
I

2ND CLASS MAIL
March 14,1995 THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284

Voi. LXXXVI Kaina 50 c. ANTRADIENIS - TUESDAY, KOVAS - MARCH 14, 1995 Nr. 50

JAV viceprezidentas 
lankėsi Taline

Vilnius, kovo 13 d. (Elta) — 
Pirmadienį, 9 vai. ryto į Estijos 
sostinę Taliną šešių valandų 
vizitui atskrido Jungtinių 
Amerikos Valstijų vicepreziden
tas Al Gore. Apsilankymas Bal
tijos valstybėse vyksta JAV in
iciatyva. Taip tęsiamos ketur- 
šalės konsultacijos, prasidė
jusios prez. Bill Clinton susi
tikimu su Baltijos šalių vado
vais pernai rudenį Rygoje.

JAV viceprezidentas į Taliną 
atvyko iš pasaulinės konferen
cijos Kopenhagoje. Tik atvykęs, 
Kadriorgo rūmuose jis susitiko 
su Estijos prezidentu Lennart 
Meri. Po to Talino rotušėje vyko 
susitikimas ir derybos su Balti
jos valstybių vyriausybių vado
vais Andrės Tarand, Maris Gai
lis ir Adolfu Šleževičiumi.

Svarbiausiu klausimu šiame 
dvi valandas trukusiame susi
tikime buvo NATO plėtimo ir 
Baltijos šalių dalyvavimo 
gynybos struktūrose problemos. 
JAV viceprezidentas gana 
aiškiai suformulavo, kad prii
mant naujus NATO narius, 
nebus jokių didesnį ar mažesnį 
palankumą turinčių valstybių 
sąrašų. Į kiekvienos valstybės 
paraišką bus žiūrima individu
aliai.

Sutikime buvo pareikšta, kad

Vagnorius tikisi, kad bus 
pradėtas vykdyti ekonomijos 

gaivinimo planas
Vilnius, kovo 9 d. (Elta) — 

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) valdybos pir
mininkas Gediminas Vagnorius 
tikisi, kad vyriausybė pradės 
įgyvendinti pernai rudenį kon
servatorių pasiūlytą ekonomi
kos gaivinimo planą. Ketvirta
dienį surengtoje spaudos kon
ferencijoje jis pabrėžė, kad 
vyriausybė, nors ir pavėluotai, 
pripažino, jog reikia skatinti 
žemės ūkio produkcijos 
eksportą, padidinti žemės ūkio 
produkcijos supirkimo kainas.

Dauguma ekonomistų bei fi
nansininkų, tarp jų ir Lietuvos 
Banko vadovai, suprato, jog li-

Parafuota Lietuvos ir 
Islandijos prekybos 

sutartis
Vilnius, kovo 9 d. (Elta) — 

Ketvirtadienį Užsienio reikalų 
ministerijoje parafuota Lietuvos 
ir Islandijos vyriausybių laisvos 
prekybos sutartis. Sutartis nu
mato, jog bus prekiaujama pra
monės produktais, nemažą dė
mesį skiriant žuvininkystei.

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos Ekonomikos depar
tamento direktorius Audrius 
Navikas nurodė, jog Lietuvos su 
Islandija prekybos apimtis nėra 
didelė, nes šių dviejų šalių teri
torija, palyginti su kitomis, 
maža, o ir pačios valstybės

žodžiais, prekybos apimtis 
didėja, palyginti su 1993 metais 
ji išaugo keliasdešimt kartų.

Laisvos prekybos sutartis pa
naikina muitus visoms ekspor-

Įkurtas Lietuvos Vyriausybės 
Informacijos Centras

Vilnius, kovo 13 d. (Elta) — 
Lietuvos vyriausybė nutarė 
įsteigti nepelno organizaciją — 
Vyriausybės Informacijos Cent- 

geografiškai yra gana toli nuo rą ir patvirtino jo įstatus. Vy- 
viena kitos. Tačiau, A. Navako riausybės Informacijos Centro

viešam platinimui skirtą infor- 
tuojamoms ir importuojamoms kinami valstybinių institucijų maciją, informuojant žurnalis- 
tarp šalių prekėms, todėl, rati- sprendimai, operatyviau infor- tus apie Lietuvos vyriausybės 
fikavus šį dokumentą, Lietuvo- muojama visuomenė apie vyk- veiklą, pristatyti užsienyje 
jė gaminius iš Islandijos bus domosios valdžios sprendimus, Lietuvos vyriausybės politiką, 
galima įsigyti pigiau. ypač katastrofinių ar gamtos

JAV labai teigiamai vertina 
Baltijos valstybių veiklą garan
tuojant tarptautinį saugumą. 
Dar šiais metais Baltijos 
valstybių taikos palaikymo 
bataliono BALTBAT projektas 
bus paremtas 10 milijonų JAV 
dolerių, o kitais metais — 5 mili
jonais JAV dęlerių. Be to, kiek
vienai Baltijos šaliai skiriama 
po 1,675 bilijono dolerių, kad 
galėtų aktyviau dalyvauti 
NATO programoje „Partnerystė 
taikos labui”.

Atskirai kalbėta apie Baltijos 
valstybių santykius su Rusija. 
Amerika juose pageidautų 
daugiau teigiamų poslinkių. 
Buvo aiškiai pasakyta, kad JAV 
nenorėtų Rusijos izoliacijos. 
JAV viceprezidentas pažadėjo 
remti kai kuriuos konkrečius 
projektus, pvz. rengiant bendrą 
Baltijos valstybių planą dėl oro 
erdvės kontrolės. JAV taip pat 
padės Baltijos šalims likviduoti 
ekologinius padarinius buvusio
se Sovietų Sąjungos karinėse 
bazėse.

Tuoj po viceprezidento Al 
Gore susitikimo su trijų Balti
jos valstybių vyriausybių vado
vais Talino Rotušės aikštėje 
miesto centre Al Gore kalbėjo 
susirinkusiai žmonių miniai-. 
„Amerika yra ir bus su Baltijos 
valstybėmis”, jis sakė.

tas dirbtinai nuvertintas, sakė 
Tėvynės Sąjungos vadas. Būti
na, kad tai įsisąmonintų ir vy
riausybė. Iki šiol ji daro viską, 
kad litas ir toliau būtų susietas 
su doleriu. Tai didelė korupcinė 
afera, pabrėžė Gediminas Vag
norius. Jis priminė, kad žymia 
dalimi dėl to valstybės skola 
užsieniui pasiekė 700 milijonų 
dol., užsienio prekybos deficitas 
sudaro 525 milijonus dol., o vi
daus skola yra 500 milijonų litų.

Infliacija, teigė jis, pernai 
buvo ne 45%, kaip oficialiai 
skelbiama, o apie 70%. Ją, be 
kita ko, padidino papildomai 
išleistas į apyvartą nemažas litų 
kiekis.

Konservatorių pateiktasis 
ekonomikos gaivinimo planas, 
jeigu vyriausybė iš tikrųjų pasi
ryžusi jį įgyvendinti, nors ir 
neskelbdama to viešai, leistų 
likviduoti LDDP valdymo pada
rinius per 1.5-2 metus, sakė 
Gediminas Vagnorius. Per tą 
laiką gyventojų realiosios paja
mos, jo nuomone, galėtų padi
dėti 2 - 2.5 karto.

vadovo pareigas pavesta eiti 
vyriausybės atstovui spaudai 
Viliui Kavaliauskui.

Šis centras įsteigtas siekiant, 
kad būtų populiarinami ir aiš-

JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojas (kairėje) John Deutch anksčiau šiais metais tariasi su 
senatorium Phil Gramm. Prezidentas Bill Clinton kovo 11d. nominavo J. Deutch JAV Centrinės 
Žvalgybos Agentūros (ČIA) vadovu po to tai pirmiau nominuotas JAV oro pajėgų generolas Michael 
Caras atsiėmė kandidatystę, nebenorėdamas šeimos narių išstatyti itin smulkmeniškam kvotimui.

Ką Lietuvoje dabar išrinktų 
prezidentu

Vilnius, kovo 1 d. (LA) — 
Sociologinių duomenų rinkimo 
agentūra ŠIA vasario mėnesį 
atliko sociologinį tyrimą — vi
suose miestuose ir rajonuose 
atsitiktinės atrankos būdu ap
klausė 2,700 piliečių, turinčių 
rinkimų teisę. Prašyta atsakyti 
į klausimą, kas, jų nuomone, 
būtų geriausias kandidatas į 
Lietuvos prezidentus (klausiant 
nebuvo siūloma rinktis iš kurio 
nors politinių veikėjų sąrašo, at
sakantieji galėjo savo nuožiūra 
nurodyti bet kuriuos asmenis).

Kaip rašo „Lietuvos aidas”, 
pagal apklausos rezultatus dau
giausia Lietuvos rinkėjų pa
remtų Valdo Adamkaus (22% 
visų apklaustų rinkėjų) ir 
Vytauto Landsbergio (21.5%) 
kandidatūras. Kiti kandidatai, 
kuriuos nurodė rinkėjai, žymiai 
atsilieka: antai už Egidijų 
Bičkauską balsuotų 11% atsa
kančiųjų. Toliau sąraše eina 
Gediminas Vagnorius, Romual
das Ozolas ir kiti. Pažymėtina, 
kad 25% neturėjo savo nuomo
nės apie galimus kandidatus į 
prezidentus.

Jeigu prezidento rinkimai 
įvyktų dabar, aiškaus vieno 
politinio vado tarp pretendentų 
į šį postą lyg ir nebūtų. Tačiau 
kartu paėmus rinkėjus, kurie 
pasirinktų Algirdą Brazauską, 
Egidijų Bičkauską ar Valdą 
Adamkų, jie sudaro 43%, taigi 
gerokai daugiau, negu aiškiai 
dešinieji kandidatai (apie 30%) 
surinktų balsų.

Tokios rinkėjų simpatijos gali
miems konkretiems kairiųjų ir 
dešiniųjų politinių jėgų kandi
datams į prezidentus visiškai 
neatitinka tų pačių rinkėjų

nelaimių atvejais.
Informacijos centro veiklos

pagrindinės kryptys: koordi
nuoti ministerijų, savivaldybių 
ir kitų valstybinių institucijų 
turimą informaciją ir pateikti ją 
visuomenei, padėti Lietuvos vy
riausybei garantuoti viešuosius 
ryšius rengiant tarptautines 
parodas, konferencijas, rengiant

simpatijų politinėms partijoms. 
Per tą pačią apklausą rinkėjų 
buvo klausiama, kokias politi
nes partijas jie rems per savi
valdybių rinkimus. Beveik vi
suose miestuose ir daugumoje 
rajonų daugiausia rinkėjų yra 
už pagrindines dešiniąsias par
tijas — Tėvynės Sąjungą (32%) 
ir Krikščionių Demokratų par
tiją (24%). Valdančiąją LDDP 
pasirinko 10%, o už Centro Są
jungą, Socialdemokratų Partiją 
ir Liberalų Partiją, kartu su
dėjus visas tris, balsuotų tik 8 
procentai.

Toks nevienodas rinkėjų po

Lietuvos ir Britanijos 
parlamentai bendradarbiaus

Vilnius, kovo 9 d. (Elta) — 
Ketvirtadienį iš Londono grįžo 
Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas, keturias dienas 
viešėjęs ten Didžiosios Britani
jos vyriausybės kvietimu. Ten 
jis susitiko su žemesniųjų Par
lamento rūmų „House of Com- 
mons” vadove Betti Boothroyd 
ir su grupe šių rūmų narių, 
atstovaujančių pagrindinėms 
šalies partijoms.

Pokalbiuose susitarta, kad 
bus keičiamasi informacija apie 
šalių parlamentų darbą. Žemes
niuose rūmuose veikia didelė 
tarnyba, kuri kiekvieną dieną 
rengia specialią informaciją 
tarptautinio gyvenimo, šalių 
parlamentų darbo klausimais. 

Britų parlamento biulete-

Rusijos įmonė 
nedalyvaus Būtingės 

statyboje
Vilnius, kovo 7 d. (LR-AGEP) 

— Rusijos naftos įmonė LUKoil 
galutinai atsisakė dalyvauti 
finansuojant Būtingės naftos ter
minalo statybą. LUKoil ketina 
investuoti į terminalų statybą 
prie Juodosios jūros ir Sankt 
Peterburgo, taip pat nori daly
vauti tiesiant vamzdynus bei 
eksportuojant jais naftą į Suo
miją.

Lietuvoje buvo kalbama, kad 
Rusijos įmonės dalyvavimas 
Būtingės terminalo projekte už
tikrintų naftos tiekimą, o tuo 
pačiu ir Vakarų investuotojų 
pritraukimą. Būdamas Maskvo
je, Mažeikių Naftos direktorius 
susitiko su kitomis naftą eks
portuojančiomis kompanijomis 
Nafta Maskva, Conex, Mobil.

žiūris į partijas ir kandidatus į 
prezidentus paaiškinamas ne
mažos dalies konservatorių ir 
krikščionių demokratų rėmėjų 
palankumu Amerikos lietuviui 
Valdui Adamkui, kurio populia
rumą, siejamą su galimu kandi
datavimu į prezidentus, ėmė 
kelti lietuviškoji spauda. Reikia 
atsižvelgti į tai, kad mūsų 
rinkėjai Valdą Adamkų dažnai 
tapatina su „Vilties prezidentu” 
Stasiu Lozoraičiu ir mano jį 
esant dešiniųjų kandidatą.

Iki prezidento rinkimų dar li
ko treji metai. Ligi tol turės 
išryškėti, kas iš tiesų kandi
datuoja, kokios kandidatų nuo
statos ir juos remiančios jėgos, 
taip pat ir būsimų rinkėjų pa
lankumas.

niuose nuo šiol atsispindės ir 
Lietuvos Seimo veikla. Seimas, 
savo ruožtu, gaus Londone lei
džiamą informacine medžiaga.

Česlovas Juršėnas pakvietė 
Didžiosios Britanijos House of 
Commons delegaciją atvykti į 
Lietuvą su oficialiu vizitu. 
Kvietimas priimtas.

Per susitikimą su Didžiosios 
Britanijos užsieno reikalų 
ministru Douglas Hogg pasi
keista nuomonėmis dėl Lietuvos 
perspektyvų integruotis į 
Europos Sąjungą ir NATO. 
Douglas Hogg pabrėžė, kad Lon
donas labai vertina tai, jog 
Lietuva tarpvalstybiniais susi
tarimais nustatė gerus santy
kius su artimiausiomis kaimy
nėmis ir sugebėjo sureguliuoti 
su Rusija karinio tranzito prob
lemą. Jis sakė tvirtai tikįs, jog 
Lietuva šių metų vasarą taps 
Europos Sąjungos Asocijuota 
nare.

LDDP gins
nuomininkų teises
Vilnius, kovo 7 d. (LR AGEP) 

— Kaune yra apie 80% visų Lie
tuvoje savininkams grąžintinų 
namų. LDDP kandidatai į savi
valdybes ruošiasi spręsti sa
vininkų ir nuomininkų proble
mas, pasiūlydami savininkams 
kompensacijas rinkos kainomis, 
o tiems savininkams, kurie 
lengvatinėmis sąlygomis priva
tizavo valdiškus butus — tik 
kompensaciją.

LDDP žada pristatyti įstaty
mo pataisų projektą, kuriame 
bus ginamos nuomininkų teisės. 
Pasak Kauno LDDP organizaci
jos vadovo, Kaune LDDP yra 
„amžinoje opozicijoje”.

Pavojus JAV programai 
statyti butus Rusijos

karininkams
Vašingtonas, kovo 9 d.— 

JAV lėšomis išlaikoma pro
grama, padedanti Rusijos 
karininkams išvykti iš Baltijos 
šalių teritorijos, yra pavojuje 
būti išbraukta, mažinant JAV 
valstybinį biudžetą, praneša 
Jungtinis Amerikos Pabaltiečių 
Komitetas JBANC, ragindamas 
Amerikos pabaltiečius savo 
atstovams Kongrese išreikšti 
stiprią paramą šiai programai.

Šią programą, pagal kurią 160 
milijonų dolerių yra paskirta 
butų statybai Rusijoje iš Balti
jos šalių sugrįžtantiems Rusijos 
karininkams, 1993 metais įstei
gė prezidentai Bill Clinton ir 
Boris Jelcinas, norint paleng
vinti Rusijos karininkų išvedi
mą. Jai stipriai pritaria Estija 
ir Latvija, nes ji pašalina vieną 
iš pagrindinių Rusijos minimų 
priežasčių, motyvuojant savo 
karininkų palikimą Baltijos 
šalių teritorijoje — būtent, kad 
Rusijoje nėra jiems butų.

Kaip praneša JBANC, ši prog
rama, pagal kurią Rusijoje yra 
statomi 5,000 butų iš Baltijos 
šalių grįžtantiems kari
ninkams, susiduria su stipriu 
pasipriešinimu iš kongresmano 
Sonny Callahan (R-AL) ir JAV 
karo veteranų organizacijų. Jai 
lėšos jau buvo žymiai sumažin
tos Atstovų Rūmuose pravesta
me Užsienio Operacijų Įstaty
me, bet Senato priimtoje šio 
įstatymo versijoje nėra jokių 
lėšų apribojimų šiai programai. 
Dabartinių dviejų savaičių lai
kotarpiu bus derinamos Atstovų 
Rūmų ir Senato pravestos skir
tingos šio įstatymo versijos.

