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Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo konferencija 

Reikalinga skubi visų lietuvių akcija 

New Yorkas . — PLB vicepir
mininkė Gabija Pe t rauskienė 
pranešė, jog šių metų rugsėjo 
gale bei spalio pradžioje New 
Yorkan suvažiuoja Jungt in ių 
Tau tų misijų delegacijos — 
Užsienio reikalų ministrai daly
vauti Jungtinių Tautų gene
ralinėje asmablėjoje bei spalio 
1-2 d. CSCE konferencijoje 35 
kraštų delegacijos UNICEF rei
kalais konferencijoje rugsėjo 
29-30 d. Šia proga New Yorkan 
atvyksta ir Pabaltijo valstybių 
a t s t ova i : užs ien io r e i k a l ų 
ministrai Saudargas (Lietuvos) 
ir Jurkans (Latvijos). Ministeris 
S a u d a r g a s iškels L i e t u v o s 
narystės Jungt inėse Tautose 
klausimą bei įteiks Lietuvos 
prašymą gauti stebėtojo statusą 
CSCE konferencijoje. 

Nuo CSCE konferencijos Ko
penhagoje, Lietuvos Respublika 
kar tu su Latvija ir Estija y ra 
įdėjusi daug darbo pas tūmėt i ši 
r e i k a l ą p i r m y n . P a b a l t i j o 
Taryba liepos mėnesį pasiuntė 
įgaliotą j a s atstovauti Estijos 
Užsienio reikalų ministrą Meru 
į Vienną, kur j i s Pabalti jo 
Tarybos vardu įteikė memoran
dumą ten dirbančiom delegaci
jom. 

Rugsėjo mėnesį Lietuva pa
ruošė 2 p u s l a p i ų i l g u m o 
m e m o r a n d u m ą , p r a š a n t 
L i e t u v a i s tebėto jo s t a t u s o 
Paryžiuje. Šį memorandumą 
Viennoje dalino Lietuvos UR 
ministras Saudargas rugsėjo 
viduryje. 

Pabaltijo Tarybos paprašytas 
tarptautinės teisės advokatas ir 
Lietuvos ta rp taut inės te isės 
patarėjas Bill Hough, m, i š New 
Yorko, yra paruošęs 12 puslapių 

' memorandumą ir 210 individu
alių lydraščių UR minis t ru pa
rašams. 

P a s i r u o š i m a s k o n f e r e n c i j a i 
Šiuo metu Viennoje, Austrijo-

Savaitgalio žinios 
i i Lietuvos 

V i l n i u s . Rugsėjo 2 2 . — 
Amerikos Lietuvių radijo pro
gramoje buvo p e r d u o t a s iš 
Lietuvos šis pranešimas. ..Vil
niaus mieste kariuomenė pra
dėjo saugoti Lenino, Černia-
kovskio ir Kapsuko paminklus. 
Vėl š a r v u o č i a i g a t v ė s e , 
ginkluoti automatais, apsivilkę 
neperšaunamomis liemenėmis 
kareiviai dieną naktį budr ia i 
sargauja, o mums visiems dar 
kartą okupanto kar iuomenė 
demons t ruo ja , kas čia 
šeimininkas, tai kaip ir Sovietų 
Sąjungos prezidentas v a k a r 
Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 
supykęs aiškino, kad pažaidėte 
demokra t i j a , i r u ž t e n k a , 
sąjunga nedaloma , joje visos 15 
respublikų, o kad nesugalvotų 
atsiskirti ir nenorėtų pasirašyti 
naujos sąjungos s u t a r t i e s , 
pareikalavo ypatingų preziden
tinių įgaliojimu, kad galėtų 
pats. nieko nesiklausęs, įvesti 
bet kokioje respublikoje pre
zidentinį valdymą, nuša l inant 
esamas respublikines valdymo 
s t ruktūras ir išvaikant parla
mentus. Šeštadienį jau reagavo 
Rusija, paraginusi d e p u t a t u | 
nepatvirtinti naujus prezidento 
įgaliojimus ir pareiškusi, kad vi
somis išgalėmis priešinsis bet 
kokiems suvereniteto suvaržy
mams". 

j e v y k s t a CSCE v i r šūn ių 
konferencijos Paryžiuje paruo
šiamieji darbai. Kaip da r vienas 
iš paruošiamųjų žingsnių spalio 
1-2 dienomis New Yorke vyksta 
visų 35 kraštų užsienio reikalų 
ministerių konferencija. Vals
tybių galvų-viršūnių konfe
rencija vyksta lapkričio 17-19 d. 
Paryžiuje. 

Rugsėjo gale New Yorkan at
vyksta Lietuvos UR ministras 
Saudargas, Estijos ministras 
Mer i ir Latvijos Minis t ras 
Ju rkans iškelti stebėtojo bei 
p i l nos n a r y s t ė s s ta tuso 
klausimą bei prašyti, kad Balti-
jo valstybių klausimas būtų 
į rašytas į Paryžiaus dieno
tvarkę. Ministerio Saudargo 
k e l i o n ę t v a r k o Lie tuvos 
Respublikos Diplomatijos Šefas 
Stasys Lozoraitis Washingtone. 

PLB kviečia Lietuvių Ben
druomenes įsijungti į šiam kri
t i š k a m e la ikotarpyje labai 
r imtą darbą — įtaigoti visais 
ga l ima i s būdais U S Sta te 
Department bei krašų Užsienio 
reikalų ministerijas ir valdžią 
su šiais prašymais: 

1. kad Valstybės sekretorius 
Bakeris savo žodyje New Yorke 
iškel tų Pabalti jo valstybių 
klausimą stipriau, negu buvo 
pasisakyta Kopenhagoje, 

2. kad Valstybės sekretorius 
Bakeris įtaigotų JAV parei
kalauti, kad Pabaltijo valstybių 
klausimas būtų įjungtai į dar
botvarkę Paryžiuje („put on the 
agenda"). Supratimo nereikia, 
ir to krašto rėmimas to reikalo 
n ė r a b ū t i n a s , j o g k r a š t a s 
r e i k a l a u t ų , kad k laus imas 
patektų į dienotvarkę. Kraštas 
gali pasisakyti už teisę, kad 
klausimas būtų iškeliamas ir 
nieko daugiau. Užtenka vieno 
k ra š to , k a d re ika las b ū t ų 
į t rauktas į darbotvarkę 

3. pristatyti Lietuvos prašymą 
gauti stebėtojo statusą CSCE 
konferenci jose, o ypačiai 
Paryžiuje. 

CSCE Konferencijos proga 
BATUN NEW Yorke 
organizuoja 24 valandų vigiliją 
prie Jacob Jati":: Centro, l l t h 
Avenue t a rp 34-35 gatvių nuo 
rugsėjo 30 d. 6 vai. vakaro iki 
spalio 1 d. 6 vai. vakaro. 

PLB valdybos vicepirm. CSCE 
reikalams Gabija Petrauskienė 
bei PLB vicepirm. visuomeni
niams reikalams Algimantas 
Gureckas dirba kartu su S. 
Lozoraičiu, JAV LB Washing-
tono skyriaus vedėja Asta Ba-
nionyte-Connor ir su Kanados 
L i e t u v i u Bendruomenės 
p a r e i g ū n u Otawoje Vytu 
Čiuplinsku. Taip pa t koordinuo
jama akcija su BATUnu ir 
JBANC. Šį kartą aktyviai į 
paruošiamuosius darbus yra 
įjungtas BATUNe dirbantis 

j a u n a s s tažuotojas Har i s 
Subačius iš Vilniaus, kuris at
vyko rugsėjo mėnesio pradžioje 
ir prisiglaudė p a s lietuvių 
draugą teisininką Bill Hough 
New Yorke. 

Kanadoje patirta, kad Užsie
nio reikalų ministerijos CSCE 

Divizijos direktorius, susirinki
me pereitą savaitę, paminėjo, 
kad šiuo metu intensyviai yra 
studijuojami memorandumai ste
bėtojo statuso CSCE klausimu, 
kuriuos jie gavo praeitų keletos 
dienų eigoje. Ta ip pat yra 
vilties, kad ministras Joe Clark 
savo įvadiniame žodyje CSCE 
konferencijoje New Yorke iškels 
Pabaltijo valstybių klausimą. 

Poetas Kazys Bradūnas su šeima, Lietuvos rašytoju -4Jur.£Os iškviesti, nuo rugpjūčio mėn. 29 
d. iki rugsėjo 18 d. lankėsi Lietuvoje Plačiai keliavo po kraštą, pabuvojo Vilniuje. Kaune, tėviškėse, 
atliko keliolika savo kūrybos rečitaliu, skaitė literatūrinu; tcmu paskaitas studentams, susitikinėjo 
su kolegomis rašytojais. Čia matome Bradūr.u šeima po rečitalio Kaune. M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje. Grupinėje nuotraukoje i? kairės j dešinę: dukra Elena Aglinskiene, sūnus Jurgis, žmona 
Kazimiera, pats poetas, o priekv,e anūke Vaiva. Šiemet Lietuvoje, ..Vyturio" ir „Vagos" leidyklos 
išleido dvi stambias K Bradūno poezijos rinktines: „ingom Nemuno upyne" ir „Prie vieno stalo", 
abidvi po 20,000 tiražu 

Nuotrauka Algirdo Kairio, 
..Kauro tiesa", rugsėjo 13 d. _ J -

Gorbačiovas prašo 
diktatoriaus teisių 

LIETUVOJE 

Priminė Lietuvos klausimą 
M a s k v a . Rugsėjo 21 . — 

Sovietų prez. M. Gorbačiovas 
Aukščiausiosios Tarybos sesijo
je pasakė, jog yra „rimta krizė 
vyriausybėje", todėl ragino 
deputatus suteikti jam dar nau
jas teises, kad jis galėtų tvarkyti 
Sovietų Sąjungą dekretais, kad 
ji nesuirtu socialiniai ir ekono
miniai. Bet prašymas negalėjo 
būti svarstomas, nes Aukščiau
siojoje Taryboje nebuvo kvo
rumo balsu. Tai buvo atidėta iki 
pirmadienio. 

Gorbačiovas buvo supykęs ir 
teisiog agitavo deputatus už 
save. Jis reikalavo, jog būtų 
leista nenustatytam laikui iš
leisti dekretus biudžeto, kainų, 
atlyginimų ir įstatymų laiky
mosi klausimais. Jei situacija 
blogės, jis sakės i turės iąs 
suspenduoti vietinių respublikų 
išrinktas vyriausybes. „Kai 
kuriose vietose mes turėtume 
įvesti prezidentinį valdymą ir 
sulaikyti visų įstaigų veikimą, 
įskaitant ir išrinktąsias vy
riausybes". Situacija esanti 
pasiekusi labai kritiška būkle, 
todėl jis tur įs veikti. Įtampa 
visoje sąjungoje didėjanti dėl 
trūkumo prekių ir galį įvykti 
susi rėmimai . .,Mes tur ime 
pradėti daryti sprendimus". 

Vyr iausybė pas i l ieka 
Visuomenės kantrybė baigiasi 

ir praėjusį sekmadienį tai 
pasiekė ypatingą būklę, kai 
demonstrantai prie Kremliaus 
reikalavo pasitraukti Sovietų 
ministerį pirmmiką M.Ryžkovą. 
Rusijos Parlamentas pareiškė 
jam nepasitikėjimą. Ryžkovas 
pas iūlė pamažu eit i prie 
ekonominių reformų ir dar 
toliau planuoti. Nor« anksčiau 
jis buvo pasakęs, kad gali pasi
traukti , bet dabar pasakė, kad 
jo pasitraukimas sukeltų dar 
daugiau netvarkos ir padidintų 
krizę. „Aš negaliu palikti kraštą 
tokiose są lygose" , kalbėjo 
Ryžkovas. „Ats i s t a tyd in t i , 
reiškia turėti naują vyriausybę, 
ar to kraštas tikrai nori?", 
klausė jis. Ir Čia jis pakartojo, 
kad nereikia vyriausybės keisti; 

jam labai pr i tarė pn z. Gorba
čiovas,, 

P r iminė I letuvą 
Čia Gorbačiovas ir pareika

lavo sau daugiau teisių. Tačiau 
Par lamentui balsuojant yra 
r e ika l inga sur inkt i du 
trečdalius balsų, bet nesud irė 
kvorumo. Buvo ten kalbėta ir 
apie ypatingo karo stovio įvedi
mą. Gorbačiovas teisinosi ir 
gynė savo veikla, kad jis yra 
viską, kas tik ga'ima, jau pa 
daręs, susilaikydamas dar tik 
nuo kariškos jėgos panaudojimo. 
Gorbačiovas pasakė, jog jis susi -
laikė įvesti prezidentinį val
dymą į Lietuvą ir paleisti 
Lietuvos Parlamentą, kai res
publika paskelbė -avo nepri
klausomybę nuo S' ietų Sąjun 
gos. Jis sakėsi čia norjs pir
miausia išbandyt: visus ki tus 
būdus , kad būtu pasiektas 
politinis sprendimas. 

Nr . 186 

Kontrolieriaus Kazimiero 
Uokos veikla Amerikoje 

Karinio perversmo galimybės 

Prez. Micha, 
kalauja d;kt«* 
Sovietų Sąjunga de> 

Red. prierašas 
buvo paskelbta 
Aukščiausiosi>- "• 
Gorbačiovui pim 
suteiktos jo pra 
mos teisės vaidy 
jungą . 

•ačiovas rei-
eisių vaidyti 
tais. 

•aigus laida, 
og Sovietų 
vboe sesijoje 
dienį buvo 
los papildo 
Sovietų Są-

'm 

— L i e t u v o s '•• formacijos 
biuras. Norve t- yriausybei 
sutikus, bus ' ""ytas Oslo 
mieste. 

— C u k r a u s fabrikai vėl pra
dėjo dirbti, nes del blokados ilgą 
laiką neturėjo reikalingos me
džiagos. Norima taip susitvar
kyti, kad cukrų galėtų parduoti 
ir kitiems kraštams. 

— DLK Gedimino paminklo 
konkursą laimėjo skulptorius 
Vytautas Kašubą iš JAV ir 
skulptorius Regimantas Mid-
vikis iš Lietuvos. Jiems paskir
ta premija po 2,000 rublių. 

— Vytautu i Landsbergiui , 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkui, kai jis lankėsi Kopen
hagoje, ji aerouoste pasitiko 
Danijos užsienio re ikalų 
mmisteris ir protokolo vadovas. 
Danijos min. pirm. jam 
pareiškė, jog „Danija Lietuvą, 
kaip nepriklausomą valstybę, 
pripažino 1921 metais ir niekad 
to pripažinimo neatšaukė". 

— P r a ė j u s i šeštadienį 
Mikalojui Kons tan t inu i 
Čiurlioniui būtų suėję 115 metų 
amžiaus. Vilniaus Simfoninis 
orkestras šia proga, diriguo
jamas Gintaro Rinkevičiaus, 
atliko jo simfonines poemas 
„Miške", „Jūrą" ir kantatą „De 
protundis". 

— Vilniaus teievizija pranešė, 
kad laikinai sutriko naftos tie
kimas Mažeikių naftos perdir
bimo gamykla i . Prasidėjo 
panika. Ir ta ip užtenka kalbų 
apie artėjančią nauja blokadą, 
sakė pranešėjas. Tad prie benzi
no vėl susidarė kilometrinės 
eiles. 

— Vilniaus universitete įvyko 
vers l in inku suvažiavimas. 
Daug kviestųjų žmonių iš 
Vakarų negalėjo atvykti, nes 
jiems nebuvo išduotos vizos, 
įžangini pranešimą padarė min. 
pirm. K Prunskienė. 

— Lietuvoje nėra žemės ūkio 
jstatymo, bet žemes ūkiuose dir
bantieji gali gauti po 3 ha 
žemės, o ten nedirbantieji po 2 
ha. Jie turi duoti pažadą, kad ir 
tą žeme apdirbs. Trūksta įran
kių ir traktorių Didelio noro 
nerodoma ūkininkavimui. 

— Min. p i rm. K. Prunskienė 
buvo išvykusi i Čekoslovakiją ir 
tarėsi bendradarbiavimo klau
simais. Susitiko su prezidentu 
V. Haveliu. Jai buvo surengti 
iškilmingi pietūs. 

New Yorkas , 1990 rugsėjo 
21. (LIC) — Kazimieras Uoka, 
Lietuvos valstybės kontrolierius 
ir Lietuvos darbinnkų sąjungos 
pirmininkas, lankėsi Jungtinė
se Amerikos Valstijose rugsėjo 
9-18 d. 

