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Landsbergio ir 
Suškevičiaus pasitarimai 

0 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Sausio 6 d. (Elta) -

Belovežo girioje sausio 4 dieną 
prasidėjo Lietuvos ir Baltarusi
jos lyderių susitikimas. Vytau
tas Landsbergis ir Stanislavas 
Šuškevičius svarstė aktualias 
tarpvalstybinių santykių prob
lemas ryšium su Nepriklauso
mų Valstybių Sandraugos 
(NVS) sukūrimu. Derybose ap
tarti ir dvišaliai ekonominiai 
ryšiai, reformų įgyvendinimo 
klausimai bei bendradarbia
vimo perspektyvos atvirų sienų 
ir kol kas bendros valiutos 
sąlygomis. Derybos truko dvi 
dienas 

Baltijos valstybių 
vadovai Jūrmaloje 

Sausio 5 dieną Jūrmaloje, ku
rortiniame miestelyje netoli 
Rygos, įvyko Baltijos tarybos 
valstybių posėdis. Jame buvo 
svarstoma politinė situacija 
Baltijos Šalyse susikūrus NSV, 
buvusios SSRS kariuomenės 
išvedimas iš šių valstybių, taip 
pat regiono sienų apsaugos, 
bankų veiklos, ryšių su Šiaurės 
taryba ir kitomis Vakarų tarp
tautinėmis organizacijomis plė
tojimo klausimai. 

Lenkijos i n t e l e k t u a l ų 
kre ip imas is 

Surengti Lietuvos ir Lenkijos 
įžymių politinių veikėjų susi
tikimą prie „apskritojo stalo" ir 
aptarti tautinių mažumų — 
lenkų ir lietuvių abiejose šalyse 
problemas pakvietė Lenkijos in
telektualai. 

Priimtame kreipimesi į visus 
geros valios žmones, kurio ini
ciatorius yra Lietuvos bičiulių 
klubas Lenkijoje, kviečiama 
padaryti viską, kad būtų 
įveiktos vis stiprėjančios na
cionalizmo apraiškos abiejose 
šalyse, einama dialogo ir san
tykių su Lietuva normalizavimo 
keliu, „sudaryta gera atmos
fera, įgalinanti pasirašyti jau 
seniai paruoštą Lietuvos ir 
Lenkijos politinę deklaraciją". 

Susitikime prie „apskritojo 
stalo" siūloma aptarti klausi
mus, susijusius su Vilniaus 
krašto lenkų kultūrine autono
mija, „didžiojo Vilniaus" prob
lema. Lietuvos lenkų galimybė
mis dalyvauti savivaldybių 
veikloje. 

Lenkijos intelektualai taip pat 
siūlo Suvalkų vaivadijoje kartu 
su lenkų kalba visuomeniniame 
gyvenime leisti naudoti lietuvių 
kalbą, daryti žygių, kad kuo 
greičiau būtų paskirti Lietuvos 
ambasadorius Lenkijoje ir Len
kijos — Lietuvoje. 

Atidėtas nutarimo dėl 
Lietuvos lenkų 

diskriminavimo svarstymas 

Prieš porą savaičių Lenkijos 
Seimo krikščionių tautininkų 
deputatų grupė pasiūlė priimti 
nutarimo projektą dėl Lietuvos 
lenkų diskriminavimo, perduo
tą Seimo užsienio reikalų komi
sijai. 

Bendrame šios ir Ryšių su len
kais užsienyje komisijų posė
dyje, Lenkijos užsienio reikalų 
ministrui Kšištofui Skubiševs-
kiui paprašius, šio nutarimo 
projekto svarstymas buvo ati
dėtas iki sausio 15 dienos. 

Ministras pridūrė, kad šiomis 
dienomis Vilniuje vykusiose 
derybose buvo galutinai sude
rintas Lietuvos ir Lenkijos de

klaracijos tekstas ir parafuota 
konsulinė konvencija, kuri 
„atvers platesnes galimybes do
mėtis Lietuvos lenkų problemo-

* 99 

mis . 
Panaik in tos lengvatos 

Prieš mėnesį Vilniaus miesto 
savivaldybė Lietuvos vyriau
sybei priminė, jog vis dar ne
panaikintos komunalinių pa
slaugų lengvatos personali
niams pensininkams — buvu
siems partiniams, nomenklatū
ros darbuotojams, sovietiniams 
karininkams, NKVD, KGB ir 
kitų represinių struktūrų dar
buotojams. 

Šiomis dienomis Lietuvos Vy
riausybė informavo, kad tokias 
lengvatas, įteisintas buvusios 
LTSR norminiais aktais, Lietu
vos Respublikos Vyriausybė jau 
panaikino. 

Rašytojų susirinkimas 
Šiandien Vilniuje, Menininkų 

rūmuose, įvyks Lietuvos rašyto
jų sąjungos narių visuoti
nis susirinkimas. Pranešimą 
apie veiklą 1991 metais 
ir jos perspektyvas padarys val
dybos pirmininkas Vytautas 
Mart inkus. Bus išklausyta 
rašytojų sąjungos valdybos 
ataskaita, aptartos žurnalų ir 
savaitraščio leidimo problemos. 

I visuotini susirinkimą yra 
pakviesta ir išeivijos rašytojų — 
Lietuvių rašytojų draugijos 
atstovų. Veikusi prieš karą Lie
tuvoje, ši draugija buvo atkur
ta 1946 metais Tiubingene įvy
kusiame išeivijos l ietuvių 
rašytojų susirinkime. 1987 
metais savo įstatus pakeitė ir 
sovietinės okupacijos metais 
įkurta Lietuvos rašytojų 
sąjunga, kuri taip pat pasiskel
bė esanti prieškarinės Lietuvių 
rašytojų draugijos te isėta 
įpėdinė. Visuotiniame susirinki
me ir bus tariamasi dėl Lietuvių 
rašytojų draugijos ir Lietuvos 
rašytojų sąjungos organizacinių 
ryšių, svarstoma bendro suva
žiavimo galimybė. 

Visuotiniame susirinkime bus 
įteikiama Lietuvos rašytojų 
sąjungos premija. Pirmasis šios 
naujai įsteigtos literatūrinės 
premijos laureatas — rašytojas 
Leonardas Gutauskas, apdova
nojimą nusipelnęs už romaną 
„Vilko dantų karoliai". 

Sus ibūrė Vytautai 
Į Kauną buvo suvažiavę Vy

tautai ir Vytautės iš visos 
Lietuvos. Čia įsteigtas respub
likinis Vytautų klubas. 
Steigiamasis suvažiavimas 
prasidėjo šventomis Mišiomis 
Vytauto Didžiojo bažnyčioje. 
Senamiesčio gatvelėmis Vytau
tų eisena atėjo prie atstatyto 
paminklo Didžiajam Lietuvos 
kunigaikščiui , padėjo jo 
papėdėje gėlių. Vytauto Didžiojo 
universiteto salėje aptar ta 
klubo veiklos programa. 
Nutarta populiarinti Vytauto 
vardą, jo nuopelnus Lietuvos 
valstybei, globoti ir saugoti su 
jo vardu susijusias vietas, leisti 
laikraštį „Vytautas", istorinę 
literatūrą, įvairius bukletus. 

Pirmąjį kartą Vytautų koloną 
kauniečiai pamatė atstatyto 
paminklo iškilmingo atidarymo 
dieną. Tada jos gretose žengė tik 
1930 metais gimę Vytautai ir 
Vytautės. Kilo idėja susiburti į 
klubą. Pirmasis toks klubas 
įsisteigė Kaune, vėliau — 

»»s Rusijos Federalinės Respublikos vadai ploja, kai didele balsų dauguma buvo nubalsuota už Sovietų Sąjungos likvidavimą ir sudarymą naujosios 
Nepriklausomų Valstybių Bendrijos. 

Rusijos prezidentas Gorbačiovo vietoje 
Maskva . Gruodžio 28. 

Praėjusią savaitę Rusijos Resp. 
prezidentas pirmą kartą 
išbandė savo pareigų galią, kai 
atleido iš pareigų savo vicepre
zidentą ir užėmė Michailo 
Gorbačiovo kabinetą net 
nedavęs jam laiko išsinešti savo 
daiktų. 

Viceprezidentas Aleksandr 
Rutskoi, Jelcino sąjungininkas 
rinkimų metu birželio mėnesį, 
kuris po jų tapo opozicijos balsu 
prieš Jelciną, buvo atleistas iš 
specialių penkių komiteto 
vadovo pareigų, pranešė žinių 
agentūros. Tie komitetai buvo 
Jelcino sudaryti tuoj po rin
kimų. Bet Rutskoi, buvęs 
generolas ir karo herojus, 
pradėjo sauvališkai jiems 
vadovauti, panaikindamas 
Jelcino ekonominių reformų 
planus, „kaip dar kitą didelį 
eksperimentą krašte". 

Naujasis viršininkas 
Gorbačiovas nuvyko penkta

dienį, po dviejų dienų, kai jis 
pasitraukė iš Sovietų Sąjungos 
prezidento pareigų, į savo 
buvusį kabinetą pasiimti savo 
reikalingų dalykų, bet ten jau 
rado bedirbantį jame prezidentą 
B. Jelciną, rašė „Izvestijų" 
laikraštis. Bet „Izvestijos" 
pažymi, kad tai nesugėdino Gor
bačiovo, nes jis yra geroje 
nuotaikoje ir nesijaučia nusi
minęs. Jelcinas gi jaučiasi tvir
tai savo pareigose ir jo tarnau
tojai tuoj nuėmė lentelę su Gor
bačiovo pavarde ir uždėjo nau
jojo Kremliaus vadovo pavardę. 
Pranešimai sako, jog Gorbačio
vas laikinai perėjo į savo bu
vusio patarėjo įstaigą baigti kai 
kurių reikalų. Perduodamas So
vietų branduolinio arsenalo 
kodus Jelcinui, Gorbačiovas 
taip pat atidavė raktus į šešių 
kambarių butą Kosygino gatvė
je, netoli Maskvos universiteto, 
ir išsikėlė į trijų kambarių butą. 

Ukrainos teisės 
Jelcino ranka jaučiama ir 

kitur. Lėktuvnešis „Kuznet-
sovas" išplaukė iš Juodosios 
jūros j Arktikos jūrą. Politikai 
sai.o. jog tai padaryta todėl, kad 

Vilniuje, Šiauliuose, Kėdainiuo
se ir kituose miestuose. Šian
dien šie klubai susivienijo. 
Respublikinio Vytautų įdubo 
nariai gali būti bet kokio am
žiaus Vytautai ir Vytautės. 

Ukraina nepaimtų to laivo, nes 
Juodoji jūra turėtų būti jos 
žinioje. Ukrainos Respublikos 
vadovybė jau paskelbė, kad 
Juodojoje jūroje esantys laivai 
priklauso jai. Šiam klausimui 
nepritaria Rusija ir kitos nau
josios Bendrijos šalys. „Kuznet-
sovas" atplaukė i Murmansko 
bazę. Juodojoje jūroje stovintys 
laivai yra šiu->metu svarbiu 
diskusijų objektu Bendrijos 
narių tarpe; jų priklausomumas 
studijuojamas Bendrijos gyny
bos ministrų, kam turi priklau
syti tų laivų kontrolė. Ministrai 
tarėsi Minske. Gudijos sostinėje. 
Ukraina nori turėti visišką teisę 

savo nuo niekieno nepriklauso
mai kariuomenei. 

Laikinasis jungtinių karo 
pajėgų viršininkas gen. E. 
Šapošnikovas po gynybos 
ministrų pasitarimo pasakė, jog 
jie nutarė priimti dėmesin kad 
Ukraina, Moldova ir Azerbai
džanas nori turėti savo gink
luotąsias pajėgas atskirai. 
Interfakso žinhj agentūra 
paskelbė jog gynybos ministrai 
pasirašė 4 dokumentus jungti
nės kariuomenės, Bendrijos 
gynybos tarybos sudarymo, 
kariškos priesaikos ir kariškių 
statuso k laus imais , tačiau 
detaliu nepranešė. 

Išvyko Gruzijos prezidentas 
S k e l b i a m i n a u j i r i n k i m a i 

Tbilisi. Sausio 6 d. — Gruzi
jos prezidentas Zviad Gamsa
churdija paliko Parlamento 
rūmus su grupe jam palankių 
asmenų ir su šeimos nariais po 
dviejų savaičių apsupimo, kurį 
vykdė gruzinų opozicionierių 
grupė. 

Vienas iš sukilėlių vadų pasa
kė, jog Gamsachurdija pasi
traukė naktį su mašina, ant 
kurios buvo iškabinta balta 
vėliava. Paskutinės žinios pra
nešė, jog jis pas i t r aukė į 
Azerbaidžaną. Sukilėliai iš 
džiaugsmo pradėjo šaudyti į orą 
Gruzijos sostinėje. Prieš tai 
įvyko kovos prie Parlamento 
rūmų, kai opozicija artilerijos 
šoviniais apšaudė jį. Didelis 
puolimas prasidėjo sekmadienį, 
kai sukilėlių pajėgos užėmė po
licijas už Tbilisi miesto. Arti
lerijos sviediniai pramušė 
Parlamento stogą ir susprogdi
no daug vidaus įrengimų. Prie 
sukilėlių būstinės gruzinai 
užsienio žurnalistams sakė, kad 
„pabėgo diktatorius. J am 
nebus kur pasislėpti, mes jį 
surasime, kur tik jis bebūtų". 

Demokratiškai išrinktas 
Gamsachurdija buvo visų 

krašto žmonių rinktas preziden
tas gegužės mėnesį. „Tassas" 
pranešė, jog Armėnija pasiūlė 
jam politinio pabėgėlio statusą, 
įskaitant ir jo šeimą. Paskutines 
kelias savaites jis nebeglėjo eiti 
pareigų, nes sukilėliai buvo ap
supę Parlamentą ir reikalavo jo 
pasitraukimo Buvo siūlyta pra
vesti referendumą Jungtinių 

Tautų priežiūroje, ar tauta nori, 
kad jis pasitrauktų. Dar sek
madienio rytą jis Parlamento 
požemyje kalbėjosi su žurnalis
tais, kuriems sakė kad „tai nėra 
demokratiška opozicija. Tai 
ginkluota teroristų grupė", 
pasakojo spaudos atstovams. Jį 
saugojo jam ištikimi kariai. 
Lojalūs daliniai saugojo ir 
vyriausybės rūmus su tankais. 

Kariškių ta ryba 
Jis buvo kaltinamas dikta

toriaus charakteriu ir žmogaus 
teisių nusikaltimais ir užda-

Zviad Gamsachurdija, 
Gruzijos prezidentas, savo bunkeryje 
Parlamento požemyje. 

Naujos valiutos 
kainos 

Vilnius. Sausio 3. (Elta) — 
Lietuvos bankas paskelbė, kad 
nuo sausio 1-osios toliau 
superka ir parduoda valiutą 
tokiomis kainomis: JAV 
doleriai superkami po 120 
rublių, parduodami po 129 
rublius, vienas asmuo, turintis 
dokumentus vykti į užsienį, gali 
nusipirkti 300 dolerių. Anglijos 
svarai sterlingų atitinkamai 
keičiami į 280.00 - 235,40 -
160. Kanados doleriai 103.70 -
111.00 - 350. 

Estijai trūksta naftos 
Talinas. Gruodžio 27. - RFE 

pranešė, jog Estijos vyriausybė 
nurodė savo gyventojams suma
žinti šilumą savo namuose ir 
darbovietėse iki 17 laipsnių 
Celsijaus, nes trūksta naftos ga
minių. Vyriausybės atstovas 
taip pat paskelbė, kad bus su
mažintas viešasis susisiekimas 
miestuose 50%, o tarp miestų 
30%. Estijos Ekonomikos mi
nistras Jaak Leitman pareiškė, 
jog Estija turi naftos ir dizelinio 
aliejaus rezervus tik trims mė
nesiams. 

rymu nepriklausomų laikraš
čių. Praėjusią savaite kariškių 
sudaryta taryba pasiskelbė 
sudariusi laikinąjį valdymo 
organą šiai 5.4 milijonų tautai. 
Dar prieš jam pabėgant, Tengiz 
Kitovani, vienas iš sukilėlių 
tarybos vadų, pasiskelbė 
perimąs valdžią. Visa sostinė 
esanti jų paimta ir beveik visos 
provincijos pritariančios 
sukilėlių vyriausybei, net ir 
Gamsachurdijos generolai, ku
rie visada gynė savo prezidentą. 