Jei kongresmanui Callahan 
pavyks panaikinti šią progra

Juršėnas atsiprašė už savo 
ir komunistų nusikaltimus

Vilnius, kovo 13 d. (Elta) - 
Praėjusį šeštadienį Seimo iškil
mingame posėdyje Seimo pirmi
ninkas Česlovas Juršėnas tarė 
atsiprašymo žodžius dėl buvusių 
komunistų nusikaltimų lietuvių 
tautai ir Lietuvos valstybei savo 
ir Lietuvos Komunistų Partijai 
priklausiusių narių vardu.

Jis pareiškė, kad tai jis padarė 
jų vardu, ir kad „su daugeliu iš 
jų tuo klausimu ne kartą kalbė
jęs”. „Apie savo moralinę kaltę 
aš kalbėjau dar 1990 ir 1992 
metų rinkimų kampanijose, o 
dabar pakylėjau į aukštesnį

Lietuva bus įjungta į Europos 
Sąjungą tik po 2000-jų metų

Vilnius, kovo 13 d. (Elta) - 
Baltijos valstybių tikroji 
narystė Europos Sąjungoje ir 
NATO priklausys nuo to, kiek 
pati Vakarų Europa bei jos 
sąjungininkės JAV ir Kanada 
bus pasirengusios gilinti ir plės
ti integraciją, padarė išvadą 
Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas po susitikimų su Di
džiosios Britanijos Parlamento 
nariais ir politikais Londone. 
Praėjusią savaitę jis keturias 
dienas buvo šios šalies Parla
mento žemesniųjų rūmų „House 
of Commons” ir vyriausybės 
svečias.

„Mums patiems teks pramušti 
sočios ir savimi patenkintos Eu
ropos kiautą”, teigė Česlovas 
Juršėnas pirmadienį spaudos 
konferencijoje. Jis sakė, kad, 
Didžiosios Britanijos politikų 
nuomone, Baltijos valstybės tik

mą, rašo JBANC savo aplink
raštyje, tai rimtai sukompro
mituos sėkmingai išsiderėtas 
Estijos ir Latvijos sutartis su 
Rusija dėl kariuomenės 
išvedimo, o taipogi ir JAV pati
kimumą kaip šių reikšmingų 
sutarčių rėmėjos.

Jei ši programa būtų 
panaikinta, įvyktų du dalykai: 
pirma, neteisėtai Latvijoje ir 
Estijoje gyvenantys Rusijos 
karininkai liktų ten gyventi ir, 
antra, Rusijai pirštųsi išvada, 
jog jei JAV gali laužyti savo 
pažadą statyti butus Rusijos 
karininkams, tuomet ir Rusija 
turi pretekstą savo sutartį lau
žyti.

Latvijos vyriausybė praneša, 
kad Latvijoje tebegyvena virš 
3,000 rusų karininkų: Estijoje 
liko apie 1,000. Jų buvimas 
šiose šalyse yra grėsmė šių de
mokratijų saugumui, nes šie ka
rininkai sudaro savo būkle ne
patenkintų karininkų „penktą
ją koloną”. Be to, pačių šių 
valstybių pastangos juos išsiųsti 
(nes jų buvimas yra nelegalus), 
gali iššaukti Rusijos pastangas 
savo karininkus ginti.

Jungtinis Amerikos Pabal
tiečių Komitetas JBANC ragina 
JAV pabaltiečių — ypač tuos, 
kurie yra tarnavę JAV ginkluo
tose pajėgose — skambinti JAV 
Senato ir Atstovų Rūmų Užsie
nio Operacijų Pakomitečių na
riams ir išreikšti savo paramą 
Rusijos karininkų „persodini
mo” programai — „Russian of- 
ficer resettlement program”. 
Paskambinus JBANC komitetui 
(1 (301) 340-1954) jie mielai at
siųs šių pakomitečių narių 
sąrašą su telefono numeriais.

lygį”, sakė jis.
Tačiau Seimo pirmininkas

kuris yra ir Lietuvos Demokrg 
tinės Darbo Partijos tarybo 
narys, atmetė būtinybę, ka 
atitinkamą pareiškimą pade 
rytų LDDP. „Ši partija niekar 
nėra prasikaltusi”, pasakė jis. ( 
buvusių Lietuvos Komunisti 
Partijos narių padarytus nusi 
kaitimus stalinizmo metais pai 
tija pasmerkė dar 1989 meti 
gruodžio mėnesį, atsiskirdamj 
nuo Sovietų Sąjungos Komunis 
tų partijos, pabrėžė Česlovą 
Juršėnas.

rosiomis Europos Sąjungos na
rėmis gali tikėtis tapti po 
2000-jų metų. Tiktai tada ateis 
eilė ir stojimui į NATO, pabrėžė 
jis.

Tačiau Lietuva, Latvija ir Es
tija išskiriamos kaip atskiras 
regionas, jos netapatinamos su 
kitomis buvusiomis tarybinėmis 
respublikomis. Jeigu jas ištiktų 
Čečėnijos likimas, Vakarų reak
cija būtų visai kitokia, sakė 
Česlovui Juršėnui britų Parla
mento nariai.

KALENDORIUS

Kovo 14 d.: Leonas, Matilda, 
Karigail^, Sugirdąs. Knygnešių 
diena.

Kovo 15 d.: Klemensas, 
Lukrecija, Lionginas, Gunta, 
Tautgine.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

ŠIRDIES SUTRIKIMAI IR 
NEGALAVIMAI

EDMUNDAS SONGAILA, M.D.

Apie širdies smūgį-infarktą 
(heart attack) ir kraujo išsilie
jimą smegenyse-insultą (stroke) 
dažnai rašoma, bet vis dar yra 
žmonių, kurie mažai apie tai 
žino, arba yra įsitikinę, kad 
tokios ligos — ne jiems. Tokie 
žmonės dažnai nekreipia 
dėmesio į pirminius širdies su
trikimų signalus ir pavėluoja 
ieškoti pagalbos, todėl svarbu 
suprasti riziką ir priemones ją 
sumažinti.

Pirmiausia truputis statis
tikos.

Pagal „American Heart Asso- 
ciation” duomenis, šiuo metu 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
gyvena 11,200,000 žmonių, 
kurie jau turėję širdies sutri
kimą. Daugumo jų gyvenimas 
nėra per daug pasikeitęs, jie 
gyvena ir veikia normaliai.

Apskaičiuojama, kad šiais
metais per 1,500,000 amerikie
čių ištiks širdies smūgis ir maž
daug trečdalis iš to skaičiaus 
mirs.

Kasmet šiame krašte miršta 
bent 250,000 asmenų, ištiktų 
širdies smūgio, bet nespėjusių 
patekti į ligoninę, kad būtų 
suteikta pagalba. Tai įrodymas, 
jog daugumas pacientų laukia 
apie dvi valandas po to, kai jau 
pajunta skausmus krūtinėje ar
ba kitus širdies smūgio simp
tomus. Jeigu jie greičiau patek
tų į ligoninę, gyvybė būtų 
išgelbėta (bent daugeliu atvejų).

Pagal Framingham grupės 
atliktą apklausą bei tyrimus, 
širdies smūgis ištinka apie 5 
proc. žmonių, sulaukusių 40 
metų amžiaus, bet 45% suserga 
širdies liga dar prieš 65-tąjį 
gimtadienį.

Angina Pectoris yra širdies 
liga, iššaukianti infarktą (heart 
attack) ir pasireiškianti krū
tinės skausmais. Apskaičiuo
jama, kad 5,600,000 žmonių 
šiame krašte turi didesnių ar 
mažesnių šios ligos simptomų, 
o kasmet tokių ligonių dar 
prisideda per 350,000.

Šiuo metu JAV-se yra 
3,080,000 žmonių, turėjusių 
insultą (stroke). Ši liga ištinka 
500,000 amerikiečių kasmet. 
Tai trečioji pavojingiausia liga, 
kuria žmonės miršta šiame 
krašte. Kitos dvi mirties prie
žastys (nuo ligų) yra širdies 
smūgis (heart attack) ir vėžys 
(cancer — visos rūšys). Tačiau 
insultas, jeigu žmogus išlieka 
gyvas, palieka daugiausia 
invalidu visam gyvenimui. 
Įdomu pastebėti, kad 1991 m. 
moterys sudarė 60.5 procentų 
insulto ištiktų pacientų. 
Anksčiau manyta, kad tai dau
giausia „vyrų liga”.

Spėjama, kad bent 50,000,000 
žmonių šiame krašte turi per 
aukštą kraujospūdį. Apie 35 
proc. tų žmonių net nežino, kad 
jų kraujo spaudimas yra per 
aukštas, todėl jų gyvybei (arba 
bent sveikatai) gresia rimtas 
pavojus. Yra labai svarbu krau
jo spaudimą dažnai matuoti ir 
reguliuoti dieta, mankšta, o 
jeigu pirmosios dvi priemonės 
nėra efektingos — vaistais.

Ne visos aukšto kraujospūdžio 
išsivystymo priežastys yra 
žinomos, bet labai gerai ištirta, 
kad sunkus svoris ir labai 
„sėslus” gyvenimo būdas prie to 
prisideda. Aukštas kraujo spau
dimas yra labai pavojingas 
sveikatai, ypač jeigu pas žmogų 
pasireiškia arterijų susiau
rėjimas dėl susikaifpusio jose 
cholesterolio. Ištirta, kad apie 
94.6 mil. (52 proc.) Amerikos 
gyventojų turi kraujuje choles

terolio kiekį didesnį, negu 200, 
o apie 37.2 mil. (20 proc.) — 
cholesterolio yra aukštesnis 
kaip 240.

Širdies smūgio pavojų labai 
padidina rūkymas. Nepaisant 
nuolat žiniasklaidoje skelbiamų 
perspėjimų, apskaičiuojama, 
kad 25.5 mil. vyrų (28.2 poc.) ir 
24.4 mil. moterų (24.8 proc.) 
šiame krašte dar vis nemeta 
rūkymo. Negana to, bent 2.1 
mil. paauglių tarp 12 ir 17 metų 
amžiaus yra rūkoriai, dėl to 
visiems šiems žmonėms širdies 
smūgio galimybė yra nepapras
tai aktuali.

Nėra abejonės, kad labai svar
bu pažinti širdies sutrikimo 
simptomus ir nedelsiant rea
guoti, kreiptis į gydytoją arba 
vykti į ligoninę. Tai gali 
sudaryti skirtumą tarp 
gyvenimo ir mirties.

Štai pagrindiniai simptomai, 
kurie gali būti širdies smūgio 
pradžia. Svarbu suprasti, kad ne- 
visuomet visi tie simptomai 
pasireiškia kartu.

1. Nepatogus spaudimas krū
tinės viduryje, tarytum būtų ko 
prikimšta.

2. Jaučiama, lyg kas širdį su
gniaužia.

3. Skausmai krūtinės vidury
je. ypač jeigu jie tęsiasi ilgiau 
negu kelias minutes, pereina į 
pečius, kaklą ir rankas.

4. Galvos svaigimas, silp
numas, staigus prakaito 
išpylimas, piktinimas, kvapo 
neatgavimas taip pat pasitaiko.

Nors šie simptomai gali ir ne
reikšti širdies smūgio, geriau 
nerizikuoti ir šauktis pagalbos.

Aštrus, veriantis diegulys per 
krūtinę dažniausiai nėra širdies 
smūgio simptomas.

Kai aukščiau minėti reiški
niai pasirodo, žmogus turi ten
denciją juos paneigti, nenori 
tikėti, kad tai širdies smūgio 
reiškiniai. Dėl tos priežasties 
neskuba vykti į ligoninę, tiki, 
kad viskas tuoj praeis, kad tai 
kokia kita problema (dažniau
siai susieta su skrandžio negala
vimu), ne širdies sutrikimas. Be- 
delsiant pavėluojama pagalba.

Jeigu manote, kad užeina šir
dies smūgis ir simptomai per 
kelias minutes nedingsta, 
bematant šaukite greitąją 
pagalbą (skambinant numeriu 
911), kad vežtų į ligoninę. Šiuo 
atveju geriau paskubėti, negu 
pavėluoti.

O kaip su insultu? Kokie 
ženklai, kad tai insulto pradžia?

1. Pagrindinis simptomas yra 
staigus silpnumas arba jutimo 
netekimas veido, rankos, kojos 
ar net visos kūno pusės raume
nyse.

2. Staigus regėjimo aptemi
mas arba visiškas praradimas, 
ypač vienoje akyje.

3. Kalbos praradimas, sun
kumai išsireikšti (tarytum 
liežuvio žmogus negali pa
judinti), sunku suprasti kitus 
kalbant.

4. Stiprus, veriantis galvos 
skausmas be jokios priežasties; 
galvos svaigimas, griuvinėjimas 
arba pusiausvyros netekimas, 
ypač jeigu tai eina kartu su 
aukščiau minimais simptomais.

Insulto atsiradimas greičiau 
išsivysto šiais atvejais: turint la
bai aukštą kraujospūdį; didelį 
„blogojo” cholesterolio kiekį; 
sergant cukralige; kai žmogus 
yra labai storas, nejudrus; kai 
žmogus rūko, vartoja daug alko
holio. Insultas gali būti ir pa
veldimas. Paveldėjimas yra vie
nintelis atvejus, kurio pats 
žmogus negali kontroliuoti. Visi

Naujojo Daugėliškio klebonas kun. Kęstutis Ralys ir dalis jo globojamų vaikučių.

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR 
PASAULYJE

BAŽNYČIA PRIEŠINASI 
PLANUOJAMAI TĖVYSTEI

Marijonų vienuolijos Lietuvos 
provincijolo kun. Prano Račiūno 
teigimu, visiems žmonėms, ku
riems brangios krikščioniško
sios vertybės, būtina priešintis 
Tarptautinės planuojamosios tė
vystės federacijos (IPPF — Inter
national Planned Parenthood 
Federation) skverbimuisi į 
Lietuvą. Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Informacijos centrui kun. 
P. Račiūnas sausio 19 d. sakė, 
jog ši organizacija propaguoja 
abortus bei lytinę laisvę, ragina 
apmokyti saugaus sekso būdų 
vaikus nuo 10 metų amžiaus.

1994 m. rugsėjo 17 d. Vilniaus 
universitete įvyko Moterų stu
dijų centro organizuotas semi
naras, kuriame dalyvavo šios 
organizacijos atstovai John 
O‘Brien iš Airijos ir Kaisa 
Elomaa iš Suomijos. Seminare 
buvo aptarinėjami jaunimo ly
tinio auklėjimo klausimai, kon-, 
traceptinių priemonių pro- . 
pagavimo programa. Kun. P. 
Račiūno teigimu, vėliau buvo 
įsteigtas minėtos organizacijos 
Lietuvos skyrius, kuriam vado
vauja gydytojas Antanas Kli
mas. Lietuvos marijonų vadovas 
taip teigė, kad rengiamasi steig
ti organizacijos filialus Lietuvos 
rajonuose, o Sveikatos apsaugos 
ir Švietimo ministerijos ketina 
šias idėjas įgyvendinti. Kun. P. 
Račiūnas pabrėžė, kad nei Lie
tuvos visuomenė, nei dvasinin
kija dar nėra įsisąmoninusi 
pavojaus, kurį kelia Federacijos 
idėjų skleidimas.

Kaip teigiama Elvyros Kučin
skaitės straipsnyje „Planuotos 
tėvystės federacija: šeimos pla
navimas ir grynoji rasė?” 
(„Lietuvos aidas”, 1994.09.23), 
federacija dirba dviem kryp
timis: „plačiai propaguoja kon 
traceptines priemones, ypač 
tarp jaunimo ir paauglių, ir 
aktyviai įvairiomis formomis 
remia savo padalinių, kurių 
visame pasaulyje dabar yra apie 
130, veiklą”. Nors per ilgus savo 
veiklos metus 1948 m. įkurta 
IPPF, deklaruodama šeimos 
planavimo ir saugaus sekso 
idėjas, įgavo didelės visuomenės 
dalies pripažinimą”, daugelis 
tiesiog nežino šios organizacijos 
rasistinio ir elitistinio kryp
tingumo ir to, kad jos tikroji 
ideologija — ne šeimos planavi 
mas, o abortų propagavimas”. 
„Ji skelbia lytinę laisvę, palaiko 
seksualinių mažumų, pornogra
fijos platinimo teises, nepilna
mečių teisę į lytinį gyvenimą ir 
t.t.”, rašo E. Kučinskaitė. Auto
rė teigia: „Jie buvo vieni iš 
seksualinės revoliucijos inicia
torių — drauge su eutanazijos 
bendrija, homoseksualistų mo
kytojais, lesbiečių asociacija ir 
kt. Vienas pagrindinių jų tikslų 
— lytinis švietimas mokyklose. 
Jo turinys maždaug toks: kiek-

kiti pavojai yra išvengiami su 
trupučiu valios ir gydytojo 
patarimais.

vienas paauglys nuo 10 metų 
privalo turėti lytinę laisvę ir 
mokėti naudotis kontraceptinė
mis priemonėmis. Ši programa 
plačiai įgyvendinama mokyklo
se, dosniai dalijant veltui kon
traceptines priemones prade
dantiesiems”. IPPF skleidžia
moms idėjoms priešinasi tarp
tautinis sąjūdis „Už gyvybę”.

