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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Karinis tranzitas 
prilygs kariuomenės 

buvimui 
Vilnius, vasario 14 d. (Elta) — 

Rusijos karinis t ranzi tas per 
Lietuvą, jeigu bus į teisintas 
su ta r t imi , iš esmės prilygs šios 
kar iuomenės buvimui Lietuvo
je, pareiškė opozicijos vadas Vy
t a u t a s Landsbergis spaudos 
konferencijoje pirmadienį. To
kiu atveju, pabrėžė jis, būtų 
suku r t a s eksteri torinis kori
dorius, kuriame Rusija turė tų 
nemažai , teisių ir net t am t ikrų 
garanti jų. 

V. Landsbergis atkreipė dė
mesį, jog Kaliningrado srityje 
pastaruoju metu padidėjo poli
t inė ir ypač ekonominė krizė. 
Dėl to didelė kariuomenės kon
centracija šiame regione Lietu
vai darosi dar pavojingesnė. 

Ankstesnė Lietuvos valdžia, 
s akė opozicijos vadas, nuolat 
kėlė klausimą dėl Kaliningrado 
sr i t ies demilitarizavimo. Apie 
ta i Jungtinėse Tautose buvo 
užs iminęs ir Algirdas Bra
zauskas . Būtų paradoksalu , 
je igu Lietuva dabar prisidėtų 
prie tolesnio šio krašto militari
zavimo. O būtent į t a i ir veda 
ke t in imas pasirašyti karinio 
t ranzi to sutartį. 

Vy tau tas Landsbergis prie
k a i š t a v o , kad L i e t u v o s 
vadovybė nepareiškė protesto 
dėl to, kad Rusija nevykdo 1992 
me tų Helsinkio sus i t a r imų 
Juose užfiksuota, kad svetimo
je va l s tybė je n e g a l i b ū t i 
la ikoma kitos šalies kariuo
menė be tos valstybės sutikimo. 

Opozicijos vado nuomone, ge
r iaus ia išeitis būtų nukreipti 
Rusijos karinį tranzitą, aplen 
k ian t Lietuvos teritoriją, kaip 
dabar daroma su dalimi keleivi
nio transporto. Visi k i t i susita
r imai Lietuvai pavojingi. Nieko 
nepadės ir tarptaut iniai stebė
tojai, kuriuos žadama kviestis. 

Se imo r u d e n s ses i ja 
jau ba igs is 

Vasar io 17 d. turė tų baigtis 
Seimo rudens sesija. Kai kurių 
Seimo narių siūlymas pratęsti 
ją d a r vienai savaitei, t ikriau
siai, nebus priimtas. Apie tai 
spaudos konferencijoje pirma
dienį pranešė Seimo pirmininko 
pavaduotojas Juozas Bernato
nis. 

Seimo rudens sesija prasidėjo 
pernai rugsėjo 10 dieną. J i 
turėjo baigtis prieš šv. Kalėdas, 
tačiau buvo pratęsta iki vasario 
17-osios. 

Paskutinė sesijos diena. Juozo 
Bernatonio nuomone, gali už
t rukt i iki nakties. Po plenarinių 
rytinio ir vakarinio posėdžių, ko 
gero, bus surengtas dar ir papil
domas. 

Tikimasi , jog sesijos pabaigo
je b u s priimtas Seimo statuto 
galut inis projektas. Tokiu atve
ju, kovo 10 dieną prasidėsianti 
pavasario sesija vyktų pagal 
naujas, daugelio Seimo narių 
nuomone , demokra t i škesnes 
taisykles. 

Antradienio rytiniame ple
nariniame posėdyje bus pratęsta 
diskusija apie Lietuvos vidaus 
politiką. Jos pabaigoje kalbės 
minis t ras pirmininkas Adolfas 
Šleževičius, kuris šią diskusiją 
pradėjo praėjusį ketvirtadienį. 
Vėliau, baigiantis sesijai, dar 
bus surengta Vyriausybės va
landa. 

Lenk i jo je m i n i m a 
V a s a r i o 16-oji 

Pirmą kar tą Varšuvoje gyve
nantys lietuviai paminėjo Lie
tuvos valstybės atkūrimo dieną. 
Lie tuvos Nepr ik l ausomybės 
76-osioms m e t i n ė m s ski r tą 
šventę Lietuvos generaliniame 
konsulate surengė šio konsulato 
darbuotojai ka r tu su Lenkijos 
lietuvių bendruomenės Varšu
vos skyriumi. 

Apie Lietuvos kelią į nepri
klausomybę pranešimą skaitė 
Lenkijos Mokslų Akademijos Is
torijos Instituto mokslinis bend
radarb is , Lenkijos Lietuvių 
B e n d r u o m e n ė s p i r m i n i n k a s 
Bronius Makauskas . 

Buvo rodomas Lietuvos televi
zijos rež is ie r iaus Vidman to 
Puplauskio s u k u r t a s filmas 
„Ramybė jums. . . " apie popie
žiaus Jono Paul iaus antrojo 
vizitą Lietuvoje. 

P a s v e i k i n t i l i e t u v i ų su 
t au t ine švente a tvyko kitų 
Puplauskio s u k u r t a s filmas 
mažumų atstovai — ukrainie
čiai, ba l t a ru s i a i , vokiečiai , 
žydai, slovakai. 

Šiemet Varšuvoje bus gan pla
čiai paminėta vasario " 16-oji. 
Antradienį Karalių rūmuose 
atidaroma Lietuvos Telegramų 
Agentūros — Eltos ir Lenkijos 
spaudos agentūros PAP fotopa-
roda .,Šventasis Tėvas Lietuvo
je", sk i r ta Lietuvos Nepriklau
somybės dienai. Ta patį vakarą 
Varšuvoje gyvenantis žymus 
l ie tuvių d a i l i n i n k a s Stasys 
Eidrigevičius lietuvių tautos 
šventei skiria savo spektaklį 
..Baltasis e lnias" . 

Lietuvos valstybės a tkūr imo 
76-osios metinės bus paminėtos 
ir Punske. 

P a s k i r t a s n a u j a s 
„L ie tuvos a i d o " r e d a k t o r i u s 

Iš ..Lietuvos aido" vyriausiojo 
redaktoriaus ir uždarosios akci
nės bendrovės valdybos pir
mininko pareigų atleistas Sau
lius Stoma. Naujuoju bendrovės 
valdybos pirmininku ir ..Lietu
vos a ido" redaktoriumi tapo 
Lietuvos Seimo narys Saulius 
Šaltenis. 

Uždarosios akcinės bendrovės 
valdybos posėdyje buvo atsta
t y d i n t a uždarosios a k c i n ė s 
bendrovės „Lietuvos a idas" 
valdyba ir paskir ta nauja. 

Pasak „Lietuvos aido" vyriau
siojo redaktor iaus pavaduotojo 
Valentino Ardžiūno, Saul iaus 
Stomos paslaugų atsisakyta dėl 
profesinių ir finansinių prie
žasčių ir s iekiant atnaujinti 
laikraštį. Mat, laikraštis pa 
staruoju metu turi tokių sun 
kūmų, kurių neturėtų turėt i . 
Ne visada laikraštis išeina 24 
puslapių, kaip buvo žadėta. Be 
to, daug kas buvo nepatenkin
tas vyriausiojo redaktoriaus va
dovavimo stiliumi, ypač žurna
listai. 

Galimas daiktas, kad pasikei
tus redaktoriui , šiek t iek gali 
pasikeisti ir laikraščio pozicija, 
sakė Valentinas Ardžiūnas. Re
dakcija nusiteikusi, kad laik
raštis būtų nepartinis. 

Kaip pavyko sužinoti, Saulius 
Stoma neket ina išeiti ir tikisi, 
kad j am po derybų bus pasiūly
tos gana atsakingos pareigos šio 

Jungtinių Tautų pajėgų Bosnijoje vadas, Britanijos lt. gen. Sir Michael Rose, paprašė žvalgybos 
lėktuvų ir radarų bei rūpinasi padvigubinti Bosnijoje esančių taikos palaikytojų skaičių, kad būtų 
kaip užtikrinti paliaubų tesėjimą. Čia jis kalbasi apie paliaubas su Sarajevo miesto gyventojais. 

Reikia nustatyti užsienio 
politikos strategiją 

Vilnius, vasario 12 d. (AGEP 
— Savo metinio pranešimo apie 
šalies vidaus i r užsienio politi
ką santraukoje, skaitytoje Lie
tuvos Seime vasario 10 d., prezi
dentas Algirdas Brazauskas pa
sakė, kad Lietuva iki šiol neturi 
„aiškaus Lietuvos buvimo" Eu
ropoje modelio, todėl spren
dimus dažnai diktuoja vienadie
nės aktualijos, o ne ilgalaikė 
perspektyva". 

Prezidentas pažymėjo, kad 
užsienio reikalų ministerija 
turėtu nustatyt i Lietuvos poli
tikos strategiją atskirų šalių ar 
regionų atžvilgiu. 

Antra vertus, A. Brazauskas 
teigė, kad „pastaruoju metu 
Lietuva tampa vis labiau žino
ma pasaulyje ka ip šalis, vyk
danti solidžią, prognozuojamą 
užsienio politika, derinamą su 
Europos Sąjungos valstybėmis". 

Pernai, kaip mano preziden
tas A. Brazauskas, „nemaži 
pakitimai įvyko Baltijos šalių 
santykiuoe". Be to, Lietuvos 
užsienio politikoje pradeda įsi
tvirtinti nauja formulė „trys 
plius penki". „Tačiau ir čia yra 
problemų. Santykiuose su Šiau
rės šalimis mes da r nesugebame 
naudotis siūloma parama, nero
dome iniciatyvos, o išsijudi-

Parama žemdirbių 
streikui 

Vilnius, vasario 12 d. (AGEP) 
— Aštuonios Lietuvos politinės 
ir visuomeninės organizacijos 
pareiškė, jog remia vasario 10 d. 
pradėtą žemdirbių streiką. 

Pareiškimą pasirašė Darbi
ninkų Sąjungos, Demokratų, 
Krikščionių Demokratų, Tėvy
nės Sąjungos (Konservatorių) 
partijų. Lietuvos Sąjūdžio, Tau
tininkų Sąjungos, Žemės Savi
ninkų Sąjungos bei Pensininkų 
ir Invalidų Socialinės Apsaugos 
ir Teisių Gynimo Tarybos ats
tovai. Jų paskelbtame pareiški
me streiko rėmėjai raginami 
padėti užmegzti kuo daugiau 
tiesioginių prekybinių ryšių 
tarp gamintojų i r vartotojų. 

dienraščio redakcijoje. 
Manoma, kad permainos „Lie

tuvos a ide" vyksta ne be įta
kingų opozicinių jėgų diriga
vimo. 

n a m e , i r ta i ne visuomet ope
r a tyv i a i , t ik gavę parengtus 
p ro jek tus" , pastebėjo A. Bra
zauskas . 

Dvišalių santykių su Vakarų 
vals tybėmis srityje A. Brazaus
k a s išskyrė santykius su Vokie
t i ja . „ J i e y ra intensyvūs ir 
beveik galėtų būti gerų santy
k ių su gal inga Vakarų valstybe 
e ta lonu , je igu tik ger iau išnau
do tume ekonomines bendradar
b iav imo galimybes". 

Užsienio reikalu ministerija, 
m a n o A. Brazauskas , pasinau
dojusi šiuo pavyzdžiu, galėtu 
i š rad ing iau plėtoti Lietuvos 
san tyk ius su Didžiąja Britanija. 
Prancūzi ja . Italija. JAV. 

Lietuvai būtų naudinga už
megzti glaudesnius santykius 
s u Balkanų , Artimųjų Rytų 
v a l s t y b ė m i s bei t o k i o m i s 
ša l imis kaip Austrija, Švei
carija, Turkija, Izraeli? ir Kana
d a , pa sakė prezidentas. 

Prasidėjo žemdirbių 
streikas 

Vilnius , vasario 10 d. (AGEP) 
— Ketvirtadienį prasidėjo visuo
t i n i s Lietuvos žemdirbių strei
k a s . Ka imo žmonės raginami 
vežt i p ieną ne į pienines, o 
t ies ia i pardavinėti miestuose. 
S t re iko komitetas ir Ūkin inkų 
Sąjungos taryba galutinai nu
sprendė streikuoti, ka i paaiš
kėjo, kad kitaip nepavyks susi
t a r t i su valstybinėmis pieną 
perdirbančiomis gamyklomis. 

Pagr indin ia i ūkininkų reika
lav imai — pakelti pieno supir
k i m o k a i n a s ir laiku sumokėti 
p i n i g u s už at iduotą pieną. 
Dabar fabrikai pieną superka po 
3 0 centų, o parduoda po 70 
cen tų už litrą. Streiko metu 
ū k i n i n k a m s bus mokama po 45 
cen tus už litrą, ir s treiko komi
t e t a s rūpinsis, kad gyventojams 
j i s būtų parduodamas po 55 cen
t u s . 

Tačiau Biržų rajono ūkininkai 
nerodo didelio noro streikuoti . 
Rajone veikianti Akcinė bendro
vė „Biržų pienas" superka 
p ieną aukštesnėmis kainomis. 
n e g u k i t ų rajonų pieninės . 
„Biržų pieno'* pagaminti pro
duk ta i , įpakuoti i pa t rauk l ia 
vaka r i e t i škus s tandar tus ati
t i nkanč ią tarą, turi gerą pa
klausą. 

J i s mano, kad pernai Lietuvos 
santykia i su Rusija „gana pa
gerėjo". Tai, pasak jo, liudija 
Lietuvos ir Rusijos prezidentų 
susi t ik imas ir dvišalių susita
r imų paketas , kurį Rusijos 
premjeras Viktor Černomyrdin 
pasirašė viešėdamas Vilniuje. 
„Tai tapo geru pagrindu plėtoti 
Lietuvos ir Rusijos ekonominį 
bendr adarb i avima''. 

„Kol kas nematau prasmės 
peržiūrėti mūsų politiką Rusijos 
atžvilgiu, nors laikas galbūt ir 
pareikalaus korektyvų. Jeigu 
stiprės imperinės nuostatos šios 
šalies užsienio politikoje, keisis 
ir Lietuvos politika Rusijos at
žvilgiu. Svarbiausia — tur ime 
išlikti realistais". 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas pažymėjo, kad iki šiol 
Lietuvos ir Lenkijos santykiai 
nesureguliuoti bendra politine 
sutartimi. ..Mes turime drąsiau 
žengti būtiną žingsnį ir pasi
rašyti tokią sutartį. Delsimas 
darė ir toliau tebedaro didelę 
žalą Lietuvos i n t e r e sams" , 
pažymėjo prezidentas. 

J i s sakė, jog pernai apsilankęs 
Kazachstane ir Kinijoje įsiti
k i n o , k o k i ų mi lž in iškų ir 
neišnaudotų galimybių turi Azi
jos regionas. 

Ambasadų pastatai 
Vilnius , vasario 3 d. (AGEP) 

— Lietuvos vyriausybė nutarė 
Suomijos Respublikos ambasadai 
parduoti pastatą ir žemės skly
pą Vilniuje. Pastatas kainuos 
apie 90.000 dolerių, beveik 
2.000 kvadratinių metrų skly
pas — daugiau kaip 360,000 
do le r ių . Ik i šiol Lie tuvos 
vyriausybė yra pardavusi pa
s ta tus Danijos, Latvijos, JAV, 
Švedijos, Didžiosios Britanijos, 
Turkijos ir Vatikano ambasa
doms. Lenkijos atstovybė patal
pas Senamiestyje nusipirko iš 
privačių asmenų. 

Lietuva pastaraisiais metais 
nusipirko tr is pastatus — New 
Yorke. Stokholme ir Kopenha
goje. 

Atitaisymas 
Strasbourgas. kuriame yra 

Europos Parlamento ir Europos 
Tarybos centrinės įstaigos, y ra 
šiaurrytinėje Prancūzijoje, ne 
Belgijoje, ka ip k l a i d i n g a i 
atspausdinome žinutėje vasario 
11d. laidoje. 

Lietuvos ambasados 
susitikimai su 

Washington, DC, vasario 11 
d. — Lietuvos ambasadorius 
JAV dr. Alfonsas Eidintas 
vasario 10 d. susi t iko su Tarp
tautinio Valiutos Fondo bei 
Pasaulio Banko pareigūnais, 
kaip praneša Lietuvos ambasa
dos spaudos ir informacijos 
skyrius. Susitikime su TVF 
vykdančiuoju d i r e k t o r i u m i 
Jarle Bergo (vienu iš 24 vykdan
čiųjų direktorių, TVF valdybo
je atstovaujantis Šiaurės ir Bal
tijos šalių reikalus) ta ip pat 
dalyvavo Pasaulio Banko vyk
dančiojo direktoriaus padėjėjas 
Danas Pupkevičius, ambasados 
sekretorius ekonomikai Darius 
Pranckevičiu8 ir patarėjas eko
nomikai Linas Orentas. 

