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Landsbergio pasisakymas 
dėl JAV planų ginti 

Lietuvą 
Pirmadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Vasario 24 d. (Elta) 
— Lietuva turi gerus santykius 
su dabartine Rusijos Federaci
jos vadovybe ir neįsivaizduoja 
jokių irracionalių karinių už
puolimų, kuriuos sankcionuotų, 
pvz., prezidentas B. Jelcinas. 
Tai neįmanoma, — pasakė Lie
tuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas V. 
Landsbergis: — Nors ekonomi
nio spaudimo Lietuvai, kurį 
dabar daro Rusijos ministerijos, 
negalima vadinti racionaliu, vis 
dėlto, tai, ką Pentagonas prog
nozuoja kaip t am tikrą 
galimybę, iškiltų grėsmingai tik 
B. Jelcino pašalinimo ir anti
demokratinių jėgų įsigalėjimo 
Rusijoje atveju. V. Landsbergis 
mano, kad tik tada vėl galėtų 
rastis ir Lietuvos analogija su 
Kuweitu, kurią j i s (V.L.) 
darydavo 1991 m. pradžioje. 

O apskri tai , pridūrė V. 
Landsbergis, jeigu JAV mano, 
kad joms yra gyvybiškai svarbu 
apginti laisvę ir demokratiją 
Lietuvoje, tai mes negalime už 
tai pykti. Norėtume, kad tai pir
miausiai būtų jaučiama ekono
minių ir energetinių garantijų 
pavidalu. Bet „Washington 
Post" posakis apie buvusios 
Sovietų Sąjungos „baltiškąją 
įtakos sferą" (Baltic sphere of 
Influence) turėtų nueiti į istoriją 
kartu su visais liūdnais prisimi
nimais apie Molotovo- Ribben-
tropo paktą ir Europos drasky
mą į kieno nors ekspansijos 
zonas. 

Pokalbis su Šveduos 
ministre 

Ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius priėmė Šve
dijos karalystės finansų 
ministrę Anę Viblę. 

Kaip pažymėjo ministrė, jos 
šalies vyriausybė ir visuomenė 
savo veiksmais siekia palaikyti 
geros kaimynystės santykius. 
Švedija taip pat imasi inicia
tyvos atkreipti didžiųjų 
valstybių dėmesį į Baltijos šalių 
problemas ir ragino jas suteikti 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai kuo 
didesnę pagalbą dabar, kai ji 
labiausiai reikalinga. Švedijos 
ministras pirmininkas Karlas 
Bildtas pastarosiomis dienomis 
tai priminė ir Jungtinių Ameri
kos Valstijų prezidentui. 

Tarptautinis seminaras 
Vilniuje 

Pagrindinė saugumo politikos 
problema mūsų santykiuose su 
nesamomis SSRS valstybėmis 
yra Rusijos jurisdikcijai pri
klausančios kariuomenės išve
dimas iš Lietuvos teritorijos, 
pareiškė Lietuvos Respublikos 
krašto apsaugos ministras 
Audrius Butkevičius. Jis skaitė 
pranešimą „Lietuvos saugu
mas" vasario 22 d. Vilniuje pra
sidėjusiame tarptautiniame se
minare „Saugumo, stabilumo ir 
pasitikėjimo Rytų Europoje 
problemos". 

Ministras supažindino su 
svarbiausiomis Lietuvos nuosta
tomis dėl Rusijos kariuomenės 
išvedimo terminų ir tvarkos, in
formavo, jog šiuo metu Lietuvos 
teritorijoje yra 35 tūkstančiai 
Rusijos jurisdikcijai pavaldžių 
kariškių, tarp jų 8 tūkstančiai 
karininkų ir puskarininkių. 
Pagal vasario 21 dieną gautą 
oficialią Rusijos Federacijos 

įgaliotinio kar iuomenės ir 
laivyno laikino buvimo ir 
išvedimo klausimams spręsti 
generolo pu lk in inko V. 
Mirogovo telegramą atrodytų, 
kad kariuomenės išvedimas 
prasideda. Tačiau Rusija iki šiol 
mūsų neinformavo apie minėtos 
karinės dalies dislokavimo 
teritorijos perdavimą Lietuvos 
Respublikai naudoti, kariuo
menė pradedama išvesti ne iš 
sostinės, kaip buvo susitarta 
Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininko 
ir Rusijos prezidento susitikime, 
pasakė ministras. 

Krašto apsaugos ministras 
pabrėžė, kad ne mažiau svarbus 
nacionalinio saugumo politikos 
aspektas — Lietuvos dalyvavi
mas Europos kolektyvinio 
saugumo procesuose. Didinant 
saugumą, praplečiant Europos 
stabilumo ir pasitikėjimo zoną, 
jo nuomone, svarbų vaidmenį 
galėtų atlikti Baltijos šalių 
saugumo subregionas, kurį 
tikslinga sudaryti ateityje. 

Išvyko į Estiją 
Šiandien į Taliną dalyvauti 

Estijos nepr ik lausomybės 
dienos renginiuose išvyko Lie
tuvos Respublikos delegacija, 
kuriai vadovauja Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis. 

Vytautas Landsberg is vyks 
į Monaką ir Vokietiją 

Vasario 27-29 dienomis Vy
tautas Landsbergis lankysis 
Monake ir Vokietijoje. Monake 
Lietuvos parlamento vadovas 
susi t iks su princu Renje, 
dalyvaus Taikos Akademijos 
21-ojoje sesijoje „Nauji Europos 
saugumo duomenys" ir joje 
pasakys kalbą. Kaip žinoma, 
Taikos Akademijos sesijose jau 
daugiau kaip 20 metų svarstomi 
įvairūs Europos saugumo as
pektai. 