K. Uoką į JAV atsikvietė 
T a r p t a u t i n ė mūrin inkų ir 
amatininkų sąjunga, kad jis 
da lyvau tų jos suvažiavime 
Reno, Nevada. Kaip žinia, per
nai metų lapkričio mėnesį K. 
Uoka dalyvavo AFL-CIO darbi 
n i n k u sąjungų federacijos 
suvažiavime Washingtone, kur 
užmezgė daug ryšių su JAV dar
bininkų atstovais. 

Mūrininkams prašant, Lietu
vių Informacijos Centras atliko 
tarpininko rolę tarp Lietuvos ir 
Amerikos. LIC K. Uokai per
siuntė mūrininkų kvietimą bei 
ki tas informacijas, koordinavo 
jo programą Amerikoje. 

K. Uokos kelionės tikslas 
buvo ne t ik susitikti su prof
sąjungų atstovais bet ir su val
džios bei prekybos kontrolie
riais. Jo programa prasidėjo 
New Yorke. Rugsėjo 10 d. j is 
turėjo pasimatymus su dviem 
privačiom korporacijom. Pirmas 
susitikimas buvo su Dvorak and 
Traub advokatų firma — tartasi 
su kontrolierium Antanu Raz-
gaičiu ir firmos vedėju, kuris 
pasakė, jog mielai padėsiąs 
Lietuvai patento teisės klausi
mais. Antrasis susitikimas buvo 
su Parsons Brinckerhoff Inter 
national bendrove, kuri nori 
užmegzti prekybos ryšius su 
Lietuva. K. Uoka tarėsi su 
bendrovės prezidento asisten
t a i s ir kontrolės skyr iaus 
atstovais. Šiuos pasimatymus 
organizavo Lietuvių Informaci 
jos Centras, lydėjo ir vertėjavo 
Gintė Damušytė. 

U o k a Nevadoje 
Rugsėjo 11-14 d. K. Uoka 

dalyvavo mūrininkų ir ama
tininkų sąjungos suvažiavime 

Jelcinas prieš 
Gorbačiovą 

M a s k v a . — Čia Sovietų 
televizijos žinių programos 
„Vremja" metu Boris Jelcinas, 
Rusijos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas, pasipriešino 
prieš Sovietų prezidento Gorba 
čiovo reikalaujamas suteikti 
jam naujas teises krašto eko 
nomijos atstatymo srityje. Rusi 
jos Parlamentas nutarė ir žinių 
agentūros paskelbė, jog tai y ra 
visiškai neleistina. Gorbačiovas 
norėjo, kad jis galėtų duoti 
į s akymus be a t s i k l a u s i m o 
Aukščiausiojoje Taryboje Rusi 
jos Respublika griežtai pasiprie
šino. Parlamentas nutarė ir 
įgaliojo vyriausybę „imtis visų 
reikalingų priemonių apginti 
suverenumui ir Rusijos konsti 
tucinėm teisėm". 

Reno, Nevada. Los Angeles LB 
siūlant. Lake Tahoe lietuvis 
Vytas Šliūpas buvo pa r ink tas 
būti K. Uokos vertėju. J is buvo 
atvykęs į New Yorką K. Uoką 
pasitikti ir juodu kar tu su AFL-
CIO pirmininku Lane Kirkland 
specialiu lėktuvu parskr ido į 
Reno. 

Mūrininkų suvažiavime daly
vavo t rys svečiai iš Rytų Euro
pos — Lenkijos Solidarumo sta
tybininkų sekcijos vadovas, Če
koslovakijos Pi l iet inio forumo 
vadas ir K. Uoka. Į suvažiavimą 
K. Uoka turėjo progos prabilti 
rugsėjo 13 d. sesijoje, užvar
dintoje „Perspektyvų dešimtme
čiai". Savo kalboje jis apibūdino 
padėtį Lietuvoje. Pa ta rė , kad 
Vakarų pasaulis praplėstų savo 
akiratį, susipažintų su įvairiais 
visuomenės s l u o k s n i a i s , 
nesilaikytų nuomonės , kad 
reikia tikėtis vien Gorbačiovu 
įvykdyti visas reformas. J is taip 
pat pabrėžė, kad Lietuvai rei
kalinga material inė pagalba, 
ypatingai Geigerio skaitiklių. 

M ū r i n i n k a i į L i e t u v ą 
įvairiuose pokalb iuose su 

Mūrininkų sąjungos atstovais 
jis aiškino apie galimybes jiems 
Lietuvoje pravest i seminarus, 
ypač d a r b i n i n i n k u sąjungų 
a d m i n i s t r a v i m o s r i ty je . 
.Numatoma kad delegacija iš 
Mūrininkų sąjungos vyks į Lie
tuvą lapkričio mėnesį ištirti 
galimybes tokiai programai ir 
tolimesniam bendradarbiavi
mui. 

Suvažiavimo metu K. Uoka 
taip pat turėjo progą susipažinti 
su Demokratu partijos atstovais 
— J. Bnan Atvvood, Tautinio 
demokratų ins t i tu to pirminin
ku ir J o a n B a g g h e t t , 
Demokratų partijos Tautinio 
komiteto pareigūne ryšiams su 
Kongresu. J i s su ja is diskutavo 
Demokratų partijos laikyseną 
Lietuvos atžvilgiu. Buvo nutar
ta raginti Demokra tų partijos 
komitetą viešai pasisakyti prieš 
prezidento Busho nusis tatymą 
Baltijos valstybių klausimu. 

Iš Reno K. Uoka nuvyko į Los 
Angeles, k u r rugsėjo 15-16 d., 
susitiko su viet ine lietuvių vi
suomene. Rugsėjo 16 d. vakare 
jis jau buvo W a s h i n g t o n e 
Rugsėjo 17-18 d. turėjo visą eilę 
pasimatymu su valdžios, profsą
jungų bei k i tų organizacijų ats
tovais 

Pirmas sus i t ik imas pirma
dienį buvo su Paul Goble, JAV 
Valstybes depa r t amen to naujai 
p a s k i r t u Ba l t i j o s r e i k a l ų 
vedėju. A p t a r t o s L i e t u v o s 
ateities perspektyvos. Po to K. 
Uoka susitiko su Izraelio am
basados darbo reikalų atašė* Eli 
Cohen-Kagan pasitart i dėl Izra
elio valdžios delegacijos apsi 
lankymo Lietuvoje netolimoje 
ateityje. 

i Bus daugiau* 

— Vilniaus mieste ir visoje 
Lietuvoje nuo spalio 1 dienos 
gyventojams prekes bus par 
duodamos,pateikus pirkėjo vizi 
tinę kortele. Tą dokumentą 
k i ekv ienas t u r ė s i šs i imt i 
savivaldybėje ir prisiklijavęs 
savo nuotrauką, patvirtintą 
darbovietėje, parodęs ją, galės 
nusipirkti tuštėjančiose par 
duo tuvese bet kokias dar 
esamas prekes. 

K A L E N D O R I U S 

R u g s ė j o 25 d.: Kleopas. 
Aurelija. Maldone, Ramvyde, 
Vaigintas, Želvė. 

Rugsėjo 26 d.: Kipras. Graži
na. Jus t ina , Vydenis 

O R A S CHIC A G O J E 

Saulė t eka 6.40. leidžiasi 6:45. 
Temperatūra dieną 70 1., naktį 
49 1 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS l SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave. , Chicago, 111. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

mane mano kovoje su tu r ima Tamstai atpildas už stiprų 
liga. Gal yra nauji vaistai? Jū- rūkymą. Už tai buk baidykle 
sų sveikatos pa ta r ima i yra visiems dabartiniams rūko-
nepaprastas turtas sergantiems riams, kad jie greičiau nustotų 
l ietuviams. Linkiu sėkmės! a™»n*ia » n o p pmfizpmos link. 

Atsakymas . Ne naujų vaistų 
emfizemos gydymui reikia, bet 
naujų lietuvių, kurie pajėgtų 

trombuoja, apturimas dalies 
smegenų aptirpimas-apmiri-
mas-infarktas („atherothrombo-
tic brain infarction", t rumpiau 
— ABI). Tokį paralyžių greitina 
trys negerovės: pakilęs krau
jospūdis, cukraligė ir nutuki
mas. Prie tokio paralyžiaus atsi- — ~ -
radimo prisideda dar dvi ne- senus mediciniškus pa ta r imus 
gerovės: kraujo suriebėjimas ir v y k d y t i . Aišku , č ia buvo 

• 
DAR KITOKIE VAISTAI 

PRIEŠ ASTMINĮ 
UŽDEGIMĄ 

pensininko neaktyvumas — 
užsisėdėjimas. 

Dabar visi sakysite: gana 
mums žinių, kas paralyžių didi
na; dabar mums reikia žinoti, 

p raneš ta kalbamu reikalu ką 
re ikia daryti. Bet šis skyrius 
tu r i pa tarnaut i paklydusioms 
ave lėms . Štai t a s pa t a rna 
vimas. 1. Drenuok bronchus kas 

Pilnam prieš astmoje bronchų 
uždegimą gydymui dar ketveno-
pi vaistai gali būti panaudojami, 
todėl ir su jais susipažinkime 

Mediciniškas raginimas 

9 
-

Šalia svarbiausių dviejų vais
tų vartojamų astmoje prieš 
bronchų gleivinės uždegimą — 
kortizono ir kromolino, yra dar 
keturi rečiau vartojami vaistai: 
ketotifen, methotrexate, gold ir 
troleandomycin. Susipažinkime 
nors kiek su jais, nes gali iš 
Lietuvos tokių prašyti. 

Ketotifen. Geriau visai ne
vartoti ketotifen, nes su juo 
atliktų tyrimų duomenys tvir
tina jo menką ar visišką ne
veiksmingumą net ilgai jį var
tojant. To vaisto gamintojas irgi 
perspėja nevar to t i jo ilgai 
(imant po 1-2 mg du kart per 
dieną). 

Vienintelis neigiamas to vais
to veikimas yra apsvaigimas, 
kuris rečiau pasitaiko vaikams. 
Ilgas to vaisto vartojimas gali 
būti vertingas gydant lengvos 
formos vaikų astmą. 

Methot rexa te . Šis vaistas 
ilgą laiką j au vartojamas chro
niško reumatoidinio artrito 
gydymui (jis įtakoja atsparumą 
— immunomonulatory drug). 
Kai kuriais požiūriais ši liga yra 
panaši į chronišką astmą. 
Mažomis dozėmis (15 mg per sa
vaitę) šis vaistas leidžia vartoti 
mažiau kortizono astmoje. Todėl 
methotrexate gali būti naudo
jamas tiems astmatikams, kurie 
astmos sukontroliavimui reika
lauja didelių per burną imamo 
kort izono (steroidų) dozių. 
Kadangi ilgai vartojant šį 
vaistą gaunami neigiami reiški
niai, imtinai ir plaučių suran-
dėjimas (pulmonary fibrosis) ir 
pažeidžiami kepenys (hepatic 
damage), todėl t a ip gydyti 
galima tik labai sunkios formos 
astmą. Kitų dviejų imunitetą 
veikiančių vaistų — azathio-
prine ir cyclosporine veikimas 
astmoje dar nėra nustatytas. 

Gold — a u k s a s . Aukso drus
kos mažina uždegimą ir dėl to 
jau seniai yra vartojamos, gy
dant r euma to id in į ar t r i tą . 
Japonai aukso injekcijomis 
(chrysotherapy) gydo astmą. 
Tyrimai rodo, kad auksas pa
deda kontroliuoti astmą -
sumažina reikalą naudoti per 
burną imamą kortizoną. Ne
baigti tyrimai rodo, kad aukso 
druskos ėmimas per burną 
(auranofin, 6 mg per dieną) irgi 
leidžia sumažinti per burną im
amo kortizono doze. Tyrimai tuo 
reikalu tęsiami. 

Tro leandomycin . Šis anti
biotikas šiek tiek taupo astma
tikui kortizono vartojimą, bet 
tik jei kortizonas yra methyl 
prednisolone pavidale, o ne fred-
nisone. Tas antibiotikas pra
ilgina kortizono methylpred 
nisolone .veikimą. 

I švada . Jau susipažinome su 
įvairiais vaistais vartojamais 
astmos sukontroliavimui vi
sokio amžiaus astmatikams: 
visų pirma, su vaistais, kuriuos 
reikia įkvėpti ar įpurkšti. 
Pirmiausia, tik taip gydant 
astmą, jei atsiranda reikalas, 
pridedami dar ir per burną ima
mi tabletėmis vaistai. 

Vaikų astmai pirmaeilis vais
tas: įkvėpiamas cromolyn — 
kromolinas Pagal reikalą py 
dedama įkvepiamas kortizonas. 
Tik būtinu reikalu naudotinos 
jo tabletės vaikams 

Suaugusių astmos kontrolia 

vimui naudojamas įkvėpiamas 
albuterolis. Reikale pridedamas 
įkvėpiamas kortizonas. Ir tik la
bai sunkiais astmos atvejais, 
kortizonas imamas tabletėmis 
(prednisone pavidale). 

Visi išsikirpkite ir pasi
dauginkite visus astmą liečian
čius čia patiektus rasinius ir 
juos nusiusite Lietuvon, o čia 
patys juos studijuokite — 
išmokite astmos sukontrolia-
vimo pagrindus. Tada ka i 
reikės, galėsite sėkmingiau kar-

na; dabar mums reikia ^ ^ p^va landž iu i nusvėręs 
kas tokį paralyžių mažina. Štai rytą, pus 
keturios g e r o v e kurios m a * n a k u n ą £ r £ . £ > M 
paralyžiaus pavojų. 1. Pakilusio <*£•£" Gerk jodo tur inčius 
kraujospūdžio » - - » " £ £ * £ ( s L V a t e o solution of 
sunormavimas. 2. JNustojimas "~> 
rūkyti. 3. Kraujo suliesinimas, 
pradedant liesinti kai choles
terolio turime daugiau negu 130 
mg%. 4. Pagausinimas gerojo 
cholesterolio (HDL) kraujuje, 
kai jo turima mažiau negu 35 
mg%, o trigliceridų turint dau
giau negu 190. 

potassium iodide), po 8 lašus į 
ketvir t į stiklinės pieno, kartą 
per dieną. 3. Naudok teofilino 
inhalacijas jei negausi, Alvudas 
patarnaus) . 4. Visada po ranka 
tu rėk antibiotikų ir naudok tuč
tuojau, kai tik gausi bronchų 
uždegimą ar perša l imą. 5. 

šuoliais žengę emfizemos link. 

KOL IŠMINTINGU 
NETAPSI - SVORIO 

NESUMAŽINSI 

Klausimas. Gerb. dr. Adoma
vičiau, mano sesutė iš Lietuvos 
rašo, kad iš draugių sužinojusi, 
kad čia Amerikoje yra toks 
geras, naujas išrastas svoriui 
sumažinti vaistas CAL-BAN 
3000. Taigi ji labai norėtų jo įsi
gyti. Nors daugel kartų esu 
mačiusi TV jį garsinant, bet 
nesusidomėjau. Net nežinau 
kaip atsakyti. Labai norėčiau iš
girsti iš Jūsų apie tikrąją to 
vaisto vertę. Dėkoju iš anksto. 

A t s a k y m a s . Tokių naujų 
vaistų neišmintingųjų išnau
dotojai kasdien „išranda". Iš
mintingieji įjuos nė ne dirsteli. 
Kadangi paikų žmonių yra 

-e ' nn uždegimą ar persai"«<»- «». —*- o- r- « -
fiau negu 190. Saueokis gauti slogą ar bronchų nesuskaitoma gausybė, prekybi-
.Tiems, kurie taip nesitvarko, ™ f ° * " g " * ž m o n i š k a i , ninkai juos išnaudoja, gerai strokas gresia pasirodyti du-tris 

kartus dažniau, negu kitiems 
šiaip žmonėms. Tai išryškina reikės, galėsite seKjniiigiau n.^ šiaip žmonėms. i<" " " J 0 ^ 

tu su gydytoju chronišką astmą išmintingumo svarbą žmogui, 
tvarkyti. nes tik išmintingasis pajėgia 

negerovę: vilkėk žmoniškai, 
nekalbėk - tik klausykis. 6. 
Išmok diafragma alsuoti, tarkis 
s u d a i n i n i n k a i s . 7. Gim
nast ikuok plaučius: a t rėmęs 
r a n k o m i s stalo šoną, giliai 

^ P a r k a i t y t i . The Ne, ~ 0 g y v e m m e vykdyti čia 2 ^ ^ ^ - S £ ^ T o 
England Journal of Medicme, p a d u o t u s mediciniškus nurody- diafragma KvepuoK po *e ^ 
_ T * « MOO KTnv 30. 1989. L.,o t u s dienoje - ~ 

ninkai juos 
uždirbdami. 

