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Rinkimų kampanijai 
trūksta korektiškumo 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, vasario 1 d. (Elta) — 

„Deja, rinkimų kampanija ne
pasižymi korektiškumu, nors šis 
principas ir buvo deklaruoja
mas", sekmadieninėje televizi
jos laidoje pasakė kandidato į 
prezidentus Stasio Lozoraičio 
rinkimų štabo vicepirmininkas 
Jonas Tamulis. Neretai varžovo 
šalininkai pretendentui primeta 
ar komentuoja apskritai jo ne
pasakytas mintis. Kalbėdamas 
apie S. Lozoraičio rinkimų ko
mandą, J. Tamulis pažymėjo, 
kad tai jaunas — 31-32 metų 
amžiaus vidurkis — sutartinai 
dirbantis kolektyvas. 

Toje pačioje televizijos laidoje 
dalyvavusio A. Brazausko 
rinkimų komandos nario, LDDP 
vicepirmininko Gedimino Kir
kilo nuomone, ši rinkimų kam
panija yra žymiai korektiš-
kesnė, negu kad rinkimai j 
Seimą. Jis gerai atsiliepė apie 
varžovo rinkimų štabą, tačiau 
pabrėžė, kad tuo nepasižymi kiti 
S. Lozoraičio šalininkai. Sunku 
iškabinti A. Brazausko rinki
minius plakatus, nes jie nuola
tos nuplėšomi. Taip pat karto
jami prasimanymai apie jo pra
eitį, esą neteisėtai pastatytus 
namus. 

Vasario 1-2 d. kandidatas į 
prezidentus A. Brazauskas lan
kysis pajūryje. Visą popietę jis 
praleis Klaipėdoje, o vasario 2 
d. jis bus Palangoje, Šilutės ra 
jone. 

Vasario 1 d. kandidatas į pre
zidentus Stasys Lozoraitis pa
buvos šiaurės Lietuvos mies
tuose — Pakruojyje, Joniškyje. 
Naujojoje Akmenėje. Beje, S. Lo
zoraitį kelionėse jau lydi jo 
žmona Daniela, atvykusi iš Ita
lijos. 

Nesitikėtas Čečėnijos 
prezidento vizitas 

Į Vilnių atvyko Čečėnijos 
Respublikos prezidentas Džohar 
Dudajev ir jį lydintys asmenys. 

Svečią priėmė laikinasis Sei
mo pirmininkas Česlovas Juršė
nas. Prez. Dudajev susitiko su 
Seimo frakcijų atstovais, opozi
cijos vadu Vytautu Landsber
giu. Čečėnijos vadovas Lietuvoje 
lankosi parlamentinės grupės 
ryšiams su Čečėnija kvietimu. 

Kaip rašo Lietuvos laik
raščiai , šis vizi tas sukėlė 
nemaža sumaišties. Prieš tai 
Vilniaus aerouosto tarnybos 
buvo gavusios Čečėnijos sos
tinės — Grozno aeruosto pra
nešimą, kad atskrenda delega
cija, tačiau, paprašius nurodyti 
jos sudėtį, atsakymo nebuvo 
gauta. Sausio 29 d. Vilniaus 
aviadispečer ia i užfiksavo 
artėjantį neplanuotą lėktuvą ir 
pradžioje jam nedavė leidimo 
nusileisti. Po to, kai sužinota, 
kad atskrido Čečėnijos preziden
tas, atvyko Seimo opozicinio Tė
vynės Santaros bloko atstovai, 
pasitikę svečią, kaip privatų 
asmenį. 

Dar Sovietų Sąjungos organi
zuotos ekonominės blokados me
tais buvo pradėta megzti ryšius 
su Čečėnija, tikintis gauti naf
tos. Pats prezidentas Dž. Duda
jev buvo atskridęs į Lietuvą ir 
rūpinosi savo valstybės — ne
priklausomybę paskelbusios bu
vusios Rusijos autonominės 
respublikos pripažinimu. Buvo 
numatyta dar viena Dudajevo 
viešnagė, tačiau, keičiantis 
politinei ir ekonominei situaci

jai, pastarasis Čečėnijos vadovo 
vizitas buvo atšauktas dar bu
vusio parlamento. Tačiau kaip 
paaiškėjo, Dž. Dudajev nebuvo 
gavęs nei telegramos, nei tele
foninio pranešimo apie kokį 
nors vizito atšaukimą. 

Prašo įstatymo 
nukentėjusiems dėl 

sovietinės karinės prievolės 

Laikinai einantis Lietuvos 
prezidento pareigas A. Brazaus
kas priėmė visuomeninių judė
jimų „Černobylis", Afganistano 
karo veteranų sąjungos ir Lie
tuvos kareivių motinų sąjungos 
atstovus. 

Į šias organizacijas susibūrė 
žmonės, kurie sovietinėje armi
joje neteko savo vaikų, patys 
buvo suluošinti ar patyrė dide
lių moralinių traumų. Dabar vi
sus juos jungia bendras rūpestis: 
būtina priimti įstatymą, kuris 
reglamentuotų šių kategorijų 
žmonių statusą, numatytų ga
rant i jas , lengvatas. TOKIO 
įstatymo projektą parengė Lie
tuvos kareivių motinų sąjunga 
ir įteikė Seimui. „Černobylio" 
judėjimo atstovo nuomone, 
įstatymas turėtų apimti ne tik 
būtinosios karinės tarnybos ka
rius, bet ir kariniuose moky
muose žuvusius ar suluošintus 
žmones, nes Černobylio avarijos 
padariniams likviduoti didžioji 
dalis lietuvių buvo pašaukti iš 
atsargos. 

Baltijos šalims reikia 
koordinuoti saugumą 

Tokioms nedidelėms šalims, 
kaip Baltijos, vertėtų sukurti 
nacionalinio saugumo sistemą, 
koordinuoti savo veiksmus, nes 
tada iš anksto galima būtų pro
gnozuoti įvykius, išvengti nei
giamų padarinių. Tokią idėją 
pasiūlė Prancūzijos kariniai 
ekspertai Rygoje įvykusiame 
Baltijos valstybių ir Prancūzijos 
krašto apsaugos ministrų bei 
karinių ekspertų seminare. 

Šiame seminare dalyvavęs 
Seimo narys Nikolajus 
Medvedevas pažymėjo, kad 
Lietuva tapo tiltu tarp Rytų ir 
Vakarų, bet ne tokiu, kokiu 
norėtų. Per Lietuvą gabenama 
įvair iausia kontrabanda, 
keliauja nusikaltėliai. Todėl 
būtina kuo skubiau ir gerai or
ganizuoti Lietuvos saugumo 
sistemą. 

Žemės ūkis sužlugo ne vien 
dėl reformos 

Seimo opozicija nesutinka, jog 
Lietuvos žemės ūkis sužlugo 
vien tik dėl agrarinės reformos, 
— opozicijos pranešime pasakė 
Seimo narys Mečislovas Trei-
nys. Jis paaiškino, kad tai no
rėta įrodyti sausio 28 d. Seimo 
posėdyje, skirtame žemės ūkio 
problemoms. „Negalima nema
tyti tokių objektyvių priežasčių, 
kaip išteklių stoka, kainų skir
tumai, didžiulė organizacinė ne
tvarka", jis sakė. Nors diskusi
ja apie reformos nesėkmes ir 
reikalinga, tačiau, Mečislovo 
Treinio nuomone, per mažai 
buvo kalbama apie ateitį. Opo
zicijos pateikta rezoliucija, 
konkrečiai siūlanti, ką reikėtų 
šiuo metu daryti, Seimo dau
gumos buvo atmesta. Tik vienu 
klausimu Seimo dauguma ir 
mažuma sutarė - dėl kompen
sacijos už žemę. 

Pietų Afrikos 
parlamentas pradėjo 

valdžios 
atsistatydinimo darbą 

į , 

Vilniuje Katedros aikštėje sausio 10 d. žmonės pasirašinėja amb. Stasio Lozoraičio paraišką kan
didatuoti į Lietuvos prezidentus. 

Nuotr. Raimundo Šuikos 

Apklaustas buvęs OSI 
direktorius 
Rasa Razgaitienė 

Specialiai „Draugui" 

Bostonas, sausio 29 d. — 
Bostono federaliniame teisme 
įvyko buvusio JAV Teisingumo 
departamento Office of Special 
Investigations (OSI) direktoriaus 
Allan A.Ryan, Jr. apklausa ry
šium su JAV ukrainiečio John 
Demjanjuk byla. Apklausą pra
vedė specialiai apeliacinio 
teismo paskirtas magistras 
(„master") teisėjas T. VViseman, 
tam reikalui atskridęs iš Nash-
ville, Tennessee. 

Apklausą, kuri tęsėsi šešias 
su puse valandų, su trumpa 
pietų pertrauka, pradėjo Dem-
janjuko šeimai atstovaujantis 
garsus kriminalinės teisės 
specialistas prof. Michael Tigar 
iš Texas. Jis apsiėmęs padėti 
šeimai be užmokesčio — pro 
bono pagrindu. 

Savo klausimuose prof. Tigar 
teiravosi,kodėl OSI neperdavė 
Demjanjuko gynybai jau 
1980-ais metais tų protokolų, 

Kaip pasidalys Baltijos 
oro erdve 

Oro erdvės virš Baltijos jūros 
pasidalijimo problemos spren
džiamos Taline vykstančiame 
pasitarime. Jame dalyvauja 
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos. 
Rusijos ir Švedjos civilinės avia
cijos žinybų vadovai bei Tarp
tautinės civilinės aviacijos or
ganizacijos (ICAO) atstovai. 

Pagal tarptautines normas 
Lietuvai, atkūrusiai nepri
klausomybę, priklauso ir tam 
tikra oro erdvė virš Baltijos 
jūros. Susisiekimo ministerijos 
Civilinės aviacijos departamen
to direktorius Domas Balandis 
Eltos korespondentui pasakė, 
kad Lietuva, kaip įprasta tarp
tautinėje praktikoje, pretenduo
ja į 12 jūrmylių pakrantės 
zoną. Šią erdvę virš jūros 
numato aptarnauti Lietuvos 
navigacinės tarnybos. Beje, 
dabar panaši erdvė yra ap-
tranaujama iš Vilniuje esančio 
skraidymų valdymo centro. 

Tačiau su tokiais pasiūlymais 
nenori sutikti Rusija. Kali
ningrado srityje ji ketina statyti 
naują skraidymą virš Baltijos 
jūros. Tokie ketinimai neten
kina tarptautinių organizacijų 
bei Baltijos jūros šalių, nes 
įžvelgiamas Rusijos noras padi
dinti savo karinių lėktuvų įtaką 
regione. 

kuriuos buvo gavę iš sovietų ir 
kuriuose nurodomas kitas as
muo — Ivan Marchenko. kaip 
Ivanas Žiaurusis, o ne Dem-
janjukas. Po eilės atsakymų 
pasidarė labai aišku, kad ad
vokato Ryan atmintis šiais 
klausimais yra gerokai sušlu
bavusi. Jis sovietiniu protokolų 
nematęs, apie juos nieko tuo 
metu negirdėjęs. 

Sekanti serija klausimų lietė 
buvusio OSI advokato George 
Parker memorandumą, kurį jis 
paraše prieš išeidamas iš OSI, ir 
kuriame jis kėlė savo abejones 
dėl Demjanjuko kaltumo. Me
morandume taip pat aiškiai 
dėstomi etikos klausimai dėl iš
teisinamos medžiagos neper-
davimo gynybai. Šis memoran
dumas buvo anksčiau pristaty
tas teisėjui VViseman, kai liudi
jo G. Parker. A. Ryan pasakė, 
kad gal G. Parker ir parašė tą 
memorandumą, tačiau jis jo 
negavęs. Kaip tolimesnį įrody
mą šio teiginio A. Ryan siūlė 
atsižvelgti į tai, kad kopija šio 
memorandumo niekur neranda
ma OSI vidaus reikalų bylose. 

Dėl klausimų, kodėl OSI ne
reagavo arba neigiamai reaga
vo į Demjanjuko gynybos 
primygtinius prašymus per
duoti šiuos protokolus, kai pa
aiškėjo, kad jie tikrai egzistuoja, 
Ryan gynėsi, kad kai kurie 
laiškai atėjo, kai jis buvo atos
togose, kiti buvo perduoti 
kitiems atsakyti. Kadangi ant 
vieno laiško viršaus net buvo 
užrašyta pora žodžių Ryan ran
ka, prof. Tigar paklausė ar ir to 
laiško neprisimena. Ryan atsa
kė, kad neatsimena laiško ir gal 
paskaitęs pirmą ar antrą sakinį, 
bet ne visą tekstą. Iš viso laiš
kas turėjo tik du paragrafus ir 
jame gynybos advokatas aiškiai 
kaltino OSI įstaigą išteisinamos 
medžiagos nuslėpimu. 

Aplamai, A. Ryan užimta pozi
cija buvo, kad jis kaip OSI di
rektorius neturėjo laiko su kiek
vienos bylos detalėm susipažinti 
ir sekti jų einamus reikalus. Tą 
darbą jis paliko savo patikėti
niams ir, anot A. Ryan. pilnai 
kompetetingiems OSI advoka
tams. 

Apklausinėdama> buvusį OSI 
direktorių, prof. Tigar naudojosi 
įvairia medžiaga. Kai kurie 
dokumentai buvo išgauti su 
kongresmeno Traficant pagalba 

per Freedom of Information Act. 
Kitus dokumentus surado Dem
janjuko šeimos nariai, kai jie 
surinko ir peržiūrėjo OSI 
išmestas šiukšles. Šiukšlėse ir 
buvo rasta informacija, rodanti, 
kad OSI slepia gynybai reika
lingą medžiagą. 

Teisingumo departamento vy
riausia apeliacinio skyriaus 
advokatė po to pateikė buvu
siam direktoriui A. Ryan seriją 
klausimų, kuriuose buvo klau
siama apie A. R yan profesinius 
pasiekimus, jo nuopelnus ir poli
tiką, vykdant nacių medžioklę 
Amerikoje. Paklaustas, ar, jo 
nuomone, J. Demjanjukui buvo 
suteiktas įstatymų reikalau
jamas pilnas teisingumo išieš
kojimo procesas, vadinamas 
,,due process", A. Ryan atsakė 
teigiamai. 

Po paskutinių poros klausi
mų, kuriuos pateikė prof. Tigar, 
teisėjas užbaigė sesiją, pasaky
damas: „Čia yra patikimumo 
klausimas". Teks pamatyti, ar 
magistru paskirtas teisėjas T. 
VViseman patikės G. Parker, ar 
A. Ryan. 

Sekanti apklausa vyks Cleve-
lande, kur liudys dabartinis OSI 
direktorius Neal Sher. Po to 
teismas keliaus į Los Angeles 
apklausinėti buvusį OSI advo
katą Bruce Einhorn. Visos ap
klausos ir pristatymai turi 
būti magistrui pristatyti iki 
vasario 19 d. Jis žada sprendimą 
padaryti gegužės mėnesį. Jo 
sprendimas tada bus pristatytas 
apeliaciniam teismui. Demjan
juko šeima yra paprašiusi šio 
teismo ne tik atmesti ekstradi-
cijos įsakymą, bet taip pat anu
liuoti išpilietinimo ir deportaci
jos įsakymus. J. Demjanjukas 
Izraelio kalėjime sėdi jau sep
tynerius metus. 

Dr. Bronius Vaškelis 
— naujas universiteto 

rektorius 
Vytauto Didžiojo universiteto 

Senatas , susirinkęs Kaune 
sausio 27 d., pravedė univer
siteto rektoriaus ir kitų 
pareigūnų rinkimus. Rinkimuo
se dalyvavo tiek Lietuvoje, tiek 
ir užsienyje gyvenantys Senato 
nariai , kurių balsai buvo 
prisiųsti paštu. Universiteto 
rektoriumi išrinktas čikagietis 
prof. Bronius Vaškelis, Senato 
pirmininku prof. Aleksandras 
Vanagas. Senato pirmininko pa
vaduotoja, atstovaujančia Se
nato nariams užsienyje, prof. 
Viktorija Skrupskelytė. Naujo 
rektoriaus įvesdinimas įvyks 

Cape Town, Pietų Afrika, 
sausio 29 d. (NYT) - Prezi
dentas F. W. de Klerk penkta
dienį sušaukė Pietų Afrikos par
lamentą, kad pradėtų savo pas
kutinį ir svarbiausią darbą. 
Įstatymais sutvarkytų baltųjų 
valdymo pabaigą ir paties par
lamento išskirstymą. 