Kun. P. Račiūnas sakė, jog 
1994 m. lapkričio 29 d. švietimo 
ministrui jis pasiuntęs laišką, 
kuriame atkreipiamas dėmesys 
į federacijos idėjų keliamą pavo
jų Lietuvai. Panašaus turinio 
dokumentu Lietuvos Caritas fe
deracijos, LKMA ir Pasaulinės 
Gydytojų federacijos už žmogaus 
gyvybę Lietuvos asociacijos var
du į sveikatos apsaugos minis
trą Antaną Vinkų kreipėsi ir 
gydytoja N. Liobikienė, akade
mikas G. Uždavinys ir A. Nar
vilienė. Iš Švietimo ministerijos 
jokio atsakymo negauta, tuo 
tarpu sveikatos apsaugos minis
tras A. Vinkus, kun. P. Račiūno 
žiniomis, davęs nurodymą pri
stabdyti parengtos programos 
įgyvendinimą. Marijonų provin
cijolas taip pat pažymėjo, jog jis 
laišku kreipėsi ir į Lietuvos 
Vyskupų konferenciją. Doku
mente kun. P. Račiūnas infor
muoja vyskupus apie IPPF or
ganizaciją primena jiems, kad 
popiežius Jonas Paulius II IPPF 
programą yra pasmerkęs ir pa
vadinęs „mirties kultūra”. 
Lietuvos marijonų vadovas ma
no, kad Lietuvoje būtina juridiš
kai uždrausti „bet kokią Tarp 
tautinės planuojamosios tėvys
tės federacijos veiklą” kaip 
prieštaraujančią jos Konstituci
jai ir įstatymams. Jis taip pat 
tvirtina, jog reikia „atsisakyti 
Švietimo, Mokslo ir Sveikatos 
apsaugos ministerijų siūlomos 
IPPF programos priėmimo ir 
įgyvendinimo, jeigu joje numa
tyta Lietuvos mokyklose vaikus 
nuo 10 metų apmokyti, kaip 
naudotis kontraceptinėmis prie
monėmis ir kitais dorovę žlug
dančiais būdais”, su minėta pro
grama supažindinti Lietuvos vi
suomenę ir aptarti ją per masi
nes informacijos priemones.

Kun. P. Račiūnas pokalbio 
metu taip pat kritikavo Lietu
vos mokyklose platinamą knygą 
„Lytinis auklėjimas”, kurią 
1992 m. išleido Atviros Lietuvos 
fondas. Caritas Šeimos centro 
darbuotoja Olga Kazlienė Infor
macijos centrui patvirtino, kad 
šis vadovėlis, jos nuomone, ne
tiesiogiai skatina nesantuoki
nius lytinius santykius.

IPPF šeimos planavimo pro
gramas kritikavo ir Vilniaus 
arkivyskupas Audrys Juozas 
Bačkis. Kalboje, pasakytoje 
mokslinėje-praktinėje konferen
cijoje „Lietuvos šeima: tradici
jos ir ateitis” 1994 m. spalio 25 
d. Vilniuje, jis pareiškė, jog 
„labai liūdna, kad Lietuvos 
medikai bei pedagogai įkūrė šio 
centro iniciatyvinę grupę, pasi

ryžusią ‘šviesti’ Lietuvos vaikus 
ir jaunimą mokyklose ir viso
kiuose renginiuose saugaus sekso 
pamokomis”. Arkivyskupas ta
da taip pat išreiškė susirūpini
mą dėl Sveikatos apsaugos mi
nisterijos parengto šeimos pla
navimo programos projekto, ne
atsižvelgiančio į moralės prin
cipus.

„Katalikų bendruomenės 
akyse visai nepriimtina lytinių 
lygų profilaktikos programa, 
skirta vaikams, paaugliams ir 
jaunimui be tėvų sutikimo ir 
žinios”, sakė jis. Arkivyskupas 
A. J. Bačkis konferencijoje 
priminė, kad Bažnyčia palaiko 
natūralius šeimos planavimo 
būdus ir atmeta „mechaninius, 
cheminius metodus ir steriliza
ciją, kurie prievartauja prigimtį 
ir žaloja fizinę, psichinę bei 
dvasinę žmogaus sveikatą”.

KUN. R. MIKUTAVIČIAUS 
JUBILIEJUS

Vasario 16 d. Kaune buvo at
švęstas šv. Arkangelo Mykolo 
bažnyčios rektoriaus kunigo 
Ričardo Mikutavičiaus jubilie
jus. Sveikindamas jubiliatą, 
vasario 19 d. bažnyčios choras 
sugiedojo šiai progai parengtas 
H. Ruben’o mišias „Missa 
serena”.

Kunigas Mikutavičius į para
piją atvyko 1992 m. birželio 7 d., 
kurioje po 30 metų „letargo” 
sugaudė šv. Arkangelo Mykolo 
bažnyčios varpai, skelbdami 
šios šventovės atgimimą: tą 
dieną bažnyčios rektorius kuni
gas ir poetas Ričardas Mikuta 
vičius laikė pirmąsias šv. 
Mišias. Sudraskytas, žaizdotas 
bažnyčios kūnas šaukėsi atgai
vos — žmogiškos širdies ir švel
nių rankų, meilės ir globos.

Kunigas Mikutavičius, iš- 
puoselėjęs ne vieną Lietuvos 
bažnyčią labai sunkiu joms 
metu, su nauja energija ir meile 
ėmėsi ir šią prikelti naujam 
gyvenimui. Į apleistą nuniokotą 
bažnyčią sugrįžo ne tik varpai, 
klausytojai, kryžiai, bet jos 
šeimininko rūpesčiu atgimė ir 
buvusios gražios giedojimo tra
dicijos.

Šįmet Gavėnios metu kun. 
Ričardas Mikutavičius keliaus 
po lietuvių parapijas Ameriko
je, pravesdamas rekolekcijas. 
Jis lankysis Apreiškimo parapi
joje, Brooklyn, NY, Šv. Kazimie
ro parapijoje, Los Angeles, Šv. 
Antano parapijoje, Cicero, IL., 
Šv. Antano parapijoje, Detroite, 
ir Dievo Apvaizdos parapijoje, 
Southfield, Mich.

VATIKANAS UŽ VAIKŲ 
TEISIŲ APSAUGĄ

Vaikų teisių apsauga sudaro 
esminę Vatikano apaštalinės 
veiklos dalį. Kaip pabrėžė nuo
latinis Šventojo Sosto atstovas 
prie JT arkivyskupas Renato 
Raffaele Martino, ypatingą at
sakomybę Vatikanas jaučia už 
vaikus, tapusius ginkluotų 
konfliktų ar kitų itin sunkių ap
linkybių aukomis.

Jungtinių Tautų trečiojo ko
miteto posėdyje, kuris įvyko 
1994 m. lapkričio 14 d. Vatika
no diplomatas reikalavo imtis 
veiksmingų priemonių padėti 
vaikams, patekusiems į tokias
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metams metų 3 mėn
JAV................................. ............. $95.00 $55.00 $35.00
Kanadoje ir kitur........ .(U.S.) $110.00 $60 00 $40.00
Tik šeštadienio laida:
JAV ............................. ............. $55.00 $40 00 $30.00
Kanadoje ir kitur ... . .(U.S.) $60.00 $45.00 $35.00
Užsakant į Lietuvą
(Air cargo)..................... $100 00 $55.00
Tik šeštadienio laida ............. $55.00
Užsakant į užsienį
oro paštu $500 00 $250 000
Tik šeštadienio laida $160.00 $85.00
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• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nedirba.
• Redakcija už skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kainos pri
siunčiamos, gavus prašymą ką 
nors skelbti.

• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba.
• Redakcija straipsnius taiso 
savo nuožiūra. Nesunaudotų 
straipsnių nesaugo. Prašome 
siunčiant pasilikti kopiją.

situacijas. Martino išreiškė Baž
nyčios susirūpinimą dėl įvairia
lypio vaikų išnaudojimo, nepil
namečių narkomanijos ir vadi
namųjų „gatvės vaikų”. Jis pri
minė, kad popiežius Jonas Pau
lius II ir Bažnyčia visada rūpi
nosi, kaip padėti nepilname
čiams religiniu, moraliniu, kul
tūriniu bei materialiniu požiū
riu. Beveik visose pasaulio 
šalyse veikia dešimtys tūkstan
čių katalikiškų mokyklų, naš
laičių namų ir klinikų. Maž
daug 41 milijonas vaikų lanko 
pasaulyje daugiau negu 160,000 
katalikiškų mokyklų.

LINAS A. SIDRYS, M.D.
Ophtalmologas/Akių Chirurgas

9830 S. Ridgeland Avė. 
Chicago Ridge, IL 60415

708-636-6622 
4149 W. 63rd St.

312-735-7709

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
166 E. Suparlor, Sulte 402

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

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS
7722 S. Kedzle Ava.,

Chicago, III. 60652
Kab. 312-735-4477;

Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road
Valandos pagal susitarimą

Cardlac Olagnosls, Lt d. 
Marųuette Medlcal Bulldlng

6132 S. Kedzle
Chicago, IL 60629

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

Širdies ir Krauiagyshų Ligos 
Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P C. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL

Pirmas apyl su Northwestern un-to 
diplomu, lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą Pacientai priimami 
absoliučiai punktualiai Susitarimui 
(kalbėt angliškai) tai. 708-422-8260

Namų (708) 584-5527
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA

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

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

Valandos pagal susitarimą

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

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

Pirmd 3 v p p -7 v v anlrd 12 303 vpp 
trečd uždaryta ketvd 1-3 vpp 

penkt u šeštd 9 v r -12 v p p

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Rd„ Hickory Hllls, IL
1 mylia | vakarus nuo Harlem Avė

Tai. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

6132 S. Kedzle Avė.. Chicago 
(312) 778-6969 arba (312) 489 4441 

DR. K. A. JUČAS
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINE CHIRURGIJA

Dr. RAIMUNDAS RUGINIS
Chiropraktims gydymas nuo 

nugaros, kaklo ir galvos skausmų
1025 Ogden Ava.

Lisle, IL 60532
Tai. 708-963-1410

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

3315 W 55lh Si , Chicago IL
Tai. (312) 476-2112

9525 S 79th Avė Hickory Hills IL
Tai. (708) 598-8101
Vai pagal susilarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA IR GYDYMAS
6132 S. Kedzle

Vai antr 2-4 vpp ir kelv 2-5 vpp 
Šeštd pagal susitarimą

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

Namų 708-448-5545
Priklauso Holy Cross ir

Palos Community ligoninėms

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

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

Kasdien 1 iki 8 v v 
išskyrus Ireč Šeši 12 iki 4 vai p p

DR. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija
172 Schtller M., Elmhural, IL 60126 

706-641-2606
Valandos pagal susitarimą

Vakarais ir savaitgaliais tai. 706-634-1120

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytoms 

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

Valandos pagal susitarimą
Tai. (312) 565-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA

AKIŲ LIGOS
Good Semarltan Medlcal Center- 

Naparvllla Campus
1020 E. Ogdan Ava., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563
Tai. 706-527-0090

Valandos pagal susitarimą

DR. S. LAL
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS

7722 S. Kedzle, Chicago 60652 
Tai. 312-434-2123

Pirmd 2 v p p - 7 v v , anlr 9 v r - 12, 
kelvd 12- 4 v p p , penkld 12-6vv
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Gedimino pilies detalė. Nuotr. Alberto Kerelio»

LENKIJOS
ULTIMATUMAS

KAZYS BARONAS

1 I

I t

,,1938 m. kovo mėn. 16 d. prie 
generalinio ginkluotu pajėgų 
štabo Varšuvoje įvyksta didele 
ir iš anksto surengta demon
stracija. Ujazdovskių alėja 
(viena pagrindinių Varšuvos 
g-vių — K.B.) su orkestru, pla
katais, žygiavo didelė žmonių 
minia”.

Tokiais sakiniais savo prisi
minimus pradeda Lenkijos karo 
atstovas Lietuvoje pik. Leonas 
Mitkievič. -Jis toliau rašo: „buvo 
daug mokyklų ir visuomenės or
ganizacijų vėliavų, plakatų su 
priešlietuviškais šūkiais Minią 
sudarė apie 6 7,000 studentų bei 
vyresniųjų klasių mokiniai, visi 
ant krūtiniu prisisegę didžiosios 
Lenkijos ženklą — mažą kardelį. 
Jų tarpe matėsi taip pat miesto 
savivaldybės darbininkai, ug
niagesiai, elektros jėgainės 
atstovai bei „strzelcy” — šauliai 
su šautuvais.

Demonstrantai skandavo grės 
mingus Šukius: „Mes norime 
Lietuvos!” „Vade, vesk mus į 
Kauną!”, „Mes norime Lenki
jos-Lietuvos unijos”. Tie šūkiai 
buvo taip pat įrašyti nešamuo
se plakatuose. įdomu, kokį įspū
dį paliko demonstracija svetim 
taučių tarpe, kadangi mokinių 
ir studentų veiduose matėsi šyp
sena.

Minia sustojo prie Lenkijos 
kariuomenės štabo pastato, ku 
liame buvo maršalo Edv. Smig 
ly-Rydz raštine. Prieš pat

• «

pastatą sustojo vėliavnešiai ir 
demonstracijos vadovai. Tie pa
tys šūkiai ir toliau skambėjo: 
„Mes norime Lietuvos!” ir pan. 
Prietemoje, apšviestas prožek 
torių, lydimas kelių aukštų ka
rininkų, balkone pasirodė 
rnaršl. Edv. Sniigly-Rydz. Jis 
buvo minios pasveikintas gar
siais šūkiais: „Tegyvuoja mūsų 
maršalas! ”.

Visiškoje tyloje minia išgirdo 
šiuos žodžius: „Neapsakomai 
džiaugiuosi, kad šiuo istoriniu 
momentu lenkiškos širdys pla
ka tuo pačiu vieningu ritmu. 
Tai yra labai svarbus faktas. 
Lenkija visuomet turi būti 
pasiruošusi dideliems pašauki
mams. Tegyvuoja Lenkija!” 
Maršalas sveikino (saliutavo) 
minią, laukdamas jos reakcijos. 
Minia vėl skandavo: „Tegyvuoja 
mūsų vyriausias vadas!”

Toliau pik. L.M. rašo: 
„Susidariau įspūdį, kad ši prieš- 
lietuviška akcija kartu su de
monstracija buvo iš anksto pa 
ruošta mūsų Užsienio reikalų 
ministerijos, bendradarbiaujant 
generaliniam štabui ir ginkluo
tų pajėgti inspektoratui. Pirmas 
PAT (Polska agentūra telegra- 
fična) pranešimas apie Lietuvą 
buvo parašytas Užsieno reikalų 
ministerijos įsakymu. Šiandie
ną yra jau ir antras. Jis taip 
skamba: 'Lenkijos vyriausybė 
imsis atitinkamų žingsnių san
tykių sureguliavimui su Lie

tuva’. Generaliniame inspek- 
torate kursuoja įvairŪB gandai, 
kadangi apie visą padėtį niekas 
nieko tikro nežino. Tik kalba
ma, kad vakarykdtė demonstra
cija iš anksto buvo paruošta, 
susitarus užs. reik min. J. 
Beckui ir maršl. Edv. Smigly- 
Rydz, o visi pranešimai sureda
guoti Lenkijos telegramų agen
tūros.

Užsienio spauda — vokiška, 
prancūziška, angliška ir švei
cariška pranešė apie didelę Len
kijos kariuomenės koncentraci
ją Lietuvos pasienyje, išvardin- 
damos Suvalkų ir Vilniaus sri
tis.

Kovo 18 d. Gardine, Vilniuje 
ir Suvalkuose įvyko dideli ka
riuomenės paradai, kuriuose 
dalyvavo 1 legionų pulkas, 19 ir 
29 Suvalkų ir Vilniaus pėsti
ninkų divizijos, kavalerijos 
brigados ir skaitlingi KOP — 
pasienio korpuso daliniai. Taip 
pat vyriausiame inspektorate 
kalbama, kad į Vilniaus Kir
timų („Porubanek”) aerodromą 
permestos eskadrilės iš Varsų-, 
vos ir Poznanės, o nusileidžiant 
lėktuvams įvyko kelios nelai
mės”.

Pik. L.M. rašo: „Sekančią 
dieną ramu Varšuvos gatvėse, 
jokių demonstracijų, nors gy
ventojų tarpe jaučiama tam 
tikra karo baimė. Provalstybinė 
spauda 'Gazeta Polska’, ’Kurier 
Poranny’ daug rašo Lietuvos 
klausimu, skatindamos lenkų 
vyriausybę pastatyti Lietuvai 
aštrius reikalavimus.

Vėlų kovo 18 d. vakarą Len
kijos radijas pranešė, kad lenkų 
vyriausybė įteikė Lietuvos vy
riausybei ultimatumą, reikalau 
dama nustatytu laiku priimti 
visus reikalavimus. Ultimatu
mas buvo įteiktas Lietuvos pa
siuntiniui Taline Pr. Dailidei 
jau 9 vai. vakaro. Kovo 19 d. 
Lenkijos spauda atspausdino to 
ultimatumo turinį. Užs. reik. 
min. J. Beck savo notoje nurodė 
ir laiką — kovo 19 d. 9 vai. v. 
Juk toji diena — maršalo J. Pil
sudskio vardadienis! Ar šie Len
kijos primesti reikalavimai 
Lietuvai turi būti dovana ir 
pagerbimas jo atminties? Ar tai 
nebus brutalus jėgos reikalavi
mas, sutinkant Lietuvai su 
visais Lenkijos norais? Su 
tokiais veiksmais, jeigu gyventų 
maršalas, jis niekuomet, nesu
tiktų. O Vilniaus klausimas?..