Gamsachurdija yra 52 metų 
amžiaus. Užsienio žurnalistai 
sako, kad jis atrodęs išbalęs, 
nors kalbėjo jiems angliškai ir 
ramiai. Sukilėliai jam nukirto 
telefono laidus ir užblokavo 
maisto bei vaistų pristatymą j 
Parlamento rūmus. Iki pat 
pabėgimo jis sakė, kad sukilė
liai nesą tokie stiprūs, kad 
galėtų užimti Parlamentą. Pa
klaustas, kaip ilgai jis mano 
išsilaikyti, atsakė, nežinąs. „Aš 
kreipiausi į Vakarų vyriausy
bes, prašydamas pagelbos, nes 
mes esame konstitucinė vyriau
sybė". Bet vėlyvą sekmadienio 
naktį apsisprendė pasitraukti į 
užsienį. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— JAV prez. G. Bushas va
kar atvyko į Pietų Korėja ir 
pasakė, kad abi Korėjos turi su
sijungti ir sudaryti vieną 
valstybę, o Šiaurės Korėja turi 
leisti inspektuoti savo bran
duolinių ginklų vietas tarptau
tiniams šios rūšies ekspertams. 

— Motina Teresė, kuri gydo
si San Diego ligoninėje nuo šir
dies ir plaučių ligų, paminėjo 
ten savo vienuoliškojo gyvenimo 
63 metų sukaktį. Gydytojai 
sako, jog 81 metų Nobelio 
premijos laureatė bus išleista iš 
ligoninės kitą savaitę. 

— Palestiniečių Išlaisvinimo 
organizacijos vadas Y. Arafatas 
nori, kad Jungtinių Tautų 
Saugumo taryba aptartų 12 pa
lestiniečių deportaciją iš 
Izraelio, kurie nesą niekuo 
nusikaltę ir Izraelis pažeidęs jų 
žmogiškąsias teises. Arabų 
vadai tarėsi, ar sulaikyti savo 
delegaciją nuo tolimesnių 
pasitarimų su Izraeliu, kai jis 
deportuoja nekaltus žmones iš 
užimtų žemių. 

— Washingtone karinių rei
kalų patarėjai ragina Busho 
administraciją sumažinti bent 
50% branduolinį arsenalą, nes 
nebėra pavojaus iš Sovietų 
Sąjungos. Gynybos sekretorius 
D. Cheney pritariąs tam planui. 

— Gruzijos sukilėlių vado
vybė skelbia, kad Gruzijoje bus 
nauji rinkimai balandžio mėne
sį, kai pasitraukė iš krašto prez. 
Gamsachurdija. 

— Pietų Korėjoje studentai 
suruošė protesto demonstracijas 
keliuose miestuose prieš prez. 
Busho vizitą. 

— Miami susilaukė 34 naujų 
pabėgėlių iš Kubos, kai jie 
pasivogtu helikopteriu atskrido 
į Ameriką. Daugeliui jau su
teiktas politinio pabėgėlio 
statusas. 

— Ukrainos Respublikos pir
mieji suorganizuoti kariuome
nės daliniai priėmė priesaiką 
tik Ukrainos valstybei, pasiža
dėdami ją ginti nuo priešų. 
Gynybos ministras Konstan
tinas Morozovas priėmė jų prie
saiką, nežiūrint Rusijos vado
vybės nepasitenkinimo. 

— Kuuja ir Tadžikistanas 
pradėjo formalius diplomatinius 
ryšius. Beijingo vyriausybė ta
riasi ir su kitomis Bendrijos 
respublikomis dėl diplomatinių 
ryšių užmezgimo. 

— Jungtinių Tautų naujasis 
generalinis sekretorius Butros 
Ghali vakar pranešė prašysiąs 
Saugumo tarybą nutarti, kad 
būtų leista pasiųsti į Jugoslaviją 
karinį stebėtojų dalinį, kuris 
prižiūrėtų paliaubų laikymą, 
kurios turi jau penkioliktą kar
tą įsigalėti. 

— Maskvoje ..Izvestijos" 
dienraštis, rašydamas pirmame 
puslapyje atsisveikinimo veda
mąjį su Gorbačiovu, pareiškė, 
kad jis „yra ištikimasis Komu
nistų partijos sūnus, kuris ta
po komunistines dogmos laido-
toju". 

KALENDORIUS 

Sausio 7 d.: Liucijus, Julius, 
Raudvilė, Rūtenis. 

Sausio 8 d.: Apolinaras, 
Teofilis, Gintė. Nemira, Vi-
lintas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:35. 
Temperatūra dieną 39 1., 

naktį 33 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

K E L I A S I S V E I K A T Ą , 6515 S o . Ca l i forn ia Ave . , C h i c a g o , 111. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

SVEIKAS, VISIEMS 
VALGYTINAS MAISTAS 

Klausimas. Mano draugės 
vyras buvęs pačiame pajėgume, 
dvejus darbus ant savo pečių 
nešęs, šeimoje mažai laiko 
praleidęs, krito staiga ir vos 
pasiekęs ligoninę užgeso dėl 
širdies atakos. Neapsakomas 
skausmas užgulė jo žmoną ir 
jaunas dukreles. Jos kažką 
duotų, kad savo vyrą-tėvą vėl 
savo tarpe turėtų. Mano šeima 
su jais artimai bendravome, tai 
ir mums dabar tas pats. 

Kaip ateityje tokių nelaimių 
išvengti, prašome daktarą 
nurodyti. Mes visi, ypač tokios 
nelaimės paliesti pildysime me
diciniškus nurodymus, kad tik 
nereiktų taip vargti nė vienam 
iš mūsų. 

Nurodykite kartą ant visados 
visas priemones — pačias patiki
miausias ir naujausias medici
nos dabar patariamas širdies , 
atakos išvengimui ir jos tvar
kymui. Visi mes būsime dėkingi 
ir stengsimės jomis naudotis. 

Atsakymas. Daug sveikaton 
pašauktų, bet maža išrinktų — 
todėl taip ir atsitiko. Pilnai 
sveiką, pirmųjų tėvų rojaus sode 
valgytą maistą pajėgia nusi
teikti valgyti tik pakankamai 
išmintingumo turintieji, nes tik 
pastarieji pajėgia mesti pamėg
tą nesveiką maistą. 

Šiame krašte 1991 m. už sek
są, pinigus, narkotikus ir žmog
žudystes daug garsių—protingų, 
bet išmintigumo stokojančių 
žmonių pašaukti stoti teisman. 
Dar reikėtų bausti ir nesveikai 
besimaitinančiuosius, nes jie ne 
tik patys tokiu maistu savo 
širdis žudo, bet ir jaunuosius 
užkrečia nesveiko maitinimosi 
pavyzdžiu. Žmogus yra žolia-
valgis — jis nėra mėsėdis; todėl 
taip nesveikai misdamas, jis pri
lygsta visiems čia minėtiems 
nusikaltėliams. 

Štai vienas 12 metų rūkęs 
rūkorius, cigaretes pakeitęs 
cigarais, tariasi gerai darąs, 
nes, pagal jį, cigaro dūmai neina 
į plaučius. Iš tikrųjų, tų dūmų 
nikotinas momentaliai per bur
nos gleivinę susigeria į kraują. 
Tada, 60 metų sulaukęs, dėl 
stemplėje atsiradusio vėžio ima 
negalėti maisto nuryti, pavė
luotai apsišviečia ir meta rūkęs, 
bet tada medicina net geriausio
mis priemonėmis nepajėgia jo 
gyvybės išsaugoti. Jis nelaiku 
apleidžia gretas. Taip iki šiol 
savo gyvenimo vasaroje dėl 
širdies atakos rudens lapais 
krenta jauni — pusamžiai 
mūsiškiai ne tiek dėl tamsumo 
ar neišmanymo, kiek dėl išmin
tingumo stokos. Tokiems nusi
teikti šviestis ir išmintingumu 
puoštis svarbiausiame žmogui 
reikale — sveikos širdies užlai
kyme padeda šis ALVUDO 
pranešimas. 

Todėl švieskimės ir nuo 
mažens, puoškimės išmintin
gumu, kad pajėgtume sveikatos 
nepraradę nunokti ir tik tada į 
Dievo krepšį patekti. 

Aišku, kito kelio nėra: reikia 
studijuoti čia paduodamas ar iš 
kitur gaunamas ir ne vien tik 
amerikiečiams taikomas medi
ciniškas tiesas apie sveiką, 
giltinę nuo širdies atstumiantį 
ALVUDO maistą, kuris yra ne 
kas kita, kaip liesa, ovo-lacto-
vegetariška mityba. 

Sveikos mitybos pagr indai 

Alvudo sveikai mi tybai 
pagrindą sudaro 1. Reikiamas 
apsišvietimas, 2. įsigijimas bent 
minimumo išmintingumo, 3. 
Burnos ir dantų higiena. Ypa 

tingai svarbu nevėliau pusva
landžio po kiekvieno valgio 
vidutiniškai kietu šepetėliu 
valyti dantis bent šešias mi
nutes. Tai saugo nuo trijų svar
biausių burnos sunegalavimų: 
gingivito, pulpito ir sunkiai 
pagydomo periodontito, kurį tik 
periodontistas tegali imtis tvar
kyti. Šie burnos susirgimai labai 
trukdo sveikai mitybai, ypač 
vaisių ir daržovių valgymui. 0 
be sveiko maisto nebus nei 
širdis sveika žmogaus krūtinėje. 
Todėl meskime šalin netiesą, 
neva tik vaistai gali padėti šir
džiai. 

ALVUDO maistas 
suski rs tomas į tr is grupes 

Širdies ir smegenų arterijas nuo priskretimo cholesteroliu saugas liesas ovo-
lacto vegetar iškas mais tas gali būt i pagaminamas labai skaniai , vartojant 
gausybę bedruskių prieš'.o a. Taip bus pake is tas dabar valgomas širdžiai 
i r smegenims nesveika = mais tas . Juomi Calfornijos univers i te te išvalė 
cholesteroliu priskre* šias arterijas aštuoniolikai pacientų iš 22 ta ip gydytų. 
Naudojama buvo dar ir r amin imas i s ir darbavimasis , k a r t u tva rkan t visas 
k i t as tur imas negales, ka ip hipertensija, cukra l igę , podagrą. 

(Piešinys Rimanto Ulinsko). 

Pirmoji maisto grupė yra 
kritiškai svarbi, kai žmogui 
gresia netolima mirtis dėl 
širdies kraujagyslių sklerozės, 
kuri atsirado dėl paveldėto ar 
įsigyto riebaus kraujo (kai jame 
cholesterolio daugiau 240 mg%, o 
gerasis cholesterolis — HDL 
sumąžta žemiau 42 mg^). Tuo
met kasdien per 24 valandų 
laikotarpį valgant aštuonis kar
tus, reikia suvalgyti šitokio 
maisto tokį kiekį: 

4 puodukai nugriebto (skim) 
pieno 

3 riekutės stambiai maltų 
miltų duonos 

2 vidutinės bulvės virtos su 
lupena 

1 puodelis liesos, iš nugriebto 
pieno gamintos varškės 

Vz puoduko rudų ryžių 
(valgomų pradieniui su kiauši
nio baltymais). Šiedu su 
kopūstinėmis daržovėmis ir 
aliejumi atstoja mėsą; aliejus čia 
nevalgomas. 

Iki 12 kiaušinio baltymų 
1 valgomas šaukštas su kaupu 

avižinių sėlenų (oat bran) 
Daug vaisių ir daržovių val

gomų 4-6 kartus, ypač kopūsti-
nių ir ankštinių. 

A t s imin t ina ! Kol kraujo 
riebumas nesuliesės iki apie 130 
cholesteroliu ir kol jis 
nepariebės geruoju choleste
roliu (HDL) daugiau 42, negalima 
valgyti jokių riebalų, jokios 
žuvies, jokios paukštienos ir 
niekada savo gyvenime lietuvis 
tenenaudoja sviesto, grietinės, 
margarino, jokių taukų... 

Taip pat nenaudojama jokių 
vaistų kraujo suliesinimui, pirm 
jo neliesinant ALVUDO dieta 
mažiausiai per pusmetį. Kiek
vienas toks vaistas yra poten
cialus nuodas, nors prekybinin
kų giriamas. Tada gydytojas 
galės patarti mažiausiai pavo
jingą šiam reikalui vitaminą 
niaciną tabletėse po 500 mg, iki 
2-4 gramų per parą, tikrinant 
kepenų veikimą dėl galimo jų 
pakenkimo. 

Todėl dabar Lietuvoje gyve
nantiems prašant atsiųsti pavo
jingus vaistus kraujo suliesi
nimui, pasiųskime ALVUDO 
dietą pusmečiui. O dėl kavos ten 
kilogramo kainuojančio šimtus 
rublių, paprašykime, kad jos 
kaina būtų pakelta į tūkstan
čius, kad lietuvis būtų privers
tas visai jos negerti, savos 
širdies nežaloti! Atsargumas 
dabar re ikal ingas ir ten, 
Lietuvon besiveržiant kolų 
gamintojams, peršant savus šir
džiai nuodus. Jie žada remti 
Lietuvos sportininkus, kad tik 
įsipilietintų atgimstančioje Lie
tuvoje. Lietuviai būkime man
dagūs, bet ne liurbiai: ap
sieikime be kofeino turinčių 
birzgalų. O ir čia Amerikon at
vykusieji jaunuoliai liaukitės 

siurbti širdžiai kenksmingus 
pepsus, kada čia tyvuliuoja įvai
riausių vaisių sulčių ežerai. 
Pigumas neatstoja gerumo. Tą 
būtina suprasti dabar, o ne tada, 
kai reikalas tampa nepataiso
mu. Išmintingasis tvarko savo 
sveikatą, kol da*- nieko blogo 
nejaučia. 

Antroji maisto grupė val
goma, kai kraujai vidutiniškai 
riebus: žemiau 200 mg# 
cholesterolio ir gerasis 
cholesterolis yra arti 42 mg%. 
Antrajai maisto grupei prie 
minėtos pirmosios grupės valgių 
pridedama trys valgomi 
šaukštai aliejaus: geriausias 
linų aliejus atgabentas iš 
Lietuvos, nes čionykštis yra 
neįkandamai brangus. Praktiš
kai, čia naudotinas safflower, 
kukurūzų, žemės riešutų... 

Trečioji mais to g r u p ė 
valgoma, kai kraujo riebumas 
cholesteroliu suliesėja iki apie 
130 mg^c ir pariebėja geruoju 
cholesteroliu — HDL daugiau 42 
mg<7(. Trečiojoj grupėje prie 
minėtų 1 ir 2 grupės valgių 
pridedama dar ir virta žuvis, 
virta kalakutiena ir vištiena be 
odos, paskaninta įvairiausiais 
(bedruskiais) prieskoniais. Be 
mėsų, trynių ir sviesto galima 
pagaminti patį skaniausią mais
tą. Tik bandykime! 

Šitoks maistas, išbandytas 
ALVUDO virtuvėje, rastas 
veiksmingas per riebaus krau
jo liesintojas, o gerojo choles
terolio gausintojas. Tik reikia to 
maisto rūpestingai laikytis, be 
jokių nukrypimų, nesižvalgyti į 
visokius gomurio lepintojus. 
Mat, kitoks maistas nieko nepa
dėjo, o čia minėtasis cholesterolį 
sumažino iki 127 mg%. 

Todėl, nežiūrint ką kitas 
kitam patars, i**Y*vruĖL kaip 
širdies gydy? .du jo go
muriui pataika. s, išmintingasis 
tegu laikosi šitokio maisto, 
neapgaudinėdamas savęs. Be 
aukos, be susivaržymo, be at
sisakymo mitybos blogdarbių, 
neatsiekiama iokia gerovė 
visose gyvenimo srityse — taip 
ir čia. 

