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Brazauskas
įregistruotas

kandidatu
Pirmadienio žinios iš Lietuvos

Nauji dokumentai 
J. Demjanjuk gynybai

Vilnius, sausio 18 d. (Elta) — 
Prezidento rinkimų komisija 
įregistravo kandidatu į Lietuvos 
Respublikos przidentus Algirdą 
Mykolą Brazauską.

Algirdui Brazauskui pernai 
suėjo 60 metų. Nuo 1965 metų 
jis dirbo Lietuvos SSR valsty
binėje ir partinėje nomenklatū
roje. Atgimimo laikotarpiu Al
girdas Brazauskas buvo išrink
tas Lietuvos Komunistų parti
jos Centro komiteto pirmuoju 
sekretoriumi, bet greitai 
nutraukė ryšius su Maskvos 
Kremliumi, tuo, kaip tvirti
nama, padėjęs Lietuvos nepri
klausomybės greitesniam atga
vimui. Po 1991 metų kovo
ll-osios jis faktiškai buvo po
litinėje užmarštyje.

Algirdo Brazausko prezidenti
nę kandidatūrą buvo iškėlusi 
Lietuvos Demokratinės Darbo 
Partijos (įsteigta 1991 m. vieto
je buvusios LKP, bet iš esmės 
pakeitusi politinę platformą) 
taryba. Tarybos aktyvas surin
ko ir pateikė komisijai rinkėjų 
parašų rinkimo lapus, kuriuose 
buvo daugiau kaip 20,000 Lietu
vos piliečių parašų, remiančių 
Algirdo Brazausko pareiškimą 
dalyvauti vasario 14 d. įvyk
siančiuose Lietuvos prezidento 
rinkimuose. To reikalaujama 
Prezidento rinkimų įstatyme.

Pretendentai kandidatuoti į 
prezidentus rinkėjų parašų 
rinkimo lapus turi pristatyti iki 
trečiadienio vidurnakčio. Prezi
dento rinkimų komisija privalo 
ne vėliau kaip per 24 valandas 
patikrinti jų teisėtumą. Tuo 
įsitikinusi, komisija per tris 
valandas įregistruoja kandidatą 
į prezidentus.

Kandidatais į Lietuvos prezi
dentus iškelti dar šeši Lietuvos 
piliečiai. Tai — Lietuvos amba
sadorius JAV Stasys Lozoraitis, 
Seimo nariai Ekonomikos ir Už
sienio reikalų komitetų pirmi
ninkai Kazimieras Antanavi
čius ir Kazys Bobelis, Seimo 
narys Kazimieras Uoka, Res
publikonų partijos pirmininkas 
Kazimieras Petraitis ir aktorius 
Remigijus Vilkaitis.

Susitiks Baltijos šalių 
užsienio ministrai

Dėl to penktadienį Paryžiuje 
susitarė Lietuvos bei Estijos 
užsienio reikalų ministrai Povi
las Gylys ir Trevimis Vialliste 
bei Latvijos ambasadorius 
Prancūzijoje Andris Nagbods- 
Abols. Susitikimo laikas ir vie
ta bus patikslinti.

Baltijos šalių diplomatinių 
tarnybų vadovai susitikimo 
metu pasikeitė nuomonėmis dėl 
grąžinimo Baltijos valstybėms 
priklausančių ambasadų pasta
tų, kuriuose šiuo metu nelega
liai įsikūrusios įvairios Rusijai 
priklausančios tarnybos. Pasi
keista informacija apie Rusijos 
kariuomenės išvedimo iš Balti
jos valstybių eigą ir problemas.

Lietuvą priims į Europos 
Tarybą

Europos Tarybos generalinė 
sekretorė Catherine Lalumiere 
praėjusią savaitę susitikime su 
Lietuvos Misijos prie Europos 
Bendruos vadovu ambasadoriu
mi Adolfu Venskum pasakė, jog

Lietuvos prašymas priimti ją į 
Europos Tarybą bus patenkin
tas šiemet gegužės 14 d. per 
įvyksiantį Europos Tarybos Mi
nistrų komiteto posėdį.

Ji perdavė Lietuvos diploma
tui Europos Tarybos Parlamen
tinės Asamblėjos Politinių 
reikalų komiteto rekomendaciją 
Europos Tarybos Ministrų Tary
bai. Joje siūloma pakviesti 
Lietuvą prisijungti prie Europos 
Tarybos statuto ir suteikti jai 
keturias vietas Europos tarybos 
parlamentinėje asamblėjoje.

Lietuvos Seimas jau paskyrė 
į asamblėją keturis atstovus, po 
vieną nuo Demokratinės Darbo 
Partijos, Socialdemokratų, Len
kų frakcijų bei Seimo daugumai 
opoziciją sudarančios dešiniųjų 
frakcijų koalicijos.

Lietuva laikysis nuostatų

Susitikime su Tarptautinio 
Valiutos fondo (TVF) ekspertais 
premjeras Bronislovas Lubys 
užtikrino, jog Lietuva iš prin
cipo laikysis pernai rudenį 
pateikto vyriausybės ekonomi
nės politikos memorandumo. 
Tačiau jis sakė, kad Lietuvos 
vyriausybė dabar patiria dide
lius ir nenumatytus sunkumus 
ekonomikoje, todėl norėtų tartis 
su TVF dėl būdų, kaip juos 
įveikti kitais keliais, bet jokiu 
būdu nepažeidžiant principinių 
memorandumo nuostatų.

Premjeras informavo TVF 
ekspertus apie vyriausybės 
pateiktą Seimui 1993 m. 
valstybės biudžetą. Biudžeto 
deficitas neviršija 5% ir todėl, 
TVF ekspertų nuomone, neprieš
tarauja memorandumui.

Ruošiamasi Šventojo Tėvo 
kelionei į Lietuvą

Vilniaus metropolitas arki
vyskupas Audrys Juozas Bačkis 
Eltos korespondentui pasakė, 
kad sudarytas bendras bažny
tinės misijos ir vyriausybės pla
nas priimti Lietuvoje popiežių 
Joną Paulių II. Jis artimiausiu 
metu bus pasiūlytas Vatikanui.

Arkivyskupas Audrys Juozas 
Bačkis pasakė, kad Vilniuje 
šventajam Tėvui numatoma 
pasiūlyta aplankyti katedrą, 
Aušros vartus, vyskupo rūmus, 
nunciatūros būsimus rūmus ir 
Vingio parką.

Šventojo Tėvo busimojo vizito 
reikalu praėjusią savaitę buvo 
atvykęs tarnybos, organizuo
jančios popiežiaus kelionės, 
direktorius Roberto Tucci su 
padėjėjais. Jie ir arkivyskupas 
Juozas Audrys Bačkis pabuvo
jo kitose galimose Jono Paulius 
II lankymosi vietose — Kaune 
bei Šiauliuose, Apžiūrėtas 
aerodromas prie Šiaulių, kuria
me galėtų nusileisti Šventojo 
Tėvo lėktuvas, vietos, kuriose 
vyks popiežiaus susitikimai su 
tikinčiaisiais.

Tebeskaičiuojami audros 
padaryti nuostoliai

Saugos departamento duo
menimis, kurie visą laiką tiks
linami, sausio 14 ir 15 dienomis 
praūžusi audra išvertė daugiau 
kaip 2,500 telefono ryšio 
atramų, nutraukė apie 1,100 
kilometrų orinių oro linijų, 
sugadino apie 350 automatinių

JAV gynybos sekretorius Diek Cheney (kairėje) ir Clinton administracijoje busimasis valstybės 
sekretorius Warren Christopher kalbasi sekmadienio rytą prieš kalbėdami per žinių programas 
apie JAV politiką su Saddam Hussein’u.

Lietuva priimta į Tarptautinę 
Finansų Korporaciją

Washington, DC, sausio 15 
d. — Šiandien ambasadorius 
Stasys Lozoraitis pasirašė 
sutartį su Tarptautine Finansų 
Korporacija (International 
Finance Corporation), pagal 
kurią Lietuva tapo 151-ąją šios 
organizacijos nare, — pirmąja iš 
Pabaltijo valstybių, praneša 
Lietuvos ambasada Washing-

telefono stočių. Išversta apie 
850 elektros perdavimo linijų 
atramų, nutraukta daugiau nei 
2,500 kilometrų elektros linijų, 
neveikia 5,000 transformato
rinių pastočių. Sugriauta ir 
apgadinta daugiau kaip 5,000 
gyvenamųjų namų ir kitokios 
paskirties pastatų.

Šiuo metu vyksta atstatymo 
darbai. Ryšių įmonių, elektros 
tinklų, kelių valdybų, miškų 
urėdijų darbuotojams talkina 
Savanoriškosios Krašto Ap
saugos tarnybos savanoriai, 
būtinosios tarnybos kariai.

Savanoriškos Krašto 
Apsaugos tanybos šventė

Praėjusį savaitgalį Lietuvoje 
vyko daug renginių, skirtų prieš 
dvejus metus įkurtai Savanoriš
kos Krašto Apsaugos Tarnybai 
(SKAT) pagerbti.

Svarbiausi buvo sekmadienį. 
Nepriklausomybės aikštėje 
įvyko iškilminga SKAT rikiuo
tė. Ją pradėjo šios tarnybos 
štabo viršininkas pulkininkas 
Jonas Gečas. Rikiuotę apėjo 
laikinai einantis Seimo pir
mininko pareigas Česlovas Jur
šėnas ir krašto apsaugos minis
tras Audrius Butkevičius.

Iškilmingos rikiuotės cere
moniale dalyvavo Seimo Naci
onalinio Saugumo Komiteto 
pirmininkas Gediminas Kirki
las, Seimo narys Vytautas 
Landsbergis, daug prisidėjęs 
prie SKAT įkūrimo, JAV amba
sadorius Lietuvoje Darryl 
Johnson.

Po iškilmingos rikiuotės sava
noriai Gedimino prospektu nu
žygiavo iki arkikatedros, kur 
buvo aukojamos šventos Mišios.

Šventėje dalyvavusios Latvi
jos, Estijos, JAV bei Danijos 
karinės delegacijos. Lietuvos 
savanoriai padėjo vainikus An
takalnio kapinėse prie žuvu
siųjų už Lietuvos Nepriklauso
mybę kapų.

tone. Iš NVS šalių tik Balta
rusija yra pasirašiusi tokią 
sutartį.

„Lietuvos žmonės tiki savo 
krašto ateitimi ir jos ekono
mika, pagrįsta laisvos rinkos 
principais. Ši sutartis yra nau
dinga ir Lietuvai, ir Europai, ir 
JAV”, pareiškė ambasadorius
S. Lozoraitis.

„Šiuo metu peržiūrime pro
jektus finansiškai paremti dvi 
bendras su užsieniu Lietuvos 
įmones. Tik aktyvi privatizacija

Rytų Europos šalys pasisako 
dėl veiksmų Irake

Miunchenas, sausio 14 d. 
(RFE/RL) — Įvairūs Rytų Eu
ropos kraštai paskelbė savo 
reakcijas į Jungtinių Tautų 
remiamus veiksmus Irake. Esti
ja „Laisvės Radijui” pasiųstame 
pareiškime remia „taikos užtik
rinimo veiksmus’j daromus už
tikrinti „taiką ir stabilumą 
Viduriniuose Rytuose ir ap
saugoti Kuwait’o tautos suve
renumą ir laisvę”. Pareiškime 
taip pat rašoma: „visi JT 
signatarai turi atsakomybę 
gerbti tarpvalstybines ir tarp
tautines sutartis ir kolekty
viniais veiksmais užtikrinti tų 
sutarčių vykdymą”.

Renkami parašai 
S. Lozoraičiui

Kaunas, sausio 12 d. — 
Kauno Laisvės Alėjoje eantia- 
me punkte S. Lozoraičio kan
didatūrai į prezidentus remti vi
sada pilna žmonių,rašoma sau
sio 13 d. Kauno dienoje. Čia jau 
surinkta apie 8,000 parašų. Čia 
savo parašą padėjo ir šimtame
tis Kauno gyventojas A. Mali
šauskas, beje vienas pirmųjų 
gavęs ir lietuvišką pasą.

Šeštadienį iniciatyvinė grupė, 
susirinkusi Vytauto Didžiojo 
universitete, įkūrė nepartinį 
komitetą Stasiui Lozoraičiui 
remti. Lietuvos Respublikos 
prezidento rinkimuose Lietuvos 
Laisvės Lyga rems S. Lozoraitį. 
Tai pareiškė LLL vadas A. Ter
leckas viešame laiške A. Bra
zauskui. A. Terleckas sako, kad 
S. Lozoraičio kandidatūrą remia 
ir „Jaunoji Lietuva”.

leidžia Lietuvai žengti laisvos 
rinkos keliu”, pasakė Tarptau
tinės Finansų Korporacijos var
du sutartį pasirašęs viceprezi
dento pareigas einantis Wilfried 
Kaffenberger.

Tarptautinė Finansų Korpo
racija yra nepriklausoma tei
sinė organizacija, įkurta 1959 
m. Tai daugiašalė finansinė vys
tymo institucija, savo veikla 
glaudžiai susijusi su Pasaulio 
Banku. Jos kapitalo dalininkės 
yra daugiau nei 130 valstybių. 
Korporacija teikia ilgalaikes 
paskolas tik besivystančiose ša
lyse esančioms privačioms kom
panijoms.

Čekijos Užsienio Reikalų 
Ministerija, taip pat ir Rumu
nijos, tą pačią dieną paskelbė 
pareiškimą, remiantį puolimus 
iš oro. Rumunijos pareiškime 
bombardavimai buvo pavadinti 
perspėjimu if „nedviprasmišku 
signalu, kad tarptautinė bend
ruomenė pasiryžusi netoleruo
ti JT Saugumo Tarybos rezo
liucijų pažeidimų Persų įlankos 
konflikte.

Vengrijos užsienio ministro 
atstovas Janos Herman ketvir
tadienį pasakė, kad Vengrija 
pritaria ribotų puokimų tiks
lams ir pakartojo, jog Vengrijai 
rūpi Persų įlankos regiono 
taikos patvarumas ir saugumas.

Ukrainos užsienio ministeri
jos pareigūnas Viktor Nahaičuk 
sausio 14 d. pasakė, kad Ukrai
na remia visus JT Saugumo Ta
rybos sprendimus Irako klausi
mu, bet pridėjo: „mes esame 
įsitikinę, kad karinės jėgos 
panaudojimas yra kraštutinis 
veiksmas, naudotinas tik, kai 
visos galimybės taikiam spren
dimui buvo išbandytos”.

Nepasitikėjimas
Lietuvos Banko

pirmininku
Vilnius, sausio 12 d. — Neeili

niame Seimo posėdyje buvo pa
skelbtas Seimo biudžeto ir fi
nansų komiteto pareiškimas dėl 
nepasitikėjimo Lietuvos Banko 
valdybos pirmininku Viliumi 
Baldišių, rašoma sausio 13 d. 
Kauno dienoje. Šį pareiškimą 
perskaitė komiteto pirmininkas 
Kęstutis Jaškelevičius.

Jis informavo, kad nepasitikė-

Nashville, Ten., sausio 15 d. 
(NYT) — JAV federalinio teismo 
teisėjas Thomas A. Wiseman, 
išklausęs dvi dienas trukusių 
valdžios advokatų liudijimų, 
pasakė, jog jis tikisi iki gegužės 
mėnesio pabaigti savo inves- 
tigaciją. Apeliacinis teismas 
Cincinnati jį paskyrė ištirti, ar 
nebuvo prasilenkta su teismo 
reikalaujamu teisingumo proce
su, 1981 m. atėmus klevelan- 
diečio John Demjanjuk pilietybę 
ir deportavus jį teismui į Izraelį 
už tariamą buvimą „Ivanu žiau
riuoju” Treblinkos lageriuose 
1942 ir 1943 m.

Vienas tų advokatų, John 
Horrigan, buvo JAV pavaduo
jantis advokatas prieš 15 metų 
Clevelande, kai Demjanjuk’o 
byla ten prasidėjo prieš 15 metų. 
Jis prisipažino, kad jis neturėjo 
kai kurios informacijos ir do
kumentų, kuriuos turėjo jo kole
gos JAV Teisingumo Depar
tamento OSI (ypatingų tyrimų 
raštinės) įstaigoje. Tos įstaigos 
uždavinys buvo tirti karo nusi
kaltėlius.