„Kiek man žinomi J. Pilsuds
kio santykiai su lietuviais, rašo 
pik. L.M., — o ypač su Lietuva, 
jie buvo labai aiškūs: jis nie
kuomet nereikalautų jėga už
megzti santykius (pik. L.M. už
miršo Genevą ir J. Pilsudskio 
pasakytus žodžius prof. Volde
marui: taika ar karas — K.B.).

Kovo 19 d. pietų metu mieste

pasirodė visų laikraščių spe
cialiai išleisti leidiniai pra
nešantys, kad Lietuva priėmė 
Lenkijos ultimatumą. Pietų 
metu (tai buvo šeštadienis) ir 
vakare Varšuvos gatvės buvo 
labai triukšmingos ir judrios. 
Sunėrimus buvo sostinė, pa
veikta paskutiniųjų dienų 
įvykių. Lietuvos vardas buvo 
visų lūpose, jaučiamas pasiten
kinimas, kad viskas gerai pa
sibaigė. Pasikeitė ir Lenkuos 
spaudos tonas. Vietoje reikalą 
vimų ir aštrių priemonių prieš 
Lietuvą, buvo rašomi „medaus” 
žodžiai. Varšuvos gyventojai ir, 
be abejo, visa Lenkija norėtų 
iššifruoti iš J. Becko sakinių ir 
oficialių valstybinių pranešimų, 
kokia yra tikrovė, kokia yra 
gilesnė reikšmė to ultimatumo 
Lietuvai, ko siekia vyriausybė, 
išspręsdama klausimą „manu 
militari” (karine ranka) diplo
matinių santykių užmezgimu 
su Lietuva, maža Lenkijos kai
myne ir tai tik kelioms dienoms 
praslinkus po Hitlerio įžygia- 
vimo į Austriją. (L. Mitkievič, 
„Wspomnienia kowienskie”, 
psl. 9-10).

Kiek apie pik. L. Mitkievičių. 
1938 m. kovo mėn. 26 d. jis buvo 
pakviestas pas maršalą Edv. 
Smigly-Rydz, paskiriant jį 
Lenkijos karo atstovu Lietuvai. 
Priimdamas šį pasiūlymą, tikro
vėje įsakymą, jis pasakė: „pone 
maršale, mano gyvenimo sva
jonė buvo, kad Lietuva būtų su 
mumis, su Lenkija, taikoje. 
Išpildysiu Tamstos įsakymą 
kaip galėdamas geriausiai. Be 
to, kilme esu iš Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštystės, iš Že
maitijos, taigi savyje turiu kiek 
lietuviško kraujo. I tai maršalas 
atsakė: „ne. ne, neprisipažinkite 
prie to, bent pat pradžioje” (psl. 
9-14)

Kanadoje, Hamiltone, gyve
nau netoli lenkų bažnyčios ir 
„Polonia” draugijos namo, ku
riame buvo gan turtinga biblio
teka. Nenorėdamas užmiršti 
lenkų kalbos gan dažnokai ap
lankydavau biblioteką, rasda
mas ant stalų išdėstytus žurna
lus, spaudą. Viename žurnale 
(neatsimenu jo pavadinimo) 
skaičiau, kad maršl. Edv. Smig
ly-Rydz 1939 m. rugsėjo mėn. 17 
d. prie Zaleščikų (pietinė Lenki
ja — K.B.) pasitraukė į Rumu
niją. Po kelių metų jis grįžo į 
Varšuvą (atrodo slapta), ap
sigyveno pas senutę, mokyto
javo. Mirė ir palaidotas nežino
moje vietoje, nežinomas net ir jo 
kapas. Jau penktoje karo dieno
je, kaip rašo savo prisimini
muose pik. L.M., Lenkijos mar
šalas „visiškai prarado galvą”, 
negalėdamas susigaudyti bend
roje karo situacijoje. Mėgo 
garbę, jo vardu buvo pavadinti

kariškių sporto klubai pvz., 
Vilniaus „WKS Smigly”, Gar
dino, ir kt. miestų, aikštės, 
gatvės. Jo žmona išsivežė daug 
brangenybių, gyveno Paryžiuje, 
stipriai finansiniai rėmė lenkų 
tautos fondą. Vieną difeną jos 
lavonas buvo rastas Senos upė
je. Žmogžudystė, savižudybė? 
Prancūzuos kriminalinės polici 
jos pradėtas tardymas po kelių 
dienų buvo nutrauktas. Lenki
jos prez. Ignas Moscicki ap
sigyveno Šveicarijoje, ten vedė 
savo sekretorę. Mirė Šveica
rijoje.

O kas tuo metu vyko Vilniuje?
Gerai neatsimenu, tačiau 

berods kovo 12 d. vakarą, 
grįžtant į namus iš sportinių 
pratimų Vytauto Didžiojo gini 
nazijoje, Gedimino gatvėje 
pasirodė vaikėzai su „Slovvo”, 
„Kurjer Wilenski” dienraščių 
leidiniais. Vaikai garsiai skan
davo: „Lietuviai nušovė lenkų 
policininką!”, „Lenkija imsis 
atitinkamų priemonių!”, „Len
kija nubaus Lietuvą!” ir 1.1. Ir 
radijo žinios buvo nemalonios 
Mieste jaučiama įtampa, sklan
do įvairios paskalos ir kaip 
visuomet ir „JPP agentūros” 
(jedna pani povviedziala — viena 
ponia pasakė): girdi, Lietuvos 
šauliai mobilizuojasi, Lietuvos 
kariuomenė žygiuoja prie Len
kijos pasienio. Lietuva prašo 
Maskvos, Berlyno paramos, vy
riausybė kreipėsi į D. Britani
jos, Prancūzijos pasiuntinybes ir 
t.t.

Karingai nusiteikę Lietuvos 
dvarponiai lenkai. Priklijavę 
ant visų sienų atsišaukimus, jie 
reikalauja pašalinti „Kauno vy
riausybę”, Vilniui vaduoti s-gą. 
Dvarponiai kviečia vilniečius į 
protesto demonstraciją Ožeškie
nės aikštėje. Jaunuoliškas smal
sumas neleido likti namuose. 
Motina draudžia, pažins kad 
lietuvis, dar gerokai apkuls 
mane. Iš arti stebėjau gal 
300-400 minią (kiek toliau 
pamačiau Pr. Žižmarą) kuris į 
kalbėtojų šūkius, atsakydavo. 
„Vade. vesk mus į Kauną!”, 
„žygiuokime į kauniškę Lie 
tuvą!” ir t.t. Pasirodo ir mar
šalas buvo atvykęs į Vilnių, 
apsistojęs Napoleono rūmuose 
prieš u-tą. Apsuptas minios (nuo 
maršalo stovėjau gal per 20 
metrų) ir vėl skambant prieš 
lietuviškiems šūkiams, marša 
las jautėsi labai išdidžiai 
Didelis kariuomenės judėjin i.» - 
Ji žygiuoja Ukmergės, Fane: . 
g-vėm į Lietuvos pasietą T 
vakarą (tai buvo penktajam.-, 
kovo 18 d.) nukentėjo liet-, 
viškos įstaigos, daužant I .o 
Didžiojoje g-vėje, Vytam, 
džiojo gimnazijoje ir kitur.

(Bus daugiau)

Danutė Hindokienė

Jungtinis
n usi kaista mumas?

Po Antrojo pasaulinio karo vi 
siems buvo aišku kad reikia 
ieškoti būdų ir žu(būt išvengti 
dar vieno pasaulinio karo 
Branduolį ne m i s hm ii barni s 
sunaikinus Hiroshima ir Naga 
saki miestus, ne tik didžiųjų 
valstybių vadai, bet ir eiliniai 
bet kurio krašto piliečiai supra 
to, kad „žaidimo taisyklės” 
pasikeitė ir nauja globalinio 
karo atveju net laimėtojai tap 
tų pralaimėjusiais. To supra 
timo ir baimės kūdikis — 
Jungtinių Tautų organizacija. 
Tiesa, jos efektingumu daug 
kartų tenka abejoti, tačiau jau 
praėjo 50 metų nuo II pasaulinio 
karo pabaigos ir galbūt tik JT 
dėka daugybė mažų, aštrių tarp
tautinių ginčų neįsiliepsnojo į 
viską naikinantį pasaulinį 
gaisrą.

Viltingai atrodo ir Europos 
Sąjunga bei valstybių noras jai 
priklausyti. Juo glaudžiau 
tautos bendradarbiaus, atras
damos tarpusavę kalbą įvairiais 
klausimais, tuo lengviau bus iš
vengta mirtinų susidūrimų 
karo lauke. Persimetimas karš
tais žodžiais posėdžių salėje vis 
dėlto nėra toks pavojingas, kaip 
ginklų žvangėjimas ir bombų 
sprogimas.

Tik ne visos sąjungos ar san
draugos vienodai pageidautinos 
ir tarnauja taikiems tikslams. 
Pastaraisiais metais Europoje 
vis dažniau linksniuojamas žo
dis mafija. Tiesa, jis žinomas ir 
šiapus Atlanto, bet to žodžio 
reikšmė kiek skirtinga. 
Organizuotas nusikalstamumas 
iki šiol čia daugiau tiesė nagus 
į lošimo bei pramogų sritį, siekė 
kontroliuoti įvairias (ypač 
arklių) lenktynes ir kai kurias 
kitas verslo sritis, o į mafijos 
veiklą daugiausia buvo įsijungę 
italą kilmės žmonės (juk ir pats 

pavadinimas bei jos veiklos api 
būdinimas iš ten per Atlantą a t. 
keliavo). Mafijai nauji „darbo 
horizontai” atsivėrė u p ig.ui 

sėjusia narkotikų prekyba, bet 
čia labiau pasireiškia Pietų ir 
Vidurio Amerikos kilmes misi 
kalteliai. Nepaisant, kad JAV 
kriminalistų ir jų žalingu darbų 
nestinga, tokio visuotinio oi 
ganizuotumo jie dai neiš v v <'?

Kad amerikiečiai n<-pi aih t ų 
jaustis pranašesni organi/.’ioto 
nusikalstamumo atžvilgiu, v< > 
ta atkreipi i dėmesį i vi. - labinu

pastebimą gaujų siautėjimą, 
savo „veikla” primenanti mafi
jos įvaizdį. Neseniai viename 
Čikagos dienraštyje rašyta, kad 
mieste yra iki 50,000 jaunuolių, 
priklausančių gaujoms. Gaujos 
jaučiasi taip tvirtai įsipilietinu- 
sios ii galingos, kad drįso savo 
kandidatus išstatyti į Čikagos 
miesto tarybą. Čikagiečiams ne 
naujiena, kad įų išrinktieji savi 
valdybės pareigūnai ilgainiui 
įsipainioja į visokius sukčia
vimus, nusikaltimus ir patenka 
i kalėjimą, bet šį kartą jau baus
tieji akiplėšiškai tvirtina, kad 
niekas negali užginti jiems 
teisės į balsuotojų sąrašus.

Sovietų Sąjungos galybės 
laikais retai pro geležinę 
uždangą pralįsdavo žinutės apie 
nusikaltimus tos vergų imperi
jos viduje. Tai nereiškia, kad 
nusikaltimų nebuvo, tik mokėta 
juos paslėpti nuo laisvojo 
pasaulio akių. Dabar iš Rusijos 
nuolat ateina bauginantys 
reportažai apie visuotinį mafijos 
siautėjimą, apėmusį kone 
kiekvieną kasdienybės ap
raišką. Susidaro įspūdis, kad 
t ikrasis Rusijos valdytojas nėra 
Jelcinas ar kuris kitas tituluo
tas politikas, o visagalė mafija. 
Ir vargas tam, kas drįsta jai pa
su . kelią. Toks drąsuolis gali 
tikėtis Vladislavo Listjevo 
likimo.

Kadangi šio populiaraus 
žurnalisto nužudymas sukėlė 
nepaprastą gyventojų pasipik- 
tinimę, Jelcinas, norėdamas juos 
apraminti, bematant atleido iš 
pareigų Maskvos policijos vir 
šininką ir vyriausią prokurorą, 
tarytum Listjevo mirtis buvusi 
jų asmeniška kaltė. Žinoma, 
Jelcinui mafija nepavojinga, nes 
jis nuolat apsuptas sargybinių 
minia ir nereikia diena iš dienos 
susidurti su nusikalstamumu, 
kaip eiliniam rusui. Kol Krem 
liaus politika per daug ne
sisieloja nusikaltėlių gaujų su
tramdymu, klastas pamažu 
pi 'einu i mafijos „malonę”.

Nedaug šviesesne padėtis ir 
musų tėvynėje, kai vietiniai bei 
užsienio verslininkui priversti 
nusikaltėliams mokėti „už 
apsaugą”, kai sutemus (net ir 
dienos metu) žmogus be baimės 
m gali išeiti i gatvę. Tai tikras 
šuolis „iš keptuves į ugnį’ — iš 
komunistinio režimo priespau
dos j organizuotų nusikaltėlių 
liauti įiiną

I
I
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Buvo taip, lyg kas stumte stumtų ko greičiausiai iš tos 
vietos bėgti, bet nebėgo. Pastovėjo vietoje, kol bėgimo 
noras praėjo, nes ruošėsi užtaisyti išautą vamzdį, bet 
apdraskyta ranka kažin kodėl labai sustingo, o sveiko
ji taip drebėjo, kad vargu ar daug parako tebūtų pataikęs 
į vamzdį, tai parako maišiuką vėl užraukė, įsikišo j 
kišenę ir patraukė miško pakraščiu, jokiu būdu negalė
damas išmesti iš galvos, kas atsitiko jaujoje ir kas dabar, 
kas aną dieną pasirodė vaikui ir kad vaikas prie kūdros 
tik zuikio pėdas terado, ir tas Burnio sode... Viskas ėmė 
suktis į didelį, neišpainiojamą, susimezgiojusi grumulą. 
Tas grumulas ėmė painiotis su dar vaikystėje girdėtomis 
balto zuikio pasakomis, kurias visi mėgo, bet niekas 
netikėjo. Niekas juk netikėjo, kad jo senelis per Kalė
das, per pačias Mišias, pamatė kiškį, griaužiantį 
obelaitę, pro tvarto langelį šovė, obelaitę nukirto, o kiš 
kio kaip nebūta. Visi sakė, kad senis tik susisapnavo. 
O ką visi dabar pasakytų, jeigu imtų kitiems savo 
patyrimą pasakoti.

Iš pamiškės jau buvo besukąs į Eglynėlio pusę, kai 
laukų baltume pamatė juodą tašką. Taškas judėjo. 
Atsirėmęs į beržą valandėlę pastovėjo. Buvo aišku, kad 
į mišką grįžta želmenyse prisiganęs zuikis. Kai jis buvo 
visai čia pat, — ne tiesiai, kaip anas baltasis, bet truputį 
į šoną, — Deveikis pakėlė šautuvą Kiškis buvo tiesiai 
ties vamzdžio galu. Spausti, ar ne? l’aspnusi, ii las, 
rodos, išdulkės, kaip anas. Zuikis, kažin ką užuodęs, 
pašniukštinėjo sniege, vėl kilstelėjo galvą, ir tą 
akimirksni Deveikis spustelėjo gaiduką. Zuikis pašoko

į viršų ir čia pat susmuko. Niekur nenulėkė, nedingo, 
su parako dūmais neišsisklaidė, ir pats Deveikis nepa
juto, kaip giliai atsiduso. Priėjęs pakėlė. Zuikis buvo 
tikras, sunkus, gerai įsiganęs, bet Deveikis negalėjo at
sikratyti jausmo, kad jis gali dar ir čia pat iš jo rankos 
dingti ar net ir iš keptuvės pakilti pilku debesėliu ir 
išsisklaidyti trobos palubėj. Viena smulki nežinia viską 
ėmė versti nebeaprėpiama nežinia, kad nebesi tikras, 
ar per savo paties lauką eini, ar tik taip rodosi.

Zuikis nedingo. Jis ir kitą rytą tebegulėjo priemenėj. 
Širmas toks, lyg būtų per šalvenančią naktį gražiai 
pašarmojęs. Deveikienė irgi pakilusi apie krosnį triūsė, 
tik Deveikio ranka buvo sunki ir tvinkčiojo. Ir pirštai 
atrodė kiek paburkę, nelankstūs.

- Tu, Juozuk, nuvilk tą ilgaausį, kur priemenėj 
guli. Man rankos pirštai nelabai nori klausyti, — pasakė 
gyvulius apėjusiam vaikui.

— Mačiau. Gražiai nuširmėjęs. Bus graži kepurė.
Deveikiui paniežtėjo liežuvis pasakyti, kad ne tokia 

graži, kokia būtų buvusi iš ano baltojo. Buvo jau 
besižiojąs, bet vėl nukando.

Žmona, išgirdusi, kad pirštai sustingę, atsisuko nuo 
krosnies, pažiūrėjo vyro kiek patinusią ranką ir garsiai 
pagalvojo:

~ Gal reikėtų perrišti? Ar labai gelia.
— Tegu dar pabūna. Galiu pakęsti. Truputį tvink

čioja, kai pąjudinu, kartais dilgteli. Pažiūrėkim, ką ryto 
jus parodys. Negi tas įdrėskimas įdrėskimu ir nesibaigs.