Susitikimas Tarptautiniame 
Valiutos Fonde 

TVF direktorius Jar le Bergo 
kartu su TVF ekspertų misija 
neseniai viešėjo Lietuvoje ir 
pačiu aukščiausiu lygiu aptarė 
tarp TVF ir Lietuvos vyriausy
bės bei Lietuvos Banko pasira
šyto memorandumo įgyvendini
mo klausimus. Pagal numatytą 
programą Lietuva per metus 
gali iš TVF pasiskolinti (dali
mis) 85 milijonus dolerių, vyk
dant programoje numatytus rei
kalavimus monetarinėje, finan
sų ir prekybos politikoje. Nesi
laikant reikalavimų, ar esant 
nukrypimams, valdybos spren
dimu sustabdomos skolinimo 
operacijos. 

Memorandumas labai tiksliai 
i r griežtai nustato politiką, 
kriterijus bei terminus. TVF 
direktorius susitikime pripa
žino, kad pirmasis memoran
dumas įvykdytas labai gerai. 
TVF liko labai patenkintas. 

Su an t ruo ju , d a b a r t i n i u 
memorandumu sekasi sunkiau. 
Rezerviniai pinigai šiuo metu 
sudaro 1.2 bilijonus, t.y. 20<£ 
viršija numatytus rodiklius. Pa
stebimas noras dirbtinai pa
laikyti lito santykį ir pramonės 
įmonių likvidumą. Viso to gali
mos pasekmės — infliacija, lito 
kurso kr i t imas ar t imiausiu 
metu. 

Kita problema, importo-eks
porto tarifų reguliavimas. Lie
tuvoje dar nesuvienodinti tari
fai, jaučiamos spragos mokesčių 
įstatymuose, komercinių bankų 
reguliavime. Pokalbyje J. Bergo 
pripažino, kad ši programa tik
rai yra sunki ir labai ambicin
ga, tačiau Lietuvos vyriausybė 
ir Lietuvos Bankas ją pasirašė, 
sutiko ja vykdyti, tad darbą 
reikia tęsti toliau. 

Susitikimas dėl sutarčių 
su Pasaul io Banku 

Lietuvos diplomatų susiti
kime su Adil Kanaan, Pasaulio 
Banko Baltijos šalių skyriaus 
vadovu, susipažinta su Pasaulio 
Banko darbu bei jo ryšiais su 
Lietuvos vyriausybinėmis insti
tucijomis. Adil Kanaan nuomo
ne, Pasaulio Banko santykiai su 

Lietuvos valdžia yra labai geri, 
misijos gerai priimamos, suda
romos sąlygos darbui. Proble
mos iškyla kiek žemesniame 
lygyje. Iš ten gaunami atsaky
mai prieštarauja susi tar imams 
su „aukščiausiu lygiu" (kaip 
pavyzdys paminėta Energetikos 
ministerija, Pramonės ir preky
bos ministerija), kartais pasiek
tus susitarimus bandoma kaita
lioti. 

Pasaulio Banko nuomone, yra 
jaučiamas koordinacijos t a rp at
skirų institucijų nebuvimas. 
Banko pareigūnų nuomone, ry
šių palaikymui reikėtų atskiro 
padalinio ir jie pritaria Lietuvos 
ministro pirmininko Adolfo 
Šleževičiaus nuomonei, kad tai 
galėtų būti vyriausybės vadovo 
globoje. Programos didelės i r 
svarbios, todėl reikalinga stipri, 
nedidelė įstaiga, kuri tu rė tų 
galią ir kompetenciją cen
tralizuoti santykius su Pasaulio 
Banku. 

Vasario 3 d. Pasaulio Bankas 
išsiuntė laišką premjerui su 
pasiūlymu gegužės mėnesį Pa
ryžiuje organizuoti konferenciją, 
pakviečiant valstybes-donores, 
finansines institucijas, potencia
lius investuotojus. Konferenci
jos tema: „Investavimas Lietu
voje" (kitomis dienomis tema: 
..Investavimas Lietuvoje" būtų 
atitinkamai Lat%'įjoje, Estijoje). 

Programų vykdymą apsunki
na prioritetų kai tal ioj imas, 
nuomonių išsiskyrimas ta rp 
aukščiausių valdžios atstovų ir 
žemesnio lygio vykdytojų. Tai 
stabdo darbus, sudaro įspūdį, 
kad nėra tiksliai apsispręsta 
dėl prioritetų. Akivaizdu, jog 
Lietuvoje reikalingas apjun-
giantis-koordinuojantis padali
nys, kuris turėtų galią ir kom
petenciją spręs t i s an tyk ių , 
programų pateikimo Pasaulio 
Bankui problemas. įsitikinta, jog 
labai svarbi gali būti Paryžiaus 
konferencija. Reikia sustiprinti 
Lietuvos sukuriamą vaizdą, su
pažindinant ir populiarinant 
inves tav imo g a l i m y b e s į 
Lietuvą. 

Susi t ik imas P B Š i a u r ė s ir 
Baltijos skyriuje 

Trečiajame tos dienos su
sitikime su Pasaulio Banko vyk
dančiosios direktorės pavaduo
toja Helga Jonsdottir, Lietuvos 
ambasadorius buvo supažindin
tas su Pasaulio Banko Šiaurės 
ir Baltijos valstybių skyriaus 
veikla. 

Helga Jonsdottir paminėjo tas 
pačias problemas, kurios iškilo 
ir buvo aptartos kituose susi
tikimuose. Jos manymu, iš Bal
tijos valstybių, Lietuvos bendra
vimas su Pasaulio Banku bene 
lėčiausias. Aptarti bendri Lie
tuvos politikos bei ekonomikos 
klausimai, susi tarta ateityje 
palaikyti reguliarius ryšius tarp 
Pasaulio Banko. Tarptautinio 
Valiutos Fondo ir Lietuvos am
basados Washingtone. 

— Šeštadienio rytas Lietuvo
je buvo speiguotas — giedras, 
daug sniego. Naktį kai kur Lie 
tuvoje buvo netoli -30 laipsnių 
Celsįjaus (-22 F), dieną paki 
lo iki -20 C M F) ar -15 C. 
( + 5 F). Centrinis butų apšildy
mas tačiau buvo geras. 

KALENDORIUS 

Vasario 15 d.: Užgavėnės. 
Zygfridas, Faustinas. Jovita. 
Jurgi ta , Girdenė, Kintibutas. 

Vasario 16 d. Lietuvos nepri
klausomybės šventė. Pelenų 
diena; Julijonas, Julijona, Va
saris, Laisvė. Tautis. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

KŪNO SVORIS IR MITYBA 
D. DEGĖSYS, M.D. 

Kiekvienas žmogus turi jam 
tinkamą, normalų svorį, kurio 
prisilaikydamas, jis būna pajė
gus darbui ir atspariausias li
goms. Normalaus svorio normos 
nustatomos, atsižvelgiant į in
divido ūgį, kūno struktūrą, 
lytį ir amžių. Bet tos normos 
kinta. Prieš dešimt metų jos bu
vo griežtesnės. Dabar yra mano
ma, kad svoris gali būti šiek 
tiek didesnis. Moterų normalus 
svoris yra truputį mažesnis 
negu vyrų. 

Šiuo metu yra mada mažinti 
svorį, bet per mažas svoris ne 
visada būna sveikatai naudin
gas. Numetus svorį 109c žemiau 
normalaus, žmogus jaučiasi 
silpnesnis, bet jis gali dirbti nor
maliai jam įprastą darbą ir jo jė
gos atsistato, pradėjus daugiau 
valgyti. Nustojus svorio 30% 
žemiau normalaus, individas 
jaučiasi labai silpnas ir dirbti 
jau nebegali. Nustojęs 50 arba 
60%, žmogus gyventi nebegali ir 
miršta. Jungtinėse Amerikos 
valstijose jaunų merginų tarpe 
yra paplitęs labai blogas įprotis, 
kurį reikia vadinti liga. Tai bu-
limija. Tokios merginos, norėda
mos būti plonos, po kiekvieno 
valgio maistą prisiverčia išvem
ti ir, žinoma, taip nualina savo 
organizmą, kad net miršta. Prie 
bulimijos įprasti yra lengva, bet 
nuo jos pagyti yra sunku. Rei
kia intensyvios psichiatrinės pa
galbos. 

Per didelis svoris, lygiai kaip 
ir per mažas, neprisideda prie 
sveikatingumo. Padidinus kūno 
svorį 25% kaip normalus, mir
tingumas padidėja Z0%. Bet 
naujesnės studijos rodo, kad 
\Q% daugiau kaip normalus pa
didintas svoris kūnui žalos ne
daro. Kai kurie gydytojai se
niems žmonėms net pataria se
natvėje padidinti svorį 10%. Pa
didinus svorį 35% normalaus, 
mirtingumas padidėja 60%. Bet 
tas priklauso nuo riebalų išsi
dėstymo kūne. Riebalai, išsi
dėstę viršutinėje kūno dalyje, 
prisideda prie širdies ir kraujo 
indų sutrikimų, tuo tarpu rieba
lai, išsidėstę ant dubens ir šlau
nų, sveikatai mažiau kenkia. 

Diabetikų, kurių svoris yra 
25% didesnis kaip normalus, 
mirtingumas yra dešimt kartų 
didesnis negu tų diabetikų, 
kurie sveria truputį mažiau ne
gu jų normalus svoris. Natū
ralu, kad per didelis svoris ap
sunkina širdies darbą. Riebalai, 
susikaupę širdies raumenyje, 
silpnina širdies raumens skai
dulas ir mažina jų mitybą. Rie
bių žmonių tarpe randame dvi
gubai daugiau aukštą kraujo 
spaudimą turinčių negu tarp 
normaliai sveriančių. Gana daž
nai kraujo spaudimas sumažėja 
iki normalaus, nevartojant jo
kių vaistų, t ik sumažinus as
mens svorį. 

Kodėl vieni žmonės būna rie
būs, o kiti ne? Nutukimui aiš
kinti yra kelios teorijos, būtent, 
genetinė, hormonalinė, emocinė 
ir netinkama mityba. Genetinė 
teorija teigia, kad žmogus gim
damas jau atsineša specifinius 
genus, kuriuos vaikai paveldi iš 
tėvų. Statistiniai duomenys ro
do, kad, jeigu vienas iš tėvų bu
vo nutukęs, tai 40% atveju tos 
šeimos vaikai irgi būna nutukę. 
Jeigu abu tėvai nutukę, tai 80% 
atveju vaikai bus irgi nutukę. 
Kiti genetinės teorijos šalinin
kai aiškina, kad nutukimas pri
klauso nuo kūno riebalinių ląs
telių. Pagal juos, kūne yra rudos 
ir baltos riebalinės ląstelės. Ru
dos riebalinės ląstelės suvarto
ja kalorijas kur kas greičiau ne
gu baltos, todėl žmonės, kurių 

kūnas stokoja rudų riebalinių 
ląstelių, yra linkę greičiau nu
tukti. 

Hormonalinės teorijos šalinin
kai teigia, kad, jeigu žmogus ne
turi pakankamai hormonų, ku
rie palaiko normalią kūno me
džiagų apykaitą, tai jis nu
tunka. Tai yra tiesa, bet tokių 
atvejų yra mažai. 

Emocinė teorija aiškina, kad 
žmonės, kurie yra vieniši, pvz., 
našlės arba tie, kurie yra depre
sijoje, ieško pasitenkinimo mais
te ir, žinoma, valgo be saiko. 

Blogas maisto pasirinkimas, 
tai dar viena teorija. Tie, kurie 
valgo šokoladą ir pyragaičius 
vietoje mišraus maisto, irgi bū
na riebūs. 

Suprantama, kad norint su
mažinti svorį, visų pirma reikia 
mažinti maisto kalorijų kiekį. 
Bet staigus ir didelis maisto 
kiekio sumažinimas, numetant 
daugiau negu du svarus per sa
vaitę, organizmui nėra naudin
gas. Dieta, turinti mažiau negu 
1000 kalorijų per dieną, nėra ge
ra. Tokiu atveju organizmas ne
gauna pakankamai kūnui 
reikalingų medžiagų, vitaminų 
ir mineralų. Vitaminai ir mine
ralai patys neduoda energijos, 
bet jie yra reikalingi paleisti 
energiją, esančią riebaluose. 
Labai nutukusiems asmenims 
kai kuriais atvejais 400 arba 
500 kalorijų dieta, papildyta vi

taminais ir mineralais, yra pri
rašoma, bet tokiu atveju tas as
muo turi būti visą laiką gydy
tojo priežiūroje. 

Moterims skirtuose žurnaluo
se būna peršamos įvairios die
tos. Vienos rekomenduoja vie
nos rūšies maistą, pavyzdžiui, 
tik baltymus, arba vien tik 
vaisius. Vaisiai turi 90% van
dens ir mažai kalorijų, todėl 
toks maistas nėra naudingas. 
Valgant vien tik baltymus orga
nizme susidaro ketozė lygiai to
kia pat, kaip pas diabetikus. 
„Crash" (staigias) dietas prak
tikuojantieji valgo šiek tiek 
įvairesnį maistą, bet jo valgo 
labai mažai, kitaip sakant, ba
dauja. Per didelis ir staigus 
maisto kiekio sumažinimas ga
li iššaukti nepataisomus orga
nizmo metabolizmo sutrikimus, 
todėl American Medical Asso-
ciation tokias dietas smerkia 
kaip žalingas kūnui. Tokiom 
dietom sumažintas kūno svoris 
ilgai neišsilaiko. Organizamas 
tokių dietų atveju nustoja daug 
vandens, bet vanduo vėl greitai 
susirenka kūne, žmogui pradė
jus normaliai valgyti. 

Normalaus svorio palaikymui 
nėra būtina laikytis kokių spe
cifinių dietų. Mišrus, mažai rie
balų ir cukraus turintis, mais
tas ir kūno mankšta ne tik kad 
sumažina per didelį kūno svorį, 
bet taip pat stiprina žmogaus 
sveikatą ir išlaiko ją gerame sto
vyje. 

Pagal „Scientific American 
Medicine" žurnalą, valgant miš
rų maistą, turintį įvairius vita
minus, ypač vitaminus C, E ir 
Beta-carotiną su cinko ir sele-
nium mineralais, ir vietoje gy
vulinių riebalų bei mėsos, val
gant daugiau žuvų, organizmas, 
ypač senesnių negu 65 metų, 
tampa atsparesnis ligoms. 

„NEAPMOKAMA 
VISUOMENĖS TARNAITĖ" 

Visi pažįsta Birutę Jasaitienę, 
nepailstančią JAV LB Sociali
nių Reikalų Tarybos pirminin
kę. O ši taryba turi daug komi
tetų, kurie yra išvystę labai 
plačią veiklą. Bet ta pati pirmi
ninkė dar kasdien dirba, nes yra 
vienos Čikagos ligoninės mikro
biologijos laboratorijos vedėja. 
Gal kai kam atrodo, kad tai nė
ra sunku, nes kitaip gi nedirb
tų. Kiti stebisi tokia darbų gau
sa ir klausia, iš kur ji semia 
jėgų. Kad susipažintume su jos 
darbu, pažvelkime tik į vieną jos 
darbo dieną. 

Diena jai prasideda 4 vai. ryto. 
Reikia keltis ir ruoštis į darbą. 
Susitvarkius Birutė žengia prie tarnautojas, kuris tvarko kraujo 
mašinos. Tamsu, nes dar tik 5 b a n k ą ' n e s v i e n a s ž m o ^ u s <** 
vai. ir darganota. Ir lyg tyčia f ^ J a * * 3 * J a m r e i k i * duoti 
tokią dieną nuleista padanga. k r a u J 0 ' ° J° 8™** d a r n e n u s t a -
Ją tvarkyti nėra nei noro, nei tyta. Birutė greit skambina tam 
laiko. Greit budina dukterį ir tarnautojui, bet jo neranda, nes 
skolinasi jos mašiną, nes darbe j i s a^ftogose, o administratorė, 
reikia būti 6 vai. Važiuodama kvykdama ir beskubėdamas, to 
šlapiomis Čikagos gatvėmis, Bi- f 1 n e P r a n e š ė - B i r u t ė P a t i n o 
rutė galvoja, ką jai reikės atlikti k u b a P m m t x to h ^ o n i o ^ J 0 i r 

šiandien ir mintyse sudaro pla- p a t l a t h e k a k r a u J ° * r u P ė s 

ną. Pirmiausia, reikės energijos n^^™0 tyrimus, 
atlikti ne tik savo, kaip labora- J a u P i e t u s ' *** nėra k a d a n e i 

Lithuanian Mercy Lift suruoštame pobūvyje gruodžio 12 d. Pasaulio lietuvių 
centre. Iš kairės: Pat King, dr. Leonidas Ragas, DAFL, prez.. ir dr. *r- Thomas 
Frymark. 

