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Landsbergio kalba 
Lietuvos gyventojams 

Vilnius. 1990 lapkričio 24 d. 
— Lietuvos Respublikos AT in
formacinis biuras praneša, jog 
šiandien per Lietuvos televiziją 
Lietuvos Respublikos piliečiams 
kalbėjo AT pirmininkas Vytau
t a s Landsbergis, apibūdinda
mas dabartinę Lietuvos padėtį. 

Tad supažindiname jus, ką pa
aiškino savo žmonėms Vytautas 
Landsbergis, atspausdindami 
kai kur ias iš t raukas iš to, 
beveik aliarmuojančio, pareiš
kimo, pridėdami savo antraš
tėles. 

Gorbačiovas — dešiniųjų 
belaisvis 

„Visuotinė krizė Sovietų Są
jungoj ak tyv ina arš iaus ias 
dešiniųjų jėgas. Tai seno tipo 
bolševikai, vien tankų ir kas
tuvų prievartą suvokiantys ka
ringi generolai ir pulkininkai, 
didžiarusi ški imperijos garbin
tojai su šovinistų neapykanta 
mažesnėms, o ypač laisvę 
pasirinkusioms tautoms Jie 
valdė, mes buvom valdomi, ir 
tai vadinosi „tvarka"'. Dabar 
taip nėra , todėl toks įsiutimas 
ir no ra s žū tbū t vėl viską 
„tvarkyti". Jų tarpe reiškiasi ir 
visai atviri raudonojo fašizmo 
skelbėjai, reikalaujantys kumš
čiu užkimšti burnas, nutraukti 
Sovietų Sąjungos reformas ir 
imtis persekioti demokratus, 
vartoti kruviną terorą kaip Tbi
lisyje i r Baku. Tokių atvažiuoja 
ir Lietuvą, kad čia paakintų 
vienminčius bendrapartiečius. o 
paskui Maskvoje aiškintų, ką 
čia neva sužinoję ir ištyrę. 

Visa sovietų kompartija slen
ka į dešinę, mat pažangiausi at
sisako bilietų, o M. Gorbačiovas, 
dar neseniai atrodęs kaip refor-
mininkas, savo partijoje darosi 
tų dešiniųjų vadas arba belais
vis — jų valios Sąjungos viduje 
ir prieš mus reiškėjas, vykdy
tojas. 

Kremliaus valdžios didžiau
sias rūpestis, kaip, nepaisant 
bado šmėklos, išlaikyti imperiją. 
Jie mikliai naudojasi proga, 
kurią gal ir patys sudarė — 
būtent Irako agresija — tada ap
simeta Vakarų draugais ir tikisi 
iš ten malonių. Ir viena tų malo
nių gali būti nepastebėjimas, 
kas atsitiks, jeigu prieš Baltijos 
šalis ar bent nepaklusniausią iš 
jų, vėl bus panaudota karinė 
jėga, prievarta". 

Negarbingi demokratijų 
poelgiai 

„Kad ka i kurių didžiųjų 
demokratinių šalių vyriausybės 
įstengia pasielgti nelabai garb
ingai, parodė įvykiai Paryžiuje. 
Iš tų įvykių bus ir gerų, naudin
gų pasekmių, bet vienas negeru
mas tas, kad gali pastūmėti 
Michailą Gorbačiovas į kokią 
naują klaidą. 

Tuo tarpu svarbiausi mums — 
įvykiai Maskvoje. Ten prisime
name antrąjį Lietuvos ir So
vietų Sąjungos delegacijų susiti
kimą spalio 20 d.: užsipuolimai, 
grasymai, jau sutartų dalykų 
atsisakymai, aiškus nenoras 
nors kiek eiti \ derybas. 

Prisimename draugų Ryžkovo 
\f Masliukovo ul t imatumą 
t r ims Baltijos šalims lapkričio 
10-ąją: jei nepaklusime jų val
dymui, tik norėsime normalios 
prekybos, tai nutrauksią viską, 
sugriausią mūsų ekonomiką ir. 
sukėlę didelių sunkumų, suprie
šinsią visuomenę, kad kiltų cha
osas dar didesnis negu pas juos. 
Prisimename kai kurių, galima 

sakyti, fašistuojančių deputatų 
kalbas Maskvoje, Aukščiausio
sios Tarybos posėdžiuose, ir 
paties prezidento Gorbačiovo 
diktatoriškas užmačias, visą 
savaitę rengtą ir vakar priimtą 
grėsmingą nutarimą". 

P ras idė jo šmeižtų b a n g a 
. ,Matome p radė tą naują 

šmeižto kampani ją p r i e š 
Lietuvą ir jos valdžią, permai
nas, nepriklausomybę. Tokia 
buvo užvakarykštė Maskvos te
levizijos laida. Tokie pasirodo 
kai kurie gražūs laikraščiai ir 
autoriai net iš Lietuvos. 

An t stalo nūnai d e d a m a 
Sąjungos su t a r t i s — b u s 
reikalaujama, spaudžiama ją 
pasirašyti. Ore skraido visokie 
žadamų „priemonių" te rminai 
— 10 dienų, dvi s a v a i t ė s , 
gruodžio 15-oji, IV Sovietų 
Sąjungos deputatų suvažiavi
mas gruodžio 17-ąją. Ten vėl 
šturmuos Gorbačiovą, kad j is 
net ginklu pultų Lietuvą". 

Net 4 d ienas galiojo 
„Gąsdintojai dar vis primena 

Trečiąjį suvažiavimą ir jo nu
tarimą dėl Lietuvos. 

Tas nutarimas, beje. nebega
lioja nuo balandžio mėnesio, 
taip jau buvo gudriai sugalvotas 
i r surašytas. Lietuvos nepri
klausomybės aktas ten skel
biamas negaliojančiu nuo kovo 
15, reiksią, keturias dienas net 
sovietams galiojo! — ir negalio
jant is , anot jų, kol a t s i ras 
respublikų vadinamo „išstoji
mo" įstatymas. Kas gi, seniai 
jau atsirado tas įstatymas, nors 
mūsų ir neliečiantis, bet nuo 
tada pasibaigė ir Trečiojo suva
žiavimo nutarimas dėl Lietuvos. 
Galėtų juk tą matyti , nebekar

toti , eiti į doras derybas ir 
po to gyventume geroje kaimy
nys tė je . Bet ne . sov ie tų 
prezidentas vis pakalba apie 
neva „savo" 15 respbulikų, pa 
grūmoja tai prezidentiniu valdy
mu, tai pašaudymu. armijos pa
naudojimu" „apginant" valsty
bę , kur ios , t i e s a , n i e k a s 
nepuola, bet iš to būsiąs blogųjų 
bes ipr ieš inančių , .po l i t in i s 
sutriuškinimas" ir panašia i" . 

Gorbačiovo kritika 
nesumažėjo 

Viršūnių konferenicjoje ieškota maisto 

Lietuvos Atstovai Prancūzijos 
Senate 

LIETUVOJE 

Vilnius , 1990 lapkričio 21 . 
(LIC) — Iš Vilniaus teleksu pra
nešė, kad Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos atstovai vakar lankėsi 
Prancūzijos Senate: estai — M. 
Laurist in ir L. Meri, latviai — 
J. Ju rkans , lietuviai — A. And
riukait is , K. Antanavičius, A. 
Saudargas ir V. Katkus. Susiti
k ime dalyvavo Senato atstovai 
Claude Hurlet ir Charles Scour-
ce, taip pa t nacionalinės a-
samblėjos atstovas Michel Pel-
chat (visi t rys išvardinti asme
nys rūpinasi Baltijos šalių klau
simais Prancūzijos parlamento 
abiejuose rūmuose). M. Pelchat 
parašė protestą dėl Baltijos 
šalių delegacijų pašalinimo iš 
Paryžiaus susitikimo. Taipogi 
šį trečiadienį bus pate ik tas 
paklaus imas Prancūzijos vy-

Vytautas Landsbergis 
lankysis JAV ir Kanadoje 

Washingtonas. 1990 m. lap
kričio 26 d. — Lietuvos Aukš
čiausiosios tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis gruodžio 
pradžioje lankysis Kanadoje ir 
JAV. Jis atskrenda į Montrealį 
gruodžio 5 d. ir vyksta į Ottawą, 
kur gruodžio 6 d susitinka 
Kanados ministrą pirmininką 
Bnan Mulroney ir Kanados 
parlamentarus. Gruodžio 7 d. 
Toronte kalbasi su Ontario 
provincijos m in i s t e r i u pir
mininku. Tą pačią dieną Lands
bergis susitinka su lietuvių vi
suomene. 

Gruodžio 8-9 d. jis vieši New 
Yorke ir programoje yra svar
būs pokalbiai su žydų orga
nizacijų atstovais ir ta ip pat 
susitikimas su lietuvių visuo
mene. 

Washingtone jis viešės gruo
džio 10 ir 11. Su prezidentu 
Bush Baltuosiuose rūmuose su
sitiks greičiausia gruodžio 10. 

Į Chicagą atskris gruodžio 12 
ir čia bus dvi dienas Būdamas 
Chicagoje Vytautas Landsber
gis susitiks ne tik su Illinois 

valstijas ir Chicagos miesto pa
reigūnais, bet taip pat bus progų 
su juo pabendrauti ir lietuvių vi
suomenei — jis bus su t inkamas 
aerodrome, taip pat planuojama 
v a k a r i e n ė ir s u s i t i k i m a s 
didelėje salėje. 

Lietuvos Aukščiausiosios ta
rybos p i r m i n i n k o ke l i ones 
paruošiamuosius darbus JAV 
vykdo Lietuvos atstovybė Wa-
shingtone, kuriai vadovauja 
Stasys Lozoraitis. Chicagoje 
sutikimo komitetui vadovauja 
advokatė Regina Narušiene ir 
Linas Norusis. Vytauto Land
sbergio kelionės datos gali 
keistis, tačiau „Draugo" skai
tytojai apie pasikeit imus bus 
kuo greičiausiai informuojami. 

nausybei parlamente. 
Claude Hurlet parašė kreipi

mąsi nuo 100 senatorių dėl 
Prancūzijos vyriausybes pozici
jos ir elgėsi> su Pabaitijo šali
mis. 

Prancūzų parlamentarai krei
pėsi į spaudą ir kitas masines 
informacijos priemones dėl už
vakar dienos elgesio su Pabal
tijo šalių atstovais. 

Vėliau įvyko Antanavičiaus ir 
Lauristis susitikimas su Pran
cūzijos pramoi i ninku Lauren 
Fabius. Buvo keičiamasi infor
macija apie situaciją Pabaltijo 
šalyse, kalbam. apie būtinybę 
greičiau steigt informacinius 
centrus. K. Antanavičius primi
nė, kad Europarlamentas yra 
žadėjęs sukurti delegaciją - ko
misiją Pabaltijo -alių reikmėms 
nagrinėti. Taip pat Europos ta
ryba ketina suteikti Pabaltijo 
šalims stebėtoj' statusą. L. Fa
bius tam pritar- ir iš savo pu
sės pažadėjo pa urėti, ką Pran
cūzija daro sav ruožtu. 

Šiandien Eur parlamente tu
rėjo įvykti disl< Jsija Pabaltijo 
šalių klausima -. K. Antanavi
čius turėjo k v ūmą ten daly
vauti. 

Sąjūdžio del< nacija parašė ir 
išplatino NGO evaldinės orga
nizacijos) p a r e g i m ą dėl Sovie
tų Sąjungos e sio ir pareika
lavo, kad Pab tijo šalių dele
gacijos vėl bū; pakviestos da 
lyvauti Paryž .us pasitarime. 

— Kaune laidojant nežinomo 
Lietuvos kario palaikus, per
keltus iš Giedraičių į garbingą 
vietą, ties kuria vėl liepsnoja 
amžinoji ugnis, lapkričio 23 d. 
AT p i rmin inkas Vytau tas 
Landsbergis savo kalboje pa
sakė: „Mūsų Tėvynė — Lietuvos 
Respublika — yra pavojuje". 
Kitą dieną, kalbėdamas Lietu
vos žmonėms, jis tai plačiau 
paaiškino. Kelias ištraukas 
skaitytojai ras šiame puslapyje 
šiandien, o kitas rytoj. 

— Redakcija gavo praneši
mą, jog Laisvės Lygos žmonės 
reikalauja ministerės pirminin
kės atsistatydinimo ir paskelbė 
atsišaukimą, kurio tekstas taip 

Maskva. — Kai Gorbačiovas 
sugrįžo iš Paryžiaus viršūnių 
konferencijos, kurioje 
užprotestavo prieš Pabaltijo 
užsienio reikalų ministeriu 
dalyvavimą, susilaukė vėl nau
jos kritikos už savo veiklą pa
čioje Sovietų Sąjungoje. 

Rusijos Respublikos preziden 
tas Boris Jelcinas pasakė, jog 
yra galima pravesti referendu
mą, kad žmonės patys pasisaky
tų, kiek duoti teisių pačiam pre
zidentui Gorbačiovui. „Rusija 
turi referendumo įstatymą ir 
mes galime jį pravesti", pasakė 
savo gyventojams Jelcinas. O 
kalbėdamasis su reporteriais jis 
vėl pabrėžė, kad būtina pripa 
žinti pilną suverenitetą Rusijai 
ir kitoms norinčioms atsiskirti 
respublikoms ir kad jos pačios 
turi pilną teisę kontroliuoti savo 
teritorijose esančius turtus bei 
visas gėrybes. \ 

Kalbos apie jo atstatymą 
Tuo pačiu m e t u v ienas 

garsiausių Gorbačiovo kritikų 
— pulk. Viktoras Alksnis, latvių 
kilmės, kuris yra Aukščiausio
joje taryboje, grupuojasi su kitais 
deputatais į vieną grupę, ruo
šiasi pasiūlyti Sovietų vadui at
sistatydinti, jei jis negali nieko 
daugiau padaryti atstatyti tvar
kai ir apginti centrinės vyriau
sybės „jsakymines sistemos 
galią per kitą mėnesį. Alksnis 
savo kritiką paskelbė „Soviets 
kąja Rossija" laikraštyje. Girdi, 
per 5 metus nedaug kas buvo 
padaryta. 

Sovietų valdžios kontroliuo
jamoje programoje nieko nebuvo 
pasakyta, kaip Sovietų delegaci
jos nariai dirbo užkulisiuose, 
norėdami gauti daugiau maisto 
iš Vakarų valstybių. Jie net 
dalino maisto produktų sąrašus, 
kokio jie norėtų g a u t i iš 
Vakarų. 

Dar viena 
„neklaužada" 

Kitas įvykis, kuris įvyko, kai 
Gorbačiovas buvo Paryžiuje, yra 
Azerbaidžano a t s i s akymas 
k l a u s y t i Centro valdžios 
įsakymų, kaip kad padarė ir 
kitos respublikos, kad būtų 
pri imti įsakymai kainų klau
simu. Jelcinas beveik kasdien 
kritikuoja Gorbačiovo vedamą 
liniją, o ypač, kad šiuo metu jam 
per daug teisių duota valdyti 
k i t u s . Atsakydamas \ tuos 
p r i e k a i š t u s . Gorbačiovas 
tepasakė, jog „visi esame at
sakingi už krašto likimą". 

Paryžiuje ieškota maisto 
Sovietų Aukščiausioji taryba, 

pakr i t ikavus i Gorbačiovo 
vedamą vidaus ekonominę 
politiką, vėl jam suteikė dar 
daugiau teisių tvarkytis su 
respublikomis imantis nepap
rastųjų priemonių. Bet šis 
p lanas yra sukėlęs daug 
nepasitenkinimo tose respub 

Girkalnyje s ta to 
bažnyčią 

Girka ln i s . — 1944 liepos 
mėnesį, traukiantis vokiečiams, 
mūšių metu sudegė senoji medi
nė bažnyčia. Laikini maldos 
namai buvo įrengti parapijos 
salėjt. Bet ir juos 1964 metais 
sunaikino ugnis. Kurį laiką 
bažnyčią ..atstojo Vengerskų 
kaimo valstiečio sodyba, kurią 
vė l i au pavyko perke l t i į 
miestelį Laikina bažnytėlė 
t o k i a m i n i a t i ū r i n ė , kad 
daugeliui pamaldų metu tenka 
stovėti po atviru dangumi. 
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atsisauMUK*. nui.v ~ , 
pat gautas. Jis yra skaldomojo likose, kurios jau prieš tai 
pobūdžio, todėl nespausdintinas, paskelbė savo norą atsiskirti. 