Žinoma, tas, kuris tokį maistą 
laiko svarbiausiu įrankiu 
širdies apsaugojimui, būtinai 
ims šalinti ir kitus turimus iš 
septynių pavojingiausių negero 
vių, būtent, pakeltą kraujospū
dį, nutukimą nuo persivalgymo, 
cukraligę, podagrą, jaudinimą-
sį-pyktį, užsisėdėjimą ir tingė
jimą tarnauti Gėriui-Dievui. 
Buvimas vyru arba neaukšto 
ūgio yra dar dvi kitos ypatybės, 
surištos su sklerozės at
siradimu, todėl vyrai, ypač 
žemaūgiai, turi dar stropiau ir 
ilgiau kovoti su skleroze. 

Prieš širdies arterijų 
susiaurėjimą imtinai šie vaistai: 
1. Cinko sulfato 200 mg. viena 
tabletė pavalgius, kasdien. 2. 
Nitroglicerino, ilgai veikiančio, 

po vieną kapsulę kas 12 valan
dų, imant skauda krūtinę ar ne
skauda (Nitroglycerin sustain-
ed-release capsules, 6,5 mg). 3. 
Aspirino 325 mg tabletė kas 
antrą dieną. 

Kiekvienam ligoniui, ypač 
širdininkui reikia laikytis savo 
gydytojo nurodymų. Čia duoti 
patarimai yra bendro pobūdžio 
—jie nepritaikyti paskiram ligo
niui ir neprieštarauja bet kurio 
gydytojo duodamiems patari
mams — tik juos papildo, kai dėl 
laiko stokos užsiėmęs gydytojas 
nespėja visko, kas pacientui rei
kalinga išaiškinti. Toks bendra-
darbiavims išeina pacientui į 
naudą. 

Kokius dar kitus vaistus pa
ciento gydytojas patars, ligonis 
turės nesidairydamas į šalis 
naudoti visu 100%. O dėl 
gydymosi maistu reikės ligoniui 
išsidirbti tvirtą charakterį ir, 
išmintingumu pasipuošus, jo lai
kytis, nes bet koks nukrypimas 
j šalį bus patekimas balon. 

Gana, oi gana — tikrai užteks 
mums visiems pataikauti savo 
gomuriui ir dar kitaip sau 
kenkti, nes 90% dabar turimų 
negerumų kiekvienas sulau
kiame per savo įvairiopą 
nesusitvarkymą gyvenime, ypač 
per išmintingo elgesio stoką. 

Taip tvarkytis kiekvienam 
yra gyvybinis reikalas, nes 
ateina laikas ir ilgai nelaukus 
ateis, kada gydymui išlaidos su
kels šiam kraštui nepakeliamą 
naštą. Tada bus vėlu bet ką 
daryti — taisyti. Todėl jau dabar 
visi turime tvarkytis — puoštis 
išmintingumu, o kraštas turi 
įsivesti visuotinę apdraudą ligo
je, pažabojus visus pinigų ryk
lius, kurie pasidarė nepasotina
mi eilinio žmogaus būtiniausių 
reikalų sąskaiton. Taip jie iki 
šiol ir palaikė medicinišką 
vergiją, kurios pančiai tuČ tuo
jau turi būti sutraukyti. Tik 
tada ims gerėti kiekvieno ame
rikiečio ir. žinoma, mūsiškio 
visokie reikalai. Pasiūlyta 20 
projektų; prez. Bushas laimės 
rinkimus, visų geriausiąjį 
pasiūlydamas ateinančių metų 
pradžioje. 

Neveiksmingas cholesterolio 
mažinimas 

„Jei žmogui būtų galima 
turėti tik pusę tuzino maisto 
rūšių, viskas su cholesteroliu 
būtų greitai išspręsta" — taip 
rašė 1919 m. Marty Swartz, 
PhD, The Macmillan kompani
jos išleistoje knygoje „Feeding 
the Family". Jei per dieną 
maiste paimi daugiau kaip 300 
mg cholesterolio, išmintingiau 
rinkis maistą. Skaityk etiketėse 
savo suvalgomo maisto choles
terolio kiekį, kitaip priartinsi 
širdžiai per ankstyvą galą 

Štai 1958 m (ir dar dabar) ame 
rikiečiam.< peršamas aštuone-

riopas cholesterolio mažinimas, 
kuris lietuviui toli gražu nepri
imtinas, kaip nepakankamai 
veiksmingas, nors amerikiečiui 
jau ir toks yra per daug reika
laujantis. 

1. Vartok skystą daržovių 
aliejų: alyvų (olive) — brangus, 
canola, kukurūzų, žemės riešu
tų, saulėgrąžų, safflovver ir med
vilnės (cottonseed) aliejus. 

2. Valgyk mažiau mėsos. 
Nevalgyk kepenų, smegenų ir 
kitokių vidaus organų. Mažai 
valgyk paukštienos ir žuvies. 

ą. Valgyk liesus gabalus 
mėsos; išmesk matomus 
riebalus. Mažink riebalų kiekį, 
kepdamas bei spirgindamas ar 
ant liepsnos .kai t indamas. 
Nulupk odą nuo paukštienos ir 
žuvies. 

4. Mažindamas mėsą, vartok 
daugiau grūdų, pupelių, 
makaronų, ryžių ir daržovių su 
mažomis porcijomis mėsos, 
paukštienos ar žuvies. 

5. Venk nepieniškų kavos 
baltintojų (nondairy creamers) 
ir saldžių plaktų užpilų (whipped 
toppings). 

6. Naudok nedaugiau trijų 
kiaušinių per savaitę, įskaitant 
kiaušinius vartotus virime. 
Dviejų kiaušinių baltymai gali 
atstoti vieną kiaušinį. 

7. Gerk nugriebtą (skim) pie
ną, valgyk tokio pieno sūrį, liesą 
(lowfat) jogurtą. Vietoj ledų (ice 
cream) valgyk ledų pieną (ice 
milk). Nenaudok sviesto, grie
tinės, rūgščios grietinėlės ir 
saldaus pieno. 

8. Kai naudoji margariną, 
salotoms užpilą ar su riebalais 
padarytą mėsai užpilą (gravy) 
seikėk juos a rba t in iu ar 
valgomu šaukštu. 

Toks amerikiečiams pataria
mas cholesterolio mažinimas 
nepakankamai jį sumažina. Tai 
jau išbandyta ALVUDE. Todėl, 
norėdami savai širdžiai gero, 
ryžkimės susispausti ir imti 
labai stropiai pildyti ALVUDO 
atsakančiai veiksmingą dietą. 

Visi lietuviai žinokime, kur 
glūdi mūsų širdies priešas. Štai 
kur jis. Neįsileiskime jo savos-
na širdysna. Štai šitame maiste 
yra didelis kiekis cholesterolio: 
kiaušinis, jo trynys, saldus 
pienas, „lowfat" pienas, grie
tinė, ledų grietinė (ice cream), 
rūgšti grietinė, jogurtas (jei 
nepažymėta „nonfat"), sūris (jei 
nepažymėta „nonfat"), lašiniai, 
taukai, sviestas, lajus, vištienos 
taukai, „beef suet or tallow", 
kepenys, inkstai, smegenys, 
mėsa (bet kokios rūšies), žuvis 
(bet kokios rūšies), paukštiena 
(visokios rūšies). 

Dabar išmintingasis išsikirps 
ALVUDO dietą išsiuntimui 
Tėvynėn^ pasidaugins ir visam 
laikui pradės pagal ją maitintis. 
ALVUDAS niekam jos nesiunti-
nės, nors daugelis jos prašo. 
Netrukus ALVUDAS išleis bro
šiūrėlę apie širdies apsaugą. Ją 
prisius kiekvienam prašančia
jam. 

Dabar labai džiugu, kad tai, 
ką ALVUDAS jau keliolikti 
metai skelbė širdies apsaugai 
nuo atakos ir smegenims nuo 
paralyžiaus, dabar jau praneša 
ir amerikiečių mokslininkai sa
viškiams. 

Štai gydytojas, vadovaująs 
Apsauginės Medicinos institu
tui San Francisco mieste, Cali-
fornijos universitete, paskelbė, 
kaip jis su pagelbininkais išvalė 
cholesteroliu priskretusias arte
rijas 18-ai iš 22 pacientų, gydy
tų šiuo būdu: 1. Jie valgė liesą, 
ovo-lacto vegetarišką maistą — 
ALVUDO dietą (lovv-fat vegeta-
rian diet); 2. sekė reguliarią 
darbo-mankštos programą; 3. bu
vo mokomi ugdyt išorinį-vidinį 
ramumą (stress reduction 
therapy). Jie, aišku, taip pat 
tvarkė ir visas turimas kitas 
negales, kaip šis skyrius nuolat 
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saviems primena. 
Išmintingam mūsiškiui to pa

kaks, kad, taip apsišvietęs, 
j is ims tą apšvietą pri
taikyti savo gyvenime. Dieve 
jam padėk taip elgtis visų 
lietuvių naudai ir mūsų vos ant 
kojų bestovinčios Tėvynės 
greitesniam dvasia ir kūnu sus

tiprėjimui. Jei kurie atskalūnai 
nuo sveikatos saviems netikėjo
te ir netikite, dabar turite ga
limybę paklust i kitataučių 
mokslininkams — juk daugiau 
kuo tikėti tokiems ir nelieka. 
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Kab. ta i . (1-312) 471-3300; 
Raz. (709) 442-8297 

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

7722 S. Kedzle Ava. , 
Chicago, I I I . 60652 

Pirm . antr . ketv. ir penkt 
pagal susitarimą 

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. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Nauji pacientai pri imami Ir laukiami! 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 595-2902 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S. 79th Ave . Hickory Hills. 
Tel. (709) 599-9101 
Vai pagal susitarimą 

IL 

Tai . kabineto Ir buto: (709)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyros treč šešt 12 iki 4 vai. popiet 

Namų (709) 594-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chicago, I I I . 
Tai. (1-312) 925-2670 

1195 Dundee Ava . , Elgln, IN. 60120 
Tai. (709) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9066 S. Roborts Rd., Hickory HMa, IL 
1 mylia į vakarus nuo Mariem Ave. 

Tai. (709) 599-4065 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2619 W. 7 1 at St. 

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

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

Tai. (709) 449-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Sulte 324 Ir 
S93S 8. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

81 St. Ir Kaan Ave., Justlce. IL 
Tai . (1-312) 566-2990 (veikia 24 va i ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Suportor, Sulte 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai . - (1-312) 337-1298 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEMgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 We«t Ave., Ortand Park 
709-3499100 

10 W. Martin, Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2686 W. 63rd Street 

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

Kabineto t o l . (1-312) 776-2890. 
Raz (709) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
8195 8. Archer Ava . (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 888-7755 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarrtan Medical Center 

NepervMe Campus 
1020 E. Ogden A v o . , Sulte 3 1 0 , 

NapervMe IL 80863 
Tai. 1-708-827-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6748 W M t 63rd Street 
Vai. pirm . antr , ketv. ir penkt. 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

, 



Atominė energija 

IGNALINA -
PALAIMA AR 

GRĖSMĖ 

B. JELCINAS KOLEGIJA APLANKĖ 
IEŠKO UŽSIENIO INVESTICIJŲ PASKIRTAS NUNCIJUS 

Prašo vokiečius išmokyti dirbti 

Mums tai patinka ar ne, ne 
nuo mūsų tai priklauso, tačiau 
gyvename jau atominiame 
amžiuje. Žmogus, pažabojęs 
atomų skaldymo technologiją, 
atidarė didelius energijos šal
tinius. Taip pat ir didelius pa
vojus. Atomų skaldymas energi
jos reikalams dar neturi pilnų 
40-ties metų. Pirmutinė 
atominė jėgainė buvo paleista 
1953 m. Sovietų Sąjungoje, o 
1956-7 m. pirmoji Amerikos ir 
tuo pačiu Vakarų pasaulio apie 
50 mylių nuo Chicagos prie 
Kankakee upės, vadinama 
Dresdeno jėgainė. Prieš pa
leidžiant Dresdeno pirmąjį reak
torių (rašančiajam teko tame 
procese dalyvauti), spaudoje ėjo 
nesibaigiančios diskusijos. Ato
minės energijos priešininkai 
skleidė įvairius gąsdinančius 
gandus: apie galimą sprogimo 
pavojų, radiaciją ir jos pasek
mes. Nurodinėjo, kad bus ap
nuodytas pienas, kūdikių išsigi
mimas ir vėžio pavojus. 0 tos 
energijos šalininkai tuos gandus 
neigė ir argumentavo, kad, 
paleidus reaktorius, energija 
bus tokia pigi, kad elektros 
skaitliukai (meters) nebebus net 
reikalingi. 

Dabar atominės energijos ket
virtajam dešimtmečiui jau įpu
sėjus — nei viena, nei kita pra
našystė neišsipildė. Chicagoje, 
kuri gauna energiją iš 12-kos 
atominių jėgainių (didžiausia 
koncentracija pasaulyje) nuo 
vėžio mirtingumas nėra di
desnis negu kitur Amerikoje. 
Taip pat elektros skaitliukai te
beegzistuoja ir elektros energi
ja Chicagoje yra beveik bran
giausia. O tai yra todėl, kad 
visuomenėje reakcija iššaukė 
visą eilę suvaržymų ir saugumo 
taisyklių, kas labai pabrangino 
jėgainių statybą ir jų opera-
vimą. Kuomet buvo pradėta jų 
statyba, tai jos kainavo 600-800 
milijonų, o dabar 8-10 bilijonų. 
Čia reikėtų pastebėti, kad 
didėja ir jėgainių pajėgumas. 
Bet čia dar ne viskas. Statybai, 
kuri trunka 3-4 metus,pasibai
gus, dar praeina beveik 5 metai, 
kol duodamas leidimas ją pilnai 
paleisti. 

Darbus užbaigus, patikrinus 
ir gavus leidimą ją paleisti, iš 
pradžių paleidžiama tik 89c 
pajėgumo ir tik paskui pa
laipsniui didinama. Per tą 
laiką, savaime aišku, dar daug 
sykių reikia visai išjungti ir ką 
nors tvarkyti. O bilijonai iš ban
kų pasiskolinti ir reikia už juos 
procentus mokėti. Bet kaip tik 
dėl to, Amerikoje dar nebuvo 
nei vienos mirties, kuri tiesio
giai būtų surišta su atomine 
energija. Jeigu tam pačiam 
energijos kiekiui pagaminti 
būtų naudojama Illinois anglis 
(kurioje yra daug sieros), tai 
dideliu spinduliu jau būtų iš
džiūvę miškai ir ežeruose 
išnykusios žuvys. Tai tiek apie 
atominę energiją apskritai. 

už atominę energiją, o ne Čer
nobylio tipe jėgainę. Vakaruose 
niekam į galvą neatėjo mintis, 
kad jėgainė gali būti taip 
neatsakingai statoma. Kadangi 
pačios jėgainės idėjai pritariau, 
tad „Gimtasis kraštas" persi
spausdino, žinoma, netinkamų 
vietų nepraleido. „Šiuo atveju 
ypač įdomu, kad dėl įvykių 
Černobylyje blaiviai pasisakė... 
dešinioji spauda, o būtent — 
buvusių tautininkų savaitraštis 
klivelandiškė „Dirva". Tiesa, ir 
šiame laikraštyje daug netiesos 
buvo prirašyta, bet užtat pora 
straipsnių į problemą pažvelgia 
visai kitaip. 

„Nuomonių ir pastabų" sky
riuje 1986.6.26 d. išspausdintas 
straipsnis, pavadintas „Radia
cija, pavojai ir panika". Auto
rius Juozas Žygas pagal politi
nes pažiūras antitarybinei išei
vių spaudai yra visiškai savas. 
Be to, jis yra ir atominės ener
getikos specialistas, rašo apie 
jam tikrai žinomus dalykus ir 
todėl negali tylėti, kai kalbama 
apie juos nemokšiškai („Gimta
sis kraštas" 1986X2-6)". 

Taip,rašiau! Bet negaliu tylė
ti, kuomet yra žaidžiama su 
žmonių gyvybėmis. Pagal tai, 
ką teko spaudoje užtikti, atrodo, 
kad jėgainė pastatyta visai 
neatsižvelgiant į saugumo tai
sykles. Ne tik nėra apsauginių 
sienų (containment building), 
bet pagal girdėtas kalbas ir so
vietinę praktiką daug cemento 
buvo išvogta privačioms ar ki
toms statyboms. Tad katastro
fai yra visos sąlygos. Taip pat 
noriu pažymėti, kad nesu toks 
didelis specialistas, kaip G. K. 
nurodyta. Kadangi jiems patiko 
rašinys apie Ignaliną ir ener
getiką, tai po Černobylio ir 
minėtą rašinį persispausdino. 

