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Kandidatai apie 
Lietuvos ekonomiją 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, vasario 8 d. (Elta) — 

Per Lietuvos radijo pirmąją 
programą diskutavo pretenden
tai j Lietuvos prezidentus Algir
das Brazauskas ir Stasys Lozo
raitis. Jie išdėstė nuomones iš 
anksto parinkta tema — valsty
bės ekonominė ir socialinė san
dara. Pateikiame kai kuriuos 
pretendentų atsakymus. 

Kada bus litai? S. Lozoraičio 
nuomone, ekonominė padėtis 
Lietuvoje dabar tokia, kad įvesti 
litus būtų pavojinga ir rizikin
ga. Neaiški situacija banke — 
taip pat rimtas pavojus litams. 
A. Brazauskas linkęs sieti litų 
įvedimą su konkrečia šios die
nos situacija. Labai daug pa
dirbtų talonų — tai ne tik mate
rialinė, bet ir moralinė prob
lema. Nekalti žmonės, nežinia 
iš kur gavę netikrų talonų. Tad 
gal jau dabar, pasakė A. Bra
zauskas, palaipsniui vietoj tų 
talonų galima būtų pradėti 
įvesti litus. 

Privatizacija ir investicijos. 
Kriterijai, kuriais vadovautasi 
iki šiol, A. Brazausko nuomone, 
visai netinkami. Jis kritikavo 
varžytines, per kurias siekiama 
kuo brangiau parduoti, vadino 
jas įgrisusiomis. Jei žmogus 
ateina į varžytines su milijonais 
ar milijardais talonų ir negali 
paaiškinti, kaip tuos milijardus 
uždirbęs, jam neturėtų būti lei
džiama dalyvauti varžytinėse. 

Dabartinę Lietuvos ekono
miką S. Lozoraitis palygino su 
vėjo malūnu, stovinčiu be vėjo. 
O vėjas — tai kreditai. Su tuo 
sutinka ir A. Brazauskas Jis 
pasakė, kad užsienio kreditus 
turime labai racionaliai panau
doti, ir kad tuo tikslu prie 
Ekonomikos ministerijos suda
ryta speciali komisija, kuri 
kreips kreditus reikiama kryp
timi. Finansų ministerijai pa
vesta ieškoti kreditų. S. 
Lozoraičio nuomone, reikia 
sudaryti sąlygas privačiai ini
ciatyvai. Jis pritarė A. Bra
zausko nuomonei, kad reikia 
suinteresuoti savivaldybes im
ti kreditus. 

S. Lozoraičio nuomone, inves
ticijos ateina tada, kai investi
toriai jau pažįsta kraštą, pažįsta 
valstybės įstatymus, žino, kaip 
jie funkcionuoja, žino, kad 
valstybė liks demokratinė, lais
va, nepriklausoma. Šių sąlygų 
Lietuva kol kas neturi. Sudėtin
ga geopolitinė situacija, nėra ir 
sienų garantijų. A. Brazauskas 
pareiškė, jog jis ekonomikos 
nesieja su politika. Tie, kurie 
turi kapitalo, kurie nori in
vestuoti — politika mažiausiai 
užsiima. Politika užsiima tie, 
kurie mažai supranta, kas yra 
kapitalas ir kokia investicijų 
reikšmė, kalbėjo A. Brazauskas. 

S. Lozoraitis pabrėžė, jog šalis 
nėra pasiruošusi priimti inves
ticijų dar ir dėl to, kad neturi 
įstatymų, kurie kvieste kviestų 
investitorius, neturi įstaigų, 
kurios priimtų atvykstančius 
investitorius ir teiktų visą 
pageidaujamą informaciją, ne
turi geros statistikos. Be to, 
neapsispręsta dėl didžiųjų 
objektų — Ignalinos atominės 
elektinės, terminalo, Mažeikių 
naftos perdirbimo įmonės ir dėl 
vieno didžiausių Europoje — 
Šiaulių aerodromo. Tačiau S. Lo
zoraitis pareiškė esąs įsitikinęs, 
kad net ir dabar, nesant palan
kios atvirų durų atmosferos, in
vestavus kapitalą Lietuvoje, 
galima gerai uždirbiti. 

Statist ika apie prezidento 
r inkimus 

Laikraštis Tiesa • spausdina 
Filosofijos, sociologijos ir teisės 
instituto surinktus duomenis 
apie prezidento rinkimus. Socio
loginė apklausa vyko sausio 
19-30 dienomis. 

Pagal šiuos duomenis 82% gy
ventojų tvirtai apsisprendę da
lyvauti prezidento rinkimuose, 
14% tikriausiai dalyvaus, 2% 
tikrai nedalyvaus. 

Iš apklaustųjų 57% balsuos už 
A. Brazauską, 29% už S. Lozo
raitį, 4% prieš abu kandidatus. 

Už A. Brazauską tada balsuo
tų 54% apklaustų lietuvių, 77% 
rusų, 85% lenkų. 

A. Brazauskui pirmenybę tei
kia darbininkai, moterys, dau
giavaikės šeimos. S. Lozoraičiui 
— studentai ir žmonės, turintys 
aukštąjį išsilavinimą. 

Roko koncertai 
S. Lozoraičiui remti 

Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto salėje įvyko roko 
koncertas „Studentija — už Lo
zoraitį". Taip miesto aukštųjų 
mokyklų studentų atstovybės 
įsijungė į Lietuvos prezidento 
rinkimų kampaniją. Rinkėjai 
kviečiami į koncertus įvairiose 
salėse. 

Pats didžiausias populiariau
sių jaunimo grupių koncertas 
sekmadienį surengtas Sporto 
halėje. Šį koncertą Stasiui Lo
zoraičiui remti surengė Kauno 
technologijos universiteto stu
dentų atstovybė, miesto Jaunų
jų verslininkų klubas. 

Prasidėjo balsavimas paštu 
Nors iki prezidento rinkimų 

liko dar visa savaitė, tačiau jau 
šiandien pirmieji rinkėjai gaus 
balsavimo biuletinius su Algir
do Brazausko ir Stasio Lozorai
čio pavardėmis. Vasario 8-ąją 
prasideda balsavimas paštu. 

Išvakarėse balsavimo biule
teniai pristatyti į visus maž
daug 1,300 Lietuvos ryšių 
skyrių. Balsuoti galima jų dar
bo valandomis. Visas išlaidas 
apmoka valstybė. Balsavimas 
paštu baigiamas likus vienai 
dienai iki rinkimų, jeigu rinkėjas 
įrašytas į to miesto ar rajono 
rinkėjų sąrašus. Tuo atveju, 
jeigu jis yra kito miesto ar ra
jono rinkėjų sąrašuose, balsuoti 
gali ne vėliau, kaip likus dviem 
dienoms iki rinkimų. 

Vokai su rinkėjų užpildytais 
biuleteniais bus įteikti apy
linkių komisijoms rinkimų die
ną, vasario 14-ąją ne vėliau kaip 
dvi valandos prieš balsavimo 
pabaigą. 

Pernai, renkant Seimą, paštu 
balsavo apie 80,000 žmonių. Tai 
sudarė beveik 3% visų sąrašuo
se buvusių rinkėjų. Spėjama, 
kad ir dabar pašto paslaugomis 
pasinaudos maždaug tiek pat 
rinkimo teisę turinčių piliečių. 

Tik 0.02% banknotų netikri 
Lietuvos Bankas paneigė kai 

kuriose masinės informacijos 
priemonėse pasirodžiusį prane
šimą, jog Lietuvos pinigų apy
vartoje esą 1 milijardas 500 
nominalo netikrų talonų. 

Lietuvos Bankas pranešė, kad 
per bankų įstaigas išimta iš 
apyvartos ir pateikta eksper
tizei beveik 8,000 banknotų 500 
talonų nominalo, tai yra 0.02% 
į apyvartą išleistų šio nominalo 
banknotų skaičiaus. 

Balkanų sprendime turi 
dalyvauti ir JAV ir Rusija 

Kandidatas į Lietuvos prezidentus amb. Stasys Lozoraitis kalbasi su balsuotoja Klaipėdoje. 
Klaipėdoje S. Lozoraitis kalbėjo Klaipėdos universitevo mokslininkams, katedros vedėjams ir sena
to nariams. Kalbėjo taip pat gausiai susirinkusier 3 Klaipėdos kartono fabriko salėje. 

Nuotr. Tomo Srėbaliaus 

Nutrūko J T pastangom 
atstatyti teisėtą 

valdžią Haiti 
Port-au-Prince, Haiti, vasa

rio 4 d. (NYT) - Tris dienas Hai
ti sostinėje Port-au-Prince 
vykusioms deryboms sužlugus, 
pasibaigė Jungtinių Tautų pa
stangos atstatyti demokratiškai 
išrinktą Haiti vyriausybę. De
rybos sužlugo, kai Haiti valdžios 
pareigūnai atmetė anksčiau jų 
priimtą planą atsiųsti šimtus 
JT stebėtojų sekti, kaip sau
gomos žmogaus teisės krašte. 

Jungtinių Tautų specialus 
įgaliotinis toms deryboms 
Dante Caputo išvyko iš krašto 
po to, kai Haiti pareigūnai jam 
pateikė ilgą sąrašą sąlygų, 
kurios turi būti įvykdytos prieš 
jiems įsileidžiant JT stebėtojus, 
kurie padėtų artėti prie spren-

Istaigtas UNICEF Lietuvos 
komitetas 

Vasario 6 dieną Vilniuje įvyko 
Jungtinių Tautų Vaikų Fondo 
(UNICEF) Lietuvos valstybinio 
komiteto steigiamoji konferen
cija. 

Komitetas sukurtas Sveikatos 
apsaugos, Kultūros ir švietimo, 
Socialinės apsaugos ministerijų, 
įvairių visuomeninių organiza
cijų iniciatyva. Steigiamojoje 
konferencijoje buvo svarstomas 
ir tvirtinamas statutas, ren
kama vykdomoji valdyba ir re
vizijos komisija. Valdybos pir
mininku išrinktas Vytautas Ba-
kasėnas. 

Konferencijoje dalyvavo 
UNICEF Europos biuro Gene-
voje, kitų tarptaut inių or
ganizacijų atstovai. 

Kultūros sutar t is su 
Baltarusija 

Vasario 5 dieną Minske 
Lietuvos kultūros ir švietimo 
ministras Dainius Trinkūnas ir 
Baltarusijos kultūros ministras 
Jevgenij Voitovič pasirašė kul
tūr inio bendradarb iav imo 
sutartį. 

Pagal šią sutartį bus keičia
masi profesionalaus meno ko
lektyvais, parodomis, kultūros 
specialistų grupėmis. Abiem 
šalims ypač aktualus susitari
mas keistis informacija apie 
išgabentas kultūros vertybes, 
bendrai spręsti tautinių mažu
mų kultūrų problemas. 

(J.V.) 

dimo jau 16 menei ių tebesitę
siančiai krizei krašte. 

Diplomatai pasakė, jog Haiti 
reikalaujamos sąlyg•». jų tarpe, 
kad būtų pripažinti neteisėtoji 
karinė valdžia, ka : būtų at
šauktos ekonominės ankcijos ir 
daugybė suvaržymv tvylosian
tiems stebėtojams, b veik -^tik
rino, kad jokie pasiKeitimai 
žmogaus teisių ar demokratė
jimo atžvilgiu neįvyktų. 

Dabar jau, pasak vieno 
diplomato, Jungtinės Tautos 
turės spręsti, ar praplėsti ekono
mines sankcijas prieš Haiti, ar 
iš viso mesti pastangas atstatyti 
demokratinę valdžią šioje Kari
bų jūros saloje. 

JT įgaliotinis pirmadienį at
vyko į Haiti išrūpinti valdžios 
kooperavimą atvyksiančiam di
deliam kontingentui JT stebė
tojų, kurių darbas skaitytųsi 
pirmu žingsniu i teisėtos val
džios atstatymą - sugrįžimą iš 
tremties demokratiškai išrink
to prezidento kun Jean-Bertrand 
Aristide. Įgaliotiniui lankantis 
Haiti prieš kelias savaites, šalies 
civiliai bei kariniai vadai davė 
formalų sutikima stebėtojų at
vykimui. Bet beveik tuoj po D. 
Caputo išvykimo Haiti valdžios 
pareigūnai pradėjo muistytis. 

Haiti vadams pradėjus iš
siginti davus sutikimą, D. 
Caputo perspėjo, jog duotasis 
formalus sutikimas nebegali 
būti derybų objeKtas ir kad jo 
pažeidimas turės rimtas pasek
mes". 

Tačiau, kai į& pirmadienį 
atvyko, jis buvo sutiktas triukš
mingų demonstracijų aerodro
me, kurias kurst* pakartotines 
transliacijos pe: valstybinę 
televiziją, skatin nčios žmones 
parodyti savo pasipriešinimą 
tarptautinei priežiūrai. Kita 
grupė demonstr..:orių rinkosi 
prie Hotel Montana, kur buvo 
manoma, kad D caputo apsis
tos, ir ten daužt diplomatų ir 
žurnalistų autor.obilius, tvir
tindami, kad at: spirs bet ko
kiam užsienio ki-muisi jų kraš
te. 

Nors JT įgalint ;niui buvo nu
matyta krašte \ t\ tik 24 va
landas, jis turėjV '.ar tris valan
das palaukti, ko' ttvyko pakan
kamai policijos įi saugiai paly
dėti į aerodromą o kadangi jo 
viežbutis buvo apgultas, jis 
turėjo apsistoti J W chargė d'af-
faires namuose 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Zaire prez. Mobutu Sese 
Seko pašalino iš pareigų minist
rą pirmininką Etienne Tšiseke-
di, kuris reikalavo Mobutu at
sistatydinimo. Tšisekedi tačiau 
sako, jog Mobutu neturi teisės 
jį pašalinti, nes jį paskyrė ne 
prezidentas, o jį premjeru iš
rinko Nacionalinė taryba. Mo
butu tačiau spaudos konferen
cijoje tvirtino, jog jis tęsia krašto 
demokratizavimo procesą. Prez. 
Mobula per radiją transliuoto
je kalboje šaukėsi greito referen
dumo dėl naujos Konstitucijos ir 
kad tuoj po referendumo būtų 
pravesti rinkimai. 

— Europos Taryba priėmė 
kelis pakeitimus Europos San
dorai Žmogaus teisėms, kuriais 
išryškinama, kad Pabaltijo ša
lys buvo Sovietų Sąjungos oku
puotos. ET Parlamentinė asam
blėja ragina Rusiją sukurti 
įstatymus rusams, kurie nori 
išsikelti iš Pabaltijo valstybių, 
nes jie kenčia ne nuo diskrimi
nacijos, o nuo privilegijų ne
tekimo. 

— Miunchene vyksta Vakarų 
šalių gynybos ministrų posė
džiai tar t is , kaip elgtis 
Balkanuose. Dauguma Europos 
šalių remia Vance-Owen planą, 
bet JAV gynybos ministras Les 
Aspin jiems dėstė JAV priežas
tis, kodėl siūlymas nepriimtinas. 
JAV nori labiau spausti Serbiją. 

— Vokietijoje svarstant visą 
eilę šalių išbraukti iš sąrašo 
kraštų, kurių žmonės turi teisę 
prašyti politinio azilio, įvairios 
žmogaus teisių grupės protes
tuoja, jog daugelyje tų kraštų 
žmonės yra suiminėjami ir 
kankinami dėl savo politinių 
įsitikinimų, pvz. Turkija, Libe
rija. Zaire, Nigerija, Ghana, 
Togo, Indija. Pakistanas, Ru
munija ir Bulgarija. 

— Prez. B. Clinton atsiėmė 
savo antrą siūlomą kandidatę į 
JAV Generalinio advokato 
postą, nes ji samdė nelegalų imi
grantą, nors tuo metu dar 
nebuvo nelegalu tokius sam
dyti. Daugelis moterų grupių 
piktinasi, kad prezidentas per 
lengvai šį siūlymą atsiėmė, juo 
labiau, kad kandidatė nebuvo 
pažeidusi jokio įstatymo. 
Daugelis moterų grupių taip pat 
piktinasi, kad šis dalykas 
nebuvo keliamas jokiam vyrui, 
siūlomam į kabineto lygio 
pareigas, nors, pasirodo, dau
guma jų taip pat buvo samdę ne
legalius imigrantus. 

Washington, DC, vasario 5 d. 
(NYT) - Prezidentas Bill Clin
ton ir Kanados ministras pir
mininkas Brian Mulroney abu 
penktadienį kritikavo Jungti
nių Tautų ir Europos Bendrijos 
siūlomą taikos planą Balka
nams. Min. pirm. Mulroney pa
siūlė, kad ir Rusija ir JAV 
galėtų turėti aktyvesnį vaidme
nį, ieškant diplomatinio spren
dimo. 

Prez. B. Clinton, pirmą kartą 
viešai kritikuodamas JT tautų 
įgaliotinio Cyrus Vance ir EB 
įgaliotinio Lord Owen sudarytą 
planą, pasakė, jog jų planas 
palieka musulmonus su žymiais 
apsunkinimais. 