* ' ' *; Bet tokie panašūs deputatų 
pasisakymai, nebuvo leista per 
t rans l iuot i per televizijos 
„Vremia" programą, kuri 
plačiai perdavė Gorbačiovo 
pasirodymus Paryžiuje viršūnių 
konferencijos metu. Tačiau ne 
taip kaip Vakaruose, kad 
perdavė žinių agentūros . 

nes ne laikas dabar kovoti 
vienam prieš kitą, kai tautai pa
vojus. 

— Vytautas Landsbergis, 
Lietuvos AT pi rmininkas , 
išvykdamas iš Anglijos paliko 
du laiškus ministerei pirmi
ninkei M. Thatcher. Ji prašė, 
kad Landsbergis apibūdintų 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 
santykius . Landsbergis ta i 
padarė. Antrame laiške jis prašo 
žinių apie Lietuvos auksą, kuris 
buvo padėtas apsaugai Anglijo
je, kai Lietuva buvo nepriklau
soma. 

— Ingrida Bublienė savo pa
sikalbėjime „Tiesos" dien
raštyje teigia, jog būtina jau 

— Lietuvos Respublikos min 
pirm. K. Prunskienė vėl lankėsi 
Maskvoje ryšium su Sovietų 
min. pirm. norais valdyt i 
Lietuvos įmones. N. Ryžkovas 
verčia Lietuvą pas i l ik t i 
sąjungoje arba unijoje, kaip 

rastyje teigia, JUK uUw..« .,„„ dabar tai vadina Gorbačiovas. Ji 
dabar Lietuvos prekybininkams tarėsi su Rusijos pareigūnais ir 
„prisistatyti pasauliui". Ji pasi- sužinojo, kad Maskvai ir Lenin 

— „Tiesos" dienraščio re
daktorius Mindaugas Barysas, 
kurio metu buvo pašal intas 
užrašas nuo pirmojo puslapio 
„Visų šal ių p ro le ta ra i vie
nykitės" , eidamas 56-tuosius 
metus, mirė po sunkios ligos. Jis 
prieš dvejus metus lankėsi ir 
Amerikoje. 

— L i e t u v e Respublikos 
prokuratūra belaiko užėmę 
sovietų desar "inkai. Neseniai 
išvarytas Jurgis Bakučionis, 
pagrindinis k i '.- intojas Lietuvos 
politiniu kalimų bylose. 

— Vilniaus >ovysk. Julijono 
Steponavičiai- pasikalbėjimas 
buvo atspaus.: r tas italų „Pano
rama" žurn;. kuriame arki 
vyskupas, ta r; kitko, sako. kad 
„Praeityje va tybė persekiojo 
religiją ir l^rtyčią, kaip nei
giamus rei-K nius, siekdama 
juos nugaU? Dabar padėtis 
smarkiai k e asi. 

sako, jog iš pradžių ją stebino 
žmonių klausimai elementa
riausiais dalykais. „Bet po kiek 
laiko supratau, juk tauta tiek 
metų buvo praradusi savaran
kiškumą, privalėjo daryti tai. 
kas įsakyta: Kiekviena pradžia 
yra labai elementari". 

— Vilniaus radijas pranešė, 
jog nuo sausio 1 d. išvažiuojant 
iš Sovietų Sąjungos ir grįžtant 
reikės mokėti užsienio valiuta 
arba kaip buvo tarta „tvirta 
valiuta". Už vieną dolerį juodo
joje rinkoje dabar galima gauti 
nuo 18 iki 25 rublių. 

gradui reikalingas Lietuvos 
maistas. Už tai būsią galima 
gauti kai kurių žaliavų. 

— Maskvos televizijoje, kaip 
pranešė žurn. Donatas Pečiūra 
per Amerikos Lietuvių radiją, 
ka lbėdamas rus i ška i . A. 
Terleckas pareiškė, jog „Laisvės 
Lyga nedalyvaus protestuose 
prieš Sovietų armiją", o jis 
asmeniškai yra prieš šūkius 
„Ivanai, namo!", nes negalima 
užgaulioti nacionalinių jausmų, 
pasakė Terleckas Maskvos ko
respondentui ir nei žodio apie 
okupantą. 

Girkalnio naujosios bažnyčios ma 
ketas, kurios pastatymas užtruksiąs 
kelerius metus 

Šiemet pradėta naujos Sv. 
Jurgio bažnyčios statyba. Sena
jame šventoriuje jau baigiama 
išlieti jos pamatus. Naujuosius 
maldos namus projektavo kau 
niet is archi tektas Fel iksas 
S a k a l a u s k a s Šią s ta tybą 
numatoma užbaigti per penke 
r i u s metus. Ovalo formos 
bažnyčia puoš 37 metrų aukščio 
varpines bokštas Bažnyčia bus 
šviesi, pasižymės geromis 
akustinėmis savybėmis 

KALENDORIUS 

Lapkričio 27 d.: Virgilijus. 
Akacijus. Girdute. Maksimas. 
Skomant 

Lapkričio 28 d.: Rimgaudas. 
Rufas, Stefanija. Vakare 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:52. leidžiasi 4:23. 
Temperatūra dieną 58 1., 

naktį 30 1. 



KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago, 111. 60628 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

DRAUGAS, antradienis, 1990 m. lapkričio mėn. 27 d. KAI MORKA IR ŠYPSENA 
' — ŠIRDIES GILTINĘ GULDO 

ANT MENČIU 

Klausimas. Dabar kilo didelė 
maišatis mano galvoje,rūpinan-
tis kaip maistu apsisaugoti nuo 
sklerozės. Vietų, net ir gydytojai 
į šį reikalą žiūri pro pirštus, o 
kiti rėkiančiai pataria vienokią 
ar kitokią mitybą žmogaus svei
katos pagerinimui. Beveik kas
dien naujos dietos spausdina
mos įvairiuose laikraščiuose. 

Kaip geriausiai lietuviui 
orientuotis tokioje patarimų 
gausoje, kada tie patarimai 
dažnai vienas kitam priešta
rauja? Prašau būti man kelro
džiu dabartiniu mokslo parem
toje mityboje. Kitokio patarimo, 
tik savos nuomonės pareiškimo 
aš nė neprašau ir j tokį nekreip
siu dėmesio. 

KAI KAVĄ GERIANT 
GORČIAIS, VEIDE 

RAUKŠLĖS RENKASI 
SPIEČIAIS 

Klaus imas . Taip nekenčiu 
raukšlių, ypač ant veido. Gir
dėjau, kad geriant daug skysčių, 
jos netokios ryškios esti. Tik ne 
pas mane: gorčiais geriu kavą 
su pepsais ir nuo bokalo nenu
sisuku, o tos raukšlės pas mane 
spiečiais spiečiasi. Ką Tamsta, 
gydytojau, į tai pasakysi? 

A t sakymas . Ne tuos grūdus 
lesi. vištele! Reikia apšvietos, 
nes girdėdama, neišgirdai tie
sos: kava, arbata, pepsai nėra 
dalis skysčių, kuriuos Tamsta ir 
kiekvienas kitas turime gerti 
per 24 vai. Mat, jie turi šlapimą 
varančio kofeino: nuo jo padi
dėja vandens iš kūno ne
tekimas, ypač iš veido odos. Tai 
atsitinka ir svaigalus geriant. 
Taip nė vienas neturėtume 
elgtis. 

Jei norime sumažinti odos 
sausumą — joje „spiečiais" 
raukšlių spietimąsi. Tamsta, aš 
ir kiekvienas kitas turime ger
ti vandens mažiausiai dešimt 
' taip. dešimt), aštuonių uncijų 
(240 ml.) — vieno ketvirčio lit
ro talpos stiklinių per 24 valan
das, paliovus gorčiais gerus nuo
dus. Taip, paliovus! 

kada iš tikrųjų nė vieno tokio 
nebūsime pradėję. Taigi, ir čia 
atgimimas tieson, ypač medici-
niškon, yra būtinas kiekvie
nam. 

Sveikata ap ima žmogaus 
pilną kūno, proto, jausmų, vi
suomeniškumo ir asmenybės 
normalumą ir harmoningą susi-
balansavimą asmens su gamta 
ir jo pajėgumą tvarkytis su 
nuolat besikeičiančia aplinka. 
Taip pat sveikata yra dina
miškas, energingas, ritmiškas 
tvarkymasis, augant, vystantis 
ir tampant tampraus charak
terio asmeniu. 

Keičiantis laikams, turime 
griebtis veiksmingų, savyje 
išmintingumą didinančių darbų 
ir talkinti artimui, ypač tėvams 
savo prieauglį tokiu keliu ve
dant. Be šitokio atgimimo, da
bartinis mūsų darbas bus bo
tagu į vandenį pliauškinimas. 
Taigi, mediciniška šviesa ir 
kiekvieno didinimas savyje iš
mintingumo tegul esti mūsų 
takai, vedantys mus į prasmin
gesnį gyvenimą. 

A t sakymas . Ačiū Dievui už 
jo meilingą dosnumą: kad atsi
rado nors vienas šio skyriaus 
skaitytojas, raštiškai pasiža
dėjęs nepildyti įvairių čigonų, o 
taip pat ir mediciniškos litera
tūros nesekančiųjų patarimo, 
liečiančio sklerozės, ypač širdies 
arterijų sklerozės, atitolinimą. 

Neparengus dirvos, net ge
riausias pasėtas grūdas neatneš 
gero derliaus. Taip yra ir su 

1. Morka atskretina - išvalo 
priskretusias širdies arterijas. 
Šiomis dienomu- Dalias mieste, 
Texas valstijoje, .vyko šio krašto 
širdies ligų ž.novų suvažia
vimas. Jame pranešta, kad 
B-karotinas (B carotene), ran
damas morkose atskretina pri
skretusias širdies arterijas. Dar 
neatlikti tyrimai sužinoti, ar 
morkos apsaugo arterijas nuo 
priskretimo. 

Lietuvio galvai jau ir dabar, 
tų bandymų nelaukiant, aišku, 
kad kas jau uiakusias širdies 
arterijas atak aa-išvalo, tas, 
žinoma, pajėgia ir apsaugoti jas 
nuo priskretimo. Todėl iš
mintingas lietuvis, nieko ne
laukdamas jau nuo dabar pra
dės kasdien valgyti bent po 
vieną morką j vairiame pa
vidale. Lietuvio širdžiai ir sme
genims bus saugiau, kai kiek
vienas mūsiška kasdien suval
gys bent po tris morkas, tuo 
apsaugodamas viso kūno arteri
jas nuo priskretimo, o priskre-
tusioms padės jas atskretinti. 

2. Antras širdies ir smegenų 
arterijų giltines priešas yra 
nuoširdus šypsnys. Jau seniai 
medicina žino, kad asmens 
nežmoniškumas — jo pyktis, 
pavydas, kerštas, artimo apkal-
bėjimas — tas toks dažno mūsiš
kio užsiėmimas - gausina kūne 

OVO-LACTO 
VEGETARIŠKAS MAISTAS 

(ALVUDO DIETA) 

Per parą suvalgyk. 10-12 
kiaušinių baltymų, t r is valgo
m u s šaukštus safTlower (ar ki
tokio) all3jaus (tik ne palmių, ne 
kokoso), pusę puodelio rudų 
ryžių, porą bulvių, porą riekelių 
d u o n o s (plytos), ke tv i r t į 
puodelio avižų sėlenų (oat 
bran) , daug vaisių, daržovių, 
ypač riešutų, žirnių, morkų, 
pupų, pupelių, kopūstų. Išgerk 
4 puodelius nugriebto pieno 
(skim milk). Kai cholesterolis 
nukr i s iki 130 mg9c, galėsi ir 
žuvies valgyti. 
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DRAUGO pranumarata mokama iš anksto 

geru maistu. Kad jis galėtų savo _ kraujuje adrenalino ir kitokių 

Aišku, išversi akis ir pastatysi 
ausis iš nustebimo, nes niekada 
taip sveikai savo kūno negirdei. 
O protinga būdama, kol iš
mintingumo stokosi, ta ip ir 
toliau nesveikai elgsies — nuo
dingus grūdus lesi, kaip ir 
daugelis mūsiškių Tamstos 
aplinkoje kad elgiasi. 

Gerais skysčiais žmogaus 
kūno aprūpinimą medicina 
supranta kaip labai gausiai 
valgymą vaisių, daržovių, gė
rimą pieno, vandens ir tris kar
tus per dieną sriubų srėbimą. 
Žinoma, Tamsta su tuo nesu
tiksi tol, kol apsišvietus, bent 
truputį išmintingumo sulesi. 
Štai tuo reikalu toji šviesa. 

Žmogui sulaukus 20 metų, 
daugelis natūralių odos drėkin-
tojų — prakaito ir riebalų liaukų 
odoje užsidaro, s u n y k s t a . 
Tuomet suplonėja paviršutinis 
odos sluoksnis ir nebepajėgia 
taip gerai užlaikyti odoje drėg
mės, kaip pirmiau kad užlaikė. 
Dar čia tas Tamstos vištiš-
k u m a s pris ideda, les i ko 
nereikia ir nedrėkini odos kaip 
reikia: negeri užtenkamai van
dens papildyti kūno pašalintus 
skysčius, šlapinantis, prakai
tuojant ir kvėpuojant. 

Kūnui nesuteikiant kiek jam 
reikia vandens, jis jo pasiima iš 
kūno celių, imtinai ir odos celių. 
Tada Tamstos oda darosi sau
sesnė ir raukšlėtesnė — atrodo 
pase nėjusi. Čia mes sustokime 
ir pagalvokime, juk nė vienas 
mes nepildome nei Dievo, nei 
valdžios, Bažnyčios, medicinos 
nurodymų tol. kol bent kelis 
išmintingumo grūdus nesule-
same. Iš čia girtuoklių gir
tuokliavimas, ištvirkėlių iš
tvirkavimas, tinginių tinge 
jimas ir apsileidėlių nejgyvendi 
nimas medicinos patarimų, nors 
už tai žmogus anksti suluošta ir 
ne laiku akis užmerkia. 

Taip bus ir toliau, kaip buvo 
iki šiol, jei mes visi, įskaitant ir 
pamokslininkus, šiaudais da 
binsimes, dirvos — žmogaus 
asmenybes — neparuošę, jon 
gerus grūdus barstydami, ir 
tarsi mes gerus darbus darą. 

KAIP TEISINGAI 
IPURKŠTI VAISTUS NUO 

ASTMOS 

Klausimas. Daug rašėte apie 
astmą ir jos gydymą įpurškia
mais vaistais. Man nesiseka 
gerai įkvėpti įpurškiamus vais
tus. Gal galite patart i , kaip tai 
atlikti. 

Atsakymas. Daryk taip, kaip 
čia paveiksluose nurodyta. 

paskirtį atlikti, irgi reikia turėti 
gerą dirvą: pakankamo išmin
tingumo mūsiškį, nes tik toks 
vykdys kas jam patarta. Imkim 
pavyzdį kaip nereikia elgtis iš 
tų, kurie sėja dvasinį grūdą, 
neparengę dirvos: jie iki šiol 
tebekrenta į krūmus kartu su į 
asmenybe sumenkusiais, neiš
mintingaisiais ir todėl per du 
tūkstanius metų žmonės nė per 
aguonos grūdą netapo žmoniš-
kesniais. Tokie jie išduoda Kris
taus kančią ir mirtį. Taip bus ir 
toliaų. Ir išduos tol, kol minėti 
sėjėjai supras savo darbo tikrą 
paskirtį: padėti žmogui nuo 
mažens išaugti t ikru žmogumi, 
vaikų tėvams teikiant reikiamą 
pagalbą. Kai bus nuo vien 
kalbų pereita į lygia energija 
atsakančių darbų — tik tada 
krikščionybės grūdas ims nešti 
gausius vaisius. 