Kalbėdamas iš to paties podiu
mo, prie kurio kalbėdamas prieš 
trejus metus pribloškė parla
mento narius, pasmerkdamas 
apartheido politiką, De Klerk 
pasakė, jog senosios santvarkos 
formalus atsistatydinimas pra
sidės kelių mėnesių laikotar
pyje, kad pats procesas buvo 
pagreitintas rimtų mažėjančios 
ekonomijos problemų ir visuo
tinio suvokimo, jog vienintelė 
alternatyva, neatsistatydinus 
dabartinei valdžiai,, yra visa 
sunaikinantis karas. 

Prez. De Klerk parlamentui 
pasakė, jog jis tikisi, kad prieš 
išsiskirstydamas birželio mė
nesį, parlamentas bus pravedęs 
savo kapituliavimo pirmosios 
stadijos įstatymus, kai kurias 
savo egzekutyvines galias per
leisdamas daugiarasiniam val
džios perėmimo komitetui, kuris 
pasiruoš pirmiesiems visuoti
niams rinkimams iki 1994 m. 
pradžios. Rinkimuose bus 
išrinkta laikina valdžia, kuri 
valdys kraštą, rengiant naują 
konstituciją. 

Tikroji galia nebe 
parlamente 

Ši prezidento De Klerk kalba 
galėjo būti dramatiškas įvykis, 
bet nebuvo, kadangi net ir pre
zidentą remiantys lojalistai ži
nojo, kad tikrieji sprendimai dėl 
krašto ateities jau yra daromi 
kitur — derybose tarp baltųjų 
valdžios atstovų ir balsavimo 
teisės neturinčių juodųjų 
daugumos atstovų. 

Vienintelės iš anksto nesiti
kėtos prezidento De Klerk in
iciatyvos buvo jo užtikrinimai 
susirūpinusiai baltųjų mažumai 
— jų tarpe ir valdžios tarnau
tojams bei kareiviams — kad 
naujojoje santvarkoje jie bus 
gerai apsaugoti. 

Nuraminti jų baimę dėl gali
mo nesuvaldomo smurto prieš 
baltuosius, prez. De Klerk 
pasakė, kad jis parlamentui pri
statys griežtus įstatymus prieš 
kriminalinį nusikalstamumą. 
Jų tarpe bus ir garantuotos pen
kerių metų kalėjimo bausmės 
pagautiems su automatiniais 
ginklais ar sprogmenimis, 
piliečių milicijų bei apsaugos 
grupių sustiprinimas, bei ats
tatymas ligšiol jau ilgą laiką 
suspenduotos mirties bausmės. 

Juodųjų pagrindinė politinė 

grupė — Afrikos Nacionalinis 
Kongresas — kuri kasmet suor
ganizuodavo protestus, susirin
kus parlamentui, šįmet tylėjo. 
Tai dėl to, kad pagrindinis par
lamento uždavinys šįmet yra 
patvirtinti jų su baltąja valdžia 
i š s iderė tas s u t a r t i s . Visi 
įstatymų projektai, kurie šįmet 
bus paduoti parlamentui ratifi
kuoti, jų tarpe ir tie, kurie nu
statys, kaip bus perleidžiama 
valdžia, nebus įteikti parla
mentui, kol jiems nebus prita
rusios visos, derybose dalyvau
jančios grupės, kurių tarpe yra 
ir Afrikos Nacionalinis Kongre
sas. 

Kovo mėnesį vėl p ras idės 
de rybos 

Prez. F. W. de Klerk ir ANK 
vadai sako, jog jie mano, kad 
pernai suirusios derybos vėl 
prasidės kovo mėnesį. Šiuo 
metu tikrasis galios centras, 
taigi ir valdžios galia, yra kaip 
tik tose derybose, kur, kaip 
tvirtina abiejų pusių pareigū
nai, ir dabartinė valdžia ir ANK 
jau yra beveik priėję sutarimo 
ir dėl pagrindinių konstitucinių 
klausimų, dėl kurių pernai tu
rėjo būti nutrauktos derybos. 

Sakoma, jog valdžia jau atsi
ėmė kelis reikalavimus, kurie 
ANK atstovams atrodė, kaip 
senosios sistemos įpilietinimas. 
Vienas tų atsiimtų reikalavimų 
buvo, kad visa naujoji konsti
tucija būtų paruošta prieš 
visuotinius naujosios valdžios 
rinkimus, konstitucijai sutei
kiant vietinėms savivaldybėms 
neatšaukiamas galias. 

Penktadienį prez. De Klerk 
pasakė, jog jis prašysiąs parla
mento ratifikuoti garantuotų 
teisių sąrašą f„bill of rigkts"), 
prieš valdžiai atsistatydinant, 
kad tuo būtų apsaugotos piliečių 
teisės ir jų turtas. 

Abi pusės, atrodo, taip pat 
priėjo abiems priimtino spren
dimo, kaip dalintis valdžia. 
Anksčiau De Klerk reikalavo 
kokios nors koalicinės vyriau
sybės, o ANK reikalavo betar
piškai įvesti daugumos valdžią. 
Dabar jau prieita sutarimo, kad 
demokratišką valdžią reikia 
įvesti palaipsniškai, norint iš
vengti kraštą sunaikinančių 
keršto veiksmų prieš baltuosius. 
ANK pasiūlė penkerius metus 
po naujosios konstitucijos įsiga
lėjimo iki šimtmečio pabaigos 
užtikrinti kai kurias galias 
mažumų partijoms. Į šį pasiū
lymą valdžia dar nėra davusi 
formalaus atsakymo. 

KALENDORIUS 

V a s a r i o 2 d.: Viešpaties 
paaukojimas 'Grabnyčios), Kor
nelijus. Kotryna, Valdemaras, 
Rytis, Vandenė. 

Vasar io 3 d.: Šv. Blažiejus, 
šv. Ansgaras (Oskaras), Rad
vila, Asta. 

ORAS CHICAGOJE 

Antradieny saulė tekėjo 7:04. 
nologijos, istorijos, anglų kalbos l e i s i s 5 : 0 5 - Temperatūra dieną 
ir literatūros, teologijos spe- 4 0 F ( 4 C)- T** rūkas, paskui 
cialybės, įvedamo? naujos filo- d a l i n a i debesuota, 
sofijos, skandinavą kalbų ir Trečiadienį saulė teka 7:03. 
kitos specialybės. panaši temperatūra, gali lynoti. 

birželio 11 d. iškilmingo po
sėdžio metu. Ta pačia proga dr. 
Marijai Gimbutienei bus įteik
tas Garbės daktaro laipsnis. 

Naujasis rektorius, prof. B. 
Vaškelis akcentuoja, kad uni 
versi tete bus s t ipr inamos 
humanistinės krypties studijos 
plėtojamos lietuvių kalbos ir 
literatūros, folkloristikos ir et-
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

6615 So. California Ave., Chicago, Dl. 00629. Tel. 312-925-8906 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KAS KETVIRTOJI -
MINKŠTAKAULĖ 

Neįtikėtina, kad kas ketvirta 
moteris yra minkstakaulė — 
serga osteoporoze ir tokių ta liga 
miršta daugiau, negu krūties 
vėžiu sergančiųjų. Todėl visos 
atbuskime tiesai, kad minkšti 
kaulai — osteoporozė yra tikras 
ir svarbus moters sveikatai 
pavojus. Susipažinkite, kuri iš 
keturių esate pavojuje ir kaip jį 
sumažinti. 

Kiekviena savęs paklauskite, 
ar kaulų minkštėjimas man 
gresia? Jei esi tokiai ligai kandi
datė, liaukis dejavusi, bet rim
tai griebkis apsaugomosios nuo 
tos ligos veiklos. Medicina ska
tina eiti prie tikros nuo kaulų 
suminkštėjimo apsaugos, 
žinoma, būnant gydytojo žinio
je. Teks čia apsišviesti, nes t ik 
tada čia pateikta medicininė 
šviesa apie minkštus kaulus-os-
teoporoze teiks naudos. 

Osteoporozės supra t imas 

Kaulų suminkštėjimas — oste
oporozė yra žmogų, ypač moterį 
luošinanti liga. Ji vystosi taip 
pamažu, kad tik po kelerių metų 
moteris pasijunta serganti. Visi 
vyrai ir moterys žinokime tiesą, 
kad pas visus ir visas Kristaus 
metų sulaukusius-sulaukusias, 
pamažu ir palaipsniui kaulai 
tirpsta — jų masė mažėja. Nepa
mirština tiesa, kad regulų 
nustojusioms daug greičiau — 
net šešis kartus stipriau kaulai 
tirpsta, negu vyrams. Toks 
kaulų tirpimas tęsiasi iki 65 
amžiaus, kada kaulų tirpimas 
sulėtėja. 

Įdomu žinoti, kokie kaulai 
ima greičiausiai tirpti? Štai 
atsakymas: labiau išakija-išpu-
rėja — į bičių korius panašūs 
kaulai tampa ir greičiausiai su 
amžiumi menksta. Tokie yra 
stuburo slanksteliai. Jie tikri 
kauliniai bičių koriai. Todėl jų 
suminkštėj imas — juose 
osteoporozė visų pirma pasi
reiškia. Užtai sunku rasti vyrą, 
ypač moterį, kuris nesiskųstų 
strėnų skausmais. 

Osteoporozė yra ne t ik 
skausminga liga, bet ji sukelia 
sutrikimą judesių ir balanso 
praradimą. Užtai tiek vyrams, 
tiek moterims, pensininkams 
vengtina žiemą būti slidžiame, 
sniegu padengtame kelyje. 
Neklaužados gali labai sunkiai 
susižeisti. Pagaliau minkšti 
stuburkauliai gali susiploti, 
ypač sunkesnio svorio 
asmenims. 

Aišku, minkštėja ir ki t i 
kaulai, ir jie lūžta. Ypač taip 
atsitinka su riešu bei klubi-
kauliu (hip fracture). Ameriko
je net 80 pacientų su sulaužytais 
klubikauliais turi jau iš seniau 
minkštus kaulus. 

K a d a o s t e o p o r o z ė 
pras ideda? 

Kaulai ima minkštėti maž
daug 30-35 metų amžiaus sulau
kus. Gydytojai mano, kad 
osteoporozės galima išvengti, 
bet jau ją gavus, sunku kaulus 
sukietinti. 

Taigi jau 55 metų pacientai 
turi minkštus kaulus — osteopo
rozę, jei jie yra ne tik protingi, 
bet ir gana išmintingi, tai, 
negalint sulaikyti, galima jų 
kaulų tirpimą tik sulėtinti. Bet 
padaryta dėl apsaugos stokos 
kaulams žala yra visam laikui. 

Kaip galima osteoporozę 
diagnozuoti? 

Žinoma geriau minkštų kau
lų neturėti, nes osteoporozę 

diagnozuoti yra sunku, nes 
paprasta kaulų nuotrauka (X-
Ray) rodo osteoporozę tik tada. 
kai kaulai jau yra 35% aptirpę 
— kai tiek nuošimčių kaulinės 
medžiagos iš kaulų yra dingę 
Tai jau didelis kaulų ištirpimas, 
sukeliantis skausmus ir kaulų 
lūžimus nuo mažiausio jų užga-
vimo, ar ir visai be jo. 

Todėl visi kaulo tirpimui 
palankūs turi būti gydytojo 
žinioje, ir jam patariant vykdyti 
visus nuo kaulų tirpimo apsau
gos būdus. Yra specialios 
priemonės dar pradžioje esamai 
osteoporozei susekti. Jos bran
gios ir atliekamos specialistų. 

Gramas apsaugos — 
išgelbės nuo bėdos 

Nė vienas neturime apsileis
ti apsaugoje nuo kaulų su
minkštėjimo. Nepaisant, kokio 
amžiaus esi, yra galimybė kaulų 
suminkštėjimo išvengti ar jo 
padarinius sumenkinti. Kol dar 
laikas, nebūkime paiki: dar 
prieš 35 metus visi turėtų būti 
tvirtų kaulų. Tas saugos mus 
vyresniame amžiuje. 

Apsauga nuo kaulų 
suminkštėjimo — 

osteoporozės 

Kalcis (calcium) yra kaulų 
stiprybės pagrindas. Su juo ne-
siskirkime visą gyvenimą. 

Dar turinčios regulas moterys 
kasdien turi gauti (su maistu) 
vieną gramą kalcio (1000 mg), 
o paliovusios turėti regulas — 
kasdien gauna 1200-1500 mg 
(pusantro gramo) kalcio. 

P a s t a b a : moterys, kurių 
šeimoje buvo inkstų akmenis 
turėjusių asmenų, tegul pasi
taria su savo gydytoju. Regulas 
baigiančioms ar jau baigusioms 
moter ims pa t a r t i na imti 
moter iškuosius hormonus , 
esant gydytojo žinioje. 

Kalcį galima gauti iš maisto. 
Juo turtingas yra ne tik pienas, 
sūris, bet ir broccoli. špinatai ir 
žalių lapų daržove.-.. Norint 
kalcį pr i iminėt i tablečių 
pavidale, re ikia pirma su 
gydytoju pasitarti. 

Ketveriopa apsauga nuo 
kaulų suminkštėjimo 

1. Kalcis (calcium) stiprina 
kaulus. Užtai saugokis nuo 
kalcio išbėgimo iš kūno. Ta 
apsauga lengvai pasiekiama: 
reikia liesai valgyti ir mėsų 
(baltymų) per daug nenaudoti, 
nes riebus ir baltymais gausus 
maistas skatina kalcio iš kūno 
pašalinimą. 

2. Kalcį šalina iš kūno leng
vieji gėrimai (soft drinks) — tiek 
dietiniai, tiek reguliarūs, alko
holis, kava ir cigarečių 
nikotinas. 

3. Dabar, rūpindamiesi širdies 
sveikata, mažiname persi
valgymą ir cholesterolį — taigi 
mažiname ir pieniškus valgius, 
kurie yra gausūs kalciu. Todėl 
reikia priediniai gerti liesą 
pieną, kad kūne kalcio užtektų. 
Prieš bet kokios dietos praktika
vimą tarkis su gydytoju. 

4. Kalcio tabletės irgi yra 
geras kalcio šaltinis Bet pirm 
naudojant vitaminų su mine
ralais tabletes, pasitark su 
gydytoju. 

Darbas — mankš ta 
apsaugo kaulus 

1. Vaikščiok, bėgiok, dirbk 
tokį darbą, kad raumenys 
trauktų kaulus. 

2. Kaulus stiprina sunkumą 

sukeliantys darbai — mankšta, 
kaip gimnastika, šokis, tenisas, 
ža id imas su sviediniu ar 
sunkesnių dalykų kilnojimas. 

3 Pabūk ore, kaip ūkininkai: 
saule odoje gamina vitaminą D, 
kuris gerina kalcio apykaitą. 

Moter iškų hormonų n a u d a 

Moterys, kurioms pašalintos 
kiaušdėtės (ovaries), ar anksti 
netekusioms regulų, gresia 
didesnis kaulų suminkštėjimo 
pavojus. Tokioms gydytojas pri
rašo moteriškų hormonų — 
Est rogenų , kur ie a t l ieka 
dvejopą darbą: 1. Saugo nuo 
kaulų tirpimo ir 2. Gerina iš 
žarnose esančio maisto kalcio 
susigėrimą į kraują. 

Nuo meškos besigindama, 
nepavi rsk silke 

Laikykis normalaus svorio. 
Bet koks šališkumas svoryje 
nėra sveikas. Per daug didelis 
suliesėjimas greitina kaulų 
suminkštėjmą-osteoporozę. 

Ar suminkštėję kaulai? 

Kaulų suminkštėjmą skatina 
nesutvarkomi veiksniai: 

1. Ar šeimoje kas serga minkš
tais kaulais — osteoporoze? 

2. Ar esi kilęs iš Šiaurinės 
Europos? 

3. Ar esi labai šviesiaodis? 
4. Ar esi smulkių kaulų? 
5. Ar esi 35 metų ar 

vyresnė.-is? 
6. Ar kiaušdėtės < ovaries i 

pašalintos? 
7. Ar esi alergiškas pienui ir 

jo gaminiams? 
Minkštų kaulų sutvarkomi 

skatintojai. 
8. Ar yra įtemptas kasdieninis 

darbas? 
9. Ar rūkai? 
10. Ar svaiginiesi? 

Prof. R a i m u n d a s Sidrys. 

