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Vytautas Landsbergis: 

99 Lietuvai reikalinga 
Vakarų parama" 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius . Gruodžio 9 d. (Elta) 
— Vokietijos agentūra DPA iš
platino Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninko Vytau to Landsbergio 
interviu. 

Lietuvos demokratija ir nepri
klausomybė iki šiol yra pavoju
je, pažymi Lietuvos parlamento 
vadovas. • Šalyje y ra pogrindžio 
jėgų, kurios nori pasukti istoriją 
atgal. Barikados aplink parla
mento rūmus bus išardytos tik 
tada, kai paskutinis Sovietų ka
reivis paliks Vilnių, pridūrė jis. 

V. Landsbergis kreipėsi į 
V a k a r ų ša l i s , kv i e sdamas 
s u t e i k t i L i e t u v a i ak tyv ią 
politinę pagalbą ir moralinę 
paramą. J o žodžiais tar iant , tai 
padė tų s t ab i l i zuo t i j a u n ą 
demokratiją Lietuvoje. Kartu 
Lietuvos parlamento vadovas 
išreiškė Respublikos vadovybės 
siekimą bendradarb iaut i su 
Vakarų valstybėmis ir tokiose 
srityse, kaip turizmas, transpor
tas , mažų įmonių kūrimas. 
Lietuva yra pasiruošusi plėsti 
i n f r a s t r u k t ū r ą tam, kad 
Respublika taptų stambiu tran
z i t in iu m a z g u , j ung ianč iu 
Šiaurės ir Vakarų Europą, 
akcentavo jis. 

Sugr įžo i» P r a n c ū z i j o s 
Šiandien iš Prancūzijos sugrį

žo Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Būda
mas Paryžiuje, Lietuvos Par
lamento vadovas kartu su kitų 
Baltijos valstybių Aukščiausių
jų Tarybų pirmininkais pasirašė 
Paryžiaus chartijos dokumen
tus , susitiko su Prancūzijos 
prezidentu Franoois Mitterrand, 
dalyvavo Strasbourgo įvykusio
je tarptautinėje konferencijoje. 

L i e tuva — pasau l io 
p i r m e n y b ė s e 

New Yorke posėdžiavęs 
Tarptautinės futbolo asociacijų 
federacijos (FIFA) vykdomasis 
komitetas pripažino laikinąsias 
narių teises Estijos, Latvijos ir 
L ie tuvos federacijoms. Tai 
suteikė joms teise pateikti pa
raiškas dalyvauti ateinančiose 
pasaulio pirmenybėse — baigia-
masės tu rnyras įvyks 1994 me
tais įvairiuose JAV miestuose. 

Berlyne įvykusioje tarptauti
nės šachmatų federacijos (FTDE) 
generalinėje asamblėjoje atsta
tyta Baltijos šalių narystė ir 
įteikti kv ie t imai dalyvauti 
a t e i n a n č i ų m e t ų pasau l io 
šachmatų olimpiadoje Filipi
nuose. Tad Lietuvos federacijai 
naujas galvosūkis: parūpinti 
lėšų šitokiai tolimai kelionei. 

Iš viso įvairios tarptautinės 
federacijos jau atstatė narystę 
ar naujai priėmė į savo šeimy
nas 21 Lietuvos federaciją. 

K A L E N D O R I U S 

Gruodž io 10 d.: Eidimtas. 
Eulalija, įima, Loreta, Žydrė. 

Gruodžio 11 <L: Dovydas. 
Aistis, Damazas, Valdis, Taut-
valdė. 

O R A S CHICAGOJE 

Saulė teka 7:06. leidžiasi 4:20. 
Tempera tūra dieną 39 1., 

naktį 26 1. 

AIDS: 10 plius 1 
Lietuvos sveikatos apsaugos 

ministerijos AIDS profilaktikos 
cen t ras p ranešė , kad čia 
išaiškintas dar vienas asmuo, 
užs ik rė tęs žmogaus im
unodeficito v i rusu (ŽIV), 
sukeliančiu Aids. Užsikrėtęs 
asmuo yra ne Lietuvos gyven
tojas. AIDS sukeliantis virusas 
rastas AIDS centro laboratori
joje, minėtam asemniui atvykus 
anoniminiam pasitikrinimui. 

Nors išaiškintas dar vienas 
ŽIV nešiotojas, Lietuvoa AIDS 
centre įregistruotųjų skaičius 
nepakito: dešimt. Naujai išaiš
kintam viruso nešiotojui — ne 
Lietuvos gyventojui bus 
patariama užsiregistruoti savo 
šalies AIDS centre. 

Kalėdų da inos ir paproč ia i 
Lietuvių tautinės kultūros 

centro sekmadieninė mokykla 
pakvietė klausytojus mokytis 
senųjų kalėdinių dainų. 

Vilniaus universiteto Kauno 
h u m a n i t a r i n i o fakul te to 
rūmuose susirinkę, mokyklos 
klausytojai klausėsi paskaitų 
apie kalėdinių dainų tematiką 
ir simbolius, apie senuosius šios 
šventės papročius. Vaikų etni
nėje mokykloje surengta pamo
ka „Kalėdiniai darbeliai". 

P i rmas i s „Gajos" seminaras 
Lietuvos žemės ūkio akademi

joje įvyko pirmasis metinis 
organinės — biologinės žemdir
bystės bendrijos „Gaja" se
minaras. 

Ekologiškai švarios žemės 
ūkio produkcijos augintojai, 
suvažiavę iš visos Lietuvos, 
aptarė, kaip, nenaudojant che
mikalų, užaugin t i gausius 
daržovių der l ius , daugiau 
gaminti labai aukštos kokybės 
pieno, medaus ir kitų produktų, 
prekiauti jais. 

T r u m p a i 
Kaune, Mokytojų namuose, 

įvyko lietuvių kalbos mokytojų, 
dirbančių už respublikos ribų, 
susitikimas su miesto lituanis
tais. 

Aptariamos lietuvių kalbos 
mokytojų, dirbančių Karaliau
čiaus srityje, Baltarusijoje ir 
Latvijoje, problemos. Kauno 
pedagogai kviečiami padėti savo 
kolegoms. 

Susitikimą organizavo lietu
vių jaunimo bendrija „Lituani-
ca". 

Kauno paveikslų galerijoje 
atidaryta dailininkės Veronikos 
Šleivytės kūrybos paroda, skir
ta autorės 85-mečiui. 

Nepaisydama metų naštos. 
Veronika Šleivytė energinga ir 
kūrybinga, kupina naujų suma
nymų. Parodai ji pateikė kelias 
dešimtis paveikslų, vaizduojan
čių gimtąjį kraštą ir jo žmones. 

Kla ipėdos dramos teatre 
įvyko premjera. Rampos šviesą 
čia išvydo žymaus amerikiečių 
dramtaturgo Tennesee William 
autobiografinė pjesė. „Senasis 
kvartalas". Tai jau šešiasde
šimtasis tea t ro vyriausiojo 
režisieriaus Povilo Gaidžio 
spektaklis. 
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Ukrainos. Gudijos ir Rusijos prezidentai — iš kaires Le nidas Kravčiukas. Stanislovas Šuškevičius 
ir Boris Jelcinas skelbia, kad Sovietų Sąjunga nebee.^-.stuoja ir kad jie kuria naują slaviškųjų 
valstybių bendriją. 

Trijų respublikų deklaracija 
Minskas. Gruodžio 8 d.— 

Reuteric žinių agentūra pra
nešė, jog Rusijos Ukrainos ir 
Gudijos respublikų prezidentai 
išleido dvi deklaracijas, kai 
baigė savo pas i t a r imus 
vasarvietėje netoli Bres to 
miesto. 

Pirmoji deklaracija liečia po
litinę padėti , kurioje tų 
respublikų vadai konstatuoja, 
jog pasikalbėjimai paruošti 
naują sąjungos sutartį priėjo 
mirteis tašką ir kad respublikų 
atsiskyrimo procesas iš Sovietų 
Sąjungos bei sudarymas nepri
klausomų valstybių tapo rea
lybe. Taip pat konstatuoja, jog 
trumparegiška Centro politika 
privedė prie gilios politinės ir 
ekonominės krizės ir kad vis 
didėja socialinė įtampa daugely
je buvusios Sovietų Sąjungos 
sričių, kur vyksta tautiniai ne
ramumai su nemažomis auko
mis. Todėl pripažindami savo 
atsakomybę prieš savo žmones 
ir prieš pasaulio bendruomenę 
ir vis didėjantį reikalingumą 
įvesti praktiškai politines ir 
ekonomines reformas, deklaruo
ja nepriklausomų valstybių 
bendriją — Commenwealth of 
Independent States sudarymą,, 
kurio dokumento susitarimą 
pasirašė 1991 m. gruodžio 8 d. 

Nepriklausomų valstybių ben
drija susidaro iš Gudijos, Rusi
jos ir Ukrainos valstybių ir yra 
atvira visoms buvusioms Sovie

tų Sąjungoje valstybėms, o taip 
pat ir kitoms valstybėms, kurios 
pripažįsta šio susitar.mo prin
cipus. 

Šios bendrijos narės -alstybės 
nori vesti tokią politiką, kuri 
stiprintų tarptautinę taiką ir 
saugumą. Jos garantuoja, kad 
bus išpildyti ta rp taut in ia i 
įsipareigojimai tų sutarčių, 
kurias sudarė buvusieji Sovietų 
Sąjunga ir užtikri|ia bendrą 
branduolinių ginklų kontrolę ir 
jų nedauginimą. 

Šio pobūdžio deklaraciją pasi
rašė Stanislovas Šuškevičus, 
Gudijos Respublikos preziden
tas, Boris Jelcinas, Rusijos 
Federacijos prezidentas, Leo
nidas Kravčiukas. Ukrainos 
Respublikos prezidentas. 

Ekonominis pak tas 
Taip pat buvo sudarytas ir 

ekonominis paktas t a rp tų 
respublikų, kuriame norima 
turėti tamprius ekonominius ry
šius tarp tų valstybių ir kad 
stabilizavimas situacijos yra 
gyvybinės reikšmės, kad būtų 
suorganizuotas ekonominio gy
venimo atgaivinimas. Išleistas 
taip pat ir konkrečiu susitarimų 
tekstas, kurį pasirašė Gudijos 
Respublikos minis t ras pir
mininkas Vyačeslav Kebic, 
Rusijos Federacijos Valstybės 
sekretorius Gennadi Burbulis ir 
Ukrainos Respublikos ministras 
pirminink is Vitoid Fokin. 

Landsbergis sutinka 
būti kandidatu 

— U k r a i n o s vyr iausybė 
svarsto Sovietų laivyno flotilės, 
esančios Sevastopolyje ir 

i priklausančios Juodosios jūros 
sričiai, perėmimą. 

V i ln iu s . Gruodžio 4. — 
Lietuvos Sąjūdžio tarybos sesi
ja, įvykusi lapkričio 30 dieną, 
nusprendė sukviesti trečiąjį 
savo Sąjūdžio Kongresą gruo
džio mėnesio viduryje. „Lais
vosios Europos" radijas, pra
nešdamas šią žinią, sako, jog 
Sąjūdžio tarybos sesijoje buvo 
nu t a r t a s iūlyt i su rengt i 
referendumą, kad būtų įsteigta 
stipri prezidentūros institucija. 
Lietuvos prezidentas turėtų 
turėti teise tvirtinti Lietuvos 
ministrą pirmininką ir jo kabi
netą, grąžinti Parlamentui 
įstatymų projektus jų iš naujo 
peržiūrėjimui, jei jie neatitinka 
valstybės prezidento sprendi
mams, leisti prezidentinius de 
kretus su daline parlamento 
kontrole ir skelbti naujus Par
lamento rinkimus prieš jo for
malaus termino pasibaigimą. 

Sesijoje dalyvavo ir prez. 

Vytautas Landsbergis. Cia jis 
pasakė kalbą ir sutiko būti kan
didatu į Lietuvos Respublikos 
prezidento postą, pea Sąjūdis jj 
palaikys. 

Kauno Sąjūdžio skyrius jau 
pradėjo rinkti parašus, kad būtų 
pravestas referendumas. 

— Washing tone politinių 
įvykių komentator. is Patrick J. 
Buchanan praneša spaudai, jog 
gruodžio 10 dieną; s praneš, ar 
kandidatuos respublikonų par
tijos sąraše prieš dabartinį pre
zidentą G. Bushą k;tų metų pir
miniuose rinkimuose. J is esąs 
nepatenkintas prezidento eko
nominių reikalų t arkymu na 
muose ir Busho ..g'oDaliniu so
cializmu" užsienio politikoje 

— Izraelis iš maždaug 300 
kalinamų arabų išleido į laisvę 
25 arabus. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Šeštadienį Amerika prisi
minė Pearl Harbor l iūdną 
sukaktį , pagerbdama 2.403 
žuvusius amerikiečius, kurie 
žuvo. kai Japonijos bombonešiai 
subombardavo amerikiečių karo 
flotile 1941 m. gruodžio 7 dieną. 

— Prez . G. Bushas 50 metų 
Pearl Harbor užpuolimo sukak
tį paminėjo savo kalba, pasa
kyta prie USS Arizona Memo-
r i a l , r ag indamas užmirš t i 
priešišką praeitį. Jis taip pat 
atsiprašė tų 120,000 japonų, 
kurie buvo internuoti karo 
metu. Tai buvusi „didžiausia 
neteisybė". 

— Rusijos prezidentas Boris 
Jelcinas pirmadienį pusantros 
valandos su Michailu Gorba
čiovu diskutavo naują poli
tinę situaciją Maskvoje. 

— Maastr icht kurortiniame 
Olandijos miestelyje sprendžia
mas Europos valstybių likimas. 
Ten siūloma iki 1997 metų įves
ti vieną bendrą valiutą dvylikai 
valstybių ir iki to laiko panai
kinti markes, frankus, liras, 
kronas, drachmas, pesetas ir 
įvesti ecu piniginį vienetą 
(European eur^ency unit). 

Nebėra Sovietų 
Sąjungos 

Jelcino, Kravčiuko ir Šuškev ič iaus 
pasitarimai 

Audru* Butkevičius, 
Lietuvos Respublikos Krašto ap
saugos ministras. Jis 1960 m. gimė 
Kaune ir ten baigė Medicinos insti
tutą. 1988 m. subūrė respublikos po
litinių kaliniu ir tremtinių organi 
zaciją. 1990 m. buvo išrinktas depu
tatu. Žmona Vilija yra baigusi 
konservator\ja Jie turi dar mažametį 
sūnų Vytenį. 

Minskas. Gruodžio 7. Rusijos 
Respublikos prezidentas Boris 
Jelcinas č ia pare iškė , jog 
sudaryt i naują respubl ikų 
vienybe, nepasisekė ir jos turi 
būti „paleistos", kad pačios tarp 
savęs sudarytų laisvą buvusią 
Sovietų Sąjungos respublikų 
bendruomenę. 

Jelcino pareiškimai spaudai 
buvo daromi tuo metu, kai pra
ėjusį savaitgalį Rusijos, Ukrai
nos ir Gudijos vadai susirinko 
aptarti Sovietų Sąjungos klau
simų į kuriuos prez. M. Gorba
čiovo nepakvietė. J i e pritarė 
Jelcino pasiūlymi baigti su bet 
kurios nors formos valdžios 
centralizavimu Kremliuje ir 
sudaryti visiškai nepriklauso
mų valstybių panašią sąjungą 
kaip Europos Ekonominė Bend
rija. Jelcinas sako, jog turėti 
kažkokią pusiau federaciją, 
pusiau konfederaciją, kurioje 
būtų kiekviena respublika dvi
guboje sistemoje ir dviguboje 
valdžioje, y ra visiškai nepri
imtina. Taip jis kalbėjo Gudijos 
Parlamente Minske ir susilaukė 
milžiniško pritarimo. 

Gorbačiovas norėjo turėti dar 
senąją Sovietų Sąjungos formą/ 
sujungtą tam tikra sutartimi su 
Centru, ir tuo pačiu metu duoti 
respublikoms plačią autonomiją 
ar suverenitetą. Bet iš tikrųjų 
nebūtų jos tikros suvereninės; 
valstybės, rašo U P I žinių 
agentūra. Prie anos sutarties 
panaikinimo prisidėjo Ukraina, 
kai milžiniška dauguma nubal
savo už visišką nepriklauso
mybę. Jelcinas šeštadienį pasakė, 
kad šis Ukrainos nubalsavimas 
reiškia Sovietų Sąjungos galą. 

Jelcinas, kalbėdamasis su 
žurnalistais, naudojo tokius žo
džius, kurie rodo, kad Sovietų 
senosios Sąjungos nebėra . 
„Dalyviai tos sąjungos 
sudarymui vis mažėja ir mažėja. 
Jei taip eis toliau, tai prie 
pasitarimų stalo neliks nieko'*. 
Ant buvusios Sovietų Sąjungos 
teritorijos yra suformuota 
ypatingai komplikuota situaci
ja, sako prez. Jelcinas. 