Prileidus, kad Tamsta esi iš
mintingas, manau,kad šis pata
rimas ne tik Tamstai, bet ir 
tokiems kitiems bus naudingas. 

chemikalų k.ekį. Pastarasis 
gausina cholesterolį kraujuje, o 
pastarojo gausa yra širdies gil
tinės tarnaitė. 

Išmintingumo bent kiek ne
stokojančiam mūsiškiui aišku, 
kad dabartinis mūsų žmonių 
vienas antram priešginumas 
yra mūsų širdies giltinės tarnas. 
Todėl visi iki vienam dabar su-
glauskime gretas ir vienas an
tram nemeluotai — nuoširdžiai 
padėkime. Liaukimės koliojęsi, 
o pradėkime nuolat kiekvienam 
šypsotis. Tas i šmin t ingam 
galimas, nieko nekainuojantis 
šypsnys išvarys iš mūsų tarpo 
giltinę už jūrių marių. J a u 
dabar, imkime, vienas ki tą 
pralenkdami, pakuoti Cari tas 
siuntinius vartotų — gerų rūbų 
ir tokios avalynės vaikams ir su
augusiems. Dabar, išplaukus 
laivui, jau kraunamas kitas. 
Savos širdies n a u d a i į j į 
kraukime savo dalį, minėtu 
adresu siųsdami siuntinius. Iš
tuštintos spintos įgalins mus 
džiaugtis, kad taip lengvai mes 
šildėme šąlančius. Paskutinį 
kartą kartojame adresą: Lithua-
nian Catholic Religious Aid, 
Inc. 351 Highland Blvd., Brook-
lyn, NY. 11207. Ant siuntinio 
galų užrašyti lietuviškai: Ca
ritas, senelių-vaikų namams. 

MOTERIS BIJO P A S E N T I 

Šis pavyzdys (nr. 1) rodo neteisingą astmos vaistų įpurškimą Migla apie 
burną rodo. kad puse vaistu net j burną nepatenka, jau nekalbant apie bron
chus. Purkšdamas , pasižiūrėk į veidrodį, ar tegul ki tas žiūri, ar pamatys tą 
miglą. Je i ji yra , elkis taip. kaip nurodyta pav 2, 3 ir 4. 

2 Ipurkstuvą laikyk tarp nykščio ir piratų 3 Burnon įdėk aparatėli Kad 
geriau stovėtų, gali lengvai sukąsti dant imis Pradek giliai ir lėtai įkvėpti 
ir taip darydamas, vieną kartą paspausk aparatėli — būtinai tik vieną kartą 
Nesučiaupk lūpų aplink aparatėl i 4 Dar kartą įkvepės pilnai, nekvepuok 
S sekundes tjet galu Tada iškvėpk per nosį Palaukes 5 minutes, dar kartą 
pakartok įpurškimą - pav 2. 3 ir 4 

Klausimas. Kaip geriausiai 
paveikti moterį, kad ji mestų 
rūkius? 

Atsakymas. Gyd. Michael A. 
Guidi, dirbąs Merrimac, MA, 
mediciniškoje spaudoje praneša 
savo patirt), kaip jis a tprat inąs 
moteris nuo rūkymo. Jis joms 
paaiškina, kaip cigaretė sen
dina jų veidus. Jis išaiškina 
nikotino ir smalų poveikį į 
kraujagysles: tie dalykai jas 
sendina, didina raukšles odoje. 
Pagaliau, tas gydytojas pataria 
palyginti veidus 40 m e t ų 
amžiaus rūkančių moterų su 
nerūkančiųjų. Tokia k a l b a 
sudomina moteris: jos atidžiai 
klausosi ir ryžtasi nus to t i 
rūkiusios. 

SKRANDŽIO 
NEŽALOJANTIS V A I S T A S 

NUO ARTRITO 

K l a u s i m a s . P a s k e l b ė t e 
geriausią vaistą relafen, o aš jo 
negaunu, nes vaistinė apie ji 
nieko nežino Ką man daryti? 

Atsakymas. Neik į silkių 
krautuve pirkti Biblijos. Vaistas 
relafen (cheminis jo vardas yra 
nabumeton, gaminamas vais
tų firmos Smith-Kline Bee-
cham. Pra-vkite gerose vais
tinėse - jos JI užsisakys ir Tams
tai Darduos 

Lietuviai Floridoje 
Juno Beach, Fla. 

P O P I E T Ė SU ANDRIUMI 
MIRONU-NORIMU 

Šių metų spalio 9 d. Juno 
Beach įvyko pirmieji pabendra
vimo pietūs po ilgos ir karštos 
vasaros. Susirinkę tautiečiai 
buvo maloniai nustebinti , kai 
b e n d r . p i rm . A. A u g ū n a s 
pranešė, jog ši popietė nėra 
eilinė, kad iš Daytona Beach 
y ra atvykęs rašytojas Andrius 
Mironas-Norimas su žmona Ona 
ir kad ši popietė skirta susipaži
n imui su jo premijuotu romanu 
jaunimui „Kelionė į Kauną". 

Tai buvo malonus siurprizas 
susirinkusiems svečiams ir net 
t r ims viešnioms iš Lietuvos. 
Gyvenant mažoje kolonijoje, 
kiekvienas kultūrinis pabendra
vimas ir ypač dabar, kai esame 
susirūpinę įvykiais Lietuvoje ir 
m ū s ų pačių l i e t u v i š k u m o 
išlaikymu Amerikoje, susitiki
mas su nauja lietuviška knyga 
yra itin brangus. 

Pradžioje bendr. pirm. Algis 
Augūnas supažindino su And
riaus Mirono-Norimo biografija 
ir kūrybos keliu nuo jaunystės 
iki šių dienų, pažymėdamas, jog 
Andrius Mironas-Norimas yra 
daugelio novelių bei romanų au
torius, savo literatūrinį darbą 
pradėjęs dar Nepriklausomoj 
Lietuvoj. Kelios jo novelės bei 
romanai yra premijuoti JAV 
Lietuvių Bendruomenės, „Dir
vos" laikraščio, Lietuvių Šaulių 
sąjungos ir Hamiltono Pensi
ninkų klubo. Be to, Andrius 
Mironas-Norimas y ra išvertęs 
keletą knygų iš anglų kalbos į 
lietuvių kalbą. 

Su 1985 m. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo komi
sijos premijuotu romanu jau
nimui „Kelionė į Kauną" supa
žindino Dalia Augūnienė. Ji 
iškėlė jaunimui skirtų knygų, 
k a i p Mark Twain 'o „Tom 
Sawyer". Dickens'o „David Cop-
perfield", Julės Verne'o „Aplink 
pasaulį per 80 dienų", Kari 
May'o „Winnet tou" ir kitų 
svarbą. Tai knygos, kurios ne 
t ik formavo j a u n ų žmonių 
charakterį, bet buvo neužmirš
tamos visą gyvenimą. Tų Kny
gų intriga įdomi, pagrindiniai 
veikėjai atstovauja arba blogį ar 
gėrį. 

U.S.A 
Kanadoje ir kitur i U.S.A. doli 
USA. savaitinis įsest iaida> 
Kanadoje ir kitur (šest. laida 
USA dol.) savaitinis 

metams 
$80 
$90 
$45 

$50 

16 metų 
$45 
$50 
$30 

$30 

3 men. 
$25 
$30 
$25 

$25 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turirų neatsako Skelbi 
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

DR. VIJAY BAJAJ. M.O.. S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
IPriklauso Holy Cross ir Crtnst ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, Chlcaflo 
Tai. (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai ) 

|Pirm . antr . ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

Kab. (1-312)735-4477; 
ĮR«X. (708)246-0067. aria (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEOICAL BUILDING 

6449 So. Rulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Išmintingieji mokosi iš kitų 
klaidų, kvailiai — iš savo. 

Lotynų priežodis 

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

3900 W 95 St. M l (708) 4220101 
Valandos pagai si;sitar.mą 

Pirmd 3 v pp-7vv .an l rd 12 30-3 \ p p 
trečd J ždaiyta ketvd t -3 v p p . penmd 

ir šeštd 9 v r .12 v p p 

6132 S. Kaozla Ava.. Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 449-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medica l Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies >r Kraujagyslių, Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES UGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago. III. 
Tai . (1 -312) 925-2670 

1185 Dunda* Ava. . Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

! 9055 S. Robarts Rd. . Hlckory Hllla. IL 
t rnyiia j vaka-js noo Hariem Ave 

Tat. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauio ligos 
Nechirurgims 'šsipletusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagai susitarimą 
Pirm., antr penkt 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir ( namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydyto|a 

3315 W 55 St . CH.cago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79^ Ave HickO'y HilK 
Tai. (708) 598 8101 
V HI P "* O ."*' S'J^f'T !""! Z\ 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko alomus 
2618 W 71 St St. 

Tai. (1-312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydyto;as r chirjrgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo speoai'Stas 
Sherrr-an ligonine Eigm IL 

Tai. 708-854-1050 
Skambinti galima 24 vai 

Tai . Kablnato ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava. . Ctcaro 

Kasdien i M 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt '2 IK: 4 vai popiet 

R U O Š I A M Ė S N A U J I E M S 
M E T A M S 

Naujų Metų rengimo komi
tetas jau ruošiasi 1991 metų su
tikimui, kuris įvyks St. Paul of 
the Cross bažnyčios salėje North 
Palm Beach. Salė šiais metais 
buvo remontuota, įdėtos naujos 
lubos ir grindys. Taigi dabar 
laukiame tik Šaunių svečių, o 
oras tai beveik garantuotas. 
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Pasirūpinkime tais 

KURIE PATYS JAU 
NEBEPAJĖGIA! 

Tautų civilizacijos laipsnis 
dažnai yra apsprendžiamas nuo 
to, kiek dėmesio y ra skiriama 
socialiniams reikalams. Čia pa
vyzdžiu buvo germaniškos tau
tos: vokiečiai, skandinavai ir 
šveicarai (kurie irgi dalinai yra 
germanai). Ten buvo pradėta ir 
įves ta social inė apsauga : 
visuotinas sveikatos draudimas, 
pensijos ir neturtingųjų aprūpi
nimas. Tad ten nebuvo duris 
varstančių ar prie kampų sto 
vinčių. Yra tautų, ypač rytų 
kultūros, kuriose vyresnieji yra 
labai gerbiami. Ten po vienu 
stogu sute lpa t r y s ar net 
keturios generacijos. Yra nor
malu ir priimta, k a d seneliai 
savo vaikaičius augina. Gal prie 
to, nors ir nenorom, bus ir čia 
prieita, kadangi vis daugiau ir 
daugiau yra dirbančių motinų. 
Norint nuo kaimynų neatsilikti, 
vieno čekio jau nebeužtenka. 

Amerika, nors mes palygi
namai neblogai gyvename, šiuo 
atžvilgiu prie pažangiųjų kraš
t ų nepriklauso. Praėjusiais 
metais socialiniu aprūpinimu 
Amerika tebuvo 18-toje vietoje, 
dabar gal dar žemiau nukrito, ka
dangi dabartinė administracija 
visas biudžeto skyles ir visą 
naštą bando ant pensininkų, 
našlių ir našlaičių pečių sudėti. 
Jeigu bus ir toliau taip einama, 
tai „medicare" t ik ant popie
riaus teliks. Rašančiajam karo 
metu Vokietijoje teko trejetą 
savaičių ligoninėje gulėti, ir už 
tai nereikėjo nė pfenigio mokėti. 
O prieš keletą metų čia už 
nepilną pusdienį ligoninėje 
p a t i k r i n i m u i p r a l e i s t ą — 
sąskaita 1600 dol. Iš kurių 
„medicare" tik 60% temokėjo 
(dabar dar blogiau yra!). Buvu
sios darbovietės draudimas už 
ligoninę tepradeda tik po 18 vai. 
mokėti. Tad 40% teko iš pensi
jos sumokėti. Gerai, kad gaunu 
palyginamai neblogą pensiją. 

Be čia aš nenorėjau apie save 
kalbėti, tik savo epizodą panau
dojau pavaizdavimui esamos 
situacijos, kadangi yra geriau 
kalbėti apie žinomus, o ne įsi
vaizduojamus re ika lus . Ra
šančiajam taip pa t yra gerai 
žinoma, kad didžioji dalis mūsų 
pens in inkų g a u n a žymiai 
mažesnes pensijas. Gerai, kol 
yra sveiki. Bet tik užtenka 
savaite kitą ligoninėje pagulėti, 
ir banke santaupų nebebus. 
Galime sveikatos draudimus 
turėti, bet nuo ligos tai dar 
niekas negali apsidrausti. Liga 
yra tokia viešnia, kuri nepra
šyta ateina. Ir beveik visų 
adresus ji žino. 

Tie, kurie yra nebepajėgūs ir 
gal kokios pagalbos reikalingi, 
yra ta karta, kuri lituanis
tines mokyklas, fondus steigė ir 
siuntiniais vargstančius Lietu
voje šelpė. Mes lietuviai pagrįs
tai didžiuojamės Chicagos 
Lietuvių opera, lituanistinėmis 
mokyklomis. Jaunimo centru, 
Lietuvių centru Lemonte ir dar 
daug kuo galime didžiuotis. Bet 
socialinėje srityje nesame pir
mose vietose. Si tema pas mus 
labai neaktuali buvo ir nemėg-
davome apie ja kalbėti. Galbūt 
vadovaudamies i l ietuvišku 
pasakymu: „nešauk vilko iš 
miško". O tas vilkas (senatvė) 
šauktas ar nešauktas — vis tiek 
ateina. Taigi kalbėsime ar 
nekalbėsime, t a i ji savaime 
nepranyks. Tik gal tiek, kad 

būsime mažiau pasirengę ją 
sutikti. Senatvė visiems ateina, 
o su j a ir įvairios bėdos. 

Vyresniųjų bėdos yra spe
cifinės, kurių jaunesnieji ne
pajėgia suprasti. Daug nesi-
smulkinant ir nepradedant 
detaliau aptar t i , jas galime 
padalinti į dvi dalis, būtent: 
fizines ir pas ichologines . 
Į pirmąją grupę įeitų jvairūs 
nega lav imai , nepajėgumas, 
nepajėgumas save prižiūrėti. O 
į antrąją, kur i yra gal net pla
tesnė ir daugiau komplikuota, 
kadanp i žmogaus j a u s m a i 
nesensta kartu su kūnu. o dėl to 
gaunasi daug komplikacijų, ner
vinių įtempimų ir depresijų. 
Daugelis y r a nustoję savo 
gyvenimo antrosios pusės, tad 
apima labai aštrus vienatvės 
jausmas. Tad ir vyresniems yra 
reikalingas suėjimas ir bendra
vimas, gal net daugiau, negu 
jaunesniems. Kadangi žmogus, 
kol dirba, tad visą la iką 
užsiėmęs, skuba — bėga ir net 
nėra laiko apie save galvoti. 
Vaikus užauginus ir į pensiją 
išėjus, situacija radikaliai pasi
keičia. Reikalinga surasti naują 
aplinką ir joje savo vietą. 

VISIŠKA VIENYBĖ YRA NEGALIMA 
Reikia pagalbos vieni kitiems, bet tik su sąlyga 

T a d t a m t iks lu i ir y r a 
vyresniųjų centrai. Lietuviams, 
žinoma, y ra malonesnė savo 
aplinka. Tad bent Chicaga yra 
laiminga.turėdama savo vyres
niųjų centrą. Centras yra Lietu
vių Bendruomenės socialinės 
t a rybos padal inys^ t ač i au 
žmonių ta rpe populiariai va 
dinamas Seklyčia. Joje vyresnio 
amžiaus žmonės jaučiasi, kaip 
savo namuose , kadang i 
aplinkui vyresni žmonės, pažįs
tami veidai. Taip pat joje vyks
ta įvairūs užsiėmimai, kurie yra 
pritaikyti vyresniems žmonėms 
ir jų poreikiams. Vyksta dak
tarų paskaitos ir yra tikrinamas 
kraujo spaudimas. Vyresniems 
p r i t a iky t a mankš ta ir net 
šokiai. Ir priedo yra socialinis 
c en t r a s , k u r i a m e gali pa
bendrauti. Tai gal ir yra svar
biausia. Taip pat nereikėtu 
užmiršti , kad yra duodami 
socialiniai patarnavimai ir pa 
tarimai. Kuriems yra būtinai 
reikalinga, tai nuvežami pas 
gydytojus. Nepajėgiantiems 
išeiti maistas išvežiojamas į 
namus. 