Advokatas neskaitė 
dokumentų

J. Horrigan liudijo, kad kai 
kuriuos dokumentus, jų tarpe ir 
transkripcijas sovietinių tyrinė
tojų apklausinėjimų buvusių la
gerio sargybinių, jis tegavo tik 
1981 metais, po to, kai jau buvo 
atimta J. Demjaąjuk pilietybė. 
Kadangi jis laikė savo rolę toje 
byloje jau baigtą, jis tų paliu
dijimų tuo metu nebeskaitė. 
Tuo metu tačiau pilietybės 
atėmimo byla buvo apeliuojama, 
ir duomenys būtų galėję pagel
bėti Denyanjuk’ui. Horrigan, 
teisme apie tai klausiamas, 
prisipažino, kad tuos doku
mentus pirmą kartą paskaitęs 
tik pernai.

Tų dokumente tarpe buvo 
1942-1943 m. lagerių sargy
binių sąrašai, kuriuose nebuvo 
J. Demjanjuk pavardės. Liudi
ninkai sovietiniuose buvusių 
sargybinių apklausinėjimų 
transkripcijose niekuomet ne
minėjo J. Demjanjuk’o pavardės, 
o minėjo visai kitą žmogų 
buvus lagerio „Ivanu žiau
riuoju”. Pažinoję J. Demjanjuk 
minėjo visai kitą stovyklą, ne 
Treblinką, kaip tą kurioje jis 
buvo. Tame pluošte dokumentų 
buvo ir sukeliančių abejones, ar 
kai kuriose liudijimų nuotrau
kose J. Demjanjuk buvo teisin
gai atpažintas.

Adv. J. Horrigan, kuris dabar 
verčiasi privačia praktika Cle
velande, ir adv. Norman A. 
Moscowitz, kuris tuomet dirbo 
OSI įstaigoje — abu prieštaravo 
vieno savo buvusio kolegos adv. 
George Parker lapkričio mėnesį 
duotam liudymui, jog jis atsis
tatydinęs iš pareigų OSI įstai-

jimo valdybos pirmininku klau
simas iškilo po dviejų biudžeto 
ir finansų komiteto pasitarimų. 
Lietuvos Bankui daugiausia 
priekaištaujama dėl neveiklu
mo, tvarkant sutrikusius vidaus 
finansinius atsiskaitymus ir 
nustatant tarpvalstybinių atsis
kaitymų tvarką.

— Haiti kariuomenė sutiko į 
salą įsileisti šimtus civilių,JT 
stebėtojų, pasakė JT pasiunti
nys į Haiti. Tai paruoš kelią 
demokratiškai valdžiai.

goję po to, kai jo bendradarbiai 
ir viršininkai ignoravo jo pa
reikštą susirūpinimą, kad J. 
Dmjanjuk gal iš tikrųjų nėra 
„Ivanas žiaurusis”.

Išsigynė slėpę dokumentus

Ir J. Horrigan ir N. Moscowitz 
išsigynė slėpę tuos dokumentus 
nuo J. Demjanjuk ginančių ad
vokatų. Liudymuose prie teis. 
Wiseman, abu advokatai sakė, 
jog jie kietai laikėsi pozicijos 
neduoti J. Demjanjuk dokumen
tų, nes civilinė byla, pagal kurią 
buvo atimta Demjanjuk’o pilie
tybė, nereikalauja plačiai sie
kiančių parodymų atskleidimo, 
kurio reikalauja kriminalinės 
bylos. Tos bylos eigoje keli 
federalinių teismų teisėjai 
palaikė šią nuostatą. Dėl tokios 
nuostatos gynybos advokatams 
nėra duodami jokie parodymai 
ar dokumentai, kurių jie negali 
konkrečiai vardu pareikalauti. 
Tai pat nebuvo paduodami do
kumentai, liečiantys Treblinką 
ar Ivaną žiaurųjį, jei juose 
nebuvo minima Demjanjuk’o 
pavardė.

Dabartinėje investigacijoje, 
tiek Demjanjuko dabartinis ad
vokatas Edvvard Marek, tiek ir 
teisėjas Wiseman koncentravo 
dėmesį kaip tik į šiuos faktus. 
Adv. Marek vienu pasakė, jog 
buvo lygiai reikšminga, kai 
pažįstantieji Treblinkos lagerį 
neminėjo Demjanjuk pavardės 
kaip Ivano žiauriojo, ar kai iš 
visojo neminėjo buvus Treblin
kos lageryje, jei jis toje stovyk
loje turėjo tokį žymų vaidmenį, 
kaip kaltinama.

Deportuotas į Izraelį, J. Dem
janjuk buvo nuteistas pakorimo 
bausme, bet apeliavo tiek šį 
sprendimą, tiek ir 1981 JAV 
teismo sprendimą atimti jam pi
lietybę ir deportuoti.

Dabar tiriantis reikalą teis. 
Thomas Wiseman Nashville, 
Tenn., pasakė, jog ateinančio
mis savaitėmis dar rinks liu- 
dymus Bostone ir Los Angeles, 
kur yra tuo metu su ta byla rei
kalų turėjusių JAV advokatų.

John Demjanjuk jaun., apkal
tintojo 27-metis sūnus, vienas 
pagrindiniųjų veiksnių tėvo gy
nimo byloje, sakosi, kad jaučia
si padrąsintas dabar gautais do
kumentais. „Jie šią informaciją 
sulaikė nuo teismo”, jis sakė, 
pastebėdamas, kad jo tėvas buvo 
teisiamas tokiu metu, kai OSI 
įstaiga buvo spaudžiama ir 
Kongreso ir JAV bei Izraelyje 
esančių žydų, kad būtų agresy
vūs, ieškant buvusių nacių. 
„Jiems tai nebuvo teisingumo 
siekimas, o iš anksto nusista
tyto tikslo siekimas”.

KALENDORIUS

Sausio 19 d.: Marijus, Morta, 
Kanutas, Raivedys, Gedvile.

Sausio 20 d.: Šv. Fabijonas ir
Sebastijonas, Daugvydas, Vai
de, Nomeda.

ORAS CHICAGOJE

Antradienį saulė tekėjo 7:15, 
leisis 4:47. Ryte gali būti rūkas, 
paskiau dalinai saulėta, tempe
ratūra dieną 29 F (- 1 C), naktį 
23 F (- 5 C).

Trečiadienį šilčiau, apsiniau
kė. po pietų gali lyti, lietui 
virstant ledu.

F V
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KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

6515 So. California Avė., Chicago, 01. 60629. Tel. 312-925-8906
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

GINKIMĖS NUO ĮVAIRIOPO 
SULEPŠĖJIMO

Klausimas. Kaip mudu su 
vyru galime dar labiau sustip
rinti savo sveikatą? Valgome 
nepersivalgydami, jokiais 
niekais nesinuodijame, laiko ne
gaišiname ilsėdamiesi ir vis dar 
kaip karveliai burkuojame.

Atsakymas. Jei nenori lepše 
tapti, dar gerokai prieš pilnai 
nunokstant, gerink savo atspa
rumą uždegimams ir kitokioms 
negalėms, kasdien nurydamas 
po vieną vitaminų su mineralais 
piliulę. Tokį patarimą dabar 
pensininkams siūlo Newfound- 
lande, Memorial universitete 
dirbą tyrinėtojai. Jie tvirtina, 
kad daugeriopų vitaminų su 
mineralais mišinys — multi- 
vitaminai tabletės reikšmingai 
padidina atsparumą — imuni
tetą ligoms ir sumažina 
užsikrėtimui — uždegimui 
dažnumą kiekvienam pen
sininkui. Jiems daugiau, negu 
per pusę, sumažo užsikrėtimų 
sukelti negalavimai, nes 
padidėjo jų kraujuje ląstelės, 
kurios kovoja su užsikrėtimu — 
infekcija.

Nereikia vitaminų-mineralų 
didelių dozių. Pensininko kraujo 
tyrimai rodo, kad jų kūne 
dažnai yra stoka mineralų ir vi
taminų. Per vienus metus, kas
dien imant įvairių vitaminų ir 
mineralų po vieną tabletę, 
vitamino A, beta-karotene, 
žymiai sumažo vitaminų B ir C, 
geležies ir cinko trūkumas. Net 
iš pažiūros sveikai atrodantieji 
ir atrodančios, ir dar sveikai 
besijaučiančiųjų senesniųjų, 
nuo ketvirtadalio iki trečdalio

HEMOROJUS
Dr. ANTANAS ADOMAVIČIUS

Hemorojus su savo simp
tomais vargino ir vargina mili
jonus vyrų ir moterų...

Hemorojus tai yra viena iš 
apatinio virškinamojo trakto 
problemų. Jis gali iššaukti eilę 
nemalonių komplikacijų, suda
rančių daug nemalonumų žmo
gui. Čia pateiksiu atsakymus į 
rūpimus klausimus apie hemo- 
rojų, padedančius suprasti žarny
no funkciją ir kaip išsivysto 
hemorojus. Kuo anksčiau tai 
suprasite ir suvoksite, tuo 
greičiau galėsite išvengti 
hemorojaus.

Kas yra hemorojus?

Hemorojus — tai išeinamoje 
žarnoje ir jos angoje esančių 
veninių rezginių išsiplėtimas. 
Žmogui dirbant, stovint, spau
dimas išeinamje žarnoje ir jos 
veniniuose rezginiuose padidėja, 
ir dėl to vystosi hemorojus.

Vidurių užkietėjimas, viduria
vimas, nėštumas, nutukimas, 
kosulys yra veiksniai, didi
nantys spaudimą išeinamos 
žarnos venose.

Išeinama žarna yra „rezervu
aras”, surenkantis išmatas iš 
viso virškinamojo trakto. 
Išeinamą žarną supa skersaruo- 
žiai ir lygieji raumenys. Šie 
raumenys susitraukdami 
padeda išsituštinti. Anus yra 
išeinamos žarnos anga, kuri yra 
apsupta raumenų, vadinamų 
sfinkteriu, kuris uždaro 
išeinamą angą. Šioje vietoje yra 
dideli kraujo indų rezginiai, 
kurie išsiplečia, esant padidin
tam spaudimui žarnyne.

Hemorojaus yra keli tipai. 
Yra išorinis ir vidinis hemo
rojus.

Vidinis hemorojus (A), jo 
lokalizacija yra tarp išeinamos

savo kraujuje turi nemažą 
trūkumą kai kurių vitaminų ir 
mineralų.

Todėl senesniųjų gydytojas, 
dirbąs Bethesda, MD, National 
Institute on Aging, gyd. James 
Cooper mano, kad kiekvienam 
senesniajam yra geras pa
tarimas kasdien imti po 
mineralų-vitaminų piliulę. Jos 
gaunamos be recepto (Multi- 
vitamins with minerals). Gali
te parodyti vaistininkui ir 
šitokios vitaminų-mineralų nuo 
A iki Zinc piliulės sudėtį; 
(pirkite kokią gaunate iš gerą 
vardą turinčios vaistinės; ne- 
griebkitės už pigiausios!).

Vitamino A — 400.Omg; 
beta-carotene — 16.Omg;
Thiamin 2.2mg; riboflavin — 
1.5mg; niacin — 16mg; vitamin 
B6 — 3.0mg; folate — 400.0 g; 
vitamin B12 — 4.0 g; vitamin C
— 80.0mg; vitamin D —4.Omg; 
vitamin E — 44.0 IU; Iron — 
16.Omg; Zinc — 14.Omg; Cooper
— 1.4 mg; Selenium — 20.Omg; 
lodinę — 0.2mg; Calcium — 
200.Omg; Magnesium — 
100.Omg.

Su visomis ligomis per visą 
savo gyvenimą kovodami, visas 
turimas (ir įgimtas) negales 
švelnindami, ALVUDO maisto 
sveikos, vegetariškos (ovolacto) 
dietos prisilaikydami, savo 
gydytojo nurodymus vykdy
dami, jokiais nuodais savęs 
nežudydami ir po tabletę kas
dien daugeriopų vitaminų-mi
neralų imdami, sėkmingai 
ginsimės nuo sulepšėjimo.

žarnos ir jos angos. Esant užkie- 
tėjusiems viduriams, gali įvykti 
kraujavimas dėl to, kad pažei
džiama išsiplėtusio veninio 
mazgo sienelė. Vidiniam 
hemorojui didėjant, jis gali 
nusileisti žemyn ir išlysti į išorę, 
ir tai vadinama — prolapsu ar 
iškritimu (B).

Išorinis hemorojus (C) yra 
išeinamoje angoje, jos išorėje. 
Tuo atveju, kai kraujas susi
tvenkia veniniame mazge,

viename ar keliuose, ta vieta ir 
tas mazgas tampa labai 
skausmingas. Išorinį hemorojų 
lengva diagnozuoti, nes jis yra 
išorėje ir lengvai matomas. 
Vidinis hemorojus diagnozuo
jamas specialaus instrumento 
(protoskopo) pagalba. Jis įve
damas į išeinamą žarną ir jo 
pagalba apžiūrima žarna, jos 
gleivinė.

Kraujavimas iš išeinamos 
žarnos

Jis dažniausiai būna esant 
hemorojui ar fisūrai — tai yra 
esant žarnos gleivinės įtrūki
mui. Kraujuoti iš išeinamos 
žarnos gali ir esant kitiems 
susirgimams, kaip kolitui (tai 
žarnos gleivinės uždegimas), 
esant polypui ar polypams žar
noje. taip pat žarnyno vėžiui. 
Atsiradus kraujavimui iš 
išeinamos žarnos, būtina kreip
tis į savo gydytoją, kad jis nu
statytų kraujavimo priežastį.

Niežulys

Niežulys — išeinamos angos 
srityje yra dažniausiai dėl blo
gos higienos. Nesilaikymas 
higienos, gali sukelti proktitą 
(uždegimą išeinamos žarnos). 
Esant niežuliui, būtina kreiptis 
į gydytoją, kuris išaiškins 
niežulio priežastį ir nustatys 
gydymą.

Gydymas

Ne visada hemorojaus gydy
mas turi būti chirurginis. 
Gydytojas nustato ligos 
diagnozę ir būtinai ligos priežas
tį, dėl ko ta ar kita liga išsivys
tė ir tik po to skiriamas 
gydymas. Gydymui hemorojaus 
ar žarnyno gleivinės įtrūkimo 
naudojama vonelės su dezinfe
kuojančiais skiediniais, taip pat 
visa eilė žvakučių.

Svarbiausia būtina sure
guliuoti du dalykus, tai mitybą 
ir žarnyno veiklą. Be to, būtina 
sąlyga išjungti iš naudojamo 
maisto aštrius valgius ir alko
holį, nes jie išplečia krauja
gysles mažajam dubenyje, dėl 
ko atsiranda stazė, padidėja 
spaudimas žarnoje ir hemorojus 
nepasiduoda gydymui.

Tuo atveju, jei reikia taikyti 
chiruginį gydymą, yra keletas 
chirurginio gydymo metodų. 
Vienas jų — criochirurginis 
gydymo metodas; šiuo atveju 
panaudojama skystas azotas, 
kuris garuodamas numuša 
temperatūrą iki (-140 laipsnio 
C°), tai „užšaldymo” metodas. 
Kitas metodas — ligatūrinis me
todas, kai padidinti hemoroi- 
daliniai mazgai yra perrišami, 
tai yra ligatūruojami. Chirur
ginis gydymo metodas yra tai
komas, kai hemorojus yra 
didelis, kai dažnai kraujuoja ir 
žmogus jaučia didelį nepa
togumą tuštinantis, ir kuris 
nepasiduoda gydymui.

Vidurių užkietėjimas ir vidu
riavimas sukelia hemorojaus 
pablogėjimą. Šie abu reiškiniai, 
sukelia spaudimo padidėjimą 
išeinamoje žarnoje, o taip pat 
veikia į kraujo indus, esančius 
toje srityje. Šios dvi sąlygos ne
būtinai turi sukelti hemorojaus 
išsivystymą, bet, esant hemo
rojui, jį pasunkina.

Vidurių užkietėjimas daugelį 
žmonių vargina ilgą laiką, ir 
jie pastoviai turi problemą su 
išsituštinimu. Naudojimas 
cheminės sudėties liuosuojančių 
vaistų tik laikinai pašalina 
tuos simptomus. Daugelis su
pranta, kad didelį vaidmenį mi
tyboje vaidina vitaminai ir die
ta. Maistas turtingas celiulioze 
padeda turėti normalius 
vidurius. Kiekvienas į savo 
kasdieninį maisto racijoną turi 
įjungti nors po vieną produktą 
iš mitybai grupės, nurodytos 
„Draugo” 1993 m. Nr. 1 (sausio 
mėn. 5 d. laida) išspausdintos 
straipsnyje „Vidurių užkie
tėjimas”. Ten pat teikiami pa
tarimai, padedantys sureguliuo
ti vidurius ir išvengti 
hemorojaus.