FULBRIGHT STIPENDIJA 
- DR. RAIMUNDUI SIDRIUI 

J. William Fulbright Užsienio 
stipendijų taryba ir JAV Infor
macijos agentūra praneša, kad 
Raimundui Sidriui, daktaro R. 
J. Sidrio sūnui, buvo suteikta 
Fulbright stipendija per Vytau
to Didžiojo universitetą Kaune. 

Dr. R. Sidrys yra vienas iš 
apytikriai 1,800 JAV stipendi
ninkų, kurie vyksta į užsienį 
1992-1993 mokslo metams pa
gal Fulbright programą. Prog
rama įsteigta 1946 m. Kongreso 
įstatymu, kuris pravestas buvu
sio Arkansas valstijos senato
riaus J. William Fulbright. Ji 
skirta: ,.didinti abipusį 
supratimą tarp JAV ir kitų 
valstybių žmonių". 

Pagal Fulbright programą, 
apie 5,000 stipendijų kiekvie
nais metais skiriama Amerikos 
studentams, mokytojams ir 
mokslininkams, kad jie galėtų 
mokytis, mokyti ir vadovauti 
moksliniams darbams. Stipendi-

11. Ar nevalgai varškės - sūrio, jos taip pat skiriamos užsienio 
negeri pieno r piliečiams, vedantiems panašią 

12. Ar mažai darbuojies? veiklą Jungtinėse Amerikos 
13. Ar daug geri minkštųjų Valstijose. Akmenys atrenkami 

gėrimų? 
14. Ar daug valgai baltymų? 
Jei a tsakai „Taip" į du 

aukščiau pateiktus klausimus, 
tamstai gresia kaulų suminkš 
tejmas. Kuo daugiau atsakai 
„Taip", tuo didesnis pavojus 
atei tyje susirgti minkštais 
kaulais (osteoporoze). 

pagal profesinius ir mokslinius 
kvalifikacijos pagrindus, suge
bėjimus ir norą dalintis idėjomis 
bei patirtimi su kitų kultūrų 
žmonėmis. Nuo programos įstei
gimo joje dalyvavo daugiau 
negu 181,000 žmonių: per 
64,000 iš JAV ir apie 117,000 iš 
užsienio. 

Programa tvarkoma JAV In
formacijos agentūros, bendra
darbiaujant su Fulbright taryba 
ir privačiomis organizacijomis. 
Stipendijos suteikiamos per 
atvirą konkursą, su galutine 
Užsienio stipendijų ministerijos 
atranka. Programos rėmime da 
lyvauja 30 užsienio valstybių 
vyriausybės. 

JAV Informacijos agentūra 
yra nepriklausoma įstaiga, 
kurios tikslas — informuoti kitų 
tautų žmones apie Amerikos 
visuomenę ir teikti galimybes 
amerikiečiams sužinoti apie 
pasaulį. 

Dr. R. Sidrio stipendijos 
tikslas: paremti mokslinių 
darbų archeologijoje ir an
tropologijoje vadovavimą bei 
dėstymą Vytauto Didžiojo uni
versitete. Uždarytas 46 metus, 
universitetas atkurtas 1989 m. 
Dabar jame dėsto apie 30 Ame
rikos profesorių. 

Dr. R. Sidriui buvo suteiktas 
doktorato laipsnis už 
mezoamerikos archeologiją Los 
Angeles universitete (1976 m.) 
Jis dėstė keliose pietų Kalifor
nijos kolegijose, yra 2 knygų ir 
daugiau kaip 20 straipsnių au
torius. Straipsniuose daugiausia 
rašo apie senovės Majų kultūrą, 
architektūrą, prekybą. 1979 m. 
JAV Mokslo akademija dr. Rai 
mundą Sidrį išrinko bendradar
biauti su Sovietų mokslo aka-

V — 

PASAULĖŽIŪRA -
SVEIKOS DVASIOS GĖRYBĖ 

DR. ANTANAS ADOMAVIČIUS 

Nelengva dėstyti kitiems 
savąją pasaulėžiūrą. Taip yra 
gal dėl to, kad pasaulėžiūra 
žmogui yra dalis jo dvasinio 
veido, dalis jo asmenybės Ją 
suformuluoti pačiam yra beveik 
tas pat, kaip piešti autoportre
tą be veidrodžio pagalbos. In
trospekcija mums padeda tiek. 
kad sugebame pažinti dalį savo 
pergyvenimų, savo minčių ir 
jausmų pasaulio ir tuo pažinimu 
vadovautis elgsenoje ir veiklo
je, tačiau išeiti į viešumą su 
bent daliniu savojo aš reiški
mosi motyvais yra jau ypatingas 
ir nelengvas žygis. 

Kas gi yra pasaulėžiūra? Pati 
žodžio daryba sako. kad tai yra 
žmogaus dvasinė galia vertinti 
pasaulį ir savo vietą jame. 
Kitaip sakant — galia ..žiūrėti 
į pasaulį" suprantančiu ir ver
tinančiu žvilgsniu. Ši galia 
žmoguje auga ir formuojasi ilgai. 
kol pasiekia pastovaus dvasinio 
veiksnio lygį. 

Žmonija nuo pat savo gimimo 
turėjo ryšį su tiesos ir amžinųjų 
pasaulio raidos dėsnių šaltiniu 
— Dievu. Tas rvšys buvo religi
ja, teikusi žmonėms jų būties 
prasmę. Tačiau, nuo pat žmoni
jos gyvenimo aušros formavosi 
ir tebesiformuoja žmogiškojo 
buvimo pavidalas, kurį vadi
name tautybe. Todėl kaip tik 
visos pirmykštės religijos buvo 
tautinės, nors pati Dievybės 
idėja buvo universali. 

Sunku pavaizduoti žmogų, juo 

labiau visą tautą, be religijos. 
Mano supratimu, net Dievybės 
neigimas, ateizmas, yra religi 
nis įsitikinimas, gal net religinė 
sistema, kurioje visokio gėrio ir 
blogio mastas yra žmogus, su 
prantama - tobulas žmogus. 
Sukurdami ,,kolektyvinės mo
ralės" mitą. komunistai visus 
moraliniu? viešojo ir privatau> 
gyvenimo dėsnius kuria ,,tobu 
lųjų" iNičės „antžmogių") ini
ciatyva ir atsakomybe. Toje ko 
munistų įsivaizduojamoje, nuo 
neorganinės gamtos per pir 
mykštės gyvybės atstovę — or 
ganinę ląstelę — iki tobuliau-
siųjų komunistinių antžmogių 
nutįsusioje, begalinės evoliuci 
jos piramidėje tobuliausieji („ge
riausieji iš geriausių") vairuoja 
prievarta sukurtą valstybę ir. 
būdami prieš nieką neatsakingi, 
nuvertina ir naikina vieni kitus 
be gailesčio ir atodairos. Su 
prantama, tokioje visuomenėje, 
kurios gyvenimo būdą diktuoja 
komunistinė doktrina, metafi
zinė žmonių lygybė yra pa 
neigta, eilinio žmogaus vertė 
tėra tik tokia, kaip arklio, ar bet 
kurios mašinos, taigi — gamy
binė ir dėlto reliatyvi. Čia ir 
glūdi visi tokio visuomenės nu 
žmoginimo pavojai ir padari
niai. Mano išmanymu, kovai su 
komunistiniu materializmu, ša
lia ekonominių priemonių, tu 
retu kita tiek sverti ideologines 
kovos motyvas. Tačiau, jei vals 
tybė, kaip tautos ūkis ir namai. 
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demija. Jis paskirtas vadovauti 
moksliniams darbams priešisto
rinio gintaro mainų sistemos 
Šiaurės Europos tyrime. 1983-
1991 m. dr. R. Sidrys dirbo Ge 
neral Dynamics pramonėje. 
Šiuo metu gyvena Kaune. 

Apie dr. Raimundą Sidrį — 
Fulbright stipendininką - rašo 
„Times-Press'", 1993 m. sausio 
15 d. laidoje. 

k. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 Eaat Superior, Sulta 402 

Valandos pagal susitarimą 
Ta i . - (1-312) 337-1285 

NIKOTINAS ORGANIZME 

Ligų kontrolei ir apsaugos 
centras ryžosi patikrinti 23,000 
žmonių, siekiant susekti, ar 
nėra nikotino jų organizme. 
Patikrinus pirmus K00. rasta 
visų jų organizme nikotino 
nuosėdų, nepaisant ar jie rūkė, 
ar ne. Tam turi įtakos gyve
nimas ar darbas su rūkančiais. 
Dėl nikotino JAV kasmet 
miršta keli tūkstančiai nerū
kančių. Tyrimai bus baigti 1994 
m., o jie buvo pradėti 1.988 m. 
Nikotinas prisideda prie plaučių 
vėžio išsivystymo. 

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

Priklauso Hc4y Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Straat, Chicago 

Tai . 312-434 5849 (veik a 24 vai) 
Pirm., antr.. ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 S. Robarts Rd., Paloa Hl l ts, IL 

Tai . 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v. 

yra buvusių komunistų šei
mininkaujama, tai visų mūsų 
pareiga išlaikyti tautą gyvą, 
sveika ir kūrybingą. Vienaip tai 
daroma po tėvynės dangumi, ki
taip svetur išsiblaškius, emigra
cijoje. Tačiau nei vienur, nei 
kitur sveika tautos moralė neat
leidžia nė vieno iš mūsų nuo tos 
pareigos. 

Nevienodai suprasdami ir ver
tinėdami medžiagines ir dvasi 
nes vertybes, nevienodai elgia
mės ir tautinės pareigos srity
je. Kam medžiaginės vertybės 
nusveria visas kitas, tas lengvai 
atsisako ne tik aktyvios kovos 
dėl tautos gyvybės ar jos atei
ties, bet vengia ir bet kurios 
talkos toje kovoje. Tokių tėvų 
vaikai lengviausiai nutausta, 
nes gyvena visiškai abejingoje 
tautiniams reikalams atmosfe
roje. 

Mane baugina šviesioji mūsų 
tautos ateities diena, kada 
vienu ar kitu būdu mus ir mūsų 
vaikus tėvynė pašaukė atgal, 
prie Nemuno ir Nėries krantų: 
ar vieni mūsų, paskendę didžių 
darbų projektuose ir konkre
čiuose darbuose, kiti — savo 
asmeninės gerovės miražuose ir 
kasdieninėje kovoje dėl materia
linio rytojaus, ar mes išgirdome 
tėvynės balsą, ar parengėme 
savo vaikus didžiajai atstatymo 
talkai? Vaikų parengimą tėvų 
pozicijoms kultūrinėje kūryboje 
ir politinėje kovoje laikau svar
biausiu mūsų atsakingosios 
kartos uždaviniu. Tatn uždavi 
niui nereikia garsių deklaracijų 
ir didžių planų: teatlieka kiek
viena lietuvių šeima, teūarodo 
bent kiek daugiau susiklausymo 
ir tautines >avigarbo> - tuo 
pačiu jau bus daug padaryta. 

Kab. 312-735-4477; 
Rez (708)248-0087; arba (708)248-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

8449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo l'gos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hennoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tai. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm., antr. penkt 12-3 v p.p . ketv. 2-7 v v 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

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

3900 W. 95 St. T«l. (708) 422-0101 
Valandos pagal susi'anmą 

Pirmo1. 3 v p p.-7 v v antrd 12 30 3 v p p 
trecd uždaryta, ketvd 1-3 v p p . 

penkt ir seštd 9 v.r -12 v p p 

6132 S. Kadzl* Ava., Chicago 
(312) 778 6969 arba (312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55th St., Chicago. IL 
Tai. (312)478-2112 

9525 S 79th Ave , Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 508-8101 
Vai. pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Schlller St., Elmhurat IL 60126 

700-941-2808 
Valandos pagal susitarimą 

vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Straat 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9 12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (312) 585-0348; 
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 

K a b . to l . ( 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7 7 2 2 S. Kedz is A v e . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Dtagnosls, Ltd. 
M» -juette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

Tai. (312)438-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd„ Hickory Hllla. 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

DR.FRANK PLECKAS 
Cptometristas (Kalba '-etuviškai) 

Tikrina ak;s. pritaiko akinius 
2618 W. 71»t 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. 63rd Straat 

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 VIZINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (312)585-7755 

ARAS ŽLIOBA, M.D 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

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

Napervllle IL 60563 
Tel. 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St.. Chicago, IL 80638 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3 6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

< 



Administracijai keičiantis, 

KO GALIME MES 
TIKĖTIS? 

LIETUVOS SEIMAS 
IR PREZIDENTO RINKIMAI 

Ne tik administracija keičia
si, atrodo, kad Bill Clinton jati 
gerokai pasikeitė. Jis nebėra tas 
pats, kuris rinkiminėse kalbose 
apie „naujus vėjus" kalbėjo. 
Šiaip ar taip G. Bush, Grenados 
ir Panamos „didvyris", „Naujo
sios santvarkos kūrėjas", po 
vienos kadencijos buvo iš balno 
išverstas. Tokie išvertimai labai 
retai pasitaiko ir parodo, kad 
tauta jo vedamai politikai nepri
taria. Tai yra tolygu jo politikos 
visiškam bankrotui. Dėl to mes 
neliūdėsime ir dėl jo ašarų 
neliesime. Jis buvo didelė kliū
tis ant Lietuvos laisvės kelio. 
Kiekvienas prezidentas, dar 
gyvas būdamas, pasistato sau 
muziejų. Viena salė turėtų būti 
paskirta: „Prez. G. Busho rolė 
Sovietų imperijos subyrėjime 
(nes t a i buvo svarbiausias 
įvykis jo p rez iden tav imo 
metu)". Jeigu jam eksponatų 
pritrūktų, tai galėtų kreiptis į 
Balzeko Lietuvių ku l tū ros 
muziejų, ku r i s t u r i didelį 
rinkinį iš didžiosios spaudos 
susidaręs. Tuomet istorijai jis 
liktų toks George, kokį pasaulis 
matė. 

O didžiojoje spaudoje jis buvo 
vaizduojamas, kaip vedžiojamas 
už virvutės ir kaip jis, Gorbačio
vą apsikabinęs, pavergtas „tau 
t a s l a i s v i n o " . J i s buvo 
paskutinis, kuris Gorbačiovo 
skverną paleido ir beveik 
paskutinis, kuris ne tik Lietuvą, 
bet ir Jelciną pripažino. Koks 
gali būti vadas, kuris visuomet 
paskutinis eina? Pasikeitimai, 
kurie jo administracijos metu 
įvyko (Berlyno sienos nuver
timas ir imperijos sugriuvimas), 
įvyko ne dėl jo nuopelnų, bet į 
jį neatsižvelgiant. Tai buvo 
įvykiai, kurių jis ne tik nesuge
bėjo, bet ir negalėjo kontroliuo
ti . Jeigu jis būtų stovėjęs lais
vės, o ne imperialistų pusėje — 
tai istorija būtų buvusi jam 
palankesnė, garbingesnę vieta 
jam parengusi. Jis norėjo būti 
žinomas, kaip laisvės gynėjas, tik 
nematė ir nesuprato — kur 
gyvenimo srovė teka. Nesupra
to, kad imperijos jau atgyveno 
ir jų dienos suskaitytos. Kuomet 
Kinijoje prasidėjo demokratijos 
reikalavimai ir prieš tankus 
studentai stovėjo, pasaulis dar 
atsimena, kai vienišas studen
tas, viduryje gatvės stovėdamas, 
tankų koloną sulaikė 

P a s k u i Beijingo ga tvėse 
pas ipylė krau jas . Visam 
pasau l iu i r e i šk i an t 
pasipiktinimą ir dar kraujui 
gatvėse nenudžiūvus, Busho 
emisarai slaptai į Beijingą 
nuvyko ir su žudikais tostą kėlė. 
Mes matėme du skirtingus 
Bushus: jis buvo vienoks, kai 
nesusipratimai iškildavo su 
Grenada, Panama ar pasku
tiniu metu su Iraku, ir visai 
kitoks, susidūręs su Kinija, 
Sovietų Sąjunga ar net 
Jugoslavija. Tarptautinės nuo
statos ir laikymasis žmogaus 
teisių buvo privalomas tik 
mažesniesiems, o didžiųjų jokie 
suvaržymai nesaistė. Tai ir mes 
pastebėjome, kuomet buvo 
įtampa ir grasinimai Lietuvai iš 
Maskvos. Lietuviams vis buvo 
liepiama kalbėtis ir derėtis. 
Atrodė, kad lietuviai tėra visko 
kaltininkai. 