Taip pa t vyresnieji savoje 
aplinkoje sutinka ir praleidžia 
religines ir tautines šventes 
Čia yra rengiamos Kūčios ir 
Velykų pusryčiai. Ir reikėtų 
paminė t i , kad Kūčios yra 
švenčiamos ne gruodžio 10 d., 
bet gruodžio 24 d. Tad tie, kurie 
šeimų nebeturi, turi progos 
šventes sutikti lietuviškų t ra 
dicijų dvasioje. Panašiai yra 
paminimos ir tautines šventės. 
Dar daugiau, čia vyksta ir poli 
t inis darbas. Kai buvo renkami 
parašai, t a i Seklyčia buvo be
veik pagrindinė vieta, kurioie 
parašai buvo renkami. Reikėjo 
laiškus siųsti, ta i čia orga
nizuojamas jų siuntimas. Šiuo 
būdu buvo atlikta ne tik tauti
nė, bet ir psichologine veikla 
Vyresnieji patys gal nebūtų 
pajėgę t a i atlikti, o norėjo 
dalyvauti ir prisidėti prie tautos 
atgimimo. Tai gal pradžiugino 
jų senatvės dienas, kad jie 
neliko nuošalyje, bet aktyviai 
patys dalyvavo. 

J . Ž. 

Apie viendybę dažnai pakal
bama. Dažnai nesigilinama į šio 
žodžio prasmę ir manoma, kad 
vienybė nėra nieko daugiau, 
kaip vienokis manymas apie tą 
patį dalyką, apie tą patį tikslą, 
kurio visi siekia. Iš tikrųjų prie 
vieningo tikslo siekimo y ra 
daug kelių, daug priemonių. 
Teisingai sakoma quot capita. 
tot sententiae — kiek galvų, 
tiek nuomonių... 

Kadaise Vokietijos bendruo
menė, svars tydama veiklos 
metodus, savo rezoliucijoje 
paraše, kad „tautos vienybė yra 
aukšta vertybė", bet ten pat 
pasakė, kad „vienybė nėra 
aukščiausia vertybė". Vienodas 
galvojimas apie tą patį dalyką 
p r ive rč i amas t ik d i k t a t ū -
rišku< se kraštuose, kur valdžia 
mano, kad ji yra teisingiausia, 
geriausia, neklystanti. 
Visai skirtingai galvoja demo

kratiški kraštai ir demokratijoje 
išaugę žmonės. Jie gali būti ne 
tik skirtingų nuomonių apie 
tuos pačius dalykus, bet taip pat 
skirtingų įsitikinimų, konfesijų, 
pažiūrų. Juk visai netrukdo par
tijoms rungtis dėl valdžios, nes 
mano, kad jos geriausiai valdys, 
geriausių rezultatų pasieks savo 
tautos ar valstybės žmonėms. 
Gal tikrovėje taip nėra, bet t a s 
skirtingas galvojimas ir skir 
tingi planai yra demokratijos 
pažymiai. 

Nūnai neretai viešai išsireiš
kiamą, kad skirtingų nuomonių 
yra išeivijos paskiros organizaci
jos, skirtingos nuomonės juo 
labiau yra ir tėvynėje laisves 
besiekiančių galvose. Ginčai ne 
visuomet atneša t ik laisvę, bet 
skirtingų nuomonių pareiški
mas, neužgaunant kito pažiūrų, 
nėra kenksmingesnis už prie 
vartinį suvienodinimą. 

Išeivija negali rasti kelio 
pagelbėt i va rgs t anč ia i ir 
laisvėjančiai tėvynei, o yra 
t a rp savęs susiskaldžiusi į 
daugelį fondų, fondelių, veiklos 
skirtingų metodų, siekiančių 

G E D . A. ŠAUKLYS 

pagelbėti pagalbos reikalin
giems. Ar pasisek i visuomet tik 
pagelbėti , norint save apreikš
ti, t a i k i tas klausimas. Bet iš 
tėvynės ateina skundai, kad ir 
išeivija ne visuomet pataiko 
padėti, nors turi -r gerus norus. 

Nereiktų tuoj užsigauti, jei 
tėvynės žmonės, ypač iškentę 
Sibiro tremtį ir košmarinius 
vargus, priekaištauja ten at
silankiusiems ar ten siuntinius 
n u s i u n t u s i e m s Čia r e ik i a 
žinoti, kad ir ten yra speku
liantų, kurie tik pasinaudoja 
išeivijos gera širdimi ir nesu
gebėjimu susiklausyti. 

Iš čia ten ir :š ten čia šiuo 
metu atsilanko tokia daugybė 
žmonių, kad me< anksčiau net 
negalėjome t ik tu Jų prane
šimai ne visuomet yra tik gera 
pasaka . Labai vienodi tie pra
nešimai ir visuomet teisūs bū
na t ik tos grupes, kuriai ats
tovauja pranešėjas. Tiek čia, 
t iek ten reikia gerai atsijoti 
visus pranešimus, gautus skun
dus, palyginti juos vienus su 
kitais , ypač su artimųjų grupių 
žmonių nusiskundimais, nes jie 
mažiausiai nutolsta nuo tiesos. 
O kai nusiskundimai žmonėmis, 
viešai besireiškiančiais, eina 
kas kartą pakartotinai apie tuos 
pačius veikėjus, tai ir jie, ir mes 
lengviau galime tikėti. Bet tas 
tikėjimas yra tik sąlyginis, kaip 
sąlyginis patikimumas prane
šima teikiančio tniogaus. 

Išeivi ja nepalygint i dau 
giau turi materialinių gėrybių, 
nors jos sunkiai yra uždirbtos ir 
ne lengvai švaistomos. Padėti 
savo artimiesiems savo kraštui, 
savo tėvų gimtinei yra išeivijos 
pareiga. Bet tai neatpalaiduoja 
nuo išminties, nuo protingo ap
sigalvojimo ir apskaičiavimo. 

Ten siunčiami daiktai, ypač 
vaistai, turi būti tikrai atrinkti, 
o ne paimti iš sandėlių, kai 
nebuvo progos jų dalintojams 

Pusseserės Nida Tijūnėlyte ir Vaiva Vygantaite kalbai Lietuvos reikalais 
su nauju Illinois gubernatorium J. Edgar. 

Nuotr I. T. 

la iku at iduoti i r smulk
menų ėmėjams laiku patik
rinti. Kad yra nusiųsta vaistų, 
praradusių savo gydomąsias 
galias, kad yra vaistų, kuriuos 
nežino nei gai les t ingosios 
seserys, nei gydytojai kaip var
toti, tai tikra. Tai žino ir patys 
siuntėjai, nors j ie neturėjo 
blogos valios, tik negalėjo visų 
paketėlių apžiūrėti. 

Materialinės gėrybės ne vi
suomet atstoja tas dvasines ir 
kultūrines priemones, kuriomis 
daugelį metų saugojami paverg
tieji nuo Vakarų „nuodų" 
Šiandien gali išeivijos pagalba 
įsigyti. Knygų ar laikraščių, 
ypač žurnalų siuntiniai yra 
jiems taip pat reikalingi, kaip 
vaistai ir kitos materialinės 
gerybės. Negalima net sužinoti, 
ar visas knygas išrinktieji 
asmenys ar institucijos gauna, 
bet tai negali sulaikyti nuo 
pagalbos teikimo, nuo knygų 
siuntimo, kol jas galima siųsti. 

Viena turi išeivija žinoti, kad 
ir tėvynės, nors ilgai pavergtos, 
meniniai ansambliai, chorai, 
šokių vienetai gali suteikti 
išeivijai dovanų, kurių pati išei
vija jau nebegali pasidaryti. Bet 
ir čia turi būti saikas. Negali 
Lietuvos dainininkai — kartais 
tikrai menkos vertės — užmušti 
išeivijos kultūrinių vienetų, 
negali pavergto krašto ansamb
liai, atsiųsti su palydovais, 
užmušti šio krašto dainos šokio, 
vaidybos vienetus. 

Laikinai tai džiugina, kaip 
džiugina kiekvienas svetimas 
dalykas. Bet išeivijoje reikia 
išlaikyti nuolatinius šokėjus ir 
dainininkus, kultūrininkus ir 
rašytojus, visuomenininkus ir 
politikus. Neatstoja skirtingos 
nuomonės, ypač įaugusios į 
kraują per daugelio metų auk
lėjimą, kurios ne visuomet 
išeivijai naudingos. Tai jaučia 
vyresnieji, bet dar labiau jaučia 
ir mato jaunesnieji, kurie yra 
skirtingo auklėjimo, skirtingo 
mokslo ir skirtingų pažiūrų. 

Vienybė tiek išeivijoje, tiek ir 
laisvėjančioje tautoje yra bū
tina. Bet j i t i k ra i nė ra 
aukščiausia vertybė, kad jai 
būtų galima viską aukoti, už
mirštant skirtingumą prigim
ties auklėjime, skirtingumą 
veikloje, skirtingumą meninio 
ar kultūrinio dalyko priėmime. 
Ne viskas, kas nauja, jau yra 
gera. Ne viskas, kas ateina iš 
tėvų krašto, jau naudinga. 
Būtina vieniems kitus labiau 
suprasti, vieniems kitus gelbėti, 
kai yra reikalas. Bet viskas turi 
remtis protu, išmintimi ir at
sargumu, kad vieni kitų neuž-
gautume. 

VAKARŲ 
INTELEKTUALAI UŽ 

PABALTIJO 
NEPRIKLAUSOMYBĘ 

Pastaruoju metu Amerikos 
spaudoje sumirgėjo užuominos, 
jog netrukus pasikeisianti Wa-
shingtono politika Pabaltijo 
atžvilgiu. Esą, jau artėjama prie 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo. Tos užuominos kol 
kas nepasitvirtino, bet tokių 
pasikeit imų re ika lau jan tys 
balsai stiprėja. Pabaltiečių siekį 
remia daugelis Amerikos ir Di
džiosios Britanijos intelektualų, 
kurie jau seniai ragina savo 
vyriausybes aktyviai remti Pa
baltijo nepriklausomybės žygį ir 
savo raginimus paremia sva
riais argumentais. 

Vienas tokių Pabaltijo sąjun
gininkų Amerikoje yra profeso
rius Jan T. Gross, Sovietų Są
jungos ir Rytų Europos studijų 
direktorius Emory universitete. 
The New York Times knygų 
recenzijų skyriuje jis 1990 m. 
liepos 22 d. taip rašė „Vakarų 
pramonės galiūnai ir politiniai 
vadovai turėtų nepamiršti, kad 
iš 1989 metų revoliucijos 
pakilusi pasikeitimų banga 
apima 200 milijonų žmonių, 
gyvenančių tarp Vokietijos bei 
Rusijos. Čekai, slovakai, veng
rai, chorvatai, serbai, rumunai, 
bulgarai, lietuviai, latviai, estai 
ir — žvelkim į priekį — ukrai
niečiai yra ateities Europos 
pliuralizmo iždas. Patyrę rusų 
ir vokiečių dominavimą, jie ne
išsirikiuos pak lusn ia i kaip 
kokie satelitai ar kitų klientai, 
jei tiktai jiems bus suteikta 
galimybė ir medžiaginė pagalba 
susikurti suverenią egzistenciją. 
Mūsų užsienio politikos planuo
tojai (kas jie ir kur gi jie buvo?) 
gal ir jaučia pagundą kitaip elg 
tis, bet jie neturėtų apsiriboti 
įvykiais Sovietų Sąjungoje ir 
Vokietijoje. Mes turime jiems 
priminti, kad jie nenuleistų 
akių nuo vidurio srities tarp tų 
dviejų šalių. įvairumas retai 
kenkia demokratinei politikai, 
kuri dažnai iš jo semiasi stipry 
bės". 

Amerikiečių profesorius 
primena, kad kur tiktai iškilo 
autentiški politiniai vadovai ir 
kur tautinės bendruomenės su
gebėjo spontaniškai susior
ganizuoti, ten komunistų val
domų valstybių skeveldros bu 
vo provizoriškai sumūrytos į 
normalų politinį pliuralizmą. 
Dėl to Gorbačiovas neturėtų 
stabdyti Paba l t i jo tau tų 
nepriklausomybės žygio, nes jei 
jam pavyktų nustumti Pabaltijo 

nepriklausomybės šauklius ir 
pažeminti tuos. kurie atvirai 
pasišventė kovai už suvere
numą ir nepriklausomybę, jis 
tuomi labai pakenktų „pere-
s t roikai" . Demoralizuotų ir 
pažemintų pavaldinių jam jau 
p a k a n k a pačioje Sovie tų 
Sąjungoje. 

Panašiai argumentuoja britų 
rašytojas Timothy Gart ,>n Ash, 
girdi pag r ind inė epochinių 
pasikeitimų Europoje priežastis 
yra Rusijos imperijos žlugimas 
(The New York Review of 
Books, 1990.PvM4). Tasai žlugi
mas mandagiai nesustos prie is
toriškai dirbtinų, prievarta 
sudary tų Sovietų Sąjungos 
sienų, kaip mums jau skelbia 
Pabaltijo, Kaukazo ir Vidurio 
Azijos tautos, ta i tėra sienos 
t a rp v id inės ir i šor inės 
imperijos. 

Anot Ash'o, gali būti . kad 
Vakarų vadovai šiuo metu at
sargiai remia Pabaltijo res
publikų nepriklausomybės dek
la rac i j a s , vadovaudamies i 
kokiomis nors rimtomis taktiš
komis priežastimis. Tačiau tie 
vadovai padarytų didelę klaidą, 
jei jie planuotų Europos ateitį 
tikėdami, jog Sovietų Sąjunga ir 
toliau egzistuos nesuskilusi Tai 
būtų ne tiktai moralinė, bet ir 
analit inė klaida. Istorija rodo, 
kad imperijų žlugimas nesustoja 
pus iauke ly je . Aišku, būtų 
geriau, kad Sovietų Sąjunga 
taikingai ir darniai pereitų į 
demokratišką federaciją, konfe
deraciją ir ,.commonwealth" 
vadinamą suverenių valstybių 
draugiją. Bet imperijai byrant, 
greičiausiai nebus išvengta kon
fliktų ir smurto. 

Pripažindamas, kad rusų poli
tikoje Gorbačiovas nėra didžiau
sia blogybe, britų autorius pa
brėžia, jog yra ir geresnių gali
mybių. Tai naujieji nekomunis
tiniai politiniai judėjimai ir par
tijos, pasisakančias už libera
linę demokratiją, visuomeninį 
rinkos ūkį ir įstatymu paremtą 
valdžią. Šiuo metu Gorbačiovas 
daugeliui atrodo esąs mažesnis 
blogis. Bet kas atsitiko Rytų 
Europoje 1989 metais turėtų 
būti perspėjimas tiems, kurie 
nori, kad mes realizmo dėlei 
atsisakytumėme savo principų 
ir tikėjimo. „Tai, kas buvo taria
mai neįmanoma, virto tikrove" 
— primena britų autorius. 

pel 

Duokite gi labiau įtikinantį 
Dievo buvimo įrodymą, kaip tas 
jausmas žmoguje — suprasti kas 
gera ir kas bloga. 

Moltke 

Žmogus — tragiškas medis. 
J i s l a u k i a vaisių, dar 
nepražydęs, ir nori žydėti, jau 
numetęs vaisius. 