Spaudos konferencijoje po pri
vataus susitikimo su Kanados 
premjeru Mulroney, prez. Clin
ton pasakė: „Mūsų nenoras pri
tarti Vance-Owen pasiūlymams, 
nors aš džiaugiuosi jų pastan
gomis tiek asmeniškai, tiek ir 
kaip prezidentas, yra dėl to, kad 
šiuo metu JAV nenori uždėti 
sutarties grupėms, kuriai visos 
nepritaria, ypač kai ji gali 
palikti Bosnijos musulmonus 
labai apsunkintoje būklėje, 
kitos pusės nesilaikytų sutar
ties ir būtų neįmanoma juos 
priversti jos laikytis". 

Tačiau buvo skirtumas tarp 
prez. Clinton ir premjero Mul
roney pabrėžiamų punktų. 
Premjeras Mulroney pasakė, jog 
ruošiant Vance-Owen sutartį 
atlikta daug konstruktyvaus 
darbo ir pabrėžė, kad jos 
trūkumus galima pataisyti su 
didesniu JAV dalyvavimu. Prez. 
Clinton tuo tarpu didesnį 
dėmesį skyrė Rusijos vaidmens 
padidinimui. „Jei norime ilgai

niui rasti diplomatinį-politinį 
sprendimą, mums labai reikia 
prezidento Jelcino įsijungimo ir 
Rusijos paramos", pasakė B. 
Clinton. 

Rusija ligšiol griežtai prieši
nosi kariniams veiksmams prieš 
Serbiją, o kandidatuodamas į 
prezidentus B. Clinton sakė, 
kad apsvarstys karinės inter
vencijos galimybę. B. Clinton 
administracija tuo tarpu buvo 
priversta imtis vidurio kelio ir 
dabar jau planuoja siekti diplo
matinio kelio išrūpinti reikia
mus pakeitimus siūlomame pla
ne. 

JAV administracijos pareigū
nai praėjusią savaitę pasakė, jog 
yra svastoma paskirti JAV 
atstovą Vance-Owen vadovauja
moms deryboms. Susitikęs su 
prez. Clinton, Kanados prem
jeras šaukėsi didesnės JAV 
rolės derybose dėl Balkanų. 

„Vance-Ovven plano trūkumai 
gali būti atitaisyti JT Saugumo 
Taryboje, daug labiau įsijungus 
JAV-oms, sudarant pačias tai
kos plano sąlygas ir taip pat 
įsijungus prezidentui Jelcinui", 
pasakė Kanados minis tras 
pirmininkas. 

Prezidentas Clinton pasakė, 
jog jis tam reikalui skyrė daug 
dėmesio, bet nenorįs bū t i 
skubinamas ir spaudžiamas 
remti planą, kuris, jo nuomone, 
turi trūkumų. „Aš tikras, kad 
galite suprasti, kad mums gali 
reikėti dar kelių dienų rimtai 
apsvarstyti tokio rimtumo prob
lemą", pasakė prezidentas. 
„Tada mes savo poziciją tuo 
klausimu paskelbsime kaip ga
lint stipriau ir aiškiau ir jos 
laikysimės taip pat tvirtai". 

Popiežius susitiko su dvasių 
ir gamtos garbintojais 

Ouidah, Benin, vasario 4 d. 
(NYT) — Lankydamasis vakari
nės Afrikos šalyje Benin, 
popiežius Jonas Paulius II 
susitiko ir su vodun tikybos 
atstovais, tos tikybos „lopšyje" 
Ouidah mieste. Iš Benin'o 5 
milijonų gyventojų, penktadalis 
yra katalikai, aštuntadalis — mu
sulmonai ir visi kiti praktikuo
ja senovinę gamtos ir dvasių 
garbinimo religiją vodun. Iš šio 
krašto paimti vergai tą religiją 
atnešė į Haiti ir kitas Amerikų 
pietinio pusrutulio šalis, kur ji 

< paplito „voodoo" (tarama vūdū) 
vardu. 

Krikščionybė į Benin atėjo tik 
1830 dešimtmety, kai į Benin iš 
Brazilijos atvyko išlaisvinti 
vergai nešti katalikybės. Tad 
dabar, kaip ir kitur Afrikoje, 
šios religijos dvasių pasaulis 
koegzistuoja su krikščionių 
Dievu taip, kad tai iššaukia visą 
eilę itin sudėtingų problemų 
Katalikų Bažnyčiai Afrikoje bei 
kituose Trečiojo pasaulio kraš
tuose: kaip galima pritaikyti 
katalikiškas apeigas šio krašto 
kultūrai taip, kad pagrindiniai 
krikščionybės bruožai nebūtų 
suniveliuoti ir kad katalikybė 
nebūtų maišoma su vietinėmis 
tikybomis. 

Antrąją dieną šios, Šv. Tėvo 
dešimtosios kelionės į Afriką, 
popiežius netiesiogiai pripažino 
vodun tikybos vietą tame kraš
te, Cotonou mieste susitikda
mas su tos tikybos vadais bei 
praktikuotojais. Jis jiems pa
sakė, kad jie daug gautų iš atsi
vertimo į krikščionybę: „Baž

nyčia tikybos laisvę laiko neati
mamą — teisę, kuri tačiau už
deda ir atsakomybę ieškoti tie
sos*', jis sakė jiems. 

Į šį bandymą juos atversti — 
proselitizmą — vodun tikybos 
vadai užsiminė ir iš savo pusės 
kai kurias trintis tarp jų ir ka
talikų: ..Tegalima tik karčiai 
apgailestauti kai kurių bažnyčių 
ir parapijų sistematišką nieki
nimą vodun religijos", pasakė 
su popiežium susitinkančių 30 
aukštųjų vodun tikybos kunigų 
delegacijos vadas Senou Zan-
nou. Vodun kunigai dėstė, kad 
tikėjimas, kuris pripažįsta 
visatos „vyriausią kūrėją", 
aukštensį už visus žemesnius 
dievus, visiškai nėra bedie
viškas. „Dievas yra visų vodun 
apeigų galutinis objektas", jie 
sakė. 

KLENDORIUS 

Vasario 9 d.: Apolonija. Ma
rijus, Erikas. Algė. Girvydas. 

Vasar io 10 d.: Šv. Scho
lastika. Elvyra, Gražutė, Skais
tutis. 

ORAS CHICAGOJE 

Antradieni saulė tekėjo 6:56, 
leisis 5:14. Temperatūra dieną 
38 F. (3 C), ryte gali palynoti ar 
pasniguliuoti, o paskui dalinai 
saulėta, naktį 23 F (- 5 C). 

Trečiadienį saulė tekės 6:55, 
apsiniaukę, į pavakarę lis ar 
snigs, panaši temperatūra kaip 
antradienį. 



DRAUGAS, antradienis, 1993 m. vasario mėn. 9 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

C$15 So. California Ave., Chicago, Dl. 60629. Tel. 312-925-8905 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

SVEIKAS IR LENGVAS 
VALGIS 

Dabar pacientai mitybos pata
rimais yra bombarduojami tele
vizijos programose, laikraš
čiuose ir specialistų grupėse. 
Gydytojai dabar apiberiami 
klausimais, kaip reikia valgyti 
lengvai, tai yra nepersivalgant, 
bet išlaikyti valgį gausų esmi
niais mitybos dalykais ir nesto-
kojant sėlenų (fiber). 

Kai maisto reikalu pacientai 
ir gydytojai JAV-se sukruto 
rūpintis, tą jau seniai žinojo visa 
Lietuva; ten žmonės, sveiku pri
gimimu vadovaudamiesi, valgė 
sveikai ir lengvai. Juk panašiai 
elgiasi ir visi kiti gyviai gamtoje 
— jie juk laikraščių neskaito, 
televizijos nežiūri ir gydytojo 
neturi. Jie nuo gamtos nuostatų 
nenutolsta užtai, sava pri
gimtimi vadovaudamiesi, savo 
giminę per amžius išlaiko. 

Tik žmogus, k ' jis, būdamas 
protingas, ir i&.iiintingumo 
stokoja, mirtinai save žaloja: in
tymume į niekus virsta, valgy
je persivalgydamas anksti kapų 
duobėn griūna ir nuotaikingų 
dienų nesulaukia, nes kaktą 
suraukęs po šią žemę trepsi, dėl 
neesminiu dalykų sau galvą 
suka. 

O svarbiausią d.'yką — tin
kamą vaiko auklėjimą iš namų, 
mokyklų, bažnyčių... išvaręs, 
eina ten, kur joks išmintingasis 
nė nemano eiti. 

Juk dabar Amerikoje aukš
čiausios valdžios atstovai ne
sirūpina irstančia šiame krašte 
žmonių sveikata, jų apdrauda; 
jie nė nemėgina krašto finansus 
tvarkyti, žmones nuo savižudy
bės, žmogžudystės, jvairiopo 
apiplėšimo, baisios narkomani
jos ir Dangaus keršto šaukian
čio ištvirkimo per tinkamą 
auklėjimą apsaugoti. 

Tuo būdu čia ne tik einama, 
bet sprausminiu lėktuvu skren
dama tokion bedugnėn, kurion 
pateko taip besielgdami senovės 
babiloniečiai, egiptiečiai, grai
kai, romėnai... 

Lietuviai turime vengti ne
sveiko elgesio visose srityse, im
dami gyvenimo pavyzdį" iš savo 
žmoniškiausiai besielgusių 
protėvių. Jie buvo labai dori 
visur, pajėgė eiti dorybės ke
liu, prisilaikydami saiko. 

Gerai, kad apie tokį saiką 
bent valgyje mus ragina šio 
krašto mitybos žinovai — The 
American Dietetic Association. 
Jie ragina visus pradėti sveikai 
misti, būtinai dabar, o ne vien 
tik susirgus, kai specialus 
maistas esti patariamas. Tos 
asociacijos vienas atstovų, Mar
tin Yadrick, tvirtina, kad prisi
laikant naujai nurodomo mais
to, daugumos amerikiečių svei
kata nuostabiai pagerės. 

Jau ir šio krašto Žemės ūkio 
žii.ovai — The Department of 
Agriculture primygtinai ėmė 
reikalauti, kad amerikiečiai 
nugaras atsuktų mėsai ir pieno 
gaminiams, kuriais jie per-
sivalgo; kad jie gavėniškai 
naudotų riebalus, aliejus ir 
saldumynus, o šypsodamiesi 
imtų šlietis prie gausos grūdų 
gaminių; rupios duonos, javai-
nių (cereals), ryžių ir pasta, kar
tu su gausybe vaisių ir daržovių. 

Net juokas ima, juk taip 
ALVUDAS saviškiams jau ke
liasdešimt metų kalte kala, juk 
taip Tėvynėje mūsų šeimos per 
amžius mito. Ką tik dabar ame
rikiečiams išmintingieji pata
ria, tuo tokie mūsiškiai jau 
seniai bombarduojami. Deja, 
vien sveikų mityboje patarimų 
negana, kad žmonės jais pasi

naudotų; panašiai su tokiais 
patarimais ir dvasinėje — reli
ginėje srityje: žmonės jais 
reikiamai nesinaudoja tol, kol 
jie, būdami protingi, dar, neapsi
šviečia ir išmintingumu nepasi
dabina nuo mažens tinkamo 
auklėjimo pagalba. 

Mums visiems svarbiausias rū
pestis būti pilnai sveikais ne tik 
kūnu, protu, bet ir nusiteiki
mais — išmintingumu gau
siems; juk pūzdrais būdami — 
gertuvėlėje po stalu gulėdami, 
nei Lietuvą prikelsime, nei savo 
šeimai padėsime, nei patys ant 
šios žemės vertais gyventojais 
tapsime. 

Sveikas — lengvas maistas 
yra vienas didžiųjų mūsų 
ramsčių. Visi trokštame ir se
natvėje žvalumo neprarasti, to
dėl ryžkimės pradėti sveikai sai
kiai - liesai nesaldžiai ir vis dar 
labai skaniai valgyti. Štai tokio 
gardumyno nemeluotai, neap-
gaulingai tikras nurodymas. 

Nuo šiandien kiekvienas lie
tuvis kasdien sunaudokime 30 
- 35 gramus sėlenų; valgykime 
5 - 6 kartus vaisius daržoves; 
800 mg kalcio (pieno puodelyje 
jo yra 380 mg) ir vitamino A 
4000-5000 IU (tarptautinių 

A n t a n a s Mar t inkus 

Štai š i rdies a takos giltinę nugal į s 
r i ter is , lieso-sveiko maisto pagalba 
savo cholesteroli sutvarkęs iki 155, o 
geraji padabinęs 60 - Antanas Mar
t inkus . Laboratorija praneša, kad 
j am yra mažas pavojus gaut i š irdies 
insultą ir smegenų stroką. Kada mes 
visi t a ip kovosime su ankstyvomis 
pakasynomis, pasigaudami Ovo-lacto 
vegetar iškos dietos-Alvudo maisto! 

vienetų-International Units) 
kiekvieną dieną savo kūnui su
teikime. 

Būtinai visi liesai valgykime tomą, 
— mažiau, negu 30^ viso dienos 198?* 
maisto — kalorijų gaukite iš rie
balų, suvalgydami razavus — 
stambiai maltų miltų ir bulvi
nius gaminius: krakmolinių 
valgių pavidale. Iš duonos ir 

LAIŠKAI 
DĖKOJA UŽ STRAIPSNIUS 

Noriu pasidžiaugti ir padėkoti 
už gyvus, aktualius, vaizdžiai 
paaiškinančiu? sekmadieninius 
Mišių skaitinius, „Rimties va
landėlės" (a.j.z.) straipsnius. 

A.J.Z. vedamieji straipsniai ir 
„Rimties valandėlė" tikrai pra
turtina Jūsų dienraštį. 

Vincas Kolyčius, 
Toronto, Ont. Canada 

KODĖL PAKEISTAS 
HIMNAS? 

Dr. Vincas Kudirka, kur
damas „Tautišką giesmę" — 
Lietuvos himną, rašė: „Tegul 
saulė Lietuvoj tamsumas 
prašalina!" (Žiūr. 1898 m. „Var
po" nr. 6; arba Bostono 1958 m. 
„Lietuvių enciklopedijos" 16 

19 psl.. arba Lietuvoje 
m. Vagos leidyklos 

„Tautišką giesmę", redaktorė 
N. Kriūnienė). 

Kas, kada ir kodėl šiuos ori
ginalius Kudirkos žodžius 
pakeitė į „Tegul saulė Lietuvos 

tokių javainių (cereals) gausime tamsumus prašalina"?! (Ziūr. 
pakankamai įvairių vitamino B Bostono 1956 m. „Lietuvių en-
rūšių ir sėlenų (fiber). Mote- ciklopedijos" 8 tomą, 261 psl.; ir 
riškės. nuo širdį žudančio tra- VI. Vijeikio 1961 m. knygos 
dicinio Velykų stalo gręžkitės „Lietuva — mano tėvų žemė" 
į nuo vaisių-daržovių patiekalų puslapius 9, 10 ir 11-tą). 
lūžtantį — sveikatą palaikantį. 

Priedui dar vaisių ir daržovių 
didelis įvairumas kartu su vita
minu A ir C. 

Redakcijos pastaba: prieš 
pradėdami bet kokią dietą, 
kreipkitės į savo gydytoją ir jo 
patarimų laikykitės. 

ĮTAMPOS SIMPTOMAI IR 
GYDYMAS (7) 

Šalia įvairių laisvių, Jung
tinių Amerikos Valstijų kons
titucija užtikrina kiekvienam 
laimingo gyvenimo siekimą. Tik 
dalis amerikiečių tuo naudojasi. 
Tiesiog trūksta laiko. Mes visad 
rūpinamės savo, o vėliau vaikų 
mokymusi, darbu, pareigų atli
kimu, skolų grąžinimu, pasto
gės turėjimu, pakankmai mais
to, savo ir šeimos saugumu in
tensyviame transporte, net pa
saulinėmis problemomis. Ar 
visur pasiseka ką mes darome? 
Anatole France teigia: „Visame 
pasaulyje nelaimingiausias su
tvėrimas yra žmogus". Jis nori 
išvengti visų nemalonumų, užsi
dengęs galvą, užmerkęs akis. 
Atėjo laikai, kai kiekvienas 
mūsų norėtų išsivaduoti iš 
įtampos kasdieniniame gyveni
me. Bet mūsų sąmonė neleidžia 
to pasiekti. Taip dažnai įsi
gyjame įvairių ligų simptomus. 

Įtampos požymiai 

Atskiri simptomai nėra ryš
kūs ar pastebimi, kai jie yra re
tai pasikartojantys, bet dažni jie 
kelia susirūpinimą. Pateiksime 
keletą įtampos požymių: 

— Lupų ar nagų kandžiojimas. 
— Žmonių įtarinėjimas, nepa

sitikėjimas draugais. 
— Nesidžiaugimas gyvenime 

pasitaikančiais nedideliais pasi
sekimais savo ar šeimos narių. 

— Būnant chroniškai išvargu
siu, nesant jokio fizinio krūvio 
nuovargiu pateisinti. 

— Sunku užmigti. 
— Smarkus įpykimas, esant 

nedideliam suerzinimui ar ap
maudui, pvz. — pamiršta iš
siųsti laišką. 

— Visad visur viskas tik blo
gai. 