GAL IR GERAI, KAD NEŽINOJAU 
DR. LEONIDAS RAGAS 

Apie Dental Assistance Foun
dation to Lithuania (Dantų svei
katos talką Lietuvai) organi
zaciją praeitų dvejų metų bėgyje 
daug rašyta. Visi straipsniai 
iškėlė silpną dantų gydymo pa
dėtį Lietuvoje ir konkretų planą 
įruošti vakarietišką šešių odon-
tologinių kėdžių skyrių Kauno 
Medicinos akademijos Stomato
logijos fakultete. Jame iš Vaka
rų pasikeisdami atvyks savano
riai dantistai bei burnos ertmės 
higienistai ir kartu su vietiniais 
kolegomis bei studentais dirbs 
pagal Vakaruose dabar jau 
įprastus šių laikų dantų gydymo 
metodus ir gydytojo su pacien
tu apsiėjimo būdus. 

Jau daugelį metų susiduriu su 
Lietuvos gyventojų prastu 
dantų sveikatingumo stoviu, 
nes yra tekę ne tik daug matyti, 
bet ir gydyti. Dabar Lietuvoje 
pastebėti gausūs vaikų ir jau
nuolių dantų negalavimai pri
mena man mano paties jaunys
tėje blogą dantų stovį, gyvenant 
Lietuvoje ir vėliau Austrijoje. 
Gerai atsimenu ne vieną dantų 
šepetuką, tačiau visai neatsime
nu, kad aš sąmoningai būčiau 
juos sąžiningai vartojęs.Nebuvo 
dar tada nei floro, nei žinių apie 
dantų gedimo priežastis. Taip 
pat teko susipažinti Lietuvoje su 
dabartinėmis dantų gydymo są-

Birutė Jasaitienė. 

lygomis bei stomatologijos 
fakultetu, kuriame ruošiami 
būsimieji dantų gydytojai -
stomatologai. Šitokie įspūdžiai 
privedė prie to, kad, Lietuvai tik 
atsipalaidavus nuo Maskvos, 
nebegalėjau likti pašaliniu 
stebėtoju ir norom nenorom pri
sidėjau prie DAFL įsteigimo ir 
darbo. Nors neturėjau vadovui 
reikalingos patirties, bet ne
atsisakiau dirbti, nes buvau tik
ras, kad kai privesim šį projek
tą iki tam tikro taško, mums 
į pagalbą ateis įvairios orga
nizacijos, jau Amerikoje išsi
mokslinę jaunesnės kartos ats
tovai, kurie dar taip neseniai 
reikalavo Lietuvai laisvės, o 
taip pat dar Lietuvoje gimę ir 
Amerikoje bei Kanadoje prakti
kuojantieji arba jau į pensiją 
išėję kolegos/ės dantistai. 

Kai visuomenė lyg ir nepaste
bėjo tų visų straipsnių, jų turinį 
pristatėme gyvu žodžiu Čikagos 
lietuvių veikliesiems. Nors lėšų 
telkimo vakarienės metu ir 
pelnėm daugiau negu kai kurie 
iš mūsų tikėjosi, tačiau, kaip 
dabar atrodo, net Juditos Mar
tin gana dramatiškas tikros pa
dėties ir DAFL pastangų prista
tymas ir tiesioginis kreipimasis 
nepaliko ilgalaikės žymės. 

Tikėjausi, kad nesunkiai 
sukaupsime gal net iki 100,000 

torijos vedėjos darbą, bet ir 
pavaduoti administratorę, kuri 
savaitei išskrido į Floridą atos
togų. Prieš išskrisdama toji 
sakė, kad viskas yra sutvarkyta 
ir Birutei nereikės nieko daug 
daryti. 

Lygiai 6 vai. Birutė jau savo 
mikrobiologinėje laboratorijoje. 
Atrodo viskas tvarkoje, bet... 
Pirmas telefono skambintojas 
prašo iš jos paruošto biudžeto 
plano, kuris jam turėjo būti 
įteiktas jau prieš savaitę. Birutė 
ramiai atsako, kad nieko neži
nanti, nes išvykusi administra
torė apie tai jai nepranešė. Už 
valandėlės atbėga viena tar
nautoja ir klausia, kur esąs tas 

dol. Lietuvos mokomajai vaka
rietiškai dantų gydymo amba
sadai moderniai įrengti. 

Pasirodo, kad tai buvo graži 
svajonė. 

Jeigu būčiau iš anksto žinojęs, 
kad dantų gydymo sritis nėra 
pirmajam dešimtuke (blogiau
siu atveju, 15% grupėje) ir, iš
eivijos visuomenės akimis žiū
rint, nėra verta bent stambes
nių aukų, būčiau ir toliau pa
dėjęs tik pavieniams privatiem 
asmenim. 

Keičiasi laikai ir vėjai, kurie 
nulemia mūsų pažiūras į išsiva
davusią tėvynę bei jos gyven
tojus, jūsų ir mano artimuosius. 
Po iš visų pusių girdimų neigia
mų, pesimistiškų priekaištų ir 
aimanavimų būtų labai lengva 
ir patogu nusiplauti rankas 
nieko nedaryti. Tačiau, ačiū 
Dievui, daug kam sąžinė dik
tuoja kitaip - neleidžia išstoti iš 
rikiuotės, nes juo blogesnė Lie
tuvoje padėtis, tuo mūsų bend
ravimas ir perdavimas vakarie
tiškų principu yra svarbesnis, 
prasmingesnis. 

Gal ir gerai, kad to skyriaus 
įrengimas užtruko ir tik po il
gesnio laiko eina prie tikslo. Per 
tą laikotarpį mes išmokom vieni 
kitus geriau suprasti, įsigijom 
vieni kitų pasitikėjimą, įsitiki
nom, kad padaryti ištaisytinų 
klaidų visi gali, nes tik tie ne
klysta, kurie nieko nedirba. Ir 
taip palaipsniui suartėsime, 
kaip tos pačios šeimos nariams 
pridera. Kad bus nenauja 
įranga, tai irgi ne tragedija • 
svarbu, kad dirbsime ir samp
rotausime daugiau pagal Vaka
ruose jau seniai priimtus prin
cipus bei standartus, ir santy
kiuose su kitais, pavyzdžiui pa
cientais, gerbsime visus. 

Labai džiaugiamės ir dėkoja
me visiems mūsų mecenatams, 
kurie iki šiol suaukojo apie 
20,000 dolerių ir dalį reikalingų 
instrumentų bei prietaisų. Tik 
jų dėka šis projektas artėja prie 
užsibrėžto tikslo, bet pagalbos 
dar nemažai reikia. 
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atsikvėpti, nei pavalgyti. Šian
dien reikia mieste pietų metu 
susitikti su vienu advokatu Soc. 
reikalų tarybos reikalais, tad 
skubiai į miestą! Ten atlikus 
reikalus, grįžta laboratorijon ir 
popietė praeina be ypatingų 
nutikimų. 

Birutė kasdien, vyksta į darbą 
gaidgyste (vos ne su trečiais 
gaidžiais!), kad galėtų anksčiau 
iš darbo išvažiuoti ir grįžti į 
Seklyčią Socialinių reikalų ta
rybos darbų tvarkyti. 0 trečia
dienį reikia pabuvoti ir Sekly
čios popietėje, padaryti praneši
mų, pakalbėti su žmonėmis. 

5 vai. jau reikia lipti į viršų, 
į Seklyčios raštinę, kur vyksta 
Našlaičių globos komiteto posė
dis. Ten nejučiomis prabėga be
veik 2 vai. Ir yra gera širdyje, 
nes žmonės našlaičiams aukoja, 
rašo nuoširdžius laiškus. Bet 
Birutė viską tvarko, daro kiek
vieno čekio ir laiško kopijas ir 
sega jas į bylą. 

Posėdžiui pasibaigus, dar 
reikia peržiūrėti šios dienos 
korespondenciją, atsakyti į 
raštus bei laiškus, paskambin
ti organizaciniais reikalais 
telefonu, parašyti pranešimų ar 
straipsnelių. 

Dar puodelį kavos išgėrus ir 
sušnekusi su „Lietuvos Vaikų 
vilties" motinomis bei vaiku
čiais, Birutė skuba apie 8:30 
namo, kur vėl laukia jos darbas, 
reikia parašyti šio šeštadienio 
Soc Reik. T-bos skyriui „Drau
ge" skirtą medžiagą, kad ryt 
ryte galėtų atiduoti redakcijai. 
Ir tik apie 11 vai. Birutė 
rengiasi poilsiui. 

Tai čia viena jos diena. Gal ne 
kiekvieną dieną sugenda maši
na, ar reikia pavaduoti kokią 
administratorę, bet kiekviena 
diena atneša vis savo netikėtu
mą: tai posėdis mieste su mies
to lėšų skirstymo komitetu, tai 
staigiai telefonas iš „Human 
Services", kad važiuotų sut
varkyti kokių nors ligonių se
niukų reikalus, kurie nekalba 
angliškai, neturi artimųjų ir yra 
gana pasimetę. Ir tada reikia, 
viską metus, važiuoti kur nors, 
kartais į kelias vietas, tvarkyti 
tų žmonių reikalus. Gerai, kad 
jos darbovietė leidžia atidirbti 
prarastą laiką kitomis valan
domis, kartais ir naktimis. 

Bet ši „neapmokama visuo
menės tarnai tė" visada su 
didele energija, optimizmu ir vis 
gera nuotaika stengiasi visiems 
padėti, į visų klausimus at
sakyti. Dažnai pagalvoji, iš kur 
ji turi tiek energijos ir sveika
tos? Turbūt Dievas suteikia 
žmonėms, kurie gera daro ki
t iems, ekstra energijos ir 
sveikatos! Birutė yra kas
dieninis, gyvas, nesugriauna
mas to teiginio įrodymas!. 

Aldona Smulkštienė 

PABRANGO 
„IŠSIPAGIRIOSIMAS" 

Marijampolėje pabrango blai
vyklos paslaugos. Visus pra
ėjusius metus nakvynė blaivyk
loje kainavo 10 litų, o jeigu bu
vo pageidaujama, kad apsilan
kymas toje įstaigoje bū tų 
laikomas paslaptyje — 15 litų. 
Nuo šiol blaivyklos paslaugos 
kainuos atitinkamai 35 ir 60 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 E. Suparior, Surta 4 0 2 

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

DALIA E. CEPELE, D.D.S. 
DANTŲ GYDYTOJA 

7 9 1 5 W . 171st 
Tinlay Park, IL 60477 

(708) 614-6871 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. 312-735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (706)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBE — NERVŲ IP 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. tS St. Tai. (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirma 3 v p.p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
trsčd uždaryta, ketvd 1-3 v p.p.. 

penkt ir S«4td 9 v r -12 v.p.p 
6132 S. K«dzl« Ava., CMcago 

(312) 77S-S9S9 arba (312) 489-4441 
DR. K. A. JUČAS 

ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 

IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 
KOSMETINE CHIRURGIJA 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydyto)* 

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

9525 S 79th Ave Hickory Hills IL 
Tai. (706) 598-6101 
Vai pagal susitarimą 

Tai . kablnato Ir buto: (706)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Clcaro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaski Rtf., Chicago. IL 

Tai. 312-565-1955 
172 SchMar St., Elmhurat, IL 0 0 1 2 6 

706-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tei 706-634-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

24S4 W. 71at Straat 
(312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

litų. Beje, miesto valdybos 
posėdyje buvo kilusi diskusija, 
ar apsilankymas blaivykloje 
nepažeidžia žmogaus teisių, 
tačiau nutar ta , kad girtuokliai 
nedaro garbės miestui. 

• George F . Green iš Ka-
lamazoo, MI. 1875 m. sausio 26 
d. užpatentavo elektrinį grąžte
li dantims gręžti. 

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

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
K A R D I O L O G A S — ŠIRDIES L IGOS 

7 7 2 2 S . K o d z l o Ava) . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

Cardlac Dlagnoals, Ltd. 
Marquatta Modlcal Bulldlng 

6132 S. Kadzla 
Chicago, IL 60629 

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

Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (706) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, I I I . 
T a i . (312) 925-2670 

1185 Dundaa Ava. , Elgin, I I I . 60120 
Ta i . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Ta i . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

Ta i . (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą. 

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

Ta i . (708) 446-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS 
6132 S. Kadzla 

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

Vizitai apmokami Medicare 
Kabineto tai . (312) 776-2880 

Namų 708-446-5545 
Pnkiauso Holy Cross ir 

Palos Commumty ligoninėms 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (312) 585-7755 

Kab. tol. (312) 565-0348; 
Raz. (312) 779-9533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 1? 4 

6 9 antr 1?6 penkt tO 1? 1 6 

ARAS ŽLIOBA. M.O. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Modlcal Cantar 

Naporvllla Campus 
1020 E. Ogdan A v a . , Sulta 310 . 

Naporvllla IL 60563 
Tol. 706-5274)090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. to l . (1-312) 506.3100 
Namų (700) 301-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wast 63rd Straat 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6: 

Šeštadieniais pagal susitarimą 

I ' 
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Amerika kitus moko, 
ko pati nedaro 

Amerika, jau per dešimt metų 
vykdanti „raganų medžiokles", 
panūdo kitus gailestingumo 
mokyti. Jeigu jau kitus moko, 
tai reikėtų pasižiūrėti, ar tikrai 
švarūs jos pačios baltiniai. 
Amerika, nors ir aplinkybių pri
versta, praėjusiame kare buvo 
bolševikų sąjungininkė. Karui 
baigiantis, kuomet Rusijai buvo 
atiduota didelė dalis Vokietijos 
ir Raudonoji armija užplūdo 
Vidurio Europą, buvo vietovių, 
kur nuo rusų bėgančius pabėgė
lius amerikiečiai atgal grąžino. 
Karui pasibaigus po pabėgėlių 
stovyklas rusai karininkai ir 
politrukai, lydimi MP apsaugos, 
laisvai švaistėsi. 

Kai nepavyko pabėgėlių atgal 
repatrijuoti, tai pradėjo vykdyti 
vadinamuosius „screeningus". 
Jeigu kas, gelbėdamasis nuo 
bolševikų, pasinaudojo gali
mybe repatrijuoti, tai tokie buvo 
iš stovyklų išmesti. Buvo la
gerių, kur iš viso buvo nesaugu 
„screeningo" anketose nurodyti, 
kad esi pabėgęs nuo bolševikų 
teroro. Žmonės buvo priversti, 
jeigu nemeluoti, t a i bent 
teisybės nesakyti. Jeigu Balti
jos kraštuose, būtų buvę paban
dyta „screeninguoti" rusus 
kolonistus, kurie buvo atsiųsti 
užimti vietinių gyventojų vietą 
(ne tik vietą užimti, bet juos 
terorizuoti, tardyti, areštuoti ir 
deportuoti), tai ne tik Maskvo
je, bet galbūt dar garsiau Wa-
shingtone būtų pradėta rėkti, 
apie „žmogaus teisių" laužymą. 
Kur buvo tos „žmogaus teisės", 
kai mes buvome „screeninguo-
jami"? 

Lietuvos kariuomenės dali
niai, kurie buvo likę Vilniuje ar 
jo apylinkėse, taip pat ir tie, 
kurie iš poligonų grįžo, buvo 
performuoti į savisaugos dali
nius. Niekas karių nuomonės 
neatsiklausė ir į namus nepalei
do. Po to prasidėjo po įvairia 
priedanga mobilizacijos ir jaunų 
vyrų medžioklės. Kurie buvo pa
gauti, ar per prievartą mobili
zuoti, to „screeninguose" 
pasakyti negalėjo. Jeigu būtų 
pasisakę, tai būtų buvę iš 
stovyklų išmesti ir nustoję 
teisės į Ameriką emigruoti. O 
dabar, jeigu prie ko prisikabina, 
tai vėl pilietybę atima — už 
emigraciniuose dokumentuose 
klaidingų žinių teikimą. Taip 
sakant: „Eisi gausi mušti ir 
neisi gausi mušti". Buvęs Kau
no burmistras K. Palčiauskas 
dešimtmetį buvo tąsomas, kad 
nenurodė savo eitų pareigų, kol 
visą turtą ir sveikatą prarado. 