T ikras per didelio svorio 
numetimas reikalauja norma
laus valgymo ir normalaus dar
bo. Nėra kito kelio svorio sunor-

ir neieškok o sesu-
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Pratinkime vaikus nuo mažens kar
tu su t ėva i s ruošti va lg ius . 
Kalbėkime su vaikais apie valgius. 
Gausiai naudokime vaisius ir daržo
ves įvairiausiame pavidale. Vaikus 
valgydinkime mažomis porcijomis. 
Pratinkime vaikus prie sveiko mais
to. Tuomi jiems užtikrinsime didžiau
sią turtą — gerą sveikatą Patys ne 
gerkime svaigalų ir nerūkykime, nes 
kaip mama ir tėtė elgiasi, taip elgsis 
duktė ir sūnus. 

HIPERTENSIJOS 
KONTROLIAVIMAS 

PARALYŽIAUS 
ATITOLINIMAS 

mus. 
Medicina nepataria paraly

žiaus saugantis skristi į mėnulį, . 
ne. Ji pataria tikrai lietuviškai 
gyventi — savo gyvenimo vagą 
— elgesį pakreipti sveikaton. Iš
mintingieji jau vykdo visus 
šiuos patarimus. Todėl visi kiti 
stenkimės nusiteikti ir dirbti 
taip, kad visus čia paduotus pa
tarimus savo gyvenimo dalimi 
paverstume. O dabar neišmin
tingasis viską daro po laiko: tik 
mirtiną stroką gavęs klausia: 
ką man dabar daryti? 

Be išmintingumo net ir pro
tingam nėra sveikatingumo. 
Tos tiesos nė vienas neužmirš
kime ir pradėkime išmintin
gumu puoštis, vienas kitą pra
lenkdami. Kad ir štai neišmin
tingojo elgesys. Vyras j au 65 
metų amžiaus per rūkymą gavo 
plaučių vėžį. Po operacijos 
nemeta rūkęs. Kvailesnio el
gesio reiktų ieškot su atomine 
lempa. Nė vienas išmintingasis 
— šventasis nė iš tolo taip ne
sielgia. Visi tur ime t ik iš
mintingo elgesio žmones sau pa 
vyzdžiu laikyti. 

t u s dienoje 
Tamstos sunki emfizema yra 

tei patark draugauti tik su 
išmintingomis mergaitėmis. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, FL 

Klausimas. Gana aptukusią 
mano mamą suėmė paralyžius. 
J i nepajėgia judinti kairės kojos 
ir rankos. Gydytojas sakė, kad 
ji po apopleksijos gavo paralyžių 
— stroką dėl kraujo išsiliejimo 
smegenyse. 

Mano mama niekuo nesiskun
dė, tik gydytojas, radęs pakilu
sį kraujospūdį, patarė suliesėti, 
nevartoti druskos ir sukontro
liuoti kraujospūdį. Jokių vaistų 
ji nevartojo. 

Kokie yra perspėjantys ženk
lai, nurodantys, kad žmogui 
gresia paralyžius? Daug leng
viau ligos išvengti, negu ją 
gavus pasigydyti . Reikia 
daugiau žinių, kad žmogus sėk
mingiau apsisaugotų nuo tokios 
nelaimės. Manau, kad tokios 
žinios bus visiems naudingos. 

Atsakymas. Yra devyni, pen
sininkui svarbiausi paralyžiaus 
(stroko) prišaukėjai. 1. Pats 
svarbiausias — pakilęs pirmas 
(sistolinis) ir antras (diastolinis) 
kraujospūdis. 2. Rūkymas. 3. 
Cukraligė. 4. Širdies kairiojo 
skilvelio sienelės pastorėjimas 
• dėl pakilusio kraujospūdžio). 5. 
Amžius. 6. Prieš tai turėtas kad 
ir lengvas paralyžius. 7. Pra
einantis apsvaigimas bei rankos 
pirštų aptirpimas. 8. Smegenų 
arterijų pnskretimas (sklerozė) 
ir 9. Pačios širdies arterijų (jos 
raumenyse) priskretimas. 

Paralyžius atsiranda dviem 
būdais: kai smegenų arterija 
užsikemša sklerotiniu kamščiu 
ir kai smegenų arterija plyšta, 
ir kraujas išsilieja vienoje sme 
genų dalyje. Kai smegenų ar 
ter i jos užs ikemšan t užsi 

Didieji lietuvių tautos kai 
kur ie istoriniai įvykiai tapo 
taut inėmis šventėmis. Rugsėjo 
aštuntoji yra Vytauto Didžiojo 
karūnavimosi diena, kur i buvo 
pradė ta švęsti Lietuvoje kaip 
t au t i nė šventė. Toji šventė tai 
p a r a d o k s a s , n e s t ą dieną 
Vytauto karūnavimas neįvyko 
dėl lenkų sudarytų kliūčių. Iš to 
įvykio padarėme tautinę šventę, 
kur ią dabjur minime kiekviene 
riais metais ir lietuvių išeivijoje. 
Neatsilieka ir LB St. Petersbur-
go apyiinkė. Jos valdyba su 
ruošė rugsėjo 8 d. šios šventės 
minėjimą, j kurį buvo pakvies
tas paskaitininku iš Californijos 
pravaž iuojan t i s žurna l i s tas 
Bronys Raila. Ta proga buvo iš
naudota t inkamu laiku. 

Minėjimas įvyko Lietuvių 
klubo salėje. Apylinkės pirm. 
Kostas Aras, padėdamas minė
jimą, paprašė visus susirin
kusius lietuvius sugiedoti Lie
tuvos himną. Minėjimui vado
vavo vicepirm. Gražina Jezu-
kaitiene. J i pris tatė paskai
tininką, vaizdžiai apibūdin
dama jo žurnalist inę, litera 

Pagerbiant Bronį Railą ir jo 
žmoną buvo suruošta vakarienė 
restorane, dalyvaujant grupei 
veiklių asmenų. 

Rugsėjo 9 d. tautos šventės 
minėjimo proga / įvyko bažny
čioje pamaldos už Lietuvą. Jų 
iškilmingumą padidino organi
zacijos, dalyvaudamos su savo 
vėliavomis. 

Po vasaros atostogų veikli 
apy l inkės valdyba vykdo 
rugsėjo mėnesį aukų rinkimo 
vajų l ie tuviško švie t imo 
reikalams. Aukos renkamos 
kiekvieną sekmadienį Lietuvių 
klubo salėje ir kitomis progo
mis. 

Lapkričio 28 d., apylinkės 
valdybos pakviestas iš Daytona 
Beach choras , , S i e tynas " 
koncertuos Lietuvių klubo 
salėje. Chorui vadovauja muz. 
Antanas Skridulis. 

J .N. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGUA 

(Augliai nuimami kabinete) 
'"•įklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
T * . (1-312) 434 5444 (veikia 24 vai.) 

|Pirrtv, antr. ketv., penki, nuo 12 iki 6 v.v 
Į Kab. (1-312) 735-4477; 
| fUt . (704)244-0007; arba (704)244-4541 

DR. C. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDtCAL BUIUHNG 

•440 So. Putaakl Roao 
Valančios pagal susitarimą 

DR. E. B . GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3M0 W. tS t t . Tai. (704) 423-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p.p.-7 v.v.. antro 1230-3 v.p.p. 
;trecd. uždarytas ketvd 1-3 v.p.p., penkta 

sestd. 9 v r-12 v.p.p. 

Card iac Diagnosis. Ltd. 
Marųuet te Medical Bui lding 

6132 S. Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel . (1-312)436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
8. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECV, M.D. 
širdies ir Krauiagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

HMM( (704) M 4 - M 2 7 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGUA 

• 1 3 2 S. Kedzie, CMcego, M. 
Tel. (1-312) 425-2470 

1145 mmšm Ave., EJgkt, M. 40120 
Tel. (700) 742-02M 

Valandos pagal susitarimą 

•132 S. Kedzie Ave., CMcego 
(1-312) 925-2470 arba (1-312) 449-444^ 

DR. K. A. JUČAS ' 
1? ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGUA 
Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

4O08 S. Roberte Ro., Htefcocy HMo, Kv | 
1 mylia Į vakarus nuo Hartem Ave 

Tei. (7M) s— mm 
Valandos pagal susitarimą 

GRIEŽČIAU PRIEŠ 
KRIMINALISTUS 

Guberna tor ius Thompson 
pasirašė įstatymą, kuriuo bus 
griežčiau sudrausti kriminali
niai nusikaltėliai, ypač gaujų 

dama jo žurnalist inę, '«>«• m a i u u o ' . . . . . . 
tūrine L politinę veiklą. Paskai- nariai ir narkotikų platintojai, 
tininka* kalbėjo įdomiai ir Tai re ika l inga . Chicagoje 
plačiai apie lietuvių išeivijos ir rugsėjo,8-9 d. savaitgal, buvo 
laisvėjančios Lietuvos politines nužudyta 13 žmonių ir įvyko 
pastangas pilnai a tgaut i nepri- bent 65 susišaudymai, 
klausomybe iš griūvančios 

|DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Puleekl Roed. 
Tel. (1-312) 545-2402 

I
Valandos pagal susitarimą 

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St.. Chicago. IL 
Tel . (1-312) 474-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tel . (704) 599-8101 
Vai pagal susitarimą 

sovietinės imper i jos . Lietė 
lietuvių nevieningumą, nepasi
ruošimą išeivijoje staigiems 
įvykiams ir t rūkumą demokra 
tinio subrendimo Lietuvoje sun
kioje kovoje dėl nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstatymo. 
Primine ir Biržiškos būdingą 
pasakymą, kad reikia veikti ir 
į ateitj žiūrėti su viltimi, nes 
Lietuvos genijus dar neišėjo, yra 
namuose. 

Po paskaitos buvo deklamuoti 
tai šventei pritaikyti eilėraščiai. 
Sofija Vaškienė ir Kazys Gim
žauskas pasikeisdami deklama 
vo patriotinės poezijos posmus, 
parinktus Stasio Vaškio. Dahla 
Mackiahenė padeklamavo net 

Klaus imas . Gerb. Daktare . ! * " * • eilėraščius, P " t * n a n t s u 
esu 70 m. amžiaus. Tu r iu P»anu muz. A ^ ^ f f ^ V 
emfizemą gana sunkioje formo- kuris paskam _A; ; m a G 
je. Skaitydamas Jūsų išsamius r a i Baigiant minėj ^ » ^ -
straipsnius apie astmą, pašte- Jezukaitiene pa v.,»o„fn 
. .. , , T , rr.na c t i i l rė iams, Vytautu 

Liaukimės, lietuviai, būti visokių 
menkniek ių pirkimo a d i k t a i s ; 
savomis santaupomis padėkime 
tėvynei ir tėvynainiams keltis iš 
griuvėsių; gana mums pirkti kol par 
virsti, tada ir mūsų kraujospūdis 
nebus taip aukštas. 

EMFIZEMOS GYDYMAS 

bėjau, kad astmos gydyme yra 
naudojami tie patys vaistai (in-
halers), kuriuos man liepė 
naudoti mano gydytojas. 

Esu tikras, kad Jūs esate 
rašęs apie emfizemą, bet ma
tomai esu pražiopsojęs Būčiau 
dėkingas, jei apšviestumėte 

mos a t l i k ė j a m s , Vy tau tu i 
Gružui už scenos dekoravimą ir 
visiems atsilankiusiems. Minė
jimas baigtas dainuojant Lie
tuva brangi. Po to buvo visi 
pakv.esti pas ivaiš int i gerų 
šeimininkių paruoštais pyra-
gaičiais ir kava. 

LAIMĖJO LIETUVIU 
DRAUGĖ 

Teisme patikrinus balsus, 
rasta, kad respublikonų Illinois 
pa r l amento atstovė Penny 
Pullen gavo septyniais balsais 
daugiau už savo konkurentę ir 
buvo nominuota naujiems rinki
mams. Penny Pullen yra pa
rodžiusi daug prielankumo lie
tuviams. 

ILLINOIS MOKSLEIVIU 
PAŽANGA 

Šiemet JAV kolegijų egzami
nuose Illinois moksleiviai pasi
rodė truputį geriau, kaip JAV 
vidurkis. Tarp Illinois mokslei
vių pirmavo Azijos-Pacifiko 
amerikiečiai bei baltieji (kauka
ziečiai). Silpniausia pasirodė 
juodukai. Tokius duomenis pa
skelbė „Sun-Times". 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KMEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGUA 
1 f * • — • • •a r ta r . SwMe 402 

Tel. kabineto Ir buto. (704)452-4159 
OR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 Se. SOtti Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč šest 12 iki 4 v?l popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
155 N. MIcMgen Ave., Sufte 324 ir 

543S S. »ule«kl M . , Chtca«o. l t 
41 St. Ir Keen Ave.. Just lce. IL 

Tel. (1-312) 545-2040 (veikia 24 vai'. 
Valandos sagai susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2014 W. 71st St. 

Tet. (1-312) 737-5140 
Vai pagai susitarimą 

Vieton Center, 7152 W. 1271h StJ 
Palos Hgts. III Ketv vai. 3-6 v v ' 

Tol. (700) 444-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistą 
Srierman ligonine. Ekjin, IL 

Tel. (700) 437-0005 
Skambinti galima 24 vai 

T. RAMA, " 
Specialybė — Chirurgtja 
24S4 Weet 71 et Street 

Tel. (1-312) 434-1414; Ras. (700) 152-04491 
Vai pirm . antr ketv ir pertkt • 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DM. ANTANAS Q. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUCty LIGOS 

TOL70OVSS+3113 

DR. DANA M. SAUKUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
Westchester . IL 0 0 1 5 3 

Tel . 70S-531 -1113 
Valandos pagal susi tar imą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 41et Street 

Kabinete tel. (1-312) 737-11 M ; 
ResM. (704)345-4411 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71 st Street 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGOA 
2454 W. 43r0 Street 

Vai antr 1-4 v ~p" p j r ketv 2-5 v p p 
Sešt pagal susitarimą 

Kabineto tol. (1-312) 770-2000. 
Rez. (704) 444 8848 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus Itgų gydytotas 

Kalbame Iietuvtikai 
4145 S. Archer Ave. (pne Austin) 

Valandos pagal susrtanmą 
Tel. (1-312) 808-7758 

Kab tel. (1-312) 545-0344; 
Ros. (1-312) 770-5833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 43rd St. 
I Vai pagal susitarimą pirm >r ketv 12-4| 

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

ARAS ŽL IOBA, M . D . 
AKIŲ CHIRURGUA 

AKIŲ L IGOS 
Oood temerttan i 

Valandos paga1 susitanmą, 
T o l . - ( 1 - 3 1 2 ) 337-124T 

Keb tel. (1-312) 471-
Nez. (700) 442-0207 

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

7722 S. KeeMe Ave.. 
CMeafO. M- 40452 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

1020 E. Opaan Ave.. Serte 310, 
NapervOtalL 
Tel. 1 700-827J 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tet (1 312) 504-3144; 
Hmmi (700) 301-3771 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•745 Weat 43rd Street 
\,al pirm. antr . ketv ir penki 3-6. 

šeštadieniais pagal suotann 



Trečiasis pasaulis ir 

NAUJOJI 
KRIKŠČIONYBĖ 

PLATŪS LIETUVIŲ 
OPEROS UŽMOJAI 

Pasikalbėjimas su Kauno muzikinio teatro 
dekoratore Janina Malinauskaite 

Krikščionių pasauly daugėja, 
ypač Trečiajam pasauly. Londo
no „Economist'" žiniomis, 1910 
metais Afrikoj krikščionių buvo 
10 milijonų, o 1985 jau 236 mili
jonai. 2000 metais turėtų būti 
apie 400 mil. Lotynų Amerikoj 
1900 m. buvo 62 mil.. 1985 
pasiekė 392 mil., 2000 metais 
tikimasi 571 mil. Žinoma, jeigu 
neįvyks ko nors net ikėto. 
Pietinėj ir rytinėj Azijoj krikš
čionių skaičiai mažesni —1900 
- 19 mil., 1985 - 148 ir 2000 
— 225. Vakarų Europoje per 
ateinantį dešimtmetį mažai 
padidės gyventojų, nelaukiama 
ir krikščionių padaugėjimo. 

Trys ketvirčiai europiečių 
(Vakarų) tiki į Dievą, bet tik pu
sė tikinčiųjų tiki į asmeninį 
Dievą. Kita pusė neturi pakan
kamo supratimo apie dievybę, 
nors save ir laiko krikščionimis. 
Didesnė pusė europiečių yra 
Romos katalikai. Airijos ir 
Maltos ka ta l ika i didžiausi 
bažnyčių lankytojai. Britanijoj, 
imant visus krikščionis bendrai, 
sekmadieniais bažnyčias lanko 
vienas iš dešimties. Protestan
tiškoj Skandinavijoj lanko 
mažiau negu 5 procentai. 