SUAUGUSIŲ ĮTAMPA (4) 
Dr. TOMAS UUNSKAS

Šių dienų konkurencinėje vi
suomenėje suaugę amerikiečiai 
gali vis rečiau atsipalaiduoti. 

I Jiems jaučiamas nuolatinis 
! spaudimas užsidirbant pinigus, 
tuo pat metu rūpintis aktyviu 
poilsiu — atsipalaidavimu bei 
laimingu gyvenimu namuose. 
Dažnai ir suaugusiems tenka 
prarasti pusiausvyrą, emocijų 
prasiveržimą, jaustis kaltu, per
gyventi gėdą, net depresiją.

Suaugusieji, gyvenime sie
kiantieji tobulumo, idealų 
įgyvendinimo, patiria didelių 
emocinių įtempimų, dėl to 
galimi fiziniai negalavimai, 
psichiniai sutrikimai, neuro- 
tinės reakcijos.

Žmogui darbas šalia pajamų 
dar teikia galimybę bendrauti 
visuomenėje, pasiekti asmeninį 
pasitenkinimą, dalyvaujant 
įvairioje veikloje. Darbas yra 
tamprus kontaktas su besikei
čiančiu pasauliu, tai ir asmens 
kompetencijos augimas ir sau
gaus pasaulio užsitikrinimas.

Tačiau milijonams kitų dar
bas gali būti nelaimingo gyve
nimo šaltiniu dėl patiriamų 
didelių įtampų darbovietėje. 
Praeityje darbas buvo daugelio 
žmonių energijos iškrovimas, 
savo fizinių jėgų perdavimas. 
Mūsų laikų kultūroje darbas 
reikalingas savęs apsaugojimui.

Trys „A”

Labiausiai pastebimos stre
sinės — sukeliančios įtampą, 
veikiančios į darbą sunkenybės 
yra trys „A”: 1. Atsisakymas 
dirbti — nebuvimas darbo vieto
je (pravaikštos), 2. Avarijos — 
nelaimingi atsitikimai ir 3. 
Alkoholizmas. Dėl įtampos pra

CIGAREČIŲ DŪMAI 
KENKIA NERŪKANTIEMS

JAV Gamtosaugos įstaigų ad
ministratorius William K. Reil- 
ly š.m. sausio 7 d. viešame 
pareiškime teigia, kad tabako 
dūmai yra tiek pat kenksmingi, 
o galbūt net pavojingesni už bet 
kuriuos kitus chemikalus, ku
riuos EPĄ draudžia vartoti. 
Kasmet šimtai tūkstančių nerū
kančiųjų, kurie turi būti 
rūkančių artumoje, suserga 
įvairiomis plaučių ligomis. Ypač 
cigarečių dūmai pavojingi kūdi
kiams. Per metus bent 300,000 
vaikų ir kūdikių suserga 
bronchitu, plaučių uždegimu ir 
kitomis ligomis, o to susirgimo 
kaltininkai — rūkoriai tėvai ar 
kiti suaugusieji, kurie globoja 
vaikus. Tabako dūmai, EPĄ ap
skaičiavimu, kasmet sukelia 
3,000 susirgimų vėžiu, nors 
susirgusieji nerūko, bet yra pri
versti būti su rūkančiais.

Daugelyje vietų darbovietėse 
ir įstaigose jau dabar uždraus
ta rūkyti. Restoranuose, lėktu
vuose ir kitur yra atskiros vie
tos tik rūkoriams, bet po šio 
pranešimo, manoma, jog rūko
riai bus dar labiau nepagei
daujami. Kai kas tvirtina, kad 
ateityje į rūkančius bus žiūrima 
net su panieka — rūkymas pasi
darys nepriimtinas elfesys 
viešose vietose.

Žinoma, rūkoriai jau pakėlė 
triukšmą, kad jų pilietinės 
teisės varžomos. Kadangi Kon
stitucija garantuoja asmens 
laisvę, tai jie galį rūkyti kada ir 
kur nori Prie rūkorių protestų 
garsiai prisideda ir tabako 
pramonė, tvirtindama, kad EPĄ 
paskelbė savo nusistatymą, 
pasiremdama netikslia informa
cija. Kadangi bent 25% ameri
kiečių teberūko, tai turi būti 
atsižvelgiama ir į jų teises, nors 
tai ir būtų nerūkančiųjų sąskai
tom Tabako pramonės kasmeti
nė apyvarta yra bilijoninė, todėl 
labai svarbu, kad visi tabako 
produktai gali netekti rinkos. 
Dėl tos priežasties labai susi
domėta Rytų Europos kraštais, 
kurie pagaliau gali laisvai 
pirkti amerikietiškas cigaretes,

randama daugiau darbo dienų, 
negu dėl kitų priežasčių. Per 
dažnas nebuvimas darbe rodo, 
kad darbuotojas yra nepa
tikimas ir negali išlaikyti kas
dieninio krūvio. Nelaimingi at
sitikimai gi. įvyksta, kai dar
buotojo mintys yra užimtos 
grynai savomis problemomis 
vietoj įsigilinimo į atliekamą 
darbą darbovietėje.

Tinginystė, vengimas darbo, 
darboviečių keitimas, nesutai
komas būdas, sumažėjęs dar
bingumas, darbo neefekty
vumas, o taip pat emociniai su
trikimai, susiję su įvairiais 
skausmais, diegliais, nuolatiniu 
galvos skaudėjimu, įvairūs 
pūliniai, žaizdos ir panašiai yra 
įtampos simptomai, veikiantys 
į darbingumą; arba įtampa, 
kilusi šeimoje, atkeliauja į 
darbą.

Psichiatras dr. Ralph T. Col- 
lins teigia, kad daug darbuotojų, 
atvykę į įstaigą, susmunka, 
kėdėn, skųsdamiesi savo 
viršininkų nepakeliamu būdu, 
sukeliančiu nuolatinę įtampą, 
dėl kurios pastoviai per dienas 
skauda galvą, o naktimis nemi
ga vargina. Nepadeda aplan
kytas medicinos įstaigos. 
Darbuotojai įsitikinę, kad nei
giamos emocijos darbe, jiems 
sukelia galvos skausmą. Kaip 
pavyzdį, psichiatras nurodo 42

linis darbininkas savas pareigas atliks* 
jo netnonlftkas viriĮninkąs priekabių au» 
rasdansa, jan Itanpą didina

o sovietų sistemoje buvo nepa
geidaujama kontrabanda. Ta
bako pramonė savo reklamas 
taip pat kreipia ir į Trečiojo 
pasaulio kraštus, kur žmonės 
mažiau susipažinę su pavojais 
sveikatai. 1992 m. Amerika 
eksportavo 188 bilijonus ciga
rečių už beveik 4 bilijonus 
dolerių.

įdomu, kad EPĄ laukė beveik 
iki paskutiniųjų prez. Busho 
administracjos dienų paskelbti 
savo naujausius nutarimus dėl 
tabako dūmų kenksmingumo 
nerūkantiems. Galbūt tikima, 
kad galingoji tabako pramonė 
turės mažiau įtakos demokratų 
valdžiai.

(D. B.)

Gyd. G. Lebednikienė, Antakalnio tu
berkuliozės vaikų skyriaus vedėja.

Nuotr. V. Lendraitienės

DARBININKŲ KALTĖ

Prieš metus įvykęs didelis 
šildomųjų dujų vamzdžių 
šiaurinėje miesto dalyje spro
gimas, sunaikinęs daug namų ir 
pareikalavęs kelių žmonių 
gyvybių, jau ištirtas. Nustatyta, 
kad darbininkai, atlikę dujų 
vamzdžių patikrinimus, dėl 
nepatyrimo darbe padarė klaidą 
ir dėl to vamzdžiai sprogo.
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metų pacientą, kuris dėl didelių 
nesutarimų darbe tapo amnezi
jos — atminties netekimo — 
auka. Dėl to. net negalėjo rasti 
kelio nuvykti į darbą.

Bedieviai Lietuvoje įpro- 
gramino naują bedarbių rūšį: 
tokių dalis, atvykę Amerikon, 
be pateisinimo meta darbą taip, 
kaip jie nedirbo Tėvynėje. Iš čia 
kyla nauja įtampos banga, 
kuriai sunku rasti nuslopintoją, 
kol darbo metėjas neatsipro- 
gramins normalaus žmogaus 
veiklai.

Geras darbininkas geriau 
kaip blogas kunigas.
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1443 So. SOth Ava., Cicero

Kasdien 1 iki 8 v. v. 
išskyrus treč. Šešt. 12 iki 4 vai. p.p.

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
8838 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 

Tol. 312-888-1988
172 Schlller St., Elmhurat, IL 60128 

708-941-2608
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

2484 W. 71 st Street 
(312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7

Nuvažiavęs į Prancūziją ne
gali pasidaryti prancūzu, nu
važiavęs į Kiniją negali pasi
daryti kiniečiu ir nuvažiavęs į 
Graikiją negali pasidaryti grai
ku. Tačiau bet kas, atvykęs į 
Ameriką, gali pasidaryti 
amerikiečiu. Tai ir yra šio 
krašto, kurį vadiname JAV, 
didybė.

Angie Papdakis

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
166 East Superior, Sulta 402

Valandos pagal susitarimą
Tai. — (1-312) 337-1288

Kab. tai. (312) 888-0348;
Raz. (312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kab. tol. (312) 471-3300 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Avė., 
Chicago, III. 60652

Cardiac Dlagnoala, Ltd. 
Marųuette Medical Building 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllla, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai. (708) 448-1777

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 W. 83rd Street

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

Kabineto tai. (312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas

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

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ava., Sulta 310,

Napervllle IL 60563
Tai. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą

Kab. tai. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6748 W. 63rd St., Chicago, IL 60638
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt. 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą



Kodėl apie vienus tylima,

O KITŲ
NUSIKALTIMAI 

DANGAUS KERŠTO
ŠAUKIA!

Antrasis pasaulinis karas ne savo piliečių ir tautiečių nuo

MAFIJA IEŠKO NAUJŲ DIRVŲ

tik sumaišė tautų ir žmonių 
santykius, bet ir visai iškraipė 
teisės supratimą. Garsusis 
Niurnbergo karo nusikaltėlių 
teismas — tebuvo tik teisės 
parodija. Apie kokį nusikaltėlių 
teismą gali būti kalbama, 
kuomet ir teisėjų ložėse nusi
kaltėliai sėdėjo. Nebandysiu 
teisinti ar ginti nacių karo 
nusikaltėlių. Tačiau jie buvo ne 
pirmieji, kurie genocidą panau
dojo. Tad kodėl tik apie jų 
nusikaltimus yra visą laiką 
kalbama, užmirštant, kad 
rusiškasis bolševizmas toli 
gražu nacių nusikaltimus pra
lenkė. Bet ta pati sukiužusi 
plokštelė jau beveik penkias
dešimt metų yra įkyriai kar
tojama. Tuo sudaroma palanki 
viešoji opinija apie bolševikų ir 
jų draugų nusikaltimus nekal
bėti ir tuo pačiu juos nuslėpti.

„Wiesenthalio centras yra pri
mygtinai prašęs Lietuvos val
džios paduoti reabilituotųjų 
sąrašą, kad jis galėtų palyginti 
šį sąrašą su savo duomenimis. 
Valdžia niekuomet nėra paskel
busi sąrašo. Jo išgavimas bus 
vienas iš pagrindinių Izraelio 
delegacijos tikslų. Ji žada 
lankytis Vilniuje sausio mėne
sį. Mes turime tūkstančių tūks
tančius lietuvių, kurie dalyva
vo žydų žudyme, pasakė E. Zu- 
roff („Draugas” 1992.XII.29)”. 
Būtų galima tik pasidžiaugti 
tokiu Izraelio noru išaiškinti 
karo nusikaltėlius. įdomu, ar 
tame tūkstančių nusikaltėlių 
sąraše bus ir tų pavardės, kurie 
sudarė NKVD kadrus bei jų 
talkininkus, tardytojus, proku
rorus ir „baudžiamųjų dalinių” 
dalyvius. Yra žinoma, kad po 
karo gana didelis jų skaičius 
atsirado Izraelyje. Tad turėtų 
būti pasikeičiama: sąrašas už 
sąrašą. Kadangi mes bandome 
kiek galima mažiau senas žaiz
das paliesti, tad ir esame orga
nizuotai puolami.

Keisčiausia, kad lietuviai 
galbūt didžiausius nuostolus 
turėję ir, šalia lenkų, vienin
teliai, kurie sumokėjo didelę 
kainą, pasipriešino SS dalinių 
suorganizavimui, pagal gerai 
parengtą planą ir pasinaudojant 
istorijos klastojimais, yra orga
nizuotai puolami. Niekuomet 
nebandyčiau teigti, kad lietuvių 
tarpe nebuvo nusikaltėlių. Bet 
kai kalbama apie „tūkstančių 
tūkstančius vardų”, tai jau yra 
aiškiai iš piršto išlaužtas melas. 
Nebent visi, kurie vokiečių 
okupacijos metais tarnavo poli
cijoje, buvo kalėjimų prižiū
rėtojai arba savisaugos 
daliniuose, yra laikomi „karo 
nusikaltėliais”. Tokiu atveju, 
visi žydų tautybės asmenys, 
kurie 1940-41 m. ir 1944-55 m. 
buvo NKVD, MVD, milicijos, 
teismų ir „liaudies gynėjų” 
daliniuose, yra tolygūs 
nusikaltėliai. Kas nors jų sąra
šus turėtų turėti. Visi gali po 
Vilniaus archyvus knaisiotis, 
tačiau mums Tel Avivo ir net 
Maskvos archyvai būtų nepriei
nami.

Lietuvių nelaimė yra ta, kad 
jau nepriklausoma valstybė

1993 metai Lietuvoje pa
skelbti rašytojo, mokslininko ir 
visuomenės veikėjo Vinco My
kolaičio Putino metais. Sausio 
6 dieną sukanka 100 metų nuo 
jo gimimo, o jubiliejiniai 
renginiai prasidėjo dar prieš 
naujuosius metus. Po remonto 
vėl atidarytas rašytojo muziejus,

išpuolių neapsaugo. Pasižiū
rėjus į įvairius Lietuvos delega
tus ir derybininkus, atrodo, kad 
jie patys nuo savęs slepiasi, ar
ba tik ką iš kalėjimų pabėgę. 
Tad tie, kurie patys savęs bijo, 
kaip gali kitus apginti?

Dabar trumpai peržvelkime 
istorinę plėtotę ir kai kurias 
priežastis, kurios santykius su
drumstė. Lietuvos valdovai, pra
dedant Gediminu, kvietė iš 
Vakarų amatininkus, preky
bininkus ir net žemdirbius. 
Visiems buvo garantuotos reli
gijos ir kitos laisvės (jų tarpe 
buvo ir žydams). Net didžiausias 
istorijos klastotojas nesugebėtų 
įrodyti, kad kuomet nors D.L.K. 
buvo vykdomi pogromai, nu
kreipti prieš žydus. O tai buvo 
gana dažni reiškiniai Rusijoje, 
Lenkijoje ir kitur Europoje. O 
Ispanijoje žydai buvo net inkvi
zicijos persekiojami, tik prisi
minkime operą „Žydė”. 
Kadangi turėjo didesnę laisvę, 
kaip kitur Europoje, tad Vilnius 
tapo jų kultūriniu ir religiniu 
centru. Dėl to labai dažnai buvo 
vadinamas Europos Jeruzale.

Lietuvai atsistačius, jie taip 
pat turėjo plačias kultūrines ir 
religines teises. Žydai buvo nau
dingi Lietuvos vidaus ir ypač 
užsienio prekybai. Jie kontrolia
vo Lietuvos pramonę ir ekono
miką. Kuomet įsisteigė žemės 
ūkio kooperatyvai: „Lietūkis”, 
„Maistas”, „Pienocentras” ir 
kitos ūkinės organizacijos, jie 
galbūt jautėsi nuskriausti, 
kadangi nebeteko šimtmečiais 
buvusio monopolio. Bet tai dar 
neturėjo būti priežastis parodyti 
savo neapykantai. Nereikėtų 
stebėtis, kad lietuviai buvo la
bai sukrėsti, kuomet, prasidėjus 
okupacijai, mažumos, kurios 
turėjo plačias pilietines teises, 
pasipylė į gatves su gėlėmis ir 
raudonais skudurais. Ką tokiu 
atveju Vakariniame krante 
žydai arabams darytų?