Dabar prezidentas Clinton 
pradėjo rusais rūpintis ir juos 

globoti. „Opozicijos vadas (V. 
Landsbergis, J.Ž.) teigė, kad 
Rusija į savo politinės propa
gandos tinklą įtraukia net JAV 
prezidentą Bill Clinton, kuris 
vizito Maskvoje metu sutiko 
rūpintis rusiakalbių, gyve
nančių Baltijos valstybėse, 
teisėmis (Draugas 1994.1.27)". 
Jelcinas laimingas: Clintonas 
spaus Baltijos valstybes „Be 
Rusijos ir JAV šiame pasaulyje 
niekas neįmanoma. Vėl buvo 
prisimintos nepaklusniosios 
Baltijos šalys, niekaip ne-
grįžtančios į Rusijos glėbį. 
Jelcinas „ryžtingai kalbėjo apie 
žmogaus teisių pažeidimus 
Baltijos valstybėse". Jos buvo 
palygintos su Haičiu: pasak 
Jelcino, neleistini „dvigubi 
standartai", kurie priklauso 
nuo to, ar žmogaus teisės pažei
džiamos Haityje, ar Baltijos 
valstybėse. Clintonas pasakė, 
jog jis pats pasišnekės su Balti
jos šalimis, kad , jose būtų liau
tasi diskriminuoti rusiakalbius 
gyventojus („Lietuvos aidas", 
1994.1.15)". 

Būtų geriau, jeigu Clintonas 
nekalbėtų apie tai, ko neišma
no, o pūstų savo saksofoną. 
Jeigu kalba apie tuos „dvigubus 
s tandar tus" , tai kaip t ik 
Amerikai jie tinka. Yra ame-
rikietiškas pasakymas: „Kas 
tinka žąsiai — tai tinka ir 
žąsinui". Pat i vykdydama 
raganų medžiokles, Baltijos 
šalis moko, kaip buvusius 
okupantus ir KGB-istus reikia 
mylėti. Galima būtų tokį 
palyginimą duoti: ką būtų 
amerikiečiai po praėjusio karo 
sakę, jeigu būtų apie pusę mili
jono buvusių gestapininkų, SS-
esininkų atvežta ir jiems 
pilietybė duota? Apie tokį atvejį 
nei vienas amerikietis nenorė
tų nei girdėti. Tačiau maždaug 
to Clintonas iš latvių ir estų 
žada reikalauti! Nejaugi Clin
tonas mano, kad niekas dėmesio 
į jo kalbas nekreipia? Vaka
riečiai galbūt taip! Tačiau 
rusams nacionalistams ir impe
rijos idėjos palaikytojams jo žo
džiai yra lyg muzika. Gal visai 
to nė nesuprasdamas, žarsto 
rusiško imperializmo žarijas. 
Tad ar reikia stebėtis, jeigu 
Rusijos užsienio reikalų minist
ras A. Kozyrev sako: „Jog iš 
Baltijos kraštų gali kilti ir 
pagrindinės grėsmės Rusijai!" 

Juozas Žygas 

• Pirmasis New Yorko dien
raštis pradėtas leisti 1793 m. 
gruodžio 9 d. — „The American 
Minerva" - redaktorius ir lei
dėjas Noah Webster. 

Gediminui Vagnoriui lankantis Toronte, Kanadoje. Iš kairės; H. Stepaitis, Tėvynės sąjungos 
Kanadoje iniciatyvinės grupės narys; A. Va.čiūnas, Kanados LB pirmininkas; Gediminas 
Vagnorius, Tėvynės sąjungos pirm.; dešinėje — H. Lapas, Lietuvos Generalinis garbės konsulas 
Kanadai. 

Nuotr. Gabijos Petrauskienės 

RUSIJOS POLICINIS VAIDMUO 
Rusijos interesų sfera 

Rusai buvo pritrenkti, kai so
vietų imperija subyrėjo, ir jie 
kurį laiką buvo pasimetę. Bet 
dabar atsigavo ir visuose jų 
sluoksniuose ryškėja vieningas 
nusistatymas kokia nors forma, 
geruoju ar piktuoju, reikia at
kurti imperiją buv. Sovietų Są
jungos ribose, įskaitant ir buvu
sias okupuotas Baltijos valsty
bes. Tarptautinėse organizacijo
se ir konferencijose rusai prime
na, kad visa buvusi Sovietų są
jungos erdvė yra Rusijos intere
sų sferoje ir rusakalbių intere
sus tenai turi ginti ne kas kitas, 
bet Rusijos Federacija. 

Rusija labai nenoriai išvedė 
kariuomenę iš Lietuvos; tik pa
tyrusi, jog JAV šiuo reikalu ne
abejingai nusistačiusios ir jį be 
kompromisų remia, įvykdė susi
tarimų nuostatus. 

J A V užsienio politika 
Rusijoje yra populiarus prie

žodis, kad mužikas (kaimietis) 
žegnojasi tik tada, kai išgirsta 
perkūno trenksmą. Tą pat gali
me sakyti apie JAV užsienio po
litiką, kai „žegnojamasi" tik ta
da, kai žaibai jau padarė neati
taisomą žalą. 

Politiniai debatai dažniausiai 
yra pravedami, kai „šaukštai 
jau po pietų". Ieškoma kaltinin
kų, kas prarado po Antrojo pa
saulinio karo Rytų Europą. Da
bar kiekvienam aišku, kad kal
tė yra Roosevvelto ir Churchilio, 
pasirašant išdavikišką aktą Sta
lino naudai. Kas prarado Kiniją, 
Kubą ir kitus kraštus? Šiuo me
tu atsakymas aiškus, bet įvy
kiai jau nuėję į istoriją ir praė
jusio laiko nesugrąžinsi. Dabar 
mes jaučiame Rusijos praradi
mą, kur žaibo vaidmenį atliko 
neofašistas Vladimiras Žiri-
novskis. 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Danutė Bindokienė 

Kodėl taip, o ne kitaip 

Žirinovskio įvaizdis 
Daugumas apie jį atsiliepia 

blogu žodžiu. Bet tuo pačiu 
laiku jaučiame, jeigu Žiri
novskio realybėje nebūtų, tai jis 
turėtų būti išrastas, nes dauge
lis iš to turi naudos. 

Rusijos prezidentas B. Jelci
nas naudojasi Žirinovskio šmėk
la, norėdamas gauti daugiau po
litinių nuolaidų ir ekonominės 
Vakarų naudos, ypač iš Ameri
kos. Rytų Europos valstybės Ži-
rinovskį pavertė Trojos arkliu. 
kuriuo jos turi viltį įjoti į 
NATO. Žodžiu, daug kam yra 
naudingas neofašisto Žirinovs
kio įvaizdis. 

Bet, palikę Žirinovskį nuoša
lyje, turime suprasti, kad šian
dien žmonijos ateities perspek
tyvos rodo didelį pavojų, nes iš
rasti atominiai ginklai gali būti 
panaudoti civilizacijos sunaiki
nimui, sugrąžinant žmoniją į 
akmens amžių. Rusijos karinė 
doktrina grasina ne tik jos kai
mynams, bet turi plačių užmojų. 
Reikia pagalvoti, kas galėtų at
sitikti, jeigu atominiai ginklai 
patektų į tokių fanatikų rankas 
kaip Žirinovskis. Čia pirmiau
sia reikėtų išsiaiškinti, ar nau
dinga spausti Jelciną reformuo
ti Rusijos ekonomiją kaip gali
ma greičiau. Reikėtų išsiaiš
kinti, ar staigus ūkinio gyveni
mo pakeitimas, išlaikant gyve
nimo lygį, išsaugos Rusiją nuo 
fašizmo įsigalėjimo ar komuniz
mo grįžimo. 

Kur veda 
„Taikos partnerystė"? 

Daugeliui kelia rūpestį, ar 
reklamuojama „Taikos partne
rystė" nėra kelias į naują 
Miuncheną, šį kartą paaukojant 

Rytų Europos prisikeliančias 
demokratijas ir Baltijos valsty
bes ant braškančio senamadiško 
didžiųjų valstybių kondominiu-
mo altoriaus? 1938 m. rugsėjo 
29 d. Miuncheno sutartimi tarp 
Vokietijos Reicho, D. Britanijos. 
Prancūzijos ir Italijos buvo įvyk
dytas Čekoslovakijos valstybės 
padalinimas, atiduodant Sudetų 
kraštą Vokietijai ir Olsos sritį 
Lenkijai. Sutartį pasirašė Hit
leris, Mussolini, Chamberlain ir 
Daladier. Manyta, kad nuolai
domis bus išvengta karo. Deja, 
tai buvo didelė klaida, nes dik
tatorius paskatino bei padrąsino 
grobti daugiau žemių. Ši sutar
tis užfiksuota diplomatijos isto
rijoje ir niekas jos negali ištrin
ti. 

Siekiant Europos saugumo 
garantijų, reikia išsiaiškinti, ar 
NATO narystė bus pakankama 
garantija laiduoti į ją įstojusių 
valstybių saugumą ir padės iš
ugdyti demokratine sistemą, 
įdomus klausimas, reikalaująs 
atsakymo, kur pateks valstybės, 
kurioms nebus galimybės įsto
ti j NATO? Jeigu Vakarų vals
tybių vadovai į šiuos klausimus 
neturės greitu laiku atsakymo, 
šie griausmingi klausimai gali 
sukelti žaibuojančius atsaky
mus, dargi neduodant laiko 
persižegnoti. 

O ką gi prezidentas B. Clinton 
sako? „Mes sunkiai dirbsime, 
kad visi būtų patenkinti „Tai
kos partneryste". Tai žodžiai iš 
jo kalbos. Bet vėl klausimas, ar 
mėginant visus patenkinti, ne
bus prisišaukta pavojaus, nes 
politika — tai ne meilikavimas. 
Verta pagalvoti, ar tai nekvepia 
nuolaidomis, kaip kadaise 
Miunchene. 

Taika — brang i ver tybė 

Laikas yra brangus, jis bėga 

„Draugo" skaitytojų būrys vis 
gausėja, ypač į jį jungiantis įvai
resnių pažiūrų ir įvairesnio am
žiaus lietuviams. Nelengva 
tokioje margoje minioje išvengti 
priekaištų ir nepasitenkinimų. 
Kaip ta mūsų liaudies išmintis 
teigia: vienam patinka duktė, o 
kitam — mama! Betgi įvairumu 
ir remiasi mūsų gyvenimo įdo
mumas. Kaip atrodytų, jei visi 
vienodai mąstytume, visiems 
patiktų lygiai tokie patys 
dalykai, visi turėtume nesiski
riančias nuomones? Tai jau 
nebe kultūringa bendruomenė, 
o bliaunančių avelių banda 
ganykloje. 

Viena galime pasakyti: 
„Draugo" spausdinama medžia
ga kartais sukelia net labai 
„gyvą reakciją" (ne tik žodžiu, 
bet ir raštu kitoje spaudoje). 
Smagu, kad skaitytojai taip są
žiningai dienraštį perskaito ir jo 
puslapių mintimis kurį laiką 
pagyvena. Bet retkarčiais pa
kankamai „kodėl?" pasiekia ir 
redakcijos ausis, todėl reikia 
pasiaiškinti. 

Dažnas „kodėl" skamba maž
daug taip: „Kodėl spausdinate 
tokį (kvailą, piktą, kritikuo
jantį, neišmanėlio parašytą, 
nežino-ką-šneka ir t.t.) laišką"? 
Atsakyti čia nesunku, nors 
priežastys, nulemiančios laiškų 
spausdinimą, gali būti įvairios. 

„Draugo" laiškų skyrius yra 
labai tinkamas forumas, kur 
eilinis skaitytojas, galbūt pirmą 
kartą gyvenime, turi teisę atvi
rai pasisakyti. Į skyriuje iš
re i šk iamas mintis tu rė tų 
atkreipti dėmesį išeivijos lietu
vių nuolaikų stebėtojai (galbūt 
ir formuotojai), nes iš laiškų la
bai ryšku, kas mus labiausiai 
erzina, kas rūpi, kuo esame 
patenkinti ar nepatenkinti. Ne 
kiekvienas sugeba — ar nori — 
savo jausmus tiksliai išreikšti. 
Kartais ..vaikštoma apie skau
damą vietą" ir kalbama apie ką 
kitą, bet pasąmonėje knieti 

tikroji problema. Reikia skaityti 
tarp eilučių, kad ją suprastume. 
Pavyzdžiui, šiandien laiškų sky
riuje iš Lietuvos ambasados 
Vašingtone stipriai reaguojama 
į vieną laišką, kurio autorius 
„užsikabino" (šiuo atveju — be 
reikalo) už poros, iš paviršiaus 
nereikšmingų, dalykų, kai tuo 
tarpu galima aiškiai pajusti 
neužgijusia žaizdą dėl buvusiojo 
Lietuvos ambasadoriaus atlei
dimo ir naujo —jau iš Lietuvos, 
vadinasi, nelabai „švaraus" — 
atsiuntimo. 

Tai tik vienas pavyzdys, bet jų 
galima prilasioti ir daugiau. 
Kai kas sakys: „Kam tokį 
laišką praleisti, jei redakcija 
žino, kad kaltinimai netei
singi?" Bet kur kitur to ar kito 
laiško autorius gali viešai, lais
vai pasisakyti? 

Antra vertus, kartais neiš-
kenčiame ir išspausdiname kokį 
„nepriimtinesnį" laišką, kuris, 
lyg pušies kankorėžis po arklio 
balnu, priverčia mūsų skai
tytojus gyviau pajudėti, rea
guoti. O tie mūsų skaitytojai 
tikrai pastabūs: niekas pro jų 
dėmesį nepratykina! 

Vienok, yra tokių „pikčiur
nų", kurių laiškus, net labai 
liberaliai nusiteikusi redakcija 
padeda į stalčių. Atrodo, kad au
torius išpila viską ir šust į pašto 
dėžę! Jeigu palauktų iki ry
tojaus, dar kartą perskaitytų, 
tai pagailėtų 29 centų ir nesiųs
tų. Beje, ta pačia proga norime 
priminti, kad nespausdinamų 
laiškų (ar straipsnių) negrą
žiname. Tikėkite, neturime 
laiko, nes redakcijoje labai 
trūksta žmonių šiam papil
domam darbui. Juk nesunku 
pasidaryti laiško (ar straipsnio) 
kopiją, jeigu jau taip svarbu. 
Dažniausiai nespausdint i 
laiškai tu r i prierašą, kad 
„netrumpinkite, nekeiskite, ne
kiškite nagų prie mano išmin
ties!" Bijodami autoriaus nema
lonės, laiško nejudiname, ir jis 
guli stalčiuje... 

greitai. Taika yra brangi ver
tybė, kurios negalima palikti 
vien diplomatams, reikia kreip
tis ir į kitus intelektualus, 
mokslininkus, kurie yra galbūt 
mažiau priklausomi nuo poli
tinių srovių, todėl gali duoti 
objektyvesnius atsakymus. 

Baisūs dalykai vyksta Bosni
joje, o pasaulio didžiųjų valsty
bių vadai daug kalba, bet mažai 
ką daro. ir nekaltų žmonių 
kraujas laisto žemę, daugybė 
lieka invalidais. 

Kaip padėtis gali staiga susi
komplikuoti, rodo įvykis Latvi
joje. Kai tenai buvo areštuoti du 
rusų generolai, Rusijos karinė 
vadovybė tuojau paruošė 
desantinę diviziją, kuri iš nau
jo turėjo okupuoti Latviją. Lat
vijos vyriausybei greit nusi
leidus ir atsiprašius, įtampa at
slūgo. Tad nenuostabu, kad bu
vusios sovietų pavergtos tautos, 
dabar atgavusios laisvę, siekia 
NATO paramos, bijodamos Ru
sijos policinio vaidmens. 

DIEVIŠKOJI ĮSIKŪNIJIMO 
DRAMA 

VIKTORAS RIMŠELIS, MIC 

Visi atpirktieji žmonės dėl kūno yra mirtingi. Jų kūnai 
turi subyrėti į pelenus, kad būtų atkurti pagal sudie
vintos sielos tobulumą. Turi jie tapti visa kuo panašūs 
į Viešpaties Jėzaus kūną. Mes žinome, kad tik Viešpats 
Jėzus įžengė kaip tikras žmogus į dangų, — su siela ir 
kūnu. Taip pat ir Jo Motina buvo paimta į dangų su siela 
ir kūnu. I klausimą, kodėl tik tie du žmonės iš Nazareto 
Dievo kūryboje gavo tokią nepaprastą privilegiją, yra 
lengvas atsakymas. Viešpaties Jėzaus ir Jo Motinos 
kūnai nebuvo nuodėmės paliesti. Viešpats Jėzus ir Jo 
Motina yra visa laiką pasaulio kūryboje modeliai, jie yra 
tokie tobuli Dievo kūriniai, kad tobulesnių nėra nei 
žemėje, nei danguje. O atpirktųjų žmonių kūnai turi 
pavirsti į pelenus, kad būtų atkurti pagal Viešpatį Jė
zų ir Jo Motiną, kurie yra visos kūrinijos tobuliausi 
modeliai. 