Generolo pas i t rauk imas 
Irstanti padėtis Sovietų Sąjun

goje ir buvo pagrindinis šeš
tadienio Gorbačiovo sprendimo 
priežastis pakeist i Sovietų 
ginkluotųjų pajėgų vadą 
generolą Vladimirą Lobovą. 
kur i s tas pare igas ėjo po 
įvykusio perversmo, nauju 
generolu Viktoru Samsonovu, 
kuris vadovauja St. Petersburgo 
kariniam distriktui. „Tassas". 
pranešdamas šią žinią, nepa
sakė priežasties, kodėl Gorba
čiovas padarė tą pakeitimą, 
tačiau Interfakso žinių agen
tūra pranešė, jog gen. Lobovas 
pasitraukė dėl to, kad Ukraina 
nusprendė pasitraukti iš sąjun
gos ir dėl galimo sprendimo pa
naikint i Sovietų centr ines 
karines pajėgas. 

Bet gen. Lobovo pasitrauki
mas įvyko ir tuo metu, kai viso
je sąjungoje buvo kalbama apie 
naujai ruošiamą perversmą. Čia 
reikia atsiminti, kad gen. Sam 
sonovas atsisakė savo kariuo
menės daliniams įsakyti išeiti į 
kovą antrajame sąjungos di
džiausiame mieste ..pučo metu 
rugpjūčio mėnesį, kad nuverstų 
Gorbačiovą", rašo Interfakso 
agentūra. 

S l a p t i n u t a r i m a i 
P o Je lc ino kalbos Gudijos 

P a r l a m e n t e , visi t rys prezi
den ta i — Ukra inos Leonidas 
K r a v č i u k a s , Gudijos Stanis
lovas Šuškevič ius ir Rusijos 
Je lc inas — išskrido iš Minsko j 
m e d ž i o k l ė s vi lą Viskulyje, 
netol i Bres to , pr ie lenkų-gudų 
sienos, ir užsidarė pasitarimams 
ir s lap toms deryboms. Neabejo
j a m a , kad visi t rys aptarė savo 
t r i j ų s l a v i š k ų respub l ikų 
p o l i t i n i u s , e k o n o m i n i u s ir 
prekyb in ius ryšius, o galbūt ir 
G o r b a č i o v o C e n t r o likimą. 
Sva rb iaus i a s k laus imas turėjo 
būt i sprendžiamas, kaip sukont
roliuoti b randuol in ius ginklus, 
k u r i e y r a pask le i s t i po jų 
respubl ikų teritorijas. 

V a k a r , p i rmadieni , jie turėjo 
atvykt i į Maskvą pasitarimui su 
Gorbač iovu ir Kazachstano 
prez identu Nur su l t anu Nazar-
bajevu, ku r io respublikoje taip 
pa t yra branduol in ių ginklų. 

Gorbačiovas šeštadienį dar 
kalbėjo ap i e savo siūlomos 
sąjungos būt inumą ir įspėjo, kad 
a t s i s a k y m a s kai kurioms res
publ ikoms dalyvaut i jo sąjun
goje, gali sus i laukt i žiaurių 
išvadų. Esą labai svarbu neleis
t i išir t i p radė toms reformoms 
Rusijoje, nes , jei t a i įvyktų, „tai 
žmonės pasipi l tų į gatves". Ta
da reakcionieriškos jėgos pradėtų 
„ke l t i ga lvas" . Per paskutines 
deš imt d ienų Gorbačiovas vis 
p r imena apie galimą naują per
versmą. O šeštadienį duotame 
savo pasikalbėjime Ukrainos 
televizijai, Gorbačiovas aiškino, 
jog j is ga lbū t nekreips dėmesio 
į polit inių vadų sprendimą, jei 
jie nu ta r tų „sulaužyti sąjungą". 
T a d a j is pas isakė eisiąs" „į 
mases virš tų politikų galvų. Aš 
t i k pradėjau kovą". 

P r i e š C e n t r o d ik ta t ą 

Jelcinas ir Kravčiukas, kurie 
v a d o v a u j a t u r t i n g i a u s i o m s 
respubl ikoms, pasakė, kad jie 
y r a pasiruošę naujo tipo ryšiams 
i r nepak lus Centro diktatui. 
P r i e jų jungias i ir Gudija. O 
prez. Kravč iukas pasakė, jog 
gal imi t ik panašūs ryšiai kaip 
Europos Bendrijos kraštai , kad 
š iuo metu tur i . kaip lygių ir ne
p r ik l ausomų valstybių. Anks
čiau buvo galvojama apie atnau
j in tą federacinę uniją, kurioje 
galė tų dalyvaut i visos respubli
kos, tačiau dabar yra sudaroma 
visiškai nauja sąjunga, į kurią 
gali jungt is dvi, trys. keturios ar 
d a u g i a u r e s p u b l i k ų . Ir jų 
s u d a r y m a s nepr iklauso nuo 
Ukra inos , a iškino Kravčiukas. 
„ N i e k a s negal i įkalbėti Ukrai
n a i pas i rašyt i sutar t į po to. kai 
U k r a i n o s žmonės pasakė ne ir 
balsavo už nepriklausomybę". 
I r čia Je lc inas , atrodo sutiko. 

Leonidas Kravčiukas praėjusį 
k e t v i r t a d i e n į pr iėmė Parla
men te priesaiką, kaip Ukrainos 
p rez iden tas , t ad šiuose pasi
t a r imuose j is jau turėjo tvirtą ir 
a t s ak ingą poziciją. 

O prez. Je lc inas sakė, jog 
, ,pagr indinis da lykas yra ne
r e i k a l a u t i neįmanomo dalyko 
š iuo metu . Jei mes pasielgtume 
k i ta ip , t a i t a su ta r t i s virstų tik 
p o p i e r i a u s g a b a l u . Senoji 
sąjunga daug i au nebeegzistuo
j a , o naujoji sąjunga dar nevei
k i a " . 
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JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

LIETUVIŠKAS SLOGOS 
NUGALĖJIMAS (2) 

Tikrai l ietuviškai , k i ta ip 
sakant, gamtiškai besielgdamas 
tikras žemaitis, aukštaitis ar 
dzūkas su zanavyku bei 
suvalkiečiu lengvai perserga 
slogom — jos jiems vieni niekai. 
O kame yra čia ta lietuviška 
slogos atitolinimo jėga? Nagi, 
štai ji. 

Viena geriausių — pati stip
riausia priemonė prieš slogas 
yra mūsų mamyčių paruošta 
aviečių su medumi arbata. Jos 
reikia gausiai gerti, o taip pat 
kasdien ištuštinti po kelias lėkš
tes kopūstų sriubos — tiek, kad 
paroje išbėgtų iki 2 l i t rų 
šlapimo. Tai prilygsta vadi 
namam „žydiškam penicilinui" 
— vištienos sriubai. Vengdami 
svaigalų, gausiai gerkime ir 
kitus naudingus skysčius. 

Dabartinė medicina slogas 
gydo šitaip: vos tik pirmą kartą 
sučiaudysi ar pirmą lašą iš 
nosies nuvarvinsi, tuojau čiulpk 
kaip saldainį cinke tabletę. Ir 
ne bet kokio, o be recepto vaisti
nėje ar sveiko maisto (health 
food) krautuvėje gaunamą zinc 
gluconate, 25 mg. Tas tabletes 
čiulpk kas dvi valandas po vieną 
per dieną. Kitą dieną — tas pats. 
O jei reikės — ir trečią. 

Aišku, ne laikas šunis lakinti, 
kai jau eini medžioti. Tokio
mis tabletėmis apsirūpinkime iš 
anksto, kol dar esame sveiki. Jei 
kam sunku, Alvudo ambula
torija Lietuvio sodyboje talkins. 
Pavėluotai pradėjus tokias 
tabletes čiulpti, menkesnė to 
gydymosi nauda. 

Pagal gamtos dėsnius el
giantis, kita priemonė prieš slo
gas yra gausus gėrimas įvairių 
kofeino neturinčių arbatų, kaip 
„lemon grass', imbiro (gingerl 
čiobrelių, liepžiedžių, aviečių ir 
pan.; sūroku vandeniu burnos 
skalavimas ir nosiai dušo 
padarymas; eukalipto garų 
įkvėpimas — žodžiu, kūno, ypač 
burnos, nosies ir kvėpavimo 
takų — bronchų drėkinimas 
naudingais skysčiais ir garais. 

Mat, sausa burnos, nosies ir 
bronchų gleivinė nepajėgia 
kovoti su ten įsibrovusiais viru
sais ir kitokiais užpuolėjais. 
Todėl visi ir visos pulkime slo
gas gesinti taip, kaip kaime ar 
mieste gesinamas gaisras: su 
vandeniu, bet tik šiltu ar apy
karščiu ir kiek įvairiopai 
paskanintu 

Žinome, reikės neapsileisti ir 
maistu: gausiai valgyti vaisių ir 
daržovių pavidale vitaminus A 
(jo daug yra morkose) ir E (jo yra 
daug javuose, aliejuose), kaip 
minėta čiulpti cinko glukonatą 
ir visą laiką kasdien imti po 
vieną 200-mg cinko sulfato 
tablete pavalgius. 

Toks maistas ir vaistas stip
rins atsparumą ligoms ir slo
goms per sklerozės tramdymą. 
Štai kaip ryški cinko tablečių 
(zinc sulfate, 200 mg) nauda: 
moteris tvirtina, kad ėmusi 
dabar amerikiečių gydytojų 
visuotinai patariamą Trental 
nuo kojose atsirandančių skaus
mų beeinant — ir nieko gero; o 
kai pradėjo naudoti minėto 
cinko tabletes — ir dabar dar 
gerai jaučiasi. Taip daugelis 
tvirtina. 

Štai yra ir 86 metų lietuvė — 
nerūkanti, nesisvaiginanti ir 
kavos negerianti — niekada 
savo gyvenime nėra slogavusi, 
jokių nuo slogos skiepu neturėjo 
ir jokių kitokių tablečių nerijo. 
Ar norit žinoti iš kur ta jos 
stiprybė?! Atsakymas — tai 

Dievo galybė — sveika prigimtis 
ir per gyvenimą tokio sveikumo 
negadinimas. Tvėrėja^ Adomą 
ir Ievą aprūpino vaisiais -
daržovėmis, o ne mėsa. taukais 
ir tikrai ne dešromis, be kurių 
dabartinis lietuvis neįsivaiz
duoja savo gyvenimo, bet 
slogomis sirgti nenori. 

Čia ir prieiname kur šuo yra 
pakastas: neužtenka vien noro 
nesirgti, o reikia gyventi — 
valgyti, gerti taip. kad sveikas 
būtum iki daugiau kaip 90 metų 
ir niekada nesusloguotum, kad 
gyventum taip. kaip elgiasi 
Didž. Gerb. prelatas, dr. Juozas 
Prunskis. Juk jis, kaip kan. Tu
mas, visur ir visada esti ten, kur 
kūrybinga veikla verda — ir 
nepavargsta ir laiko suranda, o 
daugelis kitų to niekaip neįsten
gia. 

Norint tokį gėrį įsigyti, 
geriausia priemonė yra vaisiai, 
daržovės, liesas pienas, rupi 
duona, kiaušinio baltymas, rudi 
ryžiai, sėmenų ar kitoks aliejus. 
Tai ALVUDO dieta. Ar "dar 
rasis bent vienas, kuris nėra gir
dėjęs apie ją? Deja, daugeliui ji 
yra tyruose šaukimas. Ir štai 
kodėl. 

Lengva akmeniui ristis pakal
nėn. Taip pat nesunku žmogui 
eiti šunkeliais: ištvirkauti, gir
tauti, rūkyti, persivalgyti, tin
giniauti , plepėti — ki tus 
apkalbėti, jiems pavydėti — 
žodžiu, tingėti Dievui tarnauti, 
pasijuokiant iš reikalaujančio 
gerų darbų. 

Gyvenimas rodo, kad tokie 
juokiasi patys iš savęs, nes tas , 
kur is iš Dievo — Gamtos 
re ikalavimų juokauja, t a s 
velniui tarnauja, ir todėl, dar 
gerokai prieš ganėtinai nunoks-
tant. po velėna su vabalais 
draugauja. 

Aišku, išmintingajam s u 
tokiais nepakeliui. Tad ir mes 
sustokime save niekais vertę., 
nežmoniškai vaikydami ir ger
dami ir įvairius ki tns nuodus 
savo kūnui teikdam 

Juk net tvirčiausio plieno 
mašina ilgainiui neatlaiko per 
stipraus jos apkrovimo. Mūsų 
skrandis irgi yra savotiška 
mašina. Jis pajėgia t ik normalų 
maisto kiekį apvirškinti. Per
krautas skrandis sirgdina visą 
kūną. Iš čia didžia dalimi visi 
mūsų slogavimai, a r t r i t a i , 
burzitai, visokie kitokie negala
vimai, kurie išnyksta kaip pa
vasarį sniegas, kai žmogus 
pasipuošia išmintingumu ir dėl 
to pajėgia sveikai maitintis, o 
tas užtikrina linksmą tolimesnį 
žmogaus gyvenimą. 

Kas nori užsitikrinti n e t 
šimtmetį laimingo gyvenimo, 
geria daug naudingų skysčių, su 
pertraukomis visą laiką dar
buojasi, vengia visokių nežmo 
niškų elgesių gyvenime, įskai
tant nereikalingus rūpesčius, 
kaip pensininko prisirišimo prie 
savo baldų ir ramesnės gūžtos 
senatvėje neužsitikrinimo, o 
visą laiką galvą mankština nau
dingais pokalbiais, malda, gies
me, gera knyga, muzika, daina, 
žinoma, tik ne plepalais. 

Tik mes visi liaukimės virtę 
pūvančiais obuoliais d a r 
gerokai prieš nunokimą. 
Žmonės užgula ligonines ir 
kapines 9 0 ^ atvejų vien dėl 
savo kaltės. „Jei lietuvis dur
nas, tai toks jis yra ne tik 
Lietuvoje, bet ir Amerikoje" — 
tvirtino Armonikos ansamblio 
vadovė Chicagoje. Jaunimo cen
tro scenoje. 

Tik g re i tu žingsniu bent po pusvalandi kasdien žingsniuodami, mažinkime 
blogąjį, pilnąjį cholesterolį ir gaus inkime gerąjį choiesterolį savo kraujuje. 

deniu yra skaudančios gerklės 
ger iaus ias gydymas. Tokio 
vandens vienas ar du arbatiniai 
šaukšteliai karšto vandens stik
linėje skalaujant 5 kartus dieno
je nuostabia; padeda gerklei. 

V i š t i e n o s s r i u b o s gera i 
atidaro užkimštus sinusus ir 
bronchus, o suvalgytoje sriuboje 
esamos maistingosios medžia
gos padeda kūnui kovoti su 
slogą ir influenzą sukeliančiais 
virusais. 

Ger iaus ias vais tas -
a t spa rumas 

Visi žinokime, kad kūnas yra 
taip sutvertas, kad jis pajėgia 
p a t s gintis nuo daugelio 
negalių. Juk laukiniai gyvuliai 
neturi jokių aptiekų bei daktarų 
— juos gydo jų prigimtas atspa
rumas. 

Tokį atsparumą turi ir žmo
gus, jei jis jo nesugadina savu 
nežmonišku elgesiu: persi
valgymu, persitingėjimu, rūky
mu, svaiginimusi ir visais kitais 
be gydytojo žinios nurytais 
niekais, būk tai vaistais va
dinamais. Žmonių išnaudotojai 
pirkliai iš kailio neriasi, norė
dami neišmintingajam įpiršti 
savo šiukšlynan mestiną prekę. 
Mes l ietuviai būkime sau 
žmonės ir nes i le iskime 
apgaunami. 

Kaip kiekvienas turime skai
tyti ne geras, o geriausias 
knygas, kaip visi privalo klau
syti tik išmintingojo kalbos, taip 
ir re ikalui esant , imkime 
naudoti tik geriausias priemo
nes, tinkamiausius išmintingo 
gydytojo patartus vaistus bei 
gydymosi priemones, su ku
riomis čia ir susipažinome. 

Vištienos sr iuba 

Šių laikų pajėgiausi gydytojai, 
įskaitant ir Mayo klinikose dir
bančius, susekė, kad vištienos 
sriuba puikiausiai nugali slogą, 
kai ji apima galvą ir krūtinę. 
Bet tu rask taip išmintingą 
lietuvį, ypač lietuvę, kuris ar 
kuri nesiųstų vaiko vaistinėn 
tablečių, o eitų krautuvėn viš
tienos nupirkti. 