Gal reikėtų priminti, kokios 
tautybės buvo NKGB komi
saras Ivan Serov, kuris vado
vavo trėmimams. Taip pat, kad 
29-tame teritoriniame šaulių 
korpe (Lietuvos kariuomenės 
likutis) apie 60% atsiųstų 
politrukų (politvadovų) — komi
sarų ir dalinių vadų „padėjėjų”
— buvo žydai. Žinoma, jie buvo 
užsimaskavę kaip rusai ar kt., 
nes pats „žydo” žodis buvo 
draudžiamas vartoti. Apie susi
tikimą su jais taip rašė pulk. S. 
Leonas: „Tardymo kambary ra
dau 2 enkavedistus — žydą ir 
rusą. Žydas pasisakė esąs 
vyresnysis tardytojas, o antrąjį
— rusą rekomendavo kaip mano 
bylos tiesioginį tardytoją. Ta 
proga žydas apie tris vai. 
kalbėjo, kaip aš turiu laikytis, 
ką turiu parodyti. O kas sakyti 
tiesą vengia, tą moką jie pri
versti sakyti tiesą. Tiesą išgau
ti jų pareiga, o to siekdami, jie 
moka nulupti vieną, antrą odą, 
iškepti bifšteksą, pagaliau pada
ryti ir befstrogeną („Lietuvių 
archyvas bolševizmo metai” psl. 
407)”. Sunku pasakyti, kam yra 
nauda, — neleidžiant senoms 
žaizdoms užgyti!

J. Ž.

įvyko mokslinė konferencija 
„Putinas — šimtmečio šviesoje”. 
Sausio 5 d. Vilniuje, Dailės 
muziejuje,bus atidaryta paroda 
„Putinas — meno kūriniuose”, 
o sausio 6 d. rašytojo gimtaja
me krašte Marijampolėje bus 
šventinamas jo paminklas.

Iš Lietuvos gaunamų laikraš
čių puslapiuose vis dažniau 
sumirga žodis mafija. Šio žodžio 
sąvoką mes, daugelį metų 
praleidę Vakarų kraštuose, 
seniai įsisąmoninome, jo 
aiškinti nereikia. Tik nuostabu, 
kad per tokį palyginti trumpą 
laiką po komunistinės sistemos 
žlugimo mafija jau galėjo šaknis 
įleisti ir Rytų Europoje. Ne tik 
įleisti šaknis, bet jau ir gerokai 
sulapoti.

Turbūt šiuo metu nėra 
Europoje valstybės, į kurią 
mafija nebūtų įkėlusi kojos. 
Čekoslovakijojoje neseniai poli
cija susekė šios organizacijos 
centrą, pasirašiusį slaptą su
tartį su žinomomis buv. Sovietų 
Sąjungos nusikaltėlių gaujomis, 
kad būtų išvystyta prekyba 
narkotikais ir branduolinių 
ginklų gamybai reikalingais 
įtaisais. Buvusieji KGB agentai 
pasamdyti kaip sargybiniai, 
kurie saugos šias pavojingas 
siuntas, einančias į Iraną ir 
kitas valstybes.

Sakoma, kad mafija savo or
ganizuotų nusikaltimų tinklą 
plečia nuo Atlanto pakraščių iki 
Uralo kalnų Rusijoje. Dirva čia 
labai plati ir derlinga, nes, žlu
gus gerai organizuotai sovietų 
policijos veiklai, nėra kas 
sėmingai užkirstų kelią 
kriminalistams.

Ilgus metus Europoje jau 
veikia Interpol — tarptautinė 
policijos organizacija, kurios pa
grindinė būstinė yra Lyons 
mieste, Prancūzijoje. Interpol 
teigimu, mafija, veikusi Vokie
tijoje, Austrijoje, Šveicarijoje ir 
kituose laisvuose Europos 
kraštuose, dabar visu greičiu 
pradėjo lietis į Rytų Europą, 
investuodama milžiniškas 
sumas pinigų į prekybą, viešbu
čius,- restoranus ir kitas verslo 
šakas.

Mafija jau reiškiasi Ukrai
noje, Baltarusijoje, Lenkijoje, 
Rusijoje ir iš dalies Lietuvoje bei 
kitose buv. Sovietų Sąjungos 
respublikose. Kolumbijos narko
tikų pirkliai taip pat stengiasi 
užmegzti ryšius su Europos 
mafija, nes jaučia naują rinką 
savo produktams.

Praėjusių metų rugsėjo mėn. 
JAV ir Italijos policija Kolum
bijoje susekė ir areštavo apie 
200 asmenų ir konfiskavo be
veik bilijono dolerių vertės 
kokaino atsargas, brangenybių, 
daug valiutos ir kitokio turto. Ši 
narkotikų prekyba kas savaitę 
atnešdavo per 900,000 dol. 
įplaukų. Pagrindinis organiza
cijos šulas Jose Duran jau buvo 
pasiruošęs suteikti mafijai teisę

NIEKAM NEREIKALINGI
JURGIS JANKUS

68
— Nenorėk visko veltui. Ji pati šmaikšti, tai nori, 

kad ir darbininkai tokie būtų.
Ir staiga dingtelėjo nelaukta mintis.
— Gal to žvalumo ir Hermanui jau per daug? — 

pasakiau dingtelėjusią mintį.
— I tą pusę. Sako, kad nėra kada nė atsipūsti. Dar 

vieno darbo gerai nepradėjai, o ji jau turi kitus du. Pati 
visur tekina laksto, nori, kad ir kiti lakstytų. Ir sūnus 
toks pat kaip motina.

— Tai gal Hermanas galvoja sparną kelti.
— Negalvoja. Juodu su Heincu labai susirišę. Sako, 

jei ne Heincas, jis seniai būtų rusų paimtas. Sužeistą 
vilkte iš apkasų išvilkęs.

— Visur vis kas nors su kuo susipynęs. Man tuo 
tarpu rūpi, ar mėginam dar vieną naktį nakvoti, ar 
traukiam pažiūrėti, kas anuose barakuose yra.

— Traukiam, — trumpai nusprendė Mikas.
Kai pasiėmę marškinius nuėjome į vidų ir pasa

kėm, kad traukiam pasižiūrėti, kas dedasi barakuose, 
vokietė labai nustebo, o gal tik dėjosi nustebusi.

— Net nepailsėję? Juk sakiau, kad galite kelias 
dienas ramiai pailsėti.

— Ačiū, pailsėjom. Kiek čia jaunam to poilsio 
reikia. Pusvalandį ant griovio krašto kojas ištiesei ir 
vėl gali žengti.

— Bet vis tiek...
— Nenorim tamstos gerumo per daug išnaudoti. 

Ir taip jau karališkose lovose išsimiegojom. Ačiū už 
globą ir rūpestį. Keliausim.

— Nelauksit nė pietų?
— Nelauksim. Kelias dar tolimas, nenorim

DANUTĖ BINDOKIENĖ

prekiauti narkotikais visoje Eu
ropoje.

Vien tik 1991 m. iš Kolum
buos į Europą slapčia įvežta 200 
tonų kokaino, daugiausia per 
Ispaniją, bet taip pat per Čeko
slovakiją ir Lenkiją. Nepaisant 
aiškios grėsmės, daugelis 
Europos valstybių nenori 
prisipažinti, kad mafijos veikla 
kelia rimtą problemą. Net ir 
Prancūzijos vyriausybė neigia 
mafijos egzistavimą ar pavojų 
krašto vidaus tvatkąi. Tačiau 
Italija, kur mafija nuo seniau 
yra labai veikli, stengiasi su ja 
visomis išgalėmis kovoti. Italai 
problemų jau nebegali igno
ruoti, ypač po pernai gegužės 23 
d. atentato, kai bomba užmušė 
teisėją Giovanni Galeone, aštrų 
mafijos priešą. Kartu žuvo jo 
žmona ir penki sargybiniai. 
Smurto veiksmai vėl pakartoti 
tų pat metų liepos 19 d. Italų, 
saugumas griebėsi griežtų 
priemonių — areštuota daug or
ganizacijos vadų, kiti priversti 
bėgti į užsienį. Tačiau pabėgę jie 
pradėjo organizuoti mafijos gau
jas kituose kraštuose. Ypač 
suaktyvėjo judėjimas Vokie
tijoje. Kriminaliniams nusi
kaltimams tirti įstaigos Wiesba- 
dene turi sudarę 300 puslapių 
dydžio italų mafijos grupių 
sąrašą, kuriame surašyti var
dai, pavardės, adresai visoje 
Vokietijoje žinomų mafijos 
narių.

Vokietijos mafija artimai 
bendradarbiauja su Rytų Euro
pos padaliniais, ypač rusais 
ir lenkais. Pagrindinė veikla — 
automobilių vagystės. 1989 m. 
Vokietijoje pavogti 50,073 auto
mobiliai, 1991 m. — 87,174, o 
pernai per pirmuosius šešis 
mėnesius — 63,000. Pavogtos 
mašinos pardavinėjamos Lenki
joje ir Pabaltijo valstybėse, 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Kadangi Rytų Europoje yra 
dar „neatrasta žemė”, mafija 
skuba išnaudoti progą. Vietinės 
policijos įstaigos neturi paty
rimo kovoti su gerai organizuo
tomis gaujomis, be to, yra 
pakankamai kitokių problemų, 
todėl į mafijos veiklą kol kas 
žiūrima pro pirštus. Įvairios 
mafijos grupės dažnai varžosi 
tarpusavyje. Neapsieinama ir 
be aukų. Wiesbadeno krimi
nalinės policijos teigimu, visas 
mafijos kelias nubarstytas 
lavonais.

Pastaruoju laiku mafijos 
veikla daugiau pradeda rūpintis 
12 Europos Bendrijos kraštų. 
Jau šia linkme pradėta koor

dinuoti įstatymai, ypač dėl mafi
jos pinigų „baltinimo”, kuris 
atliekamas kol kas įvairiais 
legaliais būdais. Kadangi šiam i 
tikslui ypač dažnai vartojami 
Vokietijos bankai, pernai rug
sėjo mėn. buvo priimtas įsta
tymas, draudžiąs tai atlikti, bet 
iki šiol jis gan neveiksmingas. 
Tikima, kad šiais metais Vokie
tijos Parlamentas priims 
griežtesnį įstatymą.

Kovai su organizuotais 
nusikaltimais Europos teisin
gumo įstaigos ir vidaus reikalų 
ministrai jau keletą kartų tarėsi 
ir ieškojo būdų bei priemonių. 
Strasbourge, Prancūzijoje buvo 
sukurta speciali komisija, 
kurios paskirtis ištirti galimy
bes veiksmingesnei kovai su or
ganizuotais nusikaltimais.

Europai siekiant bendros 
rinkos ir norint įvesti laisvą 
sienų perėjimą, kyla rūpestis, 
kad visa tai palengvins ir mafi
jai pervežti savo nelegalias 
prekes (narkotikus) iš vieno 
krašto į kitą. Tačiau atvirų 
sienų politika daugelyje Vakarų 
Europos kraštų jau ir dabar 
egzistuoja. Suvienytoje Europo
je būtų lengviau ir policijai 
atlikti savo darbą. Nusikaltėliai 
negalėtų rasti prieglaudos 
kaimyninėje valstybėje, kai 
jiems pasidarytų per karšta.

Dievas gali teikti mums 
dovanų, bet mes privalome 
mokėti jas priimti.

kab. Tagore

Mažieji „Žiburėlio” mokyklėlės Kūčių dalyviai 1992 m. gruodžio 18 d.
Nuotr. Rūtos Saliklienės

yra keletas vietų kaimynystėje, bet ar jos bus rytoj, ar 
poryt, kas gali pasakyti. Žmonės juda ir ieško, kur nors 
kiek pritapti:

— Tai nors taip sau. Tik praeinant. Stiklą šalto 
vandens išgerti, gerą žodį išgirsti, — pridėjau ir aš.

Atsisveikinom. Jos žodžiai apię suradimą nors seno 
draugo smigtelėjo tiesiai širdin, nes aš pats vargu ar 
būčiau sumetęs kam kitam to palinkėti. Manau, kad 
tą patį pajuto ir Mikas, tik nė žodžiu apie savo knius- 
telėjimą neprasitarė. Neprasitariau nė aš.

— Tai pradedame valkatavimą, — kai jau buvom 
galiuką paėję parodytu keliu, pasakė Mikas.

Nenorėjau vienu žodžiu patvirtinti, taį pasakiau:
— Dar ne. Dar tik pradedam mokytis. Geru 

valkata tapti reikia daug išmokti.
’ — Gal ir taip. Tai, sakykim, kad mokomės.

Ir kiek patylėjęs pridūrė:
— Vis tiek man atrodo, kad mudu ji ne vien 

botagėliu nuo darbo į daMbą vaikytų. Dirbti reikia. Be 
to padorus gyvenimas neįmanomas, bet šalia to reikia 
ir žmogaus. O ji, atrodo, yra ir žmogus. Gal ir labai 
geras.

Kai suradom barakyną, saulė jau buvo nusileidusi. 
Barakai buvo vidury smagaus pušyno. Abiejose pusėse, 
išsilupinėjusio kelio buvo keliolika ilgų, nupilkėjusių 
barakų. Sumetėm, kad lietuvių čia tiek daug tikrai 
negalėtų būti. Prie vieno šalia pat kelio nutįsusio ba
rako ant suoliuko pamatėm karališkosios .armijos kapi
toną. Jis sėdėjo ant suoliuko, rtugara parėmęs bar Ako’ * 
sieną, ir čiulpė pypkę. Stabterėjęs palabinau, atsi
prašiau ir paklausiau, kuriuose barakuose galima būtų 
rasti lietuvių.

(Bus daugiau)

sulaukti tamsos.
— Tai palaukit nors, kol po sumuštinį padarysiu. 

Juk pakeliui niekur nerasit. Nebe tie laikai, kai kiek
vienam kaime buvo galima rasti užkandinę. Kai bu
vau jauna, mėgau pakeliauti ir aš. Ir dar kaip! Dabar 
už mane sūnus pusę pasaulio išvaikščiojo ir dar 
nežinau, ką jo sieloj toji kelionė paliko. Gal niekada 
ir nesužinosiu.

Su tais žodžiais nusisuko ir išėjo į kitą kambarį. 
Man pasirodė, kad nusisuko tik norėdama paslėpti į 
akis tvinstančias ašaras, o prieš akimirksnį atrodė, jog 
atsivers pasakojimai apie būtas, nebepakartojamas 
keliones, ir mudu vėl nakvosime tose švarutėse minkš
tose lovose.

Jai taip staiga išbėgus, mudu susižvalgėm ir 
nuėjom tvarkytis kuprinių.

— Ar neatrodo, kad be reikalo skubam, — pagaliau 
pasakė Mikas.

— Atrodo, — sutikau. — Kai ji išsišneko apie save, 
ir man toptelėjo, kad galėtų būti labai įdomu su ja 
išsikalbėti. Iš žmogaus pasakojimo kartais galima 
daugiau išmokti, negu iš gudriai parašytų knygų.

— Tai pasilikim.
— Kaip? Eik jau. Taip stipriai užsikepėm ir vėl 

atgal. Į ką bus panašu? Kai nulipsim žemyn, ji gal jau 
lauks su sumuštiniais.

Taip ir buyo. Kai tik su kuprinėm įėjom į virtuvę, 
ji tuoj atsisuko nuo spintos.

— Va, — padavė didoką popierinį maišelį. — Kai 
išalksit, rasit šį tą užkąsti. Ir ar nebūtų smagu, jeigu 
barakuose rastumėt ką nors iš artimųjų. Kokį nors 
seną gerą draugą.

— Jeigu nerasim, sugrįšim, — smagiai įterpė 
Mikas.

— Prašau, — visai rimtai atsakė, — tik, patys ma
tote, darbininkų man užtenka. Dabar, kaip minėjau,

KAS DABAR LIETUVAI 
BŪTINIAUSIA?

Ar tai maistas, kuras, vaistai, 
litai, ar doleriai? Kiekvienas 
turi savo nuomonę.