Mūsų žemelė visatoje tarp dangaus kūnų ir jų sis
temų neišmatuojamose erdvėse atrodo kaip mažas švie
čiantis grūdelis. Bet ji yra didinga savo paskirtimi. Čia 
įvyko Dievo Sūnaus įsikūnijimas, žmonijos atpirkimas. 
Ji yra pripildyta neapsakoma daugybe žmonių kūnų, 
kurie pavirto i pelenus. Ji skrieja visatoje kaip dieviškos 
dramos šventovė, kaip tos dramos kovos laukas, kaip 
didingas žmonijos kapas. Dangaus gyventojai ir mums 
pažįstamųjų, ir nepažįstamųjų šventosios sielos žiūri į 

žemę ir laukia jos ypatingo pajudėjimo, kada kelsis visi 
mirtingieji kūnai amžinam gyvenimui. 

Kūnų iš numirusiųjų prisikėlimo diena vadinama 
pasaulio paskutinė diena. Išeitų, kad Dievo sukurtas pa
saulis turėtų per ugnį ar kurią kitą katastrofą išnykti. 
Viešpats Jėzus, kalbėdamas apie tą paskutinę pasau
lio dieną, kalba apie žvaigždžių kritimą ir kitus nuosta
bius įvykius. Žvaigždžių, o gal tik meteorų, kritimas gali 
būti tik regimi ženklai, bet ne jų ir mūsų žemelės su
naikinimas. Pats Jėzus turi savo kūne penkias žaizdas 
visai amžinybei. Taigi, atrodo, kad ir žemė turėtų išlikti 
nesunaikinta, nes joje vyko dieviškoji drama, nes ji yra 
ta scena, kur visi šventieji ir pasmerktieji veikė. 

Kai žemė kankiniais ir Šventaisiais pripildys 
dangaus buveines, tada įvyks toji paskutinė pasaulio 
diena. Tada kelsis iš kapų, kalnų ir vandenų žmonių 
kūnai, tada jų sielos atgaivins savo kūnus, vienus 
amžinai garbei, o kitus teismui ir amžinam pasmer
kimui. Apaštalai ir paskui pirmieji krikščionys laukė 
antrojo Kristaus atėjimo, apie kurį Kristus labai aiškiai 
kalbėjo: „Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o 
žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos 
jūros šniokštimo. Žmonės eis iš proto, bijodami ir 
laukdami to, kas dar turės ištikti pasaulį, nes dangaus 
galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys Žmogaus 
Sūnų, ateinanti debesyje su didžia galybe ir garbe" (Lk. 
21, 25-27). 

Šitoji didinga Kristaus galybė ir garbė bus ženklas, 
kad atėjo įsikūnijimo dieviškos dramos pirmosios dalies 
užbaiga. Bus tai tarsi visų tautų dieviško festivalio pa
baiga, kai susirenka visi veikėjai ant didingos scenos 
pasirodymui ir įvertinimui. „Kai ateis Žmogaus Sūnus 
savo šlovėje ir kartu su Juo visi angelai, tada Jis atsisės 

garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų 
žmonės, ir Jis perskirs, kaip piemuo atskiria avis nuo 
ožių. Avis Jis pastatys dešinėje, ožius — kairėje" (Mt. 
25,31-33). Pasaulio Teisėjas ir Išganytojas atskleis visų 
veikėjų gerus ir blogus darbus. Kairėje bus visi, kurie 
Viešpaties karalystę griovė ir tarnavo šėtonui, dešinėje 
visi teisieji, kurie vykdė dangiškojo Tėvo valią ir 
pasižymėjo Jo Sūnaus karalystės kūrime Dievo ir artimo 
meilės darbuose. Kairėje surinktieji dėl savo blogų darbų 
bus pasmerkti amžinai pražūčiai, o dešinėje stovintiems 
dangaus ir žemės Teisėjas Viešpats Jėzus tars: „Atei
kite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio 
sukūrimo jums paruoštą karalystę!" (Mt. 25, 34). Ši 
karalystė yra toji mums neprieinamoji šviesa, kurioje, 
kaip šv. Paulius laiške Timotiejui rašė, gyvena Dievas, 
kurio joks žmogus neregėjo ir negali regėti (1 Tim. 6, 
16). Teisiųjų sielos su jų prikeltais iš numirusių kūnais, 
— jau sudievinti žmonės įeis į tą karalystę, apie kurią 
šv. Paulius sako: „Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, 
kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, 
kurie Jį myli" (1 Kor. 2,9). 

Taigi su tokia didinga garbe ir šviesa baigiasi pirmo
ji Įsikūnijimo dieviškosios dramos dalis. 

Dangų mes dažnai vaizduojamės, kad tai yra 
nepaprastai didelė ir graži vieta, kur šventieji su 
angelais garbės giesmes gieda. Apie Dievą mes žinome, 
kad Jis yra visoje savo amžinybėje kūrėjas, veikėjas, nuo 
kurio kiekvienas judėjimas yra prasidėjęs ir yra 
palaikomas. Taigi ir Jo šventieji bus įtraukti į dievišką 
veikimą, apie kurį iš šios žemės nieko negalime 
pasakyti. 

Dabar tik galime klausti, kas bus su tais, kurie iki 
paskutinės dienos nebus pakrikštyti ir net nebus gir

dėję apie Viešpatį Jėzų — įsikūnijusį Dievą. Nesuskai
tomos kartų kartos perėjo per šį pasaulį ir gal dar 
daugiau pereis, nepažindamos Dievo ir Jo gailestingumo. 
Visi tie taip pat bus prikelti iš numirusiųjų, taip pat, 
kaip ir nekrikštyti kūdikiai, arba per abortus nekaltų 
kūdikių sielos neturėjusios net progos užgimti. Jie visi 
yra tikri žmonės ir kelsis iš numirusiųjų, nes visi turi 
nemarias sielas ir turi teisę į Kristaus atpirkimo vaisius. 

Kiekvienas žmogus savo sieloje turi Dievo balsą, kurį 
mes vadiname sąžine. Tie, kurie gyveno pagal sąžinės 
balsą, negali būti pasmerkti amžinai pražūčiai, nes jie 
yra nekalti. Kristus sakė apaštalams, kad Jo Tėvo 
namuose yra daug buveinių. 

Nieko neatsitinka nei danguje, nei žemėje, nei tose 
neišmatuojamose visatos erdvėse be Dievo žinios ir Jo 
valios. Jeigu, kaip Kristus sakė, nė vienas plaukas nenu
krenta nuo žmogaus galvos be dangiškojo Tėvo žinios, 
tai ir visiems žmonėms, prikeltiems iš numirusiųjų, 
kurie Kristaus nepažino ne iš savo kaltės, yra parūpintos 
buveinės Dievo amžinybėje. Mums atrodo, kad Dievo 
kūryba visose erdvėse yra užbaigta. Mūsų gyvenimas 
yra per trumpas, kad tai žinotume. Mes jau daug žinome 
apie visatos erdves, bet dar daugiau nežinome. Kai ma
tome žvaigždžių nuotraukas, kurios parodo, kas vyksta 
erdvėse, atrodo, kad tie neišmatuojami dangaus kūnai 
yra dar tik Dievo kūrybos ir vystymosi periode. Kas žino, 
ar tai tik nebus ruošimas buveinių prisikėlusiems iŠ 
numirusiųjų, kurie neturėjo progos savo gyvenime Kris* 
tų pažinti. Apie visa tai ir ką turės veikti visi 
prisikėlusieji iš numirusiųjų, sužinosime, kai iš Ašarų 
pakalnės peržengsime slenkstį į amžiną gyvenimą. O 
amžinybėje dieviškoji drama niekad nepasibaigs. 

(Pabaiga) 

•• 



DRAUGAS, an t rad ien i s , 1994 m. vasar io mėn. 15 d. 

Jonušų šeima (iš kaires>: Justinas, Kristina. Vida ir Algis. 

Susipažinkim e 

JAUNA ŠEIMA, KURIA 
VERTA DIDŽIUOTIS 

Paskutiniuoju laiku „Drauge" 
pasirodo jaunų šeimų ir pa
vienių žmonių pristatymai. Ta 
idėja yra labai gera, jeigu mes 
norime ir jaunesnius pa t rauk t i 
ir juos lietuviškoje veikloje pa
laikyti. Be to. jaunesniems mū
sų spaudos puslapiai yra įdo
mesni, kuomet juose ir savo pa
žįstamus at randa. „Draugas" 
turi apimti ir jungt i visas išei
vijos kartas. 

Šįkart noriu skaitytojus su
pažindinti su Vidos ir Algio Jo
nušų šeima, kuri augina Kris
tiną. 13 m. ir Justiną, 10 m. 
Vida Jonušienė-Kriaučeliūnai-
tė. gimusi 1953 m. Čikagoje. Al
gis Jonušas gimęs 1950 m. Man-
chester. Anglijoje. Vida baigu
si Kristijono Donelaičio aukštes
niąją lituanistine mokyklą, lan
kė Pedagoginį lituanistikos ins
titutą. 1976 m. baigė Elmhurs t 
College. Elmhurst. IL. bakalau
ro laipsniu. 

Nuo pat mažens skautė „Auš
ros Vartų" tunte . „Grandie?" 
tautinių šokių ansamblyje šoko 
12 m. Su ansambliu keliavo po 
lietuvių telkinius Kanadoje. 
Šiaurės ir Pietų Amerikoje (Ve-
necueloje ir Brazilijoje). 1976 m. 
įstojo į L.S.T. Korp! Neo-Lithua-
nia. 1977-78 ir 1978-79 m. buvo 
Čikagos padalinio pirmininkė. 
1981-83, 1987-89 m. ir 1989-91 
m. Korp! Neo-Lithuania Vyriau
sios valdybos sekretorė. 1991-93 
ir 1993 iki dabar yra Vyriausios 
valdybos pirmininkė. 1986-90 
buvo Amerikos Lietuvių taut i 
nės sąjungos vicepirmininke 
jaunimo reikalams. 1991 iki šiol 
yra Pasaulio Lietuvių centro Le-
monte valdybos sekretorė. 

Kaip matome, nors gimusi 
Amerikoje ir gyvena priemies
čiuose, tačiau neat i t rūko nuo 
lietuviško ir visuomeninio gyve-

R E L I G I M S K O N K U R S A S 

Prel. Juozas Prunskis 1994 m. 
skiria premiją's) tema Krikščio
nybės idealų ugdymas, kurios 
suma yra 5.000 dol. Premijuo
jama gali būti: 

1. Krikščionybės idealus ug
dantis projektas, visiškai supla
nuotas ir su finansine sąmata: 

2. Vienas religinis veikalas. 
parašytas paties autoriaus arba 
išverstas iš kitų kalbų, perrašy
tas mašinėle, dar neišleistas. 

Projektas ar veikalas pasira 
somas slapyvardžiu. Atskirame 
užklijuotame voke pridedama 
tikroji autoriaus pavardė, adre 
sas ir telefonas. Konkurso me 
džiagą reikia prisiųsti iki 1994 
m. rugpjūčio 1 d. šiuo adresu: 
Sisters of Immaculate Concep 
tion, Religinis konkursas. 600 
Liberty Highway, Putnam, CT 
06260. 

nimo. Ne tik neat i t rūko, bet ak
tyviai j ame dalyvauja. Per visus 
tuos metus yra suorganizavusi 
bei pravedusi daug minėjimų, 
skaič ius i p a s k a i t a s bei tal
k in inkavus i daugeliui įvairių 
komitetų. 1980 m. įsteigė ir 
vadovauja nuosavam kelionių 
biurui — Amber Travel Service. 
Palos Heights . IL. 

O dabar susipažinkime su Al
giu Jonušu. Yra baigęs Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos pra
džios mokyklą. 1960 m. baigė 
St. Laurence kata l ik išką gim
naziją. 1969-1973 tarnavo Ame
r ikos aviacijoj, k u r baigė Aero-
space Medicine Program ir Mi-
l i tary Public Heal th & Preven-
t ive Medicine. Ta rnaudamas 
aviacijoj, baigė univers i te to 
studijas. Laisvalaikia is dirbo 
Smithsonian Tropica! Research 
Inst i tute , kaip nardytojas < „scu-
ba-diver"». Nuo mažens priklau
so skau t ams . 1965 m. perėjo į 
j ū r ų skau tus , k u r ėjo įvairias 
pare igas . 1990 m. įsijungė į Le-
monte veikiančius jūrų skautus, 
dabar vadovauja Šarūno laivui. 
Priklauso Smetonos budžių įgu
lai — ant r i meta i iždininkas. 

Kasmet prisideda prie Rako 
stovyklavietės priežiūros ir iš
laikymo. Kadangi mėgsta me
džio drožinėjimą, kasmet Kaziu
ko mugei p a r ū p i n a medžio 
rankdarbių. 1968 — gavo L.S.T. 
Korp! Neo-Li thuanian spalvas 
Čikagoje. 1974-75 Čikagos pa
dalinio p i rmin inkas . 1991 iki 
dabar . Čikagos padalinio iždi
n inkas . Pagal profesiją, dirba 
dantų techniku . 

Kaip matome, abu tėvai yra 
ak tyvūs l ietuviškoje veikloje. 
Ne tik patys joje dalyvauja, bet 
ir savo a tža lyną augina lietu
viškoje aplinkoje. Krist ina ir 
J u s t i n a s abu gražiai kalba 
l ie tuviškai , kadang i namuose 
su tėvais y ra ka lbama tik lietu
viškai . Abu l anko Maironio 
l i tuanis t inę mokyklą. Abu yra 
ak tyvūs j ū r ų skau ta i — Lemon-
to padalinyje. Kasmet stovyk
lauja Rako s k a u t u stovyklavie
tėje. Kr i s t ina dainuoja mokyk
los chore, o J u s t i n a s orkestre 
groja ir pr ik lauso lietuvių krep
š in io k o m a n d a i . Abu šoka 
„Grand ie s " t a u t i n i ų šokių an
samblyje, vaikų ratelyje. Ka 
dangi Jus t inas yra pasekęs tėvą 
ir mėgsta medžio darbus, tad 
t a lk in inkau ja Kaziuko mugės 
darbuose. Taip pat pavasario sa
vaitgaliais kar tu su tėvu vyksta 
į Rako stovyklą t a lk in inkaut i 
s tovyklavie tės parengimo dar
bams . 

Reikia žinoti , kad čia yra ra
šoma apie a n t r a ir trečią kar ta . 
čia g imusių l ie tuvių, kurie dar 
tvirtai laikosi prie lietuviško ka
mieno. Tai y ra pavyzdys ir ki
toms l ie tuviškoms šeimoms. 

J . Ž y g a s 

MIELI LIETUVIAI AMERIKOJE, VISI 
LIETUVOS BIČIULIAI! 

Dar 1988 metais apie Vasario 16 dieną okupanto buvo 
uždrausta kalbėti, rašyti, minėti tą datą. Imperija jau braškėjo, bet 
dar negriuvo. 

1989 metais pirmą kartą po ilgų nelaisvės metų Vasario 16-oji 
pažymėta viešai, kiekviename Lietuvos mieste ir kame. Kitais metais 
ji tapo Kovo 11 d. šaukliu, kai deklaravome, kaip ir 1918-aisiais 
tai, dėl ko tiek metų kovota, kraujuota, žūta Tėvynėje ir Sibire, dėl 
ko svajota ir gyventa. 

1991 metais Vasario 16-oji švęsta vėl Nepriklausomoje, tačiau 
dar svetimos partijos, svetimų kareivių, svetimų pančių kaustomoje 
šalyje. 

1992-ieji virto mūsų Valstybės tarptautinio plataus pripažinimo 
ir savarankiškumo realiame gyvenime įtvirtinimo metais. 

Pernai tapome Valstybe be svetimos kariaunos, savo karių 
saugomomis žemės, oro, vandens valstybinėmis sienomis. Šiemet 
dar kartą pasauliui pabrėžėme savo vakarietišką orientaciją, šiemet 
dar labiau jaučiamės esą savo žemės nuo Klaipėdos iki Vilniaus 
šeimininkais. 

Natūralus susirūpinimas Lietuvos ateitimi dar ženklina mūsų 
veidus, neretai suskamba pagrįstas nerimas mūsų balsuose dėl 
Valstybės rytdienos, tačiau tai tebūna kiekvienos sekančios dienos 
pastoviu rūpesčiu ir darbu. 

Vasario 16-ąją švęskime ir minėkime su giliu pasididžiavimu 
tuo, ką esame atkūrę ir apgynę - Nepriklausomą Lietuvos Valstybę. 

Jos vardu leiskite Jus - tautos ir jos Valstybe.- patriotus, visus 
Lietuvos draugus Amerikos žemyne - ta gražia proga nuošir
džiausiai pasveikinti. 