Mat visi dabar mano, kad 
prekybininkų per televiziją 
rodytos ar geltonoje spaudoje iš
girtos ir būk tai „daktarų 
naudojamos" tabletės veikia 
geriau, negu aspirinas. Kas čia 
tau norės terliotis — laiką gaiš
ti su ta vištiena: dar ją reikia 
virti kelias valandas, dar kiti 
pataria nugraibyti taukus nuo 
tokios atšaldytos sriubos ir vėl 
pašildžius valgyti. To darbo be
galės, o jau tūlas mūsiškis ir 
mūsiškė nuo darbo atprato: 
geriau tėmys televiziją, mieliau 
ji su kaimyne valandų valan
domis puse miesto liežuviais ap 
laidys, negu su ta vištiena dar
buosis. Juo labiau, kad paėmei 
tabletę ir staiga nosis išdžiūvo. 
O kad ji vėliau dar labiau pra
pliupsi — ta i nieko. 

Gana. oi gana mums tokio 
save niekais vertimo. Susisem-
kime visus savus apsileidimus 
ir sumeskime juos šiukšlių 
dėžen. Lietuvis, ypač lietuvė, 
būdami ir būdamos protingi -
protingos, privalome dar ir 
išmintingai elgtis: kaip reikia 
gyventi , j a u s t i ir veikt i 

r e s n i s nos ies užs ik imš imo nekenkiant sau, artimui ir 
gydymas, negu perkami lašai aplinkai. Visi nuo dabar turima 
bei gargaliavimui skysčiai. tik sveikai maitintis, tik taip 

Gargal iavimas sūriu van- valgyti, gerti ir sau bei kitam 

Mes tokiais nesame, todėl sau
gokimės slogos bei stipresnės jos 
formos — influenzos, k u r i 
atslenka mūsų link. Naudokime 
visokias čia minėtas priemones. 
O kai susirgsi sloga, tuojau pra
dėk šitaip maitintis Valgyk 
žalių lapų daržove^. • usius ir 
stambiai maltus ,Tūdus — iš 
tokių p a d a r y t u s j ava in iu s , 
duonas, ragaišius, košes. 

Tik toks maistas stiprina žmo
gaus a tsparumą prieš slogas, o 
n e t u r i n t jokio a t s p a r u m o , 
niekas nuo slogos neapsaugos. 
Toks m a i s t a s tu r i v i sus 
v i t a m i n u s , m i n e r a l u s ir 
s u d ė t i n i u s m i l t i n i u s - k r a k -
mol in ius a n g l i a v a n d e n i u s . 
Žalių lapų daržovės, kaip kopūs
tai, t u r i chlorofilo (žalio dažo), 
kuris labai sėkmingai kovoja 
prieš slogą ir influenzą. 

V a i s i a i , k a i p a p e l s i n a i , 
greifrūtai ir arbūzai — melonai 
turi daug vitamino C. Žuvis ir 
kalakutiena netukina, o jose yra 
daug vitaminų A ir B, kaip ir 
žalių lapų daržovėse. Riešutai 
turi daug cinko, kuris yra pajė 
gus kovotojas prieš slogas. 

Geri riteriai prieš slogas yra 
ir bananai , pupelės, aš t rūs ir 
žalieji pipirai, bulvės ir morkos. 
Ipraskime į saldžiąsias bulves — 
Jas nusiųskime Lietuvon. Tegul 
jie t en jas augina su didžia nau
da sau. 

Dar vieno dalyko nepamirš
kime: žmona vyrą, vyras žmoną 
nepersekiokime, kai t a žmona 
vyrui, prisilaikančiam Alvudo 
dietos, įpila grietinėlės sriubon 
burnodama, kam jis liesai valgo; 
ji ma t drūta kaip bačka, todėl 
ima nekęsti liesėjančio vyro. 
Tegul meilė mus visus puošia. 
Nesipykime. O supykę — išlie-
kime pyktį an t negyvo daikto, 
kadangi neišlietas pyktis maži
na a tsparumą ligoms, taigi ir 
slogai. 

Kovoje su liga, taigi ir su slo
ga, pagrindinis dalvkas yra 
kūno a t spa rumas . Kasdien 
paėmus po 1 gramą augalo 
Echinacea (žinoma kaip purple 
eone flovver) šaknies, išsivalys 
limfinės liaukos ir sustiprės 
kūno atsparumas ligoms, taigi 
ir slogoms. 

Vienas senas posakis yra pu
siau teisingas: karštį penėk (tai 
yra, skysčiai* <*~":nk), o slogą 
badu marir. algyk). Da
bar abiem atvejais — ir karš
čiuodami ir sloguodami — mai-
t inkimės kuo geriausiai ir kuo 
d a u g i a u gerkime naudingų 
skysčių, kad kūn-s gautų kuo 
daugiau j am būtinų maisto 
dalykų, ir venkime valgyti 
saldžiai ar riebiai — riebias 
mėsas, tokius pyragus, tortus, 
r iebius padažus. Mat riebus ir 
saldus maistas sumenkina kūno 
atsparumą, nes jame nedaug 
kūnui reikalingų dalykų. 

S logas l engv inanč ios 
p r i e m o n ė s 

S ū r u s v a n d u o . Papras ta 
naminė priemonė yra sūrokas 
ši l tas vanduo: pusė lygmeno 
arbatinio šaukštelio paprastos 
valgomosios druskos (ne iodizuo-
tos) ištirpytos stikle vandens. 
Juomi skalauti burną; lašinti jį 
į a k i s su p ipe te ; jo laši
n imas į nosį yra kur kas ge-

talkinant, o nekenkiant, lietu- [ f 
viškoje kolonijoje gyventi. 

Arbatos 

Norint nugalėti pakilusį kūno 
ka r š t į , reikės ger t i d a u g 
naudingų skysčių. Be minėtos 
viščiuko sriubos, sukarščia
vusysis gers įvairių žolių ar 
uogų arbatą. Šaltmėčių (peper-
mint) daug kas augina savuose 
kiemuose. Vasarą prisidžio-
vinkime jų lapų ir prisirinkime 
liepžiedžių. 

Karščiavimą mažinkime, kas 
valandą gerdami šitokią arbatą: 
kiek „Elder" žiedų su uncija 
šaltmėčių lapų įmerkti į pusę 
kvortos verdančio vandens ir 
pusvalandžiui uždengus 
palaikyti, tuomet nukošus ger
ti kaip vaistą. 

Kitos rūšies — imbiro (ginger) 
Šaknų arbata irgi lengvina karš-
čiavimą: vienas valgomas 
šaukštas šviežiai sumaltos imbi
ro šaknies supilamas į pusę 
kvortos karsto vandens (ar pusę 
arbatinio šaukštelio į stiklinę). 
Su kitais skysčiais gerk šią ar
batą per visą dieną iki karštis 
pasibaigs. 

Dažnai pasitaikančią slogos ar 
influenzos sukeltą kaulų ir 
raumenų gėlą lengvina imbiro 
vonia: saują šaknų ar miltelių 
įberk į šilto vandens vonią ir 
pamirk joje pusvalandį. 

Atsikosėjimą labai lengvina 
keletas natūralių priemonių: 
3-4 lašai eukalipto aliejaus 
įlašintų į puoduką ar stiklinę 
karšto vandens ir geriant pusę 
puodelio tris kartus per dieną. 
To aliejaus atsikosėjimą 
lengvinantį veikimą sustiprina 
supjaustyta kruvauninko (com-
frey) šaknis ar lapai. 

Eukalipto al iejaus gara i 
lengvina užgultus s inusus. 
Įlašink 10 lašų į puodelį ver
dančio vandens ir, rankšluosčiu 
uždengęs galvą, giliai įkvėpk; 
t ik negerk tokio st iprumo 
vandens, nes didesniame kieky
je tas aliejus gali būti žalingas. 

Iš vaistų, p i rmam sune
galavimo ženklui vos tikpasiro-
džius, šalia minėtos vištienos 
sriubos valgymo, minėtų arbatų 
gėrimo, eukalipto lašų įkvė
pimo, pradėkime kas dvi valan
dos čiulpti cinko glukonato, 25 
mg tabletes per vieną dieną, jei 
reikės ir per dvi. 

Beatričė... 
vokalistų 

konkursas 
Vilnius. Lapkričio 20 d. (Elta) 

— Taip paprastai, vien t ik var
du Lietuvoje buvo vadinama 
dainininkė Beatričė Grince-
vičiūtė, kurią likimas, viena 
ranka nuskriaudęs — atėmęs 
akių šviesą, kita — dosniai ap
dovanojo muzikiniu talentu. 
Dar prieš karą ji pradėjo dai
nuoti radiofone, ir nuostabi Be
atričės daina iki šiol, jai pačiai 
išėjus iš gyvenimo, skamba iš 
įrašų, džiugina klausytojus. 
Lapkričio 28 dieną jai būtų 
sukakę 80 metų. Pasitinkant 
šią sukaktį, rytoj Vilniuje, 
Menininkų rūmuose prasideda 
Beatričės Grincevičiūtės res
publikinis vokalistų konkursas. 
Jo rengėjai — Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių sąjunga. Vertinimo 
komisijos pirmininkas — Virgi
lijus Noreika. Konkurso finalas 
— lapkričio 28 dieną. 

Pagerbiant Beatričės Grince
vičiūtės atminimą, jos bute 
Vilniuje n u t a r t a įrengti 
memorialinį muziejų — muzikų 
svetainę, o protėvių dvarą Il
guvoje, ant aukšto Nemuno 
kranto, kur lankydavosi daug 
žymių žmonių — muzikų, daili
ninkų, rašytojų, — restauruoti, 
atgaivinant senas tradicijas. 
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U.SA dol.) savaitinis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien # Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais nuožiūra Nesunaudotų straips-
nuo 8:30 iki 12:00. m u - nesaugo Juos gražina lik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba skelbimų turinj neatsako. Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

Tik liaukimės riję visokias 
tabletes, kurias mums mielai 
teikia visokie geradariai, jas gir
dami — girdi, , jos man pamači-
jo", ,jos geresnės už aspiriną". 
Neimkime ir aspirino karščiui 
sumažinti. 

O dabar visi pasiskiepykime 
nuo slogų, ypač senesnieji, ligo
tieji, rūkoriai, menkai naudingų 

skysčių geriantieji — išdžiū-
vėliai, nutukėliai ir visi kiti, 
kurie norime nesirgti ir ilgiau 
sveikame kailyje pagyventi. 
Nepamirškime, kad geriausias 
yra tas gydytojas, kuris užbėga 
ligai už akių. Tat nė vienas 
neaps i l e i sk ime , idant nė 
vienam nereikėtų gailėtis — sa
vo apsileidimo apverkti. 

Kab. tai. (1-312) 586-31M 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 83rd Street 
Vai.: pirm., antr., ketv. ir penkt 3-6: 

šeštadieniais pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tol . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)248-0087; arba (708)246-8581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

8440 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. 95 St. Tai. (7M) 422-0101 
Valandos pagal Susitarimą 

Pirmd. 3 v p p -7 v v., antrd 12 30-3 v p p 
trečd uidarytaa, ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir šešM 9 v r-12 v.p.p. 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEMIgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave., Oriand Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

Kab. tol. (1-312) 585-0348; 
Rez. (1-312) 770-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą: pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. tel (1-312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-8207 

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

7722 S. Kedzle Ave., 
Chicago, M. 80852 

Pirm . antr., ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

6132 S. Kedzle Ave., Chicago 
(1-312) 778-8089 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGUA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Rutaekl Road. 
Tat. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J . HERRERA, M.D. 
širdie: ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle, Chicago. M. 
Tel. (1-312) 925-2870 

1185 Dundee Ave. , Elgln, m. 60120 
Tel . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tel. kabineto k bate: (708)892-4199 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOflt Ava. , Cicero 

Kasdien i iki 8 vai vak. 
išskyrus trec. šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGUA 
188 laat taper ia i , SuRe 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. - ( 1 - 3 1 2 ) 3 3 7 - 1 2 8 5 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
%J^%» E«er^9*^B>4rW P J v W W n i 

DR. JAMES BUROCN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
J99 M- Mfctef^Mi Av#. t vlifto 324 Ir 
5838 S. Ruleekl M . , CMcego. IL 

61 St. k Kaan Ava., Juetlce, IL 
Tat. (1-312) 988 U S S (veikia 24 va i ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tiknna akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 S* St. 

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

Palo* Vision Center, 7152 W. 127th St 
Paios Hgts. III Ketv vai. 3-6 v v 

Tai. (798) 448-1777 

DR. S. 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71at Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm. 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
28S8 W. 63rd Street 

Vai. antr 1-4 v p.p ir ketv 2-5 v. p p. 
šest pagal susitarimą 

Kabinate tai. (1-312) 778-2880. 
Rez. (708) 446 9948 

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

Kalbame lietuviškai 
8165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 988-7788 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
C#flt9f* 

šio, 1020 I . Ogeen Ave., 
Hfjpervmo l t 
Tel. 1-708-827 

Valandos pagal susitarimą 



Išeivijos gretoms retėjant 

KUOMET DALINIAI 
APLEIDŽIA GRETAS 

E. ROMMELIO 
ŠIMTASIS GIMTADIENIS 

Kad nesusidarytų blogas įspū
dis, tuojau noriu pažymėti, kad 
čia neturiu galvoje dezertyrų. 
Ne apie juos dabar mes čia 
kalbėsime. Išeivijoje tokių tik 
keletas tebuvo, ir tie patys 
dažniausiai dėl šeimos motyvų. 
Išeivija, nors ir buvo daugiaklo-
dė, tačiau parodė nuostabų 
vieningumą. Retoriškai kal
bant, būtų galima pasakyti, kad 
visi žygiavome po viena vėliava. 
Nesutarimai gal buvo tik tų 
tarpe, kurie dėjosi tos vėliavos 
nešėjais. Dabar, kurie tas lini
jas apleidžia, tai dažniausiai 
„išeina namolei — į amžinuo
sius sodus". Veikėjų eilėms re
tėjant. jų keliais paseka spauda, 
kultūrinė ir politinė veikla. J 
Lietuvą jau iškeliavo „Karys", 
juo paseka „Aidai", mūsų fondų 
pinigai irgi iškeliauja, j au ir 
Vlikas vėliavos nuleidimo apei
gas atliko. 

Mūsų kultūrinės veiklos eiles 
apleido daug nusipelnęs Čiur
lionio ansamblis. Su jo netek
timi mes liekame žymiai skur
desni. Kartu buvo užverstas, 
vienas iš gražiausiai papuoštų 
išeivijos kultūrinio gyvenimo 
lapų. Didžiosiose Amerikos 
scenose nebeskambės „Skamba, 
skamba kankl ia i , a t a t a r i a 
vamzdžiai..." Su juo kartu kelia
vome per stovyklas, vėliau kar
tu prakaitą liejome Clevelando 
fabrikuose. O dabar nut i lo 
kankliai ir jau daugiau nebe
skambės! Vyresnieji užverčia 
lapus ir apleidžia mūsų eiles. O 
kai kurie mūsų jaunesnieji in-
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U k v , , ' n a kryptimi. 
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Tiesa, yra į čia atvykstančių 
pabėgėliu srovė, bet a t e i t i s 
parodys jų naudą išeivijai. Jei
gu vyksta jėgos išsieikvojimas 
ar išsikrovimas viena kryptimi, 
tai savaime aišku, kad tos 
energijos šaltiniai turės išsekti. 
Jeigu baterija nėra pakrau
nama — tai vieną dieną ji bus 
negyva. Automobilis gal i 
gražiai atrodyti ir blizgėti, bet 
jeigu nebus baterijos, tai jis 
nepajudės. 

Iki šiol mes rūpinomės Lietu
va irios ateitimi. Dabar. Lietu
vai atsistačius, ji pati už save 
kalbės ir savo reikalus tvarkys. 
Mums iš toli žiūrint, jų rietenos 
ir darbai dažnai nepatinka. Bet 
ne nuo mūsų tai priklauso. Tie, 
kurie ten gyvena, yra tikrieji 
krašto šeimininkai. Mes iš toli 
žiūrėdami tegalime pasakyti: 
„Kaip pasiklos — taip ir išsimie
gos". Išeivija neturi ministerijų 
ir aibes popierius stumdančių. 
Visa mūsų veikla remiasi ant 
savanoriškų ir jau pavargs-
tančių pečių. Tad reikia savo 
energiją taupyti. 