Kai įtampa tampa didesne, 
negu organizmas gali toleruoti, 
ji pasireiškia žmoguje įvairiais 
sutrikimais, {tampa, nervų sis
temos pagalba, persiduoda j 
įvairius organus. Ji pirmiausia 
pasireiškia širdies darbo sutri
kimais, kvėpavimo takų pažei 
dimu, astmos atsiradimu, pa

greitintu kvėpavimu, skaus-' 
mais, sukeliančiais skausmus 
skrandyje, nutukimu, galvos 
skausmais, odos ligų atsira
dimu, impotencija ir frigidiš
kumu. 

Įdomus eksperimentas buvo 
atliktas, kaip įtampa gali veikti 
į žmogaus organizmą oro trans
porto kontrolieriui O'Hare aero
drome, Chicagoje. Pats dirban
tysis taip apibūdino savo savi
jautą: „Mano skrandis tarytum 
būtų prilipęs prie stuburo. Pra
dėjau labai gausiai prakaituoti. 
Mano burna ir gerklė sausa, 
kaip dykuma. Aštrus ir skaus
mingas jausmas diegia nugaro
je. Smegenys, tarytum, sako: 
Bėk, bėk! Tačiau aš turiu re
guliuoti kylančių ir besilei
džiančių lėktuvų eismą. Viso
mis pastangomis stengiuosi su
telkti savo mintis kiekvienu 
momentu iškylančiai vis naujai 
problemai. Bet tai yra kraštu
tiniai sunku. Iš operatoriaus — 
oro kontrolieriaus darbo buvau 
perkeltas į kitą darbą, aišku, 
pačiam prašant. Tolimesnis bu
vimas tose pareigose, galutinai 
mane išsekintų. Keletos mėne
sių man prireikė, kad galėčiau 
pradėti dirbti kitose pareigose". 
Matome, kaip stipriai paveikia 
žmogų pobūdis darbo, kurio krū
vio jis nepajėgia tęsti. 

Dr. Romas Ulinskas 

Kun. dr. E. Gerulis, 
St. Petersburg, Fla. 

TU „EGLUTE", TU, 
ŽALIOJI! 

Naujosios redaktorės N. 
Nausėdienės suredaguotas 
pirmasis „Eglutės" numeris 
<1993 m. sausis) gyvuoja, kaip 
gyvavęs: savo išvaizda ir įvai
rumu neatsilieka nuo anksty
vesniųjų. Kiek šlubuoja 
sintaksė, be£ už jos mažieji 
skaitytojai ne taip skaudžiai Su
klups, kaip už skyriuje „Ar 
žinai?" tris kartus kartojamo 
pr. m. e. (mano pabraukta). „Ką 
tos raidės reiškia?", be abejo, 
klaus vaikučiai. Klaus, nes jie 
sutrumpinimų reikšmės nežino. 
Taigi, ką reiškia? Visas 
pasaulis, išskyrus komunistinį, 
šiuo atveju vartoja sutrumpi
nimus pr. Kr., po Kr. Kodėl 
vienuolijos administruojamam 
ir Švietimo tarybos leidžiaman 
vaikų laikraštėlin kišamos 
nepriimtinos sąvokos? 

J . M., 
Chicago, IL 

NAUJA RADIJO LAIDA 

Su malonumu teko klausyti 
naujos vakarinės laidos 6:30 
vai. vakare Margučio bangoje. 
Dabar visi turėsime progos gir
dėti „Rytmečio Expreso" lei
dėjus patogiu laiku, po ame
rikietiškų žinių, ir gausim žinių 
iš Lietuvos tiesiog iš stoties, o ne 
iš žmonų, kurios klausydavo 
rytais, kai jų vyrai dirbo. Ne 
visada žinios iš Lietuvos malo
nios. Iš tikrųjų geros naujienos 
retos, bet negi neišklausysi vai
ko, kai jis pakliūva bėdon. Klau
sysi jo nusiskundimų ir padėsi, 
kad jis pasitaisytų ir pagerėtų. 
Taip yra su Lietuva. 

Lith. Mercy Lift narė Sigutė Mikrut (vidury) dėkoja P Jokubauskui, dr. V. 
Nemickui, dr. K. Croake ir p. Croake už suteiktą pagalba Lietuvai. 

Nuotr V. Lendraitienės 

Mūsų radijo laidų palyginti 
yra daug. Daugelis naudoja tuos 
pačius mecenatus. Bijau, kad jų 
nesumažėtų, nes abejoju, kad 
rėmėjams buvo įrodyta statisti
nėmis ar kitokiomis priemonė
mis, jog klientus atvedė radijo 
valandų leidėjai. Naujam pus
valandžiui pradėti ir įsitvirtinti 
reikalinga skubi parama. Būtų 
didelis nuostolis mums visiems, 
o ypač naujiems klausytojams, 
jeigu po mėginimo mus aptar
nauti turėtų likviduotis. Jų pa
stangas turimi neatidėliodami 
paremti. Per šią stotį išgirsime 
ne tik naujausias žinias iš Lie
tuvos, bet klausysime ir muzi
kos, atliekamos mūsų meninin
kų. Vienas nuolatinis klausyto
jas linki „Vakarinėms naujie
noms" sėkmės. Šia proga krei
piuosi į profesinius kolegas 
ateiti į pagalbą. Jeigu net 
tik dalis reaguos, pradžiai už
teks. 

Dr. E. Ringus, 
Oak Lawn, IL 

Nuo kalbų prie darbų 
Pereitų metų gruodžio 18 d. 

Antanas Paužuolis „Laiškų" 
skyriuje rašo. 

„50 metų rusų komunistų 
okupacijos pakei tė žmonių 
galvojimą, moralę ir pažiūras į 
artimą. Lietuvos ateitis yra jau
nimas, todėl Lietuvai reikia 
pasišventusių jaunimo vadovų, 
kurių yra taip maža, o ir tie 
patys k a r t a i s vyresniųjų 
nesuprantami' ' . 

Varnių Žemės ūkio mokyklo
je mokėsi 9 našlaičiai. Prasi
dėjus naujiems mokslo metams, 
du jaunuoliai pasišalino, nieko 
nepranešę mokyklos vadovybei. 
Kodėl? Jie jau sulaukė 16 metų 
ir jie gali verstis savarankiškai. 
Be amato, be artimų, be pinigų 
apie jų ateities kelius tegalima 
tik spėlioti. Dalis vis dėlto pasi
ryžta tęsti mokslą, nes supran
ta, kad 16 metų gimtadienis ne
duoda teisės į darbą, butą. 

Viena jaunuolė rašo: „Mėgstu 
sportą, žaidžiu krepš in io 
komandoje. Apie sporto 
mokyklą tegaliu tik svajoti". 
Kita rašo: „Mokausi namų ruo
šos ir siuvėjos specialybės, nors 
labai norėčiau Vilniuje mokytis 
plaukų šukuotojos amato". Dar 
kitas jaunuolis rašo: „Savo 
specialybe nesu patenkintas. 
Rudenį mirė mama, tai neturiu, 
kas padėtų". Mokyklos vado
vybės rašytoje charakteristikoje 
skaitau: „Jaunuolis ramus, 
daug mąstantis, mėgsta žaisti 
šachmatais". 

Tokiems jaunuoliams, maž
daug tarp 15-17 metų, Balfas 
nori padėti, surasdamas glo
bėjus, kurie jais rūpintųsi iki 
pabaigs mokyklą. Planas būtų 
toks: globėjas atsiunčia 100 dol. 
vieniems metams. Už pusę tų 
pinigų Balfas pasiunčia geros 
kokybės rūbų. K i t a pusė 
pers iunčiama mokyklos 
vadovybei, kuri kas mėnesį 
išmokės moksleiviui kišenpini
gius (po 3-5 dol.) Moksleivis 
galės įsigyti, ko jam labiausiai 
reikia. Globa tęstųsi 1-3 metus. 
Balfas vieną siuntinį pasiųstų 
prieš baigiantis mokslo metams, 
kitą prieš Kalėdų šventes, 
Perkant ir siunčiant daugiau, 
gaunama nuolaida. Už 25 dol. 
pasiųsti siuntį neįmanoma. Jūs 
gausite jaunuolio parašytą bio
grafiją, n u o t r a u k ė l ę ir 
mokyklos parašytą charakteris
tiką, Jaunuoliui,-ei bus pasiųs
tas jūsų adresas. Jums tereikės 
tik susirašinėti . Galbūt jis 
parašys apie mokyklą, galbūt 
pasidalins savo svajonėmis, 
p lanais , gal i š l ies savo 
jaunatvišką širdgėlą, gal bus 
pirmoji jo gyvenime pasiųsta 
Jums atvirutė Motinos dienos 
proga. Gal j is pirmą kartą 
gyvenime g a u s žurnalą , 
užsakytą jo gimtadienio proga 
(„Ateitis", „Skautų aidas", 
„Laiškai lietuviams" ir t.t.). 
Jeigu vyks i te į Lietuvą, 
aplankykite ir jį, savo globotinį. 
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sus ipažinki te , gal drauge 
pakeliausite po Lietuvą, nes jis 
t ik r iaus ia i be našlaityno 
apylinkės nėra nieko daugiau 
matęs. Svarbu, kad jis-ji pasijus
tų, jog nėra vienišas, yra ranka, 
kuri globoja, yra širdis, kupina 
meilės. 

Negalintieji apsiimti globoti 
jaunuolio, gali atsiųsti vien
kartinę bet kokio dydžio auką, 
pažymint Varnių mokyklai. Už 

OR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Suporlor, Suite 402 

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

tą sumą bus stengiamasi 
sudaryti sąlygas, kad jaunuo
lis/jaunuolė praleistų pora sa
vaičių stovykloje (ateitinnkų, 
skautų, labdaros sąjungos). 
Leiskime jaunuoliams pajusti, 
kad jie nėra vieniši, jie yra 
mūsų mintyse, mūsų širdyse. 
Dori, tvirtų principų jaunuoliai 
yra Lietuvos ateitis. 

Eug. Barškėtienė 
Chicago, IL 

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

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Tai . 312-434-5649 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt nuo 12 iki 3 v.p.p. 
10401 S. Robarts Rd., Palo* Hflts, IL 

Tai . 706-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv.. penkt. 4 v.p.p.—7 v v 

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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 . t e l . (312) 471 -3300 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S . Kedz le A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 60652 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquatta Madlcal Bulldtng 

6132 S. Kadzta 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. M (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 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. 

8132 S. K»dzi« 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 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago, IH. 
Tai. (312)925-2670 

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

Valandos pagai susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų 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.FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71 st 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. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (706) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

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

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

PP 

Tai . kablnato Ir buto: (708)652-4159 

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

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai p.p. 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (312) 585-7755 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tai. 312-585-1955 
172 Schlllar St., Elmburst, IL 60126 

708-641 -2606 
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 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Center-

Napervllla Campus 
1020 E. Ogden Ava., Sulte 310, 

Naparvllla IL 60563 
Tai. 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 60638 
Vai.: pirm. ant r , ketv. ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Ne visuomet lietuvių paminėjimas 

REIŠKIA LIETUVOS 
REPREZENTACIJĄ 

Dar taip neseniai didžiavomės 
lietuvaitėmis krepšininkėmis, 
apie kurias spauda rašė ir 
kurios skynė pergales. Mūsų 
džiaugsmas pavirto liūdesiu, 
kuomet anglų kalba spauda pra
dėjo rašyti, kad penkios iš jų 
krautuvėje apsivogė. Vadinasi, 
ne kiekvienas rašymas yra 
mums malonus ar laikytinas 
reklama. Nemalonu man apie šį 
faktą rašyti, kadangi man tų 
lietuvaičių yra gaila. Aš kaltinu 
sporto klubo vadovus, kurie jų 
šiai kelionei neparengė. Jos, 
matydamos prekes viešai išdės
tytas ir, jų supratimu, be jokios 
priežiūros, ėmė ir susigundė. 
Beveik galima palyginti su 
vaikais, kurie didžiosiose mais
to krautuvėse — saldainių sky 
riuje, eidami šalia motinų, be
veik visi burnoje saldainį turi. 

Joms nebuvo pasakyta ir jos 
nežinojo, kad yra visur veidro
džiai ir elektroninės akys, 
kurios viską seka. Jos nėra 
vienintelės. Labai daug sovietų 
sportininkų ir baleto šokėjų 
buvo krautuvėse vagiant pagau
ti. Bet mums, lietuviams, dėl to 
nėra geriau. Be to, apie rusus 
mažiau kalbama. Ypatingai 
lietuviams po tiek metų, žen
giantiems pirmuosius žingsnius 
į Vakarų pasaulį, yra labai svar
bu tinkamai save parodyti, nes 
pirmieji palikti įspūdžiai išlieka 
ilgam laikui. Tad tokie išėjimai 
ar pasirodymai turėtų būti 
prižiūrimi. Demokratija dar ne
reiškia, kad kiekvienas gali ką 
nori daryti arba pasauliui 
suplyšusias kelnes rodyti. 
Atrodo, kad Lietuvos vyriau
sybė tarp tiek daug ministerijų 
yra pasimetusi, o jos savo tarpe 
nesusigaudo. Yra tekę daug 
sykių skaityti, kad įvairūs 
Vakarų žurnalistai, nuvykę į 
Vilnių, daro pasikalbėjimus su 
lenkų, rusų ar gudų sluoksniais, 
o lietuvių lyg visai nebūtų. 
Paskui, atvykę į Vakarų pasau
lį, neteisingą ar tendencingą 
informaciją paskleidžia. 

Tarp tiek ministerijų ir aš 
nesusigaudau, kuriai „Elta" 
dabar priklauso. Manyčiau, kad 
prašantieji vizų savo lankymosi 
tikslus nurodo, tad atvyks
tantys žurnalistai turi būti pasi
tinkami, aprūpinami informa
cija ir paglobojami. Nereikia 
turė t i keisto demokratijos 
supratimo, kad valdžia niekuo 
nesirūpina ir nieko nežino. 
Prieš „perestroiką" iš Lietuvos 
atvykstančių įvairių pareigūnų 
žingsniai buvo sekami ir iš akių 
nepaleidžiami. Gerai žinau 
atvejį, kai G. Zimanas lankėsi 
Čikagoje, tai porai valandų jis 
buvo „iš akių dingęs". Keletas 
lietuvių, kurie palaikė tam
presnius ryšius su Lietuva, buvo 
apklausinėti — ką jis tuo metu 
veikė? Ir prisipažino, kad jis 
buvo jiems dingęs. 

Blogai yra, kuomet svetimieji 
apie mus, gal visai be blogos 
valios, neteisingas ar iškraipy
tas žinias parašo. O dar blogiau, 
kuomet patys lietuviai ir dar su 
vyriausybės palaiminimu, 
nevykusias žinias apie Lietuvą 
skleidžia. Tokį „meškos pa
tarnavimą" atliko vadinamas 
reprezentacinis žurnalas 
„Lietuva". Pats žurnalas gal ne
būtų tiek blogas, jeigu jis būtų 
leidžiamas tik grupės pasipini-
gautojų, bet kuomet tie pasipini-
gautojai sugeba ir valstybę į 

savo „biznį" įtraukti — tai jau 
dvigubai blogiau. Lietuvos 
spaudoje buvo taip rašyta: „Pri
statytas žurnalas „Lietuva". AT 
deputatas Romualdas Ozolas ir 
Pranas Damijonaitis pristatė 
naują žurnalą „Lietuvą", skir
tą užsienio skaitytojams, kuris 
kol kas eis anglų, vokiečių, 
lenkų ir rusų kalbomis. Jis 
atspindės „valstybėje vyrau
jančią nuomonę". 50 proc. 
žurnalo akcijų priklauso valsty
bei ir 50 proc. 5 fiziniams 
asmenims. Dviem pirmiems 
numeriams išleisti Vyriausybė 
skyrė 250 tūkst. rb. („Lietuvos 
aidas", 1992, Nr. 11)'". 

Taigi, aiškiai matome, kad su 
žurnalu buvo supažindinta AT 
ir Vyriausybė finansavo. Bet ar 
Vyriausybė pasidomėjo, koks 
yra tas leidinys? Atrodo, kad ne! 
Nereikšiu savo minčių, bet paci
tuosiu keletą ištraukų, ką apie 
žurnalą rašo spauda. „Daug 
abejonių kelia Lietuvos istorijai 
skirti puslapiai. Ypač „įdomus" 
savo ideologija Gintauto Slieso 
riūno straipsnis „Lietuvos 
žingsniai į nepriklausomybę". 
Skaitytojas, nelabai domėjęsis 
naujausiąją mūsų istorija, susi
darys įspūdį, jog komunistų par
tijos ir jos valdymo krizė buvo 
tautinio kilimo priežastis (ne 
atvirkščiai!). Nėra ko stebėtis, 
kad reikšmingiausiais veiks
niais kelyje į nepriklausomybę 
autorius laiko lietuviškosios 
kompartijos „skyrybas" ir jų 
lyderių žygius garsiuosiuose 
Maskvos koridoriuose. Belieka 
viltis, kad nepartine besi
skelbianti „Lietuva" ateityje 
ras vietos ir kitokiems požiū
riams į mūsų laisvės kelią. (...) 
Labai jau gausu žurnale papras
čiausių redakcinių šiukšlių. Jos 
gal ir nerėžtų akies provincijos 
laikraštėlyje, bet visiškai neleis
tinos leidiniui, kuris preten
duoja būti reprezentaciniu. Na, 
o leidėjams ir redaktoriams, 
matyt, reikėtų pasirūpinti ne 
vien skambių vardų kolegijai 
papuošti, bet ir kvalifikuotų bei 
kruopščių darbininkų leidiniui 
rengti. Tik tuomet žurnalas 
galės reprezentuoti Lietuvą 
(„Naujasis židinys", Nr. 4)". 