Jeigu jau kas visa tai užmiršo, 
tai kad mūsų atmintyje praeitie 
taip greitai neišdiltų, reikia 
paminėti dar vieną faktą. Jau 
nuo rudens Lietuvai buvo 
pažadėta parama (ir galbūt jau 

buvo jam padėkota) 200,000 
tonų kukurūzų. Kadangi tas 
reikalas buvo jau seniai aptar
t a s , pr ieš administracijai 
pas ikeič iant , sausio "mėn. 
viduryje ambas. St. Lozoraitis 
paskambino į Valstybės 
departamentą, pasiteiraudamas, 
kuomet "būtų galima dokumen
tus pasirašyti. Jam buvo at
sakyta, kad jokių dokumentų 
nebus pasirašyta. Toliau tei-
raujantis, pasakė, kad grūdų jau 
nebėra. Lozoraičiui teiraujantis, 
kur grūdai dingo, ir bandant pro
testuoti už pažado sulaužymą, 
sekretorius Eagleburger ne
draugišku tonu pasakė, kad 
Lie tuvai sk i r t i kukurūzai 
atiduoti Rusijai, nes to reikalau
ja Amerikos interesai. Jeigu 
lietuvių tarpe dar yra tokių, 
kurie už Bushą dar norėtų ašarą 
išlieti, tai geriau viešai to ne
daryti. 

Sekret. Eagleburger jau iš 
seniau yra pasižymėjęs savo 
nepa lankumu Lietuvai. Ir 
praeityje su juo yra buvę 
nemalonių susidūrimų. Reikia 
džiaugtis, kad daugiau jo nebe
bus! Stebint pareigų perdavimo 
apeigas, labai gražų įspūdį 
paliko, kuomet W. Clinton, G. 
Bush ir jų žmonos draugiškai 
apsikabinę ėjo ir draugiškai 
atsisveikino. Tai buvo geriau
sias pavyzdys, kaip vyksta 
demokra t in is pareigų per
davimas. Deja, jam apleidžiant 
pareigas, aš, kaip lietuvis, 
šiltesnių žodžių jam surasti 
negaliu! Per daug jo vardas 
buvo surištas su „garbomanija". 

Kokia bus naujoji administra
cija, dabar dar yra per anksti 
spręsti. Sunku žinoti, kokie bus 
jos ėjimai Lietuvos ir kitų iš
s i la isvinančių valstybių 
atžvilgiu. Atrodo, kad, būdamas 
Arkansas gubernatoriumi, daug 
kontaktų su lietuviais turėti ne
galėjo. Tad labai svarbu, kad 
pirmieji kon tak ta i būtų 
sėkmingi. Yra būtina, kad ne
būtų kelių lietuviškų dele
gacijų, kur ių kiekviena 
sakytųs i — atstovaujanti 
lietuviams. Reikia rasti būdus, 
kad būtų kalbama bendrai. 
Nors žinome, kad iki šiol tai be
veik nebuvo įmanoma pasiekti. 
Pirmieji įspūdžiai ilgam laikui 
pasilieka. Be to. praeityje pasi
taikydavo b t-.kių delegatų, 
kurie beveik angliškai nemokė
davo. Iš tokių delegatų ne tik 
kad nėra jokios naudos, bet jie 
yra net nuostolis. Tad, susi
tinkant su nauja administracija. 
reikia save pristatyti iš geriau
sios pusės. 

JAV LB ir ALTas turėtų pasi
stengti surinkti duomenis apie 
pagr indinius naujosios ad
ministracijos asmenis. Mums 
svarbiausias yra Valstybės 
sekr. Warren Christopher. Čia 
reikėtų prisiminti V. Kudirkos 
— „Viršininkus", kur paskyrus 
naują pavieto viršininką, 
Naupilės žydai labai susirū
pino. Nutarė, kad reikia ii 
ištirti — „Ima ar neima". Reiš
kia, reikia padaryti psichologinę 
analizę. Mes dar nesame išmokę 
tinkamai veikti, o jau būtų 
laikas. Jau turime daug iškilių 
akademikų ir profesionalų, 
kurie turi plačius ryšius — tad 
juos ir reikėtų naudoti. Reikia 
veikti per pažintis ir asmenis 

kus santykiusJEidami tik per di 
džiąsias duris, dažnai mažai 
telaimime. 

J.Ž. 

Po Lietuvoje įvykusių rin-
kimų į Seimą išeivijos lietuviai 
plačiai ir įvairiai komentuoja 
Lietuvos LDD partijos laimėji 
mus. 

Sprendžiant iš spaudos, lietu
vių dauguma pasiektais 
rinkimų rezultatais nesidžiau
gia. Svarbiausia, kad įvykiai 
Lietuvoje suskaldė išeiviją į tris 
grupes. 

Pirmoji dalis tvirtai ir vien 
ingai stovi prieš komunizmą ir 
rinkimų rezultatus pavadino 
gėda prieš pasaulį. Penkerių 
metų lietuvių pastangos 
galutinai atsikratyti komu
nizmu nuėjo veltui. 

Antroji išeivijos grupė bal
savimus pateisina, argumentuo
dama, kad lietuvių tauta 
balsavo ne už komunizmą, bet 
už ekonominę gerovę. Jų 
nuomone, Lietuvos žmonių pa
sisakymas yra šventas dalykas. 

Trečioji grupė yra vadinamieji 
nuosaikieji. Šie tautiečiai nėra 
pasirengę nei smerkti, nei 
teisinti Seimo rinkimų rezulta
tų. Jie vadovaujasi šūkiu — 
pagyvensime, pamatysime. Ne
galint įvykių pakeisti viena ar 
kita norima kryptimi, reikia 
sutikti su esama padėtimi. 
Leiskime A. Brazauskui ir 
LDDP vadovams parodyti, ką 
jie gero gali padaryti tautai, kad 
palengvintų esamą sunkią eko
nominę padėtj. 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Sekant Lietuvos įvykių 
apžvalgą, Sąjūdžio pralaimė-
jin;j priežasčių yra ir daugiau. 
Daugelis jų mums yra žinomos, 
tačiau asmeninės gerovės 
pore'kis ir čia suvaidino 
lemiamą vaidmenį. 

Vien? s demokratinis neišpil
dytas veiksnys dar ir šiandien 
daugeliui liet JV 4 ktlia abejonę. 
Lietuvos opozicinės grupės (be 
brazauskininkų ir lands-
bergininkų, kurie kovoja už 
demokratinę Lietuvos san
tvarką) nesugebėjo paveikti 
gyventojų ir sudaryti tvirtą 
koalicinį užnugarį. 

Jeigu yra stipri ir veiksminga 
partijų koalicija prieš valdan
čiąją partiją, ji gali ne tik 
kritikuoti, bet ir pareikšti 
nepasitikėjimą valdymo forma. 
Dėl to nepasitikėjimo valdan
čioji partija gali atsistatydinti. 

Rinkimų j Seimą metu dvily
pis gyventojų pasiskirstymas — 
miestas ir kaimas — nepajėgė iš-
spręsti būtinų uždavinių. 
Kainos, benzinas, šaltis, inflia
cija ir kiti trūkumai buvo svar
biausi dalykai. Tačiau vienas 
veiksnys, kuris teikia vilčių ir 
naujų perspektyvų į ateitį, yra 
Lietuvos prezidento rinkimai 
vasario 14 dieną. 

Seimo opozicijos vadas V. 
Landsbergis atsisakė kandida

tuoti į prezidentus. 
Paliko du si oriausi varžovai 

A. Brazauskas ir S. Lozoraitis. 
Greičiausiai vienas iš jų bus iš
rinktas Lietuvos prezidentu. 

S. Lozoraičio sutikimas būti 
renkamu Lietuvos prezidentu 
mums įrodo, kad Lietuvoje 
negalima laukti komunistinio 
valdymo. Nepaisant esamos 
padėties, dar nesirengiama 
palaidoti Lietuvos suverenumo 
ir nepriklausomybės. Išeivijos 
lietuviai turi ne tik finansiniai 
remti Lietuvą, bet ir dalyvauti 
jos vyriausybėje. 

Ar S. Lozoraitis gali laimėti 
rinkimus? Šis klausimas bus 
atsakytas vasario 14 dieną. 

Kokios tikros nuotaikos Lietu
voje apie išeivijos lietuvius ir 
norą juos įsileisti į vyriausybę, 
parodys būsimieji prezidento 
rinkimai. 

Kremliaus rūmų 
paslaptys 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

RŪPINASI ŽEMAIČIŲ 
TARMĖS IŠLIKIMU 

Sausio 23 d. į Klaipėdos 
dramos teatrą suvažiuos moky
tojai žemaičiai iš uostamiesčio 
ir aplinkinių rajonų. Susirin
kusieji aptars, kaip išsaugoti 
žemaičių tarmę ir papročius 
bendrojo lavinimo mokyklose, 
kokiais renginiais pažymėti 
žemaičių poeto Butkų Juzės 
gimimo šimtmetį ir Simono 
Daukanto 200-ąsias metines. 

Česlovo Grincevičiaus 80 gimtadienio sveti'ės dalyviai, Lituanistikos tyrimų ir studijų centro 
bendradarbiai teėdi iš kairės): Stasė Petersonienė, sukaktuvininkas Česlovas Grincevičius. Aldona 
Grincevičienė. dr. Jonas Račkauskas, Bronius Juodelis: stovi: Arūnas Zailskas, Julija Racevičienė, 
svečias, Magdalena Stankūnienė, Halina '.foliej;enė, Virginija Dovienienė, Aušra Lopatienė, 
l.iudas Kairys, Skirmantė Jakštaitė. 

N'uotr. M. Vidzbelio 

Plačią pasaulinę žiniasklaidą 
pasiekia ne tik Buckinghamo 
rūmų paslaptys (o gal tik paska
los?), bet taip pat ir Kremliaus. 
Negalima jų nuslėpti jau nuo 
mirusių ar gyvų valdovų, ypač 
pasirodžius M. Gorbačiovo „pe-
restroikai" bei į „sostą" atsisė
dus Borisui Jelcinui. 

Kalbama, kad M. Gorbačiovas 
buvo labai kompl ikuotas 
žmogus, niekados nesikreipda
mas tiesiai į savo sargybinius, 
bet tuoj pat į vyriausią jų 
atstovą. Pasiliko jis savo „dva
re" 25 vyrus ir moteris — vir
tuvės personalą, patarnautojas, 
kambarines, valytojas ir t.t. To 
reikalavo M. Gorbačiovo žmona 
Raiša. 

Boris Jelcino raštinėje dirba 
dvylika moterų, ir gyvenimas čia 
yra audringesnis už M. Gorba
čiovo laikus, kadangi Jelcinas 
labai dažnai aukštai pakelia 
savo balsą, sudrebindamas 
kambarių sienas. 

M. Gorbačiovas mėgo stebėti 
lankytojų grupes, tuo tarpu B. 
Jelcinas primena daugiau Sta
liną, keisdamas raštinės tarnau
tojus, garsiai išreikšdamas savo 
nepasitenkinimą. Nukentėjo 
nuo jo ir lietuvių kilmės G. Bur
bulis (jis buvo atleistas, spau
džiant reformų priešininkams, 
-K.B.). 

Skirtingi jie yra darbuose. M. 
Gorbačiovas į Kremlių važiuo
davo tarp devintos ir dešimtos 
valandos ryto ir po keturiolikos 
darbo valandų grįždavo į na
mus. B. Jelcinas į darbą važiuo
ja anksčiau, norėdamas 8 v.v. 
būti namuose. 

Skirtingos ir jų žmonos. Ma
žas pavyzdys: Vnukovo aerodro
mas tarnauja vyriausybės-mi-
nisterių, aukštų pareigūnų 
skrydžiams. Vieną kartą, jau li
pant į lėktuvą. Raiša Maksi-
movna-Gorbačiova pastebėjo, 
kad jai kažko trūksta. O tas 
„kažkas" buvo odinės pirštinės. 
Skrydis atidedamas, palydovas 
sėdo į limuziną, vyksta į Gorba
čiovų namus paimti pirštines. 
Aišku, jų neranda. Toks „paieš
kojimas" rusui kainavo atleidi
mu iš darbo. 

Raiša visuomet reikalaudavo, 
kad televizijos aparatai būtų 
atkreipti į ją, iš anksto įsakant 
rusų palydovui tą patį pasakyti 
ir užsienio televizijų filmuoto-
jams. Ir pavydi yra Raiša. Vie
ną kartą ji pastebėjo labai gra
žią valytoją, tvarkančią M. 

Gorbačiovo darbo kambarį. Pir
moji Kremliaus dama, stovėda
ma su rytiniu apsiaustu ir be 
„make up", tuo pat „konkuren

tę" atleido iš darbo. -* 
B. Jelcinas gerbia tik tokias 

moteris, kurios klauso jo žodžio 
Žmona Naina nenoriai kėlėsi į 
Kremlių, nežinodama, nuo ko 
pradėti. Nenoriai ji kėlėsi i 
prezidentinę dačą. Naina ge
riausiai jaučiasi virtuvėje, ga
mindama maistą. 

Kai į Maskvą atvyko Lenkijos 
prez. Lech Walensa, B. Jelcinas 
buvo užimtas, negalėjo tuoj pat 
svečią priimti — pasveikinti. Šį 
laiką priėmimo kambaryje iš
naudojo Naina, smagiai plepė
dama su lenku. Atsidarė durys. 
I kambarį įžentė Borisas, pa
žiūrėjo į žmoną, duodamas jai 
lūpomis ženklą (greičiausiai 
reiškiantį „von" — lauk). Tą va
karą iškilmingoje vakarienėje 
Naina neištarė nė vieno žodelio. 
Vieša paslaptis Kremliuje — 
Naina bijo Boriso. 

Raiša užimdavo svarbiausią 
vietą ne t ik priėmimuose, bet 
taip pat prie namų stalo. Ryte, 
įžengusi į virtuvę ir sustodama 
prie vaisių krepšio, pirštu nuro
dydavo bananus, skirtus jos vy
rui, dukraitei Oksanai ir t.t. 

B. Jelcino mėgstamiausias pa
tiekalas yra bulvės ir rūgštūs 
kopūstai, prie jų stiklinė degti
nės. Tačiau aplamai jis valgo, 
kas yra padėta ant stalo. Boris 
Jelcino padavėjas pirma pats 
ragauja maistą (prie Jelcino 
akių), po to tik valgo Kremliaus 
valdovas. 

Nors M. Gorbačiovas paskel
bęs kovą alkoholiui, tačiau jis 
pats jo nevengdavo, gerai „pa
traukdamas" vodkos ir šampa
no. Nevengia alkoholio ir B. 
Jelcinas. Ilgesnėse kelionėse, 
lėktuve randami didesni kiekiai 
tuščių vodkos bonkų. Kartais 
priskaitoma jų iki dvidešimties. 
Aišku, ilgesni skrydžiai vyksta 
su gausia palyda. 

Sausio 14 d. vokiečių spauda 
pranešė, kad Maskvoje įvykęs 
Rusijos armijos k a r i n i n k ų 
susirinkimas apkaltino krašto 
apsaugos gen. Povilą Gratčovą 
5,000 kar ininkų at leidimu. 
Atleidimas palietė ypač Pabalti
jo kraštuose esančią kariuome
nę. Vienas pulkininkas susi
rinkime pasakė, kad jis iš dar
bo atleistas dėl nuomonių skir
tumo, t.y. atitraukimo kariuo
menės iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
JURGIS JANKUS 
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Tas, kuris turi tūkstančius 
draugų, jų neranda niekur; tas, 
kuris tik vieną priešą — sutinka 
jį visur. 

R. W. Emerson 

Tai jis mane, net dar namų nepasiekusi, pasigavo, 
pasakė, kas atsitiko, įspėjo nė namo neiti, nes gali dar 
kas nors laukti. Pasakiau, kad noriu ko greičiausiai 
šeimą pasivyti ir vykti kartu. Kas matė į nežinomybę 
paleisti vieną žmoną su mažais vaikais Ir dar 
paprašiau, ar negalėtų kaip nors iš savo dalinio gauti 
mašiną, kad galėtumėm pasivyti dar neišėjusi traukinį, 
bet jis tik karčiai nusijuokė ir pasakė, kad mums reikės 
dar daug iškentėti, kol tikrai pažinsime Lenmo-Stali 
no sukurtą žmonių naikinimo mašiną. Tada tai jis ir 
paaiškino, kad šeimų kartu nelaikys, kad vyrus vi.s 
tiek atskirs nuo moterų, o vėliau gal net ir motinas 
nuo vaikų. Motinas išvarys kur nors prie pačių 
sunkiausių darbų, kad greičiau išmirtų, nes iš jų vis 
tiek gerų komunistų niekas nebegale- padaryti. 
Nenorėjau tikėti, bet tas rusas net gyvais savo pavyz
džiais įtikino. Ir jūs, amerikiečiai, norite, kad aš ten 
grįžčiau?". 