Tuo labiau, kad už mūsų visas 
pastangas ir gerą širdį — net 
moralinio atpildo negauname. 
Tie, kurie aukojo, sąskaitų 
nerašė ir buhalterinių knygų 
nevedė. Tačiau tik paviršu
t iniškai paskaič iavus , per 
pokario dešimtmečius įvairių 
siuntinių ir automobilių gal už 
porą š imtu milijonų buvo 
pasiųsta ar nupirkta. Už tai 
padėkos neprašėme ir jos ne
gavome. Tačiau visai kitas 
reikalas, kuomet laikraštis, 
kuris dar taip neseniai buvo 
raudonas, o dabar spalvą neva 
tai pakeitęs, išeiviją dergia. Tas 
nusigrimavimas jam dar jokios 

teisės neduoda teisėjo kėdėje sė
dėti. Negalime tylėti, kuomet 
mūsų mieli tėvynainiai peržen
gia min imal ines padorumo 
ribas. Būtent: „...visus tuos 
negandų m e t u s slėpę savo 
tikrąjį veidą tamsiuose ply
šiuose — lietuvių kilmės, bet 
plėšrūno dvasios „vargšai" , 
„nuskriaust ie j i" . Dar skau
džiau: reikia pripažinti, kad 
t a r p tų „ e l g e t ų " gausėja 
buvusių „garbingų Lietuvos 
gynimo reikalų veikėjų". 

Toliau rašoma: ...cituojamas 
net garbingasis Antanas Macei
na, teigiantis, jog „ne būdas, 
kuriuo žmogus atsiranda už 
savo krašto ribų, bet neturėji
mas teisės laisvai su savo 
k i lmės k r a š t u pabendrau t i 
padaro jį t remtiniu" . „O ką 
pasakytų prabilę t ie sustingę 
ledynuose iš bado ir šalčių 
nekaltų žmonių kaulai? Ir ar 
išdrįsite pažvelgti į žiauriausio 
likimo palikuonių skausmo, 
kančios p r i p i l d y t a s a k i s ? " 
(Gimtasis kraštas, nr. 45, lap
kričio 7-13 d.). 

Taip! Jūs G.K. redaktoriai, 
buvę Tėviškės d-jos ir KGB dar
buotojai, ar išdrįsite pažvelgti į 
tuos „sustingusius ledynuose iš 
bado ir šalčio kaulus?" Ne jums 
apie išeiviją kalbėti! Nors t as 
kratalas neva išeivio rašytas, 
t a č i a u j a m e l aba i a i šk ia i 
įžvelgiamas tarybinis mentali
tetas. Labai gaila, kad taip yra 
dabartiniu metu, kuomet reikia 
vienybės ir susiklausymo. Ne 
tik Vilniuje vyksta rietenos ir 
nesutarimai, bet, kaip matome, 
į juos bandoma ir išeiviją 
įtraukti. Atrodo, kad yra diri
guojanti ranka . 

Kadangi tai yra rašoma su 
Sąjūdžio kalbėtojo žinia, ta i 
nėra tiktai bulvarinės spaudos 
plepalai, į kuriuos nereikėtų nė 
reaguoti. Galbūt tuo rašiniu 
pasakyta t a i , ko deputatai t ik 
nedrįsta pasakyti. Išeivija turė
tų savo ėjimuose ne vien t ik 
jausmais vadovautis. Reikia at
siminti, kad jausmai yra blo
giausi patarėjai. Lietuvoje buvo 
i š le i s ta k n y g a : „Sodybų 
tuštėjimo metas". Pratęsiant tą 
min t į , d a b a r t i n į išeivijos 
periodą — ateityje gal vadins 
„Išeivijos aruodų tuštėjimo 
metas". Konteineriai seka kon
teinerius. Ne apie rūbų ar 
vaistų s iuntas rašau. Labai 
greitai gal nebegalėsime rasti 
išeivijoje išleisiu knygų. Išsi
valome palėpes ir savo darbo 
kambarius. Baisu pagalvojus, 
kad nel ik tumėme dvasinėje 
tuštumoje gyventi. 

Beskubėdami savo spaudą ir 
fondus į Lietuvą perkelti, net 
nežiūrime, kokios rankos yra į 
tai ištiestos. Už gražių šypsenų. 
kad nebūtų tie, kurie išeivijoje 
t ik „tamsiuose plyšiuose plėš
rūnus pasislėpusius" temato. 
Visos redakcijos norėtų mūsų 
prenumeratas ir mūsų čekius 
gauti. Bet ar jos norės paten
kinti dvasinius mūsų poreikius? 
Kol kas iš ten ateinanti spauda 
tokių polinkių nerodo. Bendrai, 
išeivija neturėtų nuo savęs pa
bėgti. Mes neturime kalčių, 
kurias reikėtų nusiplauti. Ne
bent tai mūsų kaltė, kad ne
vaikščiojome rankas atkišę, bet 
sunkiai dirbome, ko nematome 
iš dabar atvykstančių. Nebent 
esame nusikaltę tuo, kad, besi
rūpindami lietuviška veikla ir 
mokyklomis, nesusiradome to 
medžio, a n t kurio „žaliukai" 
auga. 

J .Ž . 

1944 m. spalio 15 d. mirė 
feldmaršalas Ervin Rommel 
Tuometinė spauda ir radijas ofi
cialiai pranešė, kad mirties 
priežastim buvo širdies 
priepuolis. Tačiau tikrovė buvo 
kita: aukštas karininkas buvo 
priverstas paimti nuodus. 

Šimtojo gimtadienio proga 
daug šviesos į feldm. gyvenimą 
įnešė sūnus Manfred (dabartinis 
Stuttgarto meras, krikščionių 
demokratų partijos narys — K. 
B.), atskleisdamas daug naujos 
medžiagos, kadangi tuometinis 
16-metis jaunuolis matė ir per 
gyveno paskutines tėvo gyve
nimo valandas. 

Spalio 14 d. į feldmaršalo 
namus Herrlingene (netoli 
Ulmo) atvyko generolai Burg-
dorf ir Maišei. E. Rommel aukš
tus Wehrmachto karininkus 
pakvietė į savo darbo kambarį. 
Be jokios įžangos generolai pa
reiškė, kad jie atvyko Hitlerio 
pavedimu, kadangi yra žinomi 
visi pasikėsinimo dalyviai bei 
plano rengėjai, jų tarpe ir feldm. 
E. Rommel. 

Gen. Moisel turėjo kambarį 
apleisti, tad pasikalbėjimas 
toliau vyko tarp feldm. ir gen. 
Burgdorfo. Pasikalbėj imas 
truko apie 30 min., duodant 
feldm. E. Romeliui du pasi
rinkimus: a rba jis už pus
valandžio paims nuodus arba 
bus gestapo suimtas. Namas yra 
apsuptas slaptosios tarnybos 
vyrų. Savižudybės atveju jam 
užtikrinamos iškilmingos vals
tybinės laidotuvės, neatimant 
pagarbos šeimai. 

S ū n u s vokiškai Spaudai 
pareiškė, kad tėvas laukė mir
ties sprendimo, tačiau ne tokio 
greito. Sūnaus ir tėvo santykiai 
buvo visMUmet labai nuoširdūs, 
ypač po tėvo sužeidimo 1944 m. 
liepos 17 d. Prancūzijoje, esant 
jam ligoninėje, namuose. Tais 
mėnesiais E. Rommel sunaikino 
arba ištaisė daug jį apsunki
nančios medžiagos. Prie jos taip 
pat priklausė adjutanto ve
damas dienoraštis. Sūnaus tei
gimu, tėvas žinojo, kad fiureris 
nori jį nužudyti. Taip pat feld
maršalas žinojo, kad Hitleris 
nenori jo teisti tautos teismu. 

E. Rommel buvo tikras karys. 
Po pasikalbėjimo su gen. 
Burgdorfu j is tuoj pat nuėjo į 
miegamąjį, kur jo laukė žmona 
Liucija Marija, norėdamas jai 
pasakyti paskutinį sudiev. „Už 
penkiolikos minučių aš būsiu 
negyvas" — pasakė žmonai 
feldmaršalas. Viskas buvo 
paruošta iš anksto iki pačių 
mažiausiu smulkmenų, pvz. 

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

išreikalaujant iš gt-;> Burgdor
fo, kad jo laidotu^•> būtų ne 
Berlyne, bet Ulme 

Pabėgti E. Romni.-i nenorėjo, 
nors turėjo didelę pumą savo 
draugo Oskaro Farny. Reichs
tago centro partijos atstovo. 
Spalio 13 d. — tik .aną dieną 
prieš jo suėmimą — Oskar Far-
ny pasiūlė Romnir-Uui ir jo 
šeimai pagalbą persikelti į Švei
cariją. Feldmaršalas griežtai 
atsisakė,pareikšdamas: ..Nega
liu Šveicarijoje sėdėti, maty
damas didesnę pusę mirusios 
kariuomenės". 

Atsisveikinęs su žmona, jis 
nuėjo į automašina, paduoda
mas pundą raktų sūnui. ..Viskas 
vyko neišpsakytai greitai — 
sakė sūnus. Tėvas neparodė 
jokio susijaudinimo, stipriai 
save valdė". Priešingai žmona: 
ji buvo įvykio sukrėsta, verkė 
(mirė 1971 m.), įsikalbėdama iki 
pat gyvenimo pabaigos prie
kaištą, kad jos vyras buvo tėvy
nės išdavikas. 

Išvažiavus masinai jau po 
kelių minučių generolai ir vai
ruotojas ją sustabdė, palikdami 
feldmaršalą vieną Nuodai tuoj 
pat veikė, E. Rommel susmuko. 
Gen. Bergdorfo įsakymu au
tomaš ina pasuko į Ulmo 
ligoninę. Čia buvo ..nustatytas" 
širdies priepuolis 'rr Hitlerio po
tva rk iu draudžiant lavono 
skrodimą. 

Kokius planus turėjo Hitleris, 
nužudydamas E.' Rommelį gal 
savo gabiausią maršalą? 

Reikia persikelt i didelius ka
rinius laimėjimus Afrikoje. 
1941 metais E. Ttommel gavo 
įsakymą vadovauti Afrikos kor-
pui. 

Britų istorikas"Alan Bullock 
savo knygoje ' , ,Hitleris ir 
Stalinas" rašo: „britai, atmušę 
italų puolimą, užėmė visą 
Kirenaiką (šiaurinė Afrikos sri
tis — K. B.), tačiau netrukus 
buvo feldm. Rommelio išstumti. 

Feldm. buvo duotas įsakymas 
paruošti visą puolimo planą iki 
balandžio 20 d., tačiau feldm. E. 
Rommel jau kovo 31 d. puolė 
britus, balandžio 12 d. pasiek
damas Egipto sienas. 

Užpuolus Sov. -Sąjungą. Hit
lerio dėmesys Afrikai atslūgo. 
Tik 1942 m. jis padarė naujus 
planus dykumų ofenzyvoj įkelti 
koją Artimuose Rytuose iki pat 
Persijos įlankos, užimti Maltą. 
labai svarbų Rommelio ginklų 

ir maisto tiekimo tašką. Ofenzy
va vyko pilnu greičiu, 
sėkmingai, užimant Tobruke, o 
birželio pabaigoje pasiekiant EI 
Alamein. t ik 100 km iki 
Aleksandrijos. Deja. Hitleris 
atidėjo Maltos puolimą, 
pakenkdamas puolime esan 
čiam Rommeliui. 

Feldm nepaklausė Hitlerio 
įsakymo stipriai laikyti frontą 
bet kokia kaina, pradedamas 
pasitraukimą nuo EI Alameino 
iki Tuniso. Čia atrodo ir gimė 
tarp abiejų vadu nesantaika ir 
neapykanta. 

Iš Afrikos E. Rommel buvo 
perkeltas į vakarų frontą. Jis 
turėjo sulaikyt i numaty tą 
sąjungininkų invaziją. Tuo 
metu, 1943 m. jis greičiausia 
sudarė pi rmus ryš ius su 
pasipriešinimo sąjūdžiu. Tuome
tinis Stuttgarto meras Karolis 
Stroelin kalbėjosi su 
feldmaršalu, taip pat grupė prie 
gen. Becko ir Fr. Goerdelerio. 
Sūnaus tvirtinimu, tėvas rimtu 
atveju pereitų į sąmokslininkų 
pusę. Tačiau apie įvykdytą 
sąmokslą liepos mėn. jis neži 
nojęs ir gal nebūtų sutikęs su 
Hitlerio nužudymu. 

Šiandieninis Stuttgarto meras 
(jis išrenkamas 80-90°; balsų' 
sako. kad jo tėvas mėgino karą 
vakaruose užbaigti, kol karinė 
padėtis dar buvo palanki. Jis 
siekė taikos, gal su tam tikrais 
reikalavimais, bet ne besąly
ginės. Po pralaimėto mūšio Nor
mandijoje. E. Rommel galvojo 
kapitul iuoti , t ač iau turėjo 
atsižvelgti i 10 SS divizijų Pran
cūzijoje. 

• 

Su SS „Leibstandart" vadu S. 
Dietrich įvyko toks pasikalbę 
j imas: „Fe ldmarša las : ,,Ar 
vakaruose turime taip ilgai 
frontą laikyti, kol rusai užims 
Berlyną?" S. Dietrich: „Ne!" 
Feldm.: „Jei aš kapituliuoju, 
su kuo eisite jūs?" S. Dietrich: 
„Su jumis. Tamsta esate mūsų 
kariuomenės vadas". 

1944 m. Rommel pasiuntė 
Hitleriui pranešimą, kad Pran
cūzijoje vyksta nelygus karas ir 
Hitleris turi padaryti išvadas. 
Deja, birželio 17 d. E. Rommel. 
tikrindamas fronto linijas buvo 
žemai puolančių lėktuvų 
sunkiai sužeistas. Automašina 
atsimušė į medį išmesdama E. 
Rommelį. Gyvybei pavojingas 
kiaušo trūkimas. Prancūzijos 
Liveroto ligoninėje jis sustip
rėjo, pervežant rugpjūčio mėn. 
poilsiui į namus. 

Po liepos 20 d. sąmokslo Hit
leris feldmršalą laikė labai 
pavojingu asmeniu, bijodamas 
jo populiarumo. Tais metais 
Hitleris yra pasakęs: „Rommel 
padarė blogiausia ką gali karys 
padaryti, ieškodamas politinių, 
o ne karinių sprendimų". 

Sunku yra spekuliuoti, ar 
sąjungininkai būtų vedę kapi
tuliacijos pasitarimus su Rom-
meliu. Juk Casablancos konfe
rencijoje 1943 m. jie pastatė 
besąlyginę kapituliaciją! O su ja 
E. Rommel nesutiko. 

Feldm. E. Rommel gimė 1891 
m. lapkričio 15 d. Heidenheime 
(apie 40 km į šiaurę Ulmo — 
K.B.i. Gabus matematikoje, 
norėjo būti lėktuvų inžinierių, 
tačiau pasirinko karininko 
karjerą 1912 m Dancige baigė 
karo mokyklą, gaudamas lei
tenanto laipsnį. Ir po pirmo 
pasaulinio karo jis liko kari
n inku , dės tydamas karinį 

mokslą Drezdeno pėstininkų 
mokykloje. 

Sūnus turi gražiausius ir 
maloniausius tėvo prisimi
nimus. Jis buvo sportiškas, 
drąsus. Šias ypatybes tėvas 
norėjo perduoti sūnui. Nepa
vyko, nes pvz., tuometinis kapi
tonas negalėjo savo sūnų pri
versti šokti į vandenį nuo trijų 
metrų lentos, nežiūrint .jun
kerių" stipriausių raginimų ir 
šūkių. 

1935 m. E. Rommel buvo 
pakeltas į majoro laipsnį, ei
damas lektoriaus pareigas Pots
damo pėstininkų mokykloje. 
Gan kukliai šeima gyveno ka
rininkams skirtose kareivinėse, 
atostogų išvykdama į Baltijos 
pajūrį. Savaitgaliai buvo skirti 
apylinkių pažinimui, retkar
čiais aplankant draugus ir 
pažįstamus. 

Netrukus E. Rommel pradėjo 
kopti karjeros laiptais. Sudetų 
krizes metu ir sužavėtas Hit
lerio žygiais. E. Rommel buvo 
paskirtas Hitlerio ypatingų 
uždavinių komendantu, o 1939 
m. pakeltas į generolo majoro 
laipsnj bei fiurerio būstinės 
vadu. 

Be jokio patyrimo 1940 m. 
Rommel gavo įsakymą vado
vauti 7-tai šarvuočių divizijai. 
Greitais puolimais jis įsiveržė į 
Prancūziją. Už drąsius žygius 
Hitleris E. Rommelį atžymėjo 
riterio kryžiaus ordinu. Iš Pran
cūzijos jis buvo perkeltas į 
Afriką, iš jos vėl į Prancūziją, 
užbaigdamas i š r e ika l au t a 
savižudybe savo karinę karjerą. 

P.S. LE XXV t. 493 psl. 
rašoma: .jam (E. Rommeliui) 
buvo žinomas sąmokslas prieš 
Hitlerį 1944 m. Daugelis laikė 
jį t inkamu žmogumi pakeisti 
Hitlerį ir švelnesnėmis pa
sekmėmis baigti karą". 