Šio rašinio gal ir nebūčiau 
rašęs, jeigu nebūt mano akis 
užkliuvusi už šios žinutės: „JAV 
LB Krašto valdyba nupirko 600 
egzempliorių Lietuvos vyriau
sybės rūpesčiu anglų kalba 
leidžiamo reprezentacinio 
žurnalo „Lietuva". LB Visuo
meninių reikalų tarybos rūpes
čiu žurnalas buvo nuneštas į 
JAV Senato ir Atstovų rūmų 
įstaigas ir įteiktas Kongreso 
atstovui, o jam nesant, jo šta
bo pareigūnams („Draugas", 
1993.1.8)". Nenuostabu, kad 
tarp tiek daug „rūpesčių", ne
bebuvo laiko pasirūpinti 
žurnalą rimčiau paskaityti, o ne 
tik pirmąjį puslapį — kur yra V. 
Landsbergio nuotrauka. Vien 
nuotraukos įdėjimas dar 
nepadaro jo „reprezentaciniu". 
Taip pat aiškiai matyti, kad 
nepasirūpino paskaityti, kas 
apie tą „reprezentacinį" žurnalą 
buvo rašoma Lietuvos ir išei
vijos spaudoje. Labai gerai, kad 
rūpinamasi reprezentacija, 
įdomu, kiek „L i tuanus" , 
„Bridges" ar „Observer" eg 
zempliorių buvo nupirkta ir 
išplatinta? 

J.Ž. 

LENKIJOS 
LIETUVIŲ „AUŠRA" 

KAZYS BARONAS 
Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Skaudu yra 1992 m. gruodžio 
mėn. Lenkijos lietuvių dvisavai
t in iame žu rna l e , ,Auš ra" 
skaityti tokius sakinius: „Vėl 

r rsekiojami Seinų ligoninėje". 
m. spalio mėn. 9 d. 20 vai. 

skambinau į Seinų ligoninės 
ginekologijos-akušerijos skyrių, 
norėdama pasiteirauti apie 
ponios M. sveikatą Skyriaus 
budinti mielai pakvietė ligonę 
prie telefono ragelio. 

Mes kalbėjom lietuviškai. De
ja, po kelių sakiniu mūsų kolba 
nutrūko Kitą dieną, nuvykus į 
Seinų ligoninę, iš ponios M. 
sužinojau, kad mūsų pokalbį 
nutraukė skyriaus budinti p. 
Urszula Pogorveslko. pareikš
dama, kad čia Lenkijo ligoninė 
ir telefonu galima kalbėti tik 
lenkiškai" (vardas ir pavardė 
redakcijai žinomi). 

O kaip su Lietuvos „tuteišais" 
(tariamais lenkais)? Jie turi 
visišką la isvę mūsų tėvų 
žemėje, leisdami laikraščius, 
galėdami stebėti televizijoje 
lenkiškas laidas, turėdami gim
nazijas, mokyk las , va ikų 
darželius, savas organizacijas ir 
net reikalaudami prie Viniaus 
arkikatedros durų lenkiškų Mi
šių bei su plakatais „tremdami" 
mūsų sostinės lietuvius ,,do 
Kovna", kalbėdami Lenkijos 
gyventojams nesupran tama 
„lenkiška" kalba. 

Kada gi Lietuvos vyriausybė 
ga lu t i na i s u t v a r k y s l ie tu
vių-lenkų san tyk ius l ietu
viškoje Suvalkų t r ikampio 
žemėje? Juk ten vyksta kova už 
lietuvišką žodį bažnyčioje (san
tuokos lenkiškai), šventoriuje, 
įstaigose. Reikia spėti, kad savo 
pasikalbėjimuose buvęs min. 
pirm. Abišala su min. pirm. 
Suchocka „švelniai" aplenkė šį 
klausimą. Panašiai pasielgė ir 

Br. Lubys, susitikęs Balstogės 
mieste (vokiečių spauda susi
tikimą atžymėjo tik bendru 
„Ost" Rytų Lenkijos vardu), 
pasirašydami naują prekybos 
sutartį, ti-.čiau vėl užmiršdami 
gydyt' S ivalkų r: :Kampyje pū
liuojančią lietuviška žaizdą. Tad 
nėra ko stebėti k i " : lniaus 
krašto lietuvia' autochtonai, 
matydami šias Lietuvos vyriau
sybės nuolaidas, patys kelia 
viešumon šį klausimą, neuž
miršdami „tuteišų" provokacijų 
Eiš iškėse , Šalčininkuose, 
Nemenčinėje. Gal šią nenor
malią padėtį padėtų išlukštenti 
PLB ir jos atstovas Vilniuje dr. 
P. Lukoševičius. Juo labiau, kad 
1992 m. lapkričio mėn. 29 d. 
buvo įkurta Lenkijos Lietuvių 
Bendruomenė. 

„Aušra" rašo. kad suvažia
vime dalyvavo per 60 įvairių 
lietuviškų draugijų bei or
ganizacijų, mokyklų ir tėvų 
komitetų, įstaigų ir ansamblių 
atstovai. Jie per artimiausius 
trejus metus sudarys Lenkijos 
LB tarybą. Taryboje turi teisę 
bū t i atstovaujama visoms 
Lenkijoje veikiančioms lietu
viškoms organizacioms ir įstai
goms. Daugiau kaip pusdienį 
posėdžiavusi , LLB taryba 
priėmė LLB įstatus, išrinko val
dybas. Suvažiavimas, lyg būtų 
ankščiaus režisuota?, vyko labai 
sklandžiai. Viešu balsavimu 
išrinktos aukščiausios LLB-nės 
valdybos. 

LLB tarybo- prezidiumą 
sudaro: pirm. cr. Bronius Ma
kauskas (Varšuvos u-to docen
tas — K.Bj, Petras Zimnickas 
(Punskas), vicepirm., Gražina 
Zardeckienė (Seinai), Vytautas 
Gr igut i s (Seinai), Kostas 
Leončikas (Suvalkai) — nariai. 

LLB Tarybos prezidiumo pirm. Bro
nius Makauskas. 

; * 

LLB Krašto valdybos pirm. Juozas 
Sigitas Paransevičius. 

LLB Taryba Punske 1992 m. lapkrič 29 d. 

LLB krašto valdyba: Sigitas 
Paransevičius (Punskas) — 
pirm., Kazys Baranauskas — 
vicepirm. (Suvalkai), Sigitas 
Birgelis (Punskas) — atstovas 
visuomeniniams reikalams, 
vicepirm. leidybos ir informa
cijos reikalams Algirdas 
Nevulis (Seinai), kultūros ir 
švietimo reikalams — Petras 
Gavėnas (Punskas), ižd. Rūta 
Burdinaitė (Punskas), jaunimo 
ats tovė — Birutė Vaice
kauskienė (Punskas). Kontrolės 
valdyba: pirm. Jonas Vaičiulis 
(Punskas), nariai — Danutė 
Budzeikaitė ir Kostas Moliušis 
(Punskas). Garbės teismas: Sigi
tas Kraužlys (Varšuva), Aldona 
Leončikienė (Seinai), Dalia Gri-
gutienė (Suvalkai), Juozas Uz-
dila (Gdanskas). Nustatytas tau
tinio solidarumo įnašas — 15 
dol. arba 250 tūkst. zlotų. Tai 
vienkartinis kiekvieno LLB 
nario įnašas. Jį moka visi pilna
mečiai Lenkijos lietuviai, pagal 
savo išgales, pasirinkdami 
mokėjimo laiką. 

Lapkričio mėn. 22 d. Vidu
girių mokykloje vyko lietuvių 
kalbos mokytojų konferencija. 
Joje dalyvavo gražus būrelis 
mokytojų — B. Tumelienė 
(Pristavonių mokykla), A. 
Abukauskaitė (Krasnadūros), E. 
Valionienė (Krasnavas), J. Mar
cinkevičius (Seinai), K. Leon
čikas (Suvalkai), D. Komičiūtė, 

G. Valinčiūtė (Navinii kai), S. 
Paransevičius (Vaitakiemis), I. 
Sidarienė, J . Stoskeliūnaitė, R. 
Sidarytė, I. Bacvinskaitė (Vidu
giriai), J. Nevulienė, D. Svet-
lauskienė, I. Gasperavičiūtė, B. 
Grigutytė (Punskas), Punsko 
gimnazijos direkt. M. Černe-
lienė ir kuratoriaus įgaliotinė 
A. Rupinskienė. Šį posėdį 
surengė lietuvių kalbos meto-
dikė R. Sidarytė. Ji vedė lietu
vių kalbos pamoką trečioje 
klasėje. Pamoka buvo labai nau
dinga pradinių klasių moky
tojams. 

Rimta problema yra lietuvių 
kalba Suvalkų trikampyje. Juk 
nuo mažens vaikai yra dvi
kalbiai, tad nejučiomis įpran
tama vartoti lenkiškus žodžius, 
sintaksės konstrukcijas. 

Dar viena problema yra vado
vėliai. Jau keleri metai lietuviai 
prašo Lenkijos Švietimo minis
terijos lėšų naujų liet. kalbos 
vadovėlių spausdinimui. Deja, 
ir toliau tenka dirbti su pasenu
siais, netinkamais vadovėlais. 
Gauti iš Lietuvos Švietimo 
ministerijos vadovėliai lietuvių 
kalbai, matematikai, istorijai, 
gamtai, yra tik papildoma 
mokymo priemonė. Reikalingi 
savi, atitinkantys Lenkijos 
mokymo programas vadovėliai. 

Suvažiavimo dalyviai atkrei
pė dėmesį į Lietuvos istoriją ir 
geografiją. Nauja Lietuvos is
torijos programa jau pateikta 
Lenkijos švietimo ministerijai. 
Dabar dar galima naudotis 
prieš kelerius metus paruoš
tomis Lietuvos istorijos ir geo
grafijos programomis. Lenkijos 
Švietimo min. jas užtvirtino. 
Tačiau... kada dėstyti šiuos 
dalykus? Mokyklų vedėjai turi 
vieną kitą, „atsarginę" valandą 
ir, ypač lietuviškose mokyklose, 
jos turėtų būti išnaudotos Lietu
vos istorijai ir geografijai. 

Pavasarį bus surengtas tra
dicinis Lietuvos istorijos, geo
grafijos ir literatūros konkur
sas. Greičiausiai jis vyks Prista
vonių mokykloje. 

Gan daug vietos „Aušra" 
skiria vysk. A. Baranausko 
90-sioms mirties metinėms 
prisiminti. Nijolė Birgelienė 
rašo, kad vysk. A. Baranauskas 
yra labai turtinga, bet kartu 
prieštaringa asmenybė. Jo 
gyvenimo keistumas sukelia 
daug kalbų, neretai išaugusių 
iki legendų. Žmones stulbina jo 
visiškas sulenkėjims ir sukleri-
kalėjimas. Nesuprantamas 
buvo ir nusigręžimas nuo lietu
vių tautinio atgimimo veiklos. 

Autorė, pasinaudodama R. 
Šaltenio 1985 m. išleistu lei
diniu „Mūsų Baranauskas", 
toliau rašo, jog dar 1876 m. savo 

geriausiam bičiuliui vokiečių 
kalbininkui Vėberiui (1882 m. 
Weimare pirmą kartą išspaus
dinusiam visą poemos tekstą) 
prisiekinėjo esąs gryniausias 
l ietuvis, ku r i am „motutė 
lietuviškai supdama lyliavo, 
auklėtoja lietuviškai pasakas 
sakydavo" ...„kad septyniolikos 
metų dar netikusiai lenkiškai 
kalbėjęs". O štai, jau būdamas 
vyskupu, išveja iš savo buto 
klieriką, jį lietuvišku „pagar
bintas sveikinusį, ir dar liepia 
jį pašalinti už tai iš seminarijos. 
Arba vėl, 1897 m., išvykdamas 
vyskupauti į Seinus ir atsi
sveikindamas su Kauno klie
rikais, tiesiog jiems pasakė: „aš 
— lenkas, jūs — žemaičiai". 

Toks vyks. Baranausko asme
nybės prieštaringumas, stebino 
to meto lietuvių šviesuomenę. 

! Vieni nerimavo, kiti piktinosi, 
treti keikėsi. Atrodo, kad pats 
vyks. A. Baranauskas norėjo 
atiduoti duoklę ir vieniems ir ki
tiems. Vyskupaudamas Seinuo
se, su didžiausiu atsidavimu 
verčia šv. Raštą — dovaną 
lietuviams. Tačiau stengiasi 
nelikti skolingas ir lenkams. 
Galbūt todėl susidraugauja su 
kiek suvaikėjusiu Alnu šlėkta 
Paškevičium, kuris kuria 
šventas giesmes, vyskupas jas 
harmonizuoja. 

O gal pats vysk. Baranauskas 
negalėjo rasti sau vietos, gal, 
kaip gražiai yra pasakęs M. 
Miškinis, „liko pats sau sve
timas". 

1902-aisiais metais vysk. A. 
Baranauskas buvo laidojamas 
kaip vyskupas. Tai iki 
šiandieną primena lenkiškas 
įrašas lentoje: „Tu speczywa š.p. 
biskup sejnenski Antoni Ba-
ranowski — Čia ilsisi a.a. sei
niškis vysk. Antanas Ba
ranauskas. 

Vėliau, laikui bėgant, imta 
minėti vysk. A. Baranauską 
kaip poetą, kiek primirštant jo 
ganytojiškas pareigas. 

Numatoma atkurti Lenkijos 
okupacijos metais Vilniaus 
krašte veikusią Šv. Kazimiero 
draugiją. Organizacini komite
tą sudaro Seinų, Suvalkų, 
Dusnyčios, Sankūsų, Juo-
deliškių, Žagariu, Rakelijos, 
Rimkažerių, Klevų, Burbiškiu, 
Navasodės, Radžiūčių, Krasna-
vo, Lumbių, Aradnikų (Lenkijo
je Ogradniki pereinamas 
punktas — K.B.), Ramoniškių 
Skarkiškių, Bubelių ir kt. 
kaimų atstovai, sudarydami iš 
26 asmenų organizacinį komi
tetą. Pirmininku išrinktas A. 
Skripka. Jau įsteigtas Šv. 
Kazimiero draugijos Seinų sky
rius: pirm. Vytautas Grigutis, 
vicepirm. Antanas Keleris ir 
sekr. Elena Nevukienė. 

NIEKAM NEREIKALINGI 
J U R G I S J A N K U S 

81 

ARKIVYSKUPIJOS 
DEFICITAS 

Čikagos kata l ikų arki
vyskupija savo iždo metais, 
kurie baigėsi 1992 m. birželio 30 
d., turėjo 6,4 mil. dol. nuostolių. 
Dėl tos priežasties buvo pasku
bintas 33 mokyklų ir parapijų 
uždarymas. Tačiau šis deficitas 

žymiai mažesnis, negu kai ku
riais ankstyvesniais iždo me
tais. Ccok ir Lake apskrityse ar-
kivyskpija turi 382 parapijas, 
aštuonias misijas i r 315 
pradžios bei aukštesnių 
mokyklų. Paskutiniais iždo 
metais pajamas padidėjo 8,2%, 
bet išlaidos paaugo 12% ir 
pasiekė 559,6 mil. dol. 

— Ačiū už rūpestį, pone pirmininke, — pasakiau. 
— Nieko, nieko. Vis tiek kiekvieną diena reikia 

nueiti pas Senį. Kad to užtektų. Būna dienų, ka: reikia 
po du ir po tris sykius sukarti , — rimtai ėmė aiškinti. 
Iš kiekvieno žodžio varvėt varvėjo pabrėžimas, kokios 
jo pareigos svarbios ir sunkios. 

Knietėjo paklausti, kokia kalba juodu su Seniu 
susišneka, bet pagundą nurijau. Jis dabar pirnr:inkas, 
ir tegu. 

Kai laikraščiais nešini sugrįžom į kambar; Benas 
pro šypsnį pasakė: 

— Pas Senį... Kai su mumis šneka, visad; iedasi 
už Senį visa galva, jeigu ne dviem, didesnis. o nuėjęs 
tik šiaip taip su latve susigrabalioja ir parsi: 'ša tik 
tą, ką latvė duoda. Pažiūrėk, ar laikraščiai neb>. - kokio 
mėnesio. 