„Mes nenorim", greitai pasakė. „Ir jokios prievar 
tos nedarysim. Duodu žodį, gyvensite patogiai, viskuo 
aprūpinti, kol rasim kur nors dar patogesnę vietą". Ir 
tada nebeišlaikiau, atidengiau paskutinę kortą: „Tikiu, 
kad nevartosit prievartos, tik rytą atbusime ir pama
tysim, kad stovykloje jau rusai. Jums prievartos 

Pajėgumas priimti įtaką yra nereikės naudoti, ją panaudos rusai. Jūs to nei matysit, 
taip pat tikras galios pažymys, nei girdėsit". Kapitonas labai sužiuro tiesiai į akis, bet 
kaip ir pajėgumas įtaką padary- nieko nesakė. Gal greito žodžio nesugav. o aš iš įsi 
ti. bėgėjimo nebesugebėjau sustoti: „Juk jūs šia Eibes pusę 

Bernard Loomer atiduodat rusams. Dalis amerikiečių jau išsikraustė 

į pietus, o po kelių dienų ir jūs patys išsikraustysit, 
e rusai ateis taip pat tyliai, kaip jūs išeinate. „Iš kur 
tą žinai?" paklausė. „Nesvarbu, iš kur, bet žinau, ir po 
nas kapitonas žinai. Mano žmonės tenai to dar nežino. 
Jiems nesakiau. Nenorėjau kelti panikos. Jeigu būčiau 
pasakęs, seniai visi būtų išlakstę". „Bet kas tau pasa
kė? Komendantas?" „Ne, jis tikrai to nepasakė. Mu
du apie daug ką kalbėjom, jis žino mūsų bėdas, bet apie 
kariuomenę nešnekėjom. Prisipažinsiu, daug sykių 
knietėjo paklausti, ar teisybė, kad greitai šias vietas 
užleisite rusams, bet nepaklausiau". „Kodėl?" netikė
tai įmetė klausimą. „Jeigu pats nepasako, turbūt ne

gali, tai kam traukti žmogų į pagundą, o gal ir į bė
dą". Valandėlę abu sėdėjom tylėdami, paskum, nieko 
nepasakęs, pakilo ir nuėjo į vidų. Pro atvirą langą ma
čiau, kaip paėmė telefono ragelį, išsuko numerį ir ilgo
kai laukė, trumpai pašnekėjęs vėl laukė. Šį sykį gana 
ilgai. Valandėlę pašnekėjo, vėl ilgokai laukė. Stovyklos 
tolumoj pasimaišydavo vienas kitas žmogus, ir vėl nieko 
nebuvo matyti. Tie barako pašaly tebesėdėjo, kaip se 
dėję. Jeigu vienas kitas nebūtų pamakaravęs rankom, 
būtum galėjęs sakyti, kad parodai susodinti maneke 
nai. Po gero pusvalandžio, o gal ir po valandos, neatėjo 
į galvą pažiūrėti į laikrodį, sugrįžo visi trys. „Į čia nebe 
vešim", įlipęs pasakė. „Vešim į kitą stovyklą arčiau 
Elbės. Ten pernakvosit, o kitą dieną išvešim per EI 
bę". „Kodėl ne tiesiai per Elbę šiandien?" paklausiau, 
bet jis į mano paklausimą nieko neatsakė, o tęsė savo: 
..Pasakyk savo žmonėm, kad noriu jiems padėti". „Pa
sakysiu, bet pasakysiu, kad šią vietą užleidžiat ru 
sams". Jis vėl nieko neatsakė, tik ėmė kalbėti su ki 
tais dviem. Tada vėl pasigedau paties. Būtum ga 
jęs ir pats įsimaišyti į jų kalbą. Kai grįžau, net išsižio 
jau. Palikom tik gal penkis ar šešis sunkvežimio 
ir tiek pat kareivių, o dabar tų sunkvežimių ir džipų 

buvo gal net keliolika. Ir kažin kiek kareivių su au
tomatais, lyg čia reikėtų ką šaudyti. Žmonės tuoj 
susispietė apie mane. „Kas atsitiko?" paklausiau. 
„Kada čia ta kariuomenė atsirado?" 

Jie irgi nieko nežinojo, o kariuomenė atsirado tik 
prieš kokią penkiolika minučių, vienas daržinės duris 
uždarė ir užrėmė džipu, nieko neleidžia iš kiemo išeiti. 
Jeigu tą akimirką būčiau galėjęs, būčiau liežuvį 
nusikandęs, kam pasakiau, kad žmonės, sužinoję apie 
šios vietos užleidimą rusams, būtų tapę pagauti 
panikos ir išbėgioję. Jam nebe sunku buvo sumesti du 
ir du. Ir be mano žodžio žinojo, jog grįžęs pasakysiu, 
kaip yra, ir kad jis su pora savo palydovų nebepajėgs 
sugaudyti į visas puses sklindančių, baimės apsėstų 
žmonių, tai pasitelkė talkos. Kai dabar metu mintį į 
aną pusdienį, jis buvo ne tik teisus, bet ir žinojo, ką 
daro. Jeigu ne toji apsauga, būtumėm išklydę po 
Meklenburgą, ir kas begali žinoti, kiek būtumėm kaip 
nors radę kelią į šią pusę ir kiek būtumėm patekę 
rusams. Už tą, jeigu kur pasitaikytų jį sutikti, tikrai 
nuoširdžiai padėkočiau ir paklausčiau, kodėl jis su 
mumis elgėsi, kaip su nebrendusiais vaikais. Kodėl, 
kai tą rytą atvyko, o gal net ir anksčiau, atvirai ir 
paprastai nepasakė, kad atėjo laikas mus išvežti, nes 
tas vietas užleidžia rusams, kad prieš išvežant dar 
reikia mus išprausti, nuo parazitų apšvarinti, nes to 
ir anglai reikalauja. Būtumėm ir susitarę, ir išvykę 
kaip žmonės, net ko gera dar ir gražiai atsisveikinę, 
kaip atsisveikinom su pirmuoju komendantu. Dar ir 
kokią dovanėlę atminimui būtumėm sukrapštę. o dabar 
pasakiau apie mane susispietusiems žmonėms, kad į 
paeldę, \ pačią rusų pašonę nebeveš, kad veš į kitą 
stovyklą, arčiau Elbės, o iš ten jau nuveš anapus Elbės 
pas anglus. 

(Bus daugiau) 



DRAUGAS, antradienis, 1993 m vasario mėn. 2 d. 

SUŽIBĖS 
DEIMANTAS 

Vargingas kampelis atsto
vauja vargingam kraštui... Taip 
pagalvoja ne vienas, užsukęs į 
neseniai Balzeko muziejuje 
įrengtą Lie tuvos konsulatą 
Chicagoje. Tačiau ne visuomet 

taip buvo, i r t ikimasi, kad ne
t rukus keisis išvaizda kam
barėlio, k u r i a m e atliekamos 
p a s l a u g o s m ū s i š k i a m s ir 
teikiama informacija kitatau
čiams. 

Lietuvos konsulatas Chica
goje buvo įsteigtas 1924 m. 
vasario 16 d. ir laikomas vienu 
seniausių Lietuvos konsulatų. 
Iki okupacijos konsulus skir
davo Lietuvos užsienio reikalų 
ministras. Po okupacijos pasky
r imus vykdė Lietuvos diploma
tijos šefas Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos ambasadoriaus Wa-
shingtone tėvas. Kadangi Lietu
va buvo okupuota, bet JAV ir 
Kanada okupacijos nepripažino, 

jos pripažino šefo autoritetą 
kaip Lietuvos valstybės autori
tetą. Kiti kraš ta i nepripažino 
tokių diplomatinių teisių. 

Konsula tas buvo įrengtas 
Chicagos mieste. Konsulo parei
gas ėjo Povilas Žadeikis, An
t anas Kalvaitis, Mykolas Bag
donas ir Petras Daužvardis. 
Vėliau, Lietuvai esant okupuo
tai , apie 1944 m. pasidarė finan
s i š k a i p r a v a r t u konsula tą 
įrengti konsulo Petro Dauž-
vardžio namuose . Po Petro 
Daužvardžio mirties, garbės 
konsule buvo paskirta jo žmona 
Juzė Raukaitytė Daužvardienė, 
art imai susipažinusi su konsulo 
p a r e i g o m i s ir da rba i s . Jai 
t a l k i n t i v icekonsule buvo 
p a t v i r t i n t a Mar i j a Krau-
chun ienė . 1985 m. birželio 
mėnesį dr . Stasys Bačkis pri
s ta tė Vaclovą Kleizą Valstybės 
departamentui , o gruodžio 3 d. 
pr i s ta tymas buvo priimtas, ir 
Vaclovas Kleiza tapo Lietuvos 
general iniu garbės konsulu. 

Pavarčius „Lietuvių encik
lopedi ją" a r b a asmeniškai 
pažinus buvus ius konsulus, 
pasi tvir t ina, kad jie buvo ne 
eiliniai žmonės, o giliai supran
tan tys reikalą įvairiais būdais 
kelt i Lietuvos bylą. Povilas Ža
de ik is , 1912 m. Petrapil io 
universi tete baigęs chemijos 
studijas, nuo 1919 metų buvo 
diplomatas, rašė lietuviškai ir 
angliškai apie Lietuvos padėtį. 
Mykolas Bagdonas studijavo 

teisę Maskvos ir Harvard uni
versitetuose, o Chicagos Loyola 
un- te gavo te is ių d a k t a r o 
laipsnį. Pr ieš metus miręs An
tanas Kalvaitis, daugeliui pažįs
t a m a s va rgon in inkas M a r -
ąuette Parko Sv. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje, skambino 
pianinu Italijos ir Ispanijos 
o rkes t ruose , studijavo eko
nomiką Komercijos ins t i tu te 
Barcelonoje ir teisę Chicagos De 
Paul un-te. Jis buvo konsulas 
Karaliaučiuje (1926-1928), o 
paskiau (1928-1936) Chicagoje, 
kur 1933 m. organizavo Dariaus 
ir Girėno skrydį į Lietuvą. 
Petras Daužvardis, gimęs Latvi
joje, atvyko į JAV 1914 meta is , 
studijavo Valparaiso ir George-
town un-tetuose, John Marshal 
Law School gavo patentų te isės 
magistro ir jurisprudence dak
taro laipsnius. Skaitė paskai tas 
ir, rašydamas ne t ik lietuvių, 
bet ir amerikiečių spaudoje, 
gynė Lietuvą. Juzė Daužvar
dienė, gavusi teisių baka lauro 
laipsnį, dirbo vedėja socialinėse 
įstaigose, vedė chorus, ska i tė 
paskaitas ir rašė apie lietu
viškus reikalus. Buvo iniciatorė 
ir rengėja kalėdinės eglutės 
Chicagos Mokslo ir pramonės 
muziejuje. Ją nepaprastai gerbė 
ne t ik l i e t u v i a i , be t i r 
amerikiečiai, kurie su j a susi
pažino perjos plačią visuomeni
nę veiklą. 

Vaclovas Kleiza, socialinių 
mokslų profesionalas, dirbąs 
Chicagos miesto administraci
joje, vedė konsulatą iš savo 
namų iki 1992 m. rugsėjo 
mėnesio. Tuo laiku konsularinis 
d a r b a s d a u g i a u s i a b u v o 
dokumentų patvirt inimas bei 
vertimas (pvz. diplomų), in
f o r m a v i m a s ap ie L i e t u v ą , 
sekimas ir reagavimas į spaudą 
ir reprezentavimas. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, darbų 
krūvis žymiai padidėjo, nes da
ba r j au p r a k t i š k a i t a l k i 
ninkaujama Lietuvai — rinki
mams reikia tvarkyti įvair ius 
d o k u m e n t u s ir p i l i e t y b ė s 
pažymėjimus, gaunama dau
giau klausimų apie verslą, turiz
mą Lietuvoje, o kvietimai repre
zentaci ja i ta ip pa t ž y m i a i 
pakilo. 

Konsulariniai priėmimai įvai
rūs, dažnai tur intys taut inį at
spalvį. Įdomu, kad prancūzai 
yra vieninteliai, kurie dar vis 

„ i 

Daiva Meilienė, Lietuvos konsulato Chicagoje tarnautoja, prie konsulato durų | 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. 

Nuotr. I. Tųūnėlienės 

ats iunčia pakvie t imus prancū
zų kalba, kur i seniau buvo 
laikoma diplomatine kalba. (Da
ba r anglų yra diplomatinė kla
ba.) Indonezijos priėmimuose 
šoka t a u t i n i u s šokius, pas 
f i l i p i n u s t a u t i n i s m a i s t a s , 
vokiečių pr iėmimai būna paly
g i n t i k u k l ū s i r p a p r a s t i . 
L i e t u v i ų p r i ė m i m a i t i k r a i 
pri lygsta, o gal net pralenkia 
įprastus konsular in ius priėmi
m u s . T o k i o m i s p rogomis 
vengiama polit ikos arba propa
gandos, bet Vaclovas Kleiza 
tv i r t ina , kad vis t iek „yra pro
gų informuoti apie tai, kas vyks
ta Lietuvoje". Su Islandijos (pir
mos pripažinusios Lietuvą) kon
sulu yra draugiški santykiai . 
I s l and i j a n e t u r i nei v ieno 
k o n s u l a t o , o p a s l a u g o s 
a t l i e k a m o s g a r b ė s konsulo 
raštinėje. Apskri ta i konsulai 
būna keičiami k a s 3 ar 4 metus, 
t ad keičiasi ir išvystytos drau
gystės. 

Vaclovas Kleiza pasakojo, kad 
palaikomi draugiški ryšiai su 
Chicagos miesto valdyba, o 
mero protokolo šefė esan t i 
lietuvė Rosemary Clark. Illinois 
gubernator ius J i m Edgar kelis 
k a r t u s y ra skyręs gen. kons. V. 
Kleizai ilgesnį pasikalbėjimą 
negu kit iems konsulams, tei
r a u d a m a s i s a p i e į v y k i u s 
Lietuvoje. Illinois ir Lietuva 
t u r i daug bendro, nes abiejose 
vietose žemės ūkio vaidmuo 
svarbus . 

Nuo praėjusio rudens Lietu
vos konsula tas įrengtas Stasio 
Balzeko paaukotame kamba
rė ly je B a l z e k o L i e t u v i ų 
ku l tū ros muziejuje. Iš pradžios 
j a m e dirbo Aidas Palubinskas, 
o j a m išs ikrausčius į Lietuvą, 
dabar konsula tą veda Daiva 
Meilienė, žinoma aktyvistė dėl 
L ie tuvos nepr ik lausomybės . 
Ant sienos kabo Vytis, kuris 
pr ik lausė Juzei ir Petrui Dauž-
vardžiams. Rašomasis stalas 
apsnig tas anketomis ir kitais 
s v a r b i a i s p o p i e r i a i s . K a s 
minu tę skamba telefonas. Prie 
sienos knygų lentynėlė ir spin
t e l ė . A n t s t a l i u k o m a ž a s 
kompiuter is . Lietuvos vėliava 
pr imena , kodėl čia vyksta toks 
i n t e n s y v u s d a r b a s . D a i v a 
Meil ienė paaiškino, kad kon
su la tu i re ikėtų geros rašomos 

mašinėlės, fax ir dauginimo 
aparato. Man atrodo, kad per
dažytos sienos, t inkami baldai, 
užuolaidos ant langų ir lietu
viškas menas ant sienų padėtų 
konsulatui kukliai, bet švariai 
i r tvarkingai atstovauti Lietu
vai . Marija Krauchunienė tei
gia, kad vienas pagrindinių 
konsulato tikslų yra teikti infor
maciją apie prekybą. Jei no
rime, kad susidarytų geras vaiz
das apie Lietuvą, mūsų konsula
t a s turi spindėti efektyvumu. 

Generalinis garbės konsulas 
Vaclovas Kleiza dėkoja visoms 
organizacijoms ir asmenims, 
aukojusiems įrengti ir išlaikyti 
konsulatą. Nuolatinė parama 
tebėra reikalinga, nes Lietuva 
da r nėra pajėgi išlaikyti savo 
diplomat ines įstaigas. Kaip 
žinoma, pats V. Kleiza konsula
t u i dirba be algos, o „duoną 
pelno", dirbdamas savo profe
sijoje. Tačiau kasdien konsulas 
atvažiuoja padirbėti konsulate. 