Mes manome, kad Lietuvai 
būtiniausia krikščioniškasis 
auklėjimas. Žmonės turi 
išmokti laikytis Dešimties Die
vo įstatymų, sąžiningai dirbti, 
tarnauti Dievui ir savo 
artimui.

Praėjusią vasarą Labdarių 
sąjunga, kartu su Amerikos 
Lietuvių Katalikų Federacija, 
suruošė keturias jaunimo 
stovyklas Lietuvoje, mergai
tėms ir berniukams atskirai. 
Šių stovyklų tikslas buvo sukur
ti jaukią, krikščionišką nuo
taiką, išmokyti katekizmo ir 
patobulinti vaikų anglų kalbą.

Visi vadovai buvo savanoriai 
iš Amerikos. Dalyvavo jaunas 
amerikietis kunigas. 150 
jaunuolių stovyklavo šiose sto
vyklose. Visiems labai patiko, ir 
visi norėtų vėl susirinkti atei
nančią vasarą.

Kai kas kalba, kad senoji kar
ta komunizmo pagadinta, kad 
reikės laukti dvi kartas, kol 
išaugs sąžininga, dora, darbšti 
lietuvių tauta.

Mes nenorime laukti: Lietuva 
negali laukti dvi kartas. Turime 
auklėti jaunimą dabar. Todėl 
mes suradome ir įkalbiriome 
katalikus idealistus ameri
kiečius, kad jie pasišvęstų šiam 
darbui. Jie puikiai sukūrė 
linksmą, sportišką, kūrybingą, 
krikščionišką nuotaiką. Dau
gumas jaunimo pirmą kartą

<

gyvenime lankė kasdienines 
Mišias.
Ateinančią vasarą vėl suruoš- 

tume keturias stovyklas. Daly
vaus 200 moksleivių, 20 vadovų. 
Kainuos 10,000 dolerių. Ar Jūs 
galite mums padėti surinkti šią 
sumą?

Labdarių sąjunga tęsia savo 
labdaringus įsipareigojimus 
daugiavaikėms šeimoms, 
jauniems gydytojams ir 
Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninei.

Dr. Linas Sidrys

ATRASTA NAUJA 
PIRAMIDĖ

Egipto archeologai atrado iki 
šiol nežinomos piramidės griu
vėsius vos kelios pėdos į pietry
čius nuo garsiosios faraono 
Cheopo piramidės. Netikėtas 
atradimas įvyko kaip tik šiuo 
metu, kai Egipto turizmas atsi
dūrė pavojuje dėl sustiprėjusios 
karingųjų musulmonų veiklos 
labiausiai turistų lankomose 
vietovėse.

Priskaičiuojant ir naujai at
kastąją, dabar Egipte yra 96 pi
ramidės. Egiptologai stengiasi 
atspėti mažosios piramidės 
paskirtį, kol kas vadindami ją 
tik Cheopo piramidės palydove. 
Faraonas Cheopas Egiptą valdė 
prieš 4,600 metų. Nenustatytas 
ir naujosios piramidės aukštis, 
bet jos apačia užėmusi 66 pėdų 
keturkampį. ' Didžioji Cheopo 
piramidė yra 450 pėdų aukščio 
ir apima 13 akrų žemės plotą.
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VLADAS STANKEVIČIUS - 
LIETUVIŲ FONDO 
STIPENDININKAS

Vladas Stankevičius, Lietuvių Fon
do stipendininkas.

Aš gimiau 1971.VIII. 1 d. ir 
užaugau Vilniuje. Šiame mies
te baigiau vidurinę mokyklą, po 
to pusantrų metų studijavau 
naujai atkurtame Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune. 
1990 metais atsirado galimybė 
mokytis JAV. Pradžioje vieną 
semestrą studijavau Georgia 
universiteto Dalton kolegijoje, 
o dabar jau beveik 2 metai 
mokausi Chicago Loyolos uni
versitete. Š.m. gruodžio mėn. 
tikiuosi įsigyti šios mokyklos fi
nansų mokslo bakalaurą.

Kodėl atvykau studijuoti į 
JAV? Šį mano pasirinkimą 
lėmė kelios aplinkybės. Labai 
norėjau pažinti ir ilgiau pa
gyventi pasaulyje, kuris ilgus 
dešimtmečius nuo mūsų buvo 
atskirtas „geležine uždanga”. 
Troškau įsigyti vakarietišką 
išsilavinimą, kuris įgalintų 
mane ateityje padėti moderni
zuoti nualintą Lietuvą. Be stip
raus idealistinio nusiteikimo, 
reikia pripažinti, egzistavo ir 
dar viena priežastis, vertųsi 
mane atvykti studijoms į užjū
rį — tai noras Amerikoje įsigyti 
profesiją, kuri užtikrintų mano 
ateitį Lietuvoje.

Paskutiniai dveji metai, iš
gyventi Amerikoje — labai 
reikšmingas etapas mano gyve
nime. Studijos užsienyje ne tik 
suteikė man mokslo žinių ir in

LIETUVIŲ TELKINIAI
Worcester, MA

TRUMPOS ŽINIOS

Vasario 14 d., sekmadienį, 
Worcesterio Organizacijų ta
ryba rengia Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėjimą.

Vasario 16 d., antradienį, 
Lietuvių Labdaros dr-jos susi
rinkimas 8 vai. vak. Maironio 
Parke. Prieš susirinkimą naujos 
valdybos ir direktorių priesaika. 
Po susirinkimo kavutė ir pa
bendravimas.

Kovo 7 d., sekmadienį, 
švęsime mūsų parapijos, jauni
mo ir Lietuvos globėjo šv. Kazi
miero šventę. Tradiciniai pa
rapijos pietūs 1 vai. Maironio 
Parke. Programą atliks Parapi
jos mišrus choras, vadovauja
mas vargonininkės O. Valins
kienės.

Kovo 27 d., šeštadienį, po 5

Nida Vidutytė, 2 m., apžiūrinėja vaikų piešinius, kuriuose atsispindi Kru
vinasis sekmadienis Lietuvoje, įvykęs 1990 m. sausio 13 d., jai tik gimus.

Nuotr. R. Astrausko

formacijos, bet taip pat praplėtė 
mano akiratį ir sustiprino 
savimonę. Pastarieji metai, 
praleisti šiapus Atlanto — tai 
mano gyvenimo laikotarpis, 
kurį lydėjo nuolatiniai dvasiniai 
ir fiziniai išbandymai. Teko pa
tirti nemažą kultūrinį šoką, iš
gyventi namų nostalgiją, ilgėtis 
Lietuvoje paliktų draugų. Ir vis 
dėl to didžiausia mano, kaip ir 
kiekvieno Lietuvos studento, 
besimokančio užsieniuose, pro
blema buvo ir tebėra menki 
finansiniai ištekliai. Piniginiai 
trūkumai vertė mane kreiptis į 
įvairiausias fundacijas ir 
bendroves, teikiančias stipendi
jas studentams. Visi mano pra
šymai pasibaigdavo tuo, kad 
gaudavau atsakomuosius 
laiškus su standartiškai manda
giais atsisakymais. Išimtis buvo 
Lietuvių Fondas, kurio stipen
dininku tenka garbė būti jau 
antrus metus iš eilės. Nežinau, 
kaip susiklostys mano ateitis, 
tačiau tikiuosi, kad kada nors 
galėsiu atsilyginti Lietuvių 
Fondui už dabar teikiamą 
paramą.

Šią vasarą, pirmą kartą po pu
santrų metų gyvenimo Ame
rikoje, lankiausi Lietuvoje. 
Patyriau daug keistų ir įdomių 
išgyvenimų, pajutau, kad į 
Lietuvą galiu žvelgti tiek 
vilniečio, tiek užsieniečio 
akimis. Tai, mano manymu, 
vienas pagrindinių laimėjimų, 
kurį man suteikė gyvenimas ir 
studijos Vakaruose. Beje, mano 
vizitas Lietuvoje šią vasarą 
mane taip pat ir suneramino, 
nes pajutau, kad pradedu 
nebesiorientuoti lietuviškoje 
realybėje, kad randu vis mažiau 
sąlyčio taškų su Lietuvos 
žmonėmis kasdienybėje. Tačiau 
tai nekeičia mano santykio su 
kraštu, kuriame gimiau, užau
gau ir kuriame regiu savo ateitį. 

Vladas Stankevičius

vai. šv. Mišių ir sekmadienį, 
kovo 28 d., po visų šv. Mišių Šv. 
Kazimiero parapijos moterys or
ganizuoja lietuviškų kepinių 
išpardavimą. Pelnas parapijos 
salės ir kitų bažnyčios patai
symo darbų užbaigimui.

Balandžio 4 d., Verbų 
sekmadienis. Tradicinė „Nevė
žio” ir „Neringos” tuntų skau
tų,-čių Kaziuko mugė Maironio 
Parke.

Balandžio 18 d., sekmadienį, 
1 vai. p.p. Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos pietūs ir pro
grama Maironio Parke. Progra
mą atliks moterų duetas iš Ka
nados — O. Vindašienė ir Taut- 
kevičienė.

Balandžio 25 d., sekmadienį, 
LARK Moterų sąjungos 5-tos 
kuopos Madų paroda 2 vai. p.p. 
Maironio Parko žemutinėje 
salėje. Visus vaišinsime kavute, 
vyneliu ir užkandėliais.

Gegužės 16 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. Šv. Kazimiero parapijos 
moterys Maironio Parko didžio
joje salėje rengia koncertą ir 
pietus. Koncertą atliks solistė 
Daiva Mongirdaitė-Richarson iš 
Westford, MA. Akompanuos 

muzikė Olga Keršyte iš Wor- 
cester, MA. Visas pelnas skiria
mas parapijos salės atnauji
nimo ir kitų darbų užbaigimui. 
Šią datą pasižymėkite kalen
doriuje ir rezervuokite minėtą 
sekmadienį Šv. Kazimiero pa
rapijos renginiui, kad ji greičiau 
išbristų iš visų skolų, bėdų ir 
mes vėl galėtume naudotis at
naujinta parapijos sale.

J.M.

Beverly Shores, Ind.
Veikli apylinkė

Nepriklausomybės šven
tės minėjimas rengiamas va
sario 21 d., 12 vai. Pagrin
dinis kalbėtojas bus prof. dr. 
Jonas Račkauskas. Minėjimą 
rengia Beverly Shores Lietuvių 
klubas, kurio valdybą sudaro: 
pirm. inž Vytautas Peseckas, 
vicepirmininks dr. Gediminas 
Balukas, antroji vicepirm. Dana 
Noreikienė, trečiasis vicepirm. 
Vytautas Kasniūnas, sekretorė 
Rūta Arbienė, iždininkas inž. 
Jaunutis Dagys.

Vyt. Kasniūnas 

ji

Daytona Beach, FL
SENUOSIUS METUS 

BAIGIANT

Maloniomis Kalėdų švenčių 
nuotaikomis ir mūsų telkinio 
lietuvių šeima artėjo prie senųjų 
1992 metų pabaigos.

Kūčias šventėme susiburdami 
didesniais ar mažesniais 
artimųjų draugų ar giminių bū
reliais. Pasidalinta kalėdai- 
čiais-plotkele, pasilinkėta vieni 
kitiems malonių Kalėdų šven
čių, geriausios sveikatos ir 
atskubančiuose Naujuose Me
tuose. Kūčių vakarą prisiminta 
artimieji — gyvieji ir išėję 
amžinybėn, prisiminta vargus 
nešantys tėvynėje, ir tie, kurie 
savo gyvybės ir kraujo auka 
gynė tautos laisvę. Kūčios — 
graži tradicija, teikianti progą 
pamąstyti ir apie save, ar buvo 
gyventa prasmingai, ar neli
kome skolingi tiems, kurie 
mums bet kada yra gero padarę.

Tokiomis nuotaikomis praėjo 
ir šv. Kalėdos.

Artėjant Naujiesiems me
tams, gruodžio 27 d. nemažas 
būrys draugų ir kaimynų bei 
artimųjų suvažiavo į svetingus 
visuomenininko ir žurnalisto 
Jono ir Juozės Daugėlų namus, 
kur prie skoningai paruoštų vai
šių pasidalinta nuskubėjusių 
metų džiaugsmais, vargais, tau
tos rūpesčiais. Šia proga 
prisiminta šeimininkės Juozės 
Daugėlienės neseniai praėjęs 
gimtadienis, Broniaus ir Re
ginos Snarskių vedybinė 50-ties 
metų sukaktis, pasveikinti 
Janušaičiai irgi vedybinio 
gyvenimo sukakties proga, 
jiems sudainuota „Valio, valio!” 
Padėkos ir linkėjimų žodį tarė 
J. Janušaitis, Vytautas Abrai- 
tis, Kazimieras Barūnas, įver
tindami Jono ir Juozės Daugėlų 
reikšmingą įnašą į šio lietuvių 
telkinio gyvenimą.

Vaišėms įpusėjus, turėjome 
progos iš įrašo išgirsti įdomią 
programą — rašytojo, poeto

INTERNATIONAL
TRAVEL CONSULTANTS jŽrt i/nV?

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija

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

namus

9826 South 79th Avenue 
Hickory Hill, Illinois 60467

223 Kalvarijų gatvė 
Vilnius, Lietuva

Telefonas 736-82Z Ir 736-840

Nekų šeima džiaugiasi dukros Ingos studijų baigimu. Iš k.: sesuo Renata, 
Raimundas ir Viktoras Pauliai, sesuo Audra ir Rimas Narbutai, tėvai Angelė 
ir Romas Nelsai ir Inga su diplomu rankose.

Mykolaičio Putino prisiminimą 
jo mirties proga, prieš dvidešimt 
penkeris metus suruoštą Cle
velande. Minėjime komentarus 
atliko Aldona Augustina- 
vičienė, o Putino kūrybą jaut
riai perteikė sol. Juoze Dau
gėlienė. Pabaigoje nuaidėjo Juo
zės Daugėlienės „Avė, Maria”. 
Solo įrašą suredagavo, įrašė ir 
ravus komentarus, Naujųjų 
Metų išvakarei tinkančius, 
atliko žurnalistas Jonas 
Daugėla. Taigi šis vakaras 
buvo praturtintas gražia 
menine dalimi.

Vaišėms baigiantis, šeimi
ninkai padėkojo visiems sve
čiams už drauge praleistą 
vakarą ir palinkėjo artėjančiųjų 
Naujųjų Metų proga geriausios 
sėkmės.

PRADEDAME 
NAUJUOSIUS 1993 METUS

Prieš keletą metų buvo ban
dyta Naujųjų Metų sutikimus 
ruošti restoranuose. Vėliau nuo 
to sumanymo buvo atsisakyta, 
nes vyresnio amžiaus žmonėms 
vėlyvą naktį grįžti į tolimas 
apylinkes sunkoka. Dabar jau 
kelinti metai yra ruošiami 
Naujųjų Metų pietūs.

Pradėję Naujuosius Metus, 
sausio 1 d. Lietuvių klubas 
gražiame Hilton viešbučio res
torane suruošė ir šių metų 
pietus. Dalyvavo 72 asmenys. 
Klubo pirmininkas Gediminas 
Lapenas klubo vardu pasvei
kino svečius, linkėdamas vi
siems sveikatos ir laimingų 
1993 metų. Prisiminėme auto
mobilio nelaimėje sužeistą, bet 
sveikstantį Joną Kapčių.

Programą atlikti pakvies
ta rašytoja ir aktorė Biru
tė Pukelevičiūtė su giliu įsijau
timu, maloniai visus dalyvius 
nuteikė, skaitydama ištrauką iš 
savo romano „Naujųjų Metų 
istorija”. Čia atsiskleidė lietu
viškas pasaulis, tremties ilgesy
je tėvynės momentai, primenan
tys N. M. sutikimus tėvynėje,

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

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.: pirmad., an
trad., ketvlrtd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trečd. 9 v.r.—7 v.v.

RIMAS L. STANKUS

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

Kaune, Karo muziejaus sodely
je. Labai tiko kūrinys šiai 
Naujųjų Metų dienai, už ką 
rašytojai Birutei gausiais plo
jimais visi padėkojome, o p. 
Dippel jai įteikė gražių gėlių 
puokštę.

Pirmininkas pristatė keletą 
svečių iš Lietuvos. Svečių tarpe 
esančiam Mečislovui Rumbai- 
čiui, švenčiančiam vardadienį, 
sudainuota „Valio, valio, valio!”