Ne, tokie seni nebuvo. Pora net naujesnių u; vakar 
skaitytą. Renku žinutes ir diktuoju Benui. Ji jas tie
siai mašinėle užrašo. Vėl išverčiau straipsnį apie 
Europos lūkesčius ir Anglijos vietą kada nors atsigau-
siančioj Europoj. Viskas, atrodo, jau galutinai įš-pręsta, 
tik belieka nuvalyti griuvėsius ir tose pačiose dietose 
statyti naujus miestus, visiškai nepanašius j r, da kur 
nors buvusius. Visi nori sužinoti, ką nugalėtoja: galvoja 
apie mus, kada pasakys rusams išeiti iš mūsų žemės, 
kad galėtumėm grįžti namo ir rūpintis savo re kalais. 
Ne, apie mus ir mūsų reikalus niekur nė menkiausio 
žodžio. Persakau, ką radęs, Benui, ir ab piktai 
juokiamės. Mūsų visiškai nėra. Mėginam atsp< ti, kiek 
čia tų nesamų esam. Ne mes vieni. Ir : -iai, ir 

ukrainiečiai, ir estai, ir lenkai, ir dar kažin kiek kitų, Kai reikėjo ką padaryti, Benas buvo baisus žmo-
kurie negali arba nedrįsta grįžti į namus. Jeigu negali, gus Į kelintą dieną jau darėsi smagu, kad galiu kur 
tai tavęs ir nėra. nors nuslypti. Jeigu nebebuvo kur kitur, pasiėmęs 

I kelintą dieną tikrai pasigedau knygų. Živilė „Valentiną", nerdavau į pušyną ir vėl pradėdavau skai-
laimingesnė, ji prisikrovė į tėvo vežimą, ko tik norėjo, tyti nuo pradžios, o kartais net nuo bet kurios vietos, 
susikrovė ir mano pasirinktas. Galėjau juk ir aš dar kur pasisekdavo atversti. Taip bevartydamas, pagalvo-
ką nors į kuprinę įsikišti, nebūčiau pasiutęs, bet j a u > kad svetimomis kalbomis užsidegęs, kažin kiek 
įsikišau tik ispaniškas, kurias jau beveik atmintinai savosios bemoku. Ėmiau žiūrinėti žodžius, sakinius, 
mokėjau, ir galvojau, kad sutikęs ispaną jau galėčiau j u o daugiau žiūrinėjau, vis labiau įsitikinau, kad ne
susikalbėti. Kur jį surasi, o apie knygas ne kalbos ne- bloga būtų ir savo kalbos gramatiką gerokai pavartyti, 
gali būti. Klausinėjau savųjų. Radau vieną moterį, ku- bet i š k u r t u j ą g a u s i Buvau pagalvojęs, kad „Valen-
ri turėjo Vaičiulaičio „Valentiną", ir kitą, atsivežusią tinoje" galėsiu rasti visą medžiagą, iš kurios galima 
Aleksandravičiaus poezijos knygutę. Visoj stovykloj bus sulipdyti Beno trokštamus vadovėlius, bet atsimu-
turbūt tiek ir tebuvo, nes ir Benas daugiau nieko šiau kaip į sieną ir net su skausmu pajutau, kaip dar 
nesumedžiojo, o jis būtinai norėjo sumesti šiokią tokią , vienu atveju esam nuo visko atskirti, lyg niekam 
mokyklėlę vaikams. Net elementoriaus niekas 
neturėjo. Kas ims knygą, kai terūpi sveiką kailį išnešti. 

— Žinai, kad reikės mudviem vadovėlius rašyti, — 
sykį pasakė. 

— Vadovėlius? — nustebau. — Aš net nebeat
simenu, kaip tie vadovėliai atrodė. 

— Turim trejetą buvusių mokytojų. Padės. 
— Tai gal patys mokytojai galėtų ir parašyti. 
— Šnekinau. Nė vienas nežino net kaip pradėti. 
— Aš dar labiau nežinau. 
— Sueisim visi į krūvą. 
— Jeigu norite, ispanišką vadovėlį čia pat turiu, 

galėčiau gal net anglišką sumesti, neseniai Živilei 
padėjau, tai dar daug atsimenu. 

— O į ispanišką nusižiūrėjęs, ar negalėtum susukti 
lietuvišką? 

— Kad čia ne vaikams. Čia tokiems, kaip aš ir pats. 
kurie jau žino, kas yra kalba ir ko iš jos norėti. 

— Aš nė velnio nežinau, bet mokyklos reikia 
Vaikų taip palikti negalim. 

nereikalingi daiktai į pašalį numesti. Teisybė, badu 
numirti neleidžia, bet ir savitą gyvenimą nėra kaip pra
dėti. O reikėtų. Kaip nors reikėtų. 

— Tai ką čia prispaudęs laikai? „Valentiną?".. Jei
gu ji tokia pat daili, kaip vardas, tai geriau nė nereikia. 

Iš karto krūptelėjau, paskum pakėliau galvą: šalia 
stovėjo Mikas. 

— Žinai, kad daili, tik ne taip, kaip tu galvoji. 
— O ką žinai, kaip aš galvoju? 
— Nereikia žinoti, užtenka girdėti. 
Atsisėdo šalia, paėmė knygą, pažiūrėjo, pavartė ir 

numetė atgal. 
— Tik tokia. O aš pagalvojau, kad iš kur nors pa

gavai tokią, kurią reikia pasislėpus skaityti. Tą gali 
ir savo kambary skaityti, nebent mes per didelį 
triukšmą keliam. 

— Triukšmo kaip ir negirdžiu. Tarpais reikia nuo 
Beno pabėgti. 

— Na? 

(Bus daugiau) 
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A. a. kun. Pranas Garšva 

A. a. kun. Praną 
Garšvą prisimenant 

Kun. Pranas šioje žemėje 
gyvenimo kelionę pradėjo prieš 
78 metus, gimė 1915 m. sausio 
18 d. Pasnietalio kaime, Veliuo
nos valsčiuje. Pradinį mokslą 
pradėjo Stakių mokykloje. Bai
gęs Jurbarko gimnazijoje ketu
rias klases, atvyko į Marijam
polę ir 1932 m. per Žolinę (Mari
jos Dangun Ėmimo šventę) buvo 
priimtas į noviciatą Marijonų 
vienuolyne. Jaunam, tik 17 
metų vaikinui, buvo tai neleng
vas apsisprendimas pasirinkti 
tokį gyvenimo pašaukimą. 
Sunku buvo atsiskirti su mama, 
tėte, broliais ir seserimis. 
Žinoma, su ašaromis paliko jis 
savo gimtuosius namus. Kas gi 
to nepatyrė, kad gyvenimas yra 
nuolatinis susitikimas ir atsi
skyrimas. 

Po metų vėl nauji draugai 
Marijonų gimnazijoje, kurią jis 
baigė 1937 m. Tais pačiais 
metais rudenį pradėjo dvejų 
metų filosofijos kursą Marijonų 
insti tute Kaune. Teologiją 
studijavo kunigų seminarijoje 
tik pusantrų metų, nes toliau 
pasidarė visiems nesaugu Kau
ne gyventi. 1941 m. kovo 18 d. 
pasisekė jam išvažiuoti į Vokie
tiją su vadinamaisiais „umsied-
leriais". Iš Vokietijos per Švei
cariją jis susirišo su marijonais 
Amerikoje. Yra išlikę keli 
laiškai, rašyti į Marianapolį 
kun. J. Navickui. Iš abiejų pu
sių bandymai išvažiuoti į 
Ameriką nepasisekė. 

Vokietijoje susidarė sąlygos 
studijuoti Tiubingene. Po metų 
jis grįžo j Lietuvą — į Kauną ir 
1942 m. spalio 4 d. buvo 
įšventintas kunigu. Šventinimo 
apeigas atliko vysk. Vincentas 
Brizgys. Kažkaip atsitiko, kad 
per Mišias viena šventinimo 
dalis buvo apleista — neįteikta 
šventinamajam konsekruoti in
dai. Tai visai neesminė dalis, 
bet kilo klausimas, ar Pranas 
Garšva tikrai yra kunigas. 
Nutar ta , kad šventinimus 
reikia pakartoti. Taigi kun. 
Pranas šventintas kunigu net 
du kartus. 

Pirmieji kunigo darbai Pranui 
Garšvai prasidėjo Marijampolės 
parapijoje. Gyvenimas ir darbas 
jaunam kunigui atrodė malo
nus, bet neilgai truko. Vėl 
reikėjo bėgti nuo bolševikų. 
1944 m. vasara buvo labai 
liūdna. Pačiu gražiausiu laiku, 
birželio ir liepos mėn., daugybė 
žmonių paliko savo namus, 
ūkius, gyvulius ir pajudėjo j 
vakarus — vieni j Žemaitiją, kur 
tikėjosi ilgiau pasilikti, kiti 
veržėsi prie Vokietijos sienos, 
bandydami patekti į Vokietiją. 
Laukuose vaikščiojo gyvuliai be 
priežiūros. Suvalkijoje gyvuliai 
braidžiojo po rugius, kurie buvo 
jau prinokę. Tai buvo pasku
tinės dienos prieš užeinant 
bolševikams. Reikėjo apsispręs
ti, ar pasilikti, ar trauktis kur 
nors toliau. 

Tą sekmadienį, kai jau pra
dėjo bolševikai bombarduoti 
Marijampolę, mūsų 14 studentų 

grupė su pora arklių, o keli su 
dviračiais , pajudėjom link 
Vilkaviškio. Visi sutarėm, kad 
mes taip paliekame Lietuvą, bet 
tik dviem savaitėm ir tuojau 
sugrįšime. O kun. Pranas Garš
va, klausydamas tų mūsų 
kalbų, atsiliepė: „Ką mes čia 
kalbame apie dvi savaites. Bus 
labai gerai, jei sugrįšime po 
penkerių metų, o gal net po 
dešimties metų". Vėliau 
atidėjom sugrįžimą dvejiem 
metams. Kažkodėl visi buvo 
nutarę sugrįžti į namus taip 
greitai. 

Pasiekus Virbalį, nereikėjo 
mums nei tų arklių, nei tų dvi
račių. Skubėjom patekt i į 
paskutinį išvažiuojantį trauki
nį, bet 7 studentamas reikėjo 
dokumentų. Gestapo būstinėje 
jau nieko nebeliko, bet stalčiuje 
suradom antspaudą, lapą, iš 
kurio sudarėm ir reikalingą 
dokumentą, kurio mums taip la
bai reikėjo. Pajudėjo paskutinis 
traukinys. Žmonės verkė ir vis 
vieni kitus klausė, kur mes visi 
važiuojame. 

Su daugybe įvairių nuotykių 
atsiradom Leipcigo stotyje. 
Mums buvo svarbu pasiekti Tiu
bingeną. Patį vidurnaktį į tą 
pusę turėjo išvažiuoti traukinys, 
į kurį taip visi ir sugurėjom, o 
už poros valandų Leipcigo stotį 
labai žiauriai subombardavo. 

Truko penkios dienos ir 5 
naktys, kol atsiradom Tiubin
gene. Kun. Pranui sutino kojos, 
bet jis visai į tai nekreipė 
dėmesio. Vėliau į Tiubingeną ir 
jo apylinkes suvažiavo labai 
daug lietuvių. Iki 1946 metų 
kun. Pranas buvo jų kapelionas, 
o kitų metų vasarą jis buvo 
iškviestas į Romą. Čia jis rudenį 
pradėjo studijuoti Angelicum 
universitete ir įsigijo iš teolo
gijos licenciato laipsnį. 1948 
metais išemigravo į Argentiną, 
kur teko jam būti ir ekonomu, 
kurio darbo jis labai nemėgo, ir 
Avellanedoje klebonu, ir namo 
vyresniuoju. J i s turėjo 
palinkimą prie spaudos. Taigi 
taip pat dirbo ir „Laiko" 
redakcijoje. Darbo buvo labai 
daug, o Argentinos klimatas 
jam buvo nepakeliamas. įsigijo 
nuo drėgmės ir šalčio reuma
tizmą, apie kurį mažai kam 
pasiskųsdavo. 

Kai 1957 m. atvažiavo į Ame
riką, tai prašėsi provincijolo, 
kad jam leistų pasilikti čia bent 
vieniems metams dėl sveikatos 
pataisymo. Taip jis ir pasiliko 
visam laikui prie „Draugo" 
redakcijos, o kiek vėliau visą 
laiką buvo „Draugo" modera
torius. 

Prisimenant kun. Praną iš 
gimnazijos laikų, atrodo, kad jis 
yra apsigimęs žurnalistas. Ryte 
apie jo suolą kasdien buvo pilna 
klasės draugų, kurie norėjo, 
kaip tie atėniečiai, ką nors nau
jo išgirsti, ar ką nors pasakyti, 
o Pranas viską žinojo, kas darosi 
mieste. Jis domėjosi kiekvienu 
žmogumi tiek daug, kad žinojo, 
kada jis gimė ir kokia jo giminė. 

Tada visiems mums atrodė, kad 
Pranas yra labai socialus. 
Žinoma, jis visą gyvenimą 
pasiliko su žmonėmis socialus, 
bet šiuo atžvilgiu jo charakteris 
gyvenime ir darbuose žymiai 
keitėsi. 

Nors mes to gal ir nejaučiame, 
bet gyvenimo aplinka žmogų 
keičia. Kai kun. Pranas sugrįžo 
iš Argentinos į Ameriką, jis jau 
daug buvo pasikeitęs. Buvo 
užsidaręs ir ne toks atviras. 
Nemėgo viešumos. Apie savo 
gyvenimo sukaktis niekad 
pokalbiuose neprisimindavo ir 
būtų buvęs labai nelaimingas, 
jei kas apie tai būtų laikraštyje 
ką nors paskelbęs. Pernai 
metais spalio 4 d. kunigystės 50 
metų jubiliejus praėjo be jokios 
žinios. Bendraujant su jaunys
tės draugais, savo nuomonės 
niekur neatsisakydavo. Jis save 
laikė žemaičiu ir vis minėdavo 
Raseinių žemaičius, nors prie jo 
tėviškės čia pat buvo Veliuona. 
Iš istorijos žinome, kaip žemai
čiai kovojo už savo įpročius, 
religiją, už įsitikinimus. Jeigu 
visi žemaičiai yra tokie, tai kun. 
Pranas irgi buvo tikras žemai
tis. 

Dar prieš mirtį jis kelis kar
tus užsiminė, kad prie spaudos 
išdirbęs 36 metus. Redaktoriaus 
darbai kun. Praną irgi labai 
pakeitė . Esant „Draugo'" 
moderatorium, nepaprastai 
vargina visokie nusiskundimai. 
Telefonas nuolat tave šaukia, 
pažįstamas ir nepažįstamas nori 
vis tave pamokyti ir išbarti — 
vertai ir nevertai. Kun. Pranas 
ne vienam taip ir pasakydavo: 
„Ateik ir dirbk mano vietoje, 
tada žinosi, ką ir kaip pataisyti 
ar visai nedėti į „Draugą". 
Moderatoriaus darbas yra labai 
panašus į automobilio vai
ravimą, kai veži žmones, kurie 
tave visą laiką moko ir bara. 
Jau keli metai, kai pastebėjom, 
kad kun. Pranas tapo labai ner
vingas. Gal dėl to jis labai vengė 
pasitarimų, ginčų, susirinkimų, 
kuriuose turėjo būti aptariami 
„Draugo" redagavimo ir lei
dimo reikalai. Su savo redak
toriais niekad jis neturėjo susi
rinkimų ir pasitarimų. Pro-
vinciolui vis dėl to jis atnešdavo 
peržiūrėti kontraversinius 
straipsnius. Kun. Pranui dien
raščio „Draugo" darbų našta vis 
sunkėjo ir sunkėjo, iš dalies gal 
ir dėl to, kad tų darbų nesi-
dalino su kitais. 

Kun. Pranas buvo nepapras
to darbštumo žmogus. Anksti 
rytą jau jis sėdėjo „Draugo" 
spaustuvėje, o vakare iki 
vėlumos tarškino rašomąja 
mašinėle. Taip pat iš ryto, kai 
kiti dar miegojo, jo kambaryje 
barškėjo mašinėlė. Ankstų rytą 
buvo ruošiamas vedamasis ar 
koks skubus straipsnis, kurį 
reikia tuojau spausdinti. 

Prieš 20 metų visų Amerikos 
ir Kanados redaktorių bendra
darbių susirinkime sprendėme 
klausimą, ko anksčiau netek
sime, — ar redaktorių, ar skai
tytojų. Vieni sakė, kad 
redaktorių, kiti kad skaitytojų. 
Pasirodo, kad vienų ir kitų ne
tenkame. Mirtis visus vienodai 
kerta — redaktorius, bendra
darbius, skaitytojus ir dargi 
pačius geriausius. 

Kun. V. Rimšelis, MIC 

DEIMANTINIO LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

GIMTADIENIO DOVANA 
Pokalbis su Lietuvos generaliniu 
konsulu Čikagoje Vaclovu Kleiza 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

Šių metų vasario 16 dieną, 
švęsdami Lietums nepriklau
somybės jubiliejų, mes galime 
džiūgauti, kad jį švenčiame kar
tu su visa ta.: t a nepriklau
somybę atgavu- oje Lietuvoje. 
Jos išvakarėse Lietuva atlieka 
didelį valstybinį žingsnį — 
renka laisvos Lietuvos respub
likos prezidentą. Tai svarbi 
dovana Lietuvai deimantinio 
gimtadienio proga. Labai svar
bi jos tolimesnei nepriklausomy
bei ir žmonių gerovei. 

— Sakykit, konsule, kokią 
deimantinio gimtadienio 
dovaną Lietuvai Jūs turite? 

— Ypatingos dovanos ne
turiu. Kiek sąlygos ir aplinky
bės leis, stengsiuos ir toliau būti 
jai naudingas bei reikalingas. 