Lietuva turi t r is konsulatus 
JAV: Californijoje, New Yorke 
ir Chicagoje. Tai nedaug įstai
gų at l ikt i daugel iui darbų. 
Ne t rukus , kai bus pritaikytos 
sąlygos, Chicagos konsulate bus 
išduodamos vizos. Šiaip, sako 
Kleiza, „Visų konsulatų ateitis 
priklauso nuo Lietuvos noro 
p lės t i a r maž in t i užsienio 
diplomatų tarnybą". 

Vasario 20 d. bus konsularinis 
balius, viešai paminėti 75 metų 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį. Šiai deiman
t inei sukakčiai y r a sukviesti 
įvairių šalių konsulai. Norima 
pažymėti šią šventę amerikie
čiams įprastu stiliumi — dideliu 
banketu . Kaip Rūta Vanagaitė 
Wiman, Lietuvos tarptaut inio 
teatro festivalio direktorė, yra 
sakiusi, užteks pasauliui rodyti 
l iūdna Lietuvos veidą, vis pra
šant į kokios nors išmaldos 
amžinai kuo nors besiskun
džiantį. Teatro festivalis, p a v a - | 
dintas LIFE, pavasarį įžiebs 
gyvybės ir vilties po šaltos 
žiemos Lietuvoje, o mes Chica
goje džiugiai švęsime Lietuvos 
deimantinę sukaktį ir remsime 
savo konsulatą, kad jame tinka
mai atsispindėtų dora, gar
binga, laiminga ir gyva Lietuva! 

I n d r ė 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60942 
TEL. (709) 422-3009 
FAX (709) 422-3193 
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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. 
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Marinai kovoja 
su vabalais 

Iš Somal i jos j au p a m a ž u 
pradedami a t i t raukt i Amerikos 
kariai . J ie savo pirminį užda
vinį atliko, padėjo sut ramdyt i 
siaučiančias plėšikų gaujas ir 
apsaugoti t ransportus , vežan
čius maistą ir kitus būt inus 
reikmenis badaujantiems soma
liečiams. Kiek žmonių gyvybių 
šiuo Amerikos karių įsikišimu 
buvo išplėšta iš bado mirt ies 
°agų, galbūt pasaulis niekad 
nesužinos, tač iau mes tuoj 
sužinome apie šios keistos misi
jos aukas , kr i tusias nuo pasa
lūnų ginklo ir kitos nelaimės. 

Karia i , daugiausia marinai , 
sv-/imame, niekad nematytame 
krašte susiduria su įvairiais 
pavojais ir nepatogumais. Vie
na, turbūt nenumatyta, blogybė 
— ta i karš to ir drėgno Afrikos 
klimato vabalų bei vabzdžių, 
kurių net vardų anksčiau ame
rikiečiai nežinojo, gausumas. 
Televizijos žinių laidose, k u r 
rodomi išbadėję somaliečiai, j au 
spėjome pas t ebė t i gausybę 
įkyr ių m u s i ų , be pa l iovos 
zujančių apie kiekvieną žmogų. 
Ne vien somaliečiai kenčia nuo 
musių įkyrumo, tačiau musės 
nėra labai amerikiečiams pavo
jingos. 

Sakoma, kad visame pasauly
je yra klasifikuota daugiau ka ip 
milijonas vabalų ir vabzdžių 
rūšių, o Somalijoje — bent t a ip 
yra įsitikinę Amerikos kariai — 
gyvena jų didžiausia dalis. 

Keturių a r daugiau colių ilgio 
nuodingi skorpionai, piktos afri-
kietiškos bitės, didžiuliai nuo
dingi vorai, šimtakojai (8 ir 
daugiau colių ilgio), skruzdės ir 
— svarbiausia — uodai, ta i vis 
smulki, bet gausi gamtos „ka
r iuomenė", su kuria amerikie
čiai tur i nuolat kariauti . 

Kar ia i ypač tur i saugotis 
uodų, k u r i e suke l i a d rug į 
(malariją). Dėl to j ie vartoja 
įvairius purškalus ir kasdien 
nuryja t a m tikrą kiekį vaistų, 
apsaugančių nuo šios ligos. Kol 
kas dar pas i t a ikė tik kel i 
susirgimai drugiu, vienas k i tas 
gyvatės įkirt imas, skorpiono 
„bakstelėj imas", bet gydytojai 
viskam pasiruošę. 

Mar inai t a ip pat supažin
dinami su smulkiąja vietine 
gyvūnija ir mokomi nuo jos ap
sisaugoti . Kiekvienas ka rys 
gavo po knygutę, kurioje su
minėti pavojingieji gyviai ir 
p a p r a s č i a u s i o s s a v i s a u g o s 
pr iemones . Pvz., p a t a r i a m a 
niekuomet nekišti kojos į per 
naktį šalia lovos stovėjusį batą, 
pi rma jo neiškračius; l ipant iš 
lovos, apž iū rė t i žemę, kad 
nebūtų k u r susiraičiusios gyva
tės; niekad nemiegoti be spe
cialaus tinklo, pro kurį neįlenda 
uodai ar k i t i smulkūs sutvėri
mai; taip pat nepamiršti tą tink
lą gerai apkamšyti , kad j is ne
liestų žemės. Moterys ypač ne
mėgsta vorų, nors ir kiek gėda 
prisipažinti, kad voras joms bai
sesnis už ginkluotą somalietį... 

Tačiau pasitaiko karių, kurie 
mėgina „prisi jaukinti" vieną 
kitą vietinį driežą, pėdos ilgio 
žiurkę ar net gyvatę, nors tai 
griežtai draudžiama. Pastebėtas 
ir gan neįprastas reiškinys: iki 
šiol niekas stovyklose nematė 
tarakonų, kurie paprastai „pri
sistato", ka i tik kurioje vie
tovėje apsigyvena kariuomenė. 

D. B i n d o k i e n ė 
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RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
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• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
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Išnuomojam. 5 oidetlų kamb. 2 
mlog. butas su šiluma ir karštu van
deniu. Suaugusiems arba pensinin
kams. Be gyvuliukų. T«l . 312-
737-1997. 
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TeJ. 376-1882 ar 376-5996 
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už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOUS į 
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E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
' KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Algis A. Liskunas 
Mortgage Loan 
Consultants 

9501 West 144th Place, 
Sutte 205 
Orland Park, Illinois 50462 
(703) 403-9200 • 
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GREAT YVESTERN 
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A Great VVestern Financial Company 
Illinois Residential Mortgage Licensee 

UTHUANIAN DIASPORA 
kONIGSBERG TO CMICAGO. 

anglų kalba. Autorius 
Antanas J . Van Raanan 

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

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

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

Draugas 
4545 W. 93rd St., 
Chicago, IL 90929 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

BALTIA EXPRESS CO LTD 
3792 W. 79th St. Chicago, IL 90952 

1-900-772-7924 

DĖMESIO BOSTONO APYLINKIŲ LIETUVIAMS! 
BALTIA EXPRESS dėkoja Bostono apylinkių lietuviams, siuntusiems kalėdinius 
siuntinius per mūsų talkininkus iš Bostono Baltic Associates. 

Džiaugiamės, kad visi siuntiniai pasiekė Lietuvą gerokai prieš šventes ir buvo grei
tai pristatyti gavėjams. 

Norime jums pranešti, kad BALTIA EXPRESS toliau nebendradarbiauja su Baltic 
Associates ir neprisiima jokios atsakomybės už jų tolimesnę veiklą persiunčiant 
siuntinius į Lie*uvą. 

Visiems, kurie nori greito, patikimo ir nebrangaus patarnavimo, siūlome nau
dotis BALTIA EXPRESS paslaugomis atsiunčiant siuntinius į Čikagą, 3728 W. 
79 ST, CHICAGO, IL 60652 

Informacijai skambinkite nemokamai 
1-800-SP ARNAI (1-800-772-7624) 

Ką parašysi , to nei su kirviu 
neištašysi. 

Lietuvių patarlė 

PADĖKA 
Po širdies atakos ir dviejų operacijų, Kalėdų šventes ir 

Naujuosius Metus Napoleonas praleido ligoninėse. 
Šia proga norime padėkoti už visokeriopą moraline pa

galbą, užuojautas laiškais, telefonu bei žodžiais visiems Hot 
Springso lietuviams, kurie ypač jautriai mus suprato ir už
jautė. 

Ypatingai nuoširdžiai dėkojame žentui Jonui Žukaus
kui ir Irenai, dukrai Ginai Mačiulienei ir anūkui Linui, kurie 
tučtuojau atvažiavo j Little Rock ligonine ir buvo visą tą 
kritišką laiką su mumis. 

Ačiū visiems. Lai gerasis Dievulis laimina Jus! 
Napo leonas ir Regina Saba l iūna i 

Iškabos Pulaski gatvėje prie Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus Chicagoje. 
Muziejaus patalpose prisiglaudės ir Lietuvos konsulatas. 

Nuotr. I. Tijūne! ienės 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 2«ifa>" 

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 namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

052S South 7Mh Av*niM 
Hlckory HIII, Illinois 60*57 
T«l. 708-430-7272 

223 Kalvarijų, gatvė 
VNnliM. Uotuva 

Tatofonas 736-822 Ir 736-840 

Lenkų Okupacijoje Ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkovlčlus 

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



LAIŠKAI 
DĖL „LAUKINIAI ŽMONĖS 
LAIKRAŠČIŲ N E S K A I T O " 

Sausio 16 dienos „Drauge" 
išspausdintas s t ra ipsnis , pasi
rašytas inicialais D.B., kuriame 
yra pasakyta daug atviros tiesos 
mūsų spaudos ir skaitytojų at
žvilgiu. 

Prie žodžių „prenumeruoja" ir 
„skaito" norėtųsi pridėti ir kitą 
grupę lietuvių, kur ie „k lauso" 
l ietuviškas radijo la idas . 

Dažnai su t ik t i l ie tuvių susi- j 
būrimuose tautiečiai mėgsta pa
komentuoti l ietuviško gyveni
mo įvykius. 

Po tų komentarų užklaus tas 
tautietis, ar klausosi mūsų radi
jo laidų, atsako: „ ta ip neap
l e idž iu nė v i e n o s " . Bet 
užklaustas , kaip j a m pat iko to
je laidoje pokalbis a r praneši
mas , atsako: „O šito ta i negir
dėjau, nes tuo momentu buvau 
išėjęs į vir tuvę". 

Tas „išėjimas" pasako tiesą, 
kad j is lietuviško radijo iš viso 
neklauso. Todėl, re ik ia pasaky
t i , kad tie l ietuviai , kur ie ne
skaito lietuviškos spaudos, taip 
pat neklauso ir lietuviškų radijo 
laidų. 

Į šių žmonių elgseną nereikė
tų kreipti didesnio dėmesio. Jie 
pozi tyvaus l i e tuv i ško darbo 
nedirba, t ik mėgsta dirbančius 
kr i t ikuot i . Paprašy t i į šį darbą 
įsijungti ar padėti, a ts isako po
sakiu: „ir be manęs apsieisite". 

V y t a u t a s Š e š t o k a s 
Los Angeles, CA 

KITA ŽURNALISTINĖS 
RETORIKOS P U S Ė 

Š.m. sausio 19 „Draugo" veda
majame Juozas Žygas pasisako 
prieš žydus, kur ie Lietuvoje 
ieško karo nusikal tė l ių , pri
s idėjusių pr ie j ų t a u t i e č i ų 
naikinimo nacių okupacijos me
ta i s . 

Pagal dėsnį, kad blogį naikina 
blogis, pats sunykdamas ; naciz
mo galia buvo sunaikinta komu
nizmu, kur is , ka ip matome, ir 
pa t s sunyko. Tad šioje logikoje 
Juozo Žygo šauksminga apelia
cija į Niurnbergo te i smą nuslo-
po teisėjų ložių is torinių dulkių 
dangoje. 

Je i Wiesenthalio cen t ras tu r i 
tūkstančius vardų, žydus naiki
nusiųjų, t a i a r t a s t r ukdo 
kur iam lietuvių cen t ru i turėt i 
l ietuvius naikinusiųjų vardų 
sąrašus? Nerac ionalu reika
laut i , kad pastarųjų sąrašus 
pateiktų Wiesenthal io centras. 
Reikėtų laikytis dėsnio: „Kam 
skauda, t a s ir š a u k i a " . 

Tokie sąrašai t u r ė t ų būt i 
pateikt i te ismui . Dėl sąrašų 
skaičiaus, nors i r tūks tanči? is 
žymimo, nėra ko jaudint i s , nes 
p a g a l t e i s ė s p r i n c i p i n i u s 
dėsnius žmogus nėra kaltas, kol 
jo kaltė nėra įrodyta. O kaltės 
įrodymas pr iklauso vien t ik 

teismui, kur is ir nuspręs, kas 
buvo k a l t a s : ar tas, k u r i s 
nuspaudė šautuvo gaiduką, ar 
ir tas, kuris saugojo į vietą 
sukoncentruotuosius, ar kuris 
vairavo sunkvežimį, vežusį į 
šaudymo vietas, ar, pirmuoju at
veju, į geležinkelių stotis išve
žimui į Sibirą. 

Laikraštinėje retorikoje bend
rybėmis išreikšti priekaištai, 
kiek ka t r ie gėlių pabėrė sutik
dami okupantą, ar „sukilimu" 
jam pasi tarnavo, nesant tos 
r e to r ikos r e i šk imo s t i l i aus 
įmantrumo, neimplikuojant as
menų vardais , kurių veiksmus 
galėtų išnagrinėti teismas, visa 
toji retorika tepasitarnauja vien 
tik neapykantos skleidimui. 

Al Simmons, 
Chicago, IL 

„TAČIAU TĖVYNĖ DAR 
NEPRAŽUVUS" 

Daug rašoma pernai metų 
spalio 25 d. rinkimų į Seimą 
rezultatų t ema, tad gal ir aš 
nepagad ins iu , savo t r igraš į | 
prikišęs. 1992 m. gruodžio mėn. 
„American Baltic News", ang
lų kalba leidžiamam mėnrašty
je, prof. dr. Antanas Klimas 
pasisakė, k a d „50 m. darbas 
nuėjo niekais; pirmą kartą po 50 
m. j i s nežino, ką atsakyti sve
t imtaučiams, kai klausia, kas 
atsi t iko Lietuvoje; po to, kai 
vienas kolega pavadino „red 
Lithuania", iš gėdos neturįs kur 
dėti akių: abejoja, ar iš viso 
beverta save laikyti l ietuviu". 

Aš papras ta i svetimtaučiams 
objektyviai išaiškinu priežastis, 
kurios privedė prie r inkimų 
rezultatų. Jeigu aš iš tikrųjų 
esu, kaip save visą laiką vadinu 

' — lietuvių tautos sūnumi, t a i 
i l i e tuvia i , kokie ir k u r j i e 
bebūtų, yra mano sesės, broliai. 
Taip, kaip a š dėl jokių priežas
čių negaliu atsisakyti savo tikrų 
tėvų, seserų ar brolių (brolių 
neturiu), t a i lygiai ta ip pa t 
negaliu atsisakyti savo tautos 
bei jos žmonių. Ypač šiuo metu, 
man regis, svarbu nenuleisti 
rankų, nepasimesti, neišeiti iš 
r ik iuotės i r „matyti vietoj 
pusiau tuščio stiklo, pusiau 
pilną". Ki ta ip mūsų 50 metų 
darbas t ik ra i nueis niekais. 

Leonidas R a g a s 
Itasca, IL 

RINKIMAI, BALSAVIMAI 
IR IŠEIVIJA 

Visais istorijos amžiais Lie
tuva buvo reikšmingas veiks
nys. J i yra reikšminga ir dabar 
komunist inės imperijos subyrė
jimui. Nors lietuvių tauta maža, 
jos dvasinis augimas buvo skal
domas universiteto ir mokyklų 
uždarymu, laisvės ir spaudos 
uždraudimu. Vien t ik šiame 
amžiuje Lietuva išgyveno pen
kis trumpesnius ar ilgesnius 
okupacinius laikotarpius. Visi 
tie laikotarpiai blaškė tautos 
nar ius po pasaulį. Ypač tuo 
pasižymėjo paskutinysis okupa
cijos laikotarpis, kuris buvo il
giausias i r žiauriausias. Jo 

metu lietuvių tautos nariai 
buvo išblaškyti po visus kon
tinentus. 