— įdrėskimas? — nenorėjo sutikti žmona. — Jai vien 
vakarykštės rankos prisiminimas pagaugais per visą ėjo.

Po pusryčio vaikas išėjo zuikio nerti, o Deveikis 
pasiėmė du sidabrinus rublius ir išėjo į kalvę. Po kurio 
laiko sugrįžo. Zuikis buvojau iš kailio išnertas ir išskros
tas. Deveikienė jau mėsą sūdė, o Juozukas baigė

kailiuką tempti ant speičiaus, kad gražiai išdžiūlų. 
Tėvas pažiūrėjo, kol vaikas savo darbą baigė, paskum 
paprašė, kad eitų jam padėti. Kui išėjo i kiemą, pasakė

— Rodos, ne kas, bet smulkesnio daikto negaliu su 
graibyti. Noriu, kad man padėtum.

Nepasakė, ką reikės padėti, o vaikas neklausė. Jis 
tik ėmė klausinėti, kur užtiko tokį nusiėdusį zuikį, o 
tėvui vėl paniežtėjo vaikui viską išpasakoti, net 
pasakyti, ką pats galvoja ir ką žada daryti, liet nepasakė. 
Žodžiai nėjo pro burną, lyg ją būtų kas skląsčiu 
užsklendęs.

Kalvėje padavė vaikui tošinę dėžę su sidabriniaiss 
keturkampiais.

— Tavo dailesni pirštai, — pasakė, — paimk 
plaktukėlį, apdaužyk juos, kad būtų nors kiek apvalesni.

Vaikas paėmė, po vieną apžiūrėjo.
— Kas čia? Sukapotas rublis? — paklausė.
— Pasakysiu paskiau. Dabar tik nors kiek suap- 

valink. Mėginau aš, bet pirštai neklauso.
— Ką su jais veiksi?
— Kad ir smalsus. Kai daug žinosi, greitai pasensi. 

Dabar tik padaryk. Kai bus laikas, pasakysiu.
Vaikas daugiau nebeklausinėjo ir ėmė kalti. Dal

bas buvo nelengvas, sunku buvo keturkampė!ius sugrai 
byti, bet daugiau nebeklausinėjo. Iš karto ir tėvas 
žiūrėjo, kaip vaikui sekasi, net tarpais šį ar tą patarė, 
o paskum paliko vieną. Kol visus apkalė, apdailino,atėjo 
net pavakarė. Kai atnešė tošinėlę burbuliukų, tėvas 
pirštu pažarstė, pažiūrėjo, pasakė, kad bus geri ir nunešė 
į kamarą. Rankos pirštai per tą laiką paraudo ir gero 
kai pastorėjo.

— Kur buvai? -• pamačiusi vaiką, paklausė motina
— Kalvėje krapščiausi.
— Kalvėj? O mes manėm, kad kur išėjai. Būtum tėvą 

nors pas ČerŠkų pavežęs Ranka labai negraži darosi.

Vaikas , vilpt'-i«>»•' , t- vą. Jis jau buvo besižiojąs 
sakyt i, kad levas , inojo, kur jis buvo, liet tėvas kilstelėjo 
pii ŠI a pi ii lupų, u vaikus suprato, kad tėvas iš tų rubli 
nių lutuliukų nuli jo ką molinai padirbti, ir nutilo 
Žinojo, kad tėvas nei etai ką užsikniaupęs šnarpščia ir 
niekam nieko nesako, kol kas visiškai netikėtai išeina. 
Tada tai jau pat odo.

— Galiu pavežti ir dabar, — tepasakė.

— Pavesi rytoj Rytoj galėsim iš ryto pavažiuoti ligi 
daktaro Čerškus (ik arkliam gydyti, o man dar toli ligi 
arklio, - nusijuokė.

Tas Čerškus, tarnaudamas kavalerijos pulke, buvo 
į veterinarijos felčerius išsimušęs, o grįžęs namo.gydy
davo ir žmones, ypač susižeidusius. Kai kas sakė, kad 
žaizdas jis geriau gydo, negu daktaras, bet kai Deveikis 
paaiškino, kad jam visiškai nebeskauda, tik pirštus kiek 
veržia, tai ir žmona atsileido.

Gerokai po vidurnakčio, kai pilnatis per visą trobos 
aslą nutiesė lango keturkampį, Deveikis pakilo iš lovos 
ir tyliai ėmė rengtis.

— Kur gi tu dabar? Ar ranka neleidžia užmigti, — 
prašneko užmigti negalinti žmona.

Pašnekintas prisėdo ant žmonos lovos krašto.
— Ranka leidžia. Dėl jos galėčiau miegoti ir ligi 

paskutinės teismo dienos. Zuikiai neleidžia. Šiandien 
pasidairiau po lauką Pamatytum, kiek vietų 
nukasinėtas sniegas. Eisiu pasidairyti. Aš manau, kad 
parsinešiu neprastesnį kaip vakar O gal dar geresnį.

— Bet su tokia ranka!
— Vakar prastesnė buvo, ir tai parsinešiau. Kol 

nedaug sniego, želmenyse zuikiams rojus, tai ir mums 
neblogai, o jeigu koks debesis privers, tai lengvai 
želmenų nebeatkas ir miške ėdalo ieškos. Tadu jų 
nebepasieksi.

(Bus daugiau)

I
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LIETUVIŲ TELKINIAI

HELP WANTED

VASARIO 16 VENEZUELOJE

Lietuvos ambasada Venezu- 
eloje surengė iškilmingą 
Vasario šešioliktosios progra
mą, sėkmingai atlikdama savo 
užsibrėžtus uždavinius. Į ją 
buvo įjungtas diplomatinis kor
pusas: atvykęs iš Bogotos am
basados patarėjas Stasys Siru
tis, svečiai iš Čikagos — Maria 
Rudienė, bendrojo Amerikos lie
tuvių šalpos fondo centro val
dybos pirmininkė, Antanas Ru
dis, vienas iš Amerikos lietuvių 
tarybos steigėjų, iš New Yorko
— vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, Arnoldas Milukas, LR 
Generalinio konsulato New 
Yorke konsulas, Kęstutis Mik- 
las, JAV LB New Yorko apygar
dos pirmininkas, iš Vašingtono
— Gintaras Dambrava, Depart
ment of Justice, Pamela Damb- 
ravienė bei vietos visuomenė ir 
lietuviai.

Vasario 16-osios programa 
buvo pradėta vėliavos pakėlimo 
iškilmėmis rezidencijos sodely
je, kurių metu buvo išklausytas 
dramatizuotas Nepriklausomy
bės akto montažas, išklausyta 
trumpa ambasados patarėjo 
Stasio Siručio kalba, sugiedotas 
Tautos himnas.

Iš ten visi vyko į Šv. Sosto 
atstovybę. Pamaldoms vadova
vo Apaštališkasis Nuncijus, 
arkivyskupas Oriano Quilici, 
perdavęs Šv. Tėve rdu palai
minimą. Mišias cciebravo iš 
New Yorko atvykęs vyskupas 
Paulius Baltakis,OFM, lietuvių 
sielovados tvarkytojas tikintie
siems už Lietuvos ribų. Lietuvos 
muzikai Raimondas Butvilą ir 
Arvydas Griškevičius įsijungė į 
bažnytinę mišių liturgiją. Ti
kinčiųjų maldas paruošė lietu
vių draugas, Venezuelos užsie
nio reikalų ministerijos ambasa
dorius Jorge D’Angelo Bruno.

Po trumpo priėmimo nuncia
tūroje visi dalyviai vyko į 
Valstybės panteoną, kur iškil
mingai buvo padėtas Lietuvos 
vainikas prie Pietų Amerikos 
išlaisvintojo Simono Bolivaro 
karsto. Buvo perskaitytas pro
tokolinis valstybės aktas ir per
duoti oficialūs sveikinimai vals
tybės prezidentui ir ją atstovau
jančiam ambasadoriui Vene
zuelos vidaus ir užsienio reikalų 
ministerijų vardu. Akto metu 
dalyvavo prezidentūros garbės 
sargyba ir trimitininkai.

Dalyvaujantiems svečiams pa
gerbti Deveikių rezidencijoje 
buvo surengti pietūs. Vakare 
Karininkų ramovės ištaigin
game „Boyaca” slaone amba
sadorius ir Dambravienė su
rengė priėmimą Diplomatinio 
Korpuso ir kviestųjų svečių 
pagerbimui. Priėmime dalyvavo 
250 svečių. Buvo atstovaujama 
vyriausybė ir ministerijos. Tek
tų suminėti, kad dalyvavusių 
Venezueloje akredituotų amba
sadorių buvo atstovaujamos vi
sos svarbiausios valstybės: JAV, 
Rusijos Federacija, Kinija, Ka
nada, Australija, Argentina, 
Brazilija, Kolumbija, Izraelis, 
Indija, Indonezija, Anglija, Is
panija, Vokietija, visos be 
išimties arabų kraštų valstybės, 
Kuba ir daugelis kitų. Svečių 
tarpe buvo atvykęs buvęs vals
tybės prezidentas dr. Luis Her- 
rera Campins. Valstybės prezi
dentas, ministrai ir ambasado
riai, negalėję dalyvauti priė
mime, atsiuntė savo sveikini
mus. Lietuvių bendruomenei 
atstovavo apie 40 svečių. Dau
gumas svečių atsiuntė gėlių 
puokštes.

Rytojaus dieną, vasario 17-ąją, 
Lietuvių katalikų misija suren
gė svečiams išvyką į Šv. Kazi
miero (San Casimiro) miestelį, 
parapiją ir bažnyčią, kur vysk. 
Baltakis laikė Lietuvos Šven
tojo garbei skirtas pamaldas. 
Ten buvo pagerbti Maria ir An

tanas Rudžiai, paaukoję bažny
čiai didįjį altorių, bažnytinius 
rūbus iš šia proga naujai įsi
pareigoję parūpinti brangią 
Šventojo statulą, naudingą baž
nyčios procesijose. Grįžus po 
išvykos, ambasadorius su žmo
na savo rezidencijoje surengė 
pietus, kuriuose dalyvavo sve
čiai ir ambasados štabo nariai. 
Pradžioje vysk. Baltakis pašven
tino ambasadoriaus rezidenciją.

Šeštadienį, vasario 18 d., 
Venezuelos lietuvių jaunimas 
suorganizavo svečiams išvyką į 
turistinį Alpių tipo miestelį 
„Colonia Tovar”, įkurtą Švarc- 
valdo vokiečių daugiau negu 
prieš pusantro šimto metų.

Sekmadienį, vasario 19 d., 
lietuvių bendruomenė surengė 
Vasario 16-osios minėjimą su 
vyskupo laikytomis pamaldomis 
ir Latvių namuose surengtomis 
iškilmėmis. Pagrindinę kalbą 
pasakė Venezuelos lietuvių 
bendruomenės pakviestas New 
Yorko bendruomenės aktyvis
tas Kęstutis Miklas. Jis palietė 
kai kurias JAV lietuvių akcen
tuojamas problemas, pilietybės 
bei turto grąžinimo klausimus, 
ekonominius ir socialinius sun
kumus. Vasario 16-osios esmę 
išryškino ambasadorius savo 
įžanginiame žodyje.

Didelio dėmesio sulaukė an
troji programos dalis, skirta 
pagerbti dvidešimčiai lietuvių, 
atšventusių aštuoniasdešimt 
metų amžiaus jubiliejų. Ši 
ambasados organizuota ir Ve
nezuelos jaunimo talkinama 
programa turėjo didelį pasi
sekimą: buvo įteikti elegantiški 
pergamino diplomai, ambasado
riaus perskaitytas sveikinimas, 
kurį, pagerbdamas lietuvybės 
veteranus ir ta proga įsijung
damas į Vasario 16-osios prog
ramą, atsiuntė Lietuvos Res
publikos prezidentas Algirdas 
Brazauskas. Kiekviena sveiki
nimo tekste paminėta pavardė 
buvo palydima gausiais ploji
mais.

Prezidentas pasveikino aštuo
niasdešimtmečius jubiliatus, 
padėkodamas už lietuvybės puo
selėjimą. Sveikino visus Nepri
klausomybės šventės proga, lin
kėdamas sveikatos, neblėstan
čios energijos ir ilgiausių metų.

Visi, gavusieji diplomus, kaip 
ir bendruomenė, prašė ambasa
dorių išreikšti jų gilią padėką 
valstybės prezidentui Algirdui 
Brazauskui už gražų sveikinimą 
ir linkėjimus.

Meninę dalį lietuviškom ir ve- 
nezuelietiška daina, akompa
nuojant gitara, gražiai atliko 
Argentinos lietuvaitė Adriana 
Jocytė.

Pirmadienį, vasario 20 d., 
vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, lydimas Venezuelos URM 
ambasadoriaus Jorge D’Angelo 
ir ambasadoriaus Vytauto A. 
Dambravos, aplankė Caracas 
arkivyskupą, kardinolą Jose Ali 
Lebrun. Kardinolas didžiavosi, 
galėjęs prisidėti talkininkaujant 
Lietuvai ir lietuvių tautai. Porai 
ispanų kalba išleistų knygų jis 
parašė įvadus, o svarbiausiomis 
progomis laikė lietuviams iškil
mingas pamaldas, kurios buvo 
transliuojamos per televiziją. 
Abu dvasiškiai davė Lietuvai 
savo palaiminimą. Ta proga 
kardinolas įteikė vyskupui 
Baltakiui „baculum” (vyskupo 
lazdą), prašydamas ją būtinai 
panaudoti šventinant ambasa
dos patalpas, tuo pabrėždamas 
savo norą dalyvauti liturgi
niame šventinimo akte.

Vyskupas Baltakis ir svečiai 
susipažino su ambasados štabo 
nariais, buvo aptarti kai kurie 
ambasados darbo klausimai. Po 
pašventinimo, ambasados 
„krikšto tėvai” Maria ir An
tanas Rudžiai progai atžymėti

LB Cape Cod apylinkės valdyba, suruošusi Vasario 16 -tos minėjimą. Iš k. — inž. Bronius Mar- 
keliūnas, dr. Irena Jansonienė, Regina Petrutienė ir v-bos pirm. Alfonsas Petrutis.

Nuotr. A. Petručio

pakvietė dalyvius į ištaigingą 
restoraną.

Kita grupė svečių pirmadienį 
išvyko ekskursijai privačiu 
lėktuvu į gražią Karibų pajūrio 
vietovę, o vakare buvo atsisvei
kinimo vakarienė.

Būtina pažymėti, kad išskirti
nai gausus buvo Venezuelos 
spaudos, radijo ir televizijos 
atstovų dalyvavimas Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimo 
renginiuose. Dalyvavo visų 
dienraščių bei keturių televi
zijos stočių atstovai, taip pat 
didžiausios radijo stoties Radio 
Rumbos, kasdien pertransliuo
jančios ambasados žinioje esan
čios tarptautinės politikos ko
mentarų programą, generalinis 
direktorius inž. Andrės Serrano. 
Šia proga spaudoje jau atspaus
dinti daugiau kaip trisdešimt 
straipsnių ir įdėta apie pen
kiasdešimt nuotraukų, ir tai dar 
nėra galas. Beje, ambasadoriaus 
Vasario 16 d. Pareiškimo teks
tą atspausdino šeši dienraščiai.

Pareiškime, be kita ko sako
ma, jog Lietuva, patyrusi ilgą 
tragišką okupaciją, nepaisant 
visų pavojų, kilnaus nepriklau
somybės siekio kupina, sugebėjo 
atsilaikyti prieš okupantą ir 
1990 m. paskelbė šalies nepri
klausomybę.

Visi į iškilmes iš užsienio 
atvykę svečiai buvo apgyven
dinti svetinguose Venezuelos 
lietuvių namuose. Lietuvos am
basada Venezueloje pasiekė 
savo užsibrėžtą tikslą: Lietuvos 
vardas susilaukė naujos garbės.

CAPE COD, MA
VASARIO 16-SIOS ŠVENTĖ

Vasario 16-ją Cape Cod lietu
viai pradėjo švęsti sekmadienį, 
vasario 12 d. Mišiomis Our La- 
dy of Victory bažnyčioje, Center- 
vilėje.

Pradėdamas koncelebruotas 
Mišias, klebonas kun. Perry, 
sausakimšai pripildytoje bažny
čioje, talpinančioje 350 asmenų, 
priminė, kad šios Mišios ski
riamos Lietuvos žmonėms, ku
rie po ilgos komunistinės prie
spaudos atgavo laisvę.

Ketvirtadienį, vasario 16 d., 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktį šventėme Craigville, 
Lodge patalpose. Tą dieną, kai 
ir visa Lietuva oficialiai šventė 
šią reikšmingą sukaktį, Lodge 
kluban susirinko arti 50 LB 
apylinkės narių ir svečių. Prog
rama buvo neilga, bet palietė 
visus esminius šios šventės ele
mentus.

Pirm. Alfonsui Petručiui pra
dėjus minėjimą, buvo sukalbėta 
malda ir pagrotas JAV himnas. 
Pirmininkas perskaitė trumpą 
ištrauką iš „Dainavos” par
tizanų apygardos vado Vanago 
(Ramanausko) knygos „Daugel 
krito sūnų”, — kaip 1945 m. bir
želio 2 d. kažkur pietinėje 
Lietuvos dalyje 120 lietuvių par
tizanų, suvažiavę į saugią vietą 
pasitarti dėl savo veiklos, davė 
priesaiką. Vanagas savo atsi
minimuose rašo: „Vyrai atliko

išpažintį ir priėmė Švenčiausią
jį.. iškėlę dešines tyliai kartojo 
priesaikos žodžius... Pabučiavau 
kryželį, trispalvę ir ginklą. Tą 
pat padarė visi vyrai... ir netru
kus vėl atsidūrėme Noškūnų 
miško prieglobstyje...”