— Kas Jus džiugina ir kas 
kelia rūpesčius, švenčiant 
75-ją Vasario 16 dieną? 

— Džiaugiamės, kad Lietuva 
vėl įsijungė į laisvų ir nepri
klausomų valstybių šeimą. 
Rūpinamės, kad tautos sąmonė 
yra giliai pažeista, kas atsi
spindi beveik visose jos gyve
nimo apraiškose. 

— Ko linkėtumėt Lietuvai 
ir jos žmonėms šio jubiliejaus 
proga? 

— Pirma, kad jie visi gausiai 
dalyvautų prezidento rinkimuo
se vasario 14 d. ir išrinktų tą 
kandidatą, kuris tinkamiausiai 
galėtų vesti Lietuvą į tikresnę 
ateitį. Antra, kad į tautos 
gyvenimą greičiau sugrįžtų 
pilnutinės krikščioniškos 
moralės vertybės. Trečia, kad 
valstybė ir jos vadovai supras
tų, jog jie tarnauja žmogui, o ne 
žmogus jiems. 

Lietuvos 
Kleiza. 

gen. garbės konsulas 

rijoje Lisle, 111., kovo mėn. 1 d., 
o kovo 6 d. A. Kezio fotografijų 
apžvalginė paroda Chicago Sta
te un ive r s i t e to galerijoje. 
Leonardo Surgailos fotografijų 
paroda „Niekieno žemė" bus 
atidaryta kovo 7 d. L. Narbučio 
galerijoje ,,Lion F r a m e " . 
Balzeko Lietuvių kul tūros 
muziejus jungiasi į parodų seriją 
kovo 12 d. su Illinois valstijoje 
gyvenančių pabaltiečių meno 
paroda „Baltic Experience" ir 
kovo 27 d. atidaroma tau
todailės paroda Lietuvių Dailės 
muziejuje, Lemont, 111. Parodų 
ciklo užbaigtuvės ir leidinių bei 
naujai išleistų monografijų su
tiktuvės įvyks tame pačiame 
muziejuje balandžio 3 d. O 
išeinant iš lietuviško rato, vie
toje įprastinio priėmimo, Čika
gos konsu l in iam korpusui 
ruošiame iškilmingą pokylį va
sario 20 d. Stouffer Riviere vieš
butyje. 

— Jub i l i e j in ia i gimta
dieniai švenčiami su šauniais 
baliais. Ar tam skirtas ir 
Jūsų ruošiamas konsularinis 
pokylis Stouffer Riviere vieš
butyje Chicagos centre? 

— Taip. pokylis skiriamas 
šiai sukakčiai prisiminti. Ji turi 
būti mūsų džiaugsmo ir pasidi
džiavimo šventė, nes Lietuva 
pajėgė i škentė t i žiaurią 
okupaciją ir vėl prisikėlė lais
vam valstybiniam gyvenimui. 
Tiesa, ji turi daug problemų, bet 
jų turi visos valstybės, net ir tos, 
kurių nebuvo palietusi tokia 
tragiška likimo ranka. Konsuli
nis korpusas yra susidaręs labai 
gerą nuomonę apie Čikagos 
lietuvių visuomenę, todėl jos 
gausus dalyvavimas šiame 
pokylyje gali tik dar labiau šią 
nuomonę sustiprinti. Tie, kurie 
nori dalyvauti ir nėra gavę 
pakvietimų (o juos siuntėme 
visiems tiems, kurių adresus 
turėjome) yra prašomi kreiptis 
į konsulato įstaigą arba į A. 
Kėželienę. 

— Kokią deimantinio gim
tadienio dovaną Lietuvai 
turėtų suteikti išeivija? 

— Vengiant emocijų, objekty
viai vertinti esamą padėtį ir 
pagal tai planingai bei apgalvo
tai remti tolimesnius Lietuvos 
žingsnius į savarankišką vals
tybinį gyvenimą. Bet, svarbiau
sia, visuomet išlikti ištikimais 
savo tėvų ir protėvių žemei. 

Kiekviename Evangelijos 
sakinyje stebėjau spindinčią 
tiesą, kaip žvaigždę, ir jaučiau 
ją plakančią, kaip širdį. Šv. 
Knygos mokykloje išmokau 
meno kentėti ir mirti. 

Fr. Coppee 

— Kaip rengiatės atžymėti 
deimantinį Lietuvos nepri
k lausomybės jubiliejų 
Čikagoje? 

— Šalia įprastųjų minėjimų 
Čikagos lietuvių visuomenė šią 
sukaktį atžymi daugybe parodų. 
Pirmoji — Dailė '93 — buvo 
atidaryta Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre sausio 22 d. Va
sario 12 d. bus V. Petravičiaus 
paroda toje pačioje galerijoje, 
kuriai eksponatai gauti iš Vidu
rio Vakarų Amerikos Meno 
muziejaus, Elkhart, Ind. Va
sario 21 d. Čikagos fotome
nininkų paroda Kezio galerijo
je, Stickney.I.;., vasario 27 d. — 
rinktinių daih s kūrinių paroda 
Lietuvių Dai;«s muziejuje, Le
mont. 111. Ta pačią dieną ten bus 
atidaryta ir jaunųjų meno pa
roda. Dailė '9.'i bus pakartota Il
linois Benedictine College gale-

Dėkojant už pokalbį Lietuvos 
generaliniam konsului Vaclovui 
Kleizai, tenka paminėti, kad jis 
šias pareigas eina be atlygi
nimo, greta savo kasdieninės 
tarnybos. Jo raštinės patalpos, 
kuriose talkininkaja Daiva 
Meilienė, S. Balzeko muziejuje, 
6500 So. Pulaski Rd.. Chicago, 
IL 60629 yra per menkos, be 
būtinų priemonių konsulo įstai
gai, v is iškai ne t inkamos 
Lietuvos reprezentacijai. 

Br. Juodelis 

v 

Zai6a^* 
INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Ue: jvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų oasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
§525 South 79th Avenue 223 Kalvarijų gatvė 
Htckory HNI, Illinois 50457 

GRKIT 
PARDUODA i 

Geriausia priemonė gerai pra
dėti kiekvieną dieną yra nu
budus mąsty t i , ar nebūtų 
galima šiandien nors vienam 
žmogui džiaugsmo atnešti. 

Fr. Nietzshe 

. *E /MAX 
REALTORS 

(312) 585-5959 
(708) 425-7161 

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

1 *W6CELLAMtOUS~7 

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

Ts*. 376-1882 sr 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208Vi Wast 95th Stret 
Tai . - (708) 424-8654 

(312* 551-8654 

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 

T*. 704-430-7272 
Vilnius. Lietuve 
Telefonai: 77-74-97 Ir 77-03-92 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

Kritikos apžvalgų knyga ir re
cenzijos: Alksnėnų Madona; 
kankinys kun. J. Dabrila; 
suvalkiečių ūkis — sodyba, darbai, 
darbininkai, valgiai; šeimos istorija 
— studijos, mokytojavimas 
Plungėje, Pasvaly, Vilniuje; 
gyvenimas Austrijoje, Vokietijoje, 
Amerikoje; darbas „Lietuvių Encik
lopedijoje". Kaina su persiuntimu 
10 dol. Illinois gyventojai dar pri
deda 64 et. Valstijos mokesčio. Už
sakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 50629 

INCOME TAX 
Tikslus, greitas ir sąžiningas pa
tarnavimas pildant pajamų mokes
čius bei sprendžiant kitus finan
sinius klausimus. 

Mano 20 metų patirtis šioje srityje 
užtikrins jūsų pasitenkinimą. 

Valandos pagal susitarimą. 
Pijus Stončlus, CPA, MBA 

11617 Brookwood Drive 
Orlartd Park, IL 60462 

tel. 708-479-2938 

B & D 
Liquors & Lounge 

6600 S. Kedzie 
Chicago, Illinois 60629 

(312) 925*264 

Muzika: ketvd.. penktd., šeštd., sekmd. 
nuo 9 v v. Atsinešus Iškirptą skelbi
mą — vienas gerintas veltui. Galio
ja iki vasario 28 d. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LAISVĖS BYLA. Vyt. Landsbergis. 394 psl. . . $15.00 
NAUJASIS TESTAMENTAS. Vertė kun. Č. Kava

liauskas. 648 psl 510.00 
KAI VILNIAUS LIEPOS ŽYDI. Paulius Jurkus. 159 

psl $5.00 
ATEITININKAI KOMUNISTŲ IR NACIŲ KAN

KINIAI. Red.: L. Kerulis, P. Narutis, J. Prun-
skis. 246 psl $10.00 

DIENORAŠTIS 1915-1919. Petras Klimas. 456 
psl $20.00 

SENATVĖS DIENOS, atsiminimai. Aleksandras 
Pakalniškis. 536 psl $12.00 

MOTERIS SU BALTU CHALATU, gydytojas 
dienoraštis. Dr. K. Šimaitienė. 494 psl. . $20.00 

UŽRAŠAI, Jurgio Matulaičio. Red. O. Mikailaitė. 
368 psl $12.00 

VILKAS IŠ GALŲ, romanas. V. Volertas. 304 psi $12.00 

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

PADĖKA 
Lietuvių Fondo rengti koncertai nuo Atlanto iki Ramiojo 

vandenynų ne tik praturtino mūsų lietuvių išeivijos kultūrinį 
gyvenimą, bet kartu paliko neišdildomą malonų prisiminimą. 
Koncertų seriją atliko Lietuvos valstybinės operos solistai — 
Sigutė Stonytė ir Arvydas Markauskas, Chicagos lietuvių 
operos dirigentas, muzikas Alvydas Vasaitis ir muzikė 
Raimonda Apeikytė Los Angelėj. 

L. Fondo valdyba, gerai suprasdama ir įvertindama 
daugelio rengėjų bendro darbo pastangas, reiškia nuoširdžią 
padėką: Bostone Petrui Viščiniui, Los Angelėje Violetai Ged
gaudienei, Detroite Vytui Petruliui, Clevelande Daliai Puško-
rienei ir Lemonte Bronei Nainienei bei visiems jų komiteto 
nariams ir talkininkams. Taip pat dėkojame visiems, glo
bojusiems koncerto menininkus, ypač Valerijai ir Jonui 
Žadeikiams ir Danguolei Valentinaitei, kurie rūpinosi 
svečiais-menininkais ištisą mėnesį Chicagoje. Dėkojame 
spaudos ir radijo darbuotojams, „Draugo" dienraščio ir „Dir
vos" redaktoriams ir „Margučio" radijo vadovui Petrui Pet-
ručiui už reklamą, visiems atsilankiusiems į koncertus ir ypač 
aukotojams, kurie savo įnašais parėmė Lietuvių Fondą. 

Nuoširdus ačiū už šaunius muzikinius koncertus solis
tei Sigutei Stonytei, solistui Arvydui Markauskui, muzikui 
Alvydui Vasaičiui ir muzikei Raimondai Apeikytei. 

Pagarbą ir padėką reiškiu Lietuvių Fondo valdybos 
vardu. 

Marija Reinienė 
LF valdybos pirm. pavaduotoja ir 

LF koncertų koordinatorė 

» 



Gera mums draugų turėti — yra su kuo patrepsėti! Čia „trepsi" (iš kairės): Paulius Ambutas, 
Paulius Riškus, Viktoras Mikus, Adomas Daugirdas, Vytas Kapačinskas ir Gina Luneckaitė — 
visi „Žiburėlio" auklėtiniai. 

Nuotr. Dainos Čyvienės 

SEKMADIENĮ POPIET - Į 
LIETUVĄ 

J a u šeštą kar tą į Lietuvą; 
pirmąsyk, KGB praleidus, ketu
riasdešimt šešerius metus po 
kūdikio žingsnelių pirmajame 

tikru. Panevėžyje motinos tėvo 
medinė liuteronų bažnytėlė ir 
turbūt nebesurasimas su kitais 
sun iokotas kapelis ki ta 

bolševikmetyje; nuo 1987 prieš šaknis, Juoba mažiau apčiuo-
pat atgimimo pradžią ligi 1993 piama. 
vasario bus prabėgusios 154 
dienos gimtinėje, nuo kurios 
jausminė tėviškė už vandenyno, 
o dabar t in ia i namai — dar už 
Didžiųjų Ežerų. 

Pirmojon kelionėn t r aukė be
galinis pasakose, dainose, kitų 
prisiminimuose, šeštadieninėje 
mokykloje, stovyklose, vaiz
dinėje romantikoje puoselėtas il
gesys, taip kad po dešimt dienų 
ekskursijos už t ruko keli mėne
siai giliai į smigus ius įspū
džius išsijoti — nuo visų šventų 
lietuviui vietų, nuostabių su
t ik tų asmenų ligi prilipusių 
slapukų. 

Antrojoje kelionėje 1989 m. 
besikuriančios skautijos narės 
bei nariai aprodė daug krašto — 
ir t a s „mažas širdeles", pagal 
Atgimimo dainą, kuriose visa 
Lietuva. Vienas k i tas žodelis — 
ir neužmirš tami pietūs su aš
tuoniais Lietuvos jėzuitais , dar 
ir slaptas pas i ta r imas sodelyje. 

Trečioje — jau tiesiog pas jė
zuitus Vilniuje su galimybe būti 
jų žingsnių iš pogrindžio į 
viešumą l iudininku, kai pirmą 
ka r t ą po penkiasdešimt metų 
Lietuvos jėzuitų a ts tovas (pats 
provinciolas) dalyvavo pasauli
n iame jėzuitų brolijos sąskry
dyje v i enuo l i j o s įkūrė jo 
gimtinėje. 

1992 metų pavasarį ir rudenį 
ilgesnė penkių-šešių savaičių 
viešnagė, pilna raštinės bei kitų 
darbų greta Lietuvos jėzuitų. 
Mokytis iš jų drąsos, įžvalgų, 
pat ir t ies , klausimų, rūpesčių, 
paslaugumo žmonėms, degančio 
rūpesčio j a u n i m u , Bažnyčia. 
J e i g u sveč ias po p u s a n t r o 
mėnesio „ p r a r a n d a " 10-15 kg 
tūr io , kaip uoliai dirba namiš
kiai savo šalyje? (Ir žmogaus 
gydytojas išrašo receptą ne vais
t ams , o dar šešioms savaitėms 
Lietuvoje!) 

Penktoji kelionė patį keliau
ninką nustebina, kai besilei-
džiančiame lėktuve nepatiria 
jokio jausmo — atvyks ta lyg į 
darbą jau gerai pažįstamoje vie
toje, kaip Koelne, Frankfurte. 
Ženevoje, Varšuvoje, Romoje. 
Hagoje ar k i tur Europoje. 

O kaip šioje šeštojoje — dviem 
savaitėm viduržiemį? 

Kai kraujo giminių neturėta, 
t r a u k ė ir rišo pati Lietuva, „iš
svajota, i šdainuota" . Ir dvi mo
terys, kurios per meilingos gimi
nys tės ryš ius deš imtmečius 
siuntė mus mait inusias knygas, 
leidinius, a tv i rukus . Tempte 
tempė į J aun iūn ių kaimą: už 
Šiaulių tėvo tėviškė ir Meškui 
čiuose senelės kapas, kur, regis, 
gyvenimo s t ipr i š a k n i s te-
beminta kažkuo paslaptingu ir 

Dešimtmečius vaikams bei 
jaunimui kalbėta apie Lietuvos 
praeitį ir dabartį, gamtą, pa
minklus, kuriuos, pats maty
damas, paliesdamas, sugebi 
gyviau įsivaizduoti: Puslapių 
puslapiai ir žodžių žodžiai apie 
tikinčiosios Bažnyčios būklę, 
gyvenimą, kovą už krikščioniš
kajam gyvenimui privalomą 
teisingumą, kol sutinki tos 
kovos veikėjus (kaip malonu ir 
nestebėtina, kad jėzuitai jų 
tarpe). Visa, kas svajota, įsivaiz
duota ir išvesta, tampa gyva. 

Geogra f in i s , e tnogra f in i s 
kraštas pamažu keičiamas į 
žmones, kuriuos Lietuvoje su
tinki, kurie laišku ar asmeniš
kai už Lietuvos tautos pali
kuonis aplanko. Ir šį šeštąjį 
skrydį veda ne uolus noras 
pi l ies s i e n a s pa l ies t i ar 
piliakalnius išlaipioti (iš 700 
teaplankyti 27), bet susitikti su 
gyvais žmonėmis, užėmusiais 
plytų ir vaizdų vietą toje sąmo
nėje, kuri save laikė lietuviu, o 
dabar po skaudžių pamokų 
ramiai save telaiko lietuvių 
kilmės. 

Per tuos ketverius atviresnių 
ryšių metus savaime, gal labiau 
sąmon ingomis p ra tybomis , 
vyksta tam t ikras atsirisimas 
nuo Lietuvos, moksliškai ta
riant, e inama iš subjektyvumo 
į objektyvesnę laikyseną. Lietu
vos a t e i t i s , sakoma, pačių 
k r a š t o gyventojų r a n k o s e 
(žinoma, nepermąsčius tokių 
kaip dr. Jonas Basanavičius, bu
vusiu t ikru išeiviu, kaip mes). 