Daugiausia misionierių į pa
saulio kraštus duodavo Airija, 
šiaurinė Italija ir Alzasas (Pran
cūzijoj). Dabar tiems kraštams 
pradeda t r ū k t i kunigų. I 
pagalbą ateina Indija, dau 
giausia misijoms duodanti jėzui
tu. Džiaugiamasi, kad Europo
je paskutiniuoju metu atsiranda 
daugiau pašaukimų į kunigus, 
bažnyčių lankytojai lab iau 
susipratę ir veiklūs krikščionys. 

Šiaurės Amerikoj krikščiony
bė geresnėj padėty negu V. 
Europoj. Gallupo surinktomis 
žiniomis, 94 procentai ameri
kiečių tiki į Dievą a rba į 
Amžiną Dvasią. Tas procentas 
nepasikeitė nuo 1947 metų. 70 
proc. amerikiečių tiki, kad Kris
tus yra Dievas; 70 proc. tiki, kad 
yra dangus, ir 53 proc., kad yra 
pragaras. 

Krikščionys Rytų Europoje ir 
Sovietų Sąjungoje pergyveno 
nežmoniškus sunkumus. Sovie
tų planuose buvo numatyta, kad 
ir rusų ortodoksų Bažnyčia 
turėjo išnykti 1940 metais ar 
kiek vėliau. Hitlerio invazija su
griovė bolševikų planus. Stali
nas, norėdamas pasiekti vieny
bės ir visomis jėgomis laimėti 
karą, atleido varžtus ir šaukėsi 
ortodoksų pagalbos. Stalino įpė
dinia i ortodoksų Bažnyčią 
toleravo ir 1961 metais leido įsi
jungti į Pasaulinę Bažnyčių 
Tarybą. Tada buvo pranešta, 
kad rusų Bažnyčia turinti 30 
mil. t ikinčiųjų. Ska ič ius 
buvo tyčia sumaž in tas , 
norint neišgąsdint Kremliaus 
bosų. Dabar skelbiama, kad yra 
tikinčiųjų ir bažnyčias lan
kančiųjų apie 60 milijonų or
todoksų. Bažnyčių nepilni 7000: 
ne visas aptarnauja kunigai; jų 
trūksta. Reikia atsiminti, kad 
1914 m. Rusijoj buvo 54,000 
bažnyčių ir 25.000 koplyčių. 
Įstatymai nepasikeitė, ir rusų 
kunigai turi apsiriboti veikla 
tik bažny4čių viduje. 

Kita padėtis buvo ir y ra 
Lenkijoj. Ten nuo senų laikų ka
talikybė ir nacionalizmas neiš
skiriami. Komunistinis režimas 
nepalaužė tikinčiųjų. 1980 m. 
bažnyčių buvo dukart daugiau 
negu prieš karą. ir jos sekmadie
niais perpildytos taip. kad daug 
kur teko išimti suolus, kad 
sutalpintų stovinčiuosius. Kuni
gų seminarijos perpildytos. Vien 
Krokuva turi 400 klierikų. 

Lenkija vis daugiau pradeda 
siųsti misionierių į Trečiojo 
pasaulio kraštus , užima retė
jančių airių ar italų vietas. 

Nauji krikščionys Afrikoj, 
nepažįstančiam tų kraš tų pa
pročių, gali kartais atrodyti 
nepanašūs į krikščionis. Jų 
pamaldos, net Mišios, kai kam 
kar ika tūra . Per Mišias Šūkau
jama, dainuojama pasaulinės 
dainos, šokama aplink altorių, 
pamokslai per t raukiami plo
j imais, pritarimais. Bet afri
kiečiai vyskupai laikomi kon
servatyviais. Taip pat ir seselės 
vienuolės. Joms nepri imtini 
Vakarų vienuolių kasdieniai, 
papras t i drabužiai. 

Azijos krikščionims sunkiau 
v e i k t i , s u n k i a u s e k a s i ir 
misionieriams. Ten per daug 
vyrauja musulmonai, h indu ir 
budistų išpažinėjai. Geriausiai 
sekasi Pietų Korėjoj, ku r krikš
čionys aiškiai stojo už demokra
tiją ir greit sudarys gyventojų 
daugumą. Panašiai yra Fili
p i n u o s e , k u r k r i k šč ion ių 
didesnė pusė gyventjų. 

Lotynų Amerikoj prieš dešimt 
metų buvo apie 1500 katal ikų 
misionierių ir 2,240 kunigų iš 
šiaurinės Amerikos. Daugiausia 
Centrinėj Amerikoj. Religiniu ir 
pol i t iniu atžvilgiu jie labai 

Kultūrinių renginių skalė 
mūsų išeivijos gyvenime 
paskut in ių dvejų metų lai
kotarpyje smarkiai pakilo. Di
desnėse lietuvių kolonijose kas 
s ava i tga l į , i š skyrus porą 
vasaros mėnesių, spauda mirga 
skelbimais bei renginių ap
rašymais. Daugiausia ta i buvo 
renginia i , kur ių programas 
atliko dainininkai, muzikos ir 
tea t ro vienetai iš Lietuvos. 
Vienas kitas renginys buvo su
ruoštas ir mūsų didesniųjų 
meno kolektyvų išeivijoje. Atei
nantieji metai žada būti ypač 
t u r t i n g i ir tur iningi mūsų 
kul tūr iniame gyvenime. Tai 
bus išskirtinė išeivijos kultūros 
šventė, kuri savo apimtimi ir 
tur iniu praeityje nėra turėjusi 
sau lygios. 

Vienas iš didžiųjų šios šventės 
renginių bus kompozitoriaus 
Ponchielli patriotinio turinio 
opera „Lietuviai". Si opera jau 
buvo porą kartų statyta praeity
je. Tačiau, nežiūrint kiek kartų 
opera yra statoma, jos meninė 
bei sceninė interpretacija yra 
skirtinga, ypač kai ją atlieka 
kitas sąstatas. Taip bus ir šį 
sykį . Opera , ,L i e tuv i a i " 
nuskambės naujai, įspūdingai, 
nes jos sudėtį sudarys ne tik 

j jos pastatymą taip pat Įsijungs 
ir Lietuvos Operos solistai. 

visuomenei pažįstamas Lie-
konservatyvūs. Kiek nerimo ten j tuvių operos kolektyvas, bet 
įnešė kilusi vadinama išlaisvi
nimo teologija. Veikimo dirva 
tuose visuose Lotynų Amerikos 
kraštuose yra plati. Apgailes
taujama, kad turtingieji labai 
nutolę nuo vargšų, tur ta i pa
skirstyti nelygiai. Kunigų ir 
vienuolių labai t rūksta . 

S u n k i a u s i a mis ionier iams 
veikti yra musulmonų šalyse. 
Musulmonai labai konservaty
vūs. Jie nepripažįsta, kad šalia 
jų tikėjimo gali būti kitaip 
tikinčiųjų. Tuo atžvilgiu jie 
ne to lerant i šk i . Visai ki ta ip 
negu krikščionys, kurie kitiems 
pripažįsta tikėjimo pasirinkimo 
la isvę. Musulmonai a tmeta 
mintį , kad krikščionys tur i 
turėti tas pačias teises kaip ir jie 
Eg ip te gyvenant iej i koptai 
nuolat ir nuolat spaudžiami pe
rei t i į musulmonų tikėjimą. 

Katal ikai Trečiajam pasauly 
nekalba apie moterų šventi
nimą kunigėm, bet daug kalba, 
kad kunigais gali būti vedę 
vyrai. 

Krikščionybės centru iki šiol 
b u v o E u r o p a ir S i a u r ė s 
Amerika. Ne vien į taka ir skai
čiais, bet ir kitais atžvilgiais. 
Laikai keičiasi, ir netrukus cen
t ras gali nusvirti į Trečiąjį 
pasaulį. Laukiama, kad Trečio
jo pasaulio krikščionys aiškiau 
pasisakys ir veiks, kad nebūtų 
vargšų, kad valdantieji daugiau 
rūpintųsi socialiniu teisingumu. 
Reikia aiškiau pasisakyti ir 
prieš pasitaikančią kai kurių 
kraštų valdovų tironiją. 

Krikščionybės ateit is šviesi. 
Kunigų, pastorių, misionierių 
nesamas Geras Žodis. Linksmoji 
Naujiena vis daugiau ir daugiau 
randa naujų širdžių ir tamsiau
siuos kraštuose. Krikščionybė 
nėra pasyvi religija. Supran
tama, susilauks daug pasiprieši
nimo, pareikalaus naujų aukų. 
Krikščionybei kelią į pasaulį ir 
toliau rodys ir juo ves Kristus 
Išlaisvintojas iš visų žemiškų 
neteisybių ir nuskriaustųjų 
Ramintojas. Tai ir yra didžioji 
krikščionybės pasisekimo prie
žastis. Trečiojo pasaulio žmo
gus jau tuo t iki ir gyvena. Tai 
pasiekta daug. 

č. g. 

J , KONČIUS 

baletas, orkestras bei daugelis 
k i t ų meno vadovų bei 
talkininkų. Kaip žinia, šis 
operos pastatymas bus karto
jamas ir Lietuvoje ateinančią 
vasarą. Lietuvių operos kolek
tyvas iš Chicagos tuo metu 
lankysis Lietuvoje ir įsijungs į 
bendrą operos pastatymą. 

Pirmieji bendro darbo metme
nys buvo užmegzti praėjusį 
pavasarį Chicagoje, čia lankan
tis Lietuvos Operos teatro direk
toriui solistui Virgilijui Norei
kai. Šia linkme pradėti darbai 
tęsiami toliau naujai išrinktos 
Lietuvių operos valdybos, kuriai 
šiais metais vėl vadovauja bu
vęs daugelio jos kadencijų pir
mininkas Vytautas Radžius. 

Šios vasaros pradžioje Chi-
cagoje lankėsi Lietuvos Operos 
ir Kauno muzikinio teatro deko
ratore menininkė Janina Mali
nauskaitė. Jos tikslas buvo čia 
asmeniškai susipažinti su Mor-
tonc aukštesniosios mokyklos 
auditorijos scena, kur pasku
tiniu metu vyksta Lietuvių 
operos pastatymai. Jai taip pat 
rūpėjo apsirūpinti Lietuvoje 
trūkstamomis, reikalingomis 
medžiagomis tiek scenografijai, 
tiek ir sudėties dalyvių kos
t iumams. Visi šie dalykai 
numatomi paruosti Lietuvoje. 
Chicagos operai talkinant, savo 

užsibrėžtus planus ji atliko, kaip 
buvo numačiusi ir reikiamas 
medžiagas supirko. Viskas buvo 
supakuota ir pasiųsta į Lietuvą. 
Prieš išvykdama į namus, dai
lininkė Janina Malinauskaite 
atsakė į* keletą jai pateiktų 
klausimų bei pasidalijo min
t imis apie s t a tomą operą 
„Lietuviai" ir bendrai apie 
darbą muzikiniame teatre. 

— A t e i n a n t i e m s m e t a m s 
Lietuvių Opera Chicagoje 
k a r t u su L ie tuvos O p e r a 
Vilniuje par inko šiam isto
r i n i a m l a i k o t a r p i u i l a b a i 
p ra smingą kompoz i to r i aus 
Ponchielli operą , . I ie tuvia i" . 
Ši o p e r a Lietuvoje prae i ty je 
n e b u v o s ta toma. Tad t e k s 
viską naujai sukurti , paruošt i 
i r pagamint i . Kaip n u m a t o t e 
visa t a i p r ak t i ška i įgyven
dinti? Ar numato te kok ių 
ypat ingų sunkumų šią o p e r ą 
s t a t an t? 

— Manau, kad pasirinkimas 
yra labai prasmingas ir reika
lingas tautiečiams. Bet man 
šiek tiek pavėluotas sprendimas 
sudaro keblumų, nes per mažai 
laiko scenografijos ir kostiumų 
sukūrimui. Reikia surasti tokį 
sprendimą, kad tiktų dviems 
scenoms ir dekoracijos būtų kuo 
lengvesnės transportavimui. O 
pati opera Lietuvoje nebuvo 
statoma ne tiek dėl politinės 
cenzūros, kiek dėl istorinės 

Chicagos ..Grandies" ansarct 
instituto ansambli „Šviesą" 

1 programą, dabar kviečiasi Vilniaus Pedagoginio 

net iesos l i b r e t e . Lie tuva , 
būdama TSR Sąjungoje, negalė
jo turėt i tiesioginių ryšių su 
Italijos autorinių teisių agentū
ra. JAV Lietuvių pastangomis 
buvo gautas leidimas pakeisti 
nelietuviškus vardus ir vieną 
personažą, naujai perredaguoti 
lietuvišką vertimą. Tai labai 
gerai. 

Atsakydama į antrą Jūsų 
klausimo dalį, galiu paaiškinti, 
kad, jeigu Lietuvoje statoma jau 
seniau buvęs spektaklis, tai be
veik visuomet viskas gaminama 
iš naujo. Keičiasi veikalo sta
tytojai ir jų požiūris į tą patį 
kūrinį. O s ta tant operą „Lietu
viai" pirmą kartą, žinoma, 
viskas bus nauja ir sunkumų 
bus t ikrai daug. Daugumas 
dienraščio skaitytojų, manau, 
gerai žino, kokia pas mus 
ekonomika ir kol kas niekas 
negerėja. 

— Kokius konkreč ius įsipa
re igo j imus tu rė jo t e atl ikti 
Chicagoje ir k iek tai J u m s 
pe r šį t r u m p ą la iką pasisekė 
įgyvendin t i? 

— Atvykau dviem savaitėms 
t ik ra i su labai konkrečiais 
įgaliojimais. Dalį jų pavyko įgy
vendinti neblogai. Susipažinau 
su scena, kurioje bus vaidina
mas spektaklis, su to teatro 
techninėm galimybėm ir apšvie
timu. Negaliu pasidžiaugti, kad 
tai gera scena. Toli gražu nepri
lygsta Vilniaus operos scenai. 
Tačiau Chicagos Lietuvių ope
ros valdyba suteikė didelę pa
galbą už nedidelę pinigų sumą 
nupi rkdamc dalį medf.iagų 
būsimiems kostiumams. Man 
žinoma, kad Chicagos Lietuvių 
opera, egzistuodama iš aukų. 
šiuo metu turi beveik tuščią 
kasą, bet t ie trupinėliai mums 
užaugs dideliais medžiais. Todėl 
manau, kad man pavyko įgy
vendinti didžiąją užduoties dalį. 

— K a i p v y k s t a Lietuvos 
O p e r o s pas i ruoš imas atei
n a n č i a m sezonui? Ar pr ie 
d a b a r t i n ė s k r a š t o padėt ies 
y r a į m a n o m a b e t ką konkre
čia i d a r y t i ? Ar y ra numato
m a pub l ika i pateikt i tokių 
kūr inių a te inančiame sezone, 
ku r ių p a s t a t y m a s anksč iau 
n e b u v o įmanomas? 

— Aš dirbu Kauno valsty
biniame muzikiniame teatre, 
todėl labai tiksliai Vilniaus 
Operos ateinančio sezono planų 
nežinau. Galiu tik pasakyti, kad 
formuojamas labai rimtas reper
tuaras, o tokių anksčiau drau
džiamų kūrinių yra keli. bet 
jiems ateis savas laikas. 

— P a b a i g a i gal supažin
d i n t u m ė t e „Draugo" skaity
tojus s u savo d a r b u muziki
n i ame t e a t r e i r aplamai šiek 
t i e k n u š v i e s t u m ė t e , k a i p 
v y k s t a t e c h n i n i s d a r b a s 

bei pas i ruoš imas spektak
l iams. Kas s u d a r o technini 
persona lą ir kokius d a r b u s 
jie a t l ieka? Ar š iam t ikslui 
tu r i t e užtekt inai pasiruošu
sių darbuoto jų ir t i nkamas 
pa ta lpas? 

— I šį klausimą atsakysiu api
bendrintai, nes tai liečia visus 
Lietuvos teatrus. Visi teatrai 
turi pakenčiamus gamybinius 
cechus, kuriuose išpildomi 
scenografų projektai . Yra 
įvairios dirbtuvės, kuriose dir
ba žmonės labai mylintys 
teatrą, dažniausiai be teatrinės 
specialybės ar pasiruošimo. Be
dirbdami išmoksta ir tampa spe
cialistais, žinoma, jeigu gali 
pakęsti menką atlyginimą ir 
nuolatinį teatrinių medžiagų 
trūkumą. O trūksta daug. Dažų, 
klijų, įvairių austų medžiagų, 
metalo, medžio, vinių ir taip 
galėčiau tęsti, kol užpildyčiau 
visą Jūsų dienraštį. Bet susto
ju. Kad ir dirbdami nuolati
n iame nepritekliuje, šį tą 
padarome. Tikiu, kad su dauge
liu dienraščio skaitytojų susitik
sime spektaklyje ir įvertinsime 
vieni kitus. Sakau Jums su 
Dievu ir iki pasimatymo. 