Bonoje numatytas pokalbis su 
Vokietijos prezidentu Richardu 
Vaiczekeriu, užsienio reikalų 
minis t ru Hansu Dyt r ichu 
Genšeriu. Tikimasi pasirašyti 
prekybinę Lietuvos ir Vokieti
jos sutartį. Vasario 29 dieną 
Vokietijos katal ikų akade
mijoje Hamburge Lietuvos par
lamento pirmininkas dalyvaus 
politiniame forume „Laisvė, 
lygybė, solidarumas". 

Kitos žinios 
Lietuvos mokslų akademijos 

nariui-korespondentui Vytautui 
Gudeliui suteiktas Švedijos Up
salos univers i te to garbės 
daktaro vardas. Taip šios aukš
tosios mokyklos, šimtmečiu 
„vyresnės" už Vilniaus univer
sitetą, senatas įvertino moks
lininko nuopelnus Baltijos jūros 
tyrinėjimuose, t a rp tau t in io 
bendradarbiavimo plėtojimui. 

Lietuvos Kultūros fondas ir 
St. Peterburgo lietuvių bendruo
menė nutarė šiame Rusijos 
mieste surengti Čiurlionio 
dienas. St. Peterburge Čiur
lionis gyveno 1908-1909 metais, 
buvo suartėjęs su Metislavu 
Dobužinskiu, Aleksandru 
Benua, kitais žymiais meno 
pasaulio žmonėmis, savo pa
veikslus eksponavo Rusijos, taip 
pat Vilniaus dailininkų draugi
jos rengiamose parodose. Čia 
sunkiai susirgo. 

Tvirtovė ir Švento Ola 
nepriklausomybės šventę. 

nyčia Estijos sostinėje Taline, kuri vakar minėjo savo 

Prezidentas patvirtino 
Derwinskio projektą 

Washingtonas. Vasario 21 d. 
(Elta) — JAV Karo veteranų 
administracija paruošė medi
cininės pagalbos Lietuvai pro
jektą. Projektą suorganizavo ir 
tvarko karo veteranų departa
mento sekretorius Edward Der-
winski. 

Šiame medicininės pagalbos 
projekte yra numatyta tarp 
3,5-4 milijonų dolerių vertės 
įvairių medicinos instrumentų, 
aparatų, vaistų, ir t.t. perdavi
mas Lietuvos universitetų ir 
kelių provincijos miestų ligo
ninėms. Taip pat yra numatyta, 
kad dvi mokomosios universite
tinės JAV karo veteranų ligo
ninės bandys sudaryti artimą 
akademinio ir gydytojų pasi
keitimo programą su dviem 
universitetinėm Lietuvos ligoni
nėm (bendradarbiavimo princi
pas — kaip „sister hospitals"). 
Tai būtų ypatingai svarbu 
lietuviams gydytojams, nes jie 
turėtų progą stažuotis keletai 
mėnesių Amerikos karo vetera
nų ligoninėse ir susipažinti su 
Amerikos medicinos programa. 
Prezidento G. Busho administra 
cija šį projektą patvirtino. 

Ministro E. Derwinskio yra 
sudaryta komisija projekto 
praktiškam įvykdymui kuriai 
kaip ministro E. Derwinskio 
patarėjas ir konsul tantas 
vadovauja dr. Kazys Bobelis, 
žinomas Amerikos lietuvių vi
suomenės veikėjas ir gydytojas 
chirurgas. Komisijoje taip pat 
dalyvauja: James W. Holsinger, 
M.D., ve teranų vyriausias 
gydytojas, Roger Shanon, vete
ranų ligoninių radiologijos di
rektorius, John Fears, veteranų 
ligoninėm direktorius, Invin 
Perniek, sekretoriaus E. Der-
winskio patarėjas. 

Ši delegacija išvyksta į 
Lietuvą 1992 m. kovo 6 d. 
aplankyti Vilniaus ir Kauno 

Čiurlionio atminimo iškilmės 
prasidės jo mirties dieną — 
balandžio 10-ąją. Draugystės 
namuose Fontankos gatvėje 
ruošiamasi surengti senosios 
lietuvių dailės parodą. Čiurlio
nio kvarteto koncertą. Prie 
namo, kur Čiurlionis gyveno St. 
Peterburge numatoma atideng
ti memorialine lentą. 

S u k u r t a n a u j a Lietuvos 
higieninių tarnybų struktūra. 
Respublikinis higienos centras, 
taip pat miestų bei rajonų 
higienos centrai įpareigoti 
kontroliuoti visą aplinką, kurio
je žmonės gyvena — mokosi, dir
ba, ilsisi. 

universitetų ligonines ir dvi 
išrinktas provincijos ligonines, 
bei susipažinti su medicinos 
stoviu Lietuvoje. Kovo 11d. yra 
numatytas bendras posėdis su 
Lietuvos gydytojais ir sveikatos 
ministerijos atstovais aptarti Lie
tuvos medicinos stovį ir anks
čiau minėto projekto tvarkymą. 