Taip išgyvena Lietuvoje net 
nebuvęs jaunimas, kaip ir po 
1988 m. ilgiau padirbę asmenys. 
VII Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso, vykusio prieš pu
santrų metų, aiški išvada buvo: 
tur ime visų pirma rūpintis 
savimi, kad galėtume tuo, ką 
sugebame ir pajėgiame, Lietu
vai padėti. Nusivylę ar apsivylę 

nesusiderinusiomis pastango
mis Lietuvos įstaigoms, val
džiai, organizacijoms, Bažnyčiai 
padėti prasi tar ia: „Darėme, ką 
galime; dabar nuo jų priklauso 
— ir tegul nesiskundžia". 

D a u g y b ė j a u n ų l i e t u v i ų 
kilmės žmonių nori prisidėti 
prie Lietuvos atgimimo — ir 
t u r ė s t a s v i s a s p a m o k a s 
išmokti, kai romant iškas vaiz
dinys kinta į sovietinio palikimo 
tikrovę ir kai Lietuvos būklė 
nėra tokia išskirtinė, kiek ją 
mylintis norėtų: ji beveik viskuo 
sutampa su bet kuria buvusia 
sovietine šalimi, nuo Estijos ligi 
Albanijos. 

Ojektyvumą nuo šal tumo ap
saugo r y š i a i su L i e t u v o s 
žmonėmis, kurių dvasia a r pats 
vidus savęs nėra „pardavęs". 
Tai yra asmenys, kurie nenu
stoja ieškoti „daugiau", t rokšt i 
Dievo, nors ir Jo vardo nežino
tų. „Jie išsiilgę Tavojo veido", 
kaip psalmėse rašoma. Kokios 
bebuvo ar tebebūtų gyvenimo 
ekonominės, doros, šeimos ar 
k i to s są lygos , šie ž m o n ė s 
neuždaro dvasios ar sąžinės (vie
tos, k u r i a Dievas į žmogų 
prabyla) durų. 

Ruošdamasis kelionei, žinai, 
kad t r u k s patogumų, kur ie 
k i t u r s a v a i m e s u p r a n t a m i , 
Tačiau rūpi ne sava padėtis , o 
senelių a r šeimų su mažyliais. 
Šioje kelionėje 90<£ vežamų 
daiktų gabenami kitiems — mo
tina siunčia sūnui, duktė senam 
tėvui, vyras žmonai, sesuo se
seriai. Keliauja vaistai vėžio už
k l u p t a i , m e š k i u k a s g imta 
dieniui, tabletės gimdysiančiai, 
š v i r k š t a i p s i ch in i a i s u k r i 
tusiam, ba tukai neseniai tėvą 
praradusiems, pašaipėlė vyro 
paliktai šeimynėlei, tepalas ūki
ninkės rankoms, dail ininkui 
daža i , f i l a t e l i s t u i v o k a i , 
dovanėlė naujai p roanūke i . 
J au t rūs žmonės su savo s iunta 
a t sk i ra i į spaudžia pinigėl į , 
kurių apsčiai užtenka už virš
svoriui apmokėti . Tik dabar 
suskambink visiems apie lauk
tuves pranešti — ir lauk kiek
vieno į rankas meilingai įduotą 
daiktelį perduoti — ir suk galvą, 
ką sakyti, kai beveik be išimties 
kvies užeiti į namus arbatėlės, 
susipažinti. 

Eina šalpa seselėms vienuo

lėms, vyru vienuolijoms, Kaune 
j ėzu i tų mokyklai, katalikiš
koms mokykloms, ir sunkiai 
naujų ateivių uždirbti pinigai — 
jų šeimoms toli. Dokumentai, 
p rašymai , atsakymai, prenu
mera tos , užsakymai ir nesu
skai tomi laiškai. 

Rūpi ir žmonės, su kuriais 
Viešpats suvedė, su kuriais 
dal i jamės dvasine parama, ku
r i e t ik pradėję rasti atsparos 
r a m s t į a r nedrąsiai žengia 
savimi ir kitais pasitikėjimo 
keliu. 

K a d a n g i tenka da lyvaut i 
Ry tų Europos sielovados ra
teliuose a r atsakyti į klausimus 
apie Lietuvos Bažnyčią, kelionė 
b ū t i n a galimybė nujausti nuo
t a i k a s , uždavinius, laikyseną 
v i suomenė je , pažangą reli
g in iame auklėjime, rūpesčiu 
vargingaisiais. Išeivija labai 
s i e l o j a s i vaikų n a m ų bei 
inval idų ir senelių prieglaudų 
reikalais, tai ir čia reikia teirau
t i s , gal labiau - klausytis. 

Klausais i ir pamokslų, ryji 
visą katalikišką spaudą, lyg 
kok į gyvas t ingumo termo
metrą . Kartais tik po ilgesnio 
la iko pastebi, kaip atvykėlio 
žodeliai nesiderina su Lietuvos 
Bažnyčios supratimu. Pavyz
džiui, po daug pamokslėlių per 
Gavėnią apie didįjį Velyknakčio 
išgyvenimą — krikšto atnauji
n imą — pagaliau susigaudai, 
kad Gavėnia yra apie kančią ir 
n u o d ė m ę (nes Krikšto sak
r amen to pirmykščioji ir galin
goji re ikšmė ateina t ik su Va
t ikano II dvasia). Ir „gauni bar
t i " , kai Susitaikinimo („išpažin

t ies" pokalbiuose per švelnu — 
būna tikinčiųjų, kurie t i k gerai 
katal ikiškai jaučiasi, ka i kalti
nami ar išbarami, o ne priglau
džiami prie Dievo širdies. 

Lauki pokalbių su j aun imu — 
s k a u t a i s , a t e i t i n i n k a i s — 
pasakojimų apie indėnus ar 
l i e t u v i u s , j a u k i ų m a l d o s 
valandėlių susėdus ant kilimo, 
p a s k a i t ė l i ų , o l a b i a u s i a i 
klausimų studentų t a rpe . Su 
va ikuč ia i s chor is ta is , ,paiš-
dy kauti ' arba kaip jie sako „pra
juokinti" , su studentais giesmi
ninkais pasvajoti apie ta i , kas 
galėtų katalikų bendruomenėje 
vykti. Žodeliai per radiją ir tele
viziją, kad žmonės, išgirdę 
pokalbius, žinotų, jog atėjo pro
ga atnešt i daiktus ir laiškelius 
kel ionei a n t r o n p u s ė n per 
Atlantą. 

Rūpi ir susitikti su išeivijos 
asmenimis, dirbančiais valdžiai, 
Bažnyčiai, kul tūrai , šviet imui, 
sveikatai . Jeigu būtų mano 
tvarka , Lietuvoje būtų kape
lionas (ar dvasios vadovė) ten il
giau dirbantiems išeiviams, o 
išeivijoje — iš Lietuvos kunigas, 
užsienyje studijuojantiems, nau
j iems imigrantams, a t l iekan
t iems stažą. Kiekvienam, kiek
vienai globos ir ryšių reikia. 

J a u švinta pro lėktuvo langą 
po trumpos nakties iš Čikagos; 
artėjame prie Lietuvos. 

Ką ši kelionė atneš — kiek 
išmoksima, kiek dar t ampr i au 
susirišima, kokių nuoskaudėlių 
pat i rs imą, kokių uždavin ių 
parsivešimą namo iki kitos 
kelionės? 

A n t a n a s Sau la i t i s , S J 
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A.tA. 
Aviacijos kapit. KAZIUI RIMUI 

m i r u s , jo žmoną AGUTE, sūnų su še ima, g imines ir 
ar t imuosius š i rdingai užjaučiame. 

Rita 
Jūratė 
Benito 
Juozas Nausėdai 

A.tA. 
KPT. KAZIUI RIMUI 

mirus, žmonai AGUTEI, sūnui ŠARŪNUI ir ar t imie
s iems re i šk iame giliausią užuojautą. 

Marija Tyrulienė ir sūnus Povilas 

Uoliam BALF 'o darbuotojui 

A.tA. 
Aviacijos kapitonui KAZIUI RIMUI 

Amžinybės poilsin išėjus, jo žmoną, sūnų ir v i sus 
art imuosius nuoširdžiai užjaučiame, k a r t u l iūdėdami. 

BALF'o Gage Parko 56 skyrius 

A.tA. 
JULIJAI JAKIENEI 

mirus , r e i šk i ame nuoširdžią užuojautą jos brol iui 
JONUI VIZGIRDAI su šeima, vis iems g iminėms ir 
a r t imies iems. 

L. Balnienė 
A. G. Dūdai 
VI. K. Kartanai 

R. Krivienė 
M. Šaulienė 
A. J. Vitkauskai 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEOZIE AVENUE 
EVEROREEN RARK, IL 60642 
TEL. (703) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

* 
>r 

Niekas negalėtų abejoti, kad „angeliukas" dovanos nevertas. Kalėdų senelis 
taip pat neabejojo ir Chicagos Lituanistinės mokyklos mokinukę apdovanojo. 

Nuotr. M. Vidzbelio 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines " individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiom s kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime 
Informacijai skambinti. 1-706-422-3O00. Darbo vai., pkmad. , «*»-
tred. , ketvfrtd. Ir penktd. 9 v.r.—S v. p.p. TreM. • v.r.—7 v.v. 

A.tA. 
JUOZAS LEŠČINSKAS 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š.m. vasario 
mėn. 7 d. St. Mary's ligoninėje, Livonia, Michigan mirė a.a. 
Juozas Leščinskas, sulaukęs 89 m. amžiaus. 

Giliame nuliūdime liko posūnis ir marti — Algirdas ir 
Ismena Lefkiai ir kiti giminės Lietuvoje. 

Velionis priklausė St. Butkaus Šaulių kuopai, Amerikos 
Lietuvių Tautinei sąjungai ir Amerikos Lietuvių Balso radi
jo klubui. 

Velionio kūnas bus pašarvotas Harris laidotuvių koplyčioj, 
15451 Farmington Road, Livonia, Mich. Lankymo valandos 
bažnyčia, kur 10 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
vak. Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario mėn. 10 d. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos 
bažnyčią, kur 10 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. 

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Algirdas ir Ismena Lefkiai. 

Laidotuvių direktorė Yolanda M. Zaparackienė tel. (313) 
554-1275. 

A.tA. 
kpt. KAZIUI RIMUI 

min i s , žmoną AGUTE, sūnų ŠARŪNĄ, marčią VIDĄ 
i r a r t imuos ius nuoširdžiai užjaučiame. 

Čikagos Lietuvių Tautodailės Institutas j 
GAIDAS-DAIMID 

E U D E I K I S 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 
4330-34 S. California Avenue 

Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PFTKUS 

DONALD M. PETKUS 

• \ 
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x „Giedrė Kaukaitė dai-
' nuoja tarytum tiesiai į širdį", 

rašo Norvegijoj kritikas Frank 
Hogberg. Ja, kartu su pianiste 
Gražina Ručyte, galėsime gėrė
tis „Draugo" koncerte vasario 
28 d. Jaunimo centre Čikagoje. 
Bilietai gaunami J. Vaznelio 
prekyboje tel. (312) 471-1424, 
2502 W. 71st St., Chicagoje, IL 
60629. 

x Prof. dr . Jonas Žekonis, 
-^Kauno Medicinos akademijos o-

dontologijos fakulteto dekanas, 
ADAAL — Amerikos Dantistų 
dantų apsaugai Lietuvoje pa
gerinti draugijos kvietimu, 
antradieni, vasario 16 dieną, at
vyksta į Čikagą. Čia jis su 
ADAAL vadovaujančiais 
asmenimis aptars steigiamos 
prie Medicinos akademijos 
Kaune, apmokomosios dantų 
klinikos reikalus, o, be to, daly
vaus ir Amerikos Dantistų 
sąjungos suvažiavime Čikagoje. 
Su prof. Žekoniu galima susi
siekti, skambinant daktarui Le
onidui Ragui telefonu (708) 
529-0955. Čikagoje prof. 
Žekonis numato pabūti mėnesį 
laiko. 

x Nekalto Prasidėjimo pa
rapijai paremt i vasario 21-22 
dienomis ruošiamo Užgavėnių 
savaitgalio — Mardi Gras 
renginio laimėjimams labai 
reikalingi laimikiai (fantai). 
Turintieji gerų ir švarių daiktų 
prašome atgabenti juos į para
pijos salę (44 gatvė ir California 
Ave.) sekmadienį tarp 8 v.r. ir 
1 v. p.p. ir įteikti juos LB Brigh-
ton Parko apylinkės valdybai. 

x „Sun Times" dienraštis 
vasario 4 d. laidoje Čikagos 
įvykių skyriuje skelbia Lietuvos 
Konsulato rengiamą 75 metų 
sukaktuvinį pokylį, kuris bus 
TASario 20 d. Stouffer Riviere 
viešbutyje. 

x „Draugas" , popiežiaus Jo
no Pauliaus II istorinio apsi
lankymo Lietuvoje proga, orga
nizuoja Amerikos lietuvių ke
lionę į Lietuvą rugsėjo mėnesio 
pirmosiomis dienomis. Prašome 
registruotis iš anksto American 
Travel biuro įstaigoje 
1-708-422-3000, kuri suteiks 
daugiau informacijų. Šiuo metu 
žinoma, kad popiežius Lietuvoje 
bus rugsėjo 4-8 dienomis. Kokio
se vietovėse popiežius lankysis, 
bus pranešta vėliau. Amerikos 
lietuvių ekskursijos Lietuvoje 
galės tęstis dvi savaites, o jei 
kas norėtų, tai ir ilgiau. Labai 
svarbu jau dabar užsisakyti sau 
vietas. 

(sk) 

x MAISTO SIUNTINIAI-
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) 

x Irenos Smieliauskienės 
tautinių šokių vienetas Grandis 
supranta, kaip svarbu išlaikyti 
Lietuvos konsulatą. Grandiečiai 
atliks programą vasario 21 d. 
per LB Brighton Parko apylin
kės rengiamą koncertą Jaunimo 
centre. Koncerto pradžia 2 vai. 
PP-

x Diana Petrušytė ir Steven 
Lindgren sausio 27 d. susilaukė 
sūnelio. Naujagimiu džiaugiasi 
tėvai, seneliai Audronė ir 
Vytenis Petrušiai, prosenelės — 
Janina Petrušienė ir Halina 
Bagdonienė ir —jau penktosios 
kartos atstovė — promočiutė — 
Filomena Tarulienė. Jau antrą 
kartą šioje šeimoje yra penkios 
generacijos, nes Diana buvo 
šešerių metų, kai mirė jos 
promočiutė Marija Adamka-
vičienė. 

x Lietuvių Moterų klubų 
federacijos Filadelfijos klubo 
pirmininkė Snieguolė Jurskytė 
klubo vardu atsiuntė „Draugui" 
didesnę auką, o laiške rašo: 
„Mūsų spauda turi būti lietu
viškos rašybos saugotoja nuo ko
munistinės Rusijos užmesto žo
dyno, kuris be apdairos varto
jamas šiandieną Lietuvoje ir jau 
skverbiasi net į mūsų išeivijos 
rašybos lapus. Su skaudančia 
širdimi skaitom Lietuvos 
spaudą ir girdim jų žodį, pilną 
nepateisinamų svetimybių, 
keistų galūnių, iškraipytų 
vardų, pavardžių, pavadinimų. 
Televizorius, investicijos, turai, 
fermos, merai, batalijos, deputa
tai, lyderiai, rajonai, mitingai, 
rentos, memorialines kompozi
cijas ir kalėdinis miraklis, tai 
tik keletas liūdnų pavyzdžių". 

x EI ena Kolosovienė, 
Northbrook, 111., atsiuntė auką 
už kalėdines korteles, kuri pri
taria Dalios Bobelienės sausio 5 
d. „Aplink mus" pasisakymui 
dėl kalėdinių kortelių, o nuo 
savęs prideda, kad kortelėse 
nieko nereikėtų spausdinti, nes 
kiekvienas įrašytų ką jis nori. 
Tokių nuomonių kaip jos yra 
daug „Draugo" skaitytojų. 

x Tradicini Užgavėnių šiu
pinį rengia Mažosios Lietuvos 
Lietuvių draugija šeštadienį, 
vasario mėn. 20 d. 6:30 vai. 
vakare „Mabenka" restorane, 
7844 So. Cicero Ave., Burbank, 
IL. Meninė programa: daini
ninkas muz. Algimantas Bar-
niškis, dainininkės Liucija 
Atkočiūnienė ir Jurgita Ša-
dienė; karšta vakarienė su tra
diciniu šiupiniu. Šokiams gros 
estradinis Algimanto Barniškio 
orkestras. Stalus prašome iš 
anksto užsisakyti pas: Apolina
rą Bagdoną, tel. (312) 925-7215 
arba V. Žiobrį, tel. (708) 
598-4603 arba R. Buntiną, tel. 
(708) 969-1316. Visuomenė nuo
širdžiai kviečiama dalyvauti. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" ketvirt i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos, labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai, pristatomi per 10 
darbo dienų į namus. Kreip
tis; „ŽAIBAS', 9626 So. 79th 
Ave., Hickory Hills, D 60467, 
tel. 708430-8090. 

(sk) 

Skaitykime ir remkime vienintelį išeivijos 
lietuvių dienraštį 

Sudarydami testamentus, bent dalį turto 
palikime "Draugo" dienraščiui 

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

D R A U G A S 
MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS 

IR KULTŪROS ŠVYTURYS. 