Dr. Alfonsas Eidintas 
Lietuvos Respublikos Sepaprastasis ir 

Įgaliotasis ambasadorius Jungtinėse An.enkos Valstijose 

VOS IŠVYKUS 
JAV PREZIDENTUI 

IŠ MASKVOS... 
ONA VOVERIENE 

Didelį nerimą Lietuvoje šuke
le Rusijos užsienio reikalų mi
nistro Andriejaus Kozyrevo pa
reiškimas NVS ir Baltijos šalių 
ambasadoriams, kad Rusija tu
ri išsaugoti savo karinį buvimą 
ten , kur per amžius buvo jos 
karinių interesų sfera. — buvu
siose SSSR respublikose —. nes 
jos kelia pavojų Rusijai. 

Visas pasaulis i r Lietuva su
pra to tokius žodžius kaip atvi
rą grasinimą Baltijos valsty
bėms. Reikalo esmės nekeičia 

ministro kitą dieną pareikštos 
pataisos savo žodžiams, esą 
pavojų kelia ne buvusios SSSR 
respublikos, o „buvusios SSSR 
zona", kurioje Rusija esanti 
pr ivers ta vaidinti ta ikdar io 
vaidmenį. Tik ministras nenori 
minėti, kad ta jo prisiimta taik-
daryste ant tankų iš tikrųjų ini
cijavo kruvinus konfliktus ir 
Baltijos šalyse, ir Moldovoje, ir 
Gruzijoje, ir Karabache. ir Ta
džikistane. 

Lietuva, kaip ir visos Baltijos 

valstybės reagavo j šitą Kozyre
vo iššūkį savo užsienio re ika lų 
ministerijos ir Lietuvos tele
gramos agentūros išplatintu pa
reiškimu, paskelbusi nesut in
kant i su „artimojo užsienio" 
sąvoka ir pr iekaiš ta is dėl žmo-
ga us teisių pažeidimo Baltijos 
šalyse, kaip nea t i t inkančia is 
t ikrovės. 

LR prezidentas A. Brazauskas 
vizito metu Suomijoje ta ip pa t 
pasakė nesut inkąs su Rusijos 
pozicija, neva t rys Baltijos šalys 
istoriškai esančios jos įtakoje. 
Tuo t a r p u L ie tuvos S e i m o 
Nacionalinio saugumo komite
tui , kur iam vadovauja skanda
l ingai ž inomas k r a š t u t i n i ų 
LDDP lyderis V. Petkevičius, 
šis A. Kozyrevo pareiškimas nė 
motais. Komitete toliau „laisvo
je atmosferoje", „galbūt ir pr ie 
a laus" diskutuojami kraš to ap
saugos įs ta tymai . 

Bet didžiausią sąmyšį Lietu
voje sukelia ir neramia nuo
staba padvelkia tas faktas, kad 
šis Rusijos Federacijos užsienio 
politikos vadovo pare iškimas 
buvo išplat intas tuoj po J A V 
prezidento Bill Clinton ir Rusi
jos prezidento B. Jelcino susi
tikimo bei pradedant darbą nau
jajam Rusijos par lamentui . Ką 
tai reiškia? Ar tai 1938 metų 
Miuncheno, 1945 metų Ja l tos 
naujasis variantas? Nors pre
zidento B. Clintono telefoninis 
pokalbis su Latvijos prezidentu 
G. Ulmaniu tai lyg ir neigia, bet 
nerimo nenuslopina. O gal mū
sų didysis kaimynas, jau pabun
dantis po ekonominių ir socia
linių šalčių jam įprasta bernio
kiška maniera panūdo primin
ti savo mažiesiems kaimynams, 
kad JAV toli. o aš — čia pat. To
dėl labai neįsimylėkite tolimų
jų... Je i nesusiprasite. galėsim 
atvažiuoti ne tik t raukiniu kaip 
dabar, bet ir t ankais . Tokios 
„taikdarystės" mūsų kaimynai 
turi didelę patirtį . 

CLASSIFIED GUIDE 

© City Center GT- International 
PLB IR LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVE
DIMU OFICIALI KELIONIŲ AGENTŪRA TVARKYTI IR 
KOORDINUOTI KELIONES Į 1994 DAINŲ ŠVENTĘ LIE
TUVOJE. 

KVIEČIAME! 
Pasinaudoti žymiai nupigintomis lėktuvų bilietų kainomis IŠ VILNIAUS Į: 

NEW YORK 
BOSTON 
TORONTO 
MONTREAL 
CHICAGO 
DETROIT 
WASHINGTON 

Kainos yra abipusinės 
kovo 3 1 , iškilus reikalui 

$725.00 
$750.00 
$750.00 
$750.00 
$825.00 
$850.00 
$850.00 

Bilietai privalo būt 
nakvoti, už viešbuč 

MIAMI 
DALLAS 
HOUSTON 
LOS ANGELES 
SAN FRANCISCO 
VANCOUVER 

i išrašyti ir kelionė prasidėti 
us primokėti nereikia. 

$850.00 
$850.00 
$850.00 
$925.00 
$925.00 
$950.00 

Iki 1994 m. 

Dabar jau galima registruotis grupinėms kelionėms: 
1. Dainų šventė — ,,Lietuvos Vyčiai" 29 birželio lk» 13 liepos. 
2. Dainų švente — „Lietuvos Vyčiai" 29 birželio iki 13 liepos, Grupė „B" 
3. „Draugo" kelionė po Pabaltijį, baigiant su Dainų švente Uetuvoje, 26 birželio 

Iki 12 liepos. 
4. Kelionė po Pabaltijį „A" 26 liepos iki 08 rugpjūčio. 
5. Kelionė po Pabaltijį „B" 16 rugpjūčio Iki 29 rugpjūčio. 

F O R S A L E R E A L E ^ T "E 

Sąryšyje su namo pardavimu, 
baldai ir kiti reikmenys pigiai 
parduodami. 

Kreiptis: tel . 708-652-4943 

H E L P VVANTED 

SIŪLOME: Mūsų Vilniaus raštinė — ;ūsų paslaugoms' 

Mūsų labai populiarias septynių (7), dešimties (10), ir keturiolikos dienų (l4)keliones po 
Lietuvą. Prašome skambinti dėl tolimesnių informacijų. 

Atstovaujame visas akredituotas pasaulio oro linijas. Jums pageidaujant, galime išrašyti 
lėktuvo bilietus mūsų raštinėje Vilniuje. Apmokėjimas gali būti Amerikoje, arba Lietuvoje. 
Garantuojame žemiausias kainas ir užtikrintą patarnavimą. 

Visais kelionių reikalais — bilietais, atostogomis po visą pasaulį, kelionėmis laivu, traukiniu, 
lėktuvu — kviečiame kreiptis j mus ir mes maloniai ir profesionaliai aptarnausime visose 
mūsų raštinėse. 

Amerikiečių šeimai reikalinga 
nerūkanti, gerai angį. kalbanti mo
teris prižiūrėti 2 mergaites 31/2 ir 
1V2 metų. šiek tiek namų ruošos; 
5 darbo dienos, atskiras did. kamb. 
su „cable" TV, video ir tel. $250 
įsav. 

Skambinti 
9 v. r. —7 v.v. 

Tel.: 215-664-4727 

GREIT 
PARDUODA 

MISCELLANEOUS 

10°/p—20%—30%cpigiau mokė
sit už apdraudą nuo ugnies ir auto
mobilio pas mus. 

FRAflK ZAPOUS 
3208 Vj West 9Sth Street 

Tel. - (708) 424-8654 
(312) 581-8654 

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 

RE/MAX 
REALTORS 

4312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas v»Ktil 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuolaida 

rM~L Cįf£į£ 
REAIMART.^C 
6602 S. PuUsii, 

Chkrago, IL 60629 
312-585-6100 

- * * 

BALYS BUDRAITIS 
ŝmenišVai patarnauja įvairių nuosavy-

•tyų pirkime bei pardavime, mieste ir 
prttmie-fiiuote. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 
Bus *312-585-6100/r«4 312-778-3971 * 

FOR R E N T 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS. ŠILDYMO 
SISTEMAS. VIRYKLAS. ORO VĖ
SINTUVUS 

H. Deckys 
ML 585-6624 . 

FOR RENT 
3 bdrm. apt. in Bridgeport 
area. Adults only. No pets. Call 
after 6 p.m., tel. 312-229-8517 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LAISVĖS NIEKAS NEŽADĖJO, žvalgybos kari
ninko atsiminimai. Br. Aušrotas. 270 psl. $10 00 

IŠEIVIO DALIA, atsiminimai. Juozas Kapa-
činskas. 254 psl $10 00 

RAŠTAI, II tomas. Jonas Aistis, 454 psl $»5 00 
JĖZAUS GYVENIMO ILIUSTRACIJOS. Kęst. Tri

makas. 134 psl $7.00 
SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nijolė Jan

kutė. 192 psl $7.00 
GYVENIMO AKIMIRKOS, I d., atsiminimai. Liu

das Dambrauskas. 675 psl $12 00 
GYVENIMO AKIMIRKOS, II d., atsiminimai. Liu

das Dambrauskas. 461 psl $10 00 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 

1918-1940. Juozas Jakštas. 272 psl. . . $15.00 
VILEIŠIAI, trijų brolių darbai tautai Antanas 

Kučys. 624 psl $27.00 
LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE. 

Dr. Petras Jonikas 454 psl $20.00 
GROŽIO AKIVAIZDOJE, novelės. Andrius Nori

mas. 207 psl $10 00 
KELIONĖ {NIEKUR IR ATGAL. Sibiran tremtinės 

atsiminimai. Ant. Baltrušienė. 158 psl. . . $6 00 
ANTANAS KUČINGIS, biografija-atsiminimai. 

Ona Narbutienė. 169 psl $5 00 

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai dar 
prideda Sales tax 8.75% nuo knygos kainos. Tačiau visi tiek 
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai dar turi pridėti 
$2.75 supakavimo, išsiuntimo ir pašto išlaidų apmokėjimui. 

J 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
9528 SOUTH 79TH AVENUE 
HICKORY HILLS, ILLINOIS 
60457 

TELEFONAI: (708) 430-7272 
TELEFAX: (708) 430-5783 

Americon Soaefy 
of Trovei Acenfs 

' " City C*nt«r OT-letemettoMl 
GEDIMINO PROSPEKTAS NR. 
VILNIUS, LIETUVA 

TELEFONAI: (370) 2-223-147 
2-223-154 

TELEFAX (370) 2-223-149 
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Dr. JUOZAS JAKŠTAS 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ISTORIJA 
1918-1940 

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus paskutinis kūrinys, skir
tas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui nušviesti. Skaitytojas ras 
atsakymus į daugelį klausimų, kuriuos autorius pats išgyveno. 
patyrė. 
Knyga 272 puslapių su gausiomis ir retomis iliustracijomis. 
Priede: 1922, 1928 ir 1938 metų Lietuvos respublikos konstituci
jos, ministrų kabinetų sudėtis 1918-1940 metais Knyga įrišta. 
išleido VYDŪNO fondas Čikagoje, tinka dovanoti kiekvienam lietu-
viuičia ir Lietuvoje. Knygos kaina 15.00 dol. Užsakant paštu, dar 
pridedama 2.50 dol., į Kanadą 3.00 dol., kitus kraštus 3.50 dol. 
Illinois valstijos gyventojai dar prideda 1.31 dol. mokesčių. 
Užsakymus siųsti: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, 
IL 80629. 

i I 



LAIŠKAI 
KRITO AR ŽUVO KOVOJE? 

Tenka nuoširdžiai apgailes
tauti, jog „Draugo" redakcija, 
spausdindama Pakalkos laišką, 
nepadarė prierašo, paaiSkinan-
čio autoriui ir skaitytojuijog 
visuose dabartiniuose lietuvių 
kalbos žodynuose turtingos lie
tuvių kalbos žodis „kristi" turi 
daug reikšmių, o viena jų yra 
„žūti kovoje, mirti". Jeigu p. 
Pakalkai ūmai kiltų įtarimas, 
jog tai komunistų pavergtų li
tuanistų plunksnos sufalsifi
kavo minėtus žodynus, tai tektų -
nurodyti, kad dar S. Stanevičius 
rašė „Dvidešimt du tūkstančiu 
krito kovoje", V. Krėvė — 
„Geriau reikale kristi, kaip 
pasiduoti", J. Biliūnas - „Bet kri
tusiųjų vieton ėjo ir ėjo naujos 
drąsuolių minios ir lipo ant 
kalno", ir galų gale kan. Jonas 
Mačiulis-Maironis: „Daugel kri
to sūnų, kaip tų lapų rudens, 
baltaveidės oi verks, nes my
lėjo". 

Lietuvos bei išeivijos spaudo
je „kritusiųjų" sąvoka buvo ir 
yra naudojama kaip sinonimas 
„žuvusiems". Ir ne tik spaudo
je. Laidojant žuvusiuosius už 
Laisvę Sausio 13 dienos didvy
rius, poetas Justinas Marcinke
vičius Katedros aikštėje pasakė: 
„...I automatų šūvius jie atsakė 
skanduodami: LIE-TU-VA! Jie 
ir krito su šiuo žodžiu lūpose, 
nunešdami jį prie Dievo kojų" 
(Žr. kn. „Lietuva 1991.01.13" 
Vilnius, 1991"). Galėtume 
pateikti ir daugiau pavyzdžių. 

Stebina ir p. Pakalkos „pa
mokslas" apie Lietuvos Valsty
binę vėliavą. Norėtume pri
minti, kad Lietuvos Respublika 
1991 m. birželio 26 d. įstatymu 

griežtai reglamentavo Valsty
bės vėliavos iškėlimą, pažymint 
gedulą. Pagal įstatymą, vėliava 
iškeliama su gedulo ženklu 
„prie vėliavos koto arba stiebo 
prisegus 10 centimetrų pločio 
juodą kaspiną, kurio galai 
siekia vėliavos apačią...". Taigi 
p. Pakalkos laiške „Draugui" su 
pagieža roir»imi Lietuvos amba
sados „išminčiai" nieko iŠ nie
kur neišpešė, o griežta' laikėsi 
Lietuvos įstatymo. Taip gedulas 
Lietuvos Respublikos ambasa
doje bus pažymimas ir ateityje. 

Lietuvos ambasados 
Vašingtone Spaudos ir 

informacijos skyrius 

SIAURAŽIŪRISKA KRITIKA 

P. Pakalkai reikėjo pirmiau 
pasižiūrėti į „Dabartinės lie
tuvių kalbos žodyną", prieš 
rašant savo laiške, kad žodis 
„kristi" yra vartojamas tik 
gyvulių atžvilgiu, vadinasi yra 
sinonimas „stipti", „dvėsti", 
..galą gauti". Žodynas pateikia 
net 8 žodžio „kristi" reikšmes. 
Šeštuoju numeriu pažymėta: 
„žūti, mirti", pvz.: Jis krito 
kovoje; Daug žmonių seniau 
krisdavo maru. 

Vladas Būtėnas, daug rašęs 
partizanų temomis, yra išleidęs 
dviejų tomų knygą, pavadintą 
„Kritusieji už laisvę". V. Būtė
nas tikrai nebūtų norėjęs paže
minti lietuvių partizanų, ku
riuos taip gerbė, pavartodamas 
jų didvyriškai mirčiai paminėti 
netinkamą veiksmažodį! 

Laiško autorius gali sau kri
tikuoti Lietuvos ambasadą ir 
vyriausybė, jeigu jam atrodo 
reikalinga. Čia laisvas kraštas 
ir kritikuoti leidžiama. Tačiau 
taip siaurafiūriškai ieškoti prie
kabių tikrai nėra niekam nau
dinga. 

Vincas Mišauskas 
Chicago, IL 

Los Angeles Dramos sambūrio aktorės Daina Žemaitaitytė, Sigutė Miku 
taitytė ir Ema Dovydaitienė A. Landsbergio pjesės „Vėjas gluosniuose" repe
ticijoje. 

Nuotr. V. Kasperavičiaus 
GELBĖKIME LIETUVYBE 

Mokslo metams atėjus, gražus 
skaičius mokinių suplaukia į 
lietuviškas šeštadienines mo
kyklas. Jie čia mokosi lietuvių 
kalbos, istorijos, geografijos ir 
tikybos. Daugumas mokytojų 
yra jau čia baigę lietuviškas mo
kyklas, todėl kai kurių lietuvių 
kalbos žinios yra ribotos. O, be 
to, per vieną dieną savaitėje 
daug išmokyti neįmanoma. Pa
grindini mokymąsi reikia 
atlikti namie, kur sąlygos jau 
gerokai pasikeitę. Kadangi abu 
tėvai dažniausiai dirba, tai 
vaikai turi daugiau progų 
praleisti prie televizijos. Nuo to 
lietuvių kalba dar daugiau 
nukenčia. 