Naujųjų 1993 metų pietūs 
praėjo jaukia nuotaika. Tai 
buvo dar vienas Daytona Beach 
lietuvių šeimos malonus pa
bendravimas. Klubo valdybai už 
suruošimą priklauso padėka.

Prisimenant šio telkinio kūri
mąsi, jo pradžią ir beveik dvi
dešimtmetį, randaiųą daug 
gražių atliktų darbų visokerio
poje veikloje. Skaudu, kad per 
tą laikotarpį iš mūsų lietuviškos 
šeimos amžinybėn išlydėjome 32 
asmenis. O praėjusiais metais 
netekome keturių mielų tėvy
nainių. Tikėkime, kad šie metai 
bus laimingesni.

Jurgis Janušaitis

Valstybinė — akcinė įmonė 
„Utenos trikotažas” nė vienai 
dienai nebuvo sustabdyti dėl 
žaliavų ar energetinių resursų 
stygiaus, dėl ko dažnai privers
tinių atostogų išleidžiami kitų 
įmonių darbininkai. Uteną 
gelbsti tarptautiniai kontaktai. 
Sudaryti 36 kontraktai su 23 
užsienio firmomis. Ir tai, kaip 
sako įmonės vadovai, tik — žval- 
gytuvės.

Muzikų rėmimo fondas kartu 
su invalidų draugija ir Samarie
čių bendrija tęsia labdaros kon
certų ciklą. Ir 1993 metais kiek
vieno mėnesio pirmąjį sekma
dienį jie vyks Vilniuje, baroko 
salėje. Invalidai į koncertus at
vežami vieninteliu Vilniuje spe
cialiai įrengtu autobusu, kuris 
gautas kaip labdara iš užsienio.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANrREAL ESTATE t

A VILIMAS 
į M O V I N G į
Tel. 376-1882 «r 378-5886!— ■ ■ t

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
pas mus.

FRANK ZAPOLIS 
3208Va West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8884 

(312)581-8854

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

IEŠKO DARBO
U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts.

Jaunos lietuvės moterys turinčios 
valymo praktiką, gali atlikti dalinį ar 
pilną buto ar namo valymą. Kreiptis:
312-776-8176 arba 312-229-1774

A public Service of this nesvspaper

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI

EASY WAY TO LITHUANIAN, vadovėlis ir 6
kasetės mokytis lietuvių kalbos................ $50.00

LITHUANIANS IN THE USA. Daivid Fainhauz.
246 psl.................................................... $15.00

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

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvotas. 25” x 35”. *. $12.00
NAUJASIS TESTAMENTAS. Vertė Č. Ka

valiauskas. 648 psl..................................... $10.00
M. K. ČIURLIONIS, anglų kalboje. Vytautas

Landsbergis. 208 psl............................ • $12.00
MIKAS J. ŠILEIKIS, monografija. Išleido Domas

Adomaitis. 238 psl....................................... $30.00
SĄŽINĖ, psichologiniu požiūriu. A. Paškus. 184

psl.................................................................. $6.00
THE SAMOGITIAN CRUSADE. William Urban.

304 psl.......................................................... $20.00
FIGHTERS FOR FREEDOM. J. Daumantas. 279

psl.................................................................. $10.00
KITUOSE KRAŠTUOSE, kelionių aprašymai. Sta

sys Dalius. 383 psl..................................... $9.00
AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE, Sibiran tremtinių

atsiminimai. 303 psl................................... $10.00
VILKAS IŠ GALŲ, romanas. V. Volertas. 304 psl. $12.00 
ATGAVĘ VILTĮ. Vyt. Landsbergis. 227 psl. .. . $10.00

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

DR. KAZIO BOBELIO KANDIDATŪRAI 
Į LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PREZIDENTUS REMTI KOMITETAS
3000 Hadden Rd., Euclid, OH 44117 
Tel. (216) 481-7161 c/o V. Jokūbaitis

PRANEŠIMAS
Remkime buvusio VLIKO ir ALTO pirmininko 

dr. Kazio Bobelio ryžtą ir pasišventimą dalyvauti 
atsikūrusios Lietuvos politinėje veikloje mūsų 
tautos gerovei. Jo ilgametę veiklą už Lietuvos 
išlaisvinimą bei politinį patyrimą Lietuvos žmonės 
įvertino ir pareiškė savo pasitikėjimą, išrinkdami 
jį į Lietuvos Seimą.

Pasisakydami už demokratinio proceso 
tolimesnį vystymą ir už politinę diferenciaciją, 
siekiant Lietuvos valstybingumo išlaikymo ir poli
tinio stabilumo, raginame visus balsuoti už dr. Kazį 
Bobelį į Lietuvos Respublikos prezidento postą.

KOMITETAS DR. K. BOBELIO KANDIDATŪRAI REMTI:
dr. Elena Armanienė, inž. Eugenijus Bartkus, inž. Vytautas 
Bildušas, inž., Jurgis Bobelis, Eugenija Bulotienė, dr. 
Vytautas Dargis, dr. Dainius Degėsys, prof. dr. Jonas Genys, 
dr. Gediminas Grinis, inž. Edmundas Jasiūnas, Vytautas 
Jokūbaitis, Aldona Kačinskienė, inž. Grožvydas Lazauskas, 
inž. Antanas Mažeika, inž. Pranas Razgaitis, Rūta Šakienė, 
Algirdas Sperauskas, dr. Jonas Stikliorius.

1993 m. sausio 13 d.
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„Audros tunto Vokietijoje skiltininkų paruošimo kursuose buvo numatytas ir apsilankymas vie
tos aerodrome. Broliai psl. V. Lemkė ir M. Lipdys veda savo pastebėjimų užrašus.

Nuotr. A. Auslaenderio

AMERIKOS GYVENIMO 
ĮVAIRENYBĖS
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Daugumas amerikiečių neap
sieina be automobilio. Juo la
biau, kad yra vietovių, kurios 
pasiekiamos tik savomis prie
monėmis. Viešosios susisiekimo 
priemonės nėra pajėgios pa
šalinti laiko gaišinimą ir su
teikti patogumą.

Atvykusieji iš Lietuvos gimi
nės ar draugai stebisi mūsų 
turimais šeimos narių automo
biliais, vadindami tai prabanga.

Tačiau, jeigu giliau pažvelgsi
me į šią prabangą, reikės pri
pažinti, kad daugeliu atvejų yra 
amerikietiško gyvenimo būtiny
bė, norint pasiekti savo dar
bovietę.

Kiekviena gyvenimo sritis to
bulėja ir prisitaiko naujiems 
technologijos pasiekimams. Ir 
automobilių gamybos pramonė 
siekia įvairaus patobulinimo ar 
pagerinimo. Dabar yra plačiai 
atkreiptas dėmesys pereiti iš ga
zolino naudojimo į kitos rūšies 
kuro formą.

Jeigu teko aplankyti didžiuo
siuose Amerikos miestuose 
surengtas automobilių parodas, 
ten buvo išstatyti nauji ateities 
automobiliai, kuriuose vietoje 
gazolino yra naudojamas kitas 
kuras. Juose yra naujovės su 
saulės-elektros, baterijų ir 
vandenilio kuro eiga. Jau dabar

DRAUGO RĖMĖJAI
Pratęsdami prenumeratą 

arba kitomis progomis auko
jo „Draugui”:

100 dol. Jadvyga ir Domas 
Giedraitis, Michigan City, MI: 
Ona Jankevičiūtė, St. Ignatius 
Loyolas Convent, New York, 
NY.

90 dol. dr. Danguolė Vitkus, 
Palos Hts, IL.

70 dol. Tėvai Jėzuitai, Cleve
land, Ohio.

60 dol. Arūnas Draugelis, 
Naperville, IL.

55 dol. Linas Lauraitis, In- 
verness, IL.
50 dol. Valerija Baltušienė, Los 
Angeles, CA; B. Andrašiūnas, 
Orland Park, IL; Vytautas 
Beleckas, Sunny Hills; FL; Vol
teris Bendikas, Chicago, IL; 
Bronė Čižikas, Chicago, IL; dr. 
Ant. Juzaitis, Plymouth Meet, 
PA; dr. Birutė Kasakaitis, 
Chicago, IL; dr. A. L. Čepulis, 
Willoughby Hills, Ohio; Dalia 
Navasaitis, Bloomfield Hills, 
MI; A. Radžius, Baltimore, MD; 
Leonas Stonikas, Chicago, IL; 
Alex H. Tornau, Chicago, IL; A. 
Vidugiris, Santa Monica, Ca.

45 dol. Adelė Sagatas, Holly- 
wood, FL.

40 dol. Mary Ankudas, Bal
timore, MD; Levutė Giečius, 
Crystal Lake, IL; Joseph 
Jankus, Waterbury, CT; A. 
Karaliūnas, Cicero, IL; Anna 
Kazlauskas, Chicago, IL.

30 dol. dr. John Skirgaudas, 
La Jolla, CA.

pagaminta keletas modelių, 
kurie gali būti naudojami kas
dieniniame gyvenime. Nauji šio 
tipo automobiliai vartotojams 
bus prieinami ateinančio de
šimtmečio laikotarpyje.

Nepaisant įvykusio progreso, 
automobilių pramonė dar nėra 
visiškai išsprendusi visų tech
ninių problemų, kurios būtų 
pajėgios sulaikyti oro taršą ir 
konkurencijos kainas. Šių dienų 
elektriniai automobiliai yra 
pajėgūs važiuoti 150 mylių su 
vienu baterijos pakrovimu.

Chryslerio Corp., kuri 1993 
metais pagamins apie 50 tokių 
automobilių, pradėjo naudoti 
naujai išrastą sistemą pakrau
ti bateriją per 10 minučių.

Šis naujas metodas patrauks 
daugiau pirkėjų, kai nereikės 
gaišti laiko su kuro papildymu.

Kitų kompanijų automobiliai 
pasirodė su kitokiomis naujeny
bėmis.

Viena jų yra MAZDA-HR-X, 
kuri pradės gaminti mažas 
mašinas, panašias į buvusius 
,,volkswagenus”, su naujais 
motorais, kurie varomi švaraus 
— vandenilio — kuro.

Naujieji švedų Volvo gamybos 
automobiliai pakeitė savo stilių 
ir sumodernino visą išlaukinę 
formą. Jie pradėjo naują gamy

27 dol. Aleksandras Dun
dulis, Chicago, IL.

25 dol. sol. Algirdas ir Aldo
na Brazis, Palos Hts., IL; Angelė 
Baltutienė, Ontario, Kanada; 
Mikas Česas, Downers Grove, 
IL; O. Kolis, Palos Hills, IL; V. 
Kundrotienė, Pigeon, MI; Ona 
ir Vincent Skupeika, Cooper Ci
ty, FL; Bernice Žemgulis, Chica
go, IL.

20 dol. Silvija Aleksiūnas, In- 
dian Head, IL; Jolita Arzba- 
echer, Chicago, IL; V. Bindokas, 
Chicago, IL; Juozas Briedis, 
Bloomfield, MI; John Bertuzis, 
Chicago, IL; Zuzana Brencius, 
Chicago, IL; Kostas Bružas, 
Homwood, IL; Stasė Bliudžius, 
Southfield, MI; Niola Cerekas, 
Warren, MI; Marija Černius, 
Hinsdale, IL; Bronė Ciunka, 
Warren, MI; dr. J. Daugir- 
das-Kliorys, Hinsdale, IL; Bronė 
Dirmantas, Chicago, IL; 
Gražina Dedela, Benvynį IL; dr. 
Daniel Degesys, St. Petersburg, 
FL; P. Dubauskas, Woodhaven, 
NY; M. Edelis, Phonex, AZ; K. 
Eigelis, Chicago, IL; Lottie 
Gieraitis, Oak Lawn, IL; 
Aleksandra Gylys, Olympia, 
WA; Vincas Geležūnas, St. 
Louise, IL; V. Girdvainis, 
Chicago, IL; John Gvazdinskas, 
New Buffalo, MI; Sofija Holiu- 
sa,‘East Chigao, IN; Henrikas 
Idzelis, Cleveland, OH; Tadas 
Jurcys, Palos Hts, IL; Jonas 
Juodis, Berwyn HilI, IL; V. Ka- 
ralis, Lemont, IL; V.

bą su atsargine elektros baterija 
arba dyzeliniu motoru. Šis jų 
naujos gamybos skyrius yra 
įsteigtas Californijoje, Cama- 
rillo mieste.

Jau dvi Californijos firmos 
parduoda elektrinius automo
bilius. „Solar Electric Engi
neering” firma gali automobilio 
gazolino motorą pakeisti elekt
riniu.

Ši firma pradės gaminti elekt
rinius sportinius automobilius, 
kurie gali pasiekti 100 mylių 
greitį. Jų kaina bus maždaug 75 
tūkstančiai dolerių.

,,AC Propulsion Co.” jau 
gamina automobilius, kurių ba
terijas galima papildyti savo 
namuose įjungiant į esamą 
sienoje elektros srovę. Baterijos 
90 procentų pajėgumą galima 
papildyti per valandą laiko.

Šis automobilis yra pajėgus 
per 7,8 sekundes išvystyti 60 
mylių greitį. Jo kaina" yra 70 
tūkstančių dolerių.

Kitos firmos propaguoja savo 
modelius, kurie varomi dviguba 
energija: tai saulės ir elektros 
energijos' kombinacija.

Su naujų automobilių laida 
pradėjo veikti prieš juos ruošia
mos demonstracijos. Gyvulių 
globos draugijos protestuoja 
prieš mašinų gamintojus, reng
dami viešas demonstracijas. De
monstrantai ypač protestoja 
prieš General Motors Detroito 
fabriką už naudojimą gyvulių 
bandymuose automobilių sau
gumui ištirti.

Šie gyvuliai žūsta arba būna

Kazlauskas, Los Angeles, CA; 
Aldona Kirstuk, St. Petersburg 
Beach, FL; Loreta Kynas, St. 
Petersburg Beach, FL; Jūra ir 
Juozas Kredys, Lockport, IL; B 
A. Kuras, Union Pier, MI: C. A. 
Kučėnas, Redondo Beach, CA; 
Ona Laskus, Chicago, IL; E. 
Lukas, Sunny Hills, FL; 
Lietuvos Dukterų skyrius, St. 
Petersburg, FL; Adolfas Merke
vičius, Westland, MI; E. 
Mikuckis, Davis, CA; Juozas 
Naikelis, Omaha, Nebraska; E. 
Naujokaitis, San Diego, C A; 
Vladas Paliulionis, Berwyn, IL; 
Harry ir Leonidą Neu, Palos 
Hills, IL; A. Paulionis,» St. 
Petersburg, FL; Bror.č Pabar- 
čius, Chicago, I; E. Praninskas, 
St. Petersburg Beach, FL; Elena 
Petreikis, Chicago, IL; Stasys 
Petokas, Upland, CA; Paul 
Plikšnys, S. Boston, MA; Vidm. 
Raisys, La Grange, IL; Charles 
Sable, Chicago, IL; Skautininkų 
draugovė, Chicago, IL; Regina 
Spirauskas, Los Angeles, CA; 
Jadvyga Sasnauskas, Chicago, 
IL; John Samaitis, Hot Springs, 
AR; Al. A. Simmons, Chicago, 
IL; Vytautas Šoliūnas, Lemont, 
IL; Jonas Talandis, Santa 
Monica, CA; L. Traška, Oak 
Lawn, IL; Jonas Tamulis, Joliet, 
IL; L. Tijūnėlis, Brooklyn, NY; 
Petras Tutinas, Brooklyn, NY; 
Vincas Viltrakis, Chester, PA; 
Ferdinandas Visockas, Bel- 
levievv, FL; Antanas Vieškalnis, 
Centerville, MA, Vincas Žeber- 
tavičius, Sunny Hills, FL.

Už aukas tariame nuoširdų 
ačiū.

sužeisti demonstruojamuose 
susidūrimuose.

Kitas kaltinimas yra japonų 
firmai Mitsubishi, kuri savo 
gamybos eigoje naikina Čilės ir 
Brazilijos miškus.

Visų Amerikos valstijų, o la
biausiai didmiesčių oro tarša 
sudaro didelį gyventojų nepasi
tenkinimą. Naujų automobilių 
industrija stengiasi šią nei
giamybę pašalinti ateinančiame 
dešimtmetyje, dėl to norima 
eliminuoti daugumą gazoliną 
naudojančių motorų.