Ne taip seniai Boris Jelcinas, 
Rusijos federacijos prezidentas, 
lankydamasis Koelne, Vokieti
joje, savo kalboje kvietė užsienio 
kapitalą investuoti į pramonę jo 
šalyje, žadėdamas įvairias privi
legijas, tuo pačiu padedant Rusi
jai išsigelbėti nuo chaoso ir 
katastrofos. Jis žadėjo sumažinti 
mokesčius, garantuoti teisę iš
vežti gautą pelną į užsienį, 
sumokėjus nustatytus mokes
čius, ir laisvas prekybos zonas. 

B. Jelcino pasiryžimas įvesti 
staigų perėjimą į laisvos rinkos 
sistemą, kad ir trumpam laikui, 
dar labiau pablogintų gyvenimo 
lygį. Tai sukėlė abejonių vo
kiečių pramonininkams dėl in
vestavimų Rusijoje. Kai kurie 
pramonininkai įspėjo Jelciną, 
jog galįs tikėtis vokiečių inves
ticijų, tik tada, kai jau bus 
įvesta rinkos sistema. 

Patiems imtis darbo 

* * * 

* * * 

Po Černobylio įvykių net 
Vakarų Europai parūpo Ignali
na, kadangi tai yra Damoklo 
kardas Skandinavijos kraštams 
ir šiaurinei daliai Vakarų 
Europos. Ir gerai, kad parūpo! 
Bendromis pastangomis gal bus 
prieita protingesnių sprendimų. 
Žinoma, jeigu Vilnius bus linkęs 
t inkamas išvadas padaryti. 
Spaudos ir Lietuvos radijo pra
nešimu, Ignalinos kontrolė jau 
lietuvių žinioje. Rašantysis irgi 
jaučia sąžinės priekaištus, nes 
kuomet Ignalina buvo statoma, 
t JI i hiivaii H* ios stflt.vbu. Buvau 

Pavojus yra realus, tad vy
riausybė turėtų tą reikalą rim
tai svarstyti. Pasikliauti rei
kia ne sovietiniais ekspertais, 
bet vakariečių ekspertų analize. 
Saugiausia būtų tą jėgainę 
visai uždaryti. Bet tai irgi reikš
tų ekonominę katastrofą. Tai 
būtų ne tik ekonomiškai, bet gal 
ir politiškai rizikinga. Lietuvos 
jėgainės energija aprūpina 
Daugpilį, Minską, Karaliaučių 
ir kitas vietoves. Praėjusiais 
metais į kitas respublikas buvo 
eksportuota berods 14 bilijonų 
kilovatų energijos. Tai yra gana 
impozantiškas kiekis. Kuomet 
atsiskaitymas vyks valiuta, 
šis energijos kiekis apytikriai 
duos apie 600 milijonų dolerių. 

Bet kol nelaimė dar neįvyko, 
reikia mažinti jėgainės apkro
vimą. Jėgainė, kuri nėra saugi, 
negali veikti pilnu pajėgumu. 
Jeigu bus sumažintas pajėgu
mas, tuo pačiu sumažės ir ga
ro spaudimas. Sumažėjus spau
dimui, tuo pačiu sumažės pavo
jus nekontroliuojamam radia
cijos išsiveržimui ar reaktoriuje 
temperatūros kilimui. Papras
tais ir visiems suprantamais žo
džiais, reaktorius — tai milžiniš
kas puodas. Seimininkė, jeigu 
nenori, kad puodas per viršų 
bėgtų, sumažina po katilu ugnį 
— temperatūrą. Panašiai ir 
reaktorius yra valdomas. Yra 
kontrolinės lazdelės (rods), ku
rios turi zirconium (cheminis 
elementas) užtaisus. Zirconium 
sugeria skylančių atomų dalely
tes. General Electric konstruk
cijos reaktoriuose įleistos 24 
tokios lazdelės sustabdo atomų 
skilimų grandį, tad karštį. 

J. Ž. 

„Vokiečių pramonininkai ir 
prekybininkai yra pasiryžę 
jums padėti visuose praktiškuo
se klausimuose, bet jūs patys 
turite pasiraitoję rankoves im
tis darbo jūsų mielojoj tėvynėj" 
— pareiškė Vokietijos pramo
nės Rytų komiteto pirmininkas 
Otto Wolf von Amerongen. 

Jelcinas užtikrino, kad joks 
kreditorius nepraras nė pfeni-
gio, ir pareiškė, kad Rusija greit 
išleis savo pinigus, jeigu kitos 
respublikos neįsijungs į pini
ginę sąjungą. Tuo būdu bus 
stabilizuota rublio vertė. Jis 
sakė, kad jo šalis taps pilnu 
nariu Tarptautinio Piniginio 
fondo. Bet Jelcinas įspėjo, kad 
pastovumas nebus pasiektas be 
užsienio, ypač Vokietijos pagal
bos. Toliau jis kvietė vokiečius 
išmokyti rusus, „kaip reikia 
tinkamai dirbti". 

Iki šiol yra bendrų su užsie
niečiais 250 įmonių Rusijos 
teritorijoje. Iš jų 200 yra 
Maskvoje ir 50 St. Petersburge. 
„Taigi dar plačios galimybės 
jūsų dispozicijoj", — kalbėjo 
Jelcinas. Bet toks Jelcino pa
reiškimas apie Rusijos planus, 
įeinant į laisvos rinkos sistemą 
buvo palydėtas stipriu įspėjimu 
dėl gresiančių pavojų ateinan
čių 9 mėnesių laikotarpyje. 

„Arba mes išliksime ar suskil
sime ir subyrėsime. Mes einame 
prarajos pakraščiu. Jei Rusija 
sužlugs, tai visa buvusi Sovietų 
Sąjunga patirs smūgį" — buvo 
Jelcino įspėjimas. 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Kalėdų dovana 

Prieš Kalėdas B. Jelcinas lan
kėsi Italijoje, kur buvo sutiktas 
su didelėmis iškilmėmis. Kari
nis orkestras grojo Rusijos tau
tinį himną ir aukštame bokšte 
buvo iškabinta raudonos, baltos 
ir mėlynos spalvos Rusijos vėlia
va. Lankydamasis pas Italijos 
ministerį pirmininką G. Andre-
otti, Jelcinas kalbėjo: „Jau nėra 
Sovietų Sąjungos ir nėra kelio 
atgal". Jis ieškojo diplomatinio 
pripažinimo ir finansinės para
mos. Ir atrodo, jis gavo viską, ko 
norėjo. Kaip Kalėdų dovana 
buvo atšaldyta 1.3 bil. dolerių 
kreditų, sulaikytų nuo rugpjū
čio mėn. įvykusio perversmo. 

Kaip valstybės galva Jelcinas 
buvo sutiktas ir Vatikane švei
carų gvardijos, kai jis lankėsi 
pas popiežių Joną Paulių II. 

Lankydamasis pas Italijos pre
zidentą Kvirinale, Jelcinas 
sakė: „Šio mano vizito tikslas 
yra užmegzti ryšius tarp nepri
klausomos Rusijos ir Italijos". 
Jis lankėsi ir Italijos parla
mente. 

Susitikęs su Italijos pramoni
ninkais, Jelcinas kvietėjuos in
vestuoti į Rusijos pramonę. Ita
lija savo investicijomis į buv. 
Sovietų Sąjungą yra antroje ei
lėje po Vokietijos. Iš tų investi
cijų 80% yra Rusijos teritorijoje. 

Dar Gorbačiovui vadovaujant 
Sovietų Sąjungai, Italija buvo 
pasižadėjusi 6 bilijonus dolerių 
per ateinančius šešerius metus. 
Jelcinas patyrė, kad daugelis 
italų vis primindavo Gorbačio
vą. Nors jis ir neprilygo Gorba
čiovo magikai, taip palankiai 
nuteikusiai jam italus, bet jis, 
sekdamas Gorbačiovu, išlipęs iš 
automobilio sveikinosi su Ro
mos gyventojais siaurose ir 
užterštu oru gatvėse. Tarp 
sutiktų gatvėje vienas vyras, 
kreipdamasis į Jelciną, sušuko: 
„Tu stovėjai ant tanko Maskvo
je. Aš pažįstu tave." 

Korupcija ir netvarka 
paskirstymo sistemoje 

Iš tikrųjų Vakarai yra susirū
pinę, kaip galėtų padėti buvu
siai Sovietų Sąjungai. Humani
tarinė pagalba ar paskolos, 
ekspertų nuomone, abejotina, ar 
gali daug padėti. Gėrybių pa
skirstymo sistemoje yra didžiu

lis chaosas: 25% grūdų žūsta ar 
sugenda, kol pasiekia vartoto
jus, apie 50% bulvių, net 60% 
kitų gendančių produktų nepa
siekia vartotojų. 

Jei vidutiniškas mėnesinis už
darbis yra 350 rublių, tai už 
dviejų savaičių darbą galima 
nusipirkti tik kilogramą dešrų, 
jei pirkėjas bus laimingas ir ras 
jų parduotuvėje. Kilogramas 
sviesto kainuoja 60 rublių, už 
citriną, kuri įprasta gerti su ar
bata, tenka mokėti dienos 
uždarbį. 

Be medžiaginių trūkumų, 
žmonės bijo anarchijos, nes po 
jos dažnai iškyla demagogai, 
kurie nuveda kraštą į diktatūrą 
ir totalitarizmą. Jei šiuo metu 
yra daug asmeninių laisvių, tai 
ekonominėje srityje nesustab
domai kyla infliacija. Bedarbių 
skaičius daugėja. Nusikaltimai 
irgi. Esant prekių trūkumui, 
klesti spekuliacija. 

Parama prekėmis 

Manoma, kad Rusijai niekas 
iš šalies negali padėti, jeigu jie 
patys nesiims kieto darbo. Yra 
siūloma parama duoti ne pini
gais, bet gaminiais. Grūdų 
augintojai sulaiko jų pardavimą 
už beverčius rublius, norėdami 
gauti mainais jiems reikalingų 
prekių. Tik reikėtų patvarkyti 
taip, kad reikalingi gaminiai 
pasiektų tuos, kuriems jie yra 
skiriami, o ne atsidurtų juodo
joj rinkoje. Žinovų nuomone, 
sutvarkius paskirstymo siste
mą, būtų žymiai mažiau reika
linga užsienio paramos. Gal tą 
paramą galima būtų sumažinti 
50%. 

Esant dabartinei biurokratiš
kai paskirstymo sistemai, daug 
kas pranyksta. Vokietijos finan
sinė pagalba staiga išgaravo. 
Aukso rezervai smarkiai suma
žėjo. Pasinaudodami privatizaci
ja, biurokratai (nomenklatūra) 
prisipirko vilų už dešimtą dalį 
jų vertės. Taigi, klesti nesuval
doma korupcija. 

Sovietinė sistema taip sugadi
no žmogų, kad ir užsienio bili
jonai nedaug ką gali padėti. Gal 
geriausias patarimas būtų, kaip 
sako liaudies išmintis pats 
stenkis ir Dievas tau padės. 

LIETUVAI 

Kas užsikemša ausis prieš ne
turtėlio pagalbos šauksmą, tas 
kada nors šauksis ir pats, ir 
nebus išgirstas. 

Ekleziastas 

1991 metų gruodžio 17 d. Šv. 
Kazimiero kolegiją aplankė 
naujai paskirtas nuncijus Lietu
vai arkivyskupas Justo Mullor 
Garcia su savo patarėju monsin
joru Mario Cassari. Kiemelyje 
juos sutiko Romoje šiuo metu 
esantis iš Lietuvos atvykęs ir 
dalyvavęs Europos vyskupų si
node vyskupas Vladas Michele-
vičius, kolegijos vadovybė, kole
gijos studijų prefektas, filosofi
jos daktaras prof. kun. Jonas Ju-
raitis, kolegijoje gyveną klie
rikai ir kunigai. 

Arkivyskupo Justo Mullor 
Garcia garbei buvo surengti 
pietūs, kuriuose dalyvavo jį 
lydintis patarėjas monsinjoras 
Mario Cassari, rektorius prel. 
Algimantas Bartkus, vicerekto-
rius prel. Kazimieras Dobrovols
kis, studijų prefektas kun. Jo
nas Juraitis, dvasios tėvas prel. 
Statys Žilys, ekonomas prel. An
tanas Jonušas, kun. Benediktas 
Jurčys, OFM, kolegijoje gyve
nantys kunigai ir klierikai. 

Pietų metu rektorius prel. Al
gimantas Bartkus savo kalboje 
padėkojo už apsilankymą, pami
nėdamas, jog vėl po penkiasde
šimties metų, Lietuvai atkūrus 
diplomatinius santykius su 
Apaštalų Sostu, paskirtas nun
cijus, kurio pagalba Lietuva 
galės palaikyti tiesioginius ry
šius su Apaštalų Sostu. 

Arkivyskupas Justo Mullor 
Garcia norėjo pradėti pažintį su 
Lietuva nuo jos ateities. Todėl 
mes dabar džiaugiamės, kad 
šiandien turime galimybę patys 
pirmieji jį sutikti. Tolimesnėje 
savo kalboje rektorius prel. Al
gimantas Bartkus pasakė, jog 
šis Lietuvos nuncijus pirmasis 
aplankė Šv. Kazimiero kolegiją, 
kad laukia didelis ir sunkus dar
bas Lietuvoje, nors ir dirva nėra 
labai bloga. Baigdamas savo žo
dį, rektorius prel. Algimantas 
Bartkus palinkėjo stiprybės, iš
tvermės ir Dievo palaimos dar
be. 

Atsakomojoje kalboje arkivys
kupas Justo Mullor Garcia pa
dėkojo kolegijos vadovybei už 
tokį gražų priėmimą, pasidžiau
gė, kad toks gražus būrys stu
dentų iš Lietuvos ruošiasi dar
bui Romoje, katalikybės centre. 
Trumpai papasakojo apie savo 
praeitį, prisimindamas savo 
motiną, kuri yra mirusi prieš 
ketverius metus ir kuri jam yra 
pasakiusi, jog būsiąs pirmasis 
Apaštalų Sosto atstovas tada 

dar egzistavusioje Sovietų Są
jungoje. 

Tada aš dar nežinojau, kad 
man teks būti Apaštalų Sosto 
atstovu Lietuvoje, — kalbėjo jis. 
Ir kai aš gavau telegramą, ku
rioje buvo klausiama, ar aš su
tikčiau važiuoti į Lietuvą, po de
šimties minučių išsiunčiau atsa
kymą, kuriame nedvejodamas 
sutikau važiuoti. Aš esu trupu
tį emocionalus žmogus. Tačiau 
dabar reikia emocijas nustum
ti į šalį, pamiršti tai. kas buvo, 
ir imtis darbo, kuris yra didelis 
ir sunkus. Aš esu parašęs knygą 
„Dievas tiki žmogumi". O aš 
tikiu Lietuva, pasakė su ašaro
mis akyse arkivyskupas. 

Baigdamas savo žodį palinkė
jo kolegijos vadovybei išminties 
ir sumanumo auklėjant jaunąją 
kartą, o studentams tobulėti 
dvasia, semtis mokslų, kurie 
bus reikalingi grįžus į Lietuvą. 

Dabartinis Lietuvos nuncijus 
yra ispanas ir prieš paskyrimą 
į Lietuvą buvo nuolatinis Šven
tojo Sosto stebėtojas prie Jung
tinių Tautų tarybos Genevoje, 
Šveicarijoje. 

Jo patarėjas monsinjoras Ma
rio Cassari, kiek yra žinoma, 
išvyko į Lietuvą jau 1991 metų 
gruodžio pabaigoje, o arkivysku
pas Justo Mullor Garcia yra 
paskirtas Apaštalų Sosto atsto
vu visoms Pabaltijo valstybėms 
— Lietuvai. Latvijai ir Estijai. 
Arkivyskupas gyvens Vilniuje. 