Dr. K. Bobelis išvyksta į 
Lietuvą anksčiau, kad galėtų 
paruošti programą visos dele
gacijos priėmimui ir apsilan
kymui Lietuvoje. Dr. Bobelis jau 
turėjo šiuo reikalu pasitarimus 
su Vilniaus universiteto medici
nos faktulteto dekanu prof. dr. 
Česniu, dr. Stase Mieželyte ir 
sveikatos ministerijos užsienio 
reikalų vadovu dr. Valavičiumi. 
Dr. Bobelis taip pat tuo reikalu 
konsultuos ir Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininką 
Vytautą Landsbergį. 

Gerasis fondas 
Vilnius. Vasario 21d. (Elta) 

— Vytauto Landsbergio fondo 
pirmininkė Gražina Ručyte-
Landsbergienė įteikė Kauno 
akademinėms klinikoms kom
piuterinį audiometrą — labai 
vertingą prietaisą tirti kūdikių 
ir vaikų kiaušą. 

1990 metais Vytautas Lands
bergis gavo Norvegijos tautos 
premiją — tris milijonus kronų, 
ir visos šeimos iniciatyva buvo 
įkur tas fondas. Sudaryta 
valdyVa nutarė 25 procentus 
lėšų skirti Lietuvos menininkų 
stažuotėms užsienyje, o likusią 
dalį — likimo nuskriaustiems 
vaikams, kuriems reikalinga 
medicininė pagalba. Pasitarus 
su specialistais, numatyta rem
ti kai kurias konkrečias pro
gramas. Viena iš jų — ankstyva 
klausos sutrikimų diagnostika. 
Vytauto Landsbergio vizito į 
Vokietiją metu Gražina Ručy
te-Landsbergienė lankėsi Mal
tos ordino karo ligoninėje ir 
papasakojo vokiečiams apie 
mūsų medicinos problemas, apie 
V. Landsbergio fondo tikslus. 
Kitą diena gauta žinia, kad 
kompiuterinis audiometras jau 
nupirktas. Tai — Maltos ordino 
dovana. Fordo lėšų neprisireikė 
— daugiau liks kitoms progra
moms. 

Maskvos policija kovoja 
prieš komunistų 
demonstrantus 

— Estijos Respublika vakar 
minėjo savo nepriklausomybės 
šventę. 

— Amerikos automobilių 
pardavimą? praėjusiais metais 
sumažėjo H 2%. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Chcagoje praėjusį sek
madienį „Virgo" Vilniaus 
universiteto moterų choras, 
kuris lankosi su savo koncertais 
Amerikos universitetuose, dai
nuodamas akademinei auditori
jai. Jaunimo centre gausiai da
lyvavę lietuviai išklausė retai 
girdimo meninio lygio koncertą, 
kuriame girdėjo įvairių stilių 
kūrinius. Nenuostabu, kad 
„Virgo" ansamblis laukiamas 
mielai amerikiečių tarpe, nes 
tai reto grožio dainavimas - mu
zikavimas išlygintais balsais, nė 
vienai iš dainininkių nenorint 
parodyti savo balso atskirai, bet 
puikiai interpretuojant kiek
vieną savo atliekamą kūrinį 
ansamblyje. 

— Popiežius Jonas Paulius 
II sekmadienį lankėsi Gambi-
joje, didelio įspūdžio paro
dydamas vietiniams tos Afrikos 
dalies gyventojams, kai jis 
laimino sergančiuosius. Iš čia 
popiežius išvyko į Gvinėją, o 
trečiadienį sugrįš į Romą. 
Pažymėtina, jog tai buvo išim
tinai ryšių mezgimas islamų 
kraštuose. 

— Albertville, Prancūzijoje, 
praėjusį sekmadienį baigėsi 
Olimpiniai žiemos žaidimai, 
kurie buvo jau 16-ąjį kartą. 
Juose dalyvavo 2,174 atletai iš 
64 valstybių. 

— Vilnuje surengta geriausių 
1991 metų architektūros projek
tų paroda. Tarp jų — palaimin
tojo Jurgio Matulaičio bažny
čios projektas, kurį sukūrė ar
chitekto Gedimino Baravyko 
vadovaujama autorių grupė. 
Bažnyčia jau pradėta statyti 
Vilniuje, Viršuliškių mikrora
jone. Tai bus pirmoji bažnyčia 
Lietuvos sostinėje, pastatyta po 
ilgų sovietinio ateizmo dešimt
mečių. 

— Lietuvos kultūros fondas 
globoja lietuviškas salas 
Baltarusijoje. Pelesoje, kur 
gyvena ypač daug lietuvių, ne
seniai atstatyta bažnyčia (buvo 
paversta grūdų sandėlių, nu
griautas bokštas), pradėti sta
tyti parapijos namai, kuriuose 
vaikučiai nuo rudens mokysis 
lietuviško rašto, o vyresnieji — 
amatų. 

— Kinijos ambasadorius 
kredencinius raštus Vytautui 
Landsbergiui įteikė Kinijos 
liaudies respublikos nepapras
tasis ir įgaliotasis ambasadorius 
Lenkijoje ir Lietuvoje Pej Yuan 
Yingas. Buvo pareikštas abipu
sis pasitenkinimas Lietuvos ir 
Kinijos diplomatinių santykių 
užmezgimu. Ambasadoriaus re
zidencija bus Lenkijoje. 

Maskva. Vasario 23 d. — 
Sekmadienį pirmą kartą 
savaitiniai protestai prieš Rusi
jos Federacijos prezidentą 
Borisą Jelciną pavirto riaušėmis 
kai šimtai policininkų norėjo su-
la ikyt i kelis tūks tančius 
prokomunistinių demonstrantų 
nuo žygiavimo į Raudonąją 
aikštę. 