O kaip norėtųsi turėti kasetes, 
juostas ir ypač vaizdajuostes su 
gera, taisyklinga lietuvių kalba. 
Išmoktų ne tik vaikai, bet ir 
tėvai pagilintų lietuvių kalbos 
žinias. Atrodo, kad tai yra 
įmanoma. Juk Birutė Pūke-
levičiūtė prieš 30 metų 

pagamino gražių pasakų vai
kams plokštelę, buvo susuktas 
filmas „Aukso žąsis'' ir kalė
dinis vaizdelis, kurį per Pa
vergtų tautų kalėdinę programą 
parodė 2 kanalas Detroite. Dar 
turime pajėgių žmonių, kurie 
galėtų šį darbą atlikti. Jeigu 
nėra pakankamai pajėgų čia, 
reikia ieškoti talkos Lietuvoje. 
Juk lietuvybės išlaikymas yra 
artimai surištas su lietuvių 
kalbos mokėjimu. Duokite 
mums lietuviškų vaizdajuosčių, 
nes kiekviena diena neša 
lietuvybei nuostolius! 

Bernardas Brizgys 
Detroit, MI 

DARBAS DAR NEBAIGTAS 

Dar neseniai bendra išeivijos 
lietuvių nuomonė buvo, kad Lie
tuvos žmonės kenčia nuo dantų 
problemų ir reikia jiems kaip 
nors padėti. Užtat daug daroma 
pavieniai ir organizuotai. Vien 
tik DAFL (Dantų sveikatos tal
ka Lietuvai»organizacija bend-

Making a big vvorld smaile* 

• • 

A passion for perfection.* 

What dtfference does it maKe that Lufthansa flies 
to more International destinattons than any other 
single airhne? Or that every 40 seconds a 
Lufthansa plane takes off or lands m one of 180 
cities around the world'? The point is that over the 
years every expenence with every traveler. from 
every comer of the vvorld. has helped us 
understand you WeVe come to know cultures 
and customs from around the globė Ali the better 
to help you feel at home everywhere. on the 
ground. and m the air Even m many cities we 
don't fly to. you H find a Lufthansa office ready to 
serve your needs Expenence that's wortdwide 
and worldwise. lt s a difference that s helped us 
make fnends vvith a vvorld full of travelers 
And that can make this big wor!d feel very 
small indeed 

Lufthansa 
For r»»*f valion* or informction can i IOO MS JltO or »•» 
your Travol Afont Lufthansa is a parlictpant m th» miiaagc 
program* of Umltd Dalia «nd USAir. 

radarbiaųja su KMA Stomatolo
gijos fakultetu, atitrūkusiu nuo 
,,meškos", kad palaipsniui 
priartėtų prie Vakarų šalyse 
įprastų mokymo bei praktikavi
mo būdų. 

Už pagalbą Lietuvos stomato
logams gauname padėkos laiš
kų, kurie dažniausiai skamba 
taip: „...atkeliavo DAFL siun
ta..., išdalinta dalyvavusiems 
Šiaulių krašto stom. konfe
rencijoje... siuntoje buvę instru
mentai paskirstyti ir burtų ke
liu išdalinti penkiasdešimčiai 
stomatologų, vykusioje Klaipė
dos krašto stom. konferencijo
je..." Panašiai rašo iš Kauno, 
Vilniaus ir keturių kitų vie
tovių. 

Šiandien mūsų galvosena kei
čiasi. Daug kam ši apleista 
sritis jau nebesvarbi, lyg nuo 
dantų abscesų veidai nebetintų. 
Argi tų infekcijų šaltiniai bur
noje nėra arčiau svarbių gyvybi
nių organų - smegenų, akių, šir
dies - negu, sakykim, patinusios 
kojos? Pagerinę dantų stovį, nes 
po visų veterano dr. Lino Sidrio 
(nuo 1973 m. aktyviai dirbančio 
ir besirūpinančio Lietuvos gy
ventojų sveikatingumu) straips
nių anksčiau ar vėliau pra
regėsime ir mus malonesne šyp
sena nustebins tautiečiai iš 
Lietuvos. 

Leonidas Ragas 
Ithasca, IL 

NENAUDOKIME 
TARYBINIU POSAKIŲ 

„Draugo" sausio 13 d. straips
nyje Rimas Domanskis panau
dojo pora išsireiškimų, kurie 
paplitę išeivijoje, bet yra ne
teisingi. Pavyzdžiui: „Nesame 
vieni geresni už kitus — esame 
visi lygūs". Nežinia, kokia 
prasme naudojamas žodis 
„geresni", bet dėl lygybės tai 
kita kalba. Per paskutinius 40 
metų išeivija klestėjo dosnioje 
Amerikoje, išvystydama savo 
kultūrą, materialią buitį ir 
demokratinį supratimą. Tuo 
tarpu Lietuvoje žmonės buvo 
okupacijos spaudžiami ir jų 
galvojimas buvo teršiamas 
marksizmo-leninizmo idėjų. Da
bar sakyti, kad Amerikos 
lietuviai prilygsta žmonėm 
Lietuvoje yra labai savotiškas 
lygybės supratimas. 

Kitas nevykęs pasakymas: 
„Mes ne tam atsikratėm sovie
tų kontrolės, kad dabar mus už
sienio lietuviai valdytų". Lygint 
užsienio lietuvių „valdžią", 
kokia jinai bebūtų, su jos 
demokratiniu supratimu ir 
patyrimu, su sovietine kontrole 
yra gryna tarybinė nesąmonė. 
Tas tik parodo, kiek moraliai 
nusmukę yra žmonės Lietuvoje, 
kad jau neatskiria šių sąvokų. 
Atsižvelgiant į Vilniaus vyriau
sybių ribotus pasiekimus, bet 
kokia užsienio lietuvių 
„valdžia" būtų neblogiau 
valdžiusi, jeigu ji ir nieke ne
būtų dariusi. O jeigu tokia 
užsienio lietuvių „valdžia" būtų 
dirbusi amerikietiškų tempu, 
tai šiandien žmonės Lietuvoje 
tikrai geriau gyventų. 

Išeivijos lietuviai turėtų 
parodyti daugiau sumanumo ir 
nenaudoti tokių tarybinių 
posakių. 

Donatas Skučas 
Fairfax. VA 

KODĖL BALTARUSIJA. 
NE GUDIJA9 

Turbūt dauguma mūsų jau iš 
tėvų ir senelių yra girdėję ir tik 
taip tevadindavo mūsų rytinius 
kaimynus — gudai. Gudija. Juk 
mes labai originaliai ir, 
pasakyčiau, gražiai vadiname 
savo pietinius kaimynus — 
lenkai, Lenkija; vokiečiai, 
Vokietija. Dar seniau ir Rusija 
vadino labai originaliu vardu — 
Maskolija. maskoliai. Neaišku, 
kodėl šis pavadinimas neprigijo, 
nors jį vartojo vysk. M. Valan
čius, vysk. A. Baranauskas ir 
kiti to meto Šviesuoliai. Dabar 
Lietuvoje vien tik baltarusiai. 
Baltarusija terašoma ir sakoma. 

DRAUGAS, antradienis, 1994 m. vasario mėn. 15 d. 

Jeigu jie baltieji rusai, tai 
kokios spalvos yra tikrieji rusai 
— raudonrusiai, geltonrusiai? 
Išeivijos spaudoje dar kai kada 
galima pastebėti Gudijos vardą 
minint, bet dažniausiai irgi tik 
Baltarusija. Siūlau grįžti prie 
anksčiau vartoto Gudijos vardo. 
O jie patys tegul save vadina, 
kaip patinka. 

Apolinaras Skopaa 
Cicero, IL 

UŽ KA TAS KRYŽIUS? 

Sausio 29 d. „Drauge" radau 
mažą straipsniuką „Kryžius 
Bražinskams". Dėl jo iškyla 
klausimas: kam tas kryžius, ar 
nužudytai lėktuvo patarnau
tojai, ar Bražinskams už jos 
nužudymą? Kas iš viso tie Bra
žinskai, ar laisvės kovotojai, 

kaip pasirašinėjo laiškunf, pra
šydami pinigų? Kur, kada, kaip 
ir už ką kovojo? Ar jie gal yra 
tik šarlatanai, melagiai, sovie
tų siųsti kiršinti Amerikos 
lietuvių, silpninti organizacijų 
veiklą, šmeižti žmones, padė
jusius jiems Turkijoje, Vene-
zueloje ir Amerikoje? 

Būtų gerai, kad kas parašytų 
žinių apie juos — ką jie veikia, 
kam, kada padarė gera. Kas tas 
„Jaunosis Lietuvos" atstovas, 
kuris už tą kryžių sumokėjo? 
Reikėtų ir Lietuvoje apie juos 
užklausti. Apie tuos visus 
žmones verta visuomenei žinoti. 
Gal jie patys pasistatė tą kryžių, 
kad praeiviai juos garbintų? Tik 
labai neaišku, už ką? 

James Thomas 
Gulfport, FL 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
JUOZAS JUŠKA 

Jau praėjo metai, kai Tu mus visus palikai ir iškeliavai 
į Amžinybę. 

Lai Aukščiausiasis suteikia Tau Amžiną Ramybę. 
Už a.a. Juozą šv. Mišios bus atnašaujamos vasario 15 d. 

8 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje ir vasario 16 d. 8 vai. 
ryto, Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje bei Tėvų 
Pranciškonų vienuolyne, Kennebunkport, ME. 

Nuoširdžiai prašome visą giminę, draugus ir pažįstamus 
prisiminti a.a. Juozą savo maldose. 

Liūdesyje likę: žmona, vaikai, anūkai, proanūkai ir 
9eserys. 

Mūsų Mylimai 

A.tA. 
JULI JAI BLIUDŽIŪTEI-VALDIENEI, 
mirus, vyrą KOSTĄ, dukrą RAMUNE ir jos vyrą 
ROBERTĄ, brolį GEDIMINĄ su šeima, nuoširdžiai 
užjaučiame, dalinamės skausmu ir kartu liūdime. 

Birutė M. Januškaitė 
Arūnas Januška su šeima 
Rūta Steffes-Januškaitė ir šeima 
Birutė Januškienė 

Windsor. Ont. Canada 

Mirus sovietų ir vokiečių okupacijų rezistentui 
chemikui 

A.tA. 
EDMUNDUI BINKIUI, 

jį Amžinybei atsisveikinusias ir netekties prislėgtas 
— žmoną ANASTAZIJĄ, dukras - RAIMONDĄ ir 
NIJOLE su jų šeimomis bičiuliškai užjaučia 

LFB Taryba 

A.tA. 
EDMUNDUI BINKIUI 

iškeliavus pas Viešpatį Dievą, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną ANASTAZIJĄ BINKIENE, dukras RAIMON
DĄ KONTRIMIENE ir NIJOLE RAILIENE su šei
momis. 

Los Angeles ateitininkų šeima 

ANTHONY B. PETKUS • DONALD A. PETKUS • 
DONALD M. PETKUS IR ŠEIMA 

nuoširdžiai kviečia jus atsilankyti į jų naujos 
laidotuvių įstaigos atidarymą 

š.m. vasario mėn. 20 d., 12-4 vai. p. p. 

PETKUS L E M O N T 
F U N E R A L H O M E 

12401 S. Archer Ave. at Derby Rd. 
Lemont, IL 60439 

708-257-6667 
800-994-7600 

» 
• 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Ateitininkų namuose Le-
monte ir šiemet vyks metinis 
dvasinis susitelkimas-reko-
lekcijoii vasario 26 d. Kvie
čiami ir laukiami visi apy
linkės lietuviai (ne vien atei
tininkai) gilesniam dvasiniam 
susimąstymui, Velykų pasi
ruošimui. Rekolekcijoms vado
vauti sutiko kun. dr. Kęstutis 
Trimakas. Registruotis prašome 
iš anksto, skambinant O. Abro-
maitienei, 708-257-6675. 

Lietuvos Respublikos namų 
ir sklypų savininkų sąjungos 
vicepirmininkas Vytau tas 
Černius lankosi Amerikoje, kur 
prof. Felikso Palubinsko dėka 
Purdue universitete kelias 
savaites studijuoja. Vasario 21 
d., pirmadienį, 7 vai. vak. Sekly
čioje Vytautas Černius kalbės 
apie turto atgavimo galimybes 
Lietuvoje. Visi, kuriems rūpi 
Lietuvos ateitis, kviečiame 
dalyvauti. 

JAV LB Lemonto skyrius 
rengia Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjmą vasario 
20 d., sekmadienį. 11 vai. Palai
mintojo Jurgio Matulaičio Misi
joje pamaldos, tuoj po pamaldų 
didžiojoje salėje su svečiais 
supažindins Kęstutis Sušinskas, 
meninę dalį atliks Maironio 
lituanistinės mokyklos moki
niai. Visi kviečiami atvykti į 
minėjimą. 

Šaulių rinktinės vadovas yra 
Alfonsas Paukštė, o šaulių 
rinktinės orkestro vadovas — 
Kostas Ramanauskas. Kores
pondencijoje iš Tauragės klubo 
veiklos (vasario 12 d.) nebuvo 
paminėta, kad Kostas Rama
nauskas vadovauja orkestrui, o 
ne rinktinei, todėl ir patiksli
name. 
Audra Pr ia lgauskai tė , 

S imona Pulikaitė, Vaiva 
Rašytinytė ir Lisana Von 
Braun — visos buvusios Svč. M. 
Marijos Gimimo parapijos pra
džios mokyklos mokinės ir da
bar lankančios Maria aukštes
niąją mokyklą, vėl įrašytos tos 
mokyklos geriausių mokinių są
rašuose. 

Vasario Šešioliktosios mi
nėjimas Brighton Parke bus 
ateinantį sekmadienį, vasario 
20 d., prasidės Mišiomis 10 vai. 
ryto Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje, po to akademinė ir 
meninė dalis bus mokyklos 
salėje. Moterys ir merginos pra
šomos pasipuošti tautiniais dra
bužiais, organizacijos kviečia
mos dalyvauti su vėliavomis, o 
visuomenė — raginama kuo 
gausiau atsilankyti. Po mi
nėjimo visus pavaišins LB 
Brighton Parko apyl inkės 
valdyba su talkininkais. 

x Jaunimo Sąjunga šaukia 
susirinkimą penktadienį, vasa
rio 18 d. 7 v.v. Informacijai 
skambinti Nidai: 708-656-3721. 

Tsk) 

x TALPINTUVAI P E R 
TRANSPAK siunčiami kas sa
vaitę. Skubius siuntinius siun
čiame AIR CARGO. Pinigai 
pervedami doleriais. TRANS
PAK, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 00629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Žygis į Alaską jau prasidėjo. 
Vasario 11d. Julius Gudavičius 
ir Vladas Vitkauskas pradėjo is
torinį žygį; iš Vilniaus oro keliu 
pasiekė Beringo sąsiaurio 
pakraščius, bandys slidėmis 
patekti į Alaską. Iki Šiol dar nie
kas nėra tokiu būdu iš Azijos 
pasiekęs Amerikos kontinento. 
Žygį per ledais padengtą sąsiau
rį numato pradėti vasario 16 d. 

Julius Gudavičius ir Vladas 
Vitkauskas, nukeliavę į Alaską, 
planuoja porą dienų pailsėti, o 
paskui per Čikagą lėktuvu 
sugrįžti į Vilnių. 

Rytoj, trečiadieni (vasario 
16 d.) yra Pelenų diena — Ga
vėnios pradžia. Daugelyje 
bažnyčių žmonių kaktos žymi
mos pelenų taškeliu, kad pri
mintų atgailos prasmę, jos 
reikalingumą. Pelenų dieną yra 
taip pat pasninko diena. Visi 
katalikai, jau sulaukę aštuo
nioliktojo gimtadienio, bet dar 
nebaigę 59-tuosius metus, turi 
pasninkauti tik dvi dienas 
Gavėnios metu: Pelenų dieną ir 
Didįjį Penktadienį. Pasninkas 
reiškia, kad žmogus stipriai 
tegali pavalgyti vieną kartą per 
dieną, o dar du sykius valgyti 
mažiau. Kito maisto negali 
valgyti tarpais (galima gerti 
skysčius, kiek tik norima) 
Gavėnios metu kiekvieną 
penktadienį minėto amžiaus 
žmonės turi susilaikyti nuo 
mėsos. 

Svč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos metinė vakarienė įvyks 
kovo 13 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. parapijos mokyklos salėje. 
Bilietus jau dabar galima 
užsisakyti klebonijoje. 

Kun. Ignas Plioraitis, Pa 
kuonio parapijos klebonas, 
vieno mūsų geradario skaitytojo 
dėka nuo 1993 m. gruodžio mėn. 
vidurio gauna „Draugą". Jis 
mums atsiuntė malonų laišką, 
išreikšdamas savo nuoširdų 
dėkingumą ir džiaugsmą gau
namu dienraščiu. Panašių 
padėkos laiškų iš žmonių, kurie 
Lietuvoje jau skaito „Draugą", 
gauname beveik kasdien. 
Džiaugiamės, kad mūsų „popie
rinis tiltas" tikrai tiesia kelius 
tarp lietuvių, kurie gyvena 
svetimuose kraštuose, ir 
gyvenančių tėvynėje. 