Tačiau lietuvis visur paliko 
lietuviu. J is gerbia ir vertina 
savo tautos tradicijas, kultūrą 
ir myli gimtąją žemę, nepaisant, 
kur jis begyventų. Tuo būdu pa
saulyje atsirado daugybė vieto
vių — tars i kokių tvirtovių, — 
kuriose Lietuva buvo reprezen
tuojama ir už jos laisvę kovo
jama. Pagrindinė tokia tvirtovė, 
be abejo, buvo savoje žemėje. 
Ten kova buvo itin žiauri, nes^ 
t au ta buvo terorizuojama, kan
kinama ir žudoma. Bet ta tvir
tovė nekapituliavo. 

Išblokšti iš savo tėvynės, lie
tuviai sudarė kitą kovos frontą. 
Vienur jie veikė pavieniui, k i tur 
daugiau ar mažiau organizuo
tai . Tačiau abiejų frontų kovos 
tikslas ir uždaviniai buvo t ie 
pa tys : i š l ik t i l ie tuvia is i r 
atgauti laisvę Lietuvai. 

Galų gale kova l a imė ta . 
Lietuvių t au ta laisva ir nepri
k lausoma. Lie tuviui i š l ik t i 
lietuviu tėvynėje jau nebėra 
problemos. Jo problema dabar 
yra atstatyti kraštą ekonomiš
ka i ir idė j i ška i . An t r a j a i 
lietuvių grupei - išeiviams - iš
likti lietuviais uždavinys tebėra 
komplikuotas. Aš manau, kad ir 
Lietuvos lietuviui išeivio prob
lema turėtų rūpėti . Reikia ieš
koti būdų, kad vieni kitiems ne
kenktume, bet kuo daugiau pa
dėtume. 

Aš čia noriu pasisakyti išei
vijos dalyvavimo rinkimuose 
Lietuvoje klausimu. Lietuvai 
tapus nepriklausoma, įsikūrė 
daugybė partijų, kas yra visai 
natūralu , tik gal jų per daug. 
Kai kurios partijos atgaivintos 
iš anksčiau, bet yra ir naujų, 
kurių mes nepažįstame, o jų 
veikėjų nežinome. Nors senųjų 
partijų idėjos mums žinomos, 
bet tų idėjų įgyvendinimas labai 
įvairuoja nuo sąlygų ir aplin
kybių, kurios mums taip pat 
nežinomos. Todėl mūsų dalyva
vimas rinkimuose yra miglotas, 
net ikslus ir nesąmoningas. 

Aišku, aš statistikos nežinau, 
bet, mano nuomone, mūsų bal
savimas yra kone bereikšmis. 
Mes esame ta ip išskirstyti po 
įvairias vietoves, kad vienoje 
vietovėje atsiranda tik po kelis 
a r keliolika balsų. Mūsų bal
savimas taip pat sudaro nemaža 
keblumų konsulatams ir šiuo 
klausimu yra nepalankių pasi
sakymų. 

Balsuotojų skaičius nedidelis 
ir jis vis mažės. Vidurinioji ir 
jaunesnioji ka r t a nebalsuoja ir 
nebalsuos. Aš nežinau, a r bal
suoja Pietų Amerikos bei Aus
tralijos lietuviai; taip pa t ne
žinau, kaip t a s klausimas tvar
komas Kanadoje. 

Balsavimas, nors balsuotojų 
skaičius mažas, palaiko išei
vijoje part inį susiskaldymą, 
kuris mums labai žalingas. Lie
tuvybės palaikymui išeivijoje 
yra reikšmingas vieningumas ir 
tuo visi turėtume susirūpinti. 
Man patiko A. Balašaitienės 

pasisakymas: „Išeivija privalo logines nuotaikas. DRAUGAS, antradienis , 1993 m. vasar io mėn. 2 d. 
atsigręžti veidu į save pačią, 
negyventi iliuzijomis". 

Aš manau, kad Lietuvos poli
t ika i mus balsuotojais nenori 
turė t i . Jie nenorėjo mūsų pripa
žinti piliečiais. Sąlygų spau
džiami, jie sutiko mus laikyti pi
liečiais ir suteikė teisę balsuoti. 
Mes nepykstame. Po 50 metų 
priespaudos žinome jų galvo
seną ir sunkumus, bet, panašius 
k laus imus spręsdami, tur ime 
tu rė t i galvoje faktus ir psicho-

Siūlau išeivijos organizaci
j o m s i še iv i jos d a l y v a v i m ą 
Lietuvos r i nk imuose r i m t a i 
apsvarstyti , padaryti nutar imą, 
kad išeivija r inkimuose nedaly
vauja, ir tokį nu tar imą viešai 
paskelbti. Toks nutar imas labai 
padėtų tol imesniems išeivijos 
p lanams. Manau , k a d tokį nu
ta r imą maloniai su t ik tų ir Lie
tuvoje. 

D r . J u o z a s M e š k a u s k a s , 
Chicago, IL, 

A.tA. 
STASYS ŽADEIKIS 

Sausio 31 d. Barrington, IL, mirė mūsų mylimas Vyras, 
Tėvas ir Senelis. 

Stasys gimė Varniuose, Žemaitijoje. 
Liūdinčios: žmona, Indrė ir Neringa. 

Svečių ir artimųjų būrys, susirinkęs pasveikinti garbingą sukaktuvininką, istoriką Joną 
Dainauską jo 89 m. gimtadienio proga š.m. sausio 24 d. Jaunimo centre. Sukaktuvininkas sėdi 
viduryje (su juostai 

Nuotr. Jono Tamulaičio 

A.tA. 
Aviacijos kpt. KAZYS RIMAS 

Mirė 1993 m. sausio 30 d., sulaukęs 82 m. amžiaus. 
Liūdintys liko: žmona Agota, sūnus Šarūnas, marti Vida; 
seserys Kazimiera Gudaitienė, Ona Kudirkienė; broliai Bro
nius, Motiejus; brolienė Aldona. Visi su šeimomis. Daug 
giminių Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, vasario 1 d. nuo 4 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 2 d. Velionis 10:00 vai. 
ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks 10:30 vai. ryto gedulingos šv. Mišios už 
jo sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių šeima pageidauja au
koti Lietuvių Fondui arba „Lietuvos Vaikų Vilčiai". 

Liūdesy lieka: žmona, sūnus, seserys, broliai ir kiti 
giminės. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

Agronomas STASYS MIKNIUS 
Mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Senelis ir Brolis, sunkios 

ligos išvargintas, savo žemišką kelionę užbaigė 1992 m. lap
kričio mėn. 20 d. Floridoje. 

Dėkojame Šv. Kazimiero Misijos St. Petersburg kle
bonui kun. V. Balčiūnui ir kun. M. Čyvui už šv. Mišias, atna
šautas Pranciškonų koplyčioje. 

Dėkojame prelatui V. Balčiūnui, kun. V. Cukurui, kun. 
tėvui B. Grausliui, kun. R. Krasauskui, kun. Z. Smilgai ir 
kun. J. Pakalniškiui už aukojimą šv. Mišių Velionio atmi
nimui. 

Gili padėka O. J. Pupininkams, S. P. Staneliams, Z. Pu-
pienei, V. Stanelytei, B. Kazlauskienei, A. Kazlauskui ir 
kitiems Floridos kaimynams,mus globojusiems, guodusiems 
ir visokeriopai padėjusiems nelaimės metu. 

Dėkojame už bendras šv. Mišias ir kaimynų pusryčius po 
pamaldų. 

A.a. S. Mikniaus palaikai palaidoti Šv. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyno kapinėse, Putnam, CT. 

Gili padėka seselėms už šv. Mišias laidotuvių dieną, jų 
nuoširdumą, užuojautą ir giesmes kapinėse. 

Ypatinga padėka ses. Eugenijai už visokeriopą pagalbą 
laidotuvių reikalais. Dėkojame kun. dr. Valdemarui Cuku
rui už religines apeigas, maldas, himną ir atsisveikinimo žodį 
kapinėse. 

Dėkojam dr. J. Kriaučiūnui už nekrologą spaudoje. 
Dėkojame New London L.B. nariams už šv. Mišias, 

pagalbą, gėles, užuojautą spaudoje. 
Dėkojame S. ir M. Senuliams,atvykusiems atsisveikinti 

su Dėde. 
Gili padėka giminėms ir draugams už šv. Mišių aukas, 

maldas, gėles, už pareikštą užuojautą: asmeniškai, spaudoje, 
raštu ir telefonu. 

Ačiū visiems, palydėjusiems Velionį į Amžinojo Pailsio 
vietą. 

Tebūnie jam lengva Amerikos žemė! 
Liūdesy pasilikę: žmona Elena, dukros Laima ir An

gelė, žentai, anūkė Elytė su vyru, anūkas Edvardas su 
žmona, Lietuvoje brolis Juozas su šeima ir daug giminiu. 

Gimtajai Žemei A m ž i n a m Poils iui p r i g l audus savo 
iš t ikimuosius D u k r ą ir S ū n ų 

A.tA. 
JUOZE ir JUOZĄ, 

mūsų mielo muz . A N T A N O SKRIDULIO S E S U T Ę 
ir SVAINĮ, gi l ia i l iūd inč ius J Ų myl imuos ius muz . 
ANTANĄ ir V A L Y T Ę S K R I D U L I U S nuoširdžiai už
jaučiame ir d r a u g e l iūd ime. 

Vytautas ir Stella Abraičiai 
Jonas ir Juoze Daugėlai 
Vaclovas ir Birutė Dzenkauskai 
Florence Dippel 
Jurgis ir Veronika Janušaičiai 
Gediminas ir Vladė Lapenai 
Zosė Purienė 
Mečys ir Janina Rumbučiai 
Antanas ir Irena Sprindžiai 
Juozas ir Aldona Sodaičiai 
Valė Šileikienė 
Stasys ir Marija Šarauskai 
Kostas ir Ona Žolynai 

Daytona Beach , F L 

A.tA. 
ARVYDAS M. STALIONIS 

Gyveno Čikagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1993 m. sausio 31 d., 4:30 vai. ryto, sulaukęs 29 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 12 m. 
Nuliūdę liko: žmona Laura Vaičekauskaitė, duktė Alek

sandra, sūnus Marius, motina Audronė Paulauskienė ir pa
tėvis Steve Paulauskas; Lietuvoje močiutė Janina Rut
kauskienė, dėdė Rimantas Rutkauskas su šeima ir tėvas My
kolas Stalionis. 

Kūnas pašarvotas vasario 2 d., antradienį nuo 3 iki 9 v.v. 
Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks vasario 3 d., trečiadienį. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks 
gedulingos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Žmona, vaikai, motina, tėvas ir kiti gimines. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i forn ia Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9862 

4605-07 Sou th H e r m i t a g e Avenue 
Telefonas — (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i forn ia Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2533 VVost 71st Street 

( rmago. Illinois 61)62^ 
l-(312)-476-2345 

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

708-430^455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

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

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PFTKUS 

DONALD M. PETKUS 

file:///1arquette


x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos (Marąuette Parke) 
metinė vakarienė ruošiama pa
rapijos salėje vasario 21 d., 3 
vai. p.p. Parapiečiams jau iš
siuntinėtos loterijos bilietų kny
gelės, o laimingųjų bilietų 
t r a u k i m a s bus vakarienės 
metu. Šiuo renginiu tikimasi 
sukelti parapijai lėšų, nes dėl 
bažnyčios vidaus atnaujinimo ir 
n u m a t o m ų lauko remonto 
darbų labai ištuštėjo parapijos 
iždas. Būtų gera, kad lietuviai, 
kurie naudojasi šios parapijos 
paslaugomis (ypač vestuvių, lai
dotuvių ir kitomis progomis), 
pasistengtų vakarienėje daly
vauti arba bent įsigyti loterijos 
bilietus. Negavusieji paštu gali 
kreiptis į parapijos raštinę. 

x Dariaus-Girėno transat
lant inio skrydžio 60-tųjų meti
nių minėjimo rengimo komiteto 
posėdis įvyks š.m. vasario 6 d. 
šeštadienį, 1:30 vai. p.p. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus pa
talpose. Šiam komitetui pri
klausančių organizacijų atsto
vai bei pavieniai asmenys pra
šomi šiame svarbiame posėdyje 
dalyvauti. Daugelis organizaci
j a jau prisidėjo prie šio komite
to, kuris planuoja kuo įspūdin
giau šį įvykį paminėti. Organi
zacijos, kurios dar nėra įsijun
gusios, maloniai kviečiamos tą 
padaryti, atsiunčiant savo atsto
vą į posėdį. 

x Nijolė Slaminskas, Great 
Neck, N.Y., pratęsė prenumera
tą, pridėjo auką, linkėdama vi
siems „Draugo" darbuotojams 
geros kloties 1993 metais. 

x Lietuvos Vyčių Vidurio 
Amerikos apygardos 33-čiose 
metinėse iškilmėse bus pagerb
tas Robertas Boris, organizato 
rius „Aid to Lithuania, Ine"" 
(Lietuvos vyčių padalinys;. Jo 
vadovybė pristatė Lietuvos ligo
ninėms daugiau kaip 6 mil. dol. 
vertės vaistų ir mediciniškų 
aparatų. Kviečiam visus daly
vauti Martinique pokylių salėje. 
sekmadienį, vasario 7 d. 4:30 
vai. p.p. Rezervacijas priima: 
Evelyna Oželis 312-254-7553 ir 
A. Brazis 708-361-5594. 

x P a m a l d o s su šv. Mišių 
a u k a už ligonius ir Lietuvą bus 
vasario 6 d., šeštadienį, 6 v.v. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Po 
pamaldų kalbės kun. K. Tri
makas, grįžęs iš Lietuvos. Visus 
kviečia Židinys. 

x A t l a n t a Import--Export 
p r a n e š a , kad mūsų skyriai 
įvairiuose JAV kampeliuose ir 
toliau teikia nepriekaištingas 
paslaugas. Mūsų kainos siunti
niams į Lietuvą ir toliau lieka 
neišpasakytai žemos. Teirauki
tės mūsų įstaigose dėl pinigų 
persiuntimo į Lietuvą ir dėl 
mūsų naujo 66 sv. amerikie
tiško maisto produktų rinkinio 
($99) pristatymo jūsų bičiuliams 
Lietuvoje. Naudokitės Atlanta 
Import-Export pagalba 1993 
metais! Tel. 312-434-2121. 

(sk) 

x Vyresniųjų lietuvių cent
re — Seklyčioje, vasario 3 d. 
trečiadienį 2 vai. p.p. JAV LB 
Švietimo tarybos pirm. Regina 
Kučienė rodys viazdajuostę, su
darytą Lietuvoje. Po programos 
bus bendri pietūs. Visi kvie
čiami įdomiai praleisti popietę. 

x Altos Čikagos skyrius pa
grindinį Lietuvos Nepriklauso
mybės 75 metų minėjimą rengia 
vasario 14 d., sekmadienį. Aka
deminė minėjimo dalis prasidės 
2 vai. p.p. Marijos Aukšt. mo
kyklos salėje. Paskaitą skaitys 
prof. Jokūbas Stukas ir New 
Jersey. Meninę programą atliks 
iškilieji Lietuvos Valstybinės 
operos solistai Sigutė Stonytė ir 
Arvydas Markauskas, akompa-
niatorius Alvydas Vasaitis ir 
Čikagos lietuvių operos choras, 
dirigentas Ričardas Šokas. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x Aktorė Gintarė Kižytė 
prieš porą savaičių buvo mato
ma serijiniame filme „Untouch-
ables", rodytame per devintą 
televizijos kanalą. Filmas yra 
sukamas Čikagoje. 

x Dainavos ansamblis, vad. 
Dariaus Polikaičio, a t l iks 
programą koncerte, kuris įvyks 
vasario 21 d. Viso koncerto pel
nas skiriamas Lietuvos kon
sulato Čikagoje išlaikymui. 
Koncertą rengia LB Brighton 
Parko apylinkės valdyba. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti. 

x Bronius Nainys, PLB vai 
dybos pirm., vasario 4 išskris 
į Lietuvą. Vasario 10 skris į 
Sibirą (savo noru) ir išbus ten 
iki vasario 17 d. Aplankys lie
tuvius trijuose miestuose: Toms
ke, Barnaule ir Novosibirske. 
Tomske vasario 16 dalyvaus Si
biro lietuvių ruošiamame dei
mantiniame Lietuvos nepri
klausomybės minėjime. Grįžęs 
į Vilnių, dar lankys Gudijos 
lietuvius ir gal ras laiko nuva
žiuoti pas Prūsijos lietuvius. 
Namo grįš vasario 27 d. 

x Lietuvai a tgavus nepri
k lausomybę , o ekonomijai 
esant apgailėtinoje padėtyje, 
reikia turė t i kiek galima 
daugiau draugų kitataučių 
tarpe, kiek galima daugiau 
gauti p-iramos iš kitų valstybių. 
I konsulo rengiamą pokylį yra 
kviečiami kitų šalių atstovai, 
kad užmegztume pažintis ir 
draugystę Lietuvai. 