Paskaitęs tuos partizanų vado 
Vanago, — daugiau nei vienuo
lika metų praleidusio miškuose, 
bunkeriuose ir paaukojusio savo 
gyvybę Lietuvos laisvės labui 
žodžius, pirmininkas paklausė: 
„O kiek tų šioje knygoje minėtų 
didvyrių liko gyvų?” Kažkas iš 
dalyvių salėje pusbalsiu ištarė: 
„Nei vienas...” Po to visi atsis
tojimu ir susikaupimo minute 
pagerbė žuvusius tautiečius.

Regina Petrutienė perskaitė. 
Massachussets gubernatoriaus 
W. Weldo proklamaciją, kuria 
Vasario 16-toji toje valstijoje 
skelbiama Lietuvos Nepri
klausomybės diena. Bronius 
Markeliūnas iš kasetės perdavė 
užrašytą naujos LB Krašto val
dybos pirmininkės Reginos Na- 
rušienės sveikinimą.

Pagrindinis kalbėtojas — 
„Laisvės varpo” lietuvių radijo 
programos Brocktone vedėjas 
Petras Viščinis, dėl ligos 
negalėjęs atvykti į Cape Cod, 
atsiuntė savo kalbą magneto
fono juostelėje, kuri buvo per
duota susirinkusiems. Savo kal
boje Viščinis analizavo Lietuvos 
politinę padėtį nuo 1918 metų 
ligi šių dienų, kai Lietuva jau 
džiaugiasi savo nepriklau
somybe. Kalbėtojas kritiškai 
pažvelgė į dabartinės vyriau
sybės politiką, kuri neleidžia 
Lietuvai atsitiesti politiškai ir 
ekonomiškai. Pagal Viščinį, 
kadangi Seimas ir prezidentas 
yra išrinkti laisvų rinkimų pro
cese, valdžią reikia laikyti teisė
ta šalies šeimininke. Reikia 
pritarti visiems valdžios nu
tarimams ir potvarkiams, kurie 
siekia kraštui gerovės ir nau
dos, tačiau reikia reaguoti, kai 
valdžia piktnaudžiauja savo tu

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą laivu su pristatymu į namus. 

Skubiems siuntiniais - AIR CARGO. 
Komercinės siuntos pagal susitarimą.

Dokumentus, įgaliojimus notarizuojam veltui. 
MAISTO SIUNTINIAI nuo $29.- iki $98.- 

Aukštos kokybės maisto produktai
Du patys populiariausi, tai šventinis už $39.- ir 

55 svarų įvairaus maisto už $98.-
$39.- kava tirpi, kava malta, vitaminizuota arbata (tirpi), 

kakava tirpi, vaisių koncentratas, sausainiai, aliejus, 
mėsos konservai, aspirinas, multivitaminai.

$98.- dešra (rūkyta), mėsos konservai, šprotai, vaisių
koncentratas, margarinas, aliejus, sūris, sausainiai, 
vitaminizuota arbata (tirpi), kakava tirpi, kava malta, 
kakava, cukrus, kruopos (ryžiai), makaronai, razinos, 
majonezas, riešutai (išlukštenti), konservuoti žirneliai, 
konservuoti agurkai, šokoladas, aspirinas, 
multivitaminai. 55 svarai arba 25 kg.

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją.
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 
Dirbame nuo 1987 m.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

rimomis galiomis. Pagal kalbė
toją, vyriausybė dar nėra Lie
tuva, tauta. Ji gali klysti ar 
sąmoningai klaidinti tautą. 
Tam yra demokratinis procesas, 
kuriuo žmonės turi naudotis, 
norėdami turėti atsakingą kraš
to valdytoją.

Susirinkusieji priėmė rezoliu
ciją, reikšdami savo nuomonę 
svarbiais Lietuvą liečiančiais 
reikalais. Tarp jų — kreipimą- 
sis į Rusijos federacijos pre
zidentą Jelciną, kad šis neban
dytų įgyvendinti savo imperia
listinės politikos, pasilaiky
damas teisę kariškai kištis į 
kitų valstybių vidaus reikalus. 
Kadangi tą pačią dieną (vasario 
16 d.) Washingtone Kongresas 
svarstė jautrų Lietuvai įstaty
mo projektą, dėl Lietuvos įsi
jungimo į NATO sąjungą, susi
rinkusieji aiškiai pasisakė, kad 
Cape Cod lietuviai siekia, kad 
Lietuva kuo greičiau taptų tos 
svarbios vakarų gynybinės 
organizacijos nare, kad tuo būtų 
apsaugota ne tik Lietuvos nepri
klausomybė, bet ir kitų to regi- 
jono kraštų saugumas ir pasto
vumas.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. Dalyviai buvo pakviesti 
pasivaišinti kava ir užkan
džiais. Susidomėję galėjo grįžti 
prie televizijos aparato, kur 
vaizdajuostėje buvo rodomos 
ištraukos iš pernai vasarą 
Lietuvoje vykusios Dainų ir 
šokių šventės Vingio parke, Vil
niuje.

Buvo renkamos aukos. Lietu
vių bendruomenės reikalams 
suaukota daugiau negu 1000 
dolerių, iš kurių — šimtinė 
tenka Vaikų šalpos fondui. 
Cape Cod lietuviai, susijungę 
į LB apylinkę, stipriai remia 
naujos LB Krašto valdybos pa
stangas — nepamiršti lietuviškų 
organizacijų, lituanistinių mo
kyklų ir kitos lietuviškos veik
los JAV-se.

Alf. Petrutis

LAMCO LANDSCAPING 
& MAINTENANCE CO. 

Washington, D.C.
Ieško darbininkų pjauti žolę 
pradedant balandžio mėn. 

Pradinė alga $8 į vai.; būtinai
turėti darbo leidimą (work per- 
mit). Parūpinslm butą veltui 
gyventi kartu su kitu lietuviu. 
Kreiptis prieš balandžio mėn.: 

Aleksas, tel. 202-244-2373

UNIVERSAL HOME CARE 
AOENCY

Positions available: nannies, com- 
panions, ekler care, housekeepers. 

Tel. 312-237-0076

CONSTRUCTION
Mušt have asphalt experience; mušt 
have a CDL; mušt know paving eųuip- 
ment.

Midland Paving 
Tel. 1-708-482-9185

MISCELLANEOUS

E LEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garan
tuotai ir sąžiningai.

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

10%—2O°/o—30% pigiau mokėsit 

pas mus už apdraudą nuo ugnies, 

taip pat ir už automobilio 

draudimą.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

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

TAISOME
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO MA
ŠINAS, ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO 
SISTEMAS, VIRYKLAS, ORO VĖ
SINTUVUS.

H. Dackys 
Tel. 585-6624

Prie šeimos priimu pilnam išlai
kymui senyvo amžiaus žmogų.

Tel. 312-471-2910

DRAUGE GAUNAMI RELIGINIAI 
LEIDINAI

ŠV. R. NAUJASIS TESTAMENTAS. Kun. Česl.
Kavaliauskas. 648 psl.................................. $10.00

ŠV. R. SENASIS TESTAMENTAS. Penkiaknygė.
Kun. Ant. Rubšys. 448 psl......................... $12.00

ŠV. R. SENASIS TESTAMENTAS. Istorinės
knygos. Kun. Ant. Rubšys. 811 psl.......... $12.00

VIEŠPATIE IŠKLAUSYK MANĘS. Maldaknygė.
Kun. K. A. Matulaitis, MIC. 640 psl.......... $5.00

AUŠROS ŽVAIGŽDĖ. Maldaknygė. Kun. P. K.
Kirvelaitis. 159 psl........................................ $3.00

APSAUGOK AUKŠČIAUSIAS. Išeivijos maldos ir
giesmės. Kun. dr. P. Aleksa. 254 psl. .. $1.00

JAUNUOLIŲ MALDOS. Kun. P. K. Kirvelaitis. 159
psl.................................................................... $1.00

MALDŲ RINKINĖLIS. Red. K.J.K. 263 psl. ... $1.00
ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE. I dalis. Kun. Ant. Rub

šys. 430 psl................................................... $9.00
ŠV. RAŠTO KRAŠTUOSE. II dalis. Kun. Ant.

Rubšys. 477 psl............................................ $10.00
MOTINA GAILESTINGOJI. Kun. dr. J. Prunskis.

119 psl........................................................... $1.00
KRISTAUS KANČIA. Klem. Brentano. 349 psl. $3.00
DIDŽIOJI PADĖJĖJA. Dr. A. Maceina. 234 psl. $3.00 
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis.

230 psl........................................................... $7.00
KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOJE. Kun dr. J. Gutaus

kas. 283 psl................................................... $4.00
MANO PIRMOJI KOMUNIJA. Ing. Bublienė ir kun.

Kęst. žemaitis, vi psi.................................. $5.00
KĄ MES TIKIME, K. P. Celiešius. 193 psl........  $4.00
TIKIU. I. II, III, IV, V d. Kat. tikybos vadovėliai.

Visos penkios knygos po.......................... $5.00

Pastaba. Užsakant knygas paštu, Illinois gyventojai 
prideda Sales tax 8,75 nuo knygos kainos. Tačiau visi tiek 
Illinois, tiek ir kitų vietovių knygų užsakytojai prideda supaka- 
vimo ir pašto išlaidų apmokėjimui.

REAL ĖST ATE

GREIT
PARDUODA

RE/MAX 
REALTORS 

(312)586-5959 
(708) 425-7161

RIMAS L. STANKUS

• Perkant ar parduodant
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• MLS kompiuteriųir FAX pagalba
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Apartmentus ir žemą
• Pensininkams nuolaida

FOR RENT

Išnuomojamas 8 kamb. 2 mleg.
apšildytas bt.; šaldytuvas, ir virimo 
plyta; 71 St. ir Washtenaw apyl. 8428 Į

+ 1 mšn. „security dep” Ir 
. Kreiptis į Almą: 312-478-8727.

BUTAI PENSININKAMS, modernūs, 
erdvūs, savarankiškai tvarkytis gražioje 
aplinkoje, Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų priežiūroje. Pasinaudokite proga, 
kreipkitės; Vilią Maria, P.O. Box 155, 
Thompson, CT 08277.

FOR SALE

Pigiai parduodu lėktuvo bilietą 
kovo 21 dienai; Chicago — New 
York (Delta), New York — Helsinki — 
Vilnius (Fin Air). Kreiptis:
1-708-484-8305.

U.S. Savings Bonds 
Make Great Gifts.
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LANDSBERGIS 
BUVO TEISUS

Jonas Valaitis savo laiškuose 
prez. Algirdui Brazauskui ir Vy
tautui Landsbergiui („Drau
gas”, vasario 21 ir 22 d.) 
pateikia įdomių ir svarstytinų 
minčių. Tik vargu galima su
tikti su jo kritika Landsbergio 
minties, kurią jis pasakęs Čika
goje 1990 metais: „Dabar ne 
laikas politinei diferencijacyai”.
I tai Valaitis reaguoja: „Kyla 
klausimas, kada Lietuvai bus 
laikas diferencijuotis j politines 
partijas, sudarančias pagrindą, 
politinei demokratijai”.

Taip, tada dar nebuvo laikas, 
nes tebevyko taikingoji revoliu
cija, ir Maskva, naudodama 
omonus bei raudonąją armiją, 
tebeterorizavo Lietuvą. Juk ne
buvo laikas ir voldemarinin- 
kams 1941 m. „diferencijuotis” 
ir versti Brazaičio vyriausybę.

Landsbergis tą mintį pasakė 
prieš skerdynes prie televizijos 
bokšto. Jei tai būtų sakęs 1991 
rudenį ar vėliau, kritika būtų 
vietoje.

Juozas Kojelis
Santa Monica, CA

PO VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOSIOS

Jau praėjo Vasario 16 minė
jimai. Rinkomės į sales, patrio
tinio jausmo vedini, bet išėjome 
dažnai nusivylę, nieko naujo 
neišgirdę, nematę. O galėtų būt 
paminėjimai įdomesni, tinka
mus kalbėtojus parenkant. Jie 
turėtų būt gerai susipažinę su 
padėtimi Lietuvoje (ten gy
veną ar lankęsi) ir vaiz
džiai atpasakoti paskutinių 
praėjusių metų politinius 
įvykius ir kasdieninę buitį 
Tokia kalba kasmet būtų nau
ja ir klausytojuose paliktų padė
ties orientaciją. Specialūs 
reikalai, šalpos, spaudos 
švietimo, reikia palikti kitoms 
progoms. Po kalbos galėtų būti 
meninė dalis (proga solistams, 
chorams pasirodyti, ir paben
dravimas savųjų tarpe.

Pastebima, kad jau mumyse 
įsigali pasyvumas ir tyla. 
Manoma, kad tai nėra tei
giamas reiškinys lietuviškai 
veiklai. Laiškus skaitome ir 
pageidaujame jų per daug ne
trumpinti. Neįdomūs laiškai, 
kur lyg balsavimo, vienu 
žodeliu pasakome: pritariame ar 
ne. Neturint daug žurnalistų, 
tik džiaugtis reik. kad dar yra 
spauda besidominčių. Laiškus 
rašantieji dažnai atpasakoja ir 
kitų nugirstas mintis. Be to, jie 
dažniausiai esti apsiskaitę, 
aplinka besidomį žmonės.

Visur, viskas, kas lietuviška, 
jau traukiasi, siaurėja, mažėja. 
Būkime mažiau kritiški, atlai
desni.

Kodėl taip trumpiname 
maldas, minėjimus, susirin
kimus, laiškus... Kur skubame?

V. A. Gailiūnai
Westhersfield, CT

dėkoja už dėmesį 
SKAUTAMS

Š.m. vasario 25 d. dienraščio 
vedamajame „Tikrasis pavasa
rio pranašas” labai gražiai ap
rašyta skautų-skaučių ruošiama 
Kaziuko mugė.

Žmona Alena Vileišytė ir aš 
įstojome į Vilniuje įsteigtąją 
skautų draugovę — ji 1918 me
tais, o aš — 1919 metais. Nuo to 
laiko ryšių su skautų organiza
cija nenutraukėme ir, kiek ga
lime, padedame, bent finansi
niai, nes mūsų amžius (turime 
po 90 metų) nebeleidžia akty
viau veikti.

Už redaktorės širdingus žo
džius esame labai dėkingi ir 
linkime jai sėkmingai darbuotis 
sunkiame spaudos darbe. 
Alena ir Kęstutis Grigaičiai

St. Petersburg, FL

SENA GIESMĖ

Skaitau („Draugas”, š.m. kovo 
8 d.), kad subankrutavo Žvejy
bos Laivyno įmonė „Jūra” Klai
pėdoje. Seimo narys Ričardas 
Žiurinskas apgailestavo, kad 
teisėtvarkos institucyos niekaip 
neišaiškino tikrųjų „Jūros” 
bankroto kaltininkų, nors įmo
nės problemos Seimo Ekonomi
nių nusikaltimų tyrimo komisi
jos ir Valstybės kontrolės depar
tamento buvo akiratyje. Taigi, 
kaltininkų nesurado ir tikriau
siai nesuras. Bet reikia surasti. 
Įtarimų yra ,jog ten kažkas 
darosi”, — kalbėjo Seimo narys 
ir jam pritarė Žemės Ūkio mi
nisterijos sekretorius, Algirdas 
Rusakevičius ir abu vieningai 
konstatavo, kad kaltininkai yra 
užsienių firmos. Vargšai lietu
viai žvejai „ėmė kreditus iš už
sienio firmų, kurios viską taip 
suraitydavo, kad už skolas rei
kėdavo atiduoti laivus”.

Štai tau, kaltininkas surastas. 
Vėl Vakarai kalti, jie mums 
duoda paskolas ir nori, kad mes 
jas atmokėtume... Tai netvarka. 
Sovietiškoje sistemoje to 
nebūta. Pasirašytų paskolos 
sutarčių nereikėjo vykdyti, tai 
buvo tik formalumas, popieriz
mas. Lietuvis, persigėręs 
„Homo sovieticus”, dvasia 
pamiršo paprasčiausią lietu
višką posakį: „skola ne rona, 
neužgis”. Niekas su šautuvu 
nevertė „Jūros” bendrovės ar 
jos reprezentantų pasirašyti su
tartis, kurių jie neskaitė, ar 
skaitydami nesuprato intarpų. 
Giesmė kartojasi. Prieš keletą 
metų vienas dailininkas iš Lie
tuvos pasirašė sutartį su žinoma 
meno galerija išstatyti jo tapybą 
parodai ir pardavimui. Termi
nui nutekėjus, tautietis nuste
bo, kad parduotų paveikslų 
suma nepadengė nuomos ir kitų 
išlaidų. Jam teko dar primokėti 
ar prarasti likusius paveikslus. 
Kieno kaltė? Jis pasirašė su
tartį, nesuprasdamas sutarties 
sąlygų, pasikliaudamas savo 
išmintim. Kaltino Ameriką.