Patikslinimas. Vasario 4 d. 
„Draugo" laidos 3 psl. išspaus
dintoje Filisterių Skautų Čika
gos skyriaus valdybos nuo
traukoje pirmoji iš kairės yra 61 
Rita Likanderytė f ne Kristinai. 
Nuotraukas „Draugui" siun-
čiantieji yra prašomi tiks
liai surašyt i nuotraukoje 
esančių asmenų vardus, pa
vardes, įvykį, pažymint ir data 
bei vietą, ne vien tik fotografo 
pavardę. 

x Skubiai ir taisyklingai 
užpildau „income tax" formas. 
Reikalui esant, atvažiuoju į 
namus. G. Pranskevičius, tel. 
708-656-2550. 

(sk) 
! x Parduodame bilietus ke

lionėms į Lietuvą ir į visus pa 
šaulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Les-
niauskienei, TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-526-0773. 

(sk) 
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LB Cicero apylinkės vasario 6 d. ruoštame Lietuvos Nepriklausomybės sukakties minėjime (iš 
kairės): Sv. Antano parapijos klebonas kun. Matthevv Brophy, Cicero miesto prez. Betty 
(Laurinaitytė) Loren-Maltese, miesto pareigūnai John Kociolko ir Emil Schullo. dr. Ferdinandas 
Kaunas. Mindaugas Baukus ir LB Cicero apylinkėm pirm. Raimundas Rimkus. 

Nuotr. Jono Kuprio 

„ L I E T U V O S V A I K Ų VILTIES" 
S A V A N O R I A I - T A L K I N I N K A I 

Auka steigiamam „Draugo" paramos fondui— 
yra lietuvybės laidas ateities kartoms. 

Čekius rašyti: 

DRAUGAS FOUNDATION 
4545 VV. 63rd St., Chicago, IL, 60629 

Aukos yra nurašomos nuo Federalinio mokesčio. 

Elena ir Kazys Majauskai tal
kininkauja „Lietuvos Vaikų vii 
čiai" nuo 1992 m. gruodžio mėn. 
Apie „Lietuvos Vaikų viltį" 
sužinojo jau anksčiau iš Teresės 
Drūtytės Šoliūnienės, jų kaimy
nės, tuometinės L V V koordina
torės pasakojimų. Ji sakiusi, 
kad atvažiuoja daugiau vis 
vaikų ir reikia žmonių, kurie 
padėtų juos vežioti į ligoninę. 
Ta lk in inkau t i pradėjo ,,iš 
peties'*, kai atvažiavo pas juos 
gruodžio mėn. iš Lietuvos 
tolima giminaitė su ligotu 
Jonuku. O buvo taip. Vyras 
Kazys 1992 m. buvo Lietuvoje, 
aplankė tolimus giminaičius ir 
pamatė, kad jų sūnelis, 2 m. Jo 

Ar žiema nusibodo vai
kams? Nusivežkite juos į Field 
muziejų, kur atidarytas specialus 
skyrius vaikams, pavadintas 
..Place For Wonder'". Čia vaikai 
gali pačiupinėti, apžiūrėti ir 
susipažinti su įvairiais mine
ralais, akmenimis, augalais, 
vabzdžiais, suakmenėjusiais 
gyviais, žaislais iš Meksikos ir 
kt. Sužinoti programos laiką, 
galima paskambinti į Field 
muziejaus Education skyrių 
312-922-9410, ext. 350. 

x Ateitininkų Federacijos 
Fondo aukotojai. Nuoširdžiai 
dėkojame visiems aukotojams, 
kad savo auka prisidėjote prie 
Ateitininkų Federacijos daromų 
gerų darbų čia ir Lietuvoje. 
Viešpats tikrai atlygins visiems, 
darantiems gera. $1,000 — A. V. 
Laniauskai, Cicero, IL; Vanda 
Prunskienė; $500 - P. D. La
niauskai, Lombard, IL; $250 — 
Daugirdai - Ona Kliorys, Hins-
dale, IL; F. P. Baltakis, Bur-
tonsville. MD; A. K. Juzaitis, 
Plymouth Meeting, PA. $200 -
V. Skrupskelis, Oberlin, Ohio; 
$100 — V. Čižauskas, Detroit, 
MI; N. Bražėnas, MD, Sparkill, 
N.Y.; J. B. Skrinska. MD. 
Eastlake. Ohio; W. R. Sinkus. 
Western Springs, IL; Petras 
Adamonis, Montreal. P.Q.; A. 
Vapšt ienj , Montreal, P.Q.; 
Prelatas I. Urbonas, Gary Ind.; 
B. Paulius, Allendale, N.J.; Zita 
Didžbalienė, Toronto, Ont.; $50 
— V. T. Grybauskas, Orland 
Park; D. Čipkienė, Willoughby, 
Ohio; V. M. Kuprys, Cicero, IL; 
A. D. Bobelis, Massapequa 
Park, N.Y.; $25 - D. A. Barz-
dukas, Falls Church, VA; J. N. 
Dėdinas, West Chester, PA; V. 
Jaras, Chicago, II; J. Botyrius, 
Ridgewood, N.Y.; D. L. Polikai-
tis, Woodridge, IL; A. Povilaitis, 
Great Neck, N.Y.; A. Prapuo-
lenytė, Putnam, Conn.; Prelatas 
J. Prunskis; $20 — D. Augius, 
Putnam, Conn.; V. O. Šama-
tauskas, North Port FL; P. 
Žilinskas, Lyndhurst, Ohio; A. 
Ankus, Lockport, IL.; $10 N. 
Palubinskienė, Cleveland, Ohio. 

(sk) 

nukas, turi iškrypusi stuburėlį, 
dėl to bėgdamas puola, neišlaiko 
pusiausvyros. Grįžęs tarėsi su 
žmona,kaip t a m vaikučiui 
padėti. Nutarė kreiptis į „Lietu
vos Vaikų viltį". Bet tuo metu 
jau visi vaikučiai, kuriuos 
„Lietuvos Vaikų viltis" pajėgė 
atvežti, buvo užpildę ir eilę 
ligoninėje, ir vietas Seklyčioje. 
Teresė Drutytė-Šoliūnienė 
pažadėjo padėti sutvarkyti 
reikalingus dokumentus, jei jie 
pa tys apmokėtų kelionę 
Jonuku i ir jo motinai, 
apgyvendintų atvykusius pas 
save ir sutiktų laukti eilės, jei 
Shriner ligoninė Jonuką galėtų 
priimti. Shriner'iai sutiko gydy
ti Jonuką. Tada jis su motina at
vyko. Jam buvo paskirta opera
cija 1993 m. balandžio mėn., bet 

a t s i radus vietai, pašaukė 
anksčiau. Shriner ligoninėje po 
tyrimų paaiškėjo, kad Jonukas 
turi kaulų TB ir jam buvo 
padarytos 2 operacijos, išimant 
kelis nugarkaulio slankstelius 
ir pakeičiant juos iš jo paties 
šonkauliukų ir klubo kaulų 
padarytais protezais. Be tų 
operacijų, po 6 mėn. Jonuką 
galėjo ištikti paralyžius. O 
dabar (po 6 mėn.) jis grįžo į 
Lietuvą sveikas. Dar jam reikės 
nešioti nugaros sutvirtinimą iki 
šių metų gegužės mėn., bet Jo
nukas laksto kaip sveikas ir jau
čiasi gerai. 

Per tą laiką Elena ir Kazys 
Majauskai vežiojo Jonuką tyri
mams, vertėjavo, buvo su mo
tina, vaiką operuojant ir po 
operacijos, nes yra sunku ir po 
operacijos, kai „recovery room" 
(pooperaciniame kambaryje) 

Elena Majauskienė. 

„The New World", Čikagos 
arkidiecezijos laikraštis, vasario 
4 d. laidoje siūlo skaitytojams 
aplankyti lietuvių imigracijos į 
Ameriką parodą, kuri šiuo metu 
yra Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje ir tesis iki vasario 28 
d. Parodoje galima susipažinti 
su lietuvių pasiekimais 
Amerikoje (tarp 1868 ir 1918 
m.), taip pat su jų kilmės kraš
tu. Rašoma, kad parodos pa
ruošimu rūpinosi muziejaus ku
ratorius Valentinas Ramonis su 
Dano Lapkaus talka. 

Kazys Majauskas, 
tėvai pamato vaikučius vamz
deliais ir žarnelėmis apkaišytus. 
Jie labai išsigąsta. Vaikas irgi 
dar kenčia, o motina verkia ir 
net pačiai guodėjai yra graudu. 
Tą ji yra išgyvenusi, Jonuką 
operuojant. Elena Majauskienė 
yra buvusi ir su kitomis mo
tinomis prieš ir per operacijas, 
kada motinai ypač sunku. 

Ligoninėje lankydavo ne tik 
Jonuką, bet ir kitus vaikučius. 
Reikalui esant, jie vežioja ir ki-

IŠ ARTI IR TOLI 

Sausio 16 d. įvyko Lietuvių 
klubo, St. Petersburg, FL, „rak
tų ir knygų perdavimas" naujai 
valdybai. Pietuose šia proga 
dalyvavo per 300 žmonių. 
Naujasis klubo pirm. yra Mečys 
Silkaitis, nuolatinis mūsų 
bendradarbis, kuriam buvęs 
pirm. A. Gudonis perdavė raktų 
grandinę. Smagią programą 
atliko kanadiečiai svečiai Algis 
Lllbinas ir Aleksas Kušinskis. 

Philadelphijoje staigiai 
mirė chemikas Edmundas 
Binkis, pirmosios sovietų ir 
sekusios vokiečių okupacijų 
metais savo laisve rizikavęs 
rezistentas. Išeivijoje iki mirties 
buvo aktyvus Bendruomenėje, 
ateitininkuose, vyčiuose bei 
LFB veikloje. 

Šįmetinė LFB studijų u* po
ilsio savaitė prasidės sekma
dienį, rugpjūčio mėn. 24 d., 
Dainavoje. LF bičiuliai, jų ar
timesni ir tolimesni draugai bei 
oponentai jau dabar turėtų ato
stogas taip numatyti, kad poilsį 
galėtų praleisti minėtą savaitę 
Dainavoje. Ten aptariama daug 
išeivijos ir Lietuvos reikalų, 
pasikeičiama nuomonėmis bei 
žiniomis ir nuoširdžiai paben
draujama. 

LFB valdyba apgailestauja, 
kad jos turimi sąrašai yra 
pasenę ir didelis skaičius laiškų 
grįžta. Bičiuliai ir prijaučian
tieji yra prašomi naujus adresus 
pranešti J. Ardžiui, 855 Greener 
PI. Fairvievv, PA 16415. 

sugrįžusius Seklyčioje, o apsvei-
kusius parsiveža pas save šven
tėms. 

Elena Majauskienė sako, kad 
„yra tikras malonumas padėti 
kitiems. Abu jaučiamės gerai. 
Ypač smagu, kai daktaras 
pasako, kad vaikutis gerėja". 
Toliau ji sako: „Nesame tur
tingi, negalime pinigais padėti, 
tad prisidedame darbu. Dau
guma pensininkų sakosi norį 
ramiai gyventi, bet vis tiek, kol 
galime, reikia stengtis būti nau
dingiems, nes taip pats atjaunėji 
dvasia ir labai gerai jautiesi". 

Paklausta, ar kviečia ir kitus 
įsijungti į talkininkus, sakė, 
kad bando, tik nelabai sekasi. 
Būtų gerai, kad daugiau pen
sininkų įsijungtų į „Lietuvos 
Vaikų vilties" savanorių būrį ir 
talkintų pagalbos reikalingiems 
vaikučiams. Remdamasi savo 
patirtimi, sako: „Talkindami 
atjaunėsite ir dvasia ir kūnu. 
Padedant kitiems, darosi labai 
linksma sieloje". 

Vasario mėn. vėl atvažiuos 
naujų vaikučių gydytis ir vėl 
jiems reikės savanorių pagal
bos. „Lietuvos Vaikų viltis" yra 
dėkinga Elenai ir Kaziui Ma

jauskams už jų talką, kviečia ir 
kitus, ypač pensininkus, įsi-

tus vaikučius tyrimams į ligo- jungti į „Lietuvos Vaikų vilties" 
ninę, būna su jais tyrimų metu, savanorių būrį. 
vertėjauja, lanko ligoninėje ir Aldona Šmulkstienė 

* 

rtfjifcč&^^H 
CJOU^i* 

f ^ĘFĘ^* i 

LI *-* B 

K^fl 

> 

m J* i 

m 
M, 
M4 

i-'/ 

> 

m^n ! l 

Bendruomenės Balso, vie
nintelės radijo programos lietu
vių kalba Philadelphįjos apy
linkėse, redaktorių vienetui jau 
daug metų labai rūpestingai 
vadovauja Julija Dantienė. 

„I Laisve fondui, gerbdami 
a-a. Edmundo Binkio atmini
mą, po $20 aukojo R. Barai-
tė-Kučienė, V. ir P. Barai, M. ir 
B. Raugai, E. ir A. Šmulkščiai, 
B. ir V. Volertai, K. ir V. Voler-
tai. 

Smuikininkė Brigita Pum-
polytė-Kasinskienė Pietinės 
New Jersey Filharmonijos kon
certe, įvykusiame sausio 29, la
bai sėkmingai pasireiškė kaip 
solistė smuikininkė. Brigita 
dėsto muziką Cherry Hill aukš
tesnėse mokyklose ir diriguoja 
moksleivių ansambliams. 

KAZIUKO MUGĖ 
HARTFORDE 

Hartfordo lietuviškos skauti-
jos rengiama Kaziuko mugė ko
vo 6 d. vyks Svč. Trejybės lietu
vių parapijos salėje. Mugės 
atidarymas bus tuoj po 9 vai. r. 
lietuviškų šv. Mišių. Visi 
kviečiami. 

GRAND RAPIDS, MI ŠVĘS 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUKAKTĮ 

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 76 m. (1918 m. 
vasario 16) ir 4 m. (1990 m. kovo 
11) sukakties minėjimas vasario 
20 d., sekmadienį, vyks Šv. 
Petro ir Povilo parapijoje, 
Quarry A ve. ir Myrtle St., 
Grand Rapids, Michigan, šia 
tvarka: 

12 vai. lietuviškos Padėkos 
Mišios Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje už atgautą nepri
klausomybę ir žuvusius bei 
mirusius Lietuvos laisvės 
kovotojus. Mišias aukos kun. D. 
Morrow, giedos J. Treškos, Jr., 
vadovaujamas choras ir solistė 
Virginija Bruožytė-Muliolienė. 

1:30 v. p.p. šventės minėjimas 
parapijos salėje, 1433 Hamilton 
Ave. NW. Po trumpos įžangos 
bus linksma ir įdomi programa, 
atliekam sol. Virginijos Bruožy-
tės-Muliolienės iš Clevelando ir 
Rasos Šoliūnaitės-Poskocimie-
nės vadovaujamų tautinių šokių 
šokėjų iš Lemont, IL. 

Bus proga pasivaišinti ir pa
bendrauti su draugais ir pažįs
tamais. Aukos renkamos išei
vijos lietuvybei stiprinti per Lie
tuvių Bendruomenę, o taip pat 
ir pagalbai našlaičiams ir 
seneliams Lietuvoje. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

VASAROS STOVYKLOS 
„DAINAVOJE" 

ALRKF jaunimo stovyklos 
„Dainava" vadovybė praneša 
š.m. vasaros stovyklų kalen
dorių. Daugiau informacijų su
teiks „Dainavos" stovyklavietės 
registratorė Rita Giedraitienė, 
kreipiantis tel. 313-478-8456. 

Birželio 19 - 26 d. - Detroito 
skautų stovykla. 

Birželio 26 - liepos 9 d . -
Laisva. 

L iepos 10 - 17 d. -
Sendraugių ateitininkų stovyk
la. 

Liepos 17 - 24 d. - Mokytojų 
savaitė. 

Liepos 24 • rugpjūčio 6 d . -
Jaunučių ateitininkų stovykla. 

Rugpjūčio 7 - 14 d. -
Moksleivių ateitininkų stovyk
la. 

Rugpjūčio 1 4 - 2 1 d. -
„Heritage" — angliškai kalban
čio jaunimo stovykla. 

Rugpjūčio 21 - 28 d. 
Lietuvių Fronto bičiulių stovyk
la. 

Liepos 24 d. — „Dainavos" 
metinė šventė ir šimtininkų su
važiavimas. 

Cikados I.iftuviu moterų klubo valdyba 1994 m (i* kaires): Scottie Žukas, Irena Norbutienė (pirm.), 
PranciSka Simanonienė, Emma Petraitienė, Olga Landon 

• Pirmasis komercinis Ame
rikos bankas pradėjo veikti Phi
ladelphijoje 1782 m. sausio 7 d. 