Jonas Leonavičius sutinka savo brolius Lietuvoje. Nuotr. A l g i o Rugieniaus 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 

24 
— Tu ir taip. Albertai, man daug padėjai 

nežinau, kaip tau ir atsidėkoti! 
— Ar aš to reikalauju? 

Aš 

vaidinimus, priimu savo bute, laikau tave savo artimu 
draugu? Bet juk tai ir viskas. Tu pats tai žinai. Argi 
visa tai jau yra neištikimybė vyrui? Aš jam galiu 
drąsiai pažvelgti į akis! Jeigu jis čia gyventų, tai juk 
ir tu toliau čia lankytumeis, ar ne? 

— Na... Gal ir ne... Bet giliai širdyje ar nejauti tu 
jam tik pagiežą? Ir jokios meiles nėra! Tik laikaisi prie
saikos šventumo. Juk pati man sakei. O dabar visą 
laiką tik su manim bendrauji Ir... sakei man. kad jauti 
kažką man.. 

- Gal tai tik artumo įtaka... Jeigu Stepas būtų arti 

Demokratija remiasi įsitiki
nimu, kad paprastuose žmonėse 
glūdi nepaprastos galimybės. 

Henry Emerson Fosdick 

Sukilusi ir kovojanti moteris 
yra nenugalima, kaip nenuga
lima yra meilė. 

A Maceina 

Jis sugauna ją praeinančią. Pažvelgia giliai j manęs, gal aš ir vėl ji pamilčiau... Lygiai kaip ir tu ar-
žalsvai-pilkas jos akis. ti būdamas mane veiki... Stepas juk toli. Fiziškai aš 

— Tu žinai!... Kam dar klausi? Aš juk nekantriai s u juo negaliu susisiekti — jis nepasiekiamas. O 
laukiu tos laimingos dienos! laiškuose taip pat daug neparašysi. 

— Albertai! Tai dabar juk neįmanoma! Zina;, kad _ Beje. dėl tų laišku turėčiau pastebėti — kai gavo 
Stepas atsirado... tavo siuntinį Kalėdoms, tai nė žodelio po to neparašė 

— Tai kas? Jisai gi ten, anapus, uždangos! tau! Jisai norėjo tave tik išnaudoti. Gavo siuntini, par 
— Bet gyvas! Ir rašė. kad mane dar tebemyli Argi davė medžiagą juodojoj rinkoj, uždirbo rublių ir dabar 

tokiose sąlygose mudviem galima? juokiasi iš tavęs! Gal net ir pragėrė! 
— Žinau, Birute... Tu vis laikaisi Bažnyčios jsta- _ Kam taip kalbi'1 Tiesa, jis ir seniau gerdavo. Gali 

tymų ir religinių papročių. Tu kas sekmadienį nepralei- įr vėl atsitikti, kad ir dabar jis galėjo dar labiau ger-
di Mišių... Bet žinok, kad yra ir civiliniai, valstybės ti... Aš jau ir taip kankinuosi dėl jo tylėjimo! 
įstatymai. Su jų pagalba galima apeiti ir Bažnyčia ir... Albertas sėdi prie stalo ir žaidžia šakute, bado 

— Kaip tu gali taip net pagalvoti, Albertai! staltiesės puošmenas. 
Nenoriu net klausytis tokių kalbų! Jos manęs n:»kad _ Atrodo, kad tu ji dar tebemyli, 
neįtikins ir neišmuš iš mano kelio! O man kelias tik _ Aš ir pati savęs dažnai klausiu Ir nežinau kaip 
tiesus. Nesigundysiu krypti į takelius ir šunkelius dėl atsakyti! Kai pagalvoju apie praeitį, apie malonias pir 
dolerio, dėl laikinos laimės ar dėl geresnių patopimų. rnosios pažinties ir vedybų dienas, tai man atrodo, jog 
Kol Stepas gyvas ir sveikas — neturiu nė mažiausio myliu tik jį viena Bet prisiminusi jo vėlesnį grubumą, 
noro likti jam neištikima! sumaterialėjimą ir persimetimą į bedievių ir komu 

— Bet suprask, kad tu jau esi jam neištikima! nistų puse, tai jaučiu, kad to žmogaus aš niekad jau 
— Ar tu laikai neištikimybe tai, kad aš su tavim nebegalėsiu ne tik mylėti, o ir pakęsti! 

draugauju? Kad kalbu, bendrauju, einu į koncertus, _ N a , be to. jis taip toli — net anapus geležinės 

uždangos! Iš ten niekas neišsprunka į laisvę. Nebent 
labai retas. Todėl tau iki pat gyvenimo pabaigos teks 
be jo išgyventi... Ar galėsi? 

— Jei taip Dievas skirs — galėsiu ir ištesėsiu! 
Stepui aš jau nieko nebeturiu ką dovanoti — mano 
sieloje jam beliko mažas kampelis šilimos... Bet tvir
tai tikiu, kad neturiu dabar teisės ieškotis naujų meilės 
pergyvenimų.. Nes jeigu įeškosiuos. tai ir nebeatsi-
laikysiu... Ir tavo draugystė yra man sykiu didelė 
kančia.. Taip. Albertai! Gal. jeigu tu mane mažiau 
mylėtum ir ne taip užsispyrusiai manęs siektum — gal 
tada lengviau tai pergyvenčiau... O dabar man nepa
prastai sunku... Tarp pareigos ir troškimų tokia didelė 
praraja! 

— Vadinasi, tu man taip pat turi šiltą jausmą? 
Birute nepasijunta atsidūrusi Alberto glėbyje. Vėl 

akys tiria jos sielos blaškymąsi. Lūpos ieško švelnaus 
grimzdimo. akys nusisuka nuo aplinkinio pasaulio... 
Tik nepaprastu valios įtempimu ji išsivaduoja iš trau
kiančio į save liūno Dažnas alsavimas įrodo sielos 
audrą ir kraujo maištą Aptemusios akys lyg vėl atsi
daro langines — vėl jose gyvybės ir valios žiburėliai. 

— Ne. Albertai. To negalima vadinti meile! Tai 
tik apsvaigimas, žmogiškoji silpnybė ir pasidavimas 
įnoriui... 

įkaitusios vyriškos rankos nenori paleisti šilto mo
ters liemens. Ji švelniai, bet sykiu ir valingai nu
braukia jo plaštakas. 

— Tu keista. Birute... Kaip tu gali taip ilgai 
kank in t i ir save, ir mane? T u r ė d a m a tokį 
temperamentą. Tu gali sudeginti ne tik vyro. bet ir 
savo geležinę valią!.. 

(Bus daugiau) 
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Vyskupas Paulius Baltak:-. OFM. Lietuviu išeivijoje sielovada vadovas 

MIELI BROLIAI, SESĖS 
KRISTUJE! 

Po ilgų vergijos metų atgavę 
religinę laisvę ir valstybinę 
nepriklausomybę, dėkingomis 
širdimis, viltingai žvelgdami i 
ateitį, švenčiame šių metų Kalė
das — Kristaus gimtadienį. 

Gražia ir giliai prasminga 
lietuviška-krikščioniška tradi
cija jas pradedame švęs t i 
šeimoje, prie kūčių stalo dalin
damiesi meilę, susitaikinimą ir 
vienybę s imbolizuojančia 
plotkele. 

Kalėdos. Dievo su žmonija ir 
žmonių tarpusavio susitaiki
nimo šventė, negalėjo turė t i 
prasmingesnių išvakarių, kaip 
lietuviškos kūčios ,.Jei neši 
dovaną prie altoriaus, sako 
Kristus, ir ten prisimeni, jog 
tavo brolis turi šį tą prieš tave. 
palik savo atnašą tenai prie 
altoriaus, eik pirmiau susi
taikyk su broliu ir tik tada 
sugrįžęs, aukok savo dovaną'". 
(Mt. 5:23). 

Vykdydami šį Kris taus įsa
kymą, prieš einant į Bernelių 
mišias pagarbinti mūsų Išgany
toju ir broliu tapusio Dievo 
Sūnaus, mes pirmiausiai apglė
biame vienas kitą. atsiprašome 
ir atleidžiame metų laikotarpyje 
patirtas skriaudas ir nesusipra
timus, pamirštame skir t ingas 
ideologines ir politines pažiūras, 
priimame vienas kitą tokiais 
kaip esame. Tik tada. susi taikę 
tarpusavyje, mes skubame į 
bažnyčias, nešame Dievui pa
garbinimo, padėkos ir geros 
valios atnašą — nuoširdų pasi
ryžimą vieningai darbuotis dėl 
šviesesnės savo pačių, tautos bei 
visos žmonijos ateities. Prie 
kūčių stalo sėdame ne vien kaip 
paskiros šeimos-, susitaikinimo 
vakarienėje dalyvaujame visa 
tauta: gyveną tėvynėje ir po visą 
pasaulį išsisklaidę jos vaikai. Il
gi vergijos, melo ir smurto metai 
šeimos ir tautos gyvenime yra 
palikę daug dar neužgydytu 
žaizdų, reikalingu išganingos 
Kalėdų malonės, nešančios 
meilę, kur v i e š p a t a u j a 
neapykanta: atleidimą — kur 
įžeidimas; šviesią vilti — kur 
neviltis. 

Daug laimingu, džiugių ir 
kartais skaudžių momentų iš
gyvenome paskutiniais metais: 
Vingio parko stebuklą. Baltijos 
kelią, kovo 11 tąją. saus io 
13-tosios nakti bei rugpjūčio 
18-21-03 dienas; L i e t u v o s 
trispalvės iškėlimą Jungt in ių 
Tautų vėliavų parke rugsėjo 
17-tąja. Už šias ir kitas aki
mirkas dėkosime Tautų Tėvui ir 
į mūsų žmonių gyvenimą įsi
jungus iam, mūsų l i k i m u 
besidalijančiam Jo Sūnui Jėzui 
Kristui, kuris prieš 2000 metų 
savo pirmuoju atėjimu išsklai 

dė pasaulį slėgusią nežinios 
t a m s y b e , suteikė amžino 
gyvenimo vilti. 

Dabar mūsų dienose savo 
nuolatine malonės veikla Jis 
plečia savo taikos h meilės 
karalystę, savo paslaptinga 
Apvaizdos ranka paversdamas 
niekais piktojo sumanymus. Šia 
Kalėdų diena mūsų ypatinga 
padėka Taikos Karaliui bus už 
naująjį Dovydą — Landsbergį, 
už jam suteiktą nesvyruojantį 
tikėjimą į tiesos pergalę ir už 
tuos aštuonis girtus „Sąjungos 
gelbėtojus". Dievo Apvaizdos 
panaudotus galutiniam blogio 
imperijos sutriuškinimui. 

Dievo Apvaizdos paslap 
t inkame veikime atgavome 
laisvę ir valstybinę nepri 
k lausomybę . Sužavėjome 
pasaulį tautiniu susiklausymu 
ir tikėjimu, kad tiesa ir tei 
singumas yra galingesni už 
tankus ir viešpataujanti melą. 
Su nepaprastu dėmesiu klausėsi 
Jungt in ių Tautų asamblėja 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi 
ninko Vytauto Landsbergio: 
„...nors matėm, kaip išsigims-
tama ir nusikalstama, kai 
šimtams tūkstančių gali būti 
at imama gyvybė arba tėvynė — 
mūsų žmonių širdyse neužge 
sinamai ruseno tikėjimas galu
tiniu teisngumu". I jo kvietimą 
dora ir teisingumu pagrįsti 
tautų santykius — „Jeigu žmo 
gus nori gyventi dorai, tad kodėl 
negali būti doros politikos?" — 
tautų šeimos atstovai atsakė 
entuziastiškai, ilgu plojimu. 

Doros ir teisingumo žmonija 
tikisi ir laukia ne vien iš 
pasaulio vadovų, bet ir iš kiek
vieno mūsų. Vakarų pasaulis 
kenčia ir ilgisi išsivadavimo iš 
korupcijos, pragmatizmo, hedo 
nizmo ir seksualinio palaidumo. 
Mūsų tauta, nors ir išsivadavo 
iš sovietinės vergijos, bet tebe 
vargsta nuo suluošintos etikos, 
nuo knip grybų pridygusių 
seksualinių video salionų ir per 
spauda propaguojamos porno 
grafijos. nuo vedybines neištiki
mybės, negimusiu kūdikiu 
žudimo ir savižudybių. 

Washingtone spalio 13 d. 
Amerikos tautinėje šventovėje 
n in in t Šiluvos Marijos 

koplyčios 25 m^tų dedikacijos 
sukaktį, vysk. Sigitas Tam-
kevičius kvietė tikinčiuosius 
dėkoti už tris stebuklus — per 
50 metų išlaikytą ištikimybę 
Dievui ir tėvynei, už tanjtOB 
pr i s ikė l imą ir valstybinės 
nepriklausomybes atgavimą 
Jis prašė, kad meNtume dar 
vieno - prisikėlimo iš eko 
nominės ir dvasinės bedugnės. 

Malda, visuomenine veikla ir 
materialine parama p^bojonv 

Jau dvidešimt aštuoniuose 
Lietuvos miestuose ir rajonuo
se įsižiebia montesoriški žiburė
liai. Išeivijos lietuvių Domicėlės 
Petrutytės, Stasės Vaišvilienės, 
Marytės Kucinienės ir jų pa
ruoštų mokinių Vidos Gaspar-
kaitės ir Dalios Tilindienės ap
mokytos, šiuo metodu pas mus 
jau bando dirbti daugiau kaip 
200 auklėtojų, mokytojų. Žemai
tės, vadovaujamos I. Varnienės, 
net įsteigė Žemaitijos M. Mon-
tessori bendriją. 1989-1991 
metais suruoštos dvi montesso-
rininkių metodinės-mokslinės 
konferencijos, nuodugniai susi
pažinta su M. Montessori idė
jomis, skelbiamomis jos veika
luose. Respublikoje plačiai pa
sklido med. dr. Marijos Montes
sori knyga „Mokslinės pedago
gijos metodas" bei Daratos Kon-
fild Fisher „Montessoriška mo
tina". Išverčiami ir platinami 
kiti šį nuostabų metodą propa
guojantys le idiniai . Mūsų 
montessorininkės E. Latkaus-
kienė. E. Atkočiūnienė, L. 
Šakienė paruošė metodines re
komendacijas auklėtojoms, or
ganizuojant gyvenimo pratimų 
mokymą. Šias rekomendacijas 
redagavo mūsų mylima Domi
cėlė Petrutytė. Atvykdama pas 
mus net ketvirtą kartą, ji 
atsivežė paruoštus 69 straips
n ius apie M. Montessori 
metodą. Siejos straipsniai — il
gai mūsų laukta vertinga meto
dinė pagalba tėvams ir montes-
sorininkėms. Jie jau platinami 
respublikoje. Gaminamos Lietu
voje ir montessoriškos mokymo 
priemonės. Jas pradėjo gamin
ti entuziastas inžinierius Stasys 
Kaupys, kuriam daug patarė ir 
padėjo Domicėlė Petrutytė. 

Taigi Domicėlė — mūsų siela, 
mūsų centras. Dabar, jai at
vykus dar kartą, supratome, 
kad pagaliau turime vienytis, 
dirbti dar rimčiau, atsakingiau. 

tautai jos vergijos metuose, 
prisidėjome prie išmeldimo tų 
trijų stebuklų. Malda, profesine 
ir technine pagalba bei krikš
čioniško gyvenimo pavyzdžiu 
padėkime tautai susilaukti ir 
šio ketvirtojo. „Lietuva laukia 
iš išeivijos, kalbėjo vysk. J. 
Žemaitis Chicagoje, patyrusių 
jaunimo organizacijų vadovų 
ruošti ideologinio auklėjimo 
stovyklas, laukia religinių-ideb-
loginių knygų, laukia praktinių 
patarimų, kaip atstatyti suluo
šintą tautos moralę". 

Džiugaus Kristaus gimtadie
nio ir viltingų. Dievo laimina
mų, Naujųjų metų linkiu vi
siems, gyvenantiems laisvę ir 
valstybinę nepriklausomybę at
gavusioje tėvynėje ir Čia išeivi
joje. 
Vysk. Paulius Baltakis, OFM 

G. SADAUSKIENĖ 

Sių metų rugpjūčio mėnesį 
susikūrusi iniciatyvinė grupė 
nutarė įsteik'. Lietuvos M. 
Montessori ociaciją, kur i 
galės suvienyti tiek atskirus 
skyrius, bendr'jas, tiek pavie
nius asmenis 

1991 spalio 11 dieną į Kauno 
viešąją biblioteka, iš visos 
respubl ikos sus i r inko 107 
delegatai ir 33 svečiai. Mari
jampolės aukštesniosios pedago
ginės mokyklos Kauno skyriaus 
moksleivės su žvakutėmis ran
kose įvedė mu> į salę, kurioje 
sukalbėjome r rtessorišką mal
delę, 9 mirtie- metinių proga 
pagerbėme a.a Mariją Varnie
nę. 