Anonimas 

SKRYDIS APLINK ŽEMĘ 
Kelionė p e r p e n k i s k o n t i n e n t u s 
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Išėjom iš mečetės laukan per sunkia^ - :limo 
užuolaidas ir pakliuvom tiesiog į l ietaus liuli- Lyja 
kaip reikiant ir dar šaltas lietus, o vienas iš m"- l vyrų 
dar su trumpom kelnėm žingsniuoja. Paskatomis 
pasieniais skubam prie autobusų, nes niekas n»' rime 
skėčiu. Tačiau praktiški turkai prisistato su iš.' stais 
lietsargiais, siūlydamiesi palydėti iki autob.-ų už 
vieną dolerį. Dolerio neduodame ir, sulyti, pasiniame 
autobusą. 

Mūsų naujas vadovas tu rkas nemėgsta k; '" t i ir 
mažai aiškina, bet pradžioje įspėjo, kad Turk!]' "ikia 
vengti bankų ir taksi vairuotojų, kurie dai. tusia 
nupiešia. Taksistu kainų nežinau, nes del trump" laiko 
neteko išbandyti, o apie bankus — patikėjau \> i matęs 
laikraštyje jų skelbimus. An^'ų kalba laikraštv • buvo 
paskelbta, kad už padėtus pinigus bankai mok ' mpy-
tojams tarp 49r2-63<*. o už paskolinamus pinigus 
skaito tarp 100^ ir 110^ . Turkijos pinigas turi labai 
žemą kursą: už doleri duoda 2.297 liras. Lietui vis 
nesustojant, pasiekiam Sheraton viešbuti. * įname 
apsistojam. Mūsų lagaminai j au buvo atvežti ir 
sustatyti prie durų. tad skubėjom persirengti -•'• snius 
drabužius. 

Kiek persiu arke ir pavalgė važiuojam į kilimu dir
btuve, kur turkiški kilimai audžiami ir parduodami. 
Pačios gamybos neparodė, tik labai plačiai ai4'* " ' apie 

jų audimą. Kiekviena Turkijos provincija turi savitas 
spalvas ir skirtingus raštus. Prie kilimų rišimo dirba 
jaunos mergaitės 7-13 metų amžiaus, nes tik jaunų 
pirštai sugeba tuos rišimo mazgus padaryti Kadangi 
yra mokyklinio amžiaus, tai dirba tik po keturias 
valandas kasdien ir po to lanko mokyklą.Gerą kilimą 
padaryti užtrunka iki dviejų metų, tačiau rankomis 
rišti kilimai išsilaiko pe r 100 metų nepasikeitę. Tų 
kilimų kainos ir čia aukštos, bet perpus pigiau išeina 
perkant čionai, negu Kanadoje — 2400 kv. pėdų kilimas 
kainuoja virš 1000 dol Mūsų grupės vadovė čia pirko 
kilimą, kuris kainavo 600 dol. ir buvo labai patenkin
ta, gerai nusipirkusi Krautuvė vėliau pirkinius 
pasiunčia į Kanadą. 

Netoli kilimų krautuvės yra didysis bazaras, į ku
rį nueinam, smulkiam lietui įkyriai krapnojant. šis 
bazaras buvo pagrindinis pirkimosi centras Otomanų 
imperijos laikais ir liko svarbus ir šių dienų gyvenime 
Čia sutelkta apie 4,000 visokiausių krautuvių, 
daugiausia aukso ir odos išdirbinių. Visos po vienu 
stogu. Einant dideliu koridorium, abiejose pusėse išsi
rikiavusios krautuvės, o koridorius nusitęsia gal 
kilometrą, su keliom šoninėm alėjom Pardavėjai 
keliomis kalbomis kviečia jeiti j vidų pasižiūrėti 
prekių. Įžengus vidun, tuojau pasiūloma karštos ar
batos ir besiiirbčiojant arbatą, prasideda derybos dėl 
kainos. Pirkti iš karto neapsimoka, nes pardavėjai 
užsiprašo žymiai brangiau, todėl niekad nereikia 
pasiūlyti daugiau kaip pusę užprašytos kainos. 

Einant koridorium vos prasistumiam pro žmones, 
kurių minios juda į visas puses. Atrodo, kad visas 
Istambulas čia suplaukęs, bet jų tarpe ir daugybė 
turis tų ieško pirkinių. Pavaikščioti, pasižiūrėti į 

prekes, kad ir nieko neperkant ir pajusti tą visą rytie
tišką atmosferą vis tiek jdomu 

Išvyka Bosforo sąs iaur iu 

Kitą rytą dangus apsiniaukęs, ir rūkas dengia 
Istambulo miestą Vėliau pradeda lynoti ir ta ip visą 
dieną nematėm saulės. Sį rytą laukia kelionė per Bosfo
ro sąsiaurį, kuris jungia Europą ir Aziją. Čia taipgi 
susieina Juodoji ir Marmuro jūros. Atvažiuojam į Ka 
batas jūros krantinę iš kur su privačia jachta 
„Taškent" plaukiame Bosforo sąsiauriu Toje vietoje 
sąsiauris nėra labai platus — atrodo kaip didele upe 
Abi kranto puses apstatytos namais, senoviniais 
rūmais, mečetėmis. Taip pat šioje pakrantėje stūkso 
didžiulis fortas, kuris senais laikais kontroliavo visą 
jūros judėjimą, praplaukiant pro Istambulo miestą. 

Jachta, į kurią sulipam, turi du denius ir keliau
jame tik mūsų grupe. Rūkas šiek tiek prasiskleidžia, 
bet lietus vis krapnoja ir stiprus, šal tas vejas siaučia, 
tad ant atviro denio per šal ta stovėti. Dauguma susė
dame dengtame denyje ir per langus stebime 
praslenkančius vaizdus. Vos tik jachtai pradėjus 
plaukti, paliekame tolyje stūksantį, aukštai pakabintą 
tiltą per Bosforo sąsiaurį. 

Vadovas per garsiakalbį aiškina praplaukiamas 
vietas ir primena, kad Turkija yra 980 musulmonų 
kraštas, bet religija yra atskirta nuo valstybės ir 
penktadienis nešvenčiamaakaip arabų kraštuose, bet 
yra darbo diena 

Bus daugiau) 

i 
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PAGAL B \ LIETUVAI IR 
KALĖDINĖS DOVANOS 

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

CLASSIFIED GUIDE 

Balfo direktorių ir svečių suvažiavime Clevelande. Nuotr VI. Bacevičiaus 

BALFAS DAR LABAI REIKALINGAS 
Balfo direktoriai, suvažiavę į 

Clevelandą, visą lapkričio 10 
dieną svarstė, kaip galima 
sėkmingiau atlikti padidėjusį 
šalpos darbą. Y p a t i n g a s 
dėmesys buvo skirtas Lietuvai, 
kur iš Sibiro grįžę paliegę trem
tiniai, ligoniai ir invalidai, 
daugel is iš jų ne tu rėdami 
artimųjų, tiesia pagalbos ranką 
\ išeivijos lietuvius. Našlai-
tynuose yra apie 10,000 vaikų 
pamestinukų. Niekas nežino 
kas jų tėvai ir kur jie yra. Atsi
randa nedaug geraširdžių, kurie 
pasir inktą vaiką prisimena 
dovanėlėmis. Tokie vaikai savo 
geraširdžius vadina tėvais. 

Suvalkų trikampio ir kitų 
k raš tų lietuviai bei š iame 
krašte bandydami įsikurti tau
tiečiai reikalingi pagalbos. 
Nemažą problemą sudaro geres
nio gyvenimo ir nuotykių ieško
tojai, kurie, gavę paramą iš 
Balfo, eidami pas lietuvius, 
skundžiasi, kad Balfas nieko ne
davė. Balfo darbininkų gretos 
retėja. Ant tebedirbančiųjų 
krinta šalpos darbo našta, kurią 
da r pasunkina kai k u r i e 
asmenys tvirtindami, kad Bal
fas jau nereikalingas, nes veikia 
daug kitų fondų, kurie skiria 
paramą Lietuvai. Besiklausant 
pranešimų ir diskusijų įsitikini, 
kad Balfas yra labai ir labai 
reikalingas. Kiekvienas turi 
teisę duoti ar neduoti, bet neturi 
teisės įvairiais neteisingais 
prasimanymais sunkinti šalpos 
darbą. Mes neturime pavargti 
šelpdami vargstančius. Šių 
rūpesčių vedami pradėjome 
suvažiavimą. 

Metinį Balfo direktorių su
važiavimą pasveikino Clevelan-
do skyriaus pirmininkas Vincas 
Apanius. Invokaciją sukalbėjo 
kun. Gediminas Kijauskas. 
Direktorių pirmininkui Vladui 
Pažiūrai negalėjus atvykti , 
suvažiavimui pirmininkaut i 
tekodr Pranui Rūdininkui Pa
gerbus mirusius, sekė centro 
valdybos Marijos Rudienės 
sveikinimas. Priėmus darbo
tvarkę ir praėjusio direktorių 
suvažiavimo protokolą, buvo 
sudarytos mandatų ir rezoliu
cijų komisijos. Mandatų 
komisiją sudarė Gailute Dė-
diniene ir Antanina Repšiene. 
Rezoliucijų komisiją sudarė Vla
das Audėnas. Vytautas Kasniū-
nas ir Stasys Garliauskas. 
Suvažiavime dalyvavo 13 direk
torių ir 18 įgaliotiniu Vla
dui Pažiūrai del ligos pasi
traukus iš direktorių pirmi
ninko pareigų, naujuoju pirmi
ninku vienbalsiai išrinktas 
Rimtautas Dabšys. Suvažia
vimui sekretoriavo Grasilija 
Meiluvienė. 

Pranešimus atliko centro 
valdybos ir spaudos komisijos 
nariai Kadangi visuomenė 
domisi kur Balfas išleidžia 
pinigus, paminėsiu centro 
vaidybos iždininko Kosto Če
paičio pranešimą. Duomenys 
yra iš pajamų ir išlaidų apyskai 
tos už 1990 metu pirmuosius 
devynis mėnesius. Bendros 
aukos gautos tiesioginiai* 
23,468 dol. Bendros aukos įgau
tos iš skyrių(91.223 dol Narių 

mokesčiai 3,119 dol. 
Vasario 16-tos gimnazijai 

gauta 31,521 dol. 
Specialiems fondams, kur 

aukotojai yra paskyrę įvairioms 
organizacijoms, institucijoms ar 
asmenims 31,338 dol. Paskirta 
šalpa Lietuvai 62,738 dol. per 
Tremtinių klubą iš Sibiro grįžu
siems, vargstantiems, sene
liams ir ligoniams. Suvalkų 
trikampyje ir Lenkijoje gyve
nantiems lietuviams išleista 
22,187 dol. Vasario 16 gimnazi
jai buvo pasiųsta 34,066 dol. \ 
šią sumą įeina rėmėjų ir būrelių 
aukos, stipendijos ir Balfo auka 
2700 dol. Minėtina, kad Balfo 
administracinės išlaidos yra 
labai mažos — trijų tarnautojų 
išlaidoms 17.241 dol. Ne vienas 
iš centro valdybos nar ių 
kelionėms ar su darbu suriš
tomis išlaidomis nėra gavęs iš 
kasos nė vieno cento. 

Marijos Rudienės pranešimas 
užtruko arti trijų valandų. Ji su 
vyru Antanu dalyvaudama kar
dinolo Bernardino delegacijoje, 
Lietuvoje daug ką pamačiusi, 
patyrė kaip labai reikalinga pa
galba buvusiems Sibiro tremti
niams, seneliams, ligoniams ir 
vaikams be tėvų. Jai važinėjant 
po Lietuvą teko sutikti Sibiro 
tremtinių, kurie dėkojo už Balfo 
pagalbą. Ji papasakojo, kaip 
Balfui žinomais keliais lietu
viams tremtiniams buvo siun
čiami miltai, riebalai ir cukrus. 
,.Jūsų siuntiniai mus išgelbėjo" 
— pasakė solistė Nijolė Ambra
zaitytė Marijai Rudienei, per 
suvažiavimą Clevelande. Iš 
Sibiran išvežtų 300.000 lietuvių 
tremtinių sugrįžusieji susiorga
nizavo į Tremtinių klubą. Balys 
Gajauskas,išbuvęs tremtyje 37 
metus,Marijai Rudienei parodė 
kokiuose vagonuose jie buvo iš
vežami. Lietuva dar nėra laisva 
ir tokių vagonų grėsmė yra 
reali. Dar ne visi kaliniai yra 
iš leist i iš ps i ch ia t r in ių 
ligoninių. Ji patyrė, kaip sovie 
tinė sistema sugadino žmones, 
padarydama juos tinginiais ir 
girtuokliais, kurie nori gauti 
viską už dyką. 

Laike blokados Balfas buvo 
pirmoji organizacija sėkmingai 
pasiuntusi į Lietuvą vertingus 
va i s tus . Su d ė k i n g u m u 
prisiminė seseles kazimierietes, 
paaukojusias už 77,000 dolerių 
vaistų ir su širdgėla pasakojo 
apie mūsų ir amer ik ieč ių 
spaudoje vieno daktaro parašy
tus tendencingus straipsnius. 
P r i s iminus i še lp iamuos ius 
Suvalkų trikampyje pastebėjo, 
kad Balfas labai rūpestingai 
patikrina kartoteką, kurioje yra 
2000 pavardžių, kad būtų 
šelpiami tik lietuviai, kurie 
tikrai reikalingi pagalbos. 

Po pranešimų vyko diskusijos 
bei pasisakymai šalpos reikalu 
bei naš la i tynuose la ikomų 
vaikų krikšto ir jų paramos 
reikalais. 

Išsemus suvažiavimo progra 
mą liko nedaug laiko poilsiui. 
Reikėjo skubėti i vakarienę. Ne 
vien pavalgyti, bet ir pasiklau
syti iš Lietuvos atvykusios ir 
Clevelande viešinčios solistes 

Nijolės Ambrazaitytės koncerto. 
{ Lietuvių namus susirinkusių 
vietinių lietuvių ir suvažiavimo 
pabendravimo programą pra
vedė populiari visuomenes 
veikėja Ona Jokubaitienė. Ji 

Plačiai nuskambėjo į Lietuvą 
siųstos vaistu ir knygų siuntos, 
bet Lietuvoje sut ikusi net 
devyniose vietovėse įvairius 
asmenis, negrdėjau nė iš vieno, 
kad jis tuos vaistus ar knygas 
būtų matęs. Tik teiravosi, kur 
tos gėrybės dmgusios. Galimas 
dalykas, kad dovanų dalintojai 
vis dar svarsti, kam ką duoti. Ir 
nežinome nieko apie dovanų 
likimą, išskyrus tai, kad už jų 
siuntas sumokėtos milžiniškos 
pinigų sumos. 

JAV Kongresas svarsto 10 
milijonų paramą Pabaltijo vals
tybėms. Jei tokia parama ir bus 
suteikta, ta. neatrodo, kad ja 
reikėtų labai džiaugtis. Net keli 
milijonai dolerių. L ie tuva i 
įteikti tvirtos valiutos forma, 
padėtų atstatyti sovietinės sis
temos sugriautą ekonomiką, bet 
iš komunikatų aiškėja, kad ta i 
būsianti ne finansinė parama, o 
aprūpinimas ..humanitarinėmis 

pristatė solistę. Solistės Nijolės gėrybėmis", kaip prieš daugelį 
dainavimas ir jos imponuojanti metų Amerikos prezidentas 
laikysena scenoje klausytojams 
paliko pasigėrėt iną įspūdį. 
Daug plojome ir džiaugėmės, 
kad ji Sibiro tremtyje išbuvusi 
devyner ius m e t u s pas iekė 
dainos meno viršūnę. Po koncer
to jautrų žodį ta rė Balfo centro 
valdybos pirmininkė Marija 
Rudienė. Po skanios vakarienės 
vyko baltininkų ir visuomenės 
pabendravimas. Grojant šokių 
muzikai, norintiems buvo proga 
pasišokti. 

Sekmadienį 10 vai. suvažia
vimo dalyviai atvyko į Dievo 
Motinos Nuolatinės pagalbos 
bažnyčią šv. Mišioms, kurios 
buvo laikomos už mirusius 
Balfo darbuotojus ir narius. 