Policija panaudojo lazdas, kai 
komunistai jėga bandė eiti į 
Kremlių paminėti Raudonosios 
armijos 74-ąją sukaktį. Pirmą 
kartą buvo tokio žiaurumo 
demonstracijos prieš dabartinę 
Rusijos vyriausybę, kai buvo 
Jelcinas išrinktas prezidentu. 
Oficialus pareigūnai sako, jog 
10 policininkų ir spetyni protes
tuotojai buvo sužeisti. Jie 
reikalavo atstatyti Sovietų 
Sąjungą ir sugrąžinti valdžią 
Komunistų partijai. Tą pačią 
dieną prez. Jelcinas, pagerb
damas žuvusius, padėjo prie 
Nežinomo kareivio kapo prie 
Kremliaus sienos gėlių vainiką. 
Policija sako, kad galėjo būti 
dešimt tūkstančių demonstran
tų, bet kai kurie užsienio žur
nalistai sako, kad buvo tik trys 
tūkstančiai. Nors sužeidimai 
buvo maži, tačiau faktas, kad 
pirmą kartą įvyko fizinio pobū
džio veiksmai prieš tuos, kurie 
šaukė „Fašistai!" ir skandavo 
„Sovietų Sąjunga!". Policija 
saugojo visas gatves, kurios 
veda į Kremlių. Keli policinin
kai buvo parmusti ant žemės, 
rašo „New York Times" dien
raštis. Jų veidai buvo sukru
vinti. 

Prieš Sandraugą 
Daugelis tų demonstrantų 

buvo vyresnio amžiaus pensi
ninkai ir sakėsi turėję dirbti 
visą savo amžių Sovietų 
Sąjungai, kurią reikia vėl 
atsteigti su visais jau dabar 
nepriklausomais kraštais. Nors 
daugelis plakatų buvo prieš 
Jelciną ir prieš Sandraugą, bet 
buvo keletas plakatų prieš 
amerikiečius, prieš tautybes ir 
prieš žydus. Dalyvavo ir pėsti
ninkų, aviacijos ir laivyno kari
ninkų, kurie sakė kalbas prie 
McDonalds restorano Puškino 
aikštėje. Jiems demonstrantai 

atsakė šaukdami: „I teismą 
Jelciną!" ir kad „Sandrauga yra 
krašto išdavimas". Buvo ir 
tokių užrašų: „Broliai, kariai 
išgelbėkite mus nuo armėnų-
zionistų mafijos" arba „Mes, 
rusai, esame okupuoti savo 
pačių krašte". 

Nebus draudžiama 
demonstruoti 

Prez. Jelcinas pareiškė, jog tie 
atsitikimai dar nereiškia, kad 
tai buvo nedemokratiškai elgia
masi iš Maskvos miesto parei
gūnų, kurie turį palaikyti 
tvarką sostinės gatvėse. „Nei 
aš, nei vyriausybė, nėra pasi
ruošusi drausti demonstracijas, 
tačiau mes neleisime, kad būtų 
rizikuojama žmonių gyvybė
mis", perdavė tą jo pasakymą 
Interfax žinių agentūra. 

Tačiau kitur buvusioje 
sąjunginėje srityje — Nagor-
no-Karabacho, esančio Azer
baidžano respublikoje, įvyko 
apšaudymas artilerijos svie
diniais ir žuvo sekmadienį 
septyni žmonės. Daugiau kaip 
100 sviedinių sprogo Stepana-
kerte ant kareivių barakų. Ten 
žuvo šeši civiliai ir vienas karei
vis. Armėnai ir azerbaidžanie
čiai jau 4 metus kovoja dėl 
Nagorno-Karabacho srities ir 
tai yra kruviniausias konfliktas 
visoje huvusioįe Sovietų Są
jungoje. 

Estijos jaunimas „Baltijos kelyje", 
kai buvo reikalaujama atsaukt 1939 
metų Hitlerio-Stalino paktą >«" at 
statyti Pabaltijo nepriklausomybe 

— Bengiadede parlamentarai 
išleido įstatymą, padidinant} 
sau algas dvigubai ir išmokant 
pensijas visam amžiui. 

Lietuva remia 
buvusių Sovietų 

įstojimą į 
Jungtines Tautas 

New Yorkas. 1992 m. vasario 
19 d. (Lietuvos Misija Jungti
nėse Tautose). — Lietuvos 
Respublika, pati tik prieš 
penkis mėnesius įstojusi į Jung
tinių Tautų organizaciją, šian
dien pranešė JT sekretoriatui 
savo norą kosponsoruoti rezo
liucijas priimti septynias 
buvusias Sovietų Sąjungos 
respublikas į Jungtinių Tautų 
organizaciją. Pasak Lietuvos 
Respublikos ambasadoriaus 
Jungtinėms Tautoms Aniceto 
Simučio, Lietuvos parama šioms 
naujoms valstybėms yra gražus 
naujos Jungtinių Tautų narės 
geros valios žestas". 