Tačiau svarbiausias veiksnys 
yra, kaip į tai reaguos pasaulio 
alyvos pramonė. Texas alyvos 
milijonierių politinė įtaka su 
Artimųjų Rytų pinigine pagalba 
bus sunkiai išsprendžiamas 
politinis veiksnys Washingtone.

Pereinant į naują automobilių 
erą, pinigai suvaidins lemiamą 
vaidmenį. Verta pažymėti, kad 
šios pagerintos žmogaus 
susisiekimo priemonės parei
kalaus išlaidų.

Gyventojai pageidauja turėti 
saugius ir patogius automo
bilius už prieinamą kainą. Už 
naujus pagerinimus gamintojai 
pakelia kainas, kurias pirkėjai 
turi sumokėti.

Nesitikėjau to, o štai atėjo galas...
Auksinė pasaka staiga nutrūko...
Sudužo mano laimė, lyg brangus kristalas, 
Aplink teliko šipuliai ir šukės...

Eug. Pakulienė

PADĖKA
Mūsų mylimas ir neužmirštamas Vyras, Tėvas ir Senelis

A.tA.
Dipl. Teisininkas 

ALFAS SIMONAITIS
Ilgos ir sunkios ligos pakirstas, lapkričio 4 d. išėjo Amžiny

bėn, palikęs mus giliame liūdesyje ir skausme. Lapkričio 21 
d., po gedulingų pamaldų Tėvų Jėzuitų koplyčioje ir atsisveiki
nimo Lietuvių Tautiniuose namuose, urna su a.a. Alfo palai
kais buvo -nulydėta į Lietuvių Tautines kapines ir padėta 
mauzoliejuje.

Gili padėka visiems, gausiai atsilankiusiems gedulingose 
pamaldose, dalyvavusiems atsisveikinimo valandėlėje bei 
palydėjusiems velionį į Amžino Poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Juozui Vaišniui, SJ už 
atnašautas šv. Mišias, pamokslą ir maldas kapinėse. 
Dėkojame žurnalistui Vytautui Kasniūnui, patarnavusiam 
kunigui šv. Mišių metu ir kolegoms neolituanams stovėju
siems garbės sargyboje. Dėkojame solistui Jonui Vazneliui ir 
akompaniatoriui muz. Robertui Mockui už jautrią ir įspūdingą 
muzikinę dalį šv. Mišių metu.

Nuoširdi padėka atsisveikinimui Tautiniuose namuose 
vadovavusiam vyr. valdybos arbiter elegantarium, Vaclo
vui Mažeikai. Dėkojame draugų vardu atsisveikinusiam 
Mečiui Valiukėnui, Lietuvos Laisvės Kovotojų s-gos vardu, 
s-gos valdybos pirmininkui Jonui Jurkūnui, Korp! Neo- 
Lithuania Chicagos padalinio vardu, pirm. Edvardui Ka- 
veckui ir ALT S-gos Chicagos skyriaus vardu, s-gos pirmi
ninkei Matildai Marcinkienei.

Ypatinga padėka kolegoms: Mečiui Valiukėnui, Vaclovui 
Mažeikai ir Jonui Jurkūnui su poniomis tiek daug rūpesčių 
ir širdies įdėjusiems organizuojant ir pravedant visas atsi
sveikinimo apeigas su a.a. kol. Alfu.

Nuoširdus ačiū Petrui Petručiui už pranešimą apie 
Velionio mirtį „Margučio” radijo programoje.

Didelė padėka visiems, pareiškusiems užuojautą žodžiu 
ir raštu, už prisiųstas gėles, už aukas šv. Mišioms ir Lietuvių 
fondui.

Nuoširdus ačiū kol. Vytautui Aleksandrūnui už nuolatinį 
rūpestį a.a. Alfo ligos metu ir auką Lietuvių Tautiniam Kultū
ros Fondui.

Jums visiems, užjautusiems ir globojusiems mus, liksime 
visuomet dėkingi.

Liūdinti žmona Aldona, dukra Audronė, žentas dr. 
Andrius, vaikaičiai Audrutė ir Andriukas, brolienė 
Adelė.

GAIDAS-DAIMID
E U D E I K IS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus

6541 S. KEDZIE 
Marųuette Parke

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

2424 VV. 69 St. * Chicago

Visų telefonas: 708-974-4410

PADĖKA
A.tA.

ELZBIETAI VALIULYTEI 
LAPINSKIENEI

mirus 1992 m. gruodžio 26 d. ir po gedulingų šv. Mišių palaido
tai Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse, nuoširdžią padėką reiškiu 
kanauninkui V. Zakarauskui už maldas koplyčioje, už šv. 
Mišias bažnyčioje ir maldas kapinėse. Tuo pačiu reiškiu 
padėką sol. D. Stankaitytei už giesmes bažnyčioje, visiems 
aukojusiems šv. Mišias už mirusios sielą, karsto nešėjams: J. 
Boese, L. Lapinskui, L. Pliūrai, J. Treškai, I. Vaičeliūnui ir 
S. Žaukauskui ir palydėjusiems į Amžino Poilsio vietą. Taipgi 
dėkoju laidotuvių dir. D. M. Petkui už rūpestingą ir sąžiningą 
patarnavimą.

Nuliūdime likęs vyras Antanas ir kiti giminės.

PETKUS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.

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

l-(312)-476-2345

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

708-430-4455

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650
708-652-1003

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti

skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS
DONALD A. PETKUS

A. KAČANAUSKO 
PALIKIMAS

Aleksandras Kačanauskas 
(1882-1959) buvo vienas kūry
bingiausių mūsų kompozitorių. 
Be to, jis mums, lietuviams, 
brangus kaip muzikinių 
kūrinių atlikėjas, pedagogas, 
tautinės sąmonės žadinto- 
jas-ugdytojas, organizatorius ir 
muzikinės kultūros puoselė
tojas.

Aleksandro Kačanausko duk
tė, med. gydytoja Aldona Kača- 
nauskaitė-Zaborienė panoro 
savo tėvą ir jo kūrybos lobius 
plačiau atskleisti Lietuvai. Ji 
didelėmis pastangomis ir savo 
lėšomis (beje, broliui Gediminui 
paremiant) 1992 išleido knygą 
(mažą monografiją): Aleksan- I 
dras Kačanauskas 1882-1959. i 
Spausdino: „Aušros” spaustuvė 
Kaune. Šioje monografijoje 
Aleksandro sūnus, Algirdas 
Kačanauskas, taip pat muzikas, 
skaičiuoja tėvo muzikinį 
palikimą turint per 400 su 
kaupu kūrinių. Šios monogra
fijos redaktorė/leidėja mono
grafijoje išspausdino ir kompo
zicijų sąrašą. Jame randame:
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choro dainų — 129, solo dainų — 
93, ansambliams kūrinių — 18, 
instrumentams kūrinių — 69, 
giesmių — 49. Nemaža dalis šių 
kūrinių iki šiol nespausdinta, 
bet jų originalus turi dr. Aldona 
Zaborienė.

Aldonos Zaborienės rūpestis 
yra visus kūrinius atskiromis 
knygomis išleisti. Jos konsul
tantu yra muzikologas V. Juod
pusis, o Kultūros ir švietimo 
ministerija Aleksandro Kača

A.tA.
MARY B. SUTKUS

BRAZAUSKAITĖ
Gyveno Lake Bluff, IL.
Mirė 1993 m. sausio 15 d., sulaukusi 77 m. amžiaus.
Gimė Baltimore, MD.
Nuliūdę liko: vyras Leo Sutkus, posūniai Leo Sutkus, 

Jr., Thomas J. Sutkus, sūnėnas Abdon Bray su žmona Eileen, 
dukterėčia Loretta Ebert.

Kūnas pašarvotas pirmadienį, sausio 18 d. nuo 4 iki 9 v.v. 
Wenban Funeral Home laidojimo namuose, 320 E. Vine Avė., 
Lake Forest, IL.

Laidotuvės įvyks sausio 19 d., antradienį. Iš laidojimo 
namų 9:15 vai. ryto bus atlydėta į St. Bartholomew parapijos 
bažnyčią, 914—8th St., Waukegan, IL, kurioje 9:15 vai. ryto 
įvyks gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę vyras, posūniai, sūnėnas ir dukterėčia bei kiti 
giminės.

Laidotuvių direkt. Wenban Funeral Home. Tel 
708-234-0022.

nausko kūrybos išleidimui pri
taria ir remia.

Aldona Zaborienė neseniai 
kreipėsi į JAV Lietuvių tautinio 
kultūros fondo valdybą, pra
šydama finansinės paramos jos 
pasiimtam uždaviniui atlikti. 
Fondo valdyba jos prašymą pa
tenkino. Belieka palinkėti 
sėkmės ir ištvermės Aldonai 
Zaborienei šį gražų ir 
prasmingą užmojį įgyvendinti.

M. V.
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APLINK
MUS
x Vyresniųjų lietuvių cent

re — Seklyčioje sausio 20 d., tre
čiadienį, 2 vai. p.p. farmacistė 
Dana Norvilienė kalbės apie • 
vaistus ir jų vartojimą. Meninę 
programos dalį atliks Vilniaus 
operos sol. Arvydas Markaus
kas. Po programos bendri pie
tūs. Kviečiame atvykti.

x Lietuvių Opera šį pava
sarį stato melodingąją kompozi
toriaus Bellinio opera „Norma”, 
kurios spektaklis įvyks Atvely
kio savaitgalį Morton audi
torijoje, Cicero mieste.

x Lietuvos nepriklausomy
bės 75-rių metų paminėjimo 
iškilmės, dalyvaujant Chicagos 
ir apylinkių lietuviams, įvyks 
vasario 14 d., sekmadienį, 2:00 
vai. po pietų, Marijos mokyklos 
auditorijoje. Bus trumpa tai 
šventei pritaikyta programa su 
specialia menine dalimi.

x Sekmadienį, sausio 17 d., 
Brighton parke, Cicero, Gage 
parke, Marąuette parke ir 
Lemonte buvo slaptu balsavimu 
padaryta apklausa dėl pre
zidentinių rinkimų Lietuvoje. 
Jeigu šiandieną Chicagoje 
rinktumėm prezidentą, kandi
datas Kazys Bobelis būtų gavęs 
61 balsą — 7%, Algirdas Bra
zauskas — 39 bals. — 5.1%, 
Stasys Lozoraitis 698 bals. — 
87%, o kiti kandidatai 7 bals. —
0.9. Apklausoje iš viso balsavo 
805 asmenys. Balsus skaičiavo: 
G. Aukštuolis, S. Daulienė, V. 
Dijokas, K. Dočkus, J. Kubilius,
L. Maskaliūnas, J. Minkūnienė, 
V. Momkus, P. Paleckas, A. Par- 
gauskas, B. Racevičius, M. 
Remienė ir B. Siliūnas.

x Sausio 21 d. sukanka 
penkeri metai nuo a.a. Prano 
Zailsko mirties. Vasario 22 d. 
ženklins dešimt metų be a.a. 
Onos Zailskienės. Sūnūs 
Algimantas ir Arūnas prašo jų 
tėvų buv. draugų juos prisimin
ti savo maldose. Sukakčių 
dienomis Mišios a.a. Zailskų in
tencija bus Šv. Antano bažny
čioje, Cicero, 8 vai. ryto.

(sk)
x Parodos „Dailė ’93” ati

darymas bus penktadienį, sau
sio 22 d., 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoje. Atidarymo 
metu keramikas Rimas Visgir
dą rodys skaidres apie savo įspū
džius iš Lietuvos ir apie tarptau
tinį keramikos simpoziumą 
Panevėžyje. Paroda „Dailė ’93” 
tęsis iki sausio 31 d.

x „ŽAIBAS” ketvirti me
tai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas mais
to prekes Lietuvoje į namus. 
Dvylikos, labiausiai mėgiamų ir 
norimų paketų pasirinkimas. 
VISI UŽSAKYMAI PRISTA
TOMI PER 10 DARBO DIE
NU Į NAMUS. Kreiptis: „ŽAI
BAS”, 9525 So. 79th Avė., 
Hickory Hills, IL 60457, tel.
708-430-8090.

(sk)

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos 
lietuvių dienraštį

DRAUGĄ
Sudarydami testamentus, bent dalį turto 

palikime "Draugo" dienraščiui 
(4545 W. 63rd. Str., Chicago, IL 60629)

DRAUGAS
MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS 

IR KULTŪROS ŠVYTURYS.

x Kun. Kęstutis Trimakas,
neseniai grįžęs iš Lietuvos, 
aukos šv. Mišias ir pasakys 
pamokslą pal. Jurgio Matulai
čio 66-tųjų mirties metinių 
minėjime. Šv. Mišios sausio 29 
d., penktadienį, prasidės 6:30 
vai. vakare (ne 6:00 vai. kaip 
anksčiau buvo skelbta) Jėzuitų 
koplyčioje. Po Mišių — vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje. Visus 
kviečia dalyvauti Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserų rėmėjai.

x Jūrų skautų,-čių tra
dicinė Klaipėdos dienos suei
ga sekmadienį, sausio 24 d., 
vyks Lietuvių centre, Lemonte. 
Uniformuoti jūrų skautai,-ės 
renkasi 9:45 vai. ryto. Iškil
minga sueiga prasidės punktu
aliai 10 v.r. Prašoma nesivėluo- 
ti. Tėveliai ir svečiai kviečiami.

x Lietuvos Generalinis 
konsulas Vaclovas Kleiza iš
siuntinėjo pakvietimus, ku
riuose kviečiama dalyvauti 
iškilmingoje puotoje, minint 75 
metų sukaktį nuo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo. 
Iškilminga puota įvyks vasario 
20 d., šeštadienį, Stouffer 
Riviere viešbutyje miesto 
centre.

x Dr. Bronius Nemickas
Seimo rinkimų metu Lietuvoje 
praleidęs daugiau negu šešias 
savaites, šį sekmadienį, sausio 
24 d., Marąuette Parko pa
rapijos salėje tuoj po pamaldų, 
11:30 vai. ryte, praneš visuome
nei apie Seimo rinkimus, 
porinkimines nuotaikas ir besi
artinančius prezidentinius 
rinkimus. Taip pat trumpai ap
žvelgs naujai priimtą Lietuvos 
Respublikos konstituciją, kurios 
paruošiamosios komisijos buvo 
pakviestas konsultantu. 
Visuomenė kviečiama daly
vauti.

x Vysk. Paulius A. Balta
kis, O.F.M. „Draugo” vajaus 
lėšų telkimo proga atsiuntė 
didesnę auką su prierašu: 
„Auka mielam „Draugui”. 
Nuoširdus ačiū.

x Dr. Broniaus Nemicko 
pranešimas tema: „Lietuvos 
Tautininkų sąjungos veikla 
Lietuvoje” įvyks š.m. sausio 23 
d., šeštadienį, 4 v. p.p. „Sek
lyčioje”. Bus rodoma vaizdajuos
tė. Po to lengva vakarienė. 
Sąjungos nariai ir prijaučian
tieji kviečiami dalyvauti. 
Ruošia AL Tautinė sąjunga.

(sk)

x Dėmesio! Solistų S. Sto
nytės ir A. Markausko kon
certas sausio 22, penktadienį, 7 
v.v. PLC, Lemonte. Jiems 
akompanuos muzikas A. Vasai
tis. Nepraleiskite progos!

(sk)
x MAISTO SIUNTINIAI—

sūris, aliejus, dešros ir kt. — 55 
svarai $98. Galima užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Perveda
ma pinigus doleriais. Atsiskai
tyti iki vasario 6 d. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL, 60629, tel. 312-436-7772.

(sk)
x Polikaitis Accounting & 

Tax Service pildo pajamų ir 
kitų įvairių mokesčių formas. 
Reikalui esant, atvykstu į 
namus. Kreiptis: Raymond C. 
Polikaitis, Accountant, tel. 
708-597-9454.

(sk)

BRENDA EDGAR
KALĖDINIAME PRIĖMIME

Šiemet, kaip ir kiekvienais 
metais, Illinois valstijos gu
bernatoriaus žmona Brenda Ed
gar pasikvietė įvairioms tau
tybėms atstovaujančius vaikus 
į kalėdinį priėmimą, kuris įvyko 
1992 m. gruodžio 17 d. State of 
Illinois centre. Lietuvius šiame 
priėmime atstovavo Lietuvos 
Vaikų Vilties globojama 
dešimties metų Garbrielė Ger- 
vickaitė.