Eisenhower.s, Vengrijos suki
lėliams pažadėjęs pagalbą, pa
siuntė „Band-aids" ir pieno mil
telių. Žinant kongreso atstovų 
veiklos metodus, galima įsivaiz
duoti, kaip jie iš savo balsuotojų 
distrikto gamyklų r inks maisto 
konservų pasenusius likučius, 
suakmenėjusį cukrų, naudo
jimui nebetinkamus vaistus, tuo 
padėdami ištuštinti pasenu
siomis preKėmis perkrautus 
sandėlius. Ne senienų Lietuvai 
reikia, o pinigų! 

Savo viešnagės Lietuvoje 
metu iš daugelio asmenų gir
dėjau, kad vartojimui t inkami 
vaistai, kaip aspirinas ar in
sulinas, yra gaunami juodoje 

Kun. Gediminas Kijauskas, rinkoje arba iš sovietų kareivių. 
aukojęs šv. Mišias, savo pa
moksle iškėlė Balfo vykdomą 
artimo meilės darbą. Aukas prie 
altoriaus nešė Marija Rudienė, 
Ona Jokubaitienė ir dr. Pranas 
Bud in inkas . Po pamaldų 
parapijos apatinėje salėje susi
rinkę balfininkai prie kavutės 
pabendravo ir pasimatę su savo 
pažįstamais, išskubėjo į namus. 

Šį direktorių suvažiavimą glo
bojo Balfo Clevelando skyrius, 
kuriam vadovauja pirmininkas 
Vincas Apanius, ir rengimo 
komi te t a s , k u r i a m pirmi
ninkavo Ona Jokubaitienė. Jų 
ir jų padėjėjų nuoširdumas, 
rūpestingumas ir svetingumas 
buvo nepaprastai didelis ir 
suvažiavimo dalyviams liks 
nepamirštamas. 

S t a s y s Gar l iauskas 

Šiapus Atlanto buvo džiū
gaujama, kad vaistų gamyklos 
aukoja didelius vaistų kiekius 
Lietuvai. .Ar dovanų rinkėjams 
atėjo į galvą patikrinti tų vais
tų vertę, datų įrašus? Ir vitami
nai, ir vaistai nustoja savo 
vertes po datos, kuri yra įrašyta 
ant kiekvieno buteliuko ar 
dėžutės. ..Drauge" paskelbtame 
laiške iš Lietuvos viena moteris 
kaip tik pa tv i r t ina va is tų 
netinkamumą. 

Lietuvai yra gyvybiškai svar
bu sustiprinti savo ekonomiką 
tvirtos val iu tos paga lba . 
Keliaudama su grupe patrio
tiškai nusiteikusių tautiečių, 
nugirdau nuomonę, su kuria 
esu priversta sutikti. „Palikau 
Lietuvoje kelis tūkstančius dole
rių. Už juos nieko sau nepirkau. 

Lietuviškos Kepyklos Omahoje Populiarus visoje rSebraskoje 

NAPOLEONAS 
Bet kokia proga, pagal užsakymą (sušaldytas) yra 

siunčiamas į visas ]AV valstijas 
An exrraordinary taste treat for ANV OCCASION! 
Ali items ar shipped frozen in dry įce via U.P.S. to 

all 50 statės. For further informahon. 
Kaina: 25.95 dol. * 

paprastu paštu .^-.TfC 
30.00 dol. oro paštu 

Jie liks Lietuvoje, padėdami 
ekonominiam savarankiškumui 
pagr indą" , t v i r t i n a v ienas 
bendrakeleivis. Netenka abejo
ti, kad Lietuvoje j au esama 
nemažai sudovanotų dolerių, 
bet t ik ateities politiniai įvykiai 
apspręs jų likimą. 

Turėtume laikinai susilaikyti 
nuo aukų vajų kokioms nors 
s i u n t o m s a p m o k ė t i , be t 
privalome taupyti pinigus svar
biausiam tikslui — Lietuvos 
ekonominei nepriklausomybei 
atstatyti , su laiku sukur t i tvir
ta valiuta pagrįstą valstybės 
iždą. Tai nereiškia, kad nereikia 
Lietuvoje esančių šelpti, bet tą 
pagalbą reikia suasmenint i , 
m a ž i n a n t t a r p i n i n k ų i r 
dalintojų skaičių, o tiesiogiai 
susisiekti su pašalpos reikalin
gais asmenimis ir ligoninėmis. 

Dovanotų knygų platinimą 
būtų tikslu pavesti labai gerai 

rganizuotoms Lietuvos knygų 
leidykloms. Tur ime daugelį 
metų puikiai veikiantį Balfą, 
kuris, berods, Lietuvoje netur i 
savo skyriaus, gal todėl t en 
dovanų skirstymas yra pavestas 
tarptautinei labdaros organiza
cijai , ,Caritas". Asmeniškomis 
dovanomis savo giminėms a r 
pažįstamiems suteiksime daug 
džiaugsmo ir teiksime naudą. 
Grandinės st iprumas priklauso 
nuo jos silpniausio narelio, t a i 
ir tautos jėgą sudaro t ik stiprūs 
individai, ne vadai, kuriems 
rūpi jų pačių pasigarsinimas ir 
prestižas, ar dėl savo populia
rumo besivaržančios organiza
cijos. Vargu ar yra bent vienas 
lietuvis išeivis, kur is neturėtų 
ryšių su Lietuva. Laukdami 
Kalėdų, p r avesk ime plačią 
propagandą, kad neiššvais-
tytume savo pinigų, vieni k i tus 
apdovanodami nereikalingais 
niekniekiais, bet tuos pinigus 
skirtume savo vargstančių tau
tiečių dovanoms. Tebūnie j iems 
linksmos Kalėdos, o jų džiaugs
me rasime savąjį. 

Jau prasidėjo prieškalėdinis 
„dovanų" reiklamavimas, kad 
pirkėjai išleistų kaip gal ima 
daugiau pinigų Kalėdų švenčių 
proga ir tuo pratur t in tų preky
bininkus. Nepasiduokime pa
gundai pirkti „dovanoms" siūlo
mas prekes, bet pirkime prekes, 
kurių kainos nekyla ar net krin
t a , nes viso p e r t e k u s i o j e 
Amer iko je jos n e s a n č i o s 
tinkamos dovanoms. Tai pataly
nės reikmenys, kaip paklodės ir 
antklodės, vyriškos ir moteriš
kos kojinės, pirštinės, už jokią 
kainą negaunami prieskoniai, 
kaip pipirai , c inamonas a r 
vani l i ja , a r b a t a , k a k a v a , 
skanumynai vaikams ir vitami
nai. 

Būtu p a t a r t i n a mūsų vi
suomenės vadams išeivijos 
tarpe propaguoti draugystės su 
L i e tuva idėją, p a b r ė ž i a n t 
asmeniškų ryšių reikšmę. Nie
kas t a i p n e s u a r t i n a , k a i p 
asmeniškas kontaktas, ir niekas 
taip nedžiugina, kaip su meile 
padaryta naudinga dovana. Kad 
galėtume su ramia sąžine švęs
t i Kr i s taus gimimo šventę , 
apdovanokime savo taut iečius 
Lietuvoje naud ingomis do
vanomis, parodykime j i e m s 
mūsų meilę ir rūpestį. 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE7MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią sta ca prašome 
paminėti. Kad esate arbasKyrte būt 
Rimo Stankau* Klientais Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

• MIS KOMPIUTERIŲ 
pagalba gal :e PIRKTI a- PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir pr,e~i>e$čuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
Be;.. BACE REALTORS 

INCOUC TAX - INSURANCE 
6529 S «E0Z!E 

778-2233 

^Ą^t 
Skambinti toll-free 

1-800-798-5217 
Torto dydte: 8 In. dtern 

Approjilmatcly 
16servtng* 

LITHUANIAN BAKERY INC 
•'•.:«««nuf 0 * H H«>-»\. . 

«0?' -.13-30"6 

Founrjers V & S Mackev.c us 

Price includes all slupping & handling charges v the- 50 
States via U P S Enclosed: O Check • M G O Visa MC 

Card N o 

Name _ 

Address 

City 

JExp Date 

Parduodam* greičiau 
u i dMaana kalną! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine (Staiga 

ALEKANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD 

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

I iptuviams žinomas ir patikimas vardas 

ONE STOP REAL 
ESTATE, INC. 

Nonntieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis į BUDRAITĮ. 
312-776-3*71 arba 312-767-O600 

LB MIS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šlm«lth,Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kadzi* Ava. 
Tai. 436-7178 

FOR SALE 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
antrame aukšte, Brighton Pk. apyl 
vienam arba dviem suaugusiems 
be gyvuliukų. Tol. 312-247-3838. 

Brigrrt apt. for ran t 4 mod. rooms; 
cabmet kitchen, space heat; 2nd fl Middle 
age couple preferred, no chitdren Patą ac-
captad . Mušt speak English Call: 
312-927-3365. 

Parduodami 3 filmai U Uatuvoa — grai 
kalėdine oovana; 1. „Tautinės šventės — 
tautiniai šokiai".. 2 Ištraukos iš taut 
šventės. ..Dainų diena" ir „Lietuvos vaiz
dai" (paaiškinimai anglų k), 3. ,,Šv Mišios 
Vilniuje". Kaina — $20 už vieną + $2.50 
persiuntimas Pelnas skiriamas Lietuvos 
studentų studjoms JAV-bėse. Čelų siųsti: 
I. PataraMa, 2 N. 351 Anty Ava. , Otan 
Ellyn. IL 60137 

MISCELLANEOUS 

F o r r e n t S r m . apt., 1stfl.,newly A V I L I M A S 
decorated; for mature persons. 
Vtc. 45 & Francisco. M O V I N G 

Tol. 312-523-5127 . . _ 
Tel. 376-1882 ar 378-5996 

-

Ieškoma moteris prižiūrėti 1 m. 
kūdikį 3 dienas į savaitę Mar-
quette Parke apyl. 

Tel. 436-7976 

E L E K T R O S ' "i 
{VEDIMAI - PATAISYMAI * 

Turiu Chicngos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 7 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ^m 

•- — =—ą 

NAMŲ APŠILDYMAS 
Išvalau ir paruošiu žiemai visų 
rūšių šildymo sistemas. Pakeičiu 
vandens šildymo bakus. 

A. BANYS 
Tel. 1-708447-S806 

TAUTOS FONDO ĮSTAIGOJE GALIMA 
ĮSIGYTI ŠIAS KNYGAS: 

Lietuvių kalba 
Juozas Urbšys — ATSIMINIMAI 

Anglų kalba 
J. K. Valiūnas — SERVING LITHUANIA 

Martin Brakas-Editor — LITHUANIA MINOR 

Vytautas Bagdanavičius. MIC — CULTURAL 
VVELLSPRINGS OF FOLK TALĖS 

S. Paul Žumbakis — LITHUANIAN INDEPENDENCE 
The Re-establishment of the Rule of Law 

Dr. Domas Krrvickas-Editor — MEMORANDUM OF THE 
RESTORATION OF LITHUANIAN INDEPENDENCE By 
Supreme Committee for the Liberation of Lithuania 

Prašome skambinti tel. — 718-847-6270 arba 
užsisakyti raštu: 

Tautos Fondas, 86-21 114th Straat, 
Rlchmond NIII, NY 11418 

State Zip 

S P R O G I M A S 
U N I V E R S I T E T E 

Illinois universiteto Chicagoje 
katilinėje lapkričio 20 d. įvyko 
didelis sprogimas. Sus to jus 
keltuvams, kai kurie buvo įstri
gę. Studentai paraginti apleis
ti rūmus. Neveikia keltuvai, iki 
viską pataisys. 

S U K R I T O T I L T A S 

Calumet greitkely t ies 115 
gatve lapkričio 20 d. sukr i to 
tiltas. 

„ATLAIDAI — Uthuanlan PUgrimages" - Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Gnncevičius. 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 
DRAUGAS 

4S4S W. 63rd 8t. 
Chicago. IL 60629 



Chorų bendrąją repeticiją diriguoja Darius Polikaitis, akompanuoja Mamgirdas Motekaitis. 

A.tA. 
Konstancija Kirvelaitienė 

ŽEMAITYTĖ 

Gyveno > -"-agoje. anksčiau Detroit, MI. 
Mirė 19iv m. lapkričio 23 d., sulaukusi senatvės. 
Gimė Lietuvėje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasilikc dideliame nuliūdime sūnus Justinas, marti 

Vilūne, dūku- Onutė, žentas Antanas; anūkai: Irena, Vytenis, 
Audrius su žmona Vilija. Kanadoje sesuo Albina Lapinienė 
su vyru Antanu ir kiti giminės Lietuvje. 

Priklausė Sv. Antano parapijai Detroite; buvo apdovanota 
Šaulių Žvaigžde. 

Kūnas buvo pašarvotas pirmadienį, lapkričio 26 d. nuo 3 
iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks antradienį, lapkričio 27 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M Marijos Gimimo parapijs 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gt-hų prašoma aukoti Akademikų skautų Vydūno 
Jaunimo Fondui arba S. T. Butkaus Detroito Šaulių kuopai. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dal> v auti šiose laidotuvėse. 

Nuhūd- sūnus, duktė, anūkai, sesuo ir kiti giminės. 
Laidotuv.u direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

DRAUGAS, antradienis, 1990 m. lapkričio mėn. 27 d. 

SEPTINTOJI DAINŲ 
ŠVENTĖ 

Septintoji Dainų šventė vėl 
grįžta į Chicagą. Ji bus 1991 m. 
gegužės 26 d. 2 vai. p.p. ir įvyks 
Illinois universiteto paviljone, 
1150 W. Har r i son St. , 
Chicagoje. 

Ta proga buvo kreiptasi j Dai
nų šventės komiteto vicepirm. 
muz. Faustą Strolią, norint pa
informuoti visuomenę, kaip 
vyksta pasiruošimas šiam di
d ingam įvykiui . Sėkmin-
gesniam ruošos darbui užtik
rinti muz. Faustas Strolia suor
ganizavo Chicagoje ir 
apylinkėse esančių chorų bei pa 
vienių dainininkų bendras repe
ticijas. 

— Ko tikėjotės iš tokio nau
j o t ipo repeticijų, vyks tanč ių 
k a r t ą pe r mėnesį? 

— Praktika parodė, kad pa
vieniai dainininkai, kurie ne
priklauso chorams, bet norėtų 
dalyvauti dainų šventėje, turė
davo sunkumų prisitaikyti prie 
esamų chorų, nes tie chorai 
dažnai ruošdavosi kitokioms 
programoms, mažiau kreipdami 
dėmesio į dainų šventės reper
tuarą . Ki tas da lykas , k a d 
tikimasi geresnio dainų pa
ruošimo, kadangi čia visas 
laikas pašvenčiamas grynai 
dainų šventės r epe r tua ru i . 
Atskiriems balsams partijas 
ruošia keturi chorvedžiai, o po 
puslaikio balsai jungiami ben
dram dainavimui. 

— Kodėl buvo p a s i r i n k t a s 
p i rmadienio v a k a r a s ? 

— Žinant, kad Dainava pasto
viai repetuoja antradieniais. 
Liet. Vyčių choras ketvirta
dieniais ir operos choras penkta
dieniais, o Jaunimo centras yra 
uždarytas pirmadieniais, pasi
t a r u s su J a u n i m o centro 
vadovybe ir šių chorų valdybų 
pirmininkais, buvo su tar ta 
rinktis trečiadienias. bet pa
aiškėjus, kad trečiadieniais 
repetuoja Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos choras. J.C. 
vadovybė maloniai sutiko įsi
leisti pirmadieniais, kur repeti
cijos vyksta kiekvieno mėnesio 
trečią pirmadienį nuo 7:30 iki 
9:30 vai. vak.. pasamdant tam 
vakarui ir automobiliams sau
gotoją. 

— Ar pt . teisino viltys, or
ganizuojant t o k i o tipo repe
ticijas? 

— Pavyko gauti tris patyru
sius chorvedžius: Manigirdą 
Motekaitį altams ruošti. Danų 
Polikaitį — tenorams, Audrių 
Polikaitį - bosams, aš pats 
ruošiu sopranus. Darbas vyksta 
sklandžiai chorvedžių ir choris
tų pasiaukojimo dėka. Choristai 
raginami a t s ineš t i magne
tofonus, kad kuo geriau galėtų 
įsisavinti savas partijas. 