Vasario 28 d. jvyks nepapras
toji Generalinės Asamblėjos 
sesija priimti Armėniją. 
Kazachstaną, Kirgyzstaną, 
Moldovą. Tadžikistaną, Turk-
menistaną ir Uzbekistaną į 
pasaulinės organizacijos narių 
eiles. Rusijos Federacija. 
Baltarusija ir Ukraina globoja 
Centrines Azijos respublikų ir 
Armėnijos įstojimo bylą, o 
Moldovos rezoliucijos iniciatorė 
yra Rumunija. Priėmus naujas 
valstybes. Jungtinių Tautų 
organizacijai priklausys 173 
valstybės. 

KALENDORIUS 

Vasario 25 d.: Margiris, 
Rasa. Regimantas, Viktoras, 
Džiaugsmas. 

Vasario 26 d.: Aleksandras, 
Aurime, Izabelė, Jogintas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:34, leidžiasi 5:35. 
Temperatūra dieną 35 1., 

naktį 21 1. 



DRAUGAS, antradienis , 1992 m. vasario mėn. 25 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI I R S V E I K T I P A J Ė G U M O UGDYMAS 

K E L I A S J S V E I K A T Ą , 6 5 1 5 So . C a l i f o r n i a Ave. . C h i c a g o , 111. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

MORKOS, LIETUVIŠKOS 
DUONOS IR KOPŪSTO NAUDA 

Kasdien lietuvio sut inkami, 
bet tik išmintingojo naudojami 
yra trys geriausi lietuviškos šir
dies geradariai: morka, lietuviš
ka duona ir kopūstas. Morkoje 
esąs geltonos spalvos che
mikalas — karotenas (carotene) 
k a r t u su rug inė je duonoje 
esamu vitaminu E ir ta lk inant 
kopūstuose t ūnanč i am vitami
nui C padeda kūnui išvalyti 
cholesteroliu pr iskretusias šir
dies raumens ir smegenų arteri
jas, kurių l a iku neišval ius 
ateina širdžiai ir smegenims 
ankstyvas galas . 

Laimė, kad lietuviai nuo seno 
pamėgo tuos t r i s širdies ir sme
genų talkininkus — tas t r is 
š luo tas t a i p s ė k m i n g a i 
iššluojančias pr iskret imus ar
terijose. Dar geriau t a i , kad jie. 
palyginti, pigūs, skanūs ir lietu 
vio artumoje r andami per išti
sus metus. Žinoma, jie patys ne
lenda j lietuvio skrandį, kai ten 
vieta užimta svaigalo, dešros, 
kiaulienos ir taukų. Reikia 
išmintingo žmogaus, kuris savo 
geradarius nuola t kviestųsi 
savon pastogėn. 

Tai širdies išorėje esąs toks 
paprastas, be t ja i didelis gėris. 
Visur pilna ger iaus ių morkų, 
lūžta lentynos nuo t ik ra i lietu
viškos duonos, o jau t ų kopūstų 
bei kopūstinių daržovių —- per 
akis , kaip šviežių, taip ir 
raugintų. 

Lietuvio sodybos virtuvė pra
dėjo taip skaniai ' raugint i nesū
rius kopūstus, kad Alvudui be
veik jų nelieka —jie išdalinami 
juos pamėgusiems ir jų neatsi-
valgantiems širdininkams. 

Dabar re ik tų sukrust i ir ap
sileidusiam mūsiškiui , jeigu 
toks bent vienas atsirastų, kuris 
į morką nė nepažvelgtų, kuris 
pro lietuvišką duoną pro šalį 
praeitų, o kopūstus šviežius ar 
t r i s v a l a n d a s b e d r u s k o s 
raugintų ir tuojau valgytinus 
nieku laikytų. Jok iu atsikalbi
nėjimu t^gul ta ip besielgiantis 
mūsiški? nedangsto savo apsi
leidimo - savo širdies negelbė-
jimo. 

Su tva rkyk ime dan t i s , su
smulkinkime, sutarkuokime, 
apt nšinkime daržoves ir vaisius 
ir nusiteikime juos ir jas bei jų 
sultis naudoti. Žodžiu, paruoš-
kime trims širdies geradariams 
ir jų urtimiir' iems kelią per sa
vo skrandi į savo brangiausią 
kūno dalį — širdį. 

Alvudas j a u seniai tuos t r is 
lietuviškos š i rd ies draugus 
per^a saviškiams, o medicina 
tik dabar, 1992 m. viešai 
paskelbė jų naudą širdžiai. Te-
xas universitete, Dalias mieste 
dirbantis gydytojas Ishwar Lai 
Jialal š irdies l igų žinovas, 
pranešė savo mokslinių tyrimų 
duomenis įvykusiame šio krašto 
širdies ligų gydytojų suvažia
vime <The American Hear t 
Association). Iš jo pranešimo su
važiavę gydytojai sužinojo, kad 
per tris mėnesius dvylikai vyrų 
širdies r a u m e n s ar ter i jose 
vitaminas E (imant 800 IU per 
dienai sutrukdė arterijų priskre-
tima. Visai nereikia baimintis 
didelių vitamino E dozių. Kai 
toks jo k iek i s jokio blogio 
nesukėlė ir pasirodė esąs labai 
naudinga^ vaistas širdžiai. 