Ačiū už pokalbį ir kuo geriau
sios sėkmės dailininkei Janinai 
Malinauskaitei , o ka r tu ir 
kitiems Lietuvos Operos meno 
vadovams Vilniuje, kad nugalėję 
visus techninius sunkumus, jie 
įsijungtų ir savo dalyvavimu 
praturtintų šį nepaprastą mūsų 
muzikos festivalį a te inant į 
pavasarį Chicagoje. 

GIRIA PASIAUKOJUSĮ 

. .Sun-Times" d i e n r a š t i s 
rugsėjo 20 d. išspausdino redak
cijos štabo nario Raymond R. 
Coffey straipsnį ..Chicagos 
tikras ir kuklus šventasis". Čia 
iškeliamas pasiaukojimas prel. 
Igno L. McDermott, kurį spe
cialiai pagerbė Tarp tau t inė 

, Taryba Kovai su Alkoholiu ir 
Narkotikais. Prel. McDermott 
arti 50 metų gelbsti beviltiškai 
alkoholio ir narkotikų vergijon 
pakliuvusius žmones. Po šventi
mų jis buvo paskirtas dirbti 
mokykloje su t u r i n č i a i s 
problemų vaikais. Pastebėjo, 
kad daugelis tapo tokie dėl tė
vų girtavimo. 

IŠKELIA BENAMIUS 
IŠ O 'HARE 

Nemažai benamių dienas ir 
nak t i s pra le idžia O 'Hare 
aerodrome. Dabar miestas 127 
iš jų perkelia į jiems parūpintas 
pastoges. Perkeliamieji bena
miai su tuo sutiko savu noru. 
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Žemiškoji jėga, kuri labiausiai 
priartina prie dieviškos, yra tei
singumas, atmieštas švelnumu. 

C h n b o c non rt> 

Gerų knygų skaitymas ati
dengia mūsų pačių dvasioj 
užslėptas mintis. 

Nejau Jurgis nedaro žygių Vytą surasti? Tiesa, jo 
savimeilė įžeista, nes Vytas pats atsisakė tėvo Gal dėl 
to neieško... Kaipgi ji iki šiol taip pasitikėjo -Jurgiu? 
Kodėl niekad neprašė surasti sūnų? Argi Jurgis 
atsisakytų jai šitą paslaugą padarytį? Žinoma, k įd ne! 
Juk jis jo sūnus! Argi jo širdis būtų tokia kietaff 

Tas prieš porą dienų prasitarimas neišeina ja i iš 
minčių. Dabar tvirtai nutar ia prašyti vyrą su.eškoti 
Vytą. Jurgiui grįžus iš pasivaikščiojimo ji kantriai 
laukia, kol jis prieina ją pabučiuoti. 

— Jurgi... Noriu tave prašyti — pažadėk mai 
dalyką... 

Tu gerai žinai, Maryte, kad aš be tiks; 
jokių pažadų nedavinėju. Sakyk 

reikalas. 
Marija drąsiai žiūri vyrui į akis. 
— Surask Vytą. 
Ilgai, labai ilgai žvelgia Jurgis į geras žmorv 

Jų žydrumas jam dar nieko nesako, o jis ne
ką jai atsakyti. Daugiasparnės mintys prašovė r 
Nejau sakyti apie Vyto bylą, jo išėjimą iš k. 
Tai ją pritrenks labiau, kaip griaustinis! Meluot: 
labai sunku, nes ji visada pažindavo jį m* 
Palauk.. Štai, yra atsakymas! 

— Ar neatsimeni? J i s pats manės «' 
T aiiVian Vol ii«» mminraa klaidingai nadan-

Marijos akyse toks gailus prašymas, toks gailestis 
ir sykiu maldavimas... Tyliai šnabžda, lyg norėdama, 
kad niekas neišgirstų. 

— Argi tu būsi už vaiką vaikiškesnis ir užsispyręs? 
Laikas juk gydo visus įžeidimus. O juo labiau tėvas gali 
viską atleisti! 

— Galbūt jau seniai esu jam atleidęs... Bet susi
tvarkyti, susitaikyti privalo jis. Savo protu prie to priei
ti! Kodėl aš turėčiau jo ieškoti? 

— Dėl manęs, Jurgi... Juk per visus tuos kone 
penkerius metus nė žodžio apie jį negirdėjau! Aš jo 
pasiilgau... 

Moteris neišlaiko Gausios ašaros aptemdo 
regėjimą, o krūtinėje toks rėžiantis skausmas. Jurgis 
prieina, apkabina žmoną. 

— Nurimk, Maryte... Daktaras juk liepė neverkti, 
nesijaudinti... Tu pati sau kenki... 

j žinojimo 

vieną 

ir be 
koks 

akis 
vokia 
o šalį. 
jimo? 
Būtų 
ojant. 

sakė! 

Jis taip pat kenčia. Mato, kad moteriai pri trūko 
kantrybės. Meilė sūnui joje didesnė, kaip savigarba. 
Motiniška širdis trokšta matyti, žinoti... Nors ir skau
džiausią tiesą... Bet ar tiesa bus jai tokia švelni? Ne, 
Vyto tiesa ją gali tik užmušti! Jos širdis t ikra i 
nebeatlaikytų... Reikia labai atsargiai... Gal tik 
palaipsniui... 

— Nurimk... Pasistengsiu jo paieškoti. 
Marija pro ašaras pažvelgia į jį. Jau pati buvo 

apgalvojusi kaip ir kur ieškoti Vyto. 
— Jurgi, paskambink arba nuvažiuok... \ ligoninę, 

kur dirbo Nancy... Gal ten tebedirba? 
Kol Marija šluostosi akis Jurgio galvoje zovada 

lekia minčių eskadronas. Juk Nancy seniai ten nebe
dirba - j i s tai žino. Gal kur kitur, gal visai nedirba... 
Nes juk su kitu vyru... 

— Gerai, Maryte, paskambinsiu. Paklausiu kur 
iundu pvvena... Ar nori dabar? Gal vėliau? Tu taip 

susijaudinusi... 
Bematant Marijos akys prašvinta. Tarytum maža 

mergaitė prasijuokia. 
— Tu toks geras, Jurgi... Dabar! Paskambink... 
- Gerai! 
Eina prie telefono, susiranda Mėlynojo Kryžiaus 

ligoninės numer}. Išsuka skydelio numerius. Junta , 
kad tuo bereikalingu skambinimu jis dar kartą 
apgauna žmoną... Gaila jam jos pasidaro. Kam kankinti 
taip žiauriai? Bet greitomis negali rasti paruošiamųjų 
žodžių tiesai sakyti. 

Ragelyje išgirsta ligoninės centrinės telefonininkės 
balsą. Sako norįs kalbėti su čia dirbančia gailestingąja 
seserim, vardu Nancy Bunter Ji sujungia su kadrų 
skyrium. Kartoja tą patį sakinį. Tarnautoja sako 
patikrinsianti visų seserų sąrašus. Po valandėlės 
praneša, kad tokios iš viso nėra. 

— Nėra... 
Marija pakartoja Jurgio žodį lyg aidas. Iš karto 

nuotaika krinta. Veide nusiminimas, širdis apkarsta, 
akyse naujos ašaros. 

— Ką dabar darysime? 
Jurgis nuleidęs galvą tyli. Stengiasi dar pratęsti 

skaudų tiesos atidengimą. Turi toliau vaidinti žinantį 
tiek, kiek ir Marija. 

- Jeigu ji gailestingoji sesuo, tai gali dirbti toki 
pat darbą kokioje kitoje ligoninėje. Jei turėtume 
kantrybės apskambinti visas mūsų miesto ligonines... 
Jei ne, tai aplinkiniuose miestuose. . Gal net visame 
krašte skambintume į visas ligonines... Bet... 

Nutyla. Marija žiūri į jį stengdamasi suprasti kodėl 
nutilo. 

- Ką - bet? 

(Bus daugiau) 
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• ŽEMES REFORMA 
LIETUVOJE 

JUOZAS NAVAKAS 

Žemės reforma yra valdžios 
vykdomas žemės valdymo per
tvarkymas. Pertvarkymas gali 
būti vykdomas ekonominiais, 
socialiniais, politiniais ar tau
tiniais tikslais. Pagrindinis jo 
tikslas yra pakelti žemės ūkio 
gamybą. Pasekmės priklauso 
nuo valstybės santvarkos ir 
siekiamų tikslų. Pertvarkymai 
daromi daugiau a r mažiau ra
dikaliu krašto valdžios išleistų 
įstatymų suteikta teise a r re" 
vol iuciniu , nekons t i tuc in iu 
būdu. 

Lietuva įvairiais laikais per
gyveno net keturias žemės re
formas. Pirma buvo valakinė 
žemės re fo rma šešiolikto 
šimtmečio viduryje, valdant 
Ž y g i m a n t u i Augus tu i . Jo 
tikslas buvo nustatyti žemės 
valdymo teises, atskirti kuni
gaikščių žemes nuo bajorų ir 
valstiečių, pagerinti mokesčių 
išrinkimą ir pakelti žemės ūkį. 
Tuo l a iku valstiečiai buvo 
sutelkti į kaimus ir įvesta 

""trilaukė žemės dirbimo tvarka. 
Tada kiekvienai šeimai buvo 
duota po vieną valaką žemės, 
t.y. vidutiniškai apie 20 ha. 

Vėl iau, Lietuvai pa t ekus 
imper i a l i s t inės Rusijos 
valdžion, ji pergyveno bau
džiavą, kuri jau buvo įvesta di
džiųjų žemvaldžių žemės ūkyje 
Vakarų Europoje. Lietuvos vals
tiečiai, be savo ūkio darbų, 
turėjo dirbti dvarų žemę ir 
atlikti kitus žemės ūkio darbus. 
Kylant laisvės, žmogaus teisių 
ir socialinio teisingumo reikala
vimams, o taip pat smunkant 
žemės ūkiui, baudžiava buvo 
panaikinta Rusijoje 1861 m. 

Po pirmo pasaulinio karo, Lie
tuvai paskelbus nepriklausomy
bę, tuojau iškilo žemės reformos 
klausimas, kuriam pritarė visos 
politinės partijos. Tuo reikalu 
jos domėjosi ir rašė dar net prieš 
a tkur iant Lietuvos valstybe. 
Prieš susirenkant Steigiamajam 
Seimui, laikinoji Lietuvos vy
riausybė sudarė žemės reformos 
komisiją. Buvo paruoštas žemės 

randa, kol dar neatstatyta pilna 
valstybinė nepriklausomybė, 
kol nėra išleista žemės nuo
savybės ir žemės reformos įsta
t y m a i . Šiuo metu t i k 3% 
ariamos žemės yra atiduota pri
vačiam ūkininkavimui. 

L ie tuvos vyr i ausybė ir 
parlamentas dar neapsisprendė 
ka ip elgtis: Laukia patarimų, 
siūlymų iš visuomenės, eko
nomistų ir agronomų. Susirūpi
nusieji žemės ūkiu Lietuvoje 
svarsto ir rašo spaudoje. „Gim-
tar i s kraštas" rugpjūčio mėn. 
rašė straipsnyje „Dalybos", kaip 
išdalinti žemę. Čia paminėtina 
ka i kurių nuomonių įvairumai. 
Siūloma grąžinti žemę buvu
s iems s a v i n i n k a m s a rba 
išmokėti jiems kompensaciją. 
Kit i mano, kad vardan vaikų 
a te i t ies , a t s ip rašy t i nuken
tėjusių ir nieko nedalinti veltui. 
Vietoje to, parduoti visą valsty
bės turtą, kiek galima raciona
liau. Pataria įgyvendinti sociali
nį teisingumą ir sutaikyti tautą: 
30% valstybės turto paversti į 
investacinius čekius ir visiems 
gyventojams padalinti po lygiai 
Priešingai galvojantys sako, 
kad teisingumo vis t iek nebus, 
nes tuo gali pasinaudoti sukčiai: 
nusmuks pragyvenimo lygis ir 
prasidės skurdas. Kai kurie eko
nomistai griežtai pasisako prieš 
dalybas veltui. Jų nuomone eko
nomijoje yra teisinga ir moralu 
tai , kas efektinga. Tai vis teo-
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.Lituanicos" tunto Miško broliai Lietuvių Dienoje L^monte, keliant vėliavas. Nuotr. Jono Kuprio 

retiniai svarstymai, kurių gali 
atsirasti ir daugiau. 

Ten pat laikraštyje duodama 
ir Chicagos universiteto eko
nomijos prof. G. Johnson prak
tiški pasisakymai. Jis yra gerai 

Jo patarimas: „Žemės nereikė
tų dalinti iki to laiko, kol neatsi
r a s technikos mažesniems plo
t ams įdirbti. Tokia technika, 
kokią d a b a r turi Lietuvoje 
kolūkiai ir valstybiniai ūkiai — 

susipažinęs su Rytų Europos ūkininkų ūkiams netinka. Po 
žemės ūkiu ir lankėsi Lietuvoje, to, kai gyvulininkystė bus per-
Jo nuomone pirmiausia į pri
vačias rankas reiktų atiduoti 
gyvulininkystę. Didelius ūkių 
tvartus pertverti sienomis, pa
dalinti gyvulius, kad vieno 
žmogaus atsakomybėn tektų 
mažesnis gyvulių skaičius. 
Gyvuliai turėtų tapti jo nuo
savybe. Sudaryti sąlygas juos 
išpirkti. Perkantiems suteikti 
kreditus. Toks ūkininkavimas 
būtų laikinas, kol ūkininkas 
prasigyvens Būtų nepraktiška 
sugriauti tai, kas jau pastatyta. 

duota dideliame ūkyje, aš visai 
atsisakyčiau kolektyvizacijos, 
bandyčiau tuo^- pačius žmones 
suburti į kooperatyvus. Jei žem
dirbys nori , ji s gali įstoti į 
kooperatyvą; jei nepatinka, — 
laisvai gali išstoti. Tas dideles 
mašinas, kuria- turi kolūkiai ir 
va l s t yb in i a i ū k i a i , g a l i m a 
būtų parduot; šeimoms. J ų 
uždavinys būtu dirbti žemę. 
Technikas būta laisvai sam
domas žmogus' 

Svarbiausias reformos t ikslas 

— efektingumas. Jis priklauso 
ir nuo ūkininko išsilavinimo. 
Profesorius pastebėjo, kad Lie
tuvoje žemės ūkio darbuotojai 
yra labai siaurai specializuoti. 
Ūkininkas t u r i būti su geru 
bendru išsilavinimu ir žemės 
ūkio pagrindų supratimu, įsigy
jamu atitinkamose mokyklose. 

Šie ir kiti patar imai gali būti 
naudingi Lietuvai naujos žemės 
ūkio reformos akivaizdoje. 
Sėkmingas jos įvykdymas pri
k l ausys nuo vadovaujančių 
s u m a n u m o , nor inč ių ūki
ninkauti pajėgumo ir ki tų sąly
gų. Tas rūpestis yra svarbus, 
nes žemės ūkio gamyba yra tau
tos mai t in imosi ir pajamų 
šalt inis vidaus ir užsienio lais
vos rinkos prekyboje. 

AMERIKIEČIŲ SPAUDOJE 
PASIŽVALGIUS 

P . PALYS 

Šiuo metu, kada viso pasaulio 
dėmesys y ra n u k r e i p t a s į 
Vidurio Rytus, apie Lietuvą. 
Latviją ir Estiją mažiau besigir-
di. Vis dėlto tos valstybės nėra 
visiškai užmirštos ir laikas nuo 
laiko spaudoje pasitaiko užtikti 
gana įdomių straipsnių. Vienas 
iš tokių straipsnių pasirodė 

reformos įstatymas, kurį S te i - rugsėjo 12 d. Nevv Yorke 
giamasis Seimas labai kruopš- išeinančiame dienraštyje „Nevv 
Čiai svarstė ir priėmė 1922 m. Iš
parce l iuojant dvarus, buvo 
a p r ū p i n t i žeme bežemia i , 
mažažemiai ir Lietuvos ka
riuomenės savanoriai. Tuo būdu 
buvo pašalintas žemės trūku
mas, įgyvendintas socialinis tei
s ingumas išlyginant žemės 
valdymo santykius, paliekant 
ūkiui aukščiausią normą 80 ha. 
Per Lietuvos nepriklausomos 
valstybės laikotarpį žemės ūkis 
sparčiai kilo ir jo gaminių 
eksportas sudarė svarbiausią 
poziciją prekyboje su užsieniu. 