Klierikas 
Gintautas Gudas 

KAM DAUGIAU SKAUDA 
GALVĄ 

A MA Neivft, Chicagoje leidžia
mas gydytojų informacinis biu
letenis, paskelbė, kad JAV ištirti 
20,468 žmonės tarp 12 ir 80 m. 
amžiaus. Rasta, kad daugiausia 
galvos skausmų turi kaip vyrai, 
taip ir moterys, tarp 35 ir 45 m. 
amžiaus. Rasta, kad mažesnes 
pajamas (mažiau 10,000 dol. per 
metus) tur in t iems galvos 
skausmų būna 60% daugiau. 
Gal tas pareina nuo blogesnio 
maitinimosi, nuo įtampos. 

KRUVINI METAI 

Chicagoje 1991 m. buvo nužu 
dytas 921 žmogus. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 
40 

— Antanai! Per daug tu užsisvajojai apie gražias 
padavėjas! Tu dar man nepasakei, ar paskolinsi pinigų? 

— Sakiau, kad jai paskolinsiu, bet su sąlyga! 
— O kas tau sakė, kad Birutė nori skolintis? 
— Tu. 
— Visiškai ne! tu pats tai išgalvojai! Aš nė žodžio 

nesakiau, kad jai reikia. Pinigai reikalingi man... 
visiškai kitam žmogui. Bet aš negaliu dabar sakyti — 
kam... 

— O aš maniau... Tai ko tu anksčiau to nesakei? 

— Keistas tu žmogus... Pats padarai išvadas, o 
paskui nori įkalbėti, kad taip galvoja kitas! 

— Ne, Albertai... Dabar aš tiek neturiu prie savęs. 
Rytoj tau paruošiu, gerai? Turėsiu gi išimti iš taupo
mos sąskaitos. Juk žinai... Bet tu vis dėlto pašnekėk 
su ponia Vilainiene... Kogi ji čia nustos? Juk nėra 
nekalta mergelė, o jau našlė!... O skolą jai aš 
užmirščiau, jeigu... 

— Tu vėl savo! Pinigai ne jai, o man reikalingi! 
Supranti? 

— Kad man rodos, tu meluoji... Ojai tu vi? dėlto 
primink, kad ji čia uždirbtų ne mažiau, kaip savo 
siuvykloj. Supratai? 

Albertas vos valdosi. Junta, kad toks pasiūlymas 
Birutei lygus fiziniam įžeidimui. Bet nenori Antanui 
atimti vilties. Tegul, kaip sakoma, kvailas vHtimis 
raminasi... 

— Gerai, gerai, Antanai! Pasakysiu. Pabandysiu 
net ją įkalbėti. Bet tu man atnešk rytoj pinigus — du 
šimtus. Gerai? 

— Tvarkoj! Na, tai iki pasimatymo! Kasoj prisidėjo 
tik apie penki doleriai. Ten rasi raštelį... 

Voriūnas išskuba pro duris, palikdamas Albertą su 
nelinksmomis mintimis ir gerokai susinervinusį. 

„Būtinai reikės juo atsikratyti! Kaip galėdamas 
stengsiuos surinkti tuos kelis tūkstančius, kuriuos jis 
įdėjo į užeigos biznį... Tada jau pats vienas tvarkysiuos. 
Jo siauražiūriškumas, užsispyrimas ir kartais net 
kvailumas mane veda į įsiutimą... Gražių moterų 
galima rasti ir amerikiečių tarpe, bet ne Birutei čia 
būti!". 

Kol dar tebėra tuščias laikotarpis tarp pietų laike 
ir pavakarės ir nėra užeigoje klientų Albertas apsvars
to padėtį ir nutaria paskambinti Birutei. Išsuka 
skydelyje reikiamus skaičius. Juos žinojau atmintinai. 

„Turėtų būti grįžusi iš darbo... Jau beveik penkios 
trisdešimt. Vakar taip ir neteko gerai išsikalbėti..." 

Ausies būgnelyje atsiliepia telefoninis signalas: jau 
tris, keturis kartus... Pagaliau atsiliepia. Toks pavargęs 
ir nusiminęs moters balsas! 

— Kas yra, Birute? Kažkas atsitiko? 
— Taip, Albertai. Nežinau ką daryti! Viskas eina 

ne taip!... Namuose turiu ligonį, darbo beveik nėra, o 
vakar vakare Aušra... 

Birutė nutyla. Tramdo ašaras. 
— Kasgi jai? 
— Išėjo ir negrįžo... 
— Kaip tai — išėjo? Kur išėjo? 
Valandėlę ragelyje tyla. Albertas pajunta Birutę 

ašarojant ir valdantis. Kantriai laukia nurimstant. 
— Pasakė, kad susižiedavo... su tuo... 
— Su tuo žyduku? Negali būt! 

— Ką dabar turiu daryt? Albertai, ką daryt? Vakar 
nesusivaldžiusi sudaviau jai... Tiesą pasakius, gerai 
sudaviau... Kelis kartus... Tai ji išbėgo iš namų... Tuoj 
pat... Visą naktį laukiau, gal apsigalvos ir sugrįš... Bet 
kur tau! Ambicija!.. 

— Vargše tu, mano Birutėle... Kiek turėjai per
gyventi! Bet dabar nieko staigiai nedaryk ir nespręsk. 
Laikas pagydo visokiausias žaizdas. Jaunuomenės 
nesulaikysi šiais laikais! Jeigu Aušrelė jau sumanė 
tekėti už to vyruko ir skintis kelią į turčių gyvenimą 
— tegul jau ir teka, nors ir prieš tavo valią ir norą! Tu 
savo auką vaikams jau atidavei, o dabar jau nuo jų 
priklauso — atsilyginti tau, ar ne. O gyvenimas vėliau 
jai parodys kas teisus. Ką gali žinoti — gal ji ir atras 
laimę su tuo Henriu... 

— Aš negaliu leisti savo dukteriai daryti tokius žy
gius. Ji nusikalsta ne tik prieš mane! Ji didžiai nusi 
deda mūsų vargšei žudomai tautai!.. Juk su kiekviena 
mergaite, atsisakančia nuo savo lietuviškos pavardės, 
su kiekvienu jaunuoliu pasiduodančiu svetimtautės 
žavėjimams, mūsų tautai smeigiamas mirtinas smū
gis!... Tai aš labiausia pergyvenu! Aš, kuri savo 
švenčiausia pareiga laikiau išlaikyti savo vaikus 
grynais lietuviais patriotais, mylinčiais savo kraštą, 
kalbą ir žmones — aš pati pirmoji gaunu tą mirtiną 
peilį ir dabar kraujuoju... Aš turiu ją surasti! Gal 
pranešti apie tai policijai? 

— Ne, Birute... Iš to nieko neišeis... Ji jau vyresnė 
kaip aštuoniolikos metų amžiaus. Policija atsisakys jos 
ieškoti, nes pagal Amerikos įstatymus Aušra yra 
pilnametė ir atsako už savo veiksmus. 

— Argi aš jau nebeturiu jokios teisės j savo 
dukterį?-

(Bus daugiau) 
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PO VIENERIŲ METŲ 
Prabėgęs laikas — kaip su

stumtos akordeono dumplės: ne
bėra ateinančių įvykių laukimo, 
nebėra nei dienų, nei mėnesių, 
nei metų, nebėra nei kada bus, 
nei ar bus kada. Viskas sugludę 
prie vienas kito, lyg būtų atsi
tikę tą pačią dieną, net tą pačią 
minutę. Ką tik atėjo laiškas ir 
aš krūptelėjau. J is sako, kad 
sausio 8 dieną yra Jonio (Jono 
Adomaičio) metinės. Žinojau, 
kad jis jau kada išėjęs, kad jam 
sueis pirmos metinės, bet kad 
jos būtų čia pat, nė minty ne
buvo. Vis atrodė dar kažin kada, 
gal pavasarį, o gal vidurvasarį. 
Ateitin laikas taip išsitempia, 
kad ateinančių įvykių sulaukti 
negali. Taip žmogus ir gyveni 
apsigaudinėdamas laiku: daug 
laiko, nebėra laiko, buvo daug 
laiko, bet kas galėjo žinoti!... 
Galima guostis ir vienaip ar ki
taip, bet praėjęs laikas yra 
dingęs laikas, lieka tik jame 
įminti žmogaus pėdsakai. Vieno 
ryškesni, daug kam matomi, 
kitų likę tik savo artimųjų 
tarpe. Vienų amžiais nedyla, 
kitų labai greitai prabėgančio 
laiko nupustomi. Žiūrėdamas į 
laišką, laiku primenantį atei
nanč ias met ines , p a n ū d a u 
pasižvalgyti, o kiek tų pėdų likę 
mano ilgamečio kaimyno (be
veik 40 metų išgyvenom toj 
pačioj Rochesterio l ietuvių 
bendruomenėje) ir draugo Jono 
Adomaičio. 

Jis gimė su muzikos žyme 
kaktoje. Buvo laimingas, o kar
tu ir nelaimingas. Tėvas buvo 
va rgon in inkas , t a i vaiką , 
linkusį į muziką, jau iš mažens 
pasodino prie fortepiono, o nelai
mingas, kad muzikos mokslams 
eiti nebuvo išteklių. Gimna
zijoje jo muzikinius gabumus 
pastebėjo gimnazijos mokytojas 
jaunas muzikas Juozas Strolia. 
Jis pasiėmė Jonį kaip ir globoti. 
Išaiškino daugelį muzikos teo
rijos ir istorijos dalykų, apie 
kuriuos kitiems gimnazistams 
ką žinoti dar buvo per anksti , o 
Jonis iš savo pusės jau ėmė 
talkinti ir pačiam mokytojui: 
paruošdavo mokyklos choro 
balsus. Pabaigus gimnaziją 
turėjo būti tiesus kelias į kon
servatorija, bet jos reikėjo at
sisakyti. Jo kišenei tebuvo pri
einamos tik dvi profesijos: kari
ninko ir mokytojo. Pasirinko 
mokytojo. Per vasarą Šiauliuo
se pabaigė mokytojų kursus, o 
rudenį išvyko į kaimą. Muzikos 
ir čia nepadėjo. Iš kažin kelin
tos algos nusipirko akordeoną, 
išmokė vaikų chorelį, paskum 
sulipdė apylinkės orkestrą, 
kuris greitai net Tauragėje pa
garsėjo. 

1944 metais, nenorėdamas 
atsidurti Sibiro platybėse, kar
tu su daugeliu kitų patraukė į 
Vakarus. Čia irgi nepasitraukė 
nuo muzikos: mokė vaikus 
dainų, organizavo jų chorus, pa
dėjo ansamblių vadovams 
parengti balsus. Atsikėlęs į JAV 
Rochestery kartu su Zenonu No-
meika sutelkia oktetą. J i s 
netruko išaugti į Bendruomenės 
chorą, kuriam vadovauti pasi
ėmė atvykęs Petras Armonas, o 
Jonis vėl pasitraukė į padėjėjus. 
Vėliau Armoną pakeitė Juozas 
Strolia, tas pats, kuris į rimtesnį 
muziko kelią kreipė dar gimna
zistą Jonį. Rochestery susispie
tė nedidokas lietuvių būrys ir nė 
vienam plačių užmojų muzikui 
jis netiko, tai po Strolios ročes-
ter iečiai sus i ta rė didel ių 
muzikų ir nebeieškoti, bet pasi
tenkinti savu Joniu. Nors tuo 
metu Jonio sveikata nebebuvo 
geriausia, bet jis sutiko ir, nors 
jau ir pradedantį kiek mažėti, 
Rochesterio lietuvių bendruo
menės chorą suderino į labai pa
trauklų vienetą. I čionykščio 
mūsų choro uždavinį jis turėjo 
visiškai savą, gal net visiškai 
skirtingą nuo kitų chorvedžių 
pažiūrą. Ribojosi tik savu, 

NUO TELŠIŲ MASČIO IKI 
CHICAGOS MICHIGANO 

A.a. J o n a s Adomait is 

l ietuvišku reper tuaru . Saky
davo: „Tų kiekvieną dieną, kiek 
t ik mums telpa, bet k u r ir kada 
išgirsime savus, jeigu ir mes 
svetimus dainuosime?" To ir 
tvirtai laikėsi . Jo reper tuaras 
buvo tik l ietuviškas. 

Šalia choro, su keletu bend
raminčių susi taręs, da r susior
ganizavo dainos ir dailiojo žo
džio būrelį, pasivadinusį „Su
tar t inė" . Su j a jis apvažiavo 
daugelį ryt inio pakraščio vietų. 

Miesto kamšat ies ir amžino 
ergelio nepamėgo. Vis dairėsi į 
laukus į erdvę, į ramumą. Pro
gai pas i ta ik ius į pietus nuo 
mies to B r i s t o l i o ka lvose 
nusipirko brūzgynais apsivėlu
sią kalno viršūnę. Niekas nesu
skaitys t ų valandų ir pūslių 
rankose, kiek jiedu su One 
paklojo, k i rsdami ir raudami 
tuos brūzgynus, kol prasivalė 
vietą trobai, daržui , alkūnių 
erdvei i r p r a s k i e p u a k i m s 
nulėkti į tolimą pakalnę. Tas 
kalnas n e t r u k u s tapo lyg ir 
lietuviškos šviesos taškeliu ato
k iam Rochester io apyl inkių 
pakrašty. Čia Joninėse, o be jų 
ir šiaip kokia proga a r ir be 
jokios progos sulėkdavo vieno
kiam ar k i tokiam pabuvimui 
būriai a r būreliai judresnių 
ročesteriškių l ietuvių. Kadan
gi subėgančių branduolį sudarė 
choristai, tai n e vieną vakarą 
Bristolio kalvomis iš čia skam
bėdavo l i e t u v i š k a d a i n a . 
Kitoniška, negu toji ateinanti iš 
televizijos ar radijo, bet bris-
toliečių pamėgta , o kai Adomai
čiai, sveikatos varomi iškilo į 
Floridą, ir, sako, pasiilgsta. 
Tarp kita ko reikalo prispaustas 
ir savo „Paparčio žiedą" čia 
parašiau. Ne visą knygą, t ik 
vien to vardo pasakojimą. 

Floridoje muzikos irgi nepa
dėjo, ir Sunny Hills susitelku
siems t au t i eč i ams ne vieną 
valandą pašviesino. Ir va ten ne 
lauktas įvykis. Prieš metus man 
jo žmona Onė t a i sakė, o tas jos 
sakymas ir šiandien neišeina iš 
galvos. J i sakė: „Jonis niekada 
daug apie savo sveikatą ne
šnekėjo, nešnekėjo nė dabar, bet 
turbūt žinojo, kad čia dienos su
skaitytos. Kai atvyko koncer
tuoti .Aliukai" , kai Joms pama
tė, koks m e n k a s jų akordeonas, 
paėmė ir savo at idavė. Turbūt 
žinojo, kad j a m pačiam nebe
reikės, „Než inau , a r ..Aliukų" 
akordeonistas žino ir a r suvokė, 
kokią misiją Jonis jam simboliš
kai patikėjo. 

Jau metai , ka i Jonis išėjo j 
Amžinybės laukus ar sodus, bet 
čia Rochesteryje ir ten Sunny 
Hills jis tebėra, jo įmintos pėdos 
dar tebėra šiltos. Ne tik čia, bet 
ir Žemaitijoje, kur vaikai gal 
pirmą sykį pajuto darnų dainos 
skambėjimą. O jeigu jį šiandien 
sutiktų, su kokia Šiluma jį apka
bintų. Tą žinau, nes ir pats šį 
rudenį būrį savo mokinuku su
t ikau. Mes e inam per dienas, 
mėnesius ir metus ir visur įmi 
nam savo pėdas, tik gal ne visi 
paliekam tokias šil tas ir jau
kias, kokias paliko Jonis. 

Prieš kokius metus (o gal jau 
dvejus) pasi taikė važiuoti pro tą 
Bristolio kalną, kurio brūz
gynus rovė Joniai . Pasukau ligi 

Du ežerai — Mastis ir Michi-
ganas . Vienas — Lietuvoje, 
ki tas — Amerikoje. Ant penkių 
kalvų išsidėstęs apsupa Masčio 
ežerą Telšių miestas, o į visas 
ketur ias geografines platumas 
išsiplėtęs ant Michigano ežero 
krantų — Chicagos miestas su 
savo dangoraižiais ir gražiais 
priemiesčiais. 