Žinoma tokie tyrimai su vi
taminu E yra tik gera pradžia. 
Tuomi dar neužtikrinama, kad 
visų š i rdys bu^ išgelbėtos 
vitaminu F. kartu su kopūstu ir 
morka 

Dabar paskelbtas tas minėto 
gydytojo atliktas tyrimas yra 

pirmas įrodymas, kad morkose 
esąs geltonos spalvos chemika
las beta karotenas, kar tu su 
vitaminu E (javuose, aliejuose, 
salotose ir kapsulėse imamas po 
400 IU kas 12 vai.) ir vi taminu 
C (bulvėse, citrininiuose vai
siuose bei jų sultyse, žalios 
spalvos daržovėse ir tabletėse 
imamas po 500 mg. kas 8 vai.) 
gali mažinti širdžiai kenks
mingo — blogojo cholesterolio 
(low-density lipoprotein — IDL) 
kiekį ir tuomi tolinti širdies 
raumens arterijų priskretimą — 
širdies atakos kaltininką. O šir
dies a t a k a y ra s t i p r i aus i a 
giltinė šioje mums svetingoje 
Amerikoje, taigi ir čia mūsiškių 
tarpe. 

Taip dabar visi supratome, 
kokia naudą mūsų pačių šir
džiai teikia morka, nemeluotai 
lietuviška duona, kopūstas ir 
bulvė. Bet čia ir prieiname 
sunkiai įvykdomą sunkenybe: 
daugelui mūsiškių ta nau
dinga žinia apie morką, duoną 
ir kopūstą neteikia naudos. O 
tai dėl to, kad ši žinia yra kaip 
anoje pasakoje pelių seime išgir
tas skambaliuko parisimas ka
tei po kaklu. Bet kai tokio 
nutarimo įvykdytoja reikėjo su 
rasti — visame pelių seime jo 
nebuvo. 

Panašiai dabar yra su tos 
l ie tuvio širdžiai naud ingos 
morkos, duonos ir kopūsto su 
bulve pa t ek imu į l i e tuv io 
sk rand į : k u r i s iš mūsų 
pens in inkų ims k r a m t y t i 
morką, valgyti stambiai maltų 
miltų duoną ir tašyti kopūstą? 
Daugelis pens in inkų min ta 
košėmis. Mat, jie bedančiai ir 
niekas jiems nepadeda daržoves 
paruošti. Jie menkniekiais suka 
savo galvas, o visi kiti galimi 
talkininkai, įskaitant ir tūlus 
vaikus, gyvena vien savais 
rūpesčiais. Taip ir lieka pen
s ininkui naudinga t re jukė: 

Norint apsisaugoti nuo širdies atakos ir paralyžiaus, būt ina pakeisti nesveiką 
mais tą — įprastą mėsą, r iebalus ir cukrų — sveiku: ovo lacto-vegetariška 
Alvudo dieta. 

Piešinys: R . U l i n s k o 

savo širdies „išganyr- ą" yra 
labai skaudus ir l iet i" tas šir
dis žalojantis elgesy.. Tik po 
la iko s u s i p r a n t a , š a u k i a s i 
pagalbos t i k tada, kai visi 
šaukštai esti jau po pietų. 

Taip ir l ieka mums stebėti, 
negi a ts i ras nors vienas taip 
nerangus (neišmintingas) lietu
vis, kuris nevys lauk nuo savo 
širdies giltinę trijų geradarių 
' m o r k o s , j avo ir kopūs to) 
ta lk inamas . Gausiai valgyda
mas (žinoma, nepersivalgy-
damas) morkas, stambiai maltų 
grūdų duoną ir kopūstus bei 
bulves (saugantis nenutukti) , 
prisieis saikiai valgyti bulvių ir 
javų . o vitamino E nurydamas 
po dvi kapsules paroje, dar cit
r in in ių vaisių ir jų sulčių 
neaplenkdamas, išmintingasis 
geriausiai pasitarnaus savo šir
džiai (ir smegenims). 

Visur ta ip dabar esti: nors 
daug yra pašauktųjų, bet tik 
saujelė išrinktųjų — tokio gėrio 
darbu siekiančių. Daug kas nori 
turė t i sveiką širdį, bet nedaug 
kas ryžtasi bent savo plauką 
pajudinti tokiai gerovei įsigyti. 
Aišku, tik neišmintingieji ta ip 
elgiasi. 

Čia ir prieiname kur šuo 
pakastas : šį kartą reikia ne
klaužadas pensininkus nurašyti 
į nuostolius, o likusiems talkin
t i kaip galint geriau, gi svar
biausias darbas bus atliktas, kai 
mes visi nuo mažutėlių pra
dėsime juos ruošti t ikrais savo 
širdžių geradariais. Tik taip 
darą .t užaugs nauja generacija 

I šmint ingumas , kur is apsaugo širdį nuo a takos , o smegenis nuo stroko, įsi 
gyjamas nuo mažens, kai normalioje šeimoje žmogus randa vidinė* š i lumos 
savigarbos ir išorinės r amumo? 

morka, duona ir kopūstas tik 
kaip saldainių laižymas per 
stiklą, tik jų apžiūrėjimas krau
tuvės lange. 

Taip dabar ir stojos didelis 
k l a u s t u k a s p r i eš dažno 
mūsiškio akis: ar atsiras pakan
kamas skaičius mūsiškių, pasi-
naudojančių minėta, t ik dabar 
pa ske lb t a š i rdž ia i gerąja 
medicinška naujiena? 

Gerąją Naujieną religijoje 
dabar daugelis užmiršo: savu 
gyvenimu įrodo,kad jos ne
kenčia. O čia medicina prašo — 
perša dar savąją, širdį gelbstin-
čią priimti, kada pensininkas 
dar nieko blogo su sava širdimi 
nejaučia . Todėl ir į šią 
mediciniškąją gerą naujieną 
daugelis r a n k a - ; p dargi ją 
skelbiantį gydytoją apkalba, 
paskalomis aplt-idžia. 