Viltys nepilnai pasiteisino, 
nes nesusilaukta pavienių dai
nininkų, kurių tikėtasi. Šiuo 
dar kartą pr imenama, kad 
laukiama daugiau, ypač iš para

pijų chorų, kad jie suprastų visų 
lietuvių tautinės garbės svarbą 
ir tą porą valandų per mėnesį 
paauko tų Dainų šven tės 
reikalui. 

Iš kitų tolimesnių vietovių 
choristai pageidautų, kad jiems 
būtų rezervuoti įėjimo bilietai į 
kitus lietuvių muzikos rengi
nius. } operą, religinį koncertą 
ir kt.. nes kitaip jie abejoja, ar 

norės iš viso atvykti dalyvauti 
Chicagoje vykstančioje Dainų 
šventėje. Dar yra didesnių lietu
vių kolonijų, kurios nedavė 
jokios žinios apie dalyvavimą 
Dainų šventėje. Neturėdami 
adresų, raginame tų vietovių 
dainų vienetus i r pavienius 
dainininkus užsiregistruoti, 
kol dar nevėlu registruotis, 
nes dainų šventės yra retas ir 
svarbus įvykis mūsų kultū
riniame gyvenime, palaikančios 
mūsų tautinę gyvybę išeivijoje. 

Apolinaras P . Bagdonas 

A.tA. 
ELENA ALEKNIENĖ 

Gyveno San Francisco. CA, anksčiau Chicagoje. 
Mirė 1990 m. lapkričio 26 d., sulaukusi 79 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveo 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs Alfredas ir Vitas, 

marti Dalia; anūkai: Aras ir Alexis, seserys: Pranė Mockienė 
Chicagoje, Čilė Šiaurienė Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadieni, lapkričio 29 d. nuo 4 iki 
9 v.v. Lack & Sūnūs koplyčioje, 2424 W 69 St., Chicago. 

Laidotuvės įvyks penktadienį, lapkričio 30 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs, anūkai, seserys ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. 

312-737-1213. 
Tel. 

A.tA. 
Dipl. inž. ALGIRDAS JEŠMANTAS 

Po trumpos ir sunkios ligos mirė 1990 m. lapkričio 23 d.. 
7 vai. vakaro, sulaukęs 67 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, gyveno Riverside, IL. 
Pasiliko dideliame nuliūdime motina Marija, žmona 

Aldona, brolis Donatas su šeima, seserys: Leokadija Stan
kevičienė Lietuvoje, Kazimiera Dapkienė Vokietijoje ir Laima 
Kulnienė Kalifornijoje, taip pat kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas buvo pašarvotas sekmadienį, lapkričio 25 d. ir 
pirmadienį, lapkričio 26 d. nuo 4 iki 9 v.v. Petkus-Butkus 
koplyčioje. 1446 S. 50 Ave.. Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks antradienį, lapkričio 27 d Iš koplyčios 
9:30 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuliūdę motina, žmona, seserys, brolis ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt Donald A. Petkus. Tel. 708-652-1003. 

Mylimai Motinai 

A.tA. 
ONAI BARAKAUSKAITEI 

BUIVYDIENEI 
Lietuvoje mirus, sūnui DANIUI ir ALDO
NAI BUIVYDAMS ir visai seimai reiškia
me gilią ir nuoširdžią užuojautą 

Juozas ir Irena Rasiai ir šeima 

A.tA. 
STEFANIJA AKAVICKIENĖ 

Gyveno Waukegan, IL. 
Mirė 1990 m. lapkričio 24 d.. 5:35 vai. vakaro, sulaukusi 

78 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Telšių apskrityje, Nevarėnų miestelyje 

Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Elena ir žentas 

Eduardas Skališiai. brolis Rapolas Montrimas su žmona 
Marija, sesuo Liuda Rimdzevičienė Lietuvoje, broliene Joana 
Montrimiem. sūnėnas Rapolas A Montrimas su žmona Jean. 
dukterėčia Stefanija Montrimaitė ir kiti giminės Amerikoje 
ir Lietuvoje 

Velionė buvo našlė a.a. Vlado ir sesuo a.a. Liudo 
Montrimo. 

Kūnas pašarvotas trečiadieni, lapkričio 28 d nuo 5 iki 8 
v.v. Petereon Funeral Home koplyčioje, 408 N. Sheridan Rd . 
VVaukegan. IL. 

Laidotuves įvyks ketvirtadieni. lapkričio 29 d. Iš koplyčios 
9:45 vai. r>to bus atlydėta į Šv. Baltramiejaus parapijos 
bažnyčią, Waukegan, IL.. kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos 
mišios už velionės sielą. Po mišių bus nulydėta į Ascension 
kapines, Lihertyville, IL. 

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

Nuliūdę duktė, brolis, sesuo ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Gary Marsh. Tel. 708-623-0495. 

A.tA. 
STEFANIJA GERKIENĖ 

Mirė 1990 m. lapkričio 24 d. Westmont, IL, sulaukusi 
senatvės 

Anksčiau ilgą laiką gyveno Cicero. IL 
Velionė buvo našlė a.a. Osvaldo Gerkės. 
Kūnas buvo pašarvotas pirmadienį, lapkričio 26 d. nuo 3 

iki 8 w Petkus koplyčioje, 1410 S. 50 Ave., Cicero, IL. 
Laido? uvės įvyks antradienį, lapkričio 27 d. Iš koplyčios 

8:30 vai -yto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje 9 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą 
Po pama dubus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs 
tarnus d*'yvauti šiose laidotuvėse 

Nulmdę seserų vaikai su šeimomis ir kiti giminės. 

Laid. luvių direkt Donald A. Petkus. Tel. 708 863 2108 

Mylimai mo t ina i 

A.tA. 
STASEI ŠIMOLIŪNIENEI 

mirus, l iūdinčiam vyrui STASIUI, sūnums SAULIUI 
ir AL' ' IMANTUI su seimą reiškiame gilią užuojautą. 

Elzbieta ir Matas Baukiai 
Vytautas ir Tadas Baukiai 
Vilija ir Remigijus Sužiedėliai 

A.tA. 
Dr. BALYS PETRAUSKAS 

Gyveno Chicagoje. Marųuette Parko apylinkėje 
Mirė 1990 m. lapkričio 25 d.. 5 vai. vakaro, sulaukęs 65 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Trakų apskrityje, Gervėčių valsč., Rim 

džiūnų kaime. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Antanas, sesuo 

Marytė Vileikiene su šeima, pusbroliai Armonas Petkevičius 
ir Juozas Petkus su šeimomis: dėdė Povilas Petkevičius ir kiti 
gimines bei draugai. 

Kūnas pašarvotas antradienį, lapkričio 27 d. ir trečiadieni, 
lapkričio 28 d. nuo 3 iki 9 v v Petkus Marųuette koplyčioje, 
2533 W. 71 St. 

Laidotuves įvyks ketvirtadieni, lapkričio 29 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę brolis, sesuo, pusbroliai, dėdė ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

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) 523-8852 

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t idaro naujus la idotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marque t te Parke 

Kiti S. C. Lack la idotuvių n a m a i : 
11028 Sou thwes t H w y . * Palos Hil ls 
9236 S. Roberts R d . * Hickory Hil ls 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

A.tA. 
L E O K A D I J A I VAICEKAUSKIENEI 

Lietuvoje mi rus , sūnui ALFONSUI, marčiai ELENAI 
ir an :kėms LINDAI ir ANGELINAI reiškiame gilią 
užuojautą. 

LB Melrose Parko apylinkė 
Melrose Parko Lietuvių klubas 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette funeral Home 
2533 vvVst 7Nt Strt-et 
( Imago. Illinois H>b2^ 

l-<312)-476-2345 

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

708-4 30-4455 

Pe'.kus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

C keiO, Illinois hOrnO 
708-86.V2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1 Uh South S)th Avenue 

( noro. Illinois r>0r>š0 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

IK^NALI) M. PETKUS 
I.AVVRENCE C. GASUNAS 

' 

file:///1arquette


DRAUGAS, antradienis, 1990 m. lapkričio mėn. 27 d 

x „ D r a u g o " a t e i n a n č i ų 
m e t ų k a l e n d o r i a i jau iš
siuntinėti visiems. Kai kurie 
jau yra gavę, o jei kurie dar nėra 
gavę, tai greitai gaus su kalė
dinėmis sveikinimo kortelėmis. 

x J A V L B Social inių rei
k a l ų t a r y b a išsiuntinėjo lai
mėjimu bilietėlius, prašydama 
p a r e m t i soc ia l in ių reikalų 
veiklą. Laimingųjų bilietėlių 
t rauk imas bus žurnalo „Pensi
n inkas" penkmečio vakarienės 
metu, gruodžio 8 d. Prašome 
visus iki gruodžio 8 d. grąžinti 
šakneles. 

x M a r q u e t t e P a r k o litu
a n i s t i n ė s mokyklos Kalėdų 
eglutė bus šeštadienį, gruodžio 
16 d., 3 vai. p.p. Visus tėvus ir 
artimuosius kviečia lituanistinė 
mokykla eglutėje dalyvauti. 

x „ J o u r n e y s " , rudenio 
numeris, Šv. Kazimiero vienuo
lijos keturis ka r tu s per metus 
leidžiamas laikraštis, išėjo iš 
spaudos gražiai suredaguotas ir 
gausiai iliustruotas. Žurnale 
yra daug apie jubiliates, apie 
A r g e n t i n o s Šv . Kazimiero 
seserų reikalus, taip pat straips
nis apie Motiną Mariją Kaupai
tę, kurios mirt ies metines buvo 
oaminėtos „Drauge" ir „Laive". 
Žurna lą redaguoja ses. M. 
Agriesine Dering ir jai padeda 
l a r a m y Osvvald. 

x Dr. Eugen i ju s Gedgau
d a s , Minnesotos universiteto 
profesorius, yra labai vertina
mas Amerikoj ir Europoj. Kaip 
buvusiam rentgeno departa
mento direktoriui. Rentgenolo
gų sąjunga nutarė jam įteikti 
aukso medali už jo nuopelnus 
moksle, ypač rentgeno srityje. 
Šiuo metu jis yra profesorius 
emeri tas . 

x J a n i n a Pileckienė, Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinės 
Vasario 16 gimnazijai remti bū
relio pirmininke, surinko ir pa
siuntė 592 dolerius gimnazijai 
remti . 

x A m e r i k o s Lietuvių ra 
dijas r eng ia „Armonikos" an
sambl io l abdarybės koncertą 
a n t r a d i e n į , lapkričio 27 d. 
7:30 v.v. Ateitininkų namuose., 
Lemonte Maloniai kviečiame 
visus, negalėjusius atvykti į per 
pildytą „Armonikos" ansamblio 
koncertą Jaunimo centre. Tad 
nepraleiskite progos vėl susi
t ikti , gerai praleisti vakarėlj ir 
ka r tu padainuot i skambias 
lietuviškas dainas. 

(sk) 

x Ar re ikia paskolos? Kaso 
je galima geromis sąlygomis 
gauti paskolų: namų, automobi 
lių pirkimui , asmeniškų, ir 
„Home Eųuity". Pirma kreipki 
tes į mus;, tada nebereikės nie 
kur kitur kreiptis; KASA, 2615 
W. 71 St., te l . 312737-2110. 

(sk) 

x G T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask 
vą Galimybės Riga Kopenhaga 
(su nakvynet'Čikaga, New Yor 
kas ar Los Angeles Taip pat 
siūlome Vilnius-Berlynas Čika
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337 .00 . VUnius/Berly 
nas-Neiv Yorkas kaina nuo 
$944 .00 ik i $1261.00 ir 
Vilnius-Berlynas Ix)9 Angeles 
k a i n a n u o $1223.00 iki 
$1623.00, Su jūsų giminėmis 
ryši palaiko ir perduoda visas 
informacijas mūsų raš t ines 
atstove Vilniuje PraVmv kreip
tis G.T. INTERNATIONAL, 
INC. , 9525 S. 79th A ve., 
H ickory Hills, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Pianistas Andr iu s Kup
revičius atvyksta iš Clevelan-
do į Chicagą koncertuoti. Jo 
koncertas įvyks ateinantį šeš
tadienį, gruodžio 1 dieną, 7 v.v. 
Balzeko Lietuvių kul tūros 
muziejuje. Po koncerto vaišės. 

x Jaun imo c e n t r a s tikisi, 
kad gruodžio 2 d., sekmadienį, 
jo rėmėjai, nariai ir draugai 
gausiai susirinks ir užpildys 
salę. Rengiama metinė vaka
rienė, į kurią visi kviečiami ir 
visi laukiami. Reikia neužmirš
ti , kad Jaunimo centras yra 
mūsų visų namai. 

x S v č. M. Mari jos Gimimo 
parapi jos moterys rengia bly
nų pusryčius gruodžio 9 d. po 8, 
9:15 ir 10:30 vai. šv. Mišių. 
Visus parapiečius, atsilankiu
sius į šv. Mišias , kviečia 
mokyklos salėn blynų pus
ryčiams. 

x Stasė Semėnienė, Moterų 
skyriaus „Drauge" redaktorė, ir 
Marija Remienė, „Draugo" 
renginių komiteto pirmininkė, 
buvo išvykusios į Grand Canyon 
ir jau grįžo patenkintos ir pail
sėjusios namo. 

x I š m i n t i n g u m a s , ša l i a 
maisto ir vaistų, yra geriausias 
nuo ligų žmogaus saugotojas-
pranešimas Alvudo pažmonyje 
Lietuvio sodyboje šį sekmadienį 
nuo 2 v. p.p. Dalyvauja gyd. A. 
Statkevičius, kun. J. Juozevi-
čius, gail. sesuo E. Peržinskiene. 
Kraujospūdžio matavimas . 
Amerika pirtyje — video filmas. 
Alvudo gėrybėmis pasivaiši-
nimas vietoje ir išsineštinai. 
Visi laukiami. Visiems įėjimas 
laisvas. 

x Karo l i s Mi lkova i t i s , 
„Pensininko" redaktorius, at
važiuoja iš Californijos ir daly
vaus žurnalo penkmečio minė
jime. Minėjimas — vakarienė 
bus šeštadienį, gruodžio 8 d„ 
Seklyčioje. 

x Prel . Ignas Urbonas , Sv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
Gary, Ind., „Draugo" nuoširdus 
ir didelis rėmėjas , garbės 
prenumeratorius daugelį metų, 
pratęsė prenumeratą ir dar pri
dėjo 100 dol. dienraščio stipri
nimui. Nuoširdus ir didelis ačiū 
už realią auką savai spaudai. 

x Juozas Cibas , Lakeside, 
Mich. Regina Juknevičius, 
Arlington Hts., 111., Adelė Pa
brėža, Chicago, 111., „Draugo" 
garbės p r e n u m e r a t o r i a i , 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
su visa šimtine. Nuoširdus ačiū 
ir už rėmimą savos spaudos. 

x ROMAS P Ū K Š T Y S , 
TRANSPAK firmos savinin
kas, vėl vyksta i Lietuvą gruo
džio men. pradžioje. Perveda 
pinigus, doleriais tvarko pali
kimus, perka automobil ius . 
Užsakymai priimami tik iki 
gruodžio 1 d. TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., Chicago, I L 
60629. tel. 1-312-436-7772. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" NR. 10 -
skanios rūky tos dešros ir 
skilandžiai bus pristatyta jūsų 
nurodytu adresu Lietuvoje 10 
da rbų dienų laikotarpyje. 4 
kg lietuviško skilandžio, 2 kg 
„Žalgirio" dešros, 2 kg „Suval
kietiškos" dešros, 1 kg „So
džiaus" dešros, 1 kg file plė
velėje. Pilna kaina $100.00 -
kreiptis „Žaibas" 9525 South 
79th Ave., Hickory Hills, BĮ. 
60457. T e l e f o n a s (708) 
430-8090. 