Atmintin peršasi dar vienas 
įvykis, kuris prieš keletą metų 
buvo plačiai spaudoje linksniuo
jamas. Tai skandalingas Litų 
gamybos fiasco. Dėl žioplumo, 
savigarbos ir nesupratimo 
paprasčiausių, pagrindinių 
prekybos dėsnių, Lietuvos iždas 
prarado per milijoną dolerių. 
Valdininkų pasiteisinimas 
buvo, „kad ginčytini klausimai 
bus sprendžiami Lietuvai palan
kiomis sąlygomis, korporacija 
ketina įvykdyti Lietuvos banko 
reikalavimus”. Štai, koks nai

vumas. Išeivijos patarimų nepri
ima. Pagalbos pasiūla, teisinin
kų, bankininkų, medikų, dan
tistų veltui padėti atsimuša, 
kaip į mūro sieną. Politologos 
Štromas, uždusdamas savo išve
džiojimuose dėl lietuviams pri
mesto „Homo sovieticus” epite
to, teigė, kad tai netiesa, bet 
faktai rodo kitaip.

Pranas Jurkus, 
Elmhurst, IL

AČIŪ

Atsivertęs „Draugo” 46 nu
merio priešpaskutinį puslapį, 
radau naują skyrių, pavadintą 
„Iš užsienio lietuvių spaudos”. 
Ačiū vyriausiai redaktorei Da
nutei Bindokienei už įvedimą 
šio skyriaus. Ne visi lietuviai 
pajėgia užsiprenumeruoti visus 
lietuviškus laikraščius ir, juo 
labiau juos perskaityti.

Bus labai įdomu paskaityti 
kitų laikraščių pasisakymus 
įvairiais klausimais apie lie
tuvišką ir tarptautinę veiklą.

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL

„VISAŽIN ANTYS 
RAŠEIVOS”

„Draugo” skaitytoja Ingrida 
Botyrienė labai užsirūstino dėl 
tų dviejų „Galgonų rašeivų” — 
A. Paužuolio ir V. Šeštoko — 
laiškų skaičiaus („Draugas”, 
š.m. 2.28 d.).

Labai klysta I. Botyrienė, 
sakydama, kad tiedu ponai žino 
viską apie viską ir turi per daug 
laiko.

Pasaulyje nėra nei vieno žmo
gaus, kuris žino viską. Yra 
žmonių, kurie turi per daug 
laiko, tačiau aš neįeinu į tą 
skaičių. Šia proga, dėkoju 
„Draugo” redakcijai už mano 
laiškų spausdinimą. Taip pat 
dėkoju visiems mieliems mano 
laiškų skaitytojams, kurių 
daugelis pareiškė, man savo 
pasitenkinimą laiškais, telefonu 
ar žodžiu ir pritarė mano iš
reikštomis mintimis.

O jeigu p. Botyrienei nepatin
ka mano laiškai, prašau ir to
liau jų neskaityti. Tačiau dėl to 
poniai nereikėtų per daug pykti, 
nes pyktis kenkia grožiui.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA

• Jurgis Sauerveinas, lietu 
vių visuomenės veikėjas, poetas, 
geriausiai žinomas kaip mažlie- 
tuvių himnu virtusio eilėraščio 
„Lietuviais esame mes gimę” 
autorius, gimė 1831 m., mirė 
1904 m.

A.tA.
JUOZO STASIULIO

plakusi širdis sustojo. Didžiame liūdesyje likusius — 
žmoną ALDONĄ, su šeima, seserį ZOFIJĄ RIPS- 
KIENĘ su šeima, bei visus Velionio artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame.

Kasperas ir Stefanija Radvilos

/ilUiUlZi
Pristatome siuntinius tiesiai į namus 

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, 
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. 

Skubūs siuntiniai persiunčiami 
AIR CARGO.

galite užsakyti 5 skirtingus
MAISTO KOMPLEKTUS.
Greitas pristatymas.

2719 Wcst 71 Street, 
Chicago, IL 60629
(312)434-2121 
1-800-775-SEND

AJA.
Dr. RIMGAUDAS S. BUDRYS

Brangiausias Vyras ir Tėvelis iškeliavo Amžinybėn 1995 
m. kovo 12 d. palikdamas liūdinčius: žmoną Aldoną, dukrą 
Audrę, seserį Gražiną, brolį Igną bei gimines Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Velionis pašarvotas antradienį, kovo 14 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 15 d. Iš laidojimo namų 
10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 10:30 vai. ryto gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

„Ir nušvis džiaugsmu erškėčių kelias,
Ir lengvesnė bus vargų našta.
Tiktai Dievas taip paguosti gali,
Tik ramybė Jojo atnešta”.

Lacrima

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 
312-476-2345 arba 800-994-7600.

AJA.
Agronomas 

JONAS ŠUMSKIS
Su liūdesiu pranešame, kad mūsų brangus Vyras ir Tėve

lis užmigo Viepatyje šių metų kovo 10 d., 4:30 vai. po pietų 
Gimęs Lietuvoje, Kirklėnų parapijoj, Pumpėnų valsč., Pane 
vėžio apskrity, Amerikoj išgyveno 45 metus.

Po gedulingų šv. Mišių Švč. Marijos Gimimo bažnyčioje, 
Amžinam Poilsiui atgulė kovo 13 d. Sv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Chicagoje.

Kurie velionį pažinote, kviečiame jį prisiminti savo 
maldose.

Liūdesy likę: žmona Nemira, sūnus Vytautas, dukra 
Dalia ir giminės Lietuvoje.

PUSĖS METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A.tA.
AGOTA

LECHĄ VIČIENĖ 
Kirvaitytė

Mirė Royal London Hospital, Whitechapel 1994 m. liepos 
13 d.

Per pastaruosius ketverius metus Agota dažnai sirgdavo, 
daug kartų gydėsi ligoninėje, bet visada pasveikusi sugrįždavo 
į savo namus. Paskutinį kartą ligoninėje teko praleisti 
daugiau kaip mėnesį, iš ten į namus, deja, jau nebesugrįžo.

Agota gimė prieš 87 metus, Lankeliškiuose, Vilkaviškio 
rajone. Gyvendama Klaipėdoje, be savo kasdieninio pra
gyvenimui reikalingo darbo, buvo plačiai įsitraukusi į 
kultūrinę ir socialinę veiklą. Jau nuo 1931 m. aktyvi šaulių 
sąjungos narė, priklausė „Dariaus ir Girėno” draugijos sky
riui, buvo centrinio Klaipėdos choro, vadovaujamo jau tada 
žinomo muziko A. Mikulskio, choristė. Prieš pasitraukdama 
į Vakarus, prisidėjo ir prie partizaninės veiklos.

Agota, kaip ir kiti Vakaruose atsidūrę tautiečiai, tikėjo, 
kad karui pasibaigus,tuojau grįš į namus, į savo tėviškę. De
ja, dėl sovietų okupacijos tas nebuvo įmanoma.

Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, Agota svajojo grįžti 
į Lietuvą, bet dėl sveikatos tą reikalą vis tekdavo atidėti.

Karui baigiantis, Agota gyveno Danijoje, iš kur 1947 m. 
atvyko į Didžiąją Britaniją — Škotiją. Gyveno Glasgove. Čia 
ištekėjo už Prano Lechavičiaus ir persikėlė į Angliją.

Gyvendama Britanijos sostinėje, buvo aktyvi Londono 
lietuvių parapijos narė, nuolatinė minėjimų ir įvairių lietu
viškų parengimų dalyvė, Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos narė, „Europos lietuvio” skaitytoja, Šv. Onos drau
gijos narė. Nepamiršo giminių Lietuvoje, nuolat juos eko
nomiškai rėmė, palaikė glaudžius ryšius su giminėmis 
Amerikoje, ypač seserim Anele ir broliu Jonu. Sesuo daug 
kartų lankėsi Londone. Ji dalyvavo Agotos laidotuvėse.

Agota palaidota St. Patricks katalikų kapinėse greta savo 
vyro, mirusio jau prieš keletą metų.

Prisiminsime Agotą Lechavičienę kaip aktyvią Londono 
lietuvių parapijos narę, lietuviškos veiklos rėmėją.

Zigmas Juras

Mylimam Tėvelui ir Seneliui
A.tA.

VLADUI VIŽINUI

mirus, jo žmoną JULIJĄ, sūnų dr. EDMONDĄ, mar
čią GRAŽINĄ, vaikaičius ERIKĄ, TOMĄ, DAINĄ ir 
visus artimuosius širdingai užjaučia ir kartu liūdi.

Birutė A. Vindaiienė 
Dalia ir Saulius Acalinai
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A.tA.
VLADAS VIŽINAS

Gyveno Chicagoje, Garfield Ridge apylinkėje.
Mirė 1995 m. kovo 12 d., 12:30 vai. p.p., sulaukęs 85 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. Amerikoje išgyveno 46 m. 
Nuliūdę liko: žmona Julijona Stroputė, sūnus dr. Edmun

das, marti Gražina, anūkai: Erikas, Tomas ir Daina; 
dukterėčia Irma Šlenis ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Velionis pašarvotas antradienį, kovo 14 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 15 d. Iš laidojimo namų 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę žmona, sūnus, marti, anūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 
312-476-2345 arba 1-800-994-7600.

A. t A.
ELZBIETA KRAUCHUNIENĖ

Stasiulytė

Gyveno Chicagoje, Marųuette Parko apylinkėje.
Mirė 1995 m. kovo 11 d., sulaukusi 84 metų.
Gimė West Virginia.
Nuliūdę liko: dukterėčios — Aldona Loszach su vyru Ro- 

bert, Anne Kush, sūnėnas Walter Kuzavimas su žmona Marge 
ir kiti giminės.

Velionė buvo žmona a.a. Povilo.
Priklausė Marųuette Parko Pensininkų klubui.
Velionė pašarvota pirmadienį, kovo 13 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marųuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St.
Laidotuvės įvyks antradienį, kovo 14 d. Iš laidojimo namų 

9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje bus aukojamos 9:30 vai. ryto gedulingos šv. 
Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę dukterėčios, sūnėnas ir kiti giminės.

Laidotuvių direkt. D. A. Petkus / D. M. Petkus. Tel. 
312-476-2345 arba 1-800-994-7600.

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos Čikagos Klubo 
mylimai pirmininkei

A.tA.
ALEKSANDRAI LIKANDERIENEI

išėjus Amžinuoju Taku, reiškia nuoširdžią 
užuojautą jos vyrui EUGENIJUI LIKANDERIUI 
dukroms RITAI ir KRISTINAI, bei sūnui ANDRIUI 
su šeima, ir kartu liūdi

LMKF Č. klubo valdyba 
ir visos narės

A.tA.
Agr. JUOZUI GALINIUI

mirus, giliai liūdinčią žmoną ZUZANĄ ir visą šeimą, 
užjaučia

Ona Galvydienė,
Krikšto sūnus Povilas su visa šeima

Brangiai Motinai
A.tA.

EUGENIJAI KOCHANOWSKI

iškeliavus Amžinybėn, mūsų mielą draugijos narę 
ELEONORĄ GRIGAITIENĘ su šeima, nuoširdžiai 
užjaučiame ir dalinamės jos giliu skausmu.

Detroito Lietuvos Dukterys

A.tA.
VERONIKAI STANKEVIČIENEI

mirus, jos vyrui ANTANUI, sūnui ALGIUI su žmona 
ALDONA, anūkams TOMUI ir ANTANUI su šeima 
ir marčiai RŪTAI su šeima reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

LB Melrose Parko Apylinkė
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KOMITETAS

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

Partizanų-tremtinių dainos
vienetas „Šilas” neapvylė Čika
gos ir apylinkių klausytojų, o 
publika neapvylė „šilo”, nes 
sekmadienį, kovo 12 d., Jauni
mo centro salė buvo pilnutėlė 
lietuvių, klausiusių šio nuosta
baus koncerto ne tiek ausimis, 
kiek širdimi. Kaip dainos viene
to vadovė Marija Gražulienė 
išsitarė — dainuota „iš širdies 
į širdį”. Daugelis pirmą kartą 
pamatė tikrąją, gyvąją Lietuvos 
kančių istoriją, nemeluotą, 
nesuklastotą, bet išgyventą ir 
dar vis labai skausmingą. 
Publika Koncerto metu perėjo 
visą jausmų skalę — nuo humo
ro, iki džiaugsmo, iki ašarų, 
kurios vilgė net tvirčiausių vyrų 
skruostus.

Penktadienį, kovo 17 d.,
6:30 vai. p.p ., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje, 6820 S. 
Washtenaw, Marųuette Parko 
Lietuvių namų savininkų drau
gija šaukia susirinkimą. Bus 
išklausytas ir svarstomas 8-tojo 
distrikto policijos virš. Harley 
Shinker pranešimas apie pės
čius policininkus, pradėjusius 
neseniai patruliuoti 69-tąja ir 
71-ąja gatve (nuo Western Avė 
iki California). Bus taip pat 
svarstoma galimas Marųuette 
„Park Economic Development” 
komisijos įkūrimas bei kiti 
reikalai, pagerbiamas šv. 
Patrikas pasivaišinama prie šv. 
Juozapo stalo. Kviečiami visi 
draugijos nariai ir visi 
apylinkės lietuviai susirinkime 
dalyvauti. Juk Marųuette 
Parko likimas — jo saugumas — 
yra visų mūsų reikalas.

Lietuvių Bendruomenės 
Melrose Parko apylinkės ir 
Melrose Parko apylinkes Lietu 
vių klubo susirinkimas bus 
kovo 19 d., sekmadienį, 2 vai. 
popiet, Eagles salėje — 147 
Broadway, Melrose Parke. 
Maloniai visus kviečiame daly
vauti.

„Dainavos” ansamblio valdybos nariai posėdžio metu: Vincas Bazis ir 
pirmininke Danguolė Ilginytė. Nuotr viktoro Kučo

x „Saulutė”, Lietuvos 
vaikų globos būrelis ruošia 
virtuozo smuikininko Raimun
do Katiliaus koncertą, su nau
ja programa, šeštadienį, ba
landžio 8 d., 4:00 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Jam akompa
nuos pianistas Leonidas Dorf- 
manas. Pajamos skiriamos pa
dėti našlaičiams, vaikams su 
negalia ir daugiavaikėms šei
moms Lietuvoje. Tai gera proga 
ne tik vyresniems, bet ir 
jaunimui ir vaikams išgirsti 
pasaulinio lygio Lietuvos 
smuikininką ir gavėnios metu 
ištiesti pagalbos ranką var
ganiems vaikams Lietuvje.

(sk)

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

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

Aukos yra nurašomos nuo Federalinių mokesčių.

Kovo 11-tosios, Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
šventės minėjimas, rengtas 
Amerikos Lietuvių tautinės 
sąjungos sekmadienį, kovo 12 
d., Jaunimo centre, praėjo 
iškilmingai ir, galima sakyti, 
tobulai, tuo parodant rengėjų 
sumanumą, kruopštumą, o 
lietuvių publikos supratimą, 
kad tai šventė, kurią turime 
švęsti su džiaugsmu ir padėka 
Aukščiausiam už įvykusį 
stebuklą. Iškilmės vyko prie žu
vusiųjų dėl laisvės paminklo, jė
zuitų koplyčioje ir didžiojoje 
salėje. Pagrindinis kalbėtojas — 
dr. Valdas Adamkus. Prog
ramoje — sol. Audronė Gaižiū- 
nienė, smuikininkas Valdas Va- 
saitis ir muz. Alvydas Vasaitis. 
Džiugu buvo matyti solistę tau
tiniais drabužiais, žavinčią 
lietuvišku kuklumu, dainuo
jančią lietuvių kompozitorių 
dainas, kas ir tiko Nepriklauso
mybės šventėje. Nors publikos 
salėje ir koplyčioje buvo tikrai 
daug, pažymėtina, kad jaunes
nieji dalyviai buvo daugiausia 
neseniai atvykę iš Lietuvos. 
Kur buvo mūsų jaunesniosios 
kartos? Kur neolituanai? Juk ir 
jie yra Tautinės sąjungos dalis?

Lietuvos Vyčių 112 kuopos
narių susirinkimas įvyks antra
dienį, kovo 21 d., 7:30 vai. vak., 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos salėje. Svečias kalbėtojas bus 
dr. Arvydas Žygas, kuris 
neseniai yra grįžęs iš Lietuvos. 
Jo tema: „Geri darbai Lietuvo
je ir Lietuvos Vyčių svarba atsi
statančiai Lietuvai”. Taip pat 
bus padengtas „Šv. Juozapo” 
stalas. Kuopos nariai, kurie 
gulėtų atnešti savo mėgstamą 
patiekalą arba kokį kitą skanų 
užkandėlį, prašomi susisiekti su 
Julie tel. 708-425-5015. Kuopos 
nariai ir svečiai yra kviečiami 
susirinkime dalyvauti.

x Siuntiniai į Lietuvą laivu 
per TRANSPAK. Skubiems 
siuntiniams — AIR CARGO. 
Maisto siuntiniai nuo $29 iki 
$98. Produktai aukštos koky
bes. Du populiariausi tai $39 
šventinis siuntinys ir 55 sv. 
įvairaus maisto už $98. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)
x Parduodame bilietus ke

lionėms į Lietuvą ir į visus pa
saulio kraštus geriausiomis kai
nomis. Skambinti: T. Lesniaus- 
kienei, TravelCentre, Ltd., 
tel. 708-526-0773.