Lietuvą okupavęs Antrojo pa
saulinio karo metu, Stalinas 
įvykdė komunis t inę žemės 
reformą žiauriausiomis prie
monėmis. Panaikino privačią 
nuosavybę, nusavino ūkininkų 
žemę ir prievarta juos suvarė į 
kolūkius ir valstybinius ūkius. 
Tuos, kurie buvo priešingi, 
sunaikino kalėjimuose ir Sibiro 
vergų stovyklose. Išlikusius ūki
ninkus Dadare komunistinių 
dvarų baudžiauninkais. Žemės 
ūkis nusmuko. Komunistinė 
valdžia savo įsakymais sunai
kino dirbančiųjų iniciatyvą, 
s a v a r a n k i š k u m ą ir sąži
ningumą. 

Dabar, griūvant sovietinei pa
raz i t ine i imperijai ir la is
vinantis Lietuvai, vėl iškyla 
naujos žemės reformos klausi
mas: kaip iš kolūkines žemės 
valdymo tvarkos pereiti į pri-
vatų ūkininkavimą^ ir į laisva 
rinką? Tai bus ilgas ir atsa
kingas darbas - atiduoti žemę 
norintiems ją dirbti. Žemes yra. 
bet norinčių ją imti ir savaran
kiškai ūkininkauti mažai teatsi 

York Post". Straipsnis pava
dintas: „The Yeltsin effect: U.S. 
no longer pussyffooting on 
Baltic Independence". 

Čia ilgoko s t ra ipsn io iš
traukos. Jie rašo: Valstybės 
Departamentas mums sako, kad 
mes esame labai arti priartėję 
prie formalių diplomatinių san 
tykių su Baltijo valstybėmis. 
Valstybės sekretorius James A. 
Baker, pasiinformavimui i Wa-
shingtoną iš Miuncheno Radio 
Free Europe štabo buvo pasi
kvietęs Rusijos tautybių rei
kalams žinovą Paul Goble. 

James A. Baker pasikeitimas 
sutampa su Švedijos, kada 
pastaroji padarė formalų pa
reiškimą: „Sunku įsivaizduoti 
taikią Europos ateitį, joje pilnai 
nedalyvaujant Estijai, Latvijai 
ir Lietuvai". 

Šis dramatiškas tarptautinės 
nuomones pakitimas nebūtų buvęs 
galimas be Rusijos federalinės 
respublikos prezidento B. Jel
cino. Jis remia Pabaltijo valsty
bių nepriklausomybės siekius, 
kai tuo tarpu Gorbačiovas yra 
opozicijoje. Atrodo, kad Jelcinas 
kelių savaičių eigoje y ra pasi
ruošęs pasirašyti „politinį pa
reiškimą" su Estija, k a s būtų 
lyg nepriklausomybės pripaži
nimas. 

Atsargūs švedai padarė 
staigmeną, kada jų užsienio 
reikalų ministeris Sten Anders-
son formaliai pareiškė, kad 
džiaugiasi Švedijos ir Pabaltijo 
valstybėmis. Jis pareiškė, kad 
Švedija p r ipaž į s t a tri jų 

Darius Kuolys. Lietuvos švietimo ir kultūros ministeris. įteikia knygą dr. 
Dan Davidson — American Council for Collaboration in Education and 
Language ^tudy direktoriui (dešinėje). 

antisoviet "iiu Pabaltijo valsty
bių parlamentus, kaip tų kraštų 
žmonių l ega l ius a t s t o v u s , 
reikalaujančius laisvo apsi
sprendimo nepriklausomybėm 

Čekoslovakijos prez. Vaclav 
Havel, Vakarų diplomatams 
privačiai pasakė, jog jo kraš tas 
tuojau p r .paž ins Paba l t i j o 
valstybių suverenitetą, ka i tą 
padarys kita valstybė, galbūt 
Švedija. Lech Walesa atvirai 

t REAL ESTATE REAL ESTATE 

pasakė, kad Lenkija taip pat 
pasielgs. 

Prez. Bush ir sekr. Baker, bi
jodami užrūstinti Gorbačiovą, 
kalbėdami apie Pabaltijo kraš
t u s ištisus mėnesius vengdavo 
„independence*" minėti. Prieš 
porą mėnesių Baker praregėjo. 
Tuomet jis pasakė, kad, bendra
darbiaujant su Maskva, yra 
atėjęs laikas siekti toliau už 
Gorbačiovą. Kitaip tariant, rei
k ia klausyti ir B. Jelcino. 

Grįžęs iš Maskvos J o h n 
Sununu padarė šviesų raportą 
apie Jelciną, su kuriuo turėjo 
ilgą pasitarimą. 

Kitas irgi nemažiau svarbus 
ir reikšmingas Pabaltijo valsty
bių reikalus ginantis straipsnis 
pasirodė .,New York Times'" 
rugsėjo 13 d., kurį parašė Wil-
liam Safire. 

RE7MAX 
REALTORS 

RIMAS L. 
(312)586-5959 

GREIT 
PARDUODA \ 

STANKUS 
(708)425-7181 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI* 
NAMUS per šią ista;gą, prašomo 
paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankau* Klientais. Nuosa
v a s įkainavimas nemokamai. 

^ Mis, KOMPIUTERIŲ 
pagaica ga':te PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste <i priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REAUORS 

INCOUE TAX - IHSUKAMCf 
6529 S KEDZI6 

H M M 

Parduodama greičiau 
už didesnę kalną! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose. -
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MIS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di-
deies nuosavybes. 
Vietine (staiga. 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaaki, Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655 

Lietuviams žinomas :r patikimasvarga% 

LH MtS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktorą* Šimaitis, Reaitor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kotftfe Ave. 
T«t. 436-767* 

FOR RENT 

Išnuomojame* 8 kam* , šviesus 
atremontuotas butas 72 St. ir Cali-
fornia Ave. apyl. 

Tai. 312-737-2030 

H E L P VVANTED 

Vyresnio amžiau* porai i 
rūkantis žmogus, kuris padėtų su namų 
ruoša ir kasdien paruoštų maistą Atskiras 
Kamb.. „cabie" TV; namas ant ežero kran
to, 10 mylių nuo Lake Geneva, Wl. 

Skambinti: 414-271-3646 arba 
312-7614214 

VOKIETUA-SVEICARIJA-AUSTRIJA 
20 m patyrimo turinti bendrove atidarys 
savo šakas virš minėtuose kraštuose nuo 
1991 m. sausio 1 d. Bendrove ieško 10 
atsakomingų žmonių, kurie supažindintų 
klijentus su Jos gaminama s gamtos apsau
gos produKtais Galima tikėtis nemažos 
algos. 

1-60O-366-1420 
1-516-756-1166 (in N.Y.) 

tsfHJomofsmas 4 kame. 1 miei_ 
• y amžiaus pora arba vienam eem. Cantr. 
šidymas. Pageidaujam, virykle ir šaldy
tuvas. 70 St. ir Calitomia Ave. apyl., priot 
parką. 

Skambinti vakarais 1-706-436-2137 

Išnuomojamas vlano arba 
dviejų miag. kamb. butas 
vyrams. Su šiluma ir namų reikme
nimis (appliances). 

Tol. 312-254-3828 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10°/o—200/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLI3 
3208V2 West 95th S\ eet 

Tel. — GA 4-8654 

Išnuomojamas 2 maeg. kamb. 
butas pirmame aukšte, 71 St. & 
Calitomia Ave. apyl. 

Tai. 312-737-8181 

GAROEN APT. FOR RENT 
3 Rooms Completeiy furnished 
$395.00 

1-708-448-7087 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greita., garantuotai irsaži-.' 
ningai. > 

312-779-3313 
KLAUOyuS PUMPUTIS . - J 

Dažau kambarius 
gerai ir nebrangiai. 

708-361-7918 

Išėjo iš spaudos naujas Alfon
so Tyruollo lyrinės ir epinės poe
zijos rinkinys 

ŠIAPUS IR ANAPUS SAULĖS 

Rinkinyje yra nemaža eilėraščių 
aktualia tematika. Išleido M. Mor
kūnas. Meninis apipavidalinimas 
dail. P. Aleksos, 112 psl. Kaina su 
persiuntimu 7.50 dol. III. gyvento
jai dar prideda 48 et. valstijos mo
kesčio. Knyga gaunana „Drauge" 
ir pas knygų platintojus. 

Tel 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Gonrikas Songinas 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti. Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę į vaiz
dingus pasakojimus. Kurių realybė nekelia abejonių. 

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos Lapšienės aplanku ir vinjetėmis. Puiki dovana įvai
riomis progomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et. valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 80629 

Jaunimo ir mokytojų studijų dienow> Dainavoje Nuotr V. Ku*o 

ATGAIVINO SUSTOJUS 
ŠIRDŽIAI 

Chicagos srityje už heroišką 
pagalbą nelaimėje buvo pagerb
t a 20 žmonių, jų tarpe ir gailes
tingoji sesuo Kristina Kowal. Ji 
arklių lenktynių stadione atgai
vino. Viktorą Ręstą, kuris nukri
to 10 pėdų žemyn, sustojus plak
ti jo širdžiai. Jis jau nebealsavo. 
Tai buvo įvykę 1989rn. rugsėjo 
4 d. Atskubėję paramedikai tam 
atgaivintam davė pilną pagal-
bą. 

..ATLAIDAI - Uthusnlan Pilgrlmages" — Loyoios 
Universiteto leidyklos .šleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok Lietuvoje Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Grincevičius, Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys. Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim
taučiui Gaunama ..Drauge", kaina su persiuntimu 27 dol. 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAMAS 

4S4S W. f 3rd St. 
Chlc»9o. IL 80828 



LIETUVA BRANGI 
- NAUJAS HIMNAS 

J . VAIČELIŪNAS 

„Lietuva brangi" — daina da
bar dažnai dainuojama paverg
toje Lietuvoje. Ji tapo tarsi Lie
tuvos himnu ir dainuojama di
desniuose l i e tuv ių susi
būrimuose. 

Lietuvos la i svės l a ika i s 
Mažojoje Lietuvoje himnu buvo 
laikoma daina Lietuviais esame 
mes gimę. Dabar pavergtoje Lie
tuvoje ši daina gal ir rečiau be
dainuojama, o M. Lietuvoje 
beveik nebeliko lietuvių. Ši 
daina buvo parašyta vakarinės 
Vokietijos vokiečio kalbininko 
J. Sauerveino, kuris buvo geras 
lingvistas. Jis, gyvendamas M. 
Lietuvoje, lietuvių kalbą išmoko 
gal ir geriau už kai kuriuos vie
tinius lietuvius, kad sugebėjo 
parašyti tokią dainą. 

Lietuva brangi dainą parašė 
mūsų žymiausias poetas J. 
Mačiulis-Maironis. J is buvo ka
talikų prelatas, bet prieš jo au
toritetą suklupo ir Lietuvos 
komunistai. Jie j am Kaune pa
statė paminklą kunigiškais dra
bužiais. 

Ši Maironio daina skambė
davo ir Lietuvos laisvės laikais. 
I r tada jos žodžiai ir garsai 
taut iškai stiprino lietuvius. 
Vienas lietuvis kunigas pasako
jo, kad, kai jis mokėsi Kauno 
kunigų seminarijoje, kurios rek
torium buvo prel. Mačiulis-Mai
ronis, klierikai kartais pavasarį 
laivu išplaukdavo į Nemuno 
p a k r a n t ė s k u r o r t u s k iek 
atsikvėpti grynu oru. Kartą su 
t a ekskursija kar tu plaukė ir jų 
rektorius Maironis. Jau laivui 
plaukiant, klierikai apsupo savo 
rektorių ir už t raukė dainą 
Lietuva brangi, kurios garsas 
skambėjo ne t i k Nemuno 
slėnyje, bet ir Nemuno pakran
tės miškuose, laukuose. Mai
ronis, palenkęs galvą, klausėsi 
tos dainos. Kai klierikai tą 
dainą baigė dainuoti, Maironis 
pasakė: „Argi aš galėjau tą 
dainą parašy t i?" Ta daina 
žavėjo visus lietuvius, žavėjo ir 
patį autorių. Maironis prieš 
pirmąjį pasaulinį karą buvo lie
tuvių tautos atgimimo dainius, 
jis yra ir dabar mūsų tautos at
gimimo dainius. 

Bolševikams okupavus Lietu
vą, ši daina tapo tarsi Lietuvos 
himnu, okupantai bei lietu
viškieji jų pataikūnai dainuo
jančius tą dainą bausdavo kaip 
nacionalistus, nes raudonojoje 
imperijoje nacionalistais gali 
būti okupantai rusai, nors ir 
jiems buvo draudžiama giedoti 
senąjį Rusijos himną. 

Dabar ir raudonojoje imperi
joje, išaugus naujajai kartai, 
gyvenimo sąlygos kiek pasikei
tė. Jaunoji ka r ta sako, kad 
seniai komunistai per daug su-
kvailėję su savo buvusiu vadu 
Stalinu. J i t žmogaus nelaikė 
žmogumi. Žinome, kad pagau
tus lietuvius, bėgančius per 
sieną į laisvąjį pasaulį, baus
davo iki 15 metų bausme. 
Dabar, kaip pavergtos Lietuvos 
spauda rašo, t rys jaunuoliai 
lietuviai, kurie buvo pagauti bė
gant per sieną buvo greitai 
paleisti, nes mėginimas pareit' 
sieną į laisvąjį pasauli nebeskai 
tomą dideliu nusikaltimu. 

Lietuva brangi daina dainuo
jama pavergtoje Lietuvoje, ji 
buvo sugiedota ir kai kuriose 
Vakarų pasaulio lietuvių baž 
nyčiose po pamaldų. Po tos 
giesmės, ypač senesnieji lietu
viai, iš pamaldų išėjo ašaro
tomis akimis. Tą sekmadienį 
prie altoriaus buvo pastatyta 
Lietuvos trispalvė vėliava. Tos 
iškilmės buvo padarytos, kai pa
aiškėjo, kad pavergtoje Lietuvo
je va l s tyb ine kalba buvo 
pripažinta lietuvių kalba ir ofi
ciali vėliava — Lietuvos tri
spalvė. Dabar Lietuvoje ant 
Gedimino kalno vėl plevėsuoja 
ne okupantų raudonoji, bet lie

tuvių trispalvė vėliava. 
Kova dėl mūsų t a u t i n i ų 

idealų yra kiek laimėta. Jei 
anksčiau už kryžių statymą sta
tytojai būdavo baudž iami 
kalėjimu, pinigine bausme ir 
kryžiai nugriaunami, tai dabar 
jau kolchozai savo sodyboje pa
s ta to kryžių. Žinome, kad 
Kryžių kalno kryžiai buvo du 

kar tu išgriauti, bet jie dabar vėl 
..ataugo". Šį kartą j ie gal nebus 
išgriauti, nes jų išgriovimas 
būtų valstybinis nusikalt imas. 
Lietuvos pavergtieji gyventojai, 
kurie nuo Stalino laikų jautėsi 
t ikrais vergais dabar tą paleng
vėjimą pajuto ypač ekonominėje 
srityje. Dabar privačios valgyk
los duoda geresnį maišą ir ge
resnį patarnavimą. Privatūs 
kooperatyvai duoda geresnes 
prekes ir tokiuose kooperaty
vuose visko yra. 

Nežiūrint tų pasikeit imų, 
vietos KGB bei jų padėjėjai ir 
dabar dar persekioja. KGB turė
tų žinoti, kad kai kurie kunigai 

ir be atlaidų turi nuvažiuoti į 
t a s parapijas, kurios neturi 
kunigų, kad jas nors retkarčiais 
galėtų aptarnauti. Lietuvos 
laisvės laikais Lietuvoje buvo 
per 1750 kunigų. Dabar jų yra 
apie 700, kurių dalis jau yra 
pensininkai. Lietuvos laisvės 
laikais Lietuvoje veikė 3 kuni
gų seminarijos, kurios kasmet 
i š le i sdavo 100-120 j a u n ų 
kunigų. Lietuvos okupacijos 
metu iš vienintelės Kauno 
k u n i g ų seminarijos būdavo 
išleidžiama po 5-9 jaunus kuni
gus. Paskutiniu metu buvo 
išleisti 27 jauni kunigai. Dėl to 
stebėjosi ir komunistinė spauda, 
kad išleistas didelis kunigų 

skaičius. Komunistinė spauda 
visai nesistebi, kad kasmet išlei
džiama po apie 1000 komunis
tinių „kunigų", kurie iš valsty
bės iždo veltui gauna mokslą, 
geras algas ir senatvėje geras 
pensijas. 