Gražiais, prasmingais žodžiais 
steigiamąją konferenciją pasvei
kino Lietuvos rnontessorininkų 
globėjas prela tas V incas 
Jalinskas, Kultūros ir švietimo 
ministerijos priešmokyklinio ir 
pradinio skyriaus viršininkė 
Alma Piliuviene. Vilniaus peda
goginio inst:;uto dėstytoja 
Gražina Blažiene ir kiti svečiai. 

Mūsų viešnia Domicėlė Petru
tytė papasako < apie montesso-
r in inkų darha Lietuvoje 
1930-1940 met ais. Docentė Ona 
Gasperkienė kalbėjo apie M. 
Montessori metodo renesansą 
Lietuvoje 1939 1991 metais, ap
žvelgė nuveikt i darbą. Kalbėję 
konferencijos delegatai prašė 
dar konkretesn- - metodinės, da
lykinės pagalb---. siūlė sukurt i 
konsultacinę ekspertų grupę, 
kuri galėtų mokyti auklėtojas jų 
darbo vietose visoje respubli
koje. Visi ka hetojai dėkojo 
Domicėlei Petrutytei už jos 
pasiaukojimą, i š t v e r t , ryžtą, 
norą visokeric•: ai remti Lietu
vos montessor linkus. Šį kartą 
ji atvežė iškvietimus net 5 
montessorimnkėms vykti į 
Chicagą pasitobulinti, pilnai 
išmokti dirb- šiuo nuostabiu 
metodu. 

Visi delegatai ir svečiai vien
balsiai notarė įsteigti Lietuvos 
M. Montessori asociaciją. 

Priimti asociacijos įstatai , 
išrinkta jos taryba. Lietuvos M. 
Montessori asociacijos pirminin
ke vienbalsiai išrinkta Domicė
lė Petrutytė. jos pirmąja pava
duotoja — Ona Gasparkienė. 

Lietuvos M. Montessori aso
ciacija padės Kultūros ir švie
timo ministerijai koordinuoti M. 
Montessori metodu dirbančių 
priešmokyklioių įs ta igų ir 
grupių veiklą, rengs viešas 
paskaitas, parodas, kursus, se
minarus, konferencijas, kaups ir 
platins literatūrą apie M. Mon
tessori mokslinį metodą, toliau 
rūpinsis mokymo priemonių 
gamyba ir platinimu. Derinant 
su Kultūros ir švietimo minis
terija, padės -uosti auklėtojas. 

konsultuos ir atestuos jas, 
įrengs mokslinį-metodinį M. 
Montessori centrą Kaune, padės 
organizuoti privačius vaikų 
namelius respublikoje, atnau
jins periodinio žurnalo „Mūsų 
vaikas" leidimą ir kt. 

Didelę pagalbą asociacijai 
te ikia seserų pranciškiečių 
vienuolija, kuri leido mums 
įsikurti savo pastate, įrengti ten 
minėtąjį mokslinį-metodinį 
centrą. Šį centrą taip pat padėjo 
įrengti Domicėlė Petrutytė. ku
riai talkino architektė Diana 
Pikšrienė. pedagogė Julija Vait
kevičienė ir kitos montessori
n inkės . Kol kas įrengta 
pastoviai veikianti atvežtų iš 
Chicagos priemonių ekspozicija, 
vėliau bus įkurti kiti skyriai. 
Numatome, kad po 2-3 mėnesių 
centras jau galės teikti kvali
fikuotą metodinę pagalbą res
publikos pedagogams, tėvams. 
Konferencijoje numatyta, kad 
atskiruose miestuose ir rajo
nuose ir toliau steigsis montes
soriškos veiklos skyriai įjun
giantys naujus narius į asociaci
jos veiklą. 

Taigi montessoriškas judėji
mas Lietuvoje įžengs į naują, 
aukštesnę pakopą. Visų jėgų, 
gebėjimų suvienijimas tikrai 
turės teigiamos įtakos toli
mesniam dvasinių ir fizinių 
vaiko galių puoselėjimui, indi
vidualybės auklė j imui ir 
mokymui, prasmingam jo paruo
šimui gyvenimui. 

Konferencijos dalyviai nuošir
džiai sveikina Chicagos montes-
sorininkes, kviečia ir toliau 
bendradarbiauti. Kadangi mes 
dar tik kuriamės, prašytume 
suteikti ir konkrečią pagalbą, 
papildant amerikiečiu įsteigtą 
Domicėlės Petrutytė* fondą 
„Montessoriško auklėjimo Lie
tuvoje plėtimui". 

Mielos kolegės. Jums visapu
siškai padedant ir talkinankau-
jant mes greičiau atsigausime, 
ugdysime taur ius , dorus ir 
darbščius Nepriklausomos Lie
tuvos žmones. 

ANNUNZIO 
NEKANDIDATUOS 

Daug lietuviams prielankumo 
parodęs , vis pravesdavęs 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą kongresmenas Frank 
Annunzio naujam terminui 
nekandidatuosiąs, tačiau atsto
vų rūmų narys Dan Rosten-
kowski pasiryžęs ateinančiuose 
rinkimuose laimėti. 

ATNAUJINS 23 STOTIS 

Chicagos miesto susisiekimo 
vadyba nusprendė atnaujinti, 
atremontuoti 23 traukinėlių sto
tis. 

PUIKIAUSIA DOVANA 
KALĖDOMS! 

G M M K , 
Vaikams, 
Užsieniečiams 

Albumas su 280 aukščiausios 
kokybės spalvotu iliustracijų, 
Metimu ir anoji) k. (9"x12") 

Ai*a - $ 50.00 (Perstontiraas $ 3.00) 

Autos ponia LIETUVOS ISTORIJOS 
IR ETNOGRAFIJOS MUZIEJŲ VILNIUJE 

čekius raiyti ir siųsti: 

Lrthuanian Research and Studies Center 
5620 S Ctaremont Avenue 
Cnrago, IL 80638 1039 
I * (312) 434-4545 

REAL fcSTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 5̂  

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

RESORT COTTAGE FOR SALE 
Lake property, New Buifalo. Ml 
All-year round impeceable 3 bdrm. 
„split-'evel" w party siz« fam. rm.; fire 
place; double ..jacuzzi"; Florida rm ; 
fully furnished; Vi bl. from pvt beach 
on lake Michigan — just add your 
boat! Asking 150's. 

Jan* Whlte 
RE/MAX SOUTHVVEST 

Tel. 708-974-1110 

MISCELLANEOUS 

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

Tai. 376-1882 ar 376-5996 
10°/o—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automcbii'0 
jas mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Stret 
T e l . — (708) 424-8654 

(312 )581 -8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI - PATAISYMĄ. 

Tunu Ch'cngos miesto leidimą D"0u « 
uimiesty Dubu greitai, yaiantuotai " sąži
ningai 

312-77'i-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 
• • • • 

Ar Jūs patenkinti tavo drauda Ir Inves-
tirimah? Paskambinkite Ir palyginkit* 
Gal mes galėsime sutaupyti jums pmigg 

Angele Kavakas 
(708) 579-5585 arba (708) 257-8652 

ThePrudential ( 9 

Ieškoma kompanijonė ir padė
jėja namų ruošoje. Atskiras kam
barys, išlaikymas, alga pagal 
susitarimą 

Kreiptis: tel. 312-436-1395 

FOR SA'.E 

Parduodamas geram* etovy)* auto 
Chevy Capnce. 85.4 durų. valgom kamb 
baldai, elektriniai vargonai Taip pat vienam 
kapui sklypas šv Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Kr*lptls: 312-776-4595 

ca 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzie Ave., 

Chicaoo, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuc'aida pensininkams 

TS MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
irena Bllnstrublenė, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Ta\ 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

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

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago. IL 60629 

GERA PROGA ĮSIGYTI 
VERTINGAS KNYGAS 

Muz. Alfonso Mikulskio 
kūrybos „Dainos" ir gies
mės", antroji knyga „Skam
bėkite kanklės", Čiurlionio 
ansamblio monografija reda
guota V. Kavaliūno — „Gimto
sios žemės giesmė", jau yra 
išėjusios iš spaudos ir galima 
užsisakyti pas minimų knygų 
leidimo komiteto ižd. O. Joku-
baitienę, 3000 Hadden Rd., 
Euclld, OH 44117, tel . 
216-481-7161. arba „Drauge", 
4545 W. 63rd St., Chlcago, 
IL 60629. Knygos didelio for
mato, gražiai išleistos, kieti 
viršeliai. Spaudė ..Draugo" 
spaustuvė. Kiekvienos knygos 
kaina 15 dol. Su persiuntimu — 
17.50 dol. Illinois gyv. dar pri
deda 1.20 dol valstijos mo
kesčio. 

SKARELES IS LIETUVOS! 

Gryno šilko (Crepe de Chine ir Crepe Georgette). specialiai pro
jektuojamos ir gaminamos privačioje Lietuvos bendrovėje kompani
jai „TRADE FRONTIERS" šiame krašte 

Skarelės kvadratinės. 26". neut-alių spalvų (labai madinga 
Europoje) 

Vienos skarelės kaina U.S. $79.95, įskaitant pristatymo 
išlaidas (palyginkite su panašios kokybės prancūziškomis ska
relėmis už U S $170') Dvi skarelės tik už U.S. $140. Apie kitas 
nuolaidas susitart telefonu 

Užsakymai telefonu 1 800-879-3383 

Priimame Visa 
asmeniškus čekius 

ir Master card. C O D . money order. 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, Ma. 
K A R I U O M E N Ė S Š V E N T Ė S 

MINĖJIMAS 

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa, ka r tu su „Nevėžio" ir 
„Neringos" skautų,-Čių tuntais, 
lapkričio 24 d. suruošė Nepri
klausomos Lietuvos kariuo-

Lietuvos sportininkai Kryžių kalne stato dar vieną kryžių. 
Nuotr. A. Juozapaičio 

MAŽOJI DANIJA 
CALIFORNIJOJE 

STASĖ B A J A M E N Ė 

Californijoje susipina dau
gelio pasaulio tautų kultūriniai 
keliai. Norėdamos išsaugoti 
savo protėvių istoriją, kultūrinį 
palikimą, atskiros tautos įstei
gė savo kolonijas. Viena gar 
šiaušių tokių kolonijų yra danų 
kolonija, įsikūrusi 45 mylios už 
Santa Barbaros į šiaurę. Ši 
danų kolonija išsivystė į vieną 
svarbiausių turistus viliojančiu 
apygardų. 

Kolonijos įkūrėjas yra J. M. 
Gregersen. 1910 metais Michi-
gane, Danijos liuteronų 
Bažnyčios konvencijoje jis pa
skelbė pirksiąs žemes vakarų 
pakrantėje ir įkursiąs Danijos 
koloniją. Tokiu būdu jis nupirko 
9000 akrų žemės Santa Barba
ros apygardoje, kur buvo geras 
klimatas, derlinga žemė ir daug 
vandens. Naujas kaimelis gavo 
pavadinimą Solvang. Danų kai 
boję šis žodis reiškia ..Saulėtas 
laukas". 

Toje vietoje, kur dabar yra 
įsikūręs Solvang kaimelis, buvo 
tik didžiulis pupų laukas, besi
driekiantis už Senosios Misijos, 
kuri buvo įkurta prieš 106 
metus. Laikas ir politika, aud 
ros ir žemės drebėjimai ją smar
kiai apgadino, ir tik Alexander 
Buckler, 1904 metais atvykęs į 
tą Misiją, ėmėsi pastangų atsta
tyti Misijos pastatą. 

Didelę reikšmę Solvang isto
rijoje turėjo Atterdag kolegija. 
Nuo 1910 iki 1930 metų ji buvo 
kaimelio kultūrinis, dvasinis 
bei švietimo centras. 

1936 metais Solvang šventė 
25 metų gyvavimo sukaktį. Nuo 
tada ir gimė tradicija kiekviene-
riais metais švęsti Danish Days 
(Danų dienas), kurios pritrauk 
davo labai daug žiūrovų. 2000 
kaimelio gyventojų sugebėdavo 
linksminti 50,000 lankytojų iš 
tisas 2 dienas ir tai darydavo su 
didžiausiu malonumu. Ši tra 
dicija tęsiasi iki šių dienų. Ki
tas didelis kultūrinis renginys 
Solvang kaimelio gyvenime yra 
tradicinis teatro festivalis, kuris 
vyksta kasmet birželio, liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais. 

Solvang kaimelyje dabar 
gyvena 4,000 gyventojų Didelė 
dalis rašo, skaito ir kalba 

daniškai, kartais ne t daugiau 
negu angliškai. Kaimelis pri
traukia po milijoną lankytojų 
kiekvieneriais metais. Solvang 
yra viena iš penkių Santa Ynez 
slėnio bendruomenių. 

Solvang pasižymi unikal ia 
danų st i l iaus a r c h i t e k t ū r a . 
Vienas išjos elementų yra gar
sieji vėjo malūnai . K a r t a i s 
švelnus ryto vėjelis tingiai suka 
jų sparr.us, bet ka i įsišėlsta 
audra, būna ir taip, kad vėjas 
malūnų sparnus nuplėšia ir 
nusviedžia į kaimelio gatves. 
Ypat ingą įspūdį p a l i e k a 
variniai namų s togai . A n t 
daugelio stogų gal ima išvysti 
gandrus — orius, iški lmingus 
paukščius, saugančius žmonių 
buitį. Danai tiki. kad jeigu an t 
jų namų stogo apsigyveno gan
dras, tai namai bus apsaugoti 
nuo žaibų, ir šeima ilgai bei 
laimingai gyvens. Žmonės t ik i , 
kad gandras neša laimę. 

Didelį įspūdį palieka garsaus 
danų rašytojo, l i teratūros kla
siko Hans Christian Andersen 
parkas , p r i m e n a n t i s da l į 
Hamleto pilies Danijoje. Sol
vang mieste pamatysite ir vienos 
iš Anderseno pasakų herojės 
Undinėlės skulptūrą. Po visą 
kaimelį yra išsimėtę jaukūs res
toranai po atviru dangumi . 
Juose galima pasivaišinti gar
siuoju danišku alumi, sumušti 
niais bei nacionalinės danų vir
tuvės patiekalais. Iš garsių 
daniškų kepyklų skl indantys 
nuostabių nacionalinių kepinių 
kvapai p r i t r auk ia daugybę 
smaližių. Visos k e p y k l o s 
pateikia tokius skanius gami
nius, kad senieji ka ime l io 
gyventojai, ilgai besiginčydami, 
niekaip nesutaria, kuri kepykla 
yra geriausia. Tačiau kepėjai 
tarp savęs visada p a l a i k o 
draugišką konkurenciją, nes 
jiems yra svarbiausia pavaišinti 
svečią skaniu gaminiu. Mies
telio parduotuvės pirkėjus pri
vilioja garsių kalvių bei drožėjų 
iš medžio bei metalo pagamin
tomis dailiomis iškabomis, vaiz
duojančiomis prekes, kuriomis 
prekiaujama tose parduotuvėse. 
Čia jūs nusipirksite importuoto 
porceliano, lino, sidabro, švino 

ir alavo dirbinių bei kitokių 
skandinaviškos kilmės prekių, 
įdomu tai, kad net dviejų ar 
trijų kartų palikuonys paveldi 
iš savo šeimų ar tai parduotuvę 
ar kepyklą ir tokiu būdu tęsia 
šeimos pavardę bei tradicijas. 

Y p a t i n g a s danų t a u t o s 
bruožas — nepaprasta švara. 
Per ištisus metus ankstyvą rytą, 
kai t ik saulė užtvindo kaimelio 
gatves, prekybininkai šluoja 
šaligatvius, plauna vitrinas, 
surenka šiukšles. Nuo seno tapo 
tradicija tuo metu pasveikinti 
b e t r i ū s i a n t į k a i m y n ą bei 
pasidalinti viena kita naujiena 
iš kaimelio gyvenimo. Danai 
labai brangina savo tautinius 
drabužius ir ja is puošiasi kiek
viena iškilminga proga. Kai 
kurie parduotuvių savininkai 
netgi kiekvieną rytą apsivelka 
taut iniais drabužiais, o savo 
parduotuves papuošia Amerikos 
ir Danijos vėliavomis. Dėl to 
Solvang yra vadinamas vėliavų 
kaimeliu. 

I Santa Ynez slėnį turistus vi
lioja ne vien t ik Solvang, bet ir 
kitos jdomios vietos. Žmonės 
mėgsta lankyti Santa Ynez vy
nuogynus. Maždaug 110 akrų 
žemės yra skir ta vynuogių au
ginimui. Ten galima paragauti 
įvairiausių vynų ir sužinoti 
vyno gamybos paslaptis. Santa 
Ynez kaimelį žmonės vadina 
,,The Western Town". Aplankę 
šio kaimelio istorijos muziejų, 
lankytojai gali sužinoti apie 
senų laikų kaubojus, vietinius 
amatus , žemdirbystę. Kiekvie
nais metais spalio mėnesį Santa 
Ynez v y n u o g y n u o s e y r a 
švenčiama derliaus šventė. 