Toks dėmesio nukreipimas į 

normaliai besielgiančių žmonių. 
Tada ir širdžiai ateis geresni 
laikai, o smegenys tada pajėgs 
savo darbą atlikti daug pąjė 
giau. Visi dabar tur ime savyje 
pelenais apžertą gero elgesio ža
rijėlę įpūsti, nes visi tokią dar 
tur ime. Turime pradėti toliau 
gyventi, daug geriau pasitar
naujant tiek sau, tiek ar t imui . 

„ A R AŠ EINU I Š P R O T O ? " 

Klaus imas . Gerbi; mas Bran
gus daktare . Tamsta esate nuo
latinis žmonių ir mūsų gyve
nimo gelbėtojas. Atsiprašau 
Tamstą trukdanti . Labai pra 
sau, padėkite man, brangus 
D ii tre, padėkite. 

Aš Amerikoje tik šeši mėne
siai ir neturiu draudimo, nei 

pensijos. Atvykau pas savo 

seną sesutę. J i neturtinga. O aš 
ir bijau eiti pas Amerikos dakta
rus. J i man patarė kreiptis pas 
Tamstą, ta i ir kreipiuos. Neat
sakykite man biednai. Aš jau 78 
metus einu. Kada važiavau į 
Ameriką, mūsų daktarai ištyrė 
mano sveikatą ir pasakė, kad 
labai viskas tvarkoje pas mane. 
Kraujo spaudimo aš niekada 
neturėjau. Svoris 130. Vidutinio 
ūgio, prieš 30 metų išimta 
tulžis. Tik tiek ligų turėjus, 
niekada nei gėriau, nei rūkiau. 
Maistą valgau labai liesą, nei 
sviesto, nei mėsos, daugiau 
daržovių, vaisių, lieso pieno. 
Valgau nedaug. Daug sulčių 
naudoju ir vandenio. Dažnai tik 
viščiuko buljoną be riebalų. 

Judr i , esu greita, mėgstu 
labai, net labai juodą darbą. 
Lauke ir namie dirbu ir dirbu. 
Be darbo labai ima mane ner
vai. Paskutiniu laiku gavau iš 
Lietuvos laišką. Skiriasi mano 
duktė su savo vyru. Aš ten su 
jais gyvenau. Aš ta ip pergyve
nu. Negaliu nei valgyti, nei mie
goti. Tik eina man tas pro tą 
patį ir jau aš negaliu savęs su
tvarkyti . Eirtft sau mintys įvai
rios. Taip galvoje lyg kūjeliu 
paukšti ir vėl paukšti. Ir tos 
mintys tokias įkyrios. Pradedu 
savęs bijoti, kad neišprotėčiau. 
Neina man tos minties atsikra
tyti. Negaliu, k i ta ip sakant, 
kontroliuoti nei kas atrodo 
tokio. 

Einu į bažnyčią. Aš ir šaukiu: 
Dieve, gelbėk mane vargšę. 
Sesuo m a n e p a b a r a . Dar 
daugiau mane veikia. Eina per 
galvą toksai kaip šiurpulys šust 
šust ir viskas ir nežinau kas su 
manimi darosi ir ką man daryti. 

Aš labai daug siaubo pergy
venau Lietuvoje. Vyras žuvo 
karo metu. Likau su trimis 
mažais vaikais ir buvau vežama 
į Sibirą. Daug mano nervai yra 
p e r t e m p t i . A n k s č i a u kai 
susinervindavau tai po visą 
kūną skausmas mėtydavos iš 
vienos vietos į kitą. O dabar dar 
blogiau su tuo. Mano protas 
lieka be kontrolės, iei aš teisin
gai suprantu. Aky. sib nesnės, 
bet klausa gera ir šiaip viskas 
būtų pakenčiama. 

Brangus Dak ta re , gelbėk 
man, patark ką man toliau 
daryti. Visa nelaimė mano nei 
vitaminų, nei jokio vaisto ne

galiu naudoti . Tuojau rūgščių 
skrandyje, burna džiūsta, nieko 
nenoriu valgyti , gaunas i kaip 
uždegimas skrandyje je i i lgiau 
naudoju. Laukiu a t sakymo. Su 
pagarba. 

A t s a k y m a s . Ačiū už savo 
vargelių ta ip nuoširdų išroka-
vimą. Esi savo gyvenimą pavyz
dingai vedant i š i l tnamio gėlė, 
patekusi į šiurpią apl inką — 
todėl ir kenti. Tokios „gėlės" tik 
normaliose gyvenimo sąlygose 
dar šiek t iek pakenčiamiau 
laikosi. J a s vargina nenormalių 
gyvenimo sąlygų sukel ta įtam
p a — v i d i r i s n e r a m u m a s . 
J i s gali pabloginti e samas bei 
sukelt i dar ne tu r imas l igas per 
a tsparumo sumenkinimą. Tada 
žmogus ima ne t ik bejėgiu jaus
t i s , n e t e k t i k o n t r o l ė s ir 
nusiminti, bet ir net mir t inų ne
gerovių sus i laukt i . 

Tamstos sesuo to nesupranta , 
ne iš blogos valios Tamstą bara 
— pila benziną a n t ugnies. Tai 
didina Tamstos įtampą. O tokia 
būsena a ts i randa , ka i an t žmo
gaus gula jo pajėgumą tvarky
t is viršijanti reikalavimų našta. 
Tada a ts i randa žmogaus dva-
sios-kūno pertempimas su labai 
nemaloniomis pasekmėmis . 