Atvykęs iš Telšių, dabar čia ir 
rašau Chicagoje, norėdamas pa
dėkoti daugybės titulų profeso
riui Jordanui Philips, kurio 
kvietimu teko dalyvauti World 
Congress of Gynecologic En-
doscopy AAGL 20th Meeting 
Las Vegas mieste lapkričio 
13-17 dienomis. Dėkingas profe
soriui už malonų priėmimą ir 
paramą, apmokant kongreso 
dalyvio mokesčius. Eidamas šio 
kongreso General Chair parei
gas, profesorius vis tiek surado 
laiko supažindinti mane su gar
siais pasaul io ir Amerikos 
endoskopistais ir firmų, gami
nančių naujausius šios srities 
aparatus , atstovais. Visi jie 
domėjosi Lietuvos problemomis, 
pažadėjo siųsti mokslinę-meto
dinę literatūrą, o reikalui esant, 
atvažiuoti su savo mokomąja 
p r o g r a m a ir į Lie tuvos 
ligonines. 

Mano kelionė į šį kongresą 
buvo ne vienintelis tikslas. 
Telšių rajono savivaldybės 
vadovų, Lietuvos parlamento 
d e p u t a t o S tas io K a š a u s k o 
skatinamas, remiamas Lietuvos 
v y r i a u s y b ė s , a t v a ž i a v a u 
susipažinti su Amerikos medi
cininės pagalbos žmonėms orga
n i z a v i m u , su l igonin ių 
įrengimu, ligonių ištyrimo ir 
gydymo naujomis technolo
gi jomis . A t s k r i d a u ta ipg i 
surasti geradarių, norinčių ir 
ga l inč ių p a d ė t i nauja i 
statomiems gimdymo namams 
Telšių mieste įsigyti vien
k a r t i n i ų šv i rkš tų , mediką 
mentų , ch i ru rg in ių instru
mentų, mažo svorio naujagimių 
p r i e ž i ū r a i i n k u b a t o r i ų ir 
k i t o k i a u s i o s a p a r a t ū r o s . 
Trūksta taipgi lovų ir lovyčių, 
pa t a lynės , l igonių valymui 
chemika lų , s iurb l ių , naujų 
knygų, atlasų ir daugybės kitų 
būtinų dalykų. 

Šis mano pabuvojimas A-
merikoje ir pažintis su gydymo 
įstaigomis be tautiečių pagalbos 
ir paramos būtų buvę žymiai 
sunkesni ir sudėtingesni. Esu 
d ė k i n g a s gausybe i su t ik tų 
žmonių, kurių sąrašas tikrai čia 
būtų puslapinis. Daugybė jų 
suteikė man finansinę paramą, 
globojo, rūpinosi, tarpininkavo, 
vežiojo visur, kur tik ką reikėjo 
pamatyt i , kur tik ką reikėjo 
susit ikti . Visur ju tau nuošir
džiausią draugiškumą ir norą 
padėti bendrajam lietuviškam 
labui. Išskirtinai esu dėkingas 
Amer ikos l i e tuv iams gydy
to j ams , k u r i e visu bū r iu 
nepagailėjo man savo profesinio 
ž inoj imo ir v isoker iopos 
paramos. 

kiemo ir apstulbau. Pradžioje 
n a m u k a s stovėjo ant kalno 
plikės, o dabar ir privažiavus 
nebematyti . Vietoj anų brūz
gynų užaugo akį veriąs parke
lis, kurio kiekvienas medelis ne 
t ik sodintas, bet ir Jonio ranka 
glostytas augo. Dabar gailiuosi, 
bet tada neišdrįsau užeiti į vidų 
p a š n e k i n t i gyven to jus ir 
pak laus t i , ka ip jie jaučiasi 
g y v e n d a m i v i d u r y tokio 
parkelio, kurį diegė, laistė ir 
karpė žmonės, atkilę iš anapus 
vandenyno. 

Ir tada atėjo mintis, kad Jonis 
savo šiltas pėdas paliko ne tik 
daugybėje savųjų, bet jas įmy-
nė ir vienoje iš Bristolio kalvų. 
J i s neliko skolingas nė jį pri
g laudus iam kraš tu i . Per jį 
mažas šio didelio krašto trupi
nėlis tapo daug gražesnis. 

J u r g i s J a n k u s 

Dar norėčiau išsakyti keletą 
minčių, kiurio? turbūt visus mus 
jaudina kaip žmones, tur inčius 
savyje tautinio orumo jausmą. 
Aš m a n a u , kad d a u g u m a 
L ie tuvos gyventojų v i sus 
lietuvius, kur ju' bebūtų ir kada 
išvažiavę iš savo tėvynės a r 
svetur gimę, turi būti laikomi 
Lietuvos piliečiais. Tik būkim 
pakantūs kito nuomonei. O 
laikas ištaiso visas klaidas. Aš 
manau, kad mano krašto — 
Žemaitijos žmon*>s turi teigiamą 
požiūrį šiuo klausimu. 

Amerikoj yra daug įvairių 
fondų. įvairių organizacijų bei 
draugijų Lietuvai remti . Pasi
taiko, jog yra kuriamos tokios 
pačios organizacijos, partijos, 
sambūriai ir Lietuvoje. Ar visos 
jos ten t ikrai gvvybingai reika
lingos? Taipgi manyčiau, kad 
šiuo sunkiu neįeinamuoju laiko
t a r p i u įvairūs fondai i r 
organizacijos turėtų mažiau 
skatinti išskaHvtų lėšų skirs
tymą, nes jų nauda būna tada 
nežymi ir neefektinga. Tikslin
giau gal būtų lėšas skirti vienai 
kuriai organizacijai, mokslo 
įstaigai, ligoninei ar periferijoje 
v i e n a m rajonui l i gon in ių , 
mokyklų, vaiki namų. senelių 
namų statybai ar išlaikymui. 

Norėčiau, kad mane suprastų 
vis i , k u r i e nėra a b e j i n g i 
L i e t u v o s ateičiai . Mes 
pergyvenome ne vieną sovietinį 
bandymą lopyti vien tik skyles. 

Šiandien mūsų, gyvenančių 
Lietuvoje, tikslas ne lopyti ką 
nors aikino, o kloti tvirtus 
pamatus ir ręsti tvirtas sienas 
naujomis plytomis stabil iai 
Lietuvos ateičiai, kad toji atei
tis būtų ne tik lietuviška, bet ir 
naudo jan t i ger iaus ią tech
nologiją visose srityse. Mes 
nesame turt ingi , bet esame 
raštingi. Tuo tvirtai įsitikinau 
pabuvojęs ir čia — Amerikoje. 
Pamačiau ir kokie šventi sen
timentai yra savo ir savo tėvų 
g imta j am k r a š t u i , savo 
t ė v i š k ė m s . Todėl ne t i k 
žemaičiai, bet ir kiti geradariai 
nebūk i t abejingi Žemaičių 
kraštui, ypač Telšių rajonui ir 
miestui. Padėkite ten įkurti 
šiuolaikinius gimdymo namus. 
Lietuvos ateitis kaip tik ir bus 
dabar gimusių vaikų rankose. O 
gimdymo namams bus reika
linga ir aparatūra, ir švirkštai, 
ir vaistai, ir kompiuteriai. 

Kas norėtumėte tuo reikalu 
pasikalbėti, tai mano adresas 
iki ateinančių metų sausio 15 
dienos yra: 2446 West 46th Pl„ 
Chicago, IL 60632; telefonas 
312-523-9583 (po 9 vai. vak.), o 
po sausio 15 d. rašykite: Kosmo
nau tų 13-14, Telšiai 5610, 
Lithuania; telefonas 5-43-41 ar
ba 5-48-25. 

O visiems geriesiems žmo
nėms, sutiktiems čia Amerikoje, 
Naujuose metuose linkiu daug 
laimės, geros sveikatos, šviesios 
nuotaikos ir daug saulėtų dienų 
čia prie Michigano ir kviečiu į 
svečius prie Masčio. 

Gydyto jas 
A n t a n a s G u d a u s k a s 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

Bibliotekinink- Kristina Proškutė Mengeling pasirūpino knygomis, kurios 
siunčiamos i! tuvą. Iš kairės. Jona= L. Račkauskas, -Jonas Paronis ir Kris
tina Pro£kut< Mengeling. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Kearny, V. J . 

ŠOKI V IR DAINŲ 
VAKARAS 

Kaimiško mzikos ansamblis 
— Folk Country Music Pand — 
„Jonis", atskridę iš Šiaulių, 
Lietuvos, kviečia į linksmą, 
nepaprasta ' -ncertą, šokius ir 
pasibuvimą' Įvyks sausio 12 d., 
sekmadienj | vai. p.p. Lietuvių 
katalikų cen o salėje, 6 Davis 
Ave., Kean •. N.J. 

Sj nepapt : ią lietuviškos dai
nos ir liaud:- < muzikos vakarą 
ruošia „Liet vos Atsiminimų" 
r ad i j a s iški lmingai ba ig t i 
50-tuosius ksinius jubilieji
nius veik!'^ metus. Radijo 
di»-eMorii iof. dr. Jokūbas 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS U 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. 

mm, 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kadaria Av»., 

CMcago, H. 69629 

(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 lla tu v lakai 
• Nuolaida pensininkams 

Parduodamaa mūrinis, 2-jų aukštų 
vasarnamis Palangoje. Su sklypu. 
Kreiptis: N. Hollyarood tai. 
818-761-7262; Klaipėda tai. 
9-7552. 

FORSALE 

ffl MLS 
SIMAITIS REALTY 

Viktoras ŠtanaMs, Beattor 
Iraną Bftnstrot>i#nS, 

Reattor Assoc. 
Nuosavybių pardavimas. Income Ta*, 

5953 8. Kodikt Ava. 
Tai. 436-7878 

Parduodamas lėktuvo bilietas 
Chicago-VVashington sausio 11 
dienai. 

Tol. 312-776-7762 

K i • ! i i U i • I « 8 ~ A B B « B I I A rvtpuj m Į draugija 
„ŠAKNYS" 

Profesionaliai 
TIRIAME Jūsų giminės istorijos, turto ir 
kitus klausimus visuose LIETUVOS AR
CHYVUOSE; sudarome GENEOLO-
GINIUS MEDŽIUS; tvarkome Jūsų fo
to ir rankraščių ARCHYVUS; DOKU
MENTUOJAME video juostose ir foto
grafijose Chicagoje ir Lietuvoje; 
verčiame, redaguojame, ruošiame 
TEKSTUS spaudai; informuojame apie 
Lietuvos KULTŪRĄ ir MENĄ; 

P.O. B u No. S2S322 
CMwp n. apasa 

M.: (SI 2) m « e t 3 (vakar*) 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Stret 
Tol. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Turiu Chicigos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sažn 
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ngasniatn laikui l» Lietuvos atvykusi 5C 
m. medicinos sesuo, turinti rekomenda
cijas, mielai slaugytų senelius, ligonius arba 
globotų vaikus Floridoje, kitame mieste ar
ba Chicagoje Skambinti: 312-471-4119. 

LIETUVIAI, KURIE TURI 
LIETUVOJE TURTĄ 

IR NORĖTŲ VĖL ATGAUTI SAVO SODYBAS, ŪKIO 
ŽEMES, KAIMUS, MIŠKUS, DVARUS, NAMUS MIESTE, IR 
NAMUS KUR KITUR. 

PRAŠAU KREIPTIS J 
KAZIMIERĄ RAMANAUSKĄ 
LOS ANGELES (213) 662-3963 

Stukas sako, kad visi su nekan
trumu laukia kaimo muzikantų 
iš brangiosios Lietuvos su savo 
pamėgtu instrumentu, balsingų 
dainininkų ir nenuilstančių pa
sakorių. Šie dainoriai iš Šiaulių 
— iš viso 9 vyrai — sudaro 
linksmą, energinga, įdomų ir 
originalų vienetą. Jų paprasto
je kaimiškoje muzikoje puikiai 
deri kandi satyra ir pasiutpol
kės ritmas, giesmė ir sklandus 
valsas, dainos, sukurtos šaunių 
Lietuvos vyrų, poetų Strazdo, 
Vienažindžio ir Ardzijausko 
eilėmis, dar labiau suliaudina 
„Jonių" propaguojamą muziką 
ir da iną . Sakoma, kad 
, , Jonio" vakara i ilgi ka ip 
giesmės. Atvykę svečiai bus 
pavaišinti skaniais užkandžiais 
ir galės pasišokti. ._ 

— 1*. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

GYVENIMO AKIMIRKOS I dalis. Atsiminimai. 
Liudas Dambrauskas. 676 psl $12.00 

GYVENIMO AKIMIRKOS II dalis. Atsiminimai. 
Liudas Dambrauskas. 462 psl $10.00 

ĄŽUOLO MIRTIS, pasakojimai. Vanda Vaitke
vičienė. 126 psl $6.00 

PAJURALIO PAGRANDUKAS, pasakos. Sonė 
Pipiraitė-Tomarienė. 131 psl $5.00 

NUO PLUNGĖS IKI MAROKO, atsiminimai. 
Kazys Pabedinskas. 438 psl $1000 

ATGAVĘ VILT{, pertvarkos tekstai. Vytautas 
Landsbergis. 225 psl $10.00 

PAŠAUKĖ MANE... popiežiaus Jono Povilo II 
biografija. Iš lenkų kalbos vertė kun. R. 
Jakutis. 351 psl $4.00 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS. G. Son-
ginas. 128 psl $8.00 

LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS. 350 psl $15 00 
VILNIUS LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOSE. G. 

Krivickienė. 208 psl $15.00 
ŠALIS, KURIOJE GYVENAM, kelionių po JAV 

įspūdžiai. Vincas šalčiūnas. 296 psl. . . . 15.00 
LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 

1387—JI METAI. Jonas Damauskas 353 
psl $15.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Providence, R.I. 

IŠGANYTOJO GIMIMO 
BELAUKIANT 

Nors dar daugiau negu dešimt 
dienų iki to švento vakaro, kada 
mūsų artimieji tėvynėje dalin
sis kalėdaičiu, mes Rhode Island 
gyventojai ne puriam sniegui 
krentant, bet lietaus sriautui 
survenant, renkamės gražion 
senųjų ateivių statyton bažny
čion. Šį savaitgalį su kun. A. 
Jurgelaičio, OP, pagalba ruošia
mės švęsti Kristaus Gimimo 
šventę. 

Po mišių salėje mūsų laukia 
ne tik tradiciniai valgiai. Kun. 
A. Jurgelaitis, pats nušvitęs 
kiekvienam meile ir džiaugsmu, 
mato ir mūsų veiduose spindintį 
džiaugsmą ir tarpusavio meilę. 
Dalinasi su mumis įspūdžiais iš 
savo apsilankymo Lietuvoje 
praėjusį rugpjūtį. Autobusu 
tratėjo iš Rygos pro tvarkingus 
kolūkius, gėrėjosi žalmargių 
galvijų kaimenėmis ir žaviu 
Lietuvos gamtovaizdžiu. Vil
niaus apylinkės pakelėse vis 
dažn iau ir t i rščiau dygo 
visagaliai, „omonai". Jie stabdė 
autovežimius, tikrino keleivių 
dokumentus, bet iš Amerikos 
keliaujančius domininkonus nei 
stabdė, nei gaišino. 

Keletą dienų grožėjosi Vil
niaus architektūra, jo apylinkių 
kalneliais bei miesteliais, tačiau 
negavo šilto vandens, tai ir 
nesiskuto. Bet prieš lankyda
mas kardinolą, švariai, kad ir 
skaudžiai, nusiskuto. Tik kai 
porą dienų nesiskutęs kar
dinolas išbučiavo abu jo 
skruostus — kurį laiką teko 
aprištu veidu vaikštinėti. Tik 
Vilkaviškyje, mamos gimtinėje, 
atsigavo. Sumanus Vilkaviškio 
klebonas -buvo suradęs būdą 
vandenį sušildyti. 

įdomu buvo klausytis jo nuo
tykingų pasakojimų, tačiau 
mums labiausiai knietinčio 
dalyko nepasakė. Reikalas tas: 
per septynias dešimtis metų ne 
t ik pučo, bet nei svajonių apie 
jį nebuvo — jis įvyko tik kun. 
Jurgelaičiui koją Lietuvos že
mėn įkėlus. Pučo metu „omo
nai" jo ne tik netrukdė, bet su 
pagarba traktavo. Na, o pučui 
pasibaigus, visas laisvas oa-
saulis strimagalviais skubėjo 
ne tik Lietuvą, bet ir visą 
Pabaltijį pripažinti nepriklauso
mais kraštais. Todėl mums 
labai rūpėjo ir dar vis rūpi 
sužinoti, kokį vaidmenį kun. A. 
Jurgelaitis vaidino Gorbačiavo 
puče. 