įsk) 

x RŪKYTOS MĖSOS GA
MINIAI ŠVENTĖMS aukš 
tos kokybės Pris tatome į 
namus Lietuvoje — $84.00. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 S t„ 
C h i c a g o . IL 60629. t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

Teatro festivalio žymenų įteikimo vakarienėje Vaidilutės" vieneta3--Edvardas Šulaitis, Juozas 
Ivanauskas, režisierius, Vida Momkutė — festival o apšvietėja, Giedrė Griskėnaitė Gillespie, Dalia 
ir Vincas Olisauskai. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
HAMILTONAS VIII 

T E A T R O FESTIVALYJE 

VIII Teatro festivalis sėk
mingai praėjo lapkričio 15-18 
dienomis Chicagoje. Nors ka i 
kur salėje gal matėsi tuščia 
vieta, vis vien Chicagos lietu
viai pagerbė atvykusius viene
tus. Kai kurie vienetai vaidino 
jau seniau matytus veikalus, 
kiti statė rečiau matomus a r 
visai scenoje nematytus (kaip 
pvz. „Šaltkalvis'*, kuris pagal 
režisierių Juozą Ivanauską, 
buvo perduotas tik per radiją 
prieš 30 metų). Visi vienetai il
gai repetavo, paskyrė savo rolių 
pasiruošimui nemažai laisva
laikio valandų. Trys vienetai 
turėjo patirti netrumpą kelią at
vykti į Chicagą. Los Angeles 
Dramos sambūris skrido per vi
są Ameriką, o Toronto „Aitva
ras" ir Hamiltono „Aukuras" 
sujungė jėgas ir įsėdo autobusan 
savo ilgokai kelionei į Chicagą. 

Hamiltono „Aukuras" pastatė 
Antano Rūko „Bubulį ir Dun
dulį'*. Tai linksmas trijų veiks
mų nutikimas pagal festivalio 
programą. Po karo audrų iš Lie
tuvos pabėgusieji gal prisimena 
pirmąjį šio veikalo pastatymą 
1945 m., kai Aitvaro tea t ras 
Detmolde jj suvaidino. Ha
miltono „Aukuras" turėjo garbe 
1990 m. vasarą p a r v e ž t i 
„Bubulį ir Dundulį" į rašytojo, 
aktoriaus ir režisieriaus Antano 
Rūko gimtinę — Šiaulius. Reži
sierė Kudabienė spaudoje jau 

pareiškė savo ir „Aukuro" 
jausmus ir įspūdžius po tos 
kelionės. 

„Bubulis ir Dundulis" pra
juokino žiūrovus lapkričio 17 d. 
pastatyme. Tematika komiška, 
publikai patiko keisti ir įdomūs 
charakteriai. Vaidinimas apie 
meilę (jaunatvišką ir vyres
niųjų), ap ie t a rpusav io 
sugyvenimą (ir nesugyvenimą), 
apie pavydą ir užsispyrimą. Vai
dinimo pabaigoje visos pro
blemos išspręstos, pabaiga 
linksma (ir romantiška), kaip 
gyvenime ka r t a i s nebūna . 
Tačiau publikai tai nesvarbu. 

Jury komisija darė savo spren
dimus ir pamėgo mažo ūgio, bet 
išsipūtusį Bubuii. kurį suvai
dino Algis Ulbmas. Festivalio 
pabaigoje jam suteikė premiją 
už tos rolės atlikimą. Visų 
reikalais besirūpinanti, bet sau 
meilės beieškanti Agulė buvo 
suvaidinta talentingos Elenos 
Dauguvietytės Kudabienės. Ju
ry komisija jai suteikė premiją 
už tos pagalbines rolės atlikimą. 
Kiti vaidintojai: Bubulio seną 
draugą ir kaimyną Dundulį vai
dino Kęstutis Kalvaitis; <beveik 
senmergę"> tarnaitę Rožę vaidino 
Marija Kaivaitienė; visų pro
blemoms atsakymą turintį Gir
džių vaidin. Simas Karnas; 
kombinatorių piršlį Tarul į 
vaidino Benius Tarvydas, pirš
lio išrinkta nei šis nei tas" 
jaunąjį vaidino Vytautas Ta-
seckas, jaunus įsimylėjusius 
kaimynus energingai vaidino 

Ona Stanevičiūtė (Radastos 
rolėje) ir Matas Stanevičius 
(Dobilo rolėje). 

Iš vaidinime besilankančių 
girdėjosi nemažai gardaus 
juoko, reiškia, vaidintojai sėk
mingai atliko nelengvą užda
vinį. Vaidinimo mintys gal ne
buvo labai gilios — gan lengva 
suprasti kame reikalas. Gal 
simbolizmo kaip tokio nebuvo, 
gal charakteriai gan paprasti, 
vienokios ar kitokios ypatybės. 
Tačiau, kas nori, gali matyti 
tam tikrų gilesnių temų. Buvo 
pabrėžiama, kad miestas žmogų 
gali pagadinti, kad meilė gali 
priversti žmones elgtis kitaip, 
negu jie paprastai elgtųsi. 
Dramos kritikai tegul viską 
ištyrinėja. Teatro mėgėjai akto
riai iš Hamiltono įtikinančiai 
atliko savo roles ir, atrodo, 
mielai jas atliko. 

Režisierės Elenos Dauguviety-
tės-Kudabienės pavardė matėsi 
ne tik Hamiltono „Aukuro" 
pastatymo sąraše, bet ir Toron
to „Aitvaro" pastatymo sąraše. 
Kaip jau minėta, ji dar nešiojo 
ir aktorės kepurę — ji vaidino 
žiūrovus labai prajuokinančią 
Agulės rolę „Bubulio ir Dun
dulio" pastatyme. Po vaidinimo 
žiūrovams buvo priminta, kad ši 
pasišventusi režisierė ir aktorė 
„Aukurui" vadovauja jau 40 
metų. Jai buvo prisegta gėlių, 
sugiedota ..Ilgiausių metų". 
Sekmadienį per žymenų 

x Select Wines & L i q u o r s , 
3018 Hobson Rd., Woodridge, 
IL 60517 pr is ta to gėr imus 
lietuvių pobūviams urmo kaina. 
Kreiptis. Vytas Miceika, tel . 
708-969-3880. 

(sk) 

x I j e tuvos kel iauninkų dė
mesiui . Kas nori patvirtinti 
ar pakeisti Aerofloto ar ki tų li
nijų skrydžius į Lietuvą, ar gau
ti patarnavimus New Yorko ae
rodromuose, įskai tant bilie
tus | kitus miestus — lėktuvais, 
traukiniais ar autobusais — 
skambinkite j Nev* Yorko ke
lionių agentūrą „ V Y T I S " 
718-769-3300. 

(sk) 
x Norėdami a tšvęs t i įvai

rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis į Balti jos res
to raną , 8100 Rober te Rd.. 
Ju s t i ce . D. tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 

x Pr i s t a tome Lietuvoje tik 
naujus automobilius. Visų fir 
mų mašinos pigesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 2 0 - 3 0 ^ 
Visos su garantija. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius j 
rublius. Parūpiname butus gi
minaičiams. Skambinti iki 12 
vai dienos tel. (312) 434-8618. 

<sk) 

į teikimą, T e a t r o fest ival io 
užbaigimo vakar ienę , rengimo 
komiteto p i r m i n i n k ė Nijolė 
Martinaitytė minėjo, kad JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kultū
ros tarybos pr i ta r imu Elenai 
Dauguvietytei-Kudabienei taip 
pat bus sute ik tas pažymėjimas 
už jos n e p a i l s t a m ą darbą. 
Tegyvuoja Hamiltono „Auku
ras" ir jo režisierė Elena Daugu-
vietytė-Kudabienė. 

R. Kubi l iū tė 

„ A U K Š T A D V A R I O " 
D R A M A 

Ją puikiai pateikė Toronto lie
tuvių dramos t e a t r a s Aitvaras 
sų Vytauto Alanto trijų veiks
mų drama .Aukštadvariu" Jau
nimo centre Teatro festivalio 
an t rą d ieną , l apkr i č io 17 
popietę. 

Scenai a ts idar ius , matome 
gražų vaizdą — Aukštadvario 
ežerą, apsuptą miško žalių 
medžių, k a i r ė j e d idž iu l i s 
išsiplėtęs ąžuolas, o priekyje 
beaugąs berželis. Prie upelio 
netoli ežero meškerioja dakta
ras Pe t ras Ju rkš tys (vaidina 
Stepas Ramanauskas) , prie jo 
prisigretinęs gimnazistas Vin
cukas Žymantas (Lukas Ginio
tas). Iš daktaro jis išgirsta Aukš
t advar io s a v i n i n k o d id ikų 
Žymantų šeimos istoriją ar 
legendą. 

Atėjusi senoji Mar ta Žyman
tienė (Aldona Dargytė-Byszkie-
wicz) nusiveda berniuką aplan
kyti sergančios kaimynės. Likęs 
jos sūnus Vincas Žymantas 
(Algirdas Kynas) kalbasi su 
daktaru apie tai, kad jis su savo 
žmona I r e n a n e s u s i l a u k i a 
vaikų, Aukštadvario įpėdinio, 
paveldėtojo. Dakta ras pataria 
jam n u s i ų s t i žmoną p a s 
gydytoją ištirti nevaisingumo 
priežasties. Je igu ir vėliau ne
bus vilčių tu rė t i vaikų, tesi
skiria su ja. Praeina čia ir Aukš
tadvar io ū k v e d y s Mykolas 
Žymantas (Benius Tarvydas). Jį 
Žymantas išbara, kam vėluoja
si į darbą. 

Sugrįžusi senoji Žymantienė, 
pasiuntusi daktarą su berniuku 
pas ligonę, kalbasi su savo 
sūnumi Vincu. J i vis labiau ser
ganti ir norinti tes tamentu su
tvarkyti palikimą, kad Aukšta
dvaris išliktų Žymantų giminės 
rankose. Ji turėsianti , nors ir su 
dideliu skausmu, užrašyti dvarą 
to l imam g imine i Vincukui 
Žymantui, jų ūkvedžio sūnui, 
jeigu neturės vilčių, kad jos 
sūnus t ikrai turės įpėdinį. 

Ateina čia ir Žymanto uošvis 
(Vytautas Š tu ikys \ kuris čia 

x DĖVĖTI DRABUŽIAI , 
ba t a i , maistas ir kt. daiktai; 
VAISTAI - receptinai, nere 
ceptinai. Kiekiai ner ibo jami . 
MUITO NĖRA! Iš kitų miestų 
savo daiktus siuskite mums paš
tu arba UPS Aukštos kokybės 
rūkytos mėsos gaminiai. AU
TOMOBILIUS parduodame pi
giai. TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago IL 60629, te l . 
312-436-7772. 

(sk, 

x Lietuva Amerikos televi
zijoje! Asmen% s arba organiza 
cijos gali užsisakyti spalvotą 
dviejų valandų filmą, rodantį 
lietuvių pastangas atstatyt i 
Lietuvos nepriklausomybę. 
Demonstracijos Bostone. Vilniu
je. Maskvoj* Landsbergio ir 
Prunskienės interviu su ameri
kiečių repor-,riais. Senatorių 
diskusijos su oolitbiuro atsto
vais Bush ir Gorbačiovo 
pasisakymą, I .etuvos atžvilgiu. 
Pabaiga: Liet ,;\ oe vaizdų, žodžio 
ir dainų montažas. Irekorduotas 
VHS video kasetėje. Meniškai 
paruošta, teigiamai ir plačiai 
aprašyta Drauge š.m. rugsėjo 28 
d. Kaina su persiuntimu $35.00. 
Cekj su adresu siųsti: Fel iksas 
Kontautas, 747 E. Broadway, 
S. Boston. MA 02127. Tel . 
(617)268-5876. 

(sk) 
Sol Jolanta Stanelyt* dainuos ..P->rl".r.:nko" jubihenniam rnmenme imiorliio 
2 d 

IS ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

— Algis D a n t a , didelės vais
tų įmonės vienas iš administra
torių, JAV LB tarybos narys, iš
važiuoja į Šveicariją instruk
tuoti savo bendrovės filialės dar
buotojus. Tik prieš trumpą laiką 
grįžc iš Puerto Rico. 

— K r i s t i n o s i r V i r g a u s 
V o l e r t ų p i rmagimis sūnus 
pakrikštytas Virgaus Petro var
dais Sv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje 1990 m. lapkričio 
10 d. 

a tos togau ja . Žymant ienei 
nuėjus, jiedu pasakoja j am savo 
projektą įkurti Aukštadvaryje 
akcinę bendrovę plytinei sta
tyti , plytoms daryti ir taip gauti 
gražaus pelno. Tačiau Žymantas 
nepritaria jų planui. Jis jau 
galvojęs į ku r t i čia plytinę 
kooperatyviniais pagrindais, 
kad Aukštadvaris, kaip ir visuo
met, patarnautų visos apylinkės 
žmonėms. 

2 ir 3-čias veiksmas vyksta 
gražiame Žymantų salone, ant 
kur ių sienų iškabinti Žymantų 
šeimos portretai. Plačios durys 
atsiveria į balkoną, per kurio 
langą matyt is Aukštadvario 
ežero gražūs vaizdai. 

Drama vis stiprėja. Ūkvedys 
Mykolas, vis degtine vaiši
namas ir prikalbamas svainio 
Viktoro Jackūno, pareikalauja 
i š Žyman to ir jo motinos 
padaryti jį Žymantų dvaro dali
ninku. Jiedu griežtai pasiprie
šina ir liepia jam išvažiuoti lauk 
iš dvaro. Ūkvedys galų gale su
t inka, bet išsivešiąs drauge ir 
savo sūnų Vincuką, kuris 
numatytas būt i Aukštadvario 
paveldėtoju. Senoji Žymantienė 
prieštarauja. Tačiau Mykolas 
žada vis t iek tai padaryti. 

Š iam išėjus , Žymant ienė 
kalba, net reikalauja iš sūnaus 
skirtis su savo žmona Irena. J i s 
sakosi tai jokiu būdu nepadary
siąs. 

Ateina dvare praktikuojanti 
agronomė-studentė Julė Lapė-
naitė (Lina Mockutė) su vienu 
reikalu. Žymantas jos prašymą 
mielai patenkina ir parodo ja i 
Šiltų jausmų. Tačiau Julė aiš
kiai pasako, kad ji jokiu būdu už 
jo netekėsianti, nenorinti su
griauti jo žmonos Irenos meilės 
laimės. 

Tuo laiku svainis Viktoras, 
begirdydamas ūkvedį Mykolą, 
prikalbina jį pjūkliuku įpjau
t i senus liepto balkius per kurį 
Žymantas kas dieną pereina. 
Ta ip Žymantas nukr is tų į 
vandenį ir žūtų. Tai nugirdo jo 
sesuo jaunoji Žymantienė. J i 
nutaria pasiaukoti, nes jai be 
Žymanto ir jo meilės vis tiek ne
bėra gyvenimo. J i jam buvo 
kiek anksčiau galų gale pasisa
kiusi, jog padariusi abortą ir 
negalėsianti turėti vaikų. Lyg 
norėdama išvažiuoti iš Aukšta
dvario, ji su visais atsisveikina, 
išeina lig parko dar pasižiūrėti 
ir tyčiomis užbėga ant liepto ir 
žūsta. 

Taip ir baigėsi ši ir ne pirmo
j i A u k š t a d v a r i o d r a m a . 
Uždangai nusileidus dalyviai il
gai ploja... Artistams sugrįžus 
scenon, Kultūros tarybos pirmi
ninkė ir vicepirmininkė Dalia 
Kučėnienė ir Nijolė Marti
naitytė drauge su mergaitėmis 
apdovanojo režisierę E. Daugu-
vietytę-Kudabienę ir Aldoną 
Dargytę-Byskiewicz gė l ių 
puokštėmis, o artistus ir artis
tes gėlių žiedais, žiūrovams vis 
plojant. Taip jie mėgino atsidė
koti aktoriams už puikiai atlik
tas roles ir iškėlimą jų dvasioje 
kilniųjų tėviškės tiesos, meilės 
idėjų. 

P . D. 

Advokatas }onas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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