Turistai t a ip pat neaplenkia 
Buellton kaimelio, kuris yra 
p r i e d ide l io g re i tke l io ir , 
žinoma, visi užsuka į Andersen 
žirnių sriubos restoraną. Lan
k a n t i s tuose kraštuose ne
galima neaplankyti Los Padres 
n a c i o n a l i n i o pa rko , ežero 
Cachuma bei Santa Barbaros su 
jos senosiomis Misijomis ir vy
nuogynais. Keliautojų pilna 
visais metų laikais, per įvairias 
šventes ar šiaip savaitgaliais. 
Kas to nuostabaus kampelio 
nematė, ver ta pamatyti ir įsi
t ikint i , kaip šis mažas Danijos 
kaimelis gražiai klesti Califor-
nijoj. 

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, sulauksime daugiau 
svečių iš savo tėvynės. Pa
rodykime j iems Santa Barbarą 
bei jos apylinkes, paklajokime 
po spalvingą Danijos kampelį su 
nuostabiu gamtovaizdžiu. 

menės a tkūr imo 73 metų 
sukakties minėjimą. 

10 vai. ryto vis: su vėliavomis 
organizuotai dalyvavo Šv. 
Kazimiero bažnyčioje auko
jamose pamaldose už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. Šią dieną 
šventėme ir Kristaus Karaliaus 
šventę. Šv. Mišias koncelebravo 
asistentas kun. J. Petrauskas, 
MIC. Jis ir pamokslą sakė. Kar
tu koncelebravo ir kun. A. Yan-
kauskas . Giedojo parapijos 
choras, vadovau.amas vargoni
ninkės O. Valinskienės. Po Mi
šių sugiedota ..O Kristau, 
Pasaulio Valdove" ir Lietuvos 
himnas. Lietus pylė kaip iš 
kibiro, negalėjome žuvusių pa
gerbimo iškilme:- tęsti švento
riuje prie paminklo, tai jas 
atlikome bažnyčioje. Kun. J. 
Petrauskas, MIC, sukalbėjo ati

tinkamas maldas. Susikaupimo 
minute pagerbti visi žuvusieji 
už Lietuvos laisvę. Dr. Vinco 
Kudirkos šaulių kuopos pirm. 
inž. A. Grigalauskas pakvietė 
LŠSI Trakų rinktinės pirm. A. 
Zenkų tarti žodį. Jis trumpai 
priminė, kad kova už Lietuvos 
laisvę dar nebaigta. Dar daug 
yra tokių, kurių tikslas trukdyti 
dabartinės vyriausybės darbą. 
Būkime budrūs, padėkime 
tėvynei Lietuvai sunkiame at
statymo darbe, o žuvusius dėl 
laisvės prisiminkime ne tik 
šiandien, bet kasdien. 

3 vai. p.p. Maironio Parko 
žemutinėje salėje buvo tęsiamas 
minėjimas. Susirinkusius trum
pu žodžiu pasveikino programai 
vadovavęs Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos pirm. inž. A. Gri
galauskas. Paskaitą skaitė Wor-
cesterio Lietuvių Organizacijų 
tarybos pirm. P. Molis. Šaulių 
rinktinės pirmininko iniciatyva 
buvo rodomos vaizdajuostės iš 

DRAUGAS, antradienis, 1991 m. gruodžio mėn. 10 d. 

beatsikuriančioe Lietuvos polici
jos, kariuomenės. Giliai visus 
sujaudino vaizdai Medininkuose 
nužudytų Lietuvos muitinės 
tarnautojų. Šaulys V. Ilgūnas, 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos vardu, rinko aukas 
Lietuvos šauliams. Po minėjimo 
sesės šaulės visus pavaišino 
kavute ir kepinėliais. 

Džiaugsmo kupinomis šir
dimis šventėme šią Lietuvos 
Kariuomenės atkūrimo šventę 
pirmą kartą po daugelio vergi
jos ir priespaudos metų, kada 
Gedimino ka lne ir visoje 
Tėvynėje laisvai plevėsuoja 
mūsų trispalvės, o broliai ir 
sesės džiaugiasi laisve. 

J . M, 

Daniškas vėjo malūnas Amerikoje. 

MIRĖ R. SPECK 

Richard Speck, kuris buvo nu
teis tas visam amžiui kalėti už 
nužudymą 8 studenčių, besiruo
šiančių gailestingųjų seserų pro
fesijai, mirė ligoninėje Lemonte 
gavęs širdies smūgį. 

A.tA. 
ANNA BALCHUNAS 

Gyveno Chesterton, IN. 
Mirė 1991 m. gruodžio 5 d., sulaukusi 100 m. amžiaus. 
Gimė 1891 m. rugsėjo 24 d. Lietuvoje, Kaune. Amerikoje 

išgyveno 88 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukra Aldona Lake, gyv. 

Chesterton. anūkės: Carol Potts, Angelą Balchunas; anūkai: 
Tony, Thomas, Jerry; penki proanūkai. 

Velione buvo žmona a.a. Anton. 
Priklausė St. Patrick katalikų parapijai, Chestertone. 
Kūnas buvo pašarvotas šeštadienį, gruodžio 7 d. nuo 9 iki 

11 vai. Edmonds & Evans koplyčioje, 517 Broadway, Ches
terton, IN. 

Laidotuvės įvyko šeštadienį, gruodžio 7 d. Iš koplyčios 11 
vai. ryto buvo atlydėta į St. Patrick parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyko gedulingos pamaldos už velionės sielą Po pamaldų buvo 
nulydėta į Chesterton kapines. 

Nuliūdę dukra, anūkės, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuvių direkt. John Evans. Tel. 219-926-1330. 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
PRANAS PAULAUSKAS 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Tėvą, Senelį ir Uošvį, kurio netekome 
1990 m. gruodžio 19 d. 

Lai gailestingas Dievas suteikia jam Amžiną Ramybę. 
Už jo sielą šv. Mišios bus aukojamos gruodžio 11d. 7:30 

vai. ryto. Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje ir 
gruodžio 15 d. Jėzaus Šv. Vardo bažnyčioje. St Petersburg. FL. 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus pasimelsti už 
a.a. Praną. 

Nuliūdę: dukros, žentas ir anūkai. 

A.tA. 
ANTANUI BACEVIČIUI 

kelionės nelaimėje mirus, jo žmonai ONAI, sūnui 
LEONUI su šeima, dukrai SIGITAI, seseriai ONAI 
MERKIENEI ir kitiems giminėms bei artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą. 

Henrikas ir Nancy Čepai . 
Antanas ir Aniceta Januškos 
Bronius ir Marija Kruopiai 
Benediktas ir Adelė Povilavičiai 
Jonas ir Antanina Starinskai 

A.tA. 
SESUO M. CLAUDIA 

ZEKAS, SSC 
Mūsų mylima Seselė mirė Motiniško Namo slaugymo 

namuose 1991 m gruodžio 8 d., sulaukusi 91 m. amžiaus. 
Į Vienuolyną įstojo iš Šv. Onos prapijos, Luzerne. PA. 
Vienuolyne Įžaduose išgyveno 65 metus. 
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero Seseris ir artimuosius 

gimines: dvi sesutes — Seserį M. Clement ir Seserį M. Eli-
zabeth Nukryžiuoto Jėzaus Kongregacijoje, Brockton, Mass. 
Du brolius. Bernardą and John Zekas ir dvi seseris — Alber
ta Weber ir Mary Dunham ir jų šeimas, taipgi kitus gimines 
ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero Vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Road. Chicago antradienį, gruožio 10, 1991,10:00 
vai. ryto. Laidotuvių šv. Mišios antradienį, gruodžio 10 d 7:00 
vai. vak. Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno Koplyčioje. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero kapinėse trečiadienį, gruodžio 
11 d. 10:00 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Zekų šeima. 
Laidotuvių direktorius Petkus Funeral Home. 2533 W. 

71st St. Tel. (312) 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

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 meru praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Mūsų mielam Union Pier kaimynui 

A.tA. 
ZIGMUI MIŠAUSKUI 

mirus, g i l i ame liūdesyje pasi l ikusiai žmonai 
TEOFILEI mūsų maldos ir paguoda. 

Marija ir Pranas Sideravičiai 
Roma, Jim ir Viktorija Murphy 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL H0MES, LTD. 

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

l-(312)476-2345 

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

708-4304455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių nama i Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių n a m u s gali te pasiekti 

skambindami l-<312)-*76-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



x Kr. Donelaičio p r ad ines 
ir aukštesniosios lituanistinių 
mokyklų Kalėdų Eglutė įvyks 
gruodžio 14 d. 10 vai. ryto 
mokyklų auditorijoje. Visus tė
vus ir mokyklos draugus nuošir
džiai kviečiame atsilankyti į 
eglutės programą, kuria atliks 
mūsų mokyklų mokiniai. Pro
gramos atlikėjai visada labai 
laukia publikos. Visi mokiniai, 
pradžios ir aukš tesnios ios 
mokyklos, turi gruodžio 14 d. at
vykti tautiniais drabužiais. 

x I še iv i jos O p e r o s 
kultūrine ir meninę veikla, 
atsiųsdami laimėjimų bilietų 
šakneles, savo finansine auka 
remia Aleksas Lauraitis iš 
Willow Springs, IL. Charlotte 
Vaičeliūnas iš Cleveland, Ohio, 
Mindaugas Pračkaila iš N. Ri-
verside, IL, Julija ir Pranas Leš
činskai iš Dorchester. MA, 
Frank Stankus iš Hartford, 
Conn., Ona Remeikiene iš 
Cicero, IL, Antanas Masionis iš 
Philadelphijos, Pa, Aldona ir Bi
rutė Lesevičiūtės iš Chicagos. 
Ona ir Jonas Adomaičiai iš Sun-
ny Hills, Fl.. Rimantas Bitėnas 
iš Bronxville. NY, ir M. ir E 
Naujokaičiai. San Diego. CA. 

x „L i tuanus" žurna lo šių 
metų nr. 4 išėjo iš spaudos. Ji 
redagavo Antanas Klimas. 
Jame rašo G. Antonelli. A 
Klimas. H. Mayer, P. Rebase. 
W. Schmalstieg, R. Šilbajoris. 
W. Urban ir Bitė Vilimaitė. 
Margaret L. Henrikson apibū
dina D. Karvelio meną. 

x Sol. P r a u r i m ė ir d r . L. J . 
R a g a i , Bloomingdale. 111.. 
..Draugo'* dosnūs rėmėjai, gar
bės prenumeratoriai daugelį 
metų, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su 50 dol. 
auka. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Linas Rimkus, Ellicott Ci
ty, Md.. Amerikos balso tarnau
tojas, buvęs ..Draugo" redakto
rius, pratęsdamas ..Draugo" 
prenumeratą, pridėjo ir 50 dol. 
dienraščio s t i p r i n imu i . L. 
Rimkų ske lb iame garbes 
prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame. 

x S. Žilevičius, žinodamas 
lietuviškos spaudos sunkumus 
išeivijoje, vertindamas lietu
viško žodžio reikšmę, užprenu
meravo vieneriems metama 
„Draugą"' kaip kalėdinę dovaną 
Zuzanai Petrauskienei, Chica-
go, Illinois. Tai gražus pavyzdys. 
Laukiame tokių daugiau. 

x Lietuva Parce l Service 
praneša, kad nuo gruodžio 16 d 
persikelia į naujas didesnes pa
t a l p a s Adresu: 4457 So. 
Talman, Chicago, IL 60632. 
Tel . (312) 847-2614. Darbo 
valandos tik pagal susitarimą. 

x Norėdami a tšvęst i įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreiptis į Baltijos res
toraną, 8100 Robe r t s Rd., 
Jus t ice . D. tel . 1-708-458-1400. 

(sk) 

x Siuntiniai j Lietuvą! Pa 
stovi kaina $1 už svarą. Pensi 
ninkams ir besisvečiuojantiems 
— 90 et. s v a r a s . 55 sv. nauja 
metiniai maiste siuntiniai — 
kaina tik $75. „Li thuanian" , 
2458 W. 69 St.. Chicago. IL 
60629, tel. 312-434-5687. 

x Stasys Balzekas, Lietuvių 
kultūros muziejaus įsteigėjas ir 
direktorius, gruodžio 8 d. buvo 

» pagerbtas ,,Excellence Award" 
' už savo darbą, sumanumą ir 
i ištikimumą, muziejui švenčiant 

25-rių metų sukaktį. Pager- ] 

bimas vyko Stouffer Riviera 
viešbučio Grand Ballroom 
salėje, Chicagos miesto centre. 
Programoje buvo adv. Algiman
tas Keželis. himnus giedojo sol. 
A. Braz is , akompanuojant 
Aldonai Brazienei, kalbėjo 
Ralph G. Nevvman ir pats St. ' 
Balzekas. Invokaciją sukalbėjo 
. ,Draugo" adminis trator ius ' 
kur.. Petras Cibulskis. ' 

x Dr. K. A. J u č a s , odos ligų, '• 
išsiplėtusių kojų venų ir kosme
tinės chirurgijos specialistas, 
gruodžio 11 d., trečiadienį, ' 
kalbės Vyresniųjų lietuvių cen- c 

tre Seklyčioje. Po programos — 
kavutė. Kviečiame atvykti ir • 
pasiklausyti. 

x IX I š e iv i j o s l i e tuv ių 
Tautinių šokių šventės, įvyks- \ 
tančios 1992 m. liepos 5 d. Rose-
mont Horizon patalpose, 
rengėjai yra JAV ir Kanados , 
Lietuviu Bendruomenės krašto , 
valdybos. , 

x U n i o n P i e r L ie tuv ių i 
draugijos prieškalėdinis Kūčių 1 
v a k a r i e n ė s renginys bus i 
gruodžio 14 d., šeštadienį. 3 vai. j 
p.p. A. ir P. Mikštu patalpose, i 
14979 Lake Shore Rd.. ] 
Lakeside. MI. Programoje bus < 
lietuviškų kūčių patiekalais 1 
vaišės Kalėdų eglutės įžie
bimas, kalėdinės giesmės ir . 
įprasmintų žvakučių uždegi- , 
mas. Dalyvauti kviečiami visi 
draugijos nariai su savo šeimų 
nariais. 

x Drs . Daugirdas-Kliorys, 
Hinsdale. Iii.. Gražute Sirutis, 1 
Santa Monica, Cal.. už kalė
dines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 50 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x E lena Dubauskienė, Chi
cago, 111., a.a. brolio Juozo 
Baltramonaičio vienerių metų 
mirties sukakties proga įteikė 
„Draugui" 50 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Dalia R. Šaulys ir I rma 
B i k n e r i s , Chicago, 111.. už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 40 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Vik to ras Lesniauskas iš 
Chicago. 111.. buvo atvykęs į 
..Draugą", pasirinko kalėdinių 
kortelių ir ta proga įteikė 31 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

x A.a. Vinco Alkevičiaus 
atminimui, kuris yra buvęs 
nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės savanoris, jo žmona 
Marija, Grand Rapids, Mich., 
atsiuntė 20 dol. auką paremti 
l i e tuvišką spaudą. Labai 
dėkojame. 

x Su t inkame New Yorkc .r 
Wash ing tono aerodromuose 
jūsų gimines ir pristatome į 
Chicagą, arba išvežame pigiau, 
negu lėktuvu. Skambinti: (312) 
890-4902. 

(sk) 
x 55 SVARU MAISTO siun

tinys KALĖDOMS yra pats 
m ė g s t a m i a u s i a s Lietuvoje: 
mėsa, dešros, sūris, aliejus, ka
va, cukrus, riešutai ir kt. 
ŠVENTINĖ NUOLAIDA -
TIK $85. Turime ir kitokių. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , I L 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 
x TIK 79 et. SVARAS už 

siuntinių persiuntimą i Lietu
vą su pristatymu į namus. Sve
č iams iš Lietuvos tik 69 et. 
svaras. Savo daiktus siųskite 
mums paštu arba UPS. Mini
mumas - $20. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

<sk> 

Po pranešimo apie tarptautinio teatro festivalį. Iš kaires: Nijole Martinaityte, Aie Kėželienė, 
Bernard Sn-.lins, Žibute Zaparackaite, Austė Vygantienė. B. Vander Stop ir Petras Petrutis. 