Putnamietė Danutė Lipčiūtė-
Augienė kalba apie Kūčių pras
mę ir simbolius. Adventas tai 
pasninko ir atlaidumo laikas. 
Dvasinio atsinaujinimo ir 
augimo laikas. Kūčios pripildy
tos simboliais. Kūčių stalas tai 
lyg altorius, ne kūnui, bet dva
siai pasistiprinti. Kūčių naktis, 
tai mirties ir gyvybės rungty
nės. Visi jų simboliai kalbėte 
kalba apie mirties pralai
mėjimą. 

Seselė Viktorija prisimena 
Kūčių papročius, šviežio šieno 
po lino staltiese kvepėjimą, 
žaismingus burtus prie stalo, su 
šližikais, su šienu ar lauke 
sušalusioms žvaigždėms spin-

DUOBKASIŲ STREIKAS 

Net 26-se Chicagos kapinėse 
dėl darbininkų streiko yra 
nepalaidota netoli 200 mi
rusiųjų žmonių. Kata l ikų 
kapinėse streiko nėra. 

17,000 NETEKO TARNYBŲ 

Illinois valstijoje 1991 m. net 
17,000 darbininkų bei kitų 
ta rnauto jų buvo at leista. 
bendrovėms susidūrus su 
finansiniais sunkumais. 

dint, tvorų štankietus ar malkas 
glėbyje poruojant. Vidurnaktį 
vyrai patykomis priglausdavo 
prie galvijų tvarto klausytis 
kokias „pranašystes" jie porina. 
Ji prisiminė ir giedorių, kuris 
giliame susimąstyme užgiedojo: 
„Klaupia piemenėliai, gieda 
gyvulėliai..." Kai jam priminė 
padarytą klaidą susijaudino. 
Stengėsi ją atitaisyti ir dar gar
siau pragydo: „Klaupia pieme
nėliai, gieda gyvulėliai..." 
Seselė Viktorija prisiminė Kū
čias dar okupuotoje Lietuvoje, 
našlaičių namuose, kai Kūčių 
šventimas buvo laikomas sovie-
tiniu-antivalstybiniu nusikalti
mu. Tada jas atšventė giliu 
susitelkimu maldoje ir kalėdai
čių pasidalinimu. Jų šventa 
nuotaika dar ir šiandien gyva 
širdyje. 

Visi trys kalbėtojai suartino 
mus ne tik su artimaisiais, bet 
ir su visais tautiečiais, tiek 
tėvynėje tiek kituose kontinen

tuose. Pajutome Atpirkėjo atė
jimo džiaugsmingą ilgesį ir 
nuoširdžiai jungėmės prie kun. 
A. Klimanskio pravedamos mū
sų pačių sukurtos maldos. 

Esame įpratę rašyti apie val
gius ant stalų, apie jų paruoši
mo darbą, nuovargį, skonį, bet 
šį kartą gal užteks pasakyti, 
kad ruošė m visi, kas tik turėjo 
jėgų ir geros valios. Vaišinom ir 
vaišinomės. 

Besibaigiant Kūčioms padėko
ta Aldonai Kairienei už ilgalai
kį darbą pirmininkės bei kitose 
L.B. apylinkės valdybos parei
gose. Jai įteikta simbolinė 
dovana ir palinkėta, kad pailsė
jus vėl įsijungtų į darbą laisvai 
Lietuvai. 

Lietuviški mūsų senolių iš
mąstyti šiaudinukai ir žvakelės 
švitėjo ant mišku kvepiančios 
pušelės, o po ja linksminosi di
delis pulkas autentiškais tauti
niais drabužiais besipuikuo
jančių lėlių. Salėje pleveno 
gausių žvakių šviesa, o širdyje 
taikos ilgesys. 

Konstancija Valiuškienė 

Sunkiai ligai pakirtus gyvybės siūlą 

A.tA. 
DANUTĖS VASILIAUSKIENĖS, 

reiškiame gilią užuojautą vyrui GEDIMINUI, dukrai 
RASAI su šeima ir kartu dalinamės jų skaudžia 
likimo dalia. 

Giminės: Aniceta Giedraitienė, 
Rūta, Eglė, krikšto sūnus Kastytis 
su šeimomis 

A.tA. 
ELENAI RAZMIENEI 

• 

iškeliavus Anapus, širdingai užjaučiame dr. 
ANTANĄ RAZMĄ ir visus gimines bei artimuosius. 

Kar tu su Jumis l iūdt ~~ 

Danguolė ir Antanas Klimai ir šeima 

A.tA 
ELENUTEI RAZMIENEI 

mirus, jos brolį dr. PETRĄ KISIELIŲ ir jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Stasė, Regina ir Julius Balučiai 

Seseriai 
A.tA. 

ELENAI RAZMIENEI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą dr. PETRUI KI
SIELIUI ir jo šeimai. 

Ona ir Vladas Zinkevičiai 

A.tA. 
ELENAI RAZMIENEI 

mirus, visai Šeimai reiškiame nuoširdžiausią užuo
jautą 

Krikšto duktė Elena 
Nijolė ir Balys Poškai 

A.tA. 
LEONARDUI ČĖSNAI 

per anksti iškeliavus Amžinybėn, jo MAMYTE, seserį 
ALDONĄ ir kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

St. Petersburgo Lietuvos 
Dukterų draugijos valdyba 

A.tA. 
KASTULEI MIKNAITIENEI 

Lietuvoje mirus, liūdesy likusią seserį SALOMĖJĄ 

GRIGAITIENE ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučia 
draugai: 

E. Bulotienė 
S. ir E. Garliauskai 
L. Mingėlienė 
A. ir T. Merkevičiui 
P. ir J. Putriai 
O. Rutkauskienė 

B. Selenienė 
O. Selenienė 
K. ir A. Stašaičiai 
J. Šuopys 
A. Vitkauskienė 
N. Žiedienė 

Brangiai Motinai 

A.tA. 
ELENAI DUBAUSKIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, jos dukrai MARIJAI PRAT-
KELTENEI su šeima bei kitiems giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Valentina ir Feliksas Zubinai 
Liucina ir Jurgis Grigalauskai 

DRAUGAS, antradienis, 1992 m. sausio mėn. 7 d. 

A.tA. 
ZIGMAS JAUNIUS 

Gyveno Westmont, IL, anksčiau Chicagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1992 m. sausio 4 d., sulaukęs 66 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 33 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Felicija, duktė 

Laimutė Rupinskienė ir žentas Romas, anūkai Audra ir 
Tomas; daug giminių Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, sausio 6 d. nuo 4 iki 9 v.v. 
Lack & Sons Hickory Funeral Home koplyčioje, 9236 S. 
Roberts Rd. (8000 W.). 

Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 7 d. Is koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į Pal. J. Matulaičio Misijos bažnyčia, Le-
mont, IL, kurioje įvyks 10 vai. ryto gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietu
vių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, duktė , žentas ir anūka i . 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-430-5700. 

A.tA. 
LEOKADIJAI DAINAUSKIENEI 

mirus, mielam fil. v.s. JONUI DAINAUSKUI, sūnui 
fiį RIMANTUI, marčiai JŪRATEI, jų šeimai, dukrai 
JŪRATEI ir šeimai reiškiame širdingą užuojautą ir 
ka r tu liūdime. 

A.S.S. Vadija 
„Mūsų Vytis" 
Vydūno Fondas 

A.tA. 
LEOKADIJAI DAINAUSKIENEI 

mirus, velionės vyrą JONĄ, dukterį JŪRATE ir sūnų 
RIMVYDĄ su šeimom, visus artimuosius JAV ir 
Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame. 

S. ir P. Petrušaičiai 
I. ir M. Tamulėnai 
O. ir V. Kažemėkaičiai 
Rima Kažemėkaitis 

A.fA. 
MARIJAI BOJARSKIENEI 

mirus, seseriai ONAI NUTAUTIENEI, sesers 
dukroms ALMAI ADAMKIENEI, DANAI DAUGIR
DIENEI ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojav 
tą-

F. ir N. Taruliai 
Jonė Linkuvienė 
Halina Bagdonienė 

A.tA. 
ELENUTEI KISIELIŪTEI 

RAZMIENEI 
iškeliavus už šio žemiško gyvenimo ir laiko ribų, 
nuoširdžią užuojautą reiškia jos vyrui ANTANUI 
RAZMAI, sūnums dr. ANTANUI ir dr.EDMUNDUI, 
broliui dr. PETRUI KISIELIUI ir šeimai bei sesutei 
dr. DOMUTEI KISIELIŪTEI. 

Lietuvių Gydytojų korp. „Gaja" 

Mylimai Sesutei 

A.tA. 
ELENAI RAZMIENEI 

mirus, reiškiu gilią užuojautą dr. PETRUI KISIELIUI 
ir jo šeimai. 

Birutė Kasakaitis 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4605-07 Sou th Hermi tage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California A v e n u e 
Te le fonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Seseriai 
A.tA. 

ELENAI RAZMIENEI 
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dr. PETRUI 
KISIELIUI ir jo šeimai. 

Valerija Leščinskienė 
Nijolė Rūbienė 
Loreta Jarašienė 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 

Chicago, Illinois 6062^ 
l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONAI D M. PETKUS 

> 



DRAUGAS, antradienis, 1992 m. sausio mėn. 7 d. 

z Dr. Ona ir dr. J o n a s Dau
girdai susilaukė ketvirto sū
naus. Mykolas Gediminas gimė 
gruodžio 21 d. Jo nekantriai 
laukė broliukai Kęstutis, Ado
mas ir Šarūnas. Mykolo seneliai 
yra Jadvyga ir Petras Klioriai 
ir Halina ir Kristupas Daugir
dai. 

x Gruodžio mėn. „Ameri
can Libraries" žurnale aprašo
ma East Chicago, LN, biblioteka 
ir kaip jos archyvuose išsau
gojama to miesto etninė istorija. 
Ypač minimi lietuviai, kurie 
nuo praėjusio šimtmečio pabai
gos dideliais skaičiais apsi
gyveno tame mieste ir kad 
paskutiniuoju laiku lietuviai ir 
kitos etninės grupės prisidėjo 
prie jų etninės grupės ekspona
tų išdėstymo specialiose paro
dose. 

x „Tėviškės" lietuvių ev. 
l iuteronų parapijos visuotinas 
metinis susirinkimas šaukia
mas sekmadieni, sausio 26 d., po 
pamaldų 12 vai. parapijos 
salėje. Bus renkama nauja 
parapijos taryba, priimamas 
biudžetas ir sprendžiami kiti 
bendri parapijos reikalai. Svar
bu visiems dalyvauti. 

x Aldona Šmulkštienė, So
cialinių reikalų tarybos narė ir 
savanorė talkininkė perduos 
žinių santraukas iš Lietuvos i r 
viso pasaulio Vyresniųjų lietu
vių centre Seklyčioje sausio 8 d. 
vykstančioje programoje. 
Kviečiame atvykti 2 vai. p.p. 

x Philadelphijos Vaistų va
j aus komitetas surinko ir pa
aukojo 30 dėžių vaistų Lietuvai 
per Lietuvių katalikų religinę 
šalpą. LKR šalpa paskyrė vais
tus Tremtinių sąjungai. Dau
giausiai vaistų paaukojo dr. 
Gintarė Gečytė ir Stasė 
Bendžienė. Vaistų vajaus komi
tetui vadovauja Renata Kučienė 
ir Algis Danta. Vaistai pasiekė 
Lietuvą kaip tik prieš Kalėdų 
šventes. 

x Brighton P a r k o lietuvių 
namų savininkų susirinkimas 
bus sausio 19 d., sekmadienį, 11 
vai. ryto Nekalto Prasidėjimo 
parapjos salėje. 

x Lietuvos Vyčių choras, 
vadovaujamas muz. Fausto 
Strolios, savo metinį pokylį ruo
šia 1992 m sausio 11d. 7:00 v.v. 
Šaulių salėje, 2417 W. 43 gatvė. 
Bus šalta šilta vakarienė, trum
pa programa, šokiai ir laimė
jimai. Vietas rezervuokite šiais 
telefonais: S. R u d o k i e n ė 
312-471-2239, arba Sab ina 
Henson 1-708-573-0066. Auka 
tik 15.00 dol. asmeniui. Visus 
maloniai kviečia choro valdyba. 

(sk) 

x KASA Lietuvių F e d Kre
dito unįja, Chicagos skyrius, 
ieško patyrusio paskolų spe
cialisto Goan ofricer) pilnam 
laikui. Susidomėję prašomi 
kreiptis darbo valandomis: 
R i t a s Pav i l i on i s , tel . 
1-800-231-9611. 

(sk) 

x KASA lietuvių Fed. Kre
dito unga, Chicagos skyrius, 
ieško patyrusio buhalterio/ės 
(accountant) pilnam laikui. 
Susidomėję prašomi kreiptis 
darbo valandomis: R i t a s 
Pavilionis, tel. 1-800-231-9611. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl«la 

Dengiama Ir ta isome 
v'»ų rūšių s t o g u ' 

Tai. 312-434-9656 rrvi 
312 737-1717 

x Bronius Nainys, „Pasau
lio lietuvio" redaktorius, buvo 
pakviestas į Jaunimo kongresą 
Pietų Amerikoje. Jis yra išvykęs 
j kongresą ir grįš namo tik apie 
sausio vidurį-

x Chicagos arkivyskupas 
kard. J . Bernardin šaukia 
susirinkimą — Convocation šių 
metų birželio 9-12 dienomis St. 
Charles mieste. Tuo susidomėję 
jau dabar gali kreiptis į kun. 
Thomas Dore, arkivyskupijos 
centre. 

x Po ilgos ir sunkios ligos 
mirė a. a. Zigmas Jaunius. Lai
dojamas Šv. Kazimiero kapi
nėse sausio 7 d. Liko nuliūdime 
žmona Felicija, duktė Laimutė 
su šeima, uošvė dr. S. Masiu-
lienė, daug žmonos giminių ir 
artimųjų. 

x Solistės Raimondos Par-
t ikaitės koncer tas sekma
dienį, sausio 12 d., 12:30 v.r. 
ruošiamas Lietuvių centre 
Lemonte. Pajamos skiriamos 
Lietuvos medicinos lygiui kelti. 
Laukiama gausaus visuomenės 
dalyvavimo. 

x „Klaipėdos dienos" iškil
minga jūrų skautų ir skaučių 
metinė sueiga vyks sekmadienį, 
sausio 26 d., tuoj po šv. Mišių 
Lietuvių centre Lemonte. Vi
siems jūrų skautams,-ėms daly
vavimas privalomas. Kviečiami 
visų tuntų broliai ir sesės, skau
tininkai.-es ir tėveliai bei rėmė
jai. Daugiau informacijų atei
nančios savaitės šio dienraščio 
skautų skyriuje. 

x Vytas Šemiotas iš Riversi-
de, III., pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka ir tokiu prierašu: 
„Tegu šv. Kalėdų stebuklas pri
pildo ,Draugo' širdį dideliu 
džiaugsmu"'. V. Šemiotą skel
biame garbės prenumerato
rium, o už gražius linkėjimus ir 
auką tariame nuoširdų ačiū. 

x Hamiltono, Kanada, jau
nučiai ateitininkai atsiuntė 20 
dol. su gražiu laiškučiu: „Pra
šom priimkit šią auką Kalėdų 
proga ir tęskite toliau lietuviš
ką svarbų darbą. Hamiltono A. 
Stulginskio Ateitininkų kuopa 
linki jums linksmų Naujųjų 
Metų". Labai dėkojame už 
linkėjimus ir paramą lietuviš
kam žodžiui. 

x TRANSPAK siunčia su 
NUOLAIDA siuntinius į Lietu
vą ir pristato į namus. Minimu
mas $20. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 
x ASS filisteriai kviečia na

rius į sueigą sausio 12 d., sek
madienį, 11 v.r. Jaunimo centre. 
Bus diskutuojama š.m. skyriaus 
veikla. 