Jauniai 

CHICA 

KONSULATE 

Vasario 14 d. 
Respublikos pi 
mai. Visiems ri 
balsavimo lap 
siuntinėti pra 
Balsuojantiej 
balsavimo lapei 
pažymėjimu tur 
ambasadą Vaši 
jie ją pasiektų r 
12 d. Čikagoje 
rintieji balsi 
padaryti r i r 
sekmadieni, va 
9 vai. ryto ligi 
Seklyčioje, 27 
Street, Chicago 
tvarko Lietuv 
konsulatas, tan 
rinkiminę koi 
įeina S. Dauliei 
A. Valavičių 
rinkimais sur 
prašome kreip 
domis Q0 vai. ; 
pietų) į Lietu 
konsulato įsta 
laski Rd.. dm 
312-582-5478. 

LIETUVC 
LIETUVOS P 

Viena stipria 
tyvosios išeivi 
yra Lietuvos \ 
religinių ideal 
yra uolūs Lieti 

Čikagos Mari 

x F. Radis 
Ark., atsiuntė 
kalėdines kort 
rių, bet kortel 
tenkintas, nes j 
todėl į Lietuv£ 
ti. Lietuvos žn 
buvo maitinan 
norėtume sa> 
sveikinti tik 
ginėmis kort 
linki visiems 
lietuviškame ( 

x G r e i t a i 
pi ldau Incon 
esant, atvykst 
tarimui kreip 
tel. 708-656-24 

x GRAIKU 
lopšys. Aplan 
šventovę, OI; 
apžiūrėsime Ai 
mybes... Acr 
senamiesti, So 
ant Adrijos k r 
i Rhodes, Myl 
ir Kusadasi i 
datos gegužės 
1993. Vietų s; 
registracija pr 
sario 20 dieno 
International 
79th Ave., Hi< 
60457. Tel. 70) 

lusi Chicagos Lituanistinės mokyklos mokinuką: mielai pasirodė K; 

dal 
AGOJE IR APYLINKĖSE įan 

Bu 

AS PRIMENA 

. vyksta Lietuvos 
>rezidento rinki-
inkėjams JAV-se 
peliai buvo iš-
aėjusią savaitę, 
ji paštu savo 
slius su balsavimo 
iri pasiųsti į mūsų 
lingtone taip. kad 
ne vėliau vasario 
2 asmeniškai no-
;uoti tą galės 
nkimų dieną, 
asario 14 d., nuo 
i 4 vai. po pietų 
711 West 71st 
o, 111. Balsavimus 
vos generalinis 
m tikslui sudaręs 
miisiją, į kurią 
snė, B. Siliūnas ir 
us. Visais su 
rištais reikalais 
ptis darbo valan-
ryto iki 1 vai. po 

uvos generalinio 
aigą, 6500 S. Pu-
icago, 111. 60629. 

OS VYČIŲ 
PRISIMINIMAI 

ausiu mūsų anks-
ijos organizacijų 
Vyčiai. Jie švyti 
lų įsisavinimu ir 
;uvos reikaluose, 
rtiniąue restorane 

} iš Hot Springs, 
j didesnę auką už 
-teles ir kalendo-
jlėmis esąs nepa
jos nėra religinės, 
ą negalis jų siųs-
monės daug metu 
mi šlamštu, todėl 
tvo gimines pa-

gražiomis, reli-
telėmis. Laiške 

Dievo palaimos 
darbe. 

ir s ą ž i n i n g a i 
me Tax. Reikalui 
stu j namus. Susi-
ptis: Gediminas, 
2550. 

(sk) 

JA, civilizacijos 
įkysime Delphi 
l y m p u s kalną, 
ktėnų miesto įdo-
ropol is , P l a k a 
ounion Šventovę 
ranto. Plauksime 
r konos. Patmos 
salas. Kelionės 

s 11 d, iki 22 d. 
skaičius ribotas, 
riimama iki va-
os. Kreiptis G. T. 
I Travel 9525 So. 
ickory Hills, IL 
»-430-7272. 

(sk) 
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vasario 7 d. Vidurvakarių 
distrikto Lietuvos vyčiai turėjo 
jau 33-čią metinį banketą su 
patriotine programa, minėdami 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 75 metines. Susi
rinko apie 400 svečių. Orkestrui 
grojant maršą, buvo įvesti 
garbės svečiai. Prie garbės stalo 
•sėdėjo kun. P. Cibulskis, A. Bra-
zienė, kun. Ant. Zakarauskas, 
Ev. Oželienė, R. Boris, A. Klei-
zienė, Alg. Brazis, gen. kons. V. 
Kleiza. Maršui vadovavo kun. J. 
Kuzinskas. 

Iškilmę a t idarė banketo 
vadovė Ev. Oželienė, dėkoda
ma gausiai susirinkusiems, 
džiaugėsi vyčiams rodomu pasi
tikėjimu ir pasidžiaugė, kad 
bus pagerbtas Lietuvai pagalbos 
organizatorius R. Boris, Aid to 
Lithuania prezidentas. 

Vadovaujant solistui Al. Bra
ziui, sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai, fortepijonu palydint 
Aldonai Brazienei. Kun. J. 
Kuzinskas maldoje palaimino 
susirinkusius, o Alg. Brazis 
visus pasveikino, palinkėjo 
laimingo vakaro. Iškilmę pra
vedė kun. Ant. Zakarauskas, 
sklandžiai naudodamas anglų ir 
lietuvių kalbą ir įvesdamas 
smagaus humoro. 

Gen. kon. V. Kleiza savo 
sveikinime skatino vyčius, dir
bančius dėl Lietuvos, pažymė
damas, kad Lietuva tur i 
problemų, bet jas išgyvens. P. 
Michalski perdavė gubernato
riaus sveikinimus. Po to buvo 
skambi meninė programa. 
Instrumentinei muzikai su
darant palydą, Alg. Barniškio 
orkestras „Seklyčia" atliko 
patriotines dainas apie motulę 
augintojėlę, apie Lietuvą, apie 
mūsų trispalvę, o prisijungus 
sol. Alg. Braziui . skambėjo 
..tango nokturnai"' ir kitos 
melodijos. 

Šioje iškilmėje buvo pagerbtas 
..Aid to Lithuania" prezidentas 
Robertas Boris. Jam Ev. 
Oželienė įteikė garbės žymenį. 
Robertas Boris yra gimęs 
Detroite. Savo ryžtingu darbu 
pasiekė, kad net 6 milijonų 
dolerių vertės vaistų buvo pa
siųsta Lietuvos ligoninėms. Jis 
pats vyko į Lietuva prižiūrėti, 
kad mediciniški reikmenys 
būtų gerai paskirstyti. 

R. Boris dėkojo už jam su
teiktą garbę. Skatino visus lan
kyti savo gydytojus ir prašyti jų 
gaunamus vaistu pavyzdžius 
dovanoti siuntoms į Lietuvą. 
Džiaugėsi, kad čikagiškiai Al. 
Brazis, Ev. Oželienė, adv. S. 
Kuprys yra įsijungė i šią talką. 
Iš viso net 1400 savanorių pa- „ ^ 
tarnavo, telkiant medikamen- ^ 
tus Lietuvai, prisidėjo net kita
taučiai. Iš moksleivių surinkta 
nemažai rašymui reikmenų, 
kurie bus pasiusti Lietuvos 
mokiniams. 

Skatino jungtis į ekskursij? Robert 
kuri veš lietuvius i Lietuv pagali 
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ėdų eglutės programoje. 
Nuotr. M. Vidzbelio 

vauti Jono Pauliaus II 
ymosi iškilmėse nigs. 3-7 d. 
o perska i ty ta g a u t a 
tinimo telegrama iš Detroi-
yčių. 
dlmei baigiantis, pirm. Al. 
is padėkojo organizaciniam 
itetui, programos atli-
ms. Vyčių dvasios vadas 
P. Cibulskis baigiamoje 

kos maldoje suminėjo tuos, 
e šiemet jau nebedaly vavo 
įvo praeitais metais mirę. 
įos pasimelsta. Baigta Mai-
D daina „Lietuva brangi", 
sa iškilmė praėjo sklan-
i, įspūdingai, be ilgų kalbų, 
iai dar galėjo pasišokti, o 
jautė nuoširdžią pagarbą 
uvos Vyčiams. 

Juoz . Pr . 

tARADO VAIRAVIMO 
LEIDIMĄ 

mgiau kaip 12,000 Illinois 
itijos vairuotojų, kur ie 
žsi mokėjo pabaudų už nele-
ai pastatytus automobilius, 
tiai prarado vairavimo 
2S. 

Illinois valstijos sekreto-
is įstaiga metų pradžioje 
mtinėjo perspėjimus visiems 
uotojams, kurie buvo gavę 
ar daugiau pabaudų, 

įgiau kaip 8,000 vairuotojų 
pabaudas apmokėjo ir į 

itijos iždą įnešė per 4 mil. 
irių — kiekvienas viduti-
;ai po 500 dol. Kol kas dar 
nišspręstos apie 7,000 vai-

:ojų bylos. Jeigu visi pabau-
užmokėtų, Illinois valstija 
;urtėtų bent 17 mil. dolerių. 

per daug ištirpusio ŠA 
vyriausybės nustatyt 
skalę, saugus vandu< 
rėti 15 dalelių švin< 
dalelių vandens, o 
tame pačiame kieky 
100 dalelių švino. Ta 
tas vanduo rastas ne 
te, bet ir 29 priemie 

Švinas į vandenį n« 
ežero, bet iš švinin 
t i ek io vamzdžių, 
senesniuose namuos 
kur vamzdžiai jau v 
pap ra s t a i būdavo 
švinu. Švinas yra be 
spalvos, todėl jį 
vandenyje neįmanor 
sia duoti vandenį 
EPA patvirtintai lai 

Žmonės, kurie gyv< 
se, statytuose prieš 1 
daugiaaukščiuose ps 
net naujesniuose na: 
vandentiekio vamz< 
dyti švinu, turėtų sa 
pa t ik r in t i . Vande 
tamentas kartu su s 
vartotojams pradėjo: 
perspėjimus. Ypač 
saugotis šeimoms 
vaikais, nes švine 
dijimas iššaukia nei 
nenormalumus. 

EPA pataira nėgei 
toti maisto gaminimi 
kuris 6 ar daugia 
buvo vamzdžiuose 
nakties nevartojime 
vandenį pirma palei: 
bėgtų bent 2 minute: 
vaikams maistą, ne\ 
vandens iš čiaupo, ne 
vandenyje greičia 
švinas, dėl to daugi, 

NAUJI GAT 
PAVADINIMŲ V 

Čikagos miesto S 
komisionierius J. F 
nešė, kad, pradedi 
8 d., mieste bus pa 
1100 didžiųjų gatv 
pakeičiant juos daug 
lengvai ir iš tolo įs 
Naujieji užrašai pac 
tojams greičiau atras 
gatvę ir tuo pačiu ler 
vokti nepažįstamoje 
Dvejų metų lai 
tikimasi pakeisti ma 
gatvių parašų didesn 
žose — iki šiol buvo j 
175. 

Naujieji parašai y 
žaliomis raidėmis, n 
colių aukščio ir 4 p 
P a r a š ų pagamir 
įtaisymas sankryžos 
miestui 580,360 dol 

ŠVINAS ČIKAGOS 
VANDENYJE 

PATRULIUOS 
POLICININ 

ikagos miesto Vandens de-
t amentas vėl perspėja 
entojus dėl pavojingo švino 
kio vandenyje. Pe rna i 
kričio mėnesį atlikti tyrimai 
odė. kad Čikagos vandenyje 

Čikagos meras R 
Daley parinko penk 
distriktus mieste, ki 
išbandoma nauja api 
gramą — policinini 
susipažinti su gyvei 
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Boris, Lietuvos Vyčių bankete 
Lietuvai! vasario 7 d. apdovanotas žy 

• 

fino. Pagal 
ą saugumo 
> tegali tu-
) bilijonui 

Čikagoje 
je yra net 
ip užkres-
i tik mies-
sčiuose. 
spatenka iš 
ių vanden-

esančių 
«e. Net ten, 
ariniai, jie 

sulydyti 
kvapo ir be 
pastebėt i 

na. Geriau-
patikrinti 

K>ratorijai. 
ma namuo-
930 metus, 
įstatuose ir 
muose, kur 
džiai suly-
vo vandenį 
ns depar-
ąskaitomis 
išsiuntinėti 
patariama 
su mažais 
> apsinuo-
įrologinius 

t i ir nevar
ai vandens, 
u valandų 

(pvz. po 
>) — reikia 
sti, kad nu-
s. Ruošiant 
rartoti šilto 
s karštame 
u t i rps ta 
au jo yra. 

VTŲ 
ŽRAŠAI 

usisiekimo 
. Boyle pra-
int vasario 
keista apie 
ių užrašų, 
didesniais, 
kaitomais, 
lės vairuo
ti reikiamą 
igviau susi-
apy linkėję, 
kotarpyje 
ždaug 2600 
ėsesankry-
>akeisti tik 

ra balti su 
įaždaug 18 
ėdų pločio, 
įimas ir 
se kainuos 
erių. 

PEŠTI 
KAI 

ichard M. 
is policijos 
iriuose bus 
saugos pro-
:ai mėgins 
įtojais, pa

rapijų organizacijomis ir va
dinamaisiais „blokų klubais", 
kad visi kartu galėtų sėkmin
giau kovoti su vis gausėjančiais 
nusikaltimais. Tarp parinktųjų 
vietovių yra ir Marąuette 
Parkas (10-tas distr iktas). 
Naujoji programa prasidės nuo 
š.m. gegužės 1 d. Jeigu ji pasi
rodys sėkminga, ilgainiui bus 
išplėsta visame mieste. 

IŠ ARTI IR TOLI 

JAV 

— Michigano apygardoje 
lietuviai pasisako už Lozo
raitį. Sekmadienį, vasario 7 d. 
Detroite LB Michigano apy
gardos valdybos pravestoje 
apklausoje 91% apklaustųjų 
pasisakė už St. Lozoraitį, 4,5% 
už Brazauską ir 4,5% dar 
neapsisprendę. Apklausoje daly
vavo 237 asmenys. 

— Violeta Gedgaudienė , 
Newhall, Calif., naujajai JAV 
LB Vakarų apygardos išrinktai 
valdybai skirstantis pareigomis, 
balsų dauguma buvo išrinkta 
valdybos pirmininke. 

Violeta taip pat yra Lietuvių 
Fondo įgaliotinė Amerikos 
Vakaruose. 

— Ambasadorius Česlovas 
S t a n k e v i č i u s , vadovaująs 
Lietuvos delegacijai derybose su 
Rusija, specialiai atvykęs iš 
Lietuvos, sausio 30-31 dalyvavo 
Lietuvių Fronto bičiulių Los 
Angeles sambūrio sukaktuvinių 
politinių studijų programoje. 
Pirmą dieną dalyvavo svarsty-
bose „Vyriausybės pasikeitimas 
ir tolimesnis politinio bei eko
nominio gyvenimo vystymasis 
Lietuvoje", o sausio 31 skaitė 
paskaitą „Santykių su Rusijos 
Federacija perspektyvos". 

Abi dienas Šv. Kazimiero 
parapijos salė buvo pilna. LF 
bičiulių Los Angeles sambūriui 
vadovauja Juozas Pupius. 
— Politinę kalinę Jadvygą 

B ie l i ausk ienę vasario 3 
audiencijoje priėmė buvęs 
Amerikos prezidentas Ronald 
Reagan. 

Bieliauskienę į Los Angeles 
iškvietė tuometinė LB Vakarų 
apygarods pirmininkė Angelė 
Nelsienė. Viešnia dalyvavo LB 
Vakarų apygardos suvažiavime 
sausio 23, kitą dieną pasakė pa
grindinę kalbą „Sausio 13-sios 
įvykių Vilniuje minėjime". 

Sausio 30 politinių studjų sa
vaitgalio programoje Bieliaus
kienė dalyvavo svarstybose 
„Vyriausybės pasikeitimas ir 
tolimesnis politinio ir eko
nominio gyvenimo vystymasis 
Lietuvoje" kartu su ambasado
riumi Č. Stankevičium, J. Ko
jelių, dr. E. Jarašiūnu, M. Len
kauskiene ir A. Ragausku. Dis
kusijas moderavo dr. R. Kontri
mas. Viešnią pas prez. Reagan 
palydėjo ir vertėjavo mokytoja 
Dalilė Polikaitienė. 

KANADOJE 

— Toronto Lietuvių filate
listų draugija išleido naują (nr. 
1, balandis) „Filatelistų žinių" 
biuletenį. Jis tik 4 puslapių, bet 
pateikia gausios informacijos 
apie Lietuvos ženklų kainas, 
pašto ženklų bei pinigų moty
vus, filatelistų suvažiavimus i r 
kt. Daugiausia žinių ir yra iš 
Lietuvos. 

— Toronto Lietuvių fila
telistų draugijos naują valdybą, 
išrinktą 1992m. gruodžio 17 d., 
sudaro: pirm. E. Macijauskas, 
sekr. A. Sampsonas, ižd. A. Vek-
terytė, biuletenio red. P. Barba-
tavičius; reviz. komisijoje yra A. 
Supronas ir A. Laurinaitis. 
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Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avcnue 

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

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