Nuotr. I. T. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LABDAROS VAKARAS 

Lietuvių Bendruomenės socia
l inių re ikalų taryba ir 
Vyresniųjų lietuvių centras 
Seklyčioje gruodžio 7 d. suor
ganizavo labdaros vakarą. 
Chicagos lietuviai žino šios 
įstaigos svarbą ir svečių prisi
rinko pilna Seklyčios svetainė. 

x Biru tė Bublienė, Atei
tininkų Fed. tarybos pirm., 
Bloomfield Hills, Mich., at
siuntė 50 dol. ček; su laiškučiu: 
„Sėkmingai baigėme 5-tas jubi
liejines Ateitininkų studijr 
dienas Dainavoje Jaukioje 
šeimyninėje atmosferoje 
klausėmės visą ei t domių pre
legentų iš abiejų pusių Atlanto 
ir džiaugiamės mer.;ninkų-artis-
tų. muzikų talentais vakarinėse 
programose. Ačiū Jums, kad 
t iek pranešimų įtalpinote 
Drauge pagarsinu šį savaitgalį. 
Siunčiame juros kuklią auką 
spaudai paremti". Nuoširdus 
ačiū už dėmesį ^avai spaudai ir 
auką. 

x Vidmantas R a p š y s iš 
Dovvners Grove. 111., „Draugo" 
dosnus rėmėjas, garbės prenu
meratorius, įvairiomis progomis 
remia dienraštį didesnėmis 
aukomis. Pratęsdamas prenu
meratą vieneriems metams, pri
dėjo visą šimtinę, kad „Drau
gas" gyvuotų ir lankytų kiek
vieno lietuvio šeimą. Už mielą 
auką tariame n;;oširdų ir didelį 
ačiū. 

x Verutė ir .-tntanas Petru
liai, Danville. 111., Jūra Viz
baras, New York, N.Y., Dalia 
Bilaišis, Oak Park, 111., Valeha 
Stanaitis, Oak Lawn, 111., Kazys 
Rusinąs. Portage, Mich , Jonas 
Stumbrys, Chicago, 111., lankės'i 
„Drauge" ir ;>igijo naujausių 
leidinių. 

x J . Vaičeliūnas iš Toronto, 
Kanada, ..Draugo"' artimas 
bendradarbis garbės prenu
meratorius, pratęsė prenumera
tą su 150 doi Kanadiškais. La
bai dėkojame 

x J . Činga iš Los Angeles, 
Cal., lietuviškos spaudos bend
radarbis , . . i ' raugo" garbės 
prenumerat rius, rėmėjas, 
pratęsė pren;. neratą su 50 dol. 
auka. Nuošir us ačiū. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 15 c1' auka: Joseph G. 
Pe tkus , K kland, Wash., 
Aldona Sa: iargas Ormond 
Beach, Fla. .udmila Stulpin. 
Eastport, M- . Guntis ir Rūta 
Ozers, Hins;ale. IH., Birutė 
Martick. Bo-: >n, Mass., Joseph 
Kapačinska- Chicago. 111. Vi
siems taria:- ačiū. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 12 doi. auka: J. Kačins
kas, B. Buika, V. Silenas, M. 
Naujokas. Ig< ris Itomlenskis, P. 
Pekarskas I.abai dėkojame. 

kurioje telpa apie 100 žmonių. 
Ją pripildė, atnešdami auką 30 
dol. Renginį atidarė Seklyčios 
vadovė B i ru t ė J a s a i t i e n ė , 
padėkodama susirinkusiems, 
pranešdama, kad į šią vaka
rienę atvyko ir šios srities alder-
manas Virgil Johns. B. Jasai
tienės pakviestas prel. J. Prun-
skis sukalbėjo malda ir vyko 
skania i p a r u o š t a , ke l ių 
patiekalų vakarienė. Ja i bai
giantis, Seklyčios renginių 
vadovė E. Sirutienė pravedė 
meninę programą. Ją atliko 
solistai Margari ta ir Vaclovas 
Momkai, visada uoliai talki
nantieji l i e tuviškuose ren
giniuose. Pradėjo l inksmais su 
ta vakariene surištais kupletais. 
Padainavo St. Šimkaus: „Plau
kia sau laivelis" ir Franz Schu-
berto „Serenadą", susilaukdami 
gausių plojimų. J iems palydą 
sudarė pianistas M. Motekaitis. 

B. Jasaitienė pranešė džiaugs
mingą žinią, kad tarp Amerikos 
lietuvių paskleisti laimėjimų 
bilietai atnešė net apie 12.000 
dolerių šios įstaigos išlaidoms 
mokėti. Padėkojo Lietuvių Fon
dui, kuris šiai vyresniems ir 
nela imėn p a t e n k a n t i e m s 
lietuviams daug padedančiai 
socialinei įstaigai metų laiko
tarpyje skyrė 6.000 dol. Dabar ši 
įstaiga rūpinasi padėti ir at
vykstantiems iš Lietuvos, kurie, 
kartais ne turėdami a r t imų 
giminių ir nemokėdami anglų 
kalbos, atsiduria t ikrai sunkio
je padėtyje. Buvo atsitikimų, 
kad B. Jasaitienė net vidurnak
tį buvo pašaukta priglausti be 
pastogės likusius naujus at
vykėlius. 

B. Jasaitienės pakviestas, žo
dį tarė aldermanas V. Johns. 
pradėdamas lietuvišku „Labas". 
nors jis ir yra afro-amerikie 
tis. Alderman Virgil Johns. 
pabrėžė reikalą, kad visi gyven
tume sutarime. Pasisakė, kaip 
jis nori padėti šiai lietuviškai 
įstaigai, kad. net miesto tarybai 
svarstant naują biudžetą ir 
rūpinantis dėl lėšų stokos, jis 

įnešė į numatytą biudžetą duoti 
paramą šiai lietuvių socialinei 
įstaigai ir tuo reikalu jis kon
taktuoja kitus tarybos narius ir 
stengiasi šią pataisą pravesti. 
Baigė lietuviškai ,,Aš myliu 
jus" . 

Vakarienėje dalyvavęs dr. P. 
Kisielius paskatino atvykti į at
skridusios iš Lietuvos Šiaulių 
a k t o r i ų g rupės spek t ak l į 
gruodžio 8 d 

Pagaliau B. Jasai t ienė pra
vedė laimėjimų paskirstymą. 
Didieji l a imė j ima i turėjo 
dovanas nuo 100 iki 500 doi. 
Tarp laimėtojų buvo net vienas 
iš New Jersey. Buvo pravesti ir 
antrieji laimėjimai su čia pat 
išplatintais t raukimo bilietais. 
Laimėj imai buvo Seklyčios 
rėmėjų atneštos dovanos. B. Ja
saitienė suminėjo svarbiuosius 
šios soc ia l inės įs ta igos 
talkininkus: dr. J. Kižį, gail. ses. 
S. Piemenę, A. ir V. Valavičius. 
L Polikaitienę ir daugelį kitų, 
kurie ateina padėti, kas su
g e n d a p a t a i s y t i i r ne ima 
užmokesčio, kaip ir šios dienos 
solistai savo honorarą aukojo 
Seklyčiai. 

Ir visi svečiai buvo įtraukti į 
bendrą dainą. Dalyviai tikrai 
džiaugėsi tuo labdaros vakaru, 
š ios į s ta igos vadovių iš
radingumu, ypač vyriausios va
dovės B. Jasaitienės ir renginių 
vadovės E. Sirutienės. 

J u o z . Pr . 

V Y R E S N I Ų J Ų SEKLYČIA 
P A S „CALIFORNIA 

G A R D E N S " 

Spalio 8 d. senelių namų 
gyventojai atšventė Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimą. 
Tai iškilmingai progai ir visų 
lietuvių džiaugsmui atžymėti 
pakviesti atstovai iš Vyresniųjų 
lietuviu centro Elena Sirutienė. 
Ona Lukienė. W. Liauba ir muz. 
S. Palionis, kurie atl iko puikią 
p r o g r a m ą . Po p ra smingos 
maldos, gražių išraiškos šokių, 
įspūdingo deklamavimo skam
bėjo patriotinės liaudies dainos, 

Vyresniųjų lietuvių centro Seklyčios frrupe aplanko California Gardens 
senelius Iš kaires: E Sirutiene, renginio vadovė, muz. S. Paulionis. O. 
Lukienė ir W Liauba su senelių namų gyventojomis 

x A. a. ses. M. Claudia 
čekas, 91 metų amžiaus Šv. 
Kazimiero seserų vienuolijos 
larė. kilusi iš Šv. Onos parapi-
os Luzerne, Pa., mirė gruodžio 
i d. anksti ryte. Vienuolyne yra 
luo 1923 m., įžaduose išgyveno 
65 m. Velionė buvo mokytoja, 
jaskiau darbavosi Loretto 
igoninės raštinėje ir nuo 1985 
n. buvo slaugymo skyriuje 
rhieagos vienuolyne. Pašarvo-
a antradienį, gruodžio 10 d. 
^aidotuvių šv. Mišios bus ant-
adienį 7 vai. vak. vienuolyno 
toplyčioje. Laidojama trečia-
lienį. gruodžio 11 d., Šv. 
Kazimiero kapinėse. Liko dvi 
ieserys vienuolės Jėzaus 
'sukryžiuotojo vienuolyne, du 
>roliai ir dvi seserys su 
eimomis. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo-
K>S kalėdinis susirinkimas bus 
.ntradienį. gruodžio 17 d„ 7 vai. 
ak. Švč. M Marijos Gimimo 
•arap. salėje. Bus paminėtos 
Calėdos, laimėjimai. Kviečiami 
risi nariai dalyvauti. N'orintie-
i dalyvauti praneša Ju l i e 
:akarka tel. 1-312-434-7785. 

x Ieškomas Juozas Grybas 
irba jo šeimos nariai (dukra 
rtilda Vaneta Grybas) ir jo 
trolio skulptoriaus a.a. Vinco 
jrybo kapų projektas. Ieško-
nasis yra kilęs iš Pelenių km., 
^ukšių valsč., Šakių apskr., į 
Ameriką atvykęs 1911 m. ir 
jyvenęs Chicagoje. Žinantieji 
įpie Juozą Grybą ar jo vaikus 
>rašomi pranešti Gediminui 
irybui, Vydūno g. 31, Jur-
>arkas 4430. Lithuania. 

x R e g i n a G r i š k e l i e n ė , 
sorth Lake Shore Dr.. Chicago, 
11., „Draugo"' garbės prenu-
neratorė, dosni jo rėmėja, 
iratęsė prenumeratą viene-
iems metrams su 250 dol. suma 
r laiškučiu: „Kažin ar yra svar
esnis ir kilnesnis uždavinys 
šeivijai kaip lietuviškos kalbos 
išlaikymas ir palaikymas ryšių 
savo tarpe. Garbė Jums, šį 
milžinišką darbą vykdantiems". 
Nuoširdus ir didelis ačiū už jūsų 
paramą, linkėjimus, ir taiklius 
žodžius, kurie tinka kiekvienam 
lietuviui. 

x S. Povi lenskis iš Toronto. 
Kanada, „Draugo" garbės 
prenumeratorius, nuoširdus 
rėmėjas lietuviško žodžio, per 
mūsų bendradarb į Stasį 
Prakapą. pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su 200 dol. 
čekiu ir palinkėjo visam „Drau
go" štabui bei skaitytojams 
linksmų ir sveikų ateinančių šv. 
Kalėdų ir Naujųjų 1991 Metų. 
Labai dėkojame už linkėjimus ir 
auką. 

x Grąžino laimėjimų šak
neles su 15 dol. auka: Leokadija 
Dainauskienė, Chicago, 111., 
Gvidas Valantinas, Cicero, 111., 
Anna Shukis. Rochester, N.Y., 
Mane Poška. Rockford, 111., A. 
Predkelis, Chicago, 111., Martiną 
Žiemelis, Torrance, Cal., St. 
Adomaitis, No. Heledon, N.J., 
Marta Stankauskas, Cleveland. 
Ohio, E. Liaugaudienė, Parsip-
pany. N.J. Visiems tariame 
ačiū. 

x „Lietuvos Aidas" 1992 
metams! Dabar laikas užsi
sakyti pagr indinį 16 psl. 
Lietuvos dienraštį, skelbiantį 
ne tik vyriausybės nutarimus. 
AT kroniką, kontroversinius 
klausimus, bet ir objektyvų da
bartinės Lietuvos gyvenimo 
vaizdą. Oro paš tu metinė 
prenumerata — JAV $85. Čekį 
rašyti „Lietuvos Aidas" vardu 
ir siųsti įgaliotiniui Broniui 
Juodeliui, 239 Brookside Ln., 
Willowbrook, I L 60514. 

(sk) 

x Ieškoma Onu tė Zokaitė, 
Kazimiero ir Stasės duktė, iš 
Graužėnų km., Veliuonos vals
čiaus. Ji pati ar apie ją žinantieji 
prašomi rašyti: Onutė Valai-
tytė-Dainorienė, 1700 Bloor 
S t W. Apt. 317, Toronto, Ont., 
M6P 4C3. Canada . 

(sk! 

IŠ ARTI IR TOLI 
J.A. VALSTYBĖSE 

— Dr. J o n a s Jusionis , San
ta Monica, Calif., savo namuose 
mirė gruodžio 6 d. Liga jį į lovą 
buvo paguldžiusi daugiau kaip 
6 metus. Dr. J. Jusionis buvo 
v i suomenin inkas , daugelio 
lietuviškų organizacijų narys, 
lietuviškų darbų finansinis 
rėmėjas. 

— Lionė i r Andrius Kaz
lauskai , anksčiau gyvenę Seat-
tle, Wash., atvyko iš Denverio 
aplankyti savo draugų. Andrius 
Kazlauskas išvyko su Alan 
Moritis j Aliaską žuvauti, o 
Lionė Kazlauskienė pasiliko pas 
Don ir Vidą Farler, Seattle. 

— Dr. Kęstut is Vitkus, pa
saulinio masto mikrochirurgas, 
buvo atvykęs į Washingtono 
valstiją pasitobulinti ir laikyti 
gydytojo egzaminų. Tuo laiku 
buvo apsistojęs pas Iną 
Bertulytę ir J im Bray. Jis daly
vavo ir Audros Morkūnaitės 
vestuvėse. 

— Inu tė Gylytė ir F red Col-
well įsigijo namus Seattle prie
miestyje Bryant rajone. Taip pat 
namus įsigijo „Tulpės" bendra
darbė Eglė Linkaitytė ir jos 
vyras Ray Weiss. 

pritariant akordeonui. Drauge 
su programos atlikėjais dainavo 
ir visi susirinkę seneliai, kurie 
neprisiminė dainos žodžių, plo
jo ir šypsojosi, kiti net apsiverkė 
iš džiaugsmo. Linksmi muzikos 
garsai išjudino visus, bendras 
džiaugsmas ir grąžinta laisvė 
Lietuvai jungė visus į vieną 
didelę lietuvišką šeimą. 

Spalio 31 d. iš Vyresniųjų cen
tro atvyko grupelė talentų 
sukurtais kostiumais įvairios 
„dvasios" palinksminti senelių 
namų gyventojus. Pagal šio 
krašto „Halloween" papročius 
kaukės vaizdavo Amerikos lais
vės statulą — E. Sirutienė, 
Nepr ik lausomos Lietuvos 
laisvės statulą Kaune — S. Hen-
son, Vynuoges iš Kalifornijos — 
M. Juknienė. Lietuvos laukų 
ramunę — O. Lukienė, piratą iš 
Ispanijos — W. Liauba. Ši grupė 
pasirodė valgomojo salėje, 
kurioje susir inko nemažai 
lietuvių, šių namų gyventojų ir 
gėrėjosi gražiais kostiumais ir 
įdomia programa, kurioje kiek
viena kaukė save trumpai api
būdino ir paaiškino ką vaiz
duoja, įspūdingiausiai skambėjo 
nepr ik l ausomos Lietuvos 
laisvės statulos žodžiai: „Lietu
va vėl laisva". 

Po to visos kaukės aplankė ir 
kitus šių namų lietuvius atski
ruose kambariuose, kurie dėl 
įvair ių priežasčių negalėjo 
dalyvauti salėje. Aplankius pa
vieniai gyvenančius lietuvius 
p rogramos atlikėjai buvo 
pakviesti į bendrą renginių salę, 
kurioje gausia i sus i r inkę 
senelių namų gyventojai ir 
tarnautojų personalas stebėjo 
įvair ių kaukių paradą. 
Lietuviai programos atlikėjai, 
vaizdavę įvairias kaukes, pa
kartojo savo programą anglų 
kalba ir buvo įvertinti gausiais 
plojimais. 

Chicagos Vyresniųjų lietuvių 
centro Seklyčios grupė, kuriai 
vadovauja renginių vadovė 
E lena Si ru t iene , savo at
silankymu ir programomis pra
skaidrino „California Gardens" 
senelių namų gyventojų mono
ton i škas dienas ir paliko 
visiems nepamirštamus įspū
džius bei gilius dėkingumo 
prisiminimus. Mintyse vis dar 
skamba Nepriklausomos 
Lie tuvos s tatulos žodžiai: 
„Lietuva vėl 'aisva!" 

P. Tuskenienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
šeštad 9 v r iki 1 vai d 