(sk) 

x ATLANTA IMPORT EX-
PORT PRANEŠA, jog, pab; 
gus siųsti Kalėdinius siun
tinius, ir toliau priima skubius 
siuntinius į Lietuvą; kaip ir 
anksčiau, ne tokiems skubiems 
siuntiniams, taikomas daug pi
gesnis tarifas: 79 et. už svarą; 
jei siuntinys sveria virš 100 
svarų — 69 et. Sunkiems 
laikams Lietuvoje atėjus, pasi
teiraukite dėl maisto siuntinių 
(skubus pristatymas). Skubus 
pinigų pervedimas giminėms 
Lietuvoje. ATLANTA IM
PORT EXPORT, 2719 W. 71 
St., Chicago, IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. Dirbame: nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
tarp 9 v.r. ir 5 v.v., šeštadienį 
nuo 10 v.r. iki 3 v. p.p. 

(sk) 

x Norėdami atšvęsti' įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreiptis i Baltijos res
toraną, 8100 Roberts R d , 
Justice, D. tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 

x Lietuvių jaunuolių, bai
giančių šiais metais gimnazijas, 
abiturientų balius ruošiamas 
gegužės 9 dieną. Kviečiame jau
nuolių tėvus į bendrą pasi
tarimą Balzeko l ie tuvių 
kultūros muziejuje sausio 17 
dieną 7 v.v., penktadienį . 
Laukiame visų tėvelių, kurie di
džiuojasi savo užaugintu jauni
mu, kad galėtumėm drauge visi 
pasidžiaugti. 

x A leksandra Ročkienė , 
parazitologijos gydytoja iš 
Vilniaus, dirbanti respublikinės 
higienos centre ir e inant i 
vyriausios parazitologės parei
gas, kalbės Vyresniųjų lietuvių 
centre — Seklyčioje sausio 8 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. Bendri 
pietūs. Nepraleiskite progos iš
girsti. 

x Adolfas Lingis , Great 
Neck, N.Y., „Draugo" rėmėjas, 
garbės prenumeratorius, prašo 
„Draugą" žiemai siuntinėti į 
Miami Beach, Floridą, pridėjo 
20 dol. auką, o už kalėdines kor
teles ir kalendorių — 10 dol. La
bai dėkojame. Linkime malo
niai praleisti laiką. 

x Jonas Kontautas, Center-
ville, Mass., L.F. Dūda, Toron
to, Kanada, atnaujino prenume
ratą vieneriems metams ir kiek
vienas paaukojo po 20 dol. J. 
Kontautą ir L. Dūdą skelbiame 
garbės prenumeratoriais,© už 
auką labai dėkojame. 

x Ona Mieželienė, Sun City, 
Az.. atsiuntė 25 dol. už kalė
dines korteles, kalendorių ir 
palinkėjo visiems „Draugo" dar
buotojams malonių šv. Kalėdų 
ir sėkmės lietuviškame spaudos 
darbe. Labai dėkojame už linkė
jimus ir auką. 

x Amalija ir Mykolas Jagu-
čiai, Daytona Beach Shores, 
Fla., atsiuntė 25 dol. už kalė
dines korteles, kalendorių, lin
kėdami „Draugo" štabui palai
mintų šv. Kalėdų ir laimingų, 
sveikų, kūrybingų Naujųjų 
Metų. Labai dėkojame už linkė
jimus ir auką. 

Aniceta Stropienė ir Ane
lė Kirvaitis, Chicago, 111. už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 20 dol. auką ir abi 
palinkėjo „Draugui" linksmų 
šv. Kalėdų, sveikatos ir Dievo 
palaimos dirbant lietuvišką 
spaudos darbą. Labai dėkojame 
už linkėjimus ir aukas. 

x „Šv. Šeimos Vila", Le
monte nuoširdžiai dėkoja už 
$50 auką p. Vengianskui ir vi
sai šaulių kuopai, aplankiusiai 
ir apdovanojusiai visus 
senukus, kurių yra 98. Malonu, 
kad šauliai mūsų nepamiršta ir 
aplanko švenčių proga jau dau
gelį metų, suteikdami džiaugs
mo senatvėje. Ačiū! Teatlygina 
Kūrėjas! 

(sk) 

x 55 SVARŲ MAISTO siun
tinys yra pats mėgiamiausias 
Lietuvoje: dešros, sūris, aliejus, 
kruopos, kava, cukrus ir kt. 
produktai - $86. 22 SVARAI 
- en tik mėsos gaminių — $85. 
Transpak, 2638 W. 69 St.. Chi
cago IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x TIK 79 et. SVARAS už 
siuntinių persiuntimą į Lietu
vą su pristatymu į namus. Sve
čiams 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) 

x ROMAS P Ū K Š T Y S , 
Transpak firmos savininkas, 
vyksta į Lietuvą sausio gale. 
Perveda pinigus DOLERIAIS, 
tvarko palikimus. Atsiskaityti 
iki sausio 22 d. Transpak, 2638 
W 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

Susirūpinę Lietuvos reikalais ir jai pagalba Washingtone. Iš kairės: kun. dr. Jurgis Šarauskas, 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, Rasa Razgaitienė, kun. Kazimieras Pugevičius ir Viktoras Nakas. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VAIKŲ VILTĮ 

PRISIMINIMUOS 

Kasdien matau laime ir 
džiaugsmu spindinčias savo 
dukrelės akis. Vaikai visada 
nuoširdžiai džiaugiasi dovano
mis. Dovana, kurią gavo Laima 
— ypatinga. Tai sugrąžinta svei
kata. 

Nuo pat pirmos dienos Chica-
goje mus labai stebina pažį
stamų ir nepažįstamu žmonių 
gerumas, dėmesys ir pagalba. 
Septynis mėnesius aš su Laima 
gyvenau svetinguose Lakštuo-
nės ir Gintauto Vėžių namuose. 
Mes buvom globojamos, myli
mos ir net lepinamos. Šie dori, 
jautrūs, dosnūs žmonės tapo lyg 
antraisiais Laimos tėvais. Jų 
draugai, kaimynai, Lakštuonės 
bendradarbiai džiaugėsi Laimos 
sėkme, nešė dovanas, siuntė 
sveikinimus. 

Lietuvos Vaikų Viltis — tai 
šviesioji Lietuvos vaikų 
invalidų viltis. Darbas, kurį 
atlieka šio komiteto nariai, ne
gailėdami nei savo jėgų, nei 
laiko, nei sveikatos yra kilnus 
ir labai reikalingas. Mes Lietu
voje dar neturime tokių sąlygų 
ir galimybių gydytis, kokios yra 
Amerikoje. Laimos operacija, 
slaugymas, priežiūra Shriners 
ligoninėje buvo puikūs. Mes net 
neįsivaizdavome, kad pasaulyje 
yra tokių ligoninių. Besišypsan
čios ir paslaugios seselės, 
malonūs, draugiški ir sumanūs 
daktarai , ligoninės aplinka, 
primenanti pasakų šalį, skanus 
ir įvairus maistas, gėlės, žaislai 
— visa tai veikė taip, kad Laima 
po operacijos greitai atsigavo ir 
pasveiko. Visas 12 dienų, 
praleistų ligoninėje, su mumis 
kar tu buvo Lietuvos Vaikų 
Vilties koordinatorė Teresė 
Drūtytė-Šoliūnienė. Ji neleido 
mums liūdėti ar labai bijoti 
operacijos, visada būdavo links
ma, žvali, energinga, vertėjavo, 
tvarkė visus mūsų reikalus, 
vežiojo į prieš ir po operacijos 
buvusias procedūras. 

Nėra žodžių, kuriais galėčiau 
išreikšti tai, ką jaučiu: begalinį 
dėkingumą visiems žmonėms, 
padėjusiems Laimai ir man glo
ba, malda, auka. rūpesčiu. Dė
koju ne tik savo vardu, bet ir 
vardu tų, kurie dar atvyks gy
dytis. Atsiprašau ai tuos, kurie, 
čia būdami, daro gėdą lietu
viams ir Lietuvai. Patikėkit, 
tokių nedorėlių yra vienetai. 
Išeivijos lietuvia: daug padėjo 
Lietuvai juodžiai' .os okupacijos 
metais, lengvina sunkią jos būtį 
ir dabar, atgavus nepriklau
somybe. 

Lietuvos Vaiku Vilties komi
teto nariams linkiu sėkmingos 
veiklos, sveikatoj laimės. 

Elena Vėžienė 

I 92-SIUS LIETUVIŲ 
OPERA ŽENGI SU VILTIMI 

Lietuvių opera nepradeda 
tuščio istorijos lapo su Naujai
siais Metais. Šiuo metu jis jau 
gan margas sezono pradžioje, 
rugsėjo mėnesį, pradėtais dar
bais, kurie laikui bėgant vis 
gausėjo. 

Praėjusių metų paskutinis 
kalendoriaus lapas buvo už
sklęstas su tradiciniu Naujų 
Metų baliumi, į kurį kasmet 
mielai atsilanko gražus būrys 
Lietuvių operos bičiulių ir 
rėmėjų. Svečių matėsi ne tik iš 
Chicagos ir jos plačių apylinkių, 
matėsi nemažai ir šiuo metu 
besilankančių tautiečių iš 
Lietuvos. O šokių sūkury 
svečių dėmesį nuolat atkreipė 
pora Lietuvos baleto šokėjų, tai 
Jolanta Valeikaitė ir Petras 
Skirmantas. Jų veidai dar 
mums prisimena iš jų pasi
rodymų praėjusį pavasarį Muzi
kos šventėje. Jie abu buvo 
pakviesti ir šoko McCormick pa
state, Chicagoje, prieššven
tiniuose baleto „Spragtukas" 
pastatymuose. 

Šiais metais baliaus rengimo 
didžioji našta krito ant valdybos 
vicepirmininko Jurgio Vidžiūno 
pečių. Savo pareigas jis atliko 
pasigėrėtinai. Į balių atsilankiu
sieji manau sutiks, kad Jau
nimo centro salė baliui buvo 
išpuošta tikrai šventiškai ir sko
ningai. Čia jam į talką atėjo 
Jonė Bobinienė, Nata ir Vy
tau tas Aukštuoliai, Vida 
Momkutė, Algis Putr ius , 

Bronius Mačiukevičius, Jonas 
Mockaitis ir daugelis kitų, kurie 
savo darbu prisidėjo prie šio 
baliaus surengimo. Prie baliaus 
ruošimo darbų, kaip kasmet, 
daug pasidarbavo ir nepails
tantis talkininkas Vaclovas 
Momkus. Stalus skoningai 
papuošė Dalia St anka i tie nė. 
Visiems talkininkams baliaus 
vadovas Vidžiūnas širdingai pa
dėkojo. 

Maldai sukalbėti buvo pa
kviestas baliuje dalyvavęs kuni
gas Juozas Vaišnys, SJ. Jo 
sklandi ir išmąstyta malda 
priminė šio vakaro prasmę — su 
gailesčiu palydinti tai, kas ne
grįžtamai praėjo, su viltim 

' žvelgiant ir palaimos Aukščiau
siojo prašant ateinantiems me
tams. 

Svečiai gardžiavosi skaniai 
paruošta Talman Delicatessen 
savininkės Marytės Kupcikevi-
čienės vakariene, nepamirštant 
ir tai, kad jos paruoštais šaltais 
užkandžiais svečiai dar taip pat 
gardžiavosi ir po vidurnakčio. O 
laikrodžių rodyklės nepaste
bimai slinko pirmyn. Ąžuolas 
Stelmokas vakarienės metui pa
rinko skoningą, lengvesnio gar
so muziką — buvo galima ir 
šnekučiuotis, o taip pat ir 
paklausyti nuotaikingesnių 
melodijų. Vėliau, grojant 
šokiams, dainų palyda į muziką 
įsijungė naujasis Lietuvių 
operos talkininkas iš Lietuvos, 
Ričardas Šokas. Jo atliekamos 
dainos skambėjo maloniai ir 
svečiai savo plojimu išreiškė 
jam savo pasitenkinimą. 
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— Dr. Viktorija Joga, moks
lus baigusi jauna chiropraktikė, 
naujai atidarė Santa Monica 
mieste savo įstaigą ir sėkmingai 
verčiasi medicinos praktika. 
Lietuviai čia gali susikalbėti 
gimtąja lietuvių kalba. Tame 
pačiame mieste privačia prak
tika pradėjo verstis ir nauja
gimių maitinimo bei priežiūros 
specialistė R a s a Kojely-
tė-Bertinelli, turinti teisę šioje 
srityje verstis privačia praktika 
Rasa šią specialybę yra įsigijusi 
Čalifornijos universitete Los 
Angeles ir dabar laikas nuo 
laiko yra pakviečiama me
dicinos studentams skaityti 
paskaitas. 

Artėjant vidurnakčiui, buvo 
paskelbti ir šių metų piniginio 
vajaus laimėtojai. Laimingųjų 
bilietėlių traukimą pravedė 
baliaus vadovas Jurgis Vi
džiūnas, į talką pasikvietęs 
Lietuvių operos valdybos pirmi
ninką Vytautą Radžiu ir sekre
torę Jonę Bobinienę. Pirmą 
laimingą pavardę ištraukė nau
jas Lietuvių operos chormeis
teris Ričardas Šokas, laimingoji 
buvo Virginija Kupcikevičienė. 
Lietuvių operos mecenatas dr. 
Kostas Jablonskis ištraukė A. 
Pimpės pavardę. Svečias iš 
Lietuvos, Rolandas Laurinaitis 
laiminguoju padarė A. Bakaitį. 
Kitas mecenatas Algis Urbutis 
laimę atnešė R. D. Korzonams. 
Paskutinį laimingąjį bilietėlį iš
traukė daktarė Vitalija Vasai-
tienė — laimėtojas Česlovas 
Ramanauskas. 

Tautiniai šokiai Mokslo ir pramonės muziejuje Chicagoje surengtoje 
lietuviškoje Kalėdų eglutėje. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Lietuvių operos valdybos 
pirmininkas Vytautas Radžius 
pasveikino visus laiminguosius, 
buvusius salėje, o jų ir šį sykį 
buvoįir taip pat tuos, kurie daly
vauti negalėjo. Dėkojo visiems 
už rodomą paramą Lietuvių 
operai, ypač tiems, kurie ne tik 
atsilygina už bilietėlius, bet pri
deda dar ir auką. Jis taip pat 
padėkojo Jaunimo centro va
dovybei, jos valdybos pirmi
ninkei, Endrijonienei ir tėvams 
Jėzuitams. Išreiškė jis padėką 
choro nariams, valdybai, chor
meisteriams: solistei Audronei 
Gaižiūnienei, Manigirdui Mo-
tekaičiui, Ričardui Šokui, o ypač 
Lietuvių operos muzikos vado
vui ir dirigentui Alvydui Vasai-
čiui. 

Naujieji Metai buvo sutikti 
sugiedant Tautos himną, 
šampano tostais, linkėjimais ir, 
kaip Amerikoje įprasta, žvangu
čiais ir barškučiais. Sekė tra
dicinis valsas iš „Traviatos" — 
„Pakelkim, pakelkim..." Šokiai, 
sveikinimai ir linkėjimai tęsėsi 
gerokai iki po vidurnakčio. 

Rašant šias eilutes, nejučiom 
kyla mintis, jog mūsų kultūrinis 
gyvenimas paskutiniais metais 
išeivijoje keičiasi savo apimtimi 
ir turiniu. Daugiau turime 
renginių bei įvairių kultūrinių 
apraiškų iš anapus, o mūsų 
pačių klestėjusi kultūrinė veik
la daug kur jau gerokai ap
silpusi. Lietuvių opera išeivijoje 
buvo vienas iš tų kultūrinių 
ramsčių, kuriais metais iš metų 
didžiavomės savo tarpe, o taip 
pat ir prieš k i ta taučius . 
Linkėkime, kad Lietuvių opera 
išliktų mums tuo šviesiu lietu
vių kultūros atspindžiu išei
vijoje. Lietuvių išeivija sukūrė 
ją ir įgalino klestėti per 35-ius 
jos egzistavmo metus. Norėtųsi, 
kad Lietuvių išeivija ir toliau 
savo dalyvavimu ir parama 
užtikrintų jos ateitį. 
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