Nė nepradėk — nė nemanyk 
čia ko geresnio savo sveikatai 
susilaukti: dumk greičiau atgal 
pas savo vaikus . Ten visi savi 
lengvins geriau Tamstos naštą. 
Čionykštė sesuo galės šiek tiek 
ta lk in t i . La ik inam palengvi
nimui irstančio Tamstos sveika
tos stovio pas iųs tas Tamsta i 
receptas. Po šaukštelį keletą 
ka r tų per dieną pa imki to žalio 
skysčio, kad ger iau ga lė tum 
pakuotis kel ionėn. Lietuvoje 
gali būti savų gydytojų žinioje 
— jie t en labai ger i , t ik kar ta i s 
t e c h n i š k a i n e p a j ė g ū s . Tas 
Tamstai nekenks. Gali be recep
to gau tus čia ir Lietuvoje vale
rijono lašus an t cuk raus ga
balėlio užpil tus nuryt i . Geriau
sias vaistas , kur iuo Pat i dabar 
naudojies yra tas nuolatinis dar
bavimasis. Ki ta ip — neatlai
kytum jau ir t a ip per sunkios 
gyvenimo naštos. Pat i s au pa
dėkit, t ada bus lengviau Tams
tos gydytojui te ik t i Tamsta i 
pagalbą. Bažnyčioje savo darbo 
Dievui nepavesk i — t i k jo 
įtakoje dar stipriau save suimki. 
R e i k a l e gydyto jas p r i r a š y s 
Tamstos s toviui a t sakanč ių 
vaistų. Jų nebijok imt i , t ik 
nereikalingų venk, nejaudink 
be reikalo savo skrandžio. Prieš 
išvažiavimą vėl parašyk . 

D A R V I E N A S 
N E N A U D Ė L I S I Š 

L I E T U V O S 

Pas senyvą lietuvį, globojantį 
savo liguistą žmoną,ateina jam 
nepažįstamas lietuvis ir peršasi 
jį su žmona nufilmuosiąs už še
šis tūkstančius dolerių i r visoje 
Lietuvoje rodysiąs — visi juodu 
m a t y s . T a m a t s i s a k i u s ir 
paklausus, iš k u r tu toks , kas 
esi ir kas tave s iuntė , davė 
adresą. Tas a t sakė : dr. Adoma
vičius. 

Pranešu, kad n iekada tokios 
šunybės nedar iau . O seneliai, 
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saugokitės nuo tokių ir kitokių 
savų ir k i ta taučių nenaudėlių, 
kurių apie m u s dabar ėmė 
knibždėte knibždėti. Jie ateis, 
p r i s i s t a tys da r ir ki tokiais 
a p s i š a u k ė l i a i s ir vilios — 
a p g a u d i n ė s . Ne į s i l e i sk i t e , 
tokiems durų neatidarykite. 
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6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Ava., Elgln, III. 60120 
Tol. (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborta Rd.. Hickory Hllla, 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

iL 

Tol. kabineto Ir buto: (706)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt. 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR.EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N . MleNgan Ave., Sutta 324 Ir 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago. IL 
81 St. Ir Kaan Ave., Just lce. IL 

Tai. (1-312) 585-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71at St. 

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

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

Tai. (706) 448-1777 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W . 71«t Streat 
(1-312) 434-2123 
Pirm. 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

Sportas, mankš ta ir darbas , pas i r ink tas pagal polinkį, amžių ir pajėgumą, 
saugo nuo širdies a t akos ir para lyž iaus 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr McEHIgott k Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weat Ave., Oriand Perk 
708-349-8100 

10 W. Martki, NaparvMe 
708-3554776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-857-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straet 

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

Kabineto tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (706) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 565-7755 

A R A S ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Modtcal Center-

NaporvMe Campus 
1020 E. Ogden Ava., Sutte 310. 

Naparvllle IL 60563 
Tai. 1-706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wost 63rd Street 
Vai pirm . antr. ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Kepurės pakeitimas 

AR PANAIKINA | 
NUSIKALTĖLIO 
ATSAKOMYBĘ 

Daugelį dešimtmečių svajo- veikla tai garbės pareigos. Be 
to, partija pati sau kaltes atlei
do. „Vienvaldė komunistų par
tija, kurios praeitį slegia nesu
skaičiuojamų nusikaltimų 
našta, dabar paskelbė labai 
formalią atgailą ir pati sau 
atleidžia tokias kaltes, kurioms 
negali būti taikomas senaties 
terminas" (Draugas 1990.1.30). 
Ne tik nuodėmes sau atleidžia, 
bet į didvyrių eiles rikiuojasi. 
„Miškiniai, kurie kovojo prieš 
naują santvarką ir liaudies 
gynėjai, visi jie buvo didvyriai". 

Maždaug tais žodžiais rašė 
Vyt. Petkevičius, buvęs stribas. 
Save į didvyrių eiles įsirašęs, 
kita proga atsisuks ir pama
tysime stribo veidą. Žurn. D. 
Šniukas, neseniai dar buvęs 
žurnalistų sąjungos pirm., pana
šiais žodžiais porina: „Ir tie, 
kurie buvo komunistų partijos 
eilėse, nusipelnė, kadangi jie pa
dėjo išlaikyti tