra 
aptverti užtvankomis iš visų 
keturių pusių, užtvindomi van
deniu, uogos, dar vis pritvir
tintos prie plonučių stiebelių, 
plūduriuoja vandens paviršiuje 
lyg skaisčiai raudonas uždan
galas. Tuomet jos specialiomis 
mašinomis nubraukiamos nuo 
augalų, nustumiamos į pakran
tę, kur darbininkai jas pila ant 
judančių diržų ir krauna į sunk
vežimius. Žiemos metu span
guolių laukai taip pat panardi
nami po negiliu vandens sluoks
niu, kuris sušalęs apsaugo au
galus nuo žiemos speigų. 

D. B i n d o k i e n ė 

THANKSGIVING 

DAY GREETINGS 
Best VVishes To Our Friends And Associates 

For A Happy Thanksgiving Day 
Courtesy of 

EDVVARD HINES LUMBER CO. 
Phone: (312) 767-8300 

4626 West 63rd St., Chlcago Illinois 

Happy Thanksgiving Day To Ali VVonderfuI Lithuanian Friends 
|May They Alvvays Be Thankful For The Freedom They Have Finally Wor 

Courtesy of 
INDEPENDENT PAVING CO. 

Bellwood, Illinois. Phone: (708) 544-7120 

Best VVishes To Our Friends And Associates 
For A Happy Thanksgiving Day 

Courtesy of the 
MANOR TOOL AND MANUFACTURING CO., INC. 

Phone: (708) 678-2020 
9200 Ivanhoe, Schiller Park, Illinois 

Thanksgiving Day G f t t n j i 
LAWN MANOR CURRENCY 

EXCHANGE 
62S2 S. K«dzl«, CMcago, III. 

(312)737-6267 
Checks Cashed—Money orders 

Expert License Service 
American Express Money Grams 

Thanksgivin Oay Greetings 
To Our Many Friends 

CRAWFORD SAUSAGE CO. 
— Daisy Brand Meat Products — 

(312) 277-3095 
2310 S. Pulaskl 

CMcago, III. 
OLO FASJONED CANDIES 

6210 Cermak 
Barwyn, III. 

(708) 788-6669 
Home of French Cream 

Chocolate Novetties 
Ali Types of Boxed Candies 

Thanksgiving Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of 
SLUOGE REMOVAL 

ANO SEWER SERVICE 
(312) 889-5175 

2315 W«st Moffat, CMcago, M. 
Thanksgiving Day Greetings 

From LAWN LANES 
8750 S. Pulaskl 

CMcago, III. 
(312) 582-2525 
Open Bowling 

Thanksgiving Day 

Thanksgiving Day Greetings 
To Our Many Friends And Patrons 

Courtesy of 
MIOWAY PHARMACHY INC. 

Phona: (312) 787-9155 
Dollar Off With Vitamins 

4324 W. 83rd St., CMcago, III. 
Thanksgiving Day Greetings 

DAINA RESTAURANT 
2858 W. 71st St., CMago, III. 

(312) 434-9888 
Open Tuesday thru Sunday 

8 AM. To 8 P.M. 
Closed Monday 

TATRA INN 
8040 S. Pulaskl, CMcago, m. 

(312) 582-8313 
Polish 4 American Cuisine 
Open Tuesday thru Sunday 

For Lunch & Dinner 
Call For Reservations 

Thanksgiving Day Greetings 
ALPS EAST RESTAURANT 

2012 Wast Irvtng Park Road 

(312) 975-0527 
Open 7 Days A Week 

For Breakfast, Lunch & Dinner 

Thanksgiving Day Greetings 
To Our Many Friends 

Courtesy of the 
LEITZA DIE A TOOL CO., INC. 

(312) 271-1408 
5482 N. Daman Ava. 

CMcago, M. 

Best VVishes To Ali 
For A Happy 

Thanksgiving Day 
Courtesy of 

A FRIEND 
Best VVishes For A 

Happy Thanksgiving Day 
From 

MARTIN MUFFLER SALES 
8547 S. Wsstem Ava., CMcago, IN. 

(312) 737-8200 
"The Muffter Pioneer" 

Sveikiname su Padėkos Diena! 
BROADWAY AUTO WRECKERS LTD. 
13545 S. Saeramante, Btna Island. III 

fTOt) 371-9300. 
CMcago Phona: (312) 225-7008 

Didelis pasirinkimas naujausių auto modeliu 
dalių. Perkame naujų modelių vartotus 
automobilius ir laužą. Kalbame lietuviškai 

Thanksgiving Day Greetings 
From 

RAYS THE ULTIMATE IN 
AUTO REFINISHING 
4417-19 S. KedzJe 

CMC9QO, IN. 
(312) 890-1790 

Domestic & Foreign Body VVork 
Insurance VVork Invited 

Licensed By City And State 
Kalbame lietuviškai 

Thanksgiving Day Greetings 
From 

SENTINEL PAINT 8 
VARNISH CO. 

Phona: (312) 342-1272 
2301 North Pulaskl Road 

CMcago, III. 

Best VVishes For A 
Happy Thanksgiving Day 

From 
ELUS CLEANERS 
3026 E. 91st St. 

(312) 721-8858 
Serving Chicago Since 1934 

VVedding Gowns Expertty Dry Cleaned 
And SeaJed in an Airttght/VVaterproof Chest 

Ideal VVedding Gift!" 

Thanksgiving Day Greetings 
G A K AUTOMOTIVE 

5828 S. Westarn Ava. 
Ctilcftgo, III. 

(312) 925-8830 
Compiete Auto Body & Mechanical VVork 
Foreign & Domestic — Insurance Approved 

Best VVishes For A 
Happy Thanksgiving Day 

From 
MANIK 

MOTOR SALES 
(312) 889-0867 

1800 N. Cicero A ve. 
CMcago, III. 

LINKSMOS IR LAIMINGOS 
PADĖKOS DIENOS! 

Šv. Kryžiaus ligoninėje mes rūpinamės visu žmogumi — 
jo kūnu, jo protu, jo siela. Mes aptarnaujame Chicagą ir 
priemiesčius nuo 1928 m. Patarnavimų sritys mūsų pacien
tams yra: 

• Physician Referal Network (312) 471-6703 
• Courtesy Van (312) 471-5899 
• Speech ano" Hearing Services(312) 471-5544 

Food Cars 
Serving Our Seniors 
Adult Day Care Center 
Maternity Services 
Arthritis Treatment Center 
Hospice House 

(312) 471-5550 
(312) 471-5944 
(312) 471-8032 
(312) 471-5849 
(312) 471-5550 
(312) 918-5451 

šv. Kryžiaus savininkės Ir valdytojos — šv. Kazimiero 
Seserys Chicago)* 

2701 W. 88th Street, CMcago 
f312) 471 8000 

A.tA. 
DELLA JUŠKA 

Gyveno Arkansas valstijoje, anksčiau Chicagoje. 
Mirė 1992 m. lapkričio 21 d., sulaukusi 88 m. amžiaus. 
Nuliūdę liko: sūnus Raymond Juška, marti Diane; 

dukterys: Eleanor Talmontas, žentas Gerald, Lorraine Aud 
ir Roeemary Larson, žentas Oscar; dešimt anūkų ir vienuolika 
proanūkų; sesuo Anna Jacobson. 

Velionė buvo žmona a.a. Louis ir sesuo a.a. Willuun Reese 
ir a.a. Nellie Tumilty. 

Kūnas pašarvotas penktadienį, lapkričio 27 d. nuo 4 iki 
9 v.v. S. C. Lack ir Sūnūs laidojimo namuose, 11028 South-
west Hwy, Palos Hills, EL. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 28 d. Iš laidojimo 
namų 9:15 vai. ryto bus atlydėta į Incarnation bažnyčią, 5757 
W. 127 St., kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios 
už velionės siefą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnus, dukterys, anūkai, proanūkai ir sesuo 
bei kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-974^410. 

A.tA. 
URŠULĖ MIKULIENĖ 

BUKAUSKAITĖ 

Gyveno Westchester, IL. 
Mirė 1992 m. lapkričio 23 d., sulaukusi 72 metų. Gimė 

Lietuvoje, Vilkaviškio apskr., Alvito bažnytk. Amerikoje iš
gyveno 41 metus. 

Nuliūdę liko: vyras Juozas, dukterys: Aldona Sachs, žentas 
Norbertas, Danutė Cummins, žentas James; anūkai: 
Catherine, Ramoną ir Michael, proanūkė Amenda. Seserys: 
Aleksandra Šūmakerienė, Anelė Bliujienė, svainis Jeronimas, 
brolis Kazys, brolienė Jūratė ir jų šeimos. Mirusių, brolio Vin
co vaikai ir sesers Onutės vyras George ir vaikai. Lietuvoje 
sesuo Liuda Arbataitienė ir brolienė Adelė ir jų šeimos. Vokie
tijoje giminaitė Sofija Baublienė ir šeima. Kiti giminės, drau
gai bei pažįstami Amerikoje ir Kanadoje. 

Priklausė Cicero Jūrų šaulių kuopai „Klaipėda". 
Kūnas pašarvotas antradienį, lapkričio 24 d. nuo 2:30 iki 

9 v.v. Vance Funeral Home, 1424 S. 50 Ave., Cicero, IL. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 25 d. Iš laidojimo 

namų velionė bus 9 vai. ryto atlydėta į Šv. Antano bažnyčią, 
kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios už jo sielą. 
Po Mišių bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių šeima pageidauja aukoti „Lietuvos Vaikų 
Vilties" fondui. 

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

Nuliūdę: vyras, dukterys, anūkai, seserys, brolis ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Vance Funeral Home, tel. 
708-652-5245. 

Dėl jauniausios sesers 

UALĖS VALERIJOS JANKŪNIENĖS 
SLIŽYTĖS 

mirties Kaune giliausią užuojautą reiškiame ANTA
NINAI BUTKUVIENEI Chicagoje 

Nijolė Asanavičienė 
Augustinas ir Marija Pranskevičiai 
Kun. Česlovas Auglys 
Juozas Graužinis 

A.tA. 
GERARDUI SEIBUČIUI 

mirus, jo broliui dr. LEONUI SEIBUČIUI ir šeimai 
gilią užuojautą reiškia. 

Jurgis, Helene Kolosovai ir šeima 

Mielą draugą ANATOLIJŲ LAKĄ su šeima, jo 

SESERIAI 
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame. 

Stefa ir Justinas Šidlauskai 

A.tA. 
ADAM KNIUKŠTA 

Gyveno Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje. 
Buvo Viešpaties pašauktas į Amžinybę 1992 m. lapkričio 

23 d., sulaukęs 86 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Plungėje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko Lietuvoje sūnūs: Zigmas, Edvardas ir 

Algimantas su šeimomis ir sesuo Liuda su šeima; artima 
draugė ir globėja Valė Točiiauskas. Janina ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami Amerikoje. 

Priklausė Lietuvių Pensininkų draugijai. 
Kūnas pašarvotas antradienį, lapkričio 24 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 25 d. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Tau
tines lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs, sesuo ir artimi draugai. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312476-2345. 

Mielą klubo valdybos pirmininką ANATOLIJŲ 
LAKĄ su šeima (jo 

SESERIAI 
Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia 

Anglijos lietuvių klubas Chicagoje 

GAIDAS-DAIMID 
EUDEIKIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9652 

4905-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-17414 

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
M&rquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 J 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(3l2)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10291 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir pr i emiesč iuose . 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

i 



DRAUGAS, antradienis, 1992 m. lapkričio mėn. 24 d. 

x Ketvirtadieni, lapkričio 
26 d., šiame krašte švenčiama 
Padėkos diena. „Draugo" 
redakcija ir administracija tą 
dieną nedirba. „Draugas" išeis 
trečiadieni, penktadienį ir šeš
tadieni (su kultūriniu priedu). 

x Socialinės Tarybos ren
giamas Labdaros vakaras bus šį 
šeštadienį, lapkričio 28 d., 6:30 
vai. v. Seklyčioje. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti ir pa
remti socialinius lietuvių dar
bus. 

x Rita Kavaliauskienė, ly
dima Aldonos Underienės, 
lankėsi „Drauge" ir suteikė 
didelę dovaną - 1000 dol. iš R. 
Kavaliauskienės brolio, a.a. 
Viktoro Žerono palikimo. R. Ka
valiauskienė netrukus ruošiasi 
grįžti atgal į Lietuvą. 

x K a u n o Technologi jos 
u n i v e r s i t e t a s nuoširdžiai 
dėkoja Cicero lietuvių medžio
tojų klubui už skirtas stipen
dijas. Tai labai padės mūsų ge
r iausiems studentams įgy
vendinti savo troškimus siekti 
mokslo, eiti pažangos keliu ir 
tuo būti naudingais laisvai 
Lietuvai. 

IX Vyresniųjų lietuvių cent
re — Seklyčioje lapkričio 25 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. dainų 
popietė su muz. Faustu Strolia. 
Programoje — dainos, laimės 
šulinys. Vaišinsimės obuoliniais 
blynais. Atvykite ir linksmai 
p ra le i sk i t e popietę. Visi 
laukiami. 

x Sintautų, Perlojos ir Pa l . 
Matulaičio bažnyčių rėmėjai 
yra prašomi rašyti čekius 
„Churches of Lithuania" vardu 
ir siųsti Juozui Kregždžiui — 
1068 Ashely Ct. N. 3B, Lock-
port, IL 60441. Dėl tiesioginių 
tarpbankinių persiuntimų infor
macijos prašomi kreiptis paštu 
arba skambinti (815)838-2447. 

x „Rankdarbia i '92" paro
da rengiama š.m. gruodžio 5-6 
d. Lemonte. Norinčių dalyvauti 
asmenų darbai bus priimami 
Pasaulio lietuvių centre š.m. 
lapkričio 29 d. nuo 10 v . r - 1 2 
vai . Parodos klausimais 
prašome kreiptis į komisijos 
pirmininkę Ireną Kriaučeliū-
nienę, tel. 708-301-8183. 

(sk) 
x Kalėdinės dovanos oru — 

kiekvieną trečiadienį. Laivo 
konteineris — gruodžio 5 d. 
Kreiptis: Baltia Espress , tel. 
1-800-SPARNAI a rba 312-
284-6449. 

(sfcj 

x Padėkos Dienos šokiai 
lapkričio 26 d. 8 v.v. Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemont, IL. 

(sk.) 

x KONTEINERIAI I LIE
TUVA siunčiami KAS SAVAI
TE per Transpak firmą. 59 ct. 
u i svarą virš 100 svarų. Mi
nimumas $20. Jūsų siuntiniai 
yra registruojami mūsų kom
piuteriuose. Transpak, 2638 
W. 69 St., Cbicago, IL 60629, 
tel . 312-436-7772. 

(sk) 

x D i e n r a š t i s „ D r a u g a s " 
mus visus išeivius pasitiko 
šiame svetimame krašte. Per 
„Draugą" mes žinojome, kas, 
kur ir kiek mūsų tautiečių at
vyko į Ameriką. „Draugas"' 
draugiškai mus lankė kelis 
mėnesius, neprašydamas atsily
ginti. Taigi nenumarinkime jo, 
bet atsilyginkime už jo drau
giškumą ir paremkime jį šio va
jaus proga savo aukomis. 

x A.a. Viktoro Žerono, ne
seniai mirusio uolaus spaudos 
rėmėjo, dainaviečio, pagei
davimu, dienraščiui „Draugui" 
iš jo palikimo paskirtas 1000 
dol. Tai tikrai gražus pavyzdys, 
kai žmogus, sirgdamas nepa
gydoma liga, prisimena lietuviš
ką spaudą ir jos ateitį. 

x Už mirusius Anglijos lie
tuvių klubo Chicagoje narius 
šv. Mišios bus aukojamos šį sek
madienį, lapkričio 29 d., 11:15 
vai. Tėvų jėzuitų koplyčioje. Po 
Mišių 12 vai. Jaunimo centro 
mažojoje salėje narių susi
rinkimas. Visi nariai maloniai 
kviečiami pamaldose ir susirin
kime dalyvauti. 

x Į Lietuvių Fondo vajaus 
pokylį, kuris buvo lapkričio 21 
d. Martiniąue pokylių salėje, 
atsilankė gausiai svečių, ypač 
jaunimo. Svečių tarpe buvo ma
tyti atvykusių iš Ohio, Michi-
gan ir Indianos valstijų. Poky
lio metu buvo įteiktos stipen
dijos, kurių didesnę dalį gavo 
studentai iš Lietuvos. Pokylyje 
dalyvavęs Lietuvos konsulas 
Vaclovas Kleiza pasveikino L. 
Fondo narius, kūrėjus ir svečius 
L. Fondo 30-ties metų sukakties 
proga. Be to, kalbėjo LF tarybos 
pirminink. Povilas Kilius ir LF 
įkūrėjas dr. Antanas Razma. 
Pokylio programai sklandžiai 
vadovavo LF valdybos ir tarybos 
narė Ramoną Steponavičiūtė. 
Pokylio gale trejų metų 
kadenciją baigiąs valdybos pir
mininkas Algirdas Ostis atsi
sveikino ir visiems svečiams bei 
L Fondo vadovybei nuoširdžiai 
padėkojo. Šokiams grojo 
Sauliaus Gylio vadovaujamas 
orkestras, kuris patiko tiek 
vyresniems, tiek jaunesniems. 
Ateinančiais metais toks vajaus 
pokylis bus lapkričio 6 d. 

x Filmas „Lietuva" bus ro
domas sekmadienį, gruodžio 6 d., 
po 10:30 vai. šv. Mišių Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos (Mar-
quette Parko) salėje. 

x „Rinkimai Lietuvoje: ne
t i kė t i r e z u l t a t a i i r k a s 
toliau?" Simpoziumas šia svar
bia tema įvyks lapkričio 27 d., 
penktadieni, 7:30 v.v. Jau
nimo centre. Diskusijų daly
viai: Ra imundas Jurevič ius , 
teisinis patarėjas Lietuvos 
atstovybėje Maskvoje, Zenonas 
Rekašius, „Akiračių" redak
torius, Marius Šaulauskas , 
Lietuvos Liberalų partijos vado
vybės narys, Vilniaus Universi
teto docentas. Simpoziumą 
moderuoja Valdas Adamkus . 
Rengia Santara-Šviesa. 

(sk) 

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: Amer ican TraveI 
Service, tel. 1-708-422-3000. 

(sk) 

Po vakaronės su poetu K. Bradūnu Jaunimo centro kavinėje, iš kairės: Algimantas Kezys, dr. 
Milda Budrienė, Kazys Bradūnas, Leonas Narbutis, Marija Kraučiūnienė, Kazimiera Bradūnienė, 
Arvydas Reneckis, susukęs vaizdajuoste apie poetą Bradūną, ir Česlovas Grincevičius. 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
ATGAIVINAMAS 
„NAUJOSIOS VILTIES" 
LEIDIMAS 

„Naujosios Vilties" žurnalas, 
leistas LST Korp! Neo-Lithua-
nia ir Amerikos lietuvių tauti
nės sąjungos, jau porą metų 
nepasirodė. ALTS-gos vadovy-
bėn sugrįžęs dr. Leonas Kriau-
čeliūnas, pirmojo NV numerio 
mecenatas, sukruto šio žurnalo 
leidimą atgaivinti. Po didesnių 
pastangų ir ieškojimų prikalbė
jo žinomą visuomenininką ir is
toriką, knygų autorių ir žurna
listą dr. Algirdą Budreckį prisi-

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos 
lietuvių dienraštį 

Sudarydami tes tamentus , bent dalį turto 
palikime "Draugo" dienraščiui 

(4545 YV. 63rd. Str., Chicago, IL 60629) 

D R A U G A S 
MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS 

IR KULTŪROS ŠVYTURYS. 

x Dr. Antanas Milaknis, 
Santa Monica, Cal., siųsdamas i 
savo auką „Draugo" vajui, lin
ki: „Visam jo personalui sveika
tos ir ištvermės tęsti leidimą, 
nes tai vienintelis lietuviškas 
dienraštis, kuris mums teikia 
žinių iš Lietuvos ir pasaulio". 

x Marquette Parko Lietu
vių namų savininkų organiza
cijos susirinkirnas įvyks penkta
dienį, lapkričio 27 d., 6:30 vai. 
vak. parapijos salėje. 

x Adventini susitelkimą 
praves kun. A. S. Paulauskas, 
OFM, gruodžio 13 dieną Nek. 
Pr. Marijos Seserų Dvasinio 
Atsinaujinimo centre, Putnam, 
Ct. Pradžia 10 vai. Prašome 
registruotis iki gruodžio 6 d., tel. 
203-928-7955. 

x Vilniaus Jaunimo Teatro 
akt. Algirdo Grašio humoro ir 
satyros popietė įvyks lapkričio 
29, sekmadienį, 12:30 vai. p.p. 
PLC, Lemonte. A. Grašio saty
ra ir humoras yra mums nauji 
ir dar negirdėti pasakojimai, 
kupini grakštaus sąmojo. 
Įdomus mūsų liaudies humoras 
ir jos išmintis. 

(sk) 

x ŽAIBAS ketvirti metai 
garantuotai i r patikimai ruo
šiasi užsienietiškas maisto 
prekes pristatyti Lietuvoje į 
namus laiku Kalėdų šven
tėms! Penkiolikos pakietų pasi
rinkimas! Kalėdiniai užsaky
mai priimami iki gruodžio 
lO-tos dienos. Kreiptis: „ŽAI
BAS", 9526 So. 79th Ave., 
Hickory Hills, IL 60467, tel. 
708-4304090. 

(sk) 
- -—. ̂  

x Kelionė laivu 1993 m. va
sario 28 d. iš Los Angeles į 
Meksiką (Puerta Vallarta, Ma-
zatlan ir Cabo San Lucas) ir at
gal nuo $619 + $72 uosto mo
kesčiai iš Los Angeles. Iš Chi
cagos - nuo $1,169 + $77 uosto 
mokesčiai. Dėl kainų iš kitų 
miestų kreiptis į: American 
TraveI Service, 9439 S. Ked-
zie, Evergreen Pk., I L 60642, 
tel. 708-422-3000. Registruotis 
iki gruodžio 4 d. (sk.) 

imti vyr. redaktoriaus pareigas 
ir atnaujinti žurnalo leidimą. 
Dr. A. Budreckis į redakcinę ko
legiją pakvietė dr. L. Kriauče-
liūną ir A. Juodvalkį, o techni
niu redaktorium V. Mažeiką. 
Leidinio administratorium ir 
ekspeditorium sutiko pasilikti 
Oskaras Kremeris. Pokalbyje 
dalyvavo ir Korp! Neo-Lithua-
nia vyr. valdybos pirm. Vida 
Jonušienė. 

Pokalbyje aptartas žurnalo tu
rinys, redakciniai, administra
ciniai ir finansiniai reikalai. 
Bendradarbių kvietimu rūpina
si dr. Algirdas Budreckis ir dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, talki
nant ir kitiems nariams. Dr. A. 
Budreckis buvo puikiai paruo
šęs žurnalo apimtį, straipsnius 
ir net kviestinus autorius, o 
Oskaras Kremeris — finansines 
žinias, kas labai palengvino 
pasitarimų eigą. Pasitarime 
nebuvo net mažiausių nuomo
nių susikirtimų, o vieningai 
priimta žurnalo kryptis ir pobū
dis. Žurnale numatome nagrinė
ti Lietuvos politinė padėtis, 
veikianti konstitucija ir jos 
įgyvendinimas, visuomeniniai, 
kultūriniai ir literatūriniai 
klausimai, minėjimai, sukak
tys, išeivijos veiklos kronika, 
mirusiųjų prisiminimai ir t.t. 
Užsimota platokai, o įgyvendi
nimas priklausys nuo bendra
darbių, kuriais bus kviečiami 
išeivijos ir Lietuvos žurnalistai, 
mokslininkai ir rašytojai, as
meniškai su jais susitarus. 
„Naujosios Vilties" pirmasis 
numeris turėtų pasirodyti 1993 
metų gegužės mėn. 

Ką gi, belieka naujiesiems en
tuziastams palinkėti gero vėjo. 
Kai išeivijos spauda pradeda 
užsidarinėti dėl skaitytojų 
mažėjimo ir finansinių nepritek
lių, naujas užsimojimas atgai
vinti prieš dvejus metus susto
jusį žurnalą yra lyg šviesus 
spindulys išeivijos kultūriniame 
gyvenime. 

KORP! NEO-LITHUANIA 
SUEIGA 

Korp! Neo-Lithuania Chica
gos padalinio sueiga įvyko š.m. 
lapkričio 1 d. LTN kurioje buvo 
išklausyt i valdybos narių 
pranešimai ir išrinkta vado
vybė. Chicagos padaliniui dve
jus metus pirmininkavusi Milda 
Rudai ty tė pasi t raukė iš 
valdybos, o kiti 4 nariai sutiko 
pasilikti dar vieniems metams, 
prirenkant naują narį. 

Vėliau išrinktoji valdyba pasi
skirstė pareigomis taip: buvęs 
vicepirm. Edvardas Kaveckas 
perėmė pirmininkavimą, o nau
jai išrinktas Algis Modestas liko 
vicepirmininku. Kiti valdybos 
nariai pasiliko turėtose parei
gose: sekretorė Gražina Kaspe-
ra i t i enė , iždininkas Algis 
Jonušas ir narys Petras Joku-
bauskas. Kontrolės komisija 
perrinkta ta pati: Pijus Ston-
čius, Violeta Modestienė ir Juo
zas Žemaitis. 

Sueiga pasidžiaugė atgaivinta 
lietuvių tautinių šokių grupe 
„Pro Patria", kuri dalyvavo IX-
je išeivijos lietuvių tautinių 
šokių šventėje. 

Vida Jonušienė ir Vaclovas 
Mažeika painformavo apie 
Korp! Neo-Lithuania paruoštą 
leidinį, kurį redagavo redakcinė 
komisija, vadovaujama Jono 
Jurkūno. Svarstoma, kur šį 
leidinį leisti — ar čia Chicagoje, 
ar Lietuvoje. Finansiniu 
atžvilgiu naudingiau būtų leis
ti Lietuvoje, bet t ir iamos 
leidybos sąlygos, ar jos atitiks 
čia esantiems standartams. 
Nesinorėtų daug darbo įdėtą ir 
daug vertingos medžiagos su
kaupusį leidinį, dėl kelių tūks
tančių dol. sumenkinti. Vyr. 
valdyba siunčia atstovus į 
Lietuvą vietoje ištirti sąlygas ir 
pamatyti tenykščių spaustuvių 
darbus. Redakcinei kolegijai 
kelia ir pasitikėjimo klausimą, 
kad leidėjai nepanorėtų 

padaryti pakeitimų ar prierašų, 
kaip yra įvykę perspausdinant 
A. Šapokos istoriją ar mūsų 
rašytojų ten leidžiamus raštus. 

Sueiga buvo darbinga ir pasi
tarta dėl tolimesnės veiklos, o 
naujai valdybai palinkėta būti 
aktyvesnei ir dažniau susitikti 
su senjorais bei filisteriais. Suei
gai pirmininkavo Algis Modes
tas , o sekretoriavo Gražina 
Kasparaitienė. 

(ąj) 

IEŠKOMA GLAUDESNIO 
BENDRADARBIAVIMO 

Amerikos lietuvių tautinės s-
gos valdyba, pirmininkaujama 
dr. Leono Kriaučeliūno, ieško 
kelių glaudesniam bendradar
biavimui tarp jaunimo ir vyres
niųjų tautinės minties skleidė
jų. Tautinės s-gos ir Korp! Neo-
Lithuania valdybos bei veikles
ni nariai 1992.XI.11 d. susirin
ko LTN pasitarti ir paieškoti 
kelių dėl glaudesnio ryšių palai
kymo ir vieni kitų ruošiamų 
renginių rėmimo. Pasitarimui 
vadovavo ALTS-gos vicepirm. ir 
Korp! Neo-Lithuania filisteris 
Petras Bučas. Išklausyti visų 
dalyvių (17 asmenų) pasisaky
mai ir pasiūlymai. Prieita nuo
monės, kad reikia skatinti jau
nuosius aktyviau dalyvauti ruo
šiamuose renginiuose, pasikeis
t i sąrašais ir informuoti apie 
įvykius, kviečiant juose da
lyvauti. 

Jaunimas yra parodęs nemažą 
dėmesį atgimstančiai Lietuvai, 
palaiko ryšius su atsikuriančio
mis organizacijomis ir dalyvau
ja paramos organizavime. Bet to 
būtų lyg permaža. Reikia giles
nio ir dažnesnio tarpusavio ry
šio ir santykiavimo su vyres
niaisiais. Tautinei idealogijai 
giliau įdiegti ir veikti, supran
tama, reikalinga sava žemė, 
savo aplinka, savi žmonės. Daug 
jaunųjų gal net nežino, kaip 
veikia vyresnieji, kokie jų 
tikslai bei uždaviniai. Neolitua-
nų sueigose ir kituose pobūviuo
se turėtų dalyvauti tautininkai 
bei filisteriai ir papasakoti apie 
jų veiklą bei siekius. Ruošia
muose pobūviuose reikėtų daly
vauti visiems ir arčiau susi
pažinti bei suartėti. Amžiaus 
skirtumas čia neturėtų didesnės 
reikšmės, nes yra jaunų „senių" 
ir yra senų Jaunuolių". Korp! 
Neo-Lithuania veikia kartu su 
studentais ir filisteriais, kurių 
amžiaus skirtumas yra ne
mažas, bet netrukdo bendro dar
bo ir tuo tik džiaugiamasi. 

Tautinės s-gos natūralus prie
auglis būtų neolituanai filiste
riai, bet kažkodėl didžioji dalis, 
ypač jaunesniųjų, nenoriai jun
giasi į tautininkus. Čia galima 
būtų surasti daug priežasčių ir 
pasiteisinimo, bet paties fakto 
paneigti negalima. Asmeninis 
šeimų bendravimas ir ryšiai bū
tų viena iš paskatų įsijungti ir 
į organizacinę veiklą. Pasitari
mo dalyviai sutarė, kad pradžiai 
reikėtų bent valdyboms palai
kyti glaudžius ryšius, infor-
muotis ir lankytis į renginius ir 
tuo būdu vieni kitus paremti, o 
minėjimus ruošti kartu. 

IŠ ARTI IR Tbl? 
KANADOJE 

— Dr. Irena Lukoševičienė 
iš Toronto šiuo metu yra Lietu
voje, kur konsultuoja socialinės 
apsaugos kūrimo klausimais 
Lietuvos vyriausybę. 

— Lietuvių kapinėse Mis-
sissaugoje yra palaidota dau
giau kaip 2,000 l ietuvių. 
Kapinių koplyčioje lapkričio 1 d. 
buvo prisiminti mirusieji. Mi-

: šias koncelebravo kunigai: J. 
į Liauba, OFM, A. Simanavičius, 
| OFM, J. Staškus, K. Kakne-
1 vičius ir prel. Pr. Gaida. Gie-
I dojimui vadovavo muz. J. Govė-

das. 
— Darius Narušis ir J o n a s 

Baliūnas spalio 31 d. Šv. My
kolo katedroje Toronte buvo ap
dovanoti kardinolo Car te r 
medaliu. 

— Montrealyje skautų-vy-
čių vadu išrinktas Aras Piečai-
tis. 

— Į naująją Kanados LB 
valdybą išrinkti šie asmenys: 
J. Adamonytė, V. Gruodis, J. 
Krištolaitis, V. Kuraitė-La-
sienė, G. Paulionienė, A. Vaičiū
nas ir V. Zubrickienė. Į Garbės 
teismą išrinkti: R. Rudinskienė, 
J. Adomonis, J. Lukoševičius, 
dr. V. Pavilanis ir Br. 
Staškevičius. 

— Kun. J . Lipskis (iš Lenki
jos) talkina Montrealio Aušros 
Vartų parapijos klebonui kun. 
J. Aranauskui pastoracijos 
darbe. 

J. A. VALSTYBĖSE 

— Kun. Vladas Jaskevičius 
\ (Walter Jaskevicz), SJ jau 40 

metų dirba mokslinį darbą 
Fordham universitete. Spalio 25 
d. jis buvo pagerbtas už ilgametį 
įnašą ir atliktus darbus. 

— Kultūros Židinyje spalio 
24 d. Lietuvių Tautodailės in
stituto New Yorko skyrius su
rengė prieš metus mirusios 
dail. Anastazijos Tamošaitienės 
prisiminimą ir pagerbimą. Apie 
dailininkę kalbėjo svečias iš 
Montrealio Vytautas Aleksand
ras Jonynas. Po paskaitos 
rodyta vaizdajuostė iš Tamo
šaičių sodybos. New Yorko LTI 
skyriui pirmininkauja Lilė 
Milukienė. 

— Gintaras Grušas, studija
vęs Romoje, lapkričio 16 d. 
Vilniuje įšventintas diakonu. 
Jis visus metus talkins Lietuvos 
Vyskupų konferencijai kaip 
sekretorius popiežiaus Jono 
Pauliaus II apsilankymo Lietu
voje reikalams. 

x A. a. Juozas Duoba, 79 
metų amžiaus mirė rugsėjo 18 
dieną Scottsdale, Az. Atvykęs iš 
Chicagos, jis Arizonoje išgyveno 
11 metų. Palaidotas Šv. 

i Kazimiero kapinėse, Chicagoje. 

Korp! Neo-Lithuania iškilmingos sueigos prezidiumas 70 metų 
1992 XI7 d LTN. Chicagoje 

veiklos sukakties minėjime 

Nuotr V. Račkausko 

Pasitarime iškilo bendras išei
vijos lietuvių veiklos nuovargis, 
net jaučiamas pasimetimas, Lie
tuvai atstačius nepriklausomy
bę, ypač po spalio 25 rinkimų. 
Tautos pasisakymas už proko
munistinę vadovybę išeiviją ne 
tik nustebino, bet tiesiog pri
trenkė ir ankstyvesnis džiaugs
mas atslūgo. Šiuo metu tenka 
laukti ir stebėti buvusių komu
nistų ėjimus, net susilaikant 
tiesioginės paramos davimo. 

Apskritai šis susitikimas buvo 
naudingas, nes buvo apžvelgta 
atvirai esama padėtis, pasisaky
ta rūpimais klausimais ir pa
ieškota naujų kelių ar-
timesniam bendravimui. Ame
rikos lietuvių tautinei sąjungai 
ir Korp! Neo-Lituanijai linkėti
na suartėti ir paieškoti naujų 
narių, pritariančių tautinei 
idėjai. (aj) 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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