Ar daina ..Lietuva brangi" at
vers sukomunistėjusius lietu
vius — nežinia. Sakoma, kad pa
vergtos Lietuvos komunistų 
partijos narių sąrašas trumpėja. 
Apie tai galėtų pasakyti patys 
komunistai, nes kai kurie jų jau 
solidarizuoja su l ie tuvišku 
atgimimu. 

Kai žmonės patenka į komu
nistų pavojų, tai Lietuvos 
himną išmoksta ir svetim-

DRAUGAS, antradienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 25 d. 

taučiai. Pasakoja prof. V. Biržiš- išsigabenti į Maskvą, išgelbė-
ka, kad 1919 m., kai Lietuvos 
kariai N. Vilnios geležinkelio 
stotyje iš bolševikų prekinio 
vagono išgelbėjo bolševikų su
raišiotus žydus, kuriuos norėjo 

tieji iš džiaugsmo sugiedojo Lie
tuvos himną. Taigi skambėk 
daina Lietuva brangi ir duok 
naujų vilčių lietuviams. 

Rašyt. Leonidas Jacinevičius. Nevv Yorko lietuviams skaitęs savo eilėraščiu 
ir ištraukų iš raštu. 

Nuotr. Vyt. Maželio 

A.tA. 
JONAS MILAŠIUS 

Gyveno St. Petersburg, FL. 
Mirė 1990 m. rugsėjo 22 d., sulaukęs 84 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Šiauliuose. Iš Vokietijos, Memmingen 

miesto atvyko j JAV bes 1951 metais. 
Pasiliko liūdesyje: sūnūs Algimantas, marti Milita, Gin

tautas, marti Luciel su šeima, duktė Rita. žentas Vvalter su 
šeima; Lietuvoje brolis Kazimieras su žmona. 

Kūnas pašarvotas rugsėjo 25 d., antradienį nuo 5 iki 9 v.v. 
Geharz koplyčioje, 501 State St., I^emont, IL. 

Laidotuvės įvyks rugsėjo 26 d , trečiadienį. Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Pal Jurgio Matulaičio Misijos 
parapijos bažnyčią, Lemont. IL, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sie'.a. Po pamaldų bus nulydėtas į Lietu
vių Tautines kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę vaikai. 
Laidotuvių direkt. Geharz. Tel 708-257-2123. 

A.tA. 
LEO LEONE (LUJANAS) 
Gyveno La Grange Park, mirė 1990 m rugsėjo 22 d. 10:30 

vai. vakaro, sulaukės 71 m. amžiaus. Gimė Utica, New York. 
F'asilikodideliame nuliūdime: žmona Viktorija, sūnus Jye<> 

Jr., sūnus Kenetas. marti Suzanna, trys anūkai: Ričardas, 
Dovydas ir Motiejus, brolis Stanislovas su žmona Jozafina, 
gyv. Rochester, N.Y. 

Velionis buvo narys Vyčių 36 tos kuopos, amžinas narys 
Tėvų Marijonų bei Šv Kazimiero seserų rėmėjų, Šv. Pranciš 
kaus Seserų rėmėjų ir jvairių kitų organizacijų. 

Kūnas pašarvotas antradienį, rugsėjo 25 d. nuo 2 iki 9 v.v 
Hitzeman koplyčioje. 9445 W 31st St., Brookfield, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadieni, rugsėjo 26 d. Iš koplyčios 9 
vai ryto bus atlydėtas į St Louise De Manllac parapijos 
bažnyčią. 1144 Harrison Ave., La Grange Park, ir 9:30 vai. 
ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, sūnūs, marti, anūkai , brolis ir kiti 
gimines. 

Hitzeman Funeral Home Tel. 708-485 2000. 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1990 rugsėjo 21 d. 2 vai. p.p., sulaukęs 73 metų 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 metų 
Velionis buvo tėvas a.a. Tomo Jurkšto. Aktyviai dalyvavo 

rezistenciniame iudėjime, Lietuvos Laisvės Kovotojų eilėse. 
Priklausė Lietuvių Politinių Kaliniu sąjungai ir buvo vienas 
iš studentų sambūrio „Šviesa" steigėjų. Artimai bendradar
biavo „Margutyje" ir jo literatūrinėje valandėlėje „Pelkių 
žiburėlis". 

Velionis pašarvotas Petkaus Marąuette koplyčioje. 2533 
W. 71 St pirmadieni ir antradienį 2-9 vai. vak 

Laidotuves įvyks trečiadienį, rugsėjo 26 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč Mergelės Marijos Gimimo parapi 
jos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos. Po pamaldų 
bus nulydėtas i Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę: duktė Laura, brolis Vytautas su šeima 
Lietuvoje ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. (312)476-2345 

A.tA. 
SESUO M. CONSUELLA 

CIZAUSKAS 
Mūsų mylima Seselė mirė Motiniškame name, 1990 m. 

rugsėjo 21 d., sulaukusi 84 metų amžiaus. 
I vienuolyną įstojo iš Švč. Jėzaus Širdies parapijos, New 

Philadelphia. Pa. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 58 metus. 
Paliko nuliūdime šv. Kazimiero seseris ir artimuosius 

gimines: seserį M. Juozapą. SSC. dukterėčias Mary Conville 
ir Ann Trovinger, sūnėnus Joseph T. Rowan, Tony Rowan ir 
John Rovvan. jų šeimas, draugus ir pažįstamus. 

Kūnas buvo pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 
W. Marąuette Rd.. Chicago pirmadienį, rugsėjo 24 d. 10 vai. 
ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios buvo Šv. Kazimiero Seserų 
vienuolyno koplyčioje pirmadienį, rugsėjo 24 d. 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse antradienį, 
rugsėjo 25 d. 10:30 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Cizauskų šeima. 
Laidotuvių direktorius S. C. Lack & Sons. 

Tu meilės ir skausmo giliausią bedugnę 
Nešiojai paslėpusi sielos gelmėj. 
Tad kurstyk mumyse tą dievišką ugnį 
Neleiski palūžti mums skausmo versmėj... 

A.tA. 
GRAŽINAI DAUGVILAITEI BALSIENEI 

mirus sielvartingai gilią ir draugiškai nuoširdžią 
užuojautą reiškiame seseriai ZOTAI MICKEVIČIE
NEI, vyrui GEDIMINUI, jų dukrai NIJOLEI, sūnui 
BERNARDUI; broliui JURGIUI, žmonai ALEI. jų 
dukroms RITAI. LAURAI, sūnui MARIUI. 

Kun. Mykolas Kirkilas 
Kazys ir Marytė Ambrozaičiai 
Rūta Arbienė 
Gediminas ir Vanda Balukai 
Donatas ir Vida Bendikai 
•Juozas Barkus 
Eugenijus ir Danguolė Bar t kai 
Algirdas ir Aldona Braziai 
Julija Bubinienė 
Jaunutis ir Antanina Dagiai 
•Juozas ir Jadvyga Dambrauskai 

l.'onas ir Roma Dambrauskai 
Juozas ir Zuzana Galiniai 
Sigitas ir Janina Griunvaldai 

Pranas ir Dana Jarai 
Vytenis ir Irena Jonynai 
•Jonas ir Nina Jurkšaičiai 
•Jonas ir Vincentina Jurkūnai 
Vytautas ir Ieva Kasniūnai 
• tonas ir Ona Kavaliūnai 
•Jonas Lukas 
'tonas Nekus 
Juozas ir Dana Noreikai 
Henrikas ir Dana Novickai 
Iriius ir Pranė Pakalkai 
'ytautas ir Janina Peseckai 

Kazimieras ir Elena Pociai 
Kazys Račiūnas 
Valerijonas ir Ella Radžiai 
etras ir Meilutė Ruliai 
'na Rušėnienė 

•tonas ir Gražina Stankūnai 
'na Stephens 

Klemensas ir Antanina Stravinskai 
\da Sutkuvienė 
Elena Šileikienė 
ytautas ir Aldona Urbai 

A lolfas Valeška 
• nas ir Natalija Vazneliai 

Harija Vilutienė 

Beverlv v ores, Ind. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-3121 523-0440 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

1 
PETKUS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 
Marquette Funeral Home 

2533 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 30th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PFTKUS 
DONALD A. PFTKUS 

DONALD M PETKl 
l AVVRENCE C. GASUN-

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave.. Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CH'CAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652-5245 

k •. 



DRAUGAS, antradienis, 1990 m. rugsėjo mėn. 25 d. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parap i jos mokykloje Motinų 
klubas šį šeštadienį ir sek
madienį, rugsėjo 29 ir 30 die
nomis, rengia kespnių išpar
davimą. Šeštadienį išpar
davimas bus nuo 12 iki 7 vai. 
vak., sekmadienį — nuo 7 vai. 
ryto iki 1 vai. p.p. Parapiečiai 
prašomi atkreipti į motinų pa
stangas dėmesį. 

x Lietuvių Operos tradi
cinis metinis balius šiais metais 
įvyksta lapkričio 3 d. Jaunimo 
centre. Meninėje programoje 
dainuos mūsų Operos choras, 
diriguojamas Alvydo Vasaičio. 
Prie fortepiono — Manigirdas 
Motekaitis. Visuomenę prašome 
remti mūsų Operos vieneto dar
bus, kurie pavasarį stato Pon-
chielio operą „Lietuviai". Stalus 
prašome rezervuoti pas valdy
bos sekretore Reginą Smolins-
kiene telefonu 312-582-1771. 

x M a r g u č i o rengiamame 
Antano Vanagaičio kūrybos 
koncerte programą atliks solis
tai Audronė Simonaitytė-Gai-
žiūnienė, Algirdas Brazis ir 
Jonas Vaznelis. Taip pat daly
vaus Dariaus Polikaičio vado
vaujamas Dainavos ansamblis. 
Akompanuos Manigirdas Mo
tekaitis. Koncertas bus spalio 
20 d. 7 vai. vak. Jaunimo cen
tre. 

x J a u n u č i a i k repš in inka i 
— berniukai, norintieji išmokti 
krepšinį ir dalyvauti savaitgalio 
lygoje, kviečiami kreiptis į 
Zigmą Mikužį tel. 312-436-0769. 
Kviečiami visi 8-10 metų lie
tuvių kilmes berniukai. 

x Patikslinimas. A. a. Alek
s a n d r a Daupar ienė , Chicagoj 
gyvenančio dr. Alfonso Seš-
plaukio sesuo. Siauiuose mirė 
rugsėjo 20 d. I ne kovo 20 d., kaip 
rugsėjo 22 d. laidoje paskelbta), 
šv . Mišios buvo Marijonų 
koplyčioje rugsėjo 20 d. Už klai
dą atsiprašome. 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. nauja pas l auga : užtik
r in tas pr is ta tymas žemiausia 
k a i n a 7 dienų la iko tarpyje . 
Dabar nereikia rūpintis a r 
pasiųstas kargo ateis neiš
draskytas, ar visai jo negausite 
siųsdami jį per Maskvą. UŽ 
$1.25/svaras (minimumas 100 
svarų) jūsų siuntinys bus pri
statytas į Rygos muitine. Kreip
tis - G.T. INTERNATIO
NAL, INC. C a r g o Division, 
9525 South 79th Ave„ Hicko-
ry Hills, IL 60457. Telefonas 
(708) 430-7334. 

(sk! 

x Kun. Vik toras Rimšelis , 
MIC. Marijonų vienuolijos pro
vincijolas, vienuolijos reikalais 
išvyko iš Chicagos ir grjš tik 
apie spalio vidur). 

x „Draugo" vakar i enė j lai
mėjo šie pavardėmis pasirašė. 
Bobbie Best iš Michigan, V. 
Endriionas iš Chicagos, A. J. 
Kuprenas iš Rancho Verde. 
Cal.. K. Veitas iš Chicagos, I. 
Užgirienė iš Worcester. Mass.,ir 
T. Bogušas iš So. Bostono. 
Mass. Prašomi atsiųsti ,,Drau
gui'" bilietėlius ir tuoj bus pa
siųsti čekiai. 

x Balfo Centro valdybos 
pi rmininkė Maria Rudienė ir 
Balfo direktorius klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas, ką tik grįžę iš 
viešnages Lietuvoje, padarys 
pranešimus visuomenei šalpos 
ir kitais reikalais rugsėjo 30 d., 
sekmadienį. 2 vai. po pietų Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje Chicagoje. Visi kviečiami 
dalyvauti. Po pranešimų — 
kavutė. 

x Bronius J u o d e l i s yra pa
kviestas Lietuvos respublikos 
valstybinio dienraščio „Lietuvos 
Aido' įgaliotiniu JAV. „Lietu
vos Aidas" duoda pilną dabar
ties įvykių Lietuvoje apžvalgą, 
vyr iausybes po tva rk ius ir 
įstatymus Voke penki ..Lie
tuvos Aido" numenai kas savai
t ę s iunčiami oro paštu 
prenumeratoriui ir ateina per 
septynias dienas, jei nebūna 
pašto sutrukdymų. Prenumera
tos kaina JAV doleriais nėra 
aukšta. 

x BUENOS AIRES, Argen
tina, vadinamas Pietų Ameri
kos Paryžiumi — elegantiškas, 
j ud rus mies tas . Grožėsitės 
plačiais bulvarais , parkais, 
skulptūromis, paminklais ir 
muziejais Parduotuvėse rasite 
įvairių odos išdirbinių didelį 
pasirinkimą, keliaudami su 
„DRAUGO" ekskursija š.m. 
lapkr ič io 26 d. Informacija ir 
registracija — American Tra-
vel Service Bureau , 9727 S. 
Western Ave., Chicago, IL 
60643; tel. (1-312) 238-9787. 

įsk) 

x ALIAS C h i c a g o s sky
r iaus r u d e n s golfo varžybos 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 30 d. 
Varžybos prasidės 11:10 v ryto 
Carriage Greens Country Club, 
8700 Carriage Greens Dr.. Da
riem IL. Registruotis pas. E. 
Lapą, tel. 708-343-8857 arba 
pas S. V i r p š ą , t e l . 
312-776-7409. 

(sk) 

x Spalio 5-6-7 d. J a u n i m o 
cen t r e , 5600 S. Claremont 
Ave., Chicago, įvyks buvusių 
Eichstaetto gimnazijos mokinių 
suvažiavimas Penktadienį, 
spalio 5 d., 7 v.v. Jaunimo cen
tre registracija ir pabend 
ravimas. Šeštadienį, spalio 6 d., 
7 v.v. Tautiniuose namuose, 
6422 S. Kedzie, vakarienė, pro
grama ir šokiai. Spalio 7 d., 
sekmadienį, pamaldos Tėvų Jė
zuitų koplyčioje 12:15 v. p.p. Po 
pamaldų Jaunimo centro ka
vinėje pabendravimas ir atsi
sveikinimas Informacijai skam 
bin t i : A. Kik i lu i , t e l . 
708-636-8685 

(sk) 
x Lietuvių ekskursija ) Ar 

gentiną. Bra/;liją ir Čilę or-
. ganizuoja „ D r a u g a s " š.m. 

lapkričio 26 d iki gruodžio 9 d. 
Smulkesnei informacijai kreip-

- tis: Amer ican Travel Service 
B u r e a u , 9727 S. Western 
Ave., Chicago, IL 60643. Tel. 
312-238-9787. ( s k ) 

x „ Ž A I B A S " NR. 10 -
skanios rūky tos dešros ir 
skilandžiai bus pristatyta jūsų 
nurodytu adresu Lietuvoje 10 
d a r b ų dienų la iko ta rpy je . 4 
kg lietuviško skilandžio, 2 kg 
„Žalgirio" dešros, 2 kg „Suval
kietiškos" dešros, 1 kg „So
džiaus" dešros, 1 kg filė plė
velėje. Pilna kaina $100.00 -
kreiptis „Ža ibas" 9525 S o u t h 
79th Ave., Hickory Hills , 111. 
60457. T e l e f o n a s (708) 
430-8090. 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos ) įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybės RigaKopenhaga 
(su nakvyne)/Čikaga, Nevv Vor-
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilnius/Berlynas/Cika-
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00. Vi ln ius Berly-
nas/New Y o r k a s kaina nuo 
$944.00 iki $1261.00 ir 
v unius. Berlvnas 'Los Angeles 
ka ina nuo $1223.00 iki 
$1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryši palaiko ir perduoda visas 
informacijas mūsų raš t inės 
atstovė Vilniuje. Prašome kreip
tis G.T. INTERNATIONAL, 
INC.. 9525 S. 79th Ave., 
Hickory Hill*. IL. Te l . (708) 
430-7272. 