(sk)

,,Dainavos” ansamblio 
auksinio jubiliejaus rengti 
komiteto narių ketvirtasis pasi
tarimo posėdis buvo kovo 3 d. 
Irenos ir Petro Kazlauskų na
muose Lemonte. Posėdžiui 
vadovavo komiteto pirm. Irena 
Kriaučeliūnienė. Posėdžio tiks
las: atliktų darbų aptarimas ir 
naujų idėjų ieškojimas, kaip šį 
„Dainavos” 50 metų minėjimą 
padaryti gražiu ir istoriniu. Tas 
priklauso ne tik nuo komiteto 
darbingumo, bet taip pat ir nuo 
visuomenės domėjimosi bei 
rėmimo. Pasidžiaugė, kad 
„Dainava” turi labai daug 
draugų, gerbėjų ir rėmėjų, nes 
aukos ateina iš tolimiausių 
Amerikos vietovių, kur tik 
gyvenama lietuvių.

Ižd. Otonas Kremeris kalbėjo 
apie biudžetą, pajamų ir išlaidų 
suvestines, pabrėždamas, kad 
išlaidų balansą teks padengti iš 
gautų aukų. Žinoma, pajamos 
priklausys nuo koncerto ir 
banketo dalyvių skaičiaus.

Banketo reikalais rūpinasi 
Sofija Džiugienė ir Dana 
Bazienė. Bilietai į banketą yra 
jau išspausdinti. Stalai po 10 
asmenų ir bus galima užsisakyti 
pas Džiugienę ir Bazienę. 
Banketu susidomėjimas ver
tinamas gerai, nes dar ne
skelbiama, o jau yra užsakyta 
tuzinas stalų. Banketas bus 
Condesa dėl Mar salėje. Šo
kiams bus daug vietos, gros ge
ras orkestras. Bilieto kaina 30 
dol. vienam asmeniui, įskaitant 
ir gėrimus.

„Dainavos” valdybos atstovas 
V. Bazis trumpai nupasakojo 
apie ansamblio pasiruošimus, 
darbus ir geras nuotaikas. 
Bilietai į koncertą jau tyra iš
spausdinti ir greit bus par
davinėjami. Tikimasi, kad kon
certas bus geras, nes visi ruo
šiasi su entuziazmu, o svarbiau
sia, kad „Dainavos” ansambliui 
vadovauja jaunas ir energingas 
dirigentas Darius Polikaitis. 
Koncertas bus balandžio 23 d., 
sekmadienį Marijos aukštesnio
sios mokyklos auditorijoje.

Juozas Žygas, leidinio 
redaktorius, skundėsi sunkiu 
darbu, nes jam visą reikiamą 
informaciją surinkti užima daug 
laiko. Daugiausia jam padeda 
buv. „Dainavos” ansamblio 
valdybos narys Eugenijus 
Slavinskas, gyv. Floridoje. Dalis 
leidinio jau yra atiduota rinkti 
„Draugo” spaustuvei.

Posėdis buvo darbingas ir 
užsitęsė iki pavakario. Pasi
baigus, padėkojome šeiminin
kams už šiltą priėmimą ir kar
tu palinkėjome gražių ir 
laimingų atostogų.

St. Džiugas

Per Algį Vasį, gyvenantį 
Clementon, NJ, Jerry Bristol, 
viceprezidentas Red Wing Shoe 
Co., Ine., padovanojo Lietuvos 
našlaičiams 1,500 porų labai 
gerų batų. Tuos batus į Lietuvą 
persiuntė Lithuanian Mercy 
Lift, o našlaičiams batus 
išdalins Gražina Lands
bergienė, Jonas Švoba ir Elena 
Kubilienė. „Lietuvos Našlaičių 
globos” komitetas dėkoja Algiui 
Vasiui, Jerry Bristol ir Mercy 
Lift už tokią didelę dovaną.

x „Saulutė”, Lietuvos vaikų 
globos būrelis, dėkoja už aukas 
padėti vargstantiems vaikams: 
M. Biskienė $50, R. Venclo
vienė $25, M. Černiūtė, a.a. 
Juozo Galinio atminimui $20, 
Justina iš Californijos $40. La
bai ačiū! „Saplptė”, 419 
Weidner Rd.; BufTalo Grove, IL 
60089.

(sk)

x Pildau pajamų mokes
čius (income tax). Reikalui 
esant, atvažiuoju į namus. 
Gediminas Pranskevičius. 
Kreiptis: tel. 708-650-2550.

(sk)

PARTIZANU 
DAINOS LEMONTE

Mūsų spaudoje skaitome apie 
pokario Lietuvos partizanų 
kovas su Maskvos okupantu ir 
jo tarnais stribais. Skaitome 
apie susprogdintus partizanų 
bunkerius, žuvusius, kūnus, 
sumestus į šulinius, užkastus 
žvyrduobėse. Skaitome ir gyvais 
išlikusių prisiminimus, parsi
vežtus iš Sibiro mirties lagerių, 
stebimės jų drąsa, pasišventimu 
ir ištverme. Kas buvo tie parti
zanai, nepabūgę mirties kovos 
lauke, kalėjimų požemiuose ar 
Sibiro ledynų? Juk jiems 
likimas nieko kito nežadėjo.

Pranešimai spaudoje pa
skelbė, kad jų būrelis — trys 
dainuojančios kalinės ir Sibiro 
tremtinės Marija Gražulienė, 
Ona Dailidienė ir Bronė 
Galinaitienė su tremtine poete, 
žurnaliste Antanina Garmute ir 
dainuojantieji partizanai bei 
Sibiro tremtiniai Vytautas 
Balsys, Juozas Šarkauskas, 
Juozas Skaržinskas ir Klemen
sas Tamaliūnas iš Kazlų Rūdos 
miškuose buvusios partizanų 
„Geležinio vilko” rinktinės at
vyko į JAV ir pirmąjį „Šilo” 
grupės dainų montažą duos 
kovo 10 d. Pasaulio lietuvių 
centre, Lemonte.

Tą vakarą PL centro didžioji 
salė lūžo nuo susirinkusių klau
sytojų, norinčių pamatyti ir 
pagerbti tuos buvusius parti
zanus ir jų sesutes, po pusės 
šimtmečio sulaukusius Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
1990 m. kovo 11d.

Koncertą-vakaronę su Lietu
vos partizanų dainomis, poezija 
ir proza pradėjo centro kultūri
nių renginių komiteto pirm. 
Bronė Nainienė, pabrėždama, 
kad šiuo koncertu minime ir 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo Kovo 11 dienos šventę. 
Tylos minute buvo pagerbti visi 
žuvusieji dėl Lietuvos laisvės.

Prieš pradedant programą 
„Šilo” grupę sveikino PLB 
pirmininkas Bronius Nainys, 
kad „daina parodytų bent dalį 
tos kančios, kurią jūs iškentėjo
te”.

Pirmoji dalis buvo pradėta 
partizano malda, posmeliu 
„Leiskit į tėvynę” ir tremtinės 
Marijos Grąžuiienės sveikinimu 
iš Nemuno šalies. Po to — 
penkios partizanų dainos, tarp 
jų Antaninos Garmutės žodis 
„Lietuva ir mes”, bei ištraukos 
iš „Šilo baladės” ir A. Garmutės

Balzeko Lietuvių kultūros
muziejuje susitikimo su prof. 
Vytautu Landsbergiu metu 
pamečiau žiedą. Tai mirusios 
mano mamytės atminimas. Kas 
radote, malonėkite skambinti 
312-476-3525.

A.a. Aleksandrai Likande- 
rienei atminti Lietuvių moterų 
klubų federacijos Čikagos 
skyrius užprašė šv. Mišias Jė
zuitų koplyčioje kovo 26 d., 9 
vai. ryte. Visos Čikagos klubo 
narės ir a.a. Aleksandros drau
gai bei pažįstami kviečiami 
šiose šv. Mišiose dalyvauti.

Lietuvių moterų klubų federacijos Čikagos klubo valdyba pernai gruodžio 14 d., kalėdinio posėdžio 
pas Birutę A Vindašiene metu Iš kairės: Gražina Vaičaitienė, Aleksandra Likanderienė, 
pirmininkė Albina Ripskienė ir Stefa Burokienė.

JAV LB Švietimo tarybos rengtoje lit. mokyklų mokytojų darbo konferencijoje iš kairės: Jonas 
Kavaliūnas, Milda Lenkauskienė, Švietimo tarybos pirm. Regina Kučienė ir PLB pirm. Bronius 
Nainys.

BALFO CICERO 14-TO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Jau daugelį metų BALFo 
metinis susirinkimas vyksta 
paskutinį sausio sekmadienį; 
šiais metais sausio 29 d. buvo at
mintinas laikas ne tik balti
ninkams, bet ir visiems Šv. An
tano bažnyčios parapijiečiams, 
nes tai buvo palaimintojo arki
vyskupo Jurgio Matulaičio, 
kuris pašventino Šv. Antano

knygos „Motinėle, auginai”. 
Įspūdingas buvo Juozo 
Skardžinsko „Dramblio” žodis: 
„Kova dar nebaigta, bet šian
dien kiti ginklai. Mes kovojame 
tiesos žodžiu ir daina. Ant 
žuvusių brolių kapų statome 
kryžius. Ačiū, kad mus 
pakvietėt. Mūsų širdys ir jūsų 
širdys niekad pavergtos nebuvo. 
Visi mes traukime tėvynę iš 
raudonojo liūno, — baigė 
„Dramblys”. Pabaigai seserys 
Marčiulynaitės padainavo 
„Padėkos maldą” iš anų dienų 
Dzūkijos giriose.

Antroji dalis prasidėjo 
skaitymu ir daina apie parti
zanų vadą Juozą Lukšą. Po to — 
dešimt liaudies muzikos dainų, 
dvibalsių sutartinių. Tarp jų A. 
Garmutės poezija ir M. Gra- 
žulienės skaitymai iš senos 
užrašų knygutės. Pabaigai 
nuskambėjo „Žemė Lietuvos” ir 
visų giedama „Lietuva brangi”.

„Šilui” už programą dėkoda
ma, B. Nainienė džiaugėsi, kad 
„atvežėt dalelę tos Lietuvos, 
kurią mylėjome iš tolo”. Dabar 
ją turime arti”. Padėką „Šilui” 
išreiškė ir Pasaulio lietuvių cen
tre gyvenantys pensininkai su 
530 dolerių, kuriuos įteikė Ago
ta Tiškuvienė. Susirinkusiems 
ir koncerto rengėjams dėko
dama, „Šilo” vadovė pareiškė:

— Jūsų žygiai ir darbai mus 
stiprino miškuose. Sibiro lage
riuose ir iš jų sugrįžus. Ačiū 
jums.

Už šio vakaro renginį padėka 
priklauso PL centro kultūrinių 
renginių komitetui, „Šilą” at
vežusiai ir globojančiai JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos pirm. 
Birutei Jasaitienei, koncertų 
koordinatorei Marijai Remienei 
ir dr. Petrui Kisieliui.

Br. Juodelis

bažnyčią, mirties savaitė: mirė 
1927 m. sausio 27 d. Nors Šv. 
Antano bažnyčios vadovybė 
pasikeitė, tačiau mirties dieną 
ir po jos sekmadienį palaimin
tojo atminimas pamoksle ir 
maldose prisimenamas.

Kun. dr. K. Trimakas aukojo 
šv. Mišias už mirusius balfi- 
ninkus ir aukotojus, jis 
pamaldžiai surišo arkivyskupo 
gyvenimo dienų vargšų globą ir 
BALFo pastangos šalpa mažinti 
vargą. Jau daugelį metų sol. 
Laimutė Stepaitienė giesmėmis 
žadina dalyvių maldingumą. Ji 
pagiedojo M. K. Čiurlionio - W. 
Banaičio „Dieve Tėve gailes
tingas, Dieve laimink mus, 
Lietuvos vaikus” ir F. Shuberto 
„Sveika Marija”. Giedojo 
parapijos choras, kuris laimingu 
parapijiečiams sutapimu 
Prapuolenių šeimos rankose vis 
gražiai ir sudėtingesnėm melo
dijom dvasiniai maitina daly
vaujančius šv. Mišiose. 
Vargonavo Marius Prapuolenis.

Tuoj po pamaldų į parapijos 
salę, į susirinkimą, atvyko per 
60 žmonių. Visi buvo paren
gimų vadovių D. Pareigienės ir 
J. Skamienės pavaišinti ska
numynais ir kava. Po trumpo 
pasivaišinimo skyr. pirmininkė 
dr. B. Motušienė paragino 
susėsti ir pradėjo susirinkimą. 
Ji pasveikino Apskrities valdy
bos pirm. Stasį Vanagūną, visus 
dalyvius, o primindama miru
sius, paprašė tylos minute ir 
atsistojimu juos pagerbti.

Pravesti susirinkimą paprašė 
inž. A. Stepaitį, o sekretoriauti 
Č. Bačinskienę. Susirinkimo 
pirm. perskaitė darbotvarkę, 
kurią dalyviai priėmė be 
pataisymų. Trumpu žodžiu 
visus pasveikino svečias, 
Apskrities valdybos pirmi
ninkas S. Vanagūnas. Jis 
pagyrė skyrių už pavyzdingą 
veiklą, dėkojo visiems dirban
tiems šalpos darbą, dėkojo sky
riaus pirmininkei už daly
vavimą apskrities posėdžiuose 
ir glaudų bendradarbiavimą 
šalpos reikaluose, kurie diena iš 
dienos didėja ir sunkėja.

Buvo pasikeista nuomonėmis 
ir balsavimu buvo nuspręsta 
skaityti protokolą. Č.

Nuotr. B. A. Vindašienės

Nuotr. Ramunės Kubiliūtės

Bačinskienė perskaitė 1994 m. 
sausio 30 d. metinio susirinkimo 
protokolą, kuris buvo priimtas 
kaip parašytas.

Po to buvo valdybos narių pra
nešimai. Skyriaus pirm. dr. B. 
Motušienė išvardino pernai 
metiniam susirinkime 1994 m. 
sausio 30 d. perrinktus valdybos 
narius, kurie tose pačiose 
pareigose darbavosi iki šio susi
rinkimo: Bronė Motušienė — 
pirm., Algirdas Didžiulis — 
vicepirm. ir iždininkas, Česlovą 
Bačinskienė — sekretorė, 
Danutė Pareigienė ir Janina 
Skamienė — parengimų 
vadovės, Juozas Mikulis — kar
totekos reikalams, Algirdas 
Stepaitis ir Antanas Zailskas — 
nariai ypatingiems reikalams. 
Kontrolės komisiją sudarė: 
Julius Balutis, Jonas Dekeris ir 
Juozas Šabrinskas. 1994 m. 
Čikagoje spalio 22-23 dienomis 
įvyko BALFo 50 metų veiklos 
jubiliejinis seimas. Dalyvavo 
valdyba ir atstovai; dr. S. Di
džiulienė, dr. F. Kaunas, V. Mo- 
tušis ir E. Radvilienė. Seimo lei
diniui parašyta skyriaus isto
rinė apybraiža ir skyriaus 
sveikinimas, surinkti 6 sveiki
nimai iš BALFo gerbėjų. Į 
direktorių tarybą iš Cicero 
skyriaus perrinktos — Česlovą 
Bačinskienė ir Bronė Mo
tušienė.

Rudens vajus įvykdytas lan
kant namus, laiškais ir tele
fonais. Rinko: Č. Bačinskienė, J. 
Dekeris, S. Didžiulienė, J. 
Mikulis, B. Motušienė, B. No
vickis, D. Pareigienė, S. Pranc- 
kevičius, E. Radvilienė, J. 
Skamienė, J. Šabrinskas. Gauta 
aukų iš 191 aukotojo. Turime 16 
šimtininkų, šiais metais nauji 
šimtininkai: dr. S. ir inž. A. Di
džiuliai ir Aldona ir Albinas 
Karaliai. Pirmininkė baigė 
pranešimą dėkodama visiems, 
kurie pagelbėjo šį susirinkimą 
suruošti, dėkojo dalyviams ir 
aukotojams ir vėl priminė 
palaimintojo arkiv. Jurgio Ma- 
tulaič’o globą šalpos reikaluose.

Inž. A. Didžiulis pranešė, kad 
kasoj yra 5,870.76 dol. Vajaus 
metu 1994 m. surinkta 5,655 
dol., kurie artimiausiu laiku • 
bus įteikti Apskrities valdybai. 
J. Balutis perskaitė kontrolės 
komisijos aktą, kuris sutapo su 
iždininko apyskaita, pagyrė ižd. 
už tvarkingą pateisinamų doku
mentų sutvarkymą ir padėkojo.

*
Po visų pranešimų buvo val

dybos rinkimai, tačiau, neatsi
radus naujų kandidatų, J. 
Mikuliui pasiūlius ir pagyrus, 
kad valdyba gana sklandžiai 
dirba, pirmininkams pasitarus, 
buvo paskelbta ir susirinkimo 
priimta, kad perrinkta visa 
esanti valdyba ir kontrolės 
komisija darbuosis dar viene
rius metus.

Skyriaus pirm. dr. B. Mo
tušienė dar kartą padėkojo vi
siems dalyvavusiems, ypač 
Apskrities v-bos pirm. S. Vana- 
gūnui, kuris aplanko Cicero 
skyrių metinio susirinkimo 
metu. Ji pakvietė dar pasi
vaišinti ir pabendrauti. Susi
rinkimo pirm. inž. A. Stepaitis 
susirinkimą uždarė.

Česlovą Bačinskienė
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