Priėmimo salėje, prie žvaku
tėm švytinčios eglutės, ant 
kilimo susėdę 40 įvairių tauty
bių tautiniais rūbais pasipuo
šusių vaikų. Šone — švenčių vai
šių stalas, kurio pačiame 
viduryje padėta dailiai, 
lietuviška šiaudinukų angeliu
ku papuošta pintinėlė su Nidos 
delikateso paaukotais keps
niais. Kadangi Gabrielė po kojy
tės operacijos tik dieną prieš 
buvo grįžusi iš Shriners 
ligoninės, jai salės priekyje pa
statyta speciali kėdė.

Pristačius kiekvienai tautybei 
atstovaujantį vaiką, įteikiamas 
gubernotorienei eglutę papuoš
ti žaisliukas. Gabrielė, pasipuo
šusi tautiniais rūbais, kad ir su 
ramentais, priėjo prie p. Edgar, 
įteikė lietuviškąjį šiaudinuką ir 
kartu užkabino ant eglutės. Pri
statant dalyviams lietuviams 
atstovaujančią Gabrielę, buvo 
paaiškinta, kad ji tik po opera
cijos, atvykusi į JAV gydytis 
Shriners ligoninėje.

Prieš priėmimo oficialiosios 
dalies pradžią Brenda Edgar 
asmeniškai susipažino su Gab
riele ir ją iš Lietuvos atlydėjusią 
motina Elena Gervickiene. B. 
Edgar Gabrielei ir kartu 
atvykusioms Lietuvos Vaikų 
Viltis lėšų telkimo narėms 
Gražinai Liautaud ir Alei 
Kėželienei, savanoriui Albinui 
Hoffmanui ir koordinatorei Jū
ratei Budrienei paskyrė 
nemažai laiko pokalbyje apie 
Lietuvos Vaikų Viltis siekius ir 
veiklą.

Gabrielė Gervickaitė prieš pal 
Kalėdų šventes gavo iš guberna 
toriaus Jim Edgar šeimos šven
čių sveikinimus su linkėjimais 
greičiau pasveikti.

JJB

PRISIMINTA SAUSIO 
13-TOJI

Amerikos Lietuvių Taryba 
(ALTAS) sausio 13 d., trečia
dienį, surengė Sausio 13-tosios 
žudynių prisiminimą. Minėjimas 
pradėtas gedulo Mišimis 10 vai. 
ryto Tėvų jėzuitų koplyčioje. 
Nepaisant labai blogo oro, prisi
rinko pilna bažnytėlė žmonių. 
Pasirodo, mūsų žmonės tiem 
dalykams yra labai jautrūs. At
skubėjo V. D. Šaulių rinktinės

Po sėkmingos popietės programos Seklyčioje (iš kairės): renginių vadovė Elena Sirutienė, muz. 
Ričardas Šokas, JAV LB Socialinių reikalų tarybos pirm. B. Jasaitienė, solistai Sigutė Stonytė 
ir Arvydas Markauskas.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

šaulės — šauliai su vėliavomis, 
vado A. Paukštės ir jo padėjėjo 
J. Gurevičiaus vadovaujami. 
Prie jų prisidėjo ir ramovėnai su 
vėliava. Penkios bažnyčioje su
statytos vėliavos suteikė 
iškilmingumo gedulo Mišioms.

Baltų gyvų gėlių pintinę, per
rištą juodu kaspinu, prie alto
riaus padėjo J. Jasiūnienė ir A. 
Repšienė. Šv. Mišias aukojo ir 
tai dienai pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. P. Daugintis. Jis 
taip pat perskaitė visas pavar
des žuvusių sausio 13-tosios 
naktį. Mišioms patarnavo ir 
skaitymus atliko miškininkas 
Jonas Žebrauskas. Šv. Mišių 
auką nešė šaulė M. Gudaitienė 
ir ramovėnas J. Bagdžius, prie 
vargonų — Julius Mačiulis, 
buvęs Šv. Kryžaius bažnyčios 
vargonininkas. Pamaldos baig
tos Lietuvos himnu.

Iš bažnyčios visi rinkosi į ka
vinę, kur buvo trumpas prisimi
nimas sausio 13-tosios aukų. 
Prieš išstatytas vėliavas buvo 
stalelis, ant kurio žvakidė: 
žvakės simboliškai vaizdavo 
liūdnus Vilniaus įvykius. Prisi
minimą atidarė M. Marcin
kienė. Atsistojimu buvo pa
gerbti visi sausio 13-tosios naktį 
žuvusieji. Atidarydama dar 
paskaitė mokinukės iš Lietuvos 
straipsnelį „Tai buvo neužmirš
tama ta naktis...” Sausio 13-to
sios žudynių proga žodį tarė Jo
nas Žebrauskas, nušviesdamas 
jų pasišventimą geriau žūti, 
negu vergauti, padedant savo 
brangiausią turtą — gyvybę ant 
tėvynės Laisvės aukuro. A. Rep
šienė paskaitė mokinukės iš 
Lietuvos parašytą eilėraštį 
„Verkia ąžuolai”, kuriame atsi
spindi baisioji sausio 13-tosios 
naktis. Minėjimas baigtas dar 
kartą sugiedant Lietuvos 
himną.

Baigus minėjimą, M. Marcin
kienė išreiškė padėką kun. P. 
Dauginčiui, vargonininkui ir jo 
pagalbininkams, gausiai atsi
lankiusiai publikai, o ypač 
nuoširdi padėka šauliaAs ir 
ramovėnams, dalyvavusiems su 
vėliavomis.

Ant. Repšienė

NEUŽMIRŠTAMA
POPIETĖ SEKLYČIOJE

Sausio 13-os popietę pradėjo 
E. Sirutienė, pakviesdama dr. 
A. Razmą pakalbėti apie širdies 
ligas. Dr. Razma pasidžiaugė 
gausiai susirinkusiais svečiais, 
pakvietė visus atsistoti ir susi
kaupti, prisimenant Lietuvoje 
žuvusius sausio 13-ąją.

Dr. Razma paminėjo, kad 
kalbės apie širdį, sklerozę ir 
kaip išvengti širdies priepuolių.

Širdies ligoms yra priežasčių, 
pvz. paveldėjimas, kurios 
nepriklauso nuo mūsų. Tuo 
atveju reikia daryti visa, ką 
galime, kad nepagreitintume ir

nepasunkintume ligos eigą. Bet 
yra ir nuo mūsų pačių priklau
sančių ligos priežasčių, pvz.: 
rūkymas (kai nustojama rūkyti; 
blogėjimo progresas sulėtėja); 
cukraligė (kai cukrus kontro
liuojamas dieta ar insulinu, 
atakų galimybė sumažėja); 
aukštas kraujospūdis. Jį 
galima sukontroliuoti dieta (be 

druskos, be cholesterolio) ir 
vaistais, kurių yra labai gerai 
veikiančių. Svoris ir aukštas 
cholesterolis gali būti paveldimi 
ir tais atvejais kontrolė sunki; 
bet, laikantis griežtos dietos, ir 
tai galima kontroliuoti; nervinė 
įtampa — naudoti įvairias 
priemones atotampai: ben
draukime su žmonėmis, lanky- 
kimės įvairiuose renginiuose, 
būkime gamtoje, skaitykime, 
darbuokimės; tingumas: stenki
mės būti aktyvūs, judėkime, 
daug vaikščiokime, darbuo
kimės, gimnastikuokime.

Buvo rodoma ir vėizdajuostė 
„Risk Factors of Heart Disease” 
(širdies ligų rizikos veiksmai).

Daktaras dažnai sustabdy
davo vaizdajuostę ir smulkiau 
paaiškindavo širdies darbą ir 
kai kuriuos atvejus. Jis patarė 
pasitikrinti sveikatos stovį, kon
troliuoti valgį ir gimnastikuotis, 
kad taip galėtume savo sveika
tos stovį pagerinti.

Kalbėdamas apie cholesterolį, 
dr. Razma nurodė, kad choles
terolis yra 2 rūšių: LDL (bloga
sis) ir HDL (gerasis). Kiekvienas 
turėtų kartą metuose pasi
tikrinti cholesterolį. Svarbu, 
kad jo būtų ne daugiau kaip 200. 
Juo jis yra žemesnis, tuo geriau. 
Žmonės, kurių cholesterolis yra 
150 (Japonijoj, Kinijoj), visai 
neturi, arba retai turi širdies 
atakas. Svarbus ir santykis tarp 
gerojo ir blogojo cholesterolio, 
kuris turėtų būti 4,5. Kas turi 
aukštą cholesterolį, turi laiky
tis dietos, mankštintis ir kas 6 
mėn. tikrinti cholesterolį.

Po paskaitos daktaras atsakė 
į klausytojų paklausimus, apie 
vaistus, širdies ligų simptomus, 
dietą ir t.t. Jis išdalino informa
cinį lapelį, kur sužymėta 
sveikos dietos patarimai. Po

Illinois valstijos gubernatoriaus žmona, Brenda Edgar su Gabriele Ger- 
vickaite, kuri, globojama Lietuvos Vaikų Vilties, yra atvažiavusi iš Lietuvos 
gydytis Shriners ligoninėje.

paskaitos klausytojai šiltai plo
jo, atsidėkodami už naudingas 
žinias.

Antroje dalyje girdėjome
Lietuvos valstybinės operos 
solistų Sigutės Stonytės ir Ar
vydo Markausko dainas. Solis
tai buvo Lietuvių Fondo ren
ginių vadovės M. Remienės 
pakviesti atvykti į JAV kon
certuoti. Po koncerto Jaunimo 
centre sausio 10 d., Soc. Reik. 
Tarybos pirm. B. Jasaitienė 
pakvietė juos padainuoti 
vyresniesiems lietuviams 
Seklyčioje, nes ne visi gali at
silankyti į toliau rengiamus 
koncertus. Solistai mielai 
sutiko.

E. Sirutienė, pristatydama 
solistus, pasidžiaugė, kad šie 
iškilieji solistai sutiko atvykti į 
mūsų kuklią Seklyčią ir kartu 
su mumis paminėti tragiškąją 
sausio 13-ąją.

Pirmiausia abu solistai su
dainavo duetą ;,Ta mūsų seselė” 
(harm. V. Viržonio); po to buvo 
Arvydo Markausko solo — jauno 
bajoro daina iš J. Karnavičiaus 
operos „Gražina” ir Sigutės Sto
nytės Ramunės daina iš tos 
pačios operos. Tada vėl abu 
solistai padainavo duetą „Augo 
kalneliai be pakalnėlių” (harm. 
V. Viržonio). Klausytojai tol 
nuoširdžiai plojo, kol solistai su
dainavo dar vieną duetą 
„Tėvynė Lietuva” (muz. A. Bra
žinsko). Solistams akompanavo 
muz. R. Šokas.

Publika dar ilgai plojo, lyg 
nenorėdama paleisti solistų ir 
dar pasigėrėti jų nuostabiais 
balsais. Bet, deja, programa 
turėjo baigtis. Sol. Sigutei Sto
nytei buvo įteikta gėlių, o sol. A. 
Markauskui ir muz. R. Šokui 
prisegta po gėlę.

Soc. Reik. tarybos pirm. B. Ja
saitienė, dėkodama solistams, 
pažymėjo, kad „mums didelė 
garbė turėti savo tarpe tokius 
iškilius menininkus. Jiems 
visos pasaulio scenos yra at
daros. Ir šie aukšto lygio meni
ninkai nepasididžiavo ateiti pas 
mus į „Seklyčią”! B. Jasaitienė 
padėkojo ir solistams akompa
navusiam muz. R. Šokui, kuris 
nuolat talkininkauja rengi
niams Seklyčioje.

Sol. A. Markauskas palinkėjo 
visiems sveikatos, energijos, op
timizmo, viso geriausio ir tarė 
„Iki pasimatymo!”

Po programos E. Sirutienė pa
kvietė visus pietų. Valgant dar 
ilgai buvo dalijamasi retais ir 
nepamirštamais įspūdžiais iš 
taip turiningos bei prasmingos 
popietės.

Aldona Šmulkštienė

ELVIS PRESLEY PAŠTO 
ŽENKLAS

JAV-se sausio 8 d. pradėtas 
pardavinėti pašto ženklas su 
Elvis Presley atvaizdu. Chica
gos centrinėj pašto įstaigoj net 
buvo specialus langelis rezer
vuotas tik tam 29 centų Elvio 
pašto ženklui. Gaila, kad Da
riaus-Girėno pagerbimas pašto 
ženklu nesusilaukia reikiamo 
dėmesio, nors lietuviai deda 
daug pastangų.

NUGRIAUNAMI 
APLEISTI PASTATAI

Pernai Chicagos mieste buvo 
nugriauti 875 apleisti pastatai, 
o teismas davė leidimą iš viso 
sugriauti 1,341 negyvenamus, 
pavojingus namus. Šiam 
reikalui numatytas biudžetas 
siekė daugiau kaip 7 mil. 
dolerių. 1993 metams paskirta 
dar daugiau — netoli 10 mil. dol.

Kadangi apleistuose, negyve
namuose pastatuose dažnai 
susimeta įvairūs nusikaltėliai, 
narkotikų pirkliai ir nepilname
čių gaujos, bus stengiamasi kiek 
galima greičiau tokius namus 
nugriauti arba, jeigu dar 
įmanoma pataisyti, užkalti 
langus, duris, kad niekas ne
galėtų juose landžioti.

Daug kartų pasitaikė šiurpių 
nusikaltimų, ypač neturtingųjų 
rąjonuose, kur tokių apleistų pa
statų yra nemažai. Mero 
Riehard M. Daley sudaryta 
komisįja iš policijos, ugniagesių, 
advokatų, biudžeto, miesto 
planavimo ir plėtimo, informa
cijos ir kelių kitų įstaigų, yra 
įpareigota apleistus pastatus 
surasti, ištirti jų padėtį ir pra
dėti teisinį procesą jų taisymui 
arba nugriovimui. Proceso 
pagreitinimą gerokai paleng
vins neseniai Illinois Gene
ralinės Asamblėjos priimtas ir 
gubernatoriaus Jim Edgar pasi
rašytas įstatymas (šis įstatymas 
galioja tik pačiame Chicagos 
mieste): savininkams duodama 
30 dienų apleistą pastatą nu
griauti arba užkalti jo langus 
bei duris. Jeigu savininkas tuo 
nepasirūpina arba savininko iš 
viso nerandama, pastatas bus 
nugriautas po papildomu 90 
dienų. Šiais metais miestas 
numato nugriauti bent 1000 
apleistų namų.

ZOOLOGIJOS SODO 
SUKAKTIS

Šiais metais Lincoln Parke 
esantis zoologijos sodas švenčia 
savo 125 metų sukaktį. Numa
tomos įvairios šventės, ren
giniai, paskaitos ir seminarai 
šiam įvykiui paminėti. Zoolo
gijos sodas yra prie Fullerton ir 
Lake Shore Dr. kryžkelės (2200 
N. Cannon Dr.), šiaurinėje mies
to dalyje. Paprastai už įėjimą į 
zoologijos sodą mokesčio nėra, 
todėl jį aplanko labai daug 
žmonių, ypač vasarą, nors sodas 
atidarytas visus metus.

Vasario mėnesį numatomi 
keli įdomūs renginiai-semina- 
rai, labai tinkami šeimoms su 
vaikais. Vasario 13 d. bus 
kalbama apie gyvates, 21 d. — 
kaip šiltų kraštų žvėrys ir gy
vuliai prisitaiko prie Chicagos 
žiemos; 28 d. bus pasakojamos 
Amerikos indėnų legendos apie 
daugelį Šiaurės amerikos gyvu
lių bei žvėrių, o vasario 14 ir 27 
d. ypatingas dėmesys atkrei
piamas į tolimosios Australijos 
koalas, kurių yra ir Lincoln 
Parko zoologijos sode. Daugiau 
informacijų apie šias ir kitas 
programas teikia zoologijos 
sodas, paskambinant tel. (312) 
294-4649.

TAISYS TILTUS 
IR GATVES

Illinois valstijos ir federalinė 
JAV vyriausybė per Illinois 
Susisiekimo departamentą 
paskyrė Chicagai 180 mil. dole
rių, kurie bus panaudoti mies
to gatvių, šaligatvių, patilčių ir 
tiltų pataisymui ar net persta
tymui. Iš viso numatyti 68 pro
jektai įvairiose miesto dalyse. 
Jie bus pradėti vykdyti, kai tik 
nusistovės pavasario oras.

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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