(sk> 

x Nyolė Mackevičienė, Lie
tuvių tyrimo ir studijų centro 
direktorė, su dukra Melisa, be 
kitų darbų, šią vasarą du 
mėnesius dirbo ruošdama prez. 
Stulginskio parodą, kuri bus 
atidaryta rugsėjo 28 d., penkta
dienį, 7 vai. vak. Jaunimo cen
tre. Paroda bus Čiurlionio gale
rijoje ir tęsis šeštadienį ir sek
madienį. 

x Režisieriai Pe t r a s Ma
želis, Elena Dauguvietytė Ku
dabienė , Aldona Dargytė ir 
Juozas Ivanauskas su savo sam
būriais jau ruošiasi VIII Teatro 
festivalio spektakliams. Fes
tivalis, rengiamas JAV Lietu
vių Bendruomenės Kultūros 
tarybos, vyks lapkričio 15-18 d. 
Chicagos Jaunimo centre. Fes
tivalio lankytojai turės progos 
pamatyti tik vieną kartą pasi
rodančius ak to r iu s iš Los 
Angeles, Hamiltono, Toronto ir 
Chicagos apylinkių. 

x Neka l to Pras idė j imo pa 
rapijos bažnyčioje Brighton 
Parke rugsėjo 30 d., sekmadienį, 
bus speciali rinkliava mokyklai, 
kuri turi laikytis iš parapiečių 
paramos. 

x „ D a r b a s Lie tuvai" b u s 
s emina ra s Washingtone rug
sėjo 27-30 d. Seminarą rengia 
JAV Lietuvių Bendruomenė. 
Kviečiami JAV LB darbuotojai 
bei l i e tuv ių organizacijų 
ats tovai . Seminaro organi
zaciniam komi te tu i pirmi
ninkauja J A V LB krašto 
valdybos visuomeninės veiklos 
koordinacinio komiteto narė 
adv. Regina Narušienė. Asta 
Banionytė, Audrone Pakštienė, 
Vytautas Volertas, Aušra Zerr. 
Seminare bus sesijų apie vietinį 
veiklos organizavimą, apie kon
taktus su amerikiečių spauda, 
apie būdus prieiti prie kitų 
amerikiečių organizacijų. 

x Pijus B u k a u s k a s iš Ar
gentinos yra atvykęs į Chicagą 
ir t a proga aplankė „Draugo" 
redakciją. Taip pat jis pabuvo 
savaitę Miami, Fla., pas savo 
brolį kun. Antaną Bukauską ir 
dabar Chicagoje pas pusbroli 
Adicką. Jis jau matėsi su prof. 
B. Vaškeliu, taip pat su JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininke 
Dalia Kučėniene. 

x D Ė V Ė T I DRABUŽIAI, 
ba t a i , m a i s t a s ir kt. daiktai; 
VAISTAI — receptinai, nere-
ceptinai Kiekiai neribojami. 
MUITO NĖRA! Iš kitų miestų 
savo daiktus siųskite mums paš
tu arba UPS. Aukštos kokybės 
rūkytos mėsos gaminiai. AU
TOMOBILIUS parduodame pi
giai TRANSPAK. 2638 W. 69 
St. , Ch icago , IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

Telšiai, kūnuose viską viršija katedra, vysk. Antano Vaičiaus būstinė, kurioje buvo Chicagos 
kard. J. Bernardin. Svote. Z. Kazėno 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x V i l n i a u s P e d a g o g i n i o 
ins t i tu to ansambl io „Šviesa" 
koncer ta i bus sekmadienį, 
spa l io 14 d. 3:00 vai. p.p. ir 
pirmadienį spalio 15 d. 7:00 
vai. vak. Jaunimo centre. Chica
gos „Grandis" maloniai kviečia 
visus iš visur atvykti į šį kon
certą ir pasigrožėti svečių iš 
Lietuvos programa. Bilietus iš 
anksto galima įsigyti Gifts 
I n t e rna t i ona l , 2501 W. 71st . 
Tel . : 312-471-1424. Bilietų 
kaina $12.00, $10.00, $8.00 ir 
s tudentams $5.00 

(sk) 
• 

x Moter i s iš Lietuvos ieško 
darbo Tel . 312-476-6512. 

(sk) 
x P a m a l d o s su šv. Mišio-

m i s u i l igonius ir ne
galuojančius bus rugsėjo 29 d., 
šeštadienj, 6:30 v.v. Tėvų Jėzui 
tų koplyčioje Židinys maloniai 
kviečia visus dalyvauti. 

(sk) 
x Norėdami atšvęsti įvai

rias šeimos šventes bei Šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis į Baltijos res
to raną , 8100 Robertu Rd., 
Jus t i ce . D. tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 

„DRAUGO' METINE 
VAKARIENĖ 

Jau daugelį metų dienraštis 
„Draugas", padedamas rengi 
nių komiteto, rengia metinę-
vakariene. Ir šį kartą ji buvo 
M a r t i n i ą u e pokylių iš 
kilmingoje salėje rugsėjo 24 d , 
sekmadienį, nor? buvo jau ru 
dens oras. Tas sekmadienis 
buvo skirtas tik spaudai ir 
spausdintam žodžiui pagerbti ir 
savo tarpe pabendrauti. 

Jau apie 4 vaiandą pamažu 
rinkosi svečiai, išsipustę šven 
tadieniškai. gerai nusiteikė 
nors tų vakarienių ir įvairiu 
minėjimu Chicagos lietuviai 
nestokoja. SjMuda yra šiuo 
metu vienmtel dalykas, ku 
riuo reikia rūp::itis. Vyresnieji 
išsiskiria, o aunesnieji tur 
pamažu imti u pareigas, net ir 
spaudoje. Čia nnkosi spaudos 
gerbėjai, rėmėjai, bendradarbiai 

x Rudens gerybėmis stalai 
lūs , midus per barzdą varvės , 
„Gintaras ' šok:ams gros! Kur? 
— Derliaus šventėje, Lemonte, 
rūgs. 29 d.. T v.v. Vaikams įdo
mybės nuo 5 v.v. Kviečiame re
zervuoti vietas skambinant R. 
Kronui tel. '708) 968-0184. 

(sk) 
x Algis Birbilas ieško: te tos 

G r a c i o n a D a l i n k e v i č i u s , 
gyvenusios 1970 m. 111-215 
Larch Street. R. Washington; 
pusbrolio Jono Dalinkevičiaus, 
MD. Antrojo pasaulinio karo 
metu buvo mebilizutas ir dirbo 
kaip US Army gydytojas Belgi
joje. Teta ir pusbrolis, arba apie 
juos žiną, prašomi pranešti šiuo 
adresu: Lithuania, Panevėžio 
rajonas, Raguva, Da r i aus ir 
Girėno gatvė 41, Algis Birbi
las. 

(sk) 

x Lituanistikos Tyr imo ir 
Studijų centro vajaus p r o g a 
su didžiausiomis aukomis iki 
rugsėjo 20 atsiliepė: dr. V. 
Karoblis su 1.000 dol. auka; J. 
ir E. Iiaukus, 500 dol.; dr. B. 
Preikštas, 200 dol.; bei sekantie
ji Šimtininką - Brighton Park 
Liet. Namų Sav.ninkų draugija; 
V. Grėbliūnas. V. Klova; J. ir B. 
Racevičiai; K Šablevičius (a.a. 
Anna Norvilas atminimui); R. 
Sealey; J. Vaineikis; dr. 0 . 
Vilpišauskiene. prof. R- ir ° . 
Viskanta: ir A Širvaitis. LTSC 
nuoširdžiai dėkoja jiems ir vi
siems aukotojams. 

(sk) 

x Našlys. 5'?" ūgio ieško 
gyvenimo draugės 55-59 metų. 
Aš dirbu, mano amžius 65 
metai. Rašyti: Stasys Ma-
kutenas 7848 W. Teel Way 
Indianapolis. IN 48256. Pri
dėti nuotrauką. 

(sk^ 

ir jos informacija besinaudojan
tieji. 

Programą pradėjo t rumpu žo
džiu šių metų renginių komiteto 
įgaliota pirmininkė Stasė Semė
nienė. Ji pasveikino susirinku 
sius, primindama vakarienės i r 
viso susirinkimo tikslą, pasvei
kindama gen. konsulą V. Klei
za, dvasiškius ir svečius, kurie 
atvyko iš toliau, kaip kun. A. 
Miciūnas nepaisydami šalto ore 
ir nepatogumų. Savo žodžio pa
baigoje ji pakvietė vakarienei 
vadovauti visiems pažįstamą. 
Balfo centro valdybos pirmi
ninke Mariją Rudieną. 

Susirinkusieji jai gausiai pio-
jo ir buvo patenkinti , nes su ja 
buvo susigyvenę. Vakarienės 
vedėja Rudienė, po t rumpo 
žodžio pakv ie t ė įnvokaci ją 
sukalbėti ..Draugo"' redaktorių 
kun. Praną Garšvą. 

Po neilgos įžangos prasidėjo 
vakarienė, kuria sklandžiai į 
stalus nešė salės padavėjos, 
nesigailėdamos nė išgėrimų, 
kurių buvo galima užsisakyti 
prieš vakarienę. Vakarienė ėjo 
greitai ir visi buvo pasotinti. 
Vakarienei baigiantis vedėja 
M. Rudienė pakvietė Lietuvos 
generalinį konsulą Vaclovą 
Kleizą. Generalinis konsulas 
trumpai pasveikino „Draugo* 
darbuotojus, ypač pr is iminė 
neseniai mirusj buvusį „Drau
g o " r edak to r ių ir v ė l i a u 
vedamųjų rašytoją a.a Bronių 
Kviklį, kurį prašė pagerbti 
minutės atsistojimu. Taip pat 
pakvietė Lietuvių Fondo valdy 
bos pirmininką Algirdą Ošti. J is 
priminė, kad be lietuviškos 
spaudos nebūtų susisiekimo ir 
tarnybos lietuvybei, pasveikino 
..Draugą*', minintį jau 81 gyva
vimo metus ir pakvietė redak
torių P. Garšva ir per;,} ..Drau 
gui" fondo vardu {teikė 5000 
dolerių. 

Meninei daliai atlikti vakaro 
vedėja Marija Rudienė pakvie-
tė solistę Daną Stankau y tę ir 
jos akompaniatorių muz. Alvy
dą Vasaitį. Solistė D. Stankai-

tytė sklandžiai ir gražiai su
dainavo Saulele raudona — 
Tallat-Kelpšos, Vasara ir ruduo 
— Giedrės Gudauskienės ir ari
ja Mio ba bbino caro ~ Puccini. 
Publikai nenustojant ploti, bisui 
ji dar padainavo O buvo dienos 
— Gene Raskin. Solistę ir 
a k o m p a n i a t o r i ų p u b l i k a 
palydėjo plojimais. Sol. A. 
Stankaitytei buvo įteikta gėlių 
puokšte, o muz. A. Vasaičiui 
prisegta gėlė. 

Ilgesnę kalbą pasakė leidėjų 
vardu Marijonų vienuolijos pro
vinci jolas k u n . V ik to ra s 
Rimšelis. Jis prisiminė anks
t e s n i u s sunk ius „ D r a u g o " 
taikus, kai prieš daugiau kaip 
40 metų buvo pradėtas leisti 
vienas lapas anglų kalba. Bet 
vėliau, nors daugelis pranašavo 
d ienrašč iu i mir t į , k a i p ir 
k i t i e m s l a i k r a š č i a m s , bet 
. .Draugas" išsilaikė iki šiol, 
j ungdamas l ie tuvius , pade
damas tėvynėje okupaciją ne
šantiems ir dabar laisvėjančiai 
Lietuvai Dienraščio pagrin
dinis t iks las — l ietuvybės 
išlaikymas išeivijoje ir vilties 
žad in imas t ėvynė je . Nors 
. .Draugas" tu r i d raugų ir 
priešų, bet tai kaip tik rodo. kad 
jis ir dabar reikalingas. Pabai
goje provincijolas visiems pa
dėkojo už atsilankymą ir savo 
spaudos r ėmimą , renginių 
komitetui, ypač pirmininkei M. 
Remienei. šio vakaro pirmi
ninkei St Semėnienei, daugiau 
šiai bilietu išplatinusiai S. Pie
menei ir visoms bei visiems pri-
s idė jus iems p r i e šventės 
pasisekimo. Taip pat padėkojo 
vakaro vedėjai Marijai Rudie
nei, meninės dalies atlikėjams 
sol. Danai Stankaitytei ir muz. 
Alvydui Vasaičiui, Lietuvių 
Fondo valdybos pirmininkui 
Algirdui Osciui ir visiam fondui 
už jų nuolatine paramą savai 
spaudai, kad ji galėtų geriau 
tarnauti lietuviškiems reika
l ams Pr iminė ir padėkojo 
Ąžuolui S t e lmoku i ir jo 
orkestrui, kuris pasiryžęs visus 

IS ARTI IR TOLI 
J . A . V A L S T Y B Ė S E 

— Kazimieras Uoka, Lietu
vos valstybės kontrolierius ir 
Lietuvos darbininkų sąjungos 
organizatorius, g; įždamas iš 
tarptautinės Mūrininkų unijos 
konferencijos Reno mieste, Ne-
vadoje, buvo sustojęs Los 
Angeles, Calif., ir rugsėjo 16 d. 
Tautiniuose namuose padarė 
viešą pranešimą apie būklę Lie
tuvoje. Po pranešimo atsakinėjo 
į gausius paklausimus. Uokos 
pranešimą organizavo Lietuvių 
Bendruomenės Vakarų apygar
da. Rugsėjo 15 d. Uoka dalyvavo 
dr. Zigmo Brinkio namuose 
įvykusiame met in iame LF 
bičiulių renginyje. 

linksminti ir šokiui kviesti. 
Taip pat buvo pravesti laimė

jimai, kurių laiminguosius bilie
tus ištraukti buvo pakviesta 
gen. konsulo žmona Asta Klei-
zienė, St. Semėnienė, S. Endri-
jonienė, Marytė Domanskytė, S. 
Plenienė ir dr. Vaiva Eringytė. 
Laimėjimų čekiai bus pasiųsti 
vėliau. 

Pabaigoje buvo pagal gimimo 
datą traukiami raguoliai, kurių 
vieną ištraukė Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas. Jis su 
kardinolu J. Bernardin buvo 
Lietuvoje ir ten kardinolui 
patiko reguolis, ta i klebonas ir 
šį nuveš Chicagos kardinolui. 
Programos vedėja M. Rudienė 
visų vardu pabaigoje padėkojo 
Ankų šeimai už paaukotus 
pyragus, kuriais galėjo skonėtis 
dalyviai. 

Pamažu skirstėsi svečiai, nors 
vėl oras buvo šaltokas. Visi 
buvo patenkinti vakariene ir 
neilga, nenuobodžia ir dvasią 
keliančią programa. — P n . 

VYČIŲ 36 K U O P O S 
DEIMANTINIS 
J U B I L I E J U S 

Chicagos Lietuvos Vyčių 36 
kuopa rugsėjo 29 d. švenčia 75 
deimantinį jubiliejų. Iškilmin
gos padėkos šv. Mišios prasidės 
šeštadienį 5:30 vai. p.p. Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje — Brighton Parke. 

Kviečia visus 36 kuopos na
r ius ir draugus šv. Mišių auko
je dalyvauti ir užpildyti visas 
vietas bažnyčioje, nes malda 
jung ia ir duoda s t ip rybės 
išsilaikyti ne t ik šeimos na
r iams, bet ir organizacijos 
veikloje. Vienybėje — galybė. 

Jubiliejinė šventės nuotaika 
tęsis rugsėjo 30 d., sekmadienį, 
su iškilminga vakariene, pro
grama ir šokiais Martiniąue 
restorane Evergreen Parke. 
Susitikimo valandėlė prasidės 
5:30 v. p.p., po to bus vakarienė. 

Jeigu norite linksmai praleis
t i vakarą su vyčiais, dar galite 
užsisakyti vietas, skambindami 
Evelynai Ožel iene i telef. 
312-254-7553, kur gausite dau 
giau informacijų. Jeigu atei
nantį savai tgal į švęstume 
mums artimo ir mielo draugo 
75-tąjį gimtadienį, norėtume, 
kad jo šventė praei tų kuo 
iškilmingiau ir kuo daugiau 
draugų ir artimųjų ateitų ir 
maloniausių linkėjimų norė
tume perduoti. 

Lietuvos Vyčių 36 kuopai 
sulaukus tokio garbingo jubilie
jaus, linkime nepailsti telkiant 
mūsų brol ius i r seses į 
lietuvišką vienetą, kur visi vie
ningai ir nuoširdžiai mylėtų 
savo senolių žemė. kalbą ir 
papročius, kad visi po garbinga 
Lietuvos vėliava, būtų ir liktų 
ištikimi savo tautai . 

E lena Sirutienė 

Teatro festivalio pirmininkė Nijole Martinaityte ir Jvmenu 
neneš rengėjos. Iš kairės: N Martinaityte. -I Krutuliene ir H 
apžiūri plakatu paroda Balzeko muziejuje 
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