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
NŲ Į NAMUS. Kreiptis: „ŽAI
BAS", 9525 So. 79th Ave., 
Hickory Hills, IL 60457. tel. 
708-430-8090. 

(sk) 

x MAISTO S I U N T I N I A I -
sūris, aliejus, dešros ir kt. — 55 
svarai $98. Galima užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Pervedam 
pinigus doleriais. Atsiskaityti 
iki vasario 6 d. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL, 
60629. tel. 312-436-7772. 

(sk. 

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos 
lietuvių dienraštį 

DRAUGĄ 
Sudarydami testamentus, bent dalį tur to 

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

D R A U G A S 
MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS 

IR KULTŪROS ŠVYTURYS. 

„Draugo"* redaktoriaus a a kun Prano Garšvos atsisveikinimo iškilmėse š.m. sausio 27 d. Jaunimo centre kal
ba „Giedros'' korporacijos vardu Jadvyga Damušienė. Prie korporacijos vėliavos (iš kairės): pirm. Raminta Mar-
chertienė ir Dalia Kučėnienė. Nuotr. Jono Tamulaičio 

X Pareigingasis „Pensinin- I 
k a s " (sausio mėn. nr.) vėl 
užsuko į mūsų redakciją. Šį 
mėnesinį, patrauklų žurnalą lei
džia JAV LB Socialinių reikalų 
taryba, kurios įstaiga yra Čika
goje, o redaguoja Karolis Milko-
vaitis. gyvenantis Kalifornijoje. 
Nors adminis t ra torė Elena 
Sirutienė taip pat yra čikagietė, 
bet, atrodo, visas „Pensininko" 
paruošimo bei paskleidimo dar
bas vyksta sėkmingai ir punk
tualiai. Ir šis numeris yra pilnas 
naudingų patarimų, straipsnių, 
malonaus pasiskaitymo. 

x Sekmadienį , vasa r io 14 
d., 1 vai. p.p. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, Gary, IN. Altą In
dianos Lake apskrities skyrius 
ruošia Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo minėjimą. Kvie
čiami lietuviai iš apylinkių ir iš 
Čikagos. 

x Kun. Kęstutis T r imakas 
vasario 7 d., sekmadienį, 11 vai. 
ryto aukos šv. Mišias Šv. An
tano bažnyčioje Cicero, minint 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. Mišių metu giedos Ma
riaus Prapuolenio ir Jonės Bo-
binienės vadovaujamas choras. 
Tuoj po Mišių parapijos salėje — 
Vasario 16 d. minėjimas. Invo 
kaciją sukalbės kun. Kęstutis 
Trimakas, bus dr. Antano Raz
mos paskaita, meninę programą 
atliks Daiva Markelytė. Cicero 
ir apylinkių visuomenę prašome 
gausiai dalyvauti. 

x „Skambėk , pavasarėl i !" 
madų parodoje , vasario 21d. 
12:30 v. p.p. modeliuos Inga Tal-
mantienė, Mayda Thous, Elytė 
Žukauskaitė, Regina Janszyn, 
Indrė Rudaitytė-Jeske ir Asta 
Hannan. 

fsk.i 

x Sausio 28 d. „Drauge" 
straipsnyje apie R. Pukščio 
„Transpak" bvendrovę, buvo 
pažymėta, kad bendrovė nemo
kamai persiunčia į Lietuvą 
BALF'o ir Caritas organizacijų 
siuntinius. Patiksl inimas: taip. 
šiu organizacijų siuntiniai siun
čiami, bet jos už persiuntimą 
moka su nuo la ida . 

(sk.i 

x A.a. sk tn . B ron iaus Klio-
rės mirties dešimties metų 
sukaktį minint, šv. Mišios bus 
atnašaujamos Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje Čikagoje vasario mėn. 7 
d. 10 vai. r. ir Šv. Vardo baž 
nyčioje, St. Petersburg, FL, va
sario mėn. 7 d. 1 vai. p.p. Pra
šome gimines ir draugus prisi
minti a.a. Bronių savo maldose. 

Šeima 
(sk.) 

x K v i e č i a m e d a l y v a u t i 
„Skambėk. Pavasarėli!" madų 
parodoje, vasario 21 d. Jūsų 
laukia puikūs pietūs, turtinga 
loterija ir ateinančio sezono 
naujausi madų kūriniai. Vietas 
užsisakykite pas Aldoną Weir 
708-964-9120 ir Lidiją Palu-
kai t ienę 312-471-2643. 

<sk.) 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

DAINŲ POPIETĖ 
VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ 

CENTRE 
Sausio 27 d., punktualiai 2 

vai. Seklyčioje pasirodė besi
šypsantis muz. Faustas Strolia, 
kurį visi sutiko gausiais ploji
mais. Programų vadovė Elena 
Si ru t ienė sveikino gausią 
publiką ir pakvietė F. Strolią 
vadovauti dainų programai. Jis 
išsitraukė pluoštą įvairių dainų 
ir padalijo visiems po lapą. Tai 
buvo ne vien tik liaudies dainos, 
bet ir kompozitorių — J. Švedo, 
St. Šimkaus ir kitų, plačiau pa
plitusios populiariosios dainos. 
Nuskambėjus pianino garsams, 
visi įsijungė į mūsų melodingą 
tautosakos turtą. Iš viso net 18 
dainų. Bet tai dar ne viskas. Jis 
ištraukė dar kitą lapą su 10 dai
nų. Tas irgi išdainavome. Kaip 
vienas dalyvis pastebėjo: „Rei
kia užsidirbti pietus, kitaip 
nebus apetito". Visų nuotaika 
buvo pakili. 

Išdainavus daugiau nei valan
dą laiko, EI. Sirutienė kvietė 
dalyvius pasigrožėti dail. Arūno 

x 1992 m. gruodžio mėn. 
„Skautų aidas", nr. 10. Leidžia 
LSS Tarybos pirmija, redak
torius v.s. Antanas Saulaitis ir 
Pelėdų skiltis: administratorė 
Albina Ramanauskienė. Gerai 
sakoma, kad „pelėda — iš
minties paukštis", dėl to ir toji 
Pelėdų skiltis, matyt, labai 
sumaniai talkina redaktoriui 
kun. Saulaičiui visuose dar 
buose, nes „Skautų aidas", net 
vien tik atsitiktinai pervertus, 
palieka labai malonų įspūdį 
Žurnalas yra oficialus Lietuvių 
skautų sąjungos organas, pra
dėtas leisti 1923 m. Šiauliuose. 
Linkime jam dar ilgai aidėti ir 
skleisti lietuviu jaunimo tarpe 
skautybės idėjas. 

Ovsenkino 8 paveikslais, dau
giausia vaizduojančiais lietuviš
ką peizažą. Ji taipgi palinkėjo 
gero apetito, nes sklindžių kva
pas jau siekė mūsų uoslę. Pasi
stiprinus sklindžių pietumis ir 
kava, Bernadeta Zeikienė visus 
aprūpino loterijos bilietais, nes 
daug fantų traukė visų akis. Pa
sikvietus į talką Onutę Lukie 
ne, ji pravedė bilietų traukimą 
Ir tikrai, daugelis ištraukė ne po 
vieną, bet po 3 laimikius. Nema 
žiau ir po 2 ar vieną. Kuriems 
neteko laimės, tie liūdnai žiūrė
jo į tuščius numerius. Bet kitą 
sykį ir jie laimės. 

Taip jaukioj nuotaikoj prabė
go dvi ir pusė valandos, be
dainuojant ir besišnekučiuojant. 
Juk tai ir yra lietuviškas pa
bendravimas. 
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LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

JUBILIEJUS CHICAGOJE 

Š.m. vasario 16 d. sueina 75 
metai nuo Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo. Ši 
deimantinė Lietuvos nepri
klausomybės sukaktis reika
lauja neeilinio paminėjimo, ne
eilinėje vietoje, dalyvaujant ne 
tik lietuviams, bet ir garbin
giems svečiams. 

Neseniai Chicagos ir 
apylinkių lietuvius pasiekė 
Lietuvos generalinio konsulo 
Chicagoje Vaclovo Kleizos kvie
timas šią jubiliejinę šventę 
švęsti konsulariniame pokylyje 
vasario mėn. 20 d., šeštadienį, 
Chicagos centre (State ir 
Wacker Drive kampas) Stouffer 
Riviere Hotel, su kokteiliais 6 
vai. vakare ir vaišėmis 7 vai. 
vakare. Yra automobilių pasta
tymo tarnyba, mokant 10 dol. 
Pokylio dalyviai prašomi dėvėti 
vakarinę aprangą. 

Šio baliaus bilietų kaina yra 
rekordinė, tačiau, atrodo, patei
sinama iškilmingai, prabangiai 
švenčiant deimantini Lietuvos 
nepriklausomybės jubiliejų, i jį 
kviečiant visą diplomatinį kor
pusą iš Chicagoje reziduojančių 
konsulatų ir JAV valdžios 
narius. 

Dar nėra paskelbta šios 
konsularinės puotos programa. 
Reikia tikėtis, kad deimantinio 
jubiliejaus baliuje bus ir 
deimantinė programa, o pelnas 
bus labai reikalingas tolimes
niam Lietuvos generalinio kon
sulo įstaigos išlaikymui Chica
goje, kurios išlaidas dengia tik 
mūsų vietinių lietuvių ar svečių 
dosnumas. 

Dalyvavimu šios deimantinės 
sukakt ies minėjime pa
rodykime, kad atgauta Lietuvos 
nepriklausomybė, jos išlaiky
mas yra brangesnis už šias puo
tos bilietą. 

Br. Juodel is 

VYRESNIŲ CENTRE 
TREČIADIENIO POPIETĖ 

Sausio 20 d. 2 vai. p.p. Sekly
čios salė prisipildė vyresniųjų 
lietuvių. Tenka pabrėžti, kad 
buvo atsilankę ir 2 atstovai iš 
miesto valdybos, pažiūrėti, ką 
mes veikiame. 

Programą pradėjo vadovė 
Elena Sirutienė, pasidžiaugusi 
gausiai susirinkusia publika. Ji 
pakvietė šios dienos prelegentę, 
jauną farmacistę Danutę Nor
vilienę pakalbėti apie vaistus ir 
jų vartojimą. 

Pirmiausia kalbėtoja trumpai 
pateikė keletą žinių apie save. 
Baigusi Kanadoje Toronto uni
versitete farmacijos mokslus 
1980 m. ir jau 1981 m. ji atvyko 
į Chicagą. 

Prelegentė plačiai paaiškino 
apie vaistus ir jų vartojimą. 
Kurie vartoja daugiau vaistų, 
turi pasidaryti jų sąrašėlį ir 
susitarti su gydytoju, kad žino
tumėte, kada ir kokius vaistus 
imt i . Būtina pažinti savo 
vaistininką, kuris gali daug pa
tarti vaistų vartojimo klausimu. 
Reikia numatyti, ar neturite 
alergijos kokiems vaistams, ar 
neatsiranda šalutinis efektas, 
imant kuriuos vaistus. Jei, pra
dėjus vaistus vartoti, atsiranda 
išbėrimai, tai galbūt esate 
alergiškas tiems vaistams. Kad 
to išvengtumėte, daktaras gali 
juos pakeisti. Be daktaro žinios 
venkite imti tabletes nuo 
nemigo, nuo įtampos, nervų 
apraminimui ar nuotaikai pa
kelti. Juo mažiau vaistų var
tosite, tuo organizmui geriau. 
Nevartokite vaistų, kurie buvo 
geri prieš keletą metų, dabar jie 
gali jau nebetikti. Būtina išimti 
vatą iš vaistų buteliuko, nes ji 
sugeria drėgmę, ir vaistai greit 
perdžiūsta. Įdomi buvo jos min
tis: „Geriausias vaistas — joks 
vaistas". 

Dėl vitaminų ji paaiškino, kad 
žmonės jų vartoja per daug. Da
bar maiste esama jų beveik 
užtenkamai. Buvo iškelta 
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keletas klausimų. Prelegentė la
bai išsamiai į juos atsakė. 

Programų vadovė apgailes
tavo, kad meninėje programoje 
pasižadėjęs dalyvauti, solistas 
A. Markauskas, negalėjo at
vykti. Dėkojo D. Norvilienei už 
aktualią paskaitą ir pakvietė 
Tarybos pirm. Birutę Jasai
tienę, kuri priminė, kad visi 
ateitų vasario 14 d. į Seklyčią, 
kur vyks balsavimai, renkant 
Lietuvos prezidentą. Taipgi 
pakvietė St. Barą tarti tuo 
reikalu žodį. Jis aiškino, kad la
bai svarbu visiems balsuoti, ku
rie užsiregistravę. Pranešė, kad 
ambas. Stasys Lozoraitis jau su
rinko 120.000 parašų. Šie 
rinkimai labai reikšmingi, nes 
jie gali pakreipti Lietuvos 
likimą viena ar kita kryptimi. 

Pietūs sustiprino ir pataisė 
visų nuotaiką, o juk tai labai 
svarbu vyresniesiems. 
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CHICAGOJE SUMAŽĖJO 
NUSIKALTIMAI 

Pernai Chicagoje didieji nu
sikaltimai sumažėjo 7%. 20 iš 25 
miesto policijos d i s t r ik tų 
praneša, kad nusikaltimų buvo 
mažiau negu 1991 metais. 
Stambios vagystės sumažėjo 
12%, apiplėšimai — 6%, automo
bilių vogimas — 5%, smulkesnės 
vagystės 69%. Tačiau pagausėjo 
žmogžudystės ir seksualiniai 
nusikaltimai. 

Policijos viršininkas Matt 
Rodriguez mano, kad nusi
kaltimų sumažėjimo svarbiau
sia priežastis yra gyventojų 
kooperavimas su policija. 
Įdomu, jog viena apylinkė, kur 
nusikaltimai pagausėjo, yra 
10-tasis distriktas, Marąuette 
Parkas. 

GYVENTOJŲ 
SUSIRINKIMAI 

Jau trečią kartą nuo savo va
dovavimo Čikagos miesto savi
valdybei pradžios meras Ri-
chard M. Daley skelbia visų 50 
apylinkių gyventojų susirin
kimus, kuriuose žmonės gali iš
reikšti savo pageidavimus, ne
pasitenkinimą, nuomones bei 
reikalavimus įvairių miesto val
diškųjų įstaigų vadovams ir sa
vivaldybės departamentų atsto
vams. Pirmieji du susirinkimai 
buvo gan sėkmingi. Juose daly
vavo per 9,000 Čikagos gyven
tojų. Kadangi daug lietuvių 
tebegyvena šiose apylinkėse, 
primename, kad „13 Ward" su
sirinkimas numatytas Marąuet
te Parko auditorijoje birželio 1 
d.; „14 Ward" - kovo 18 d. Gage 
Parko auditorijoje. 

ZOOLOGIJOS SODAS 
IEŠKO TALKOS 

Čikagos Lincoln Park zoologi
jos sodas dalį savo veiklos 
programų remia savanorių tal
ka, be kurios sunkiai išsiverstų. 
Pavasariui artėjant, zoologijos 
sodo vadovybė vėl kreipiasi į 
miesto ir apylinkių visuomenę, 
ieškodama žmonių, turinčių at
liekamo laiko ir besidominčių 
šios rūšies užsiėmimais. Dau
giausia vietų savanoriams yra: 
„vaikams zoologijos sode", infor
macijos centre, dovanų ir suve
nyrų parduotuvėlėse, taip pat 
norintiems padėti virtuvėje, kur 
ruošiamos specialios dietos gy
vuliams ir žvėrims, norintiems 
dirbti su naminiais gyvuliais 
zoologijos sodo „ūkio" skyriuje, 
rūpintis gėlių, krūmų ir mede
lių priežiūra ir t.t. Besidomintys 
šia programa gali nuvykti į Lin
coln Parko zoologijos sodą pasi
teirauti arba paskambinti tele
fonu (numeris randamas Čika
gos miesto telefonų knygoje). 

Jaurnn -> centro kavinėje vasario 5 d . 7 vai v rengiamos vakaronės programos dalyviai (iš kairės): 
Birutp Janavičienė, Alvydas Blinstrubas, Vytautas Štškauskas ir Virginija Kliknienė 

Nuotr J . Tamulaič io 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Oarbo vai nuo 9 iki 7 vai. vak 
<^4tad 9 v r iki 1 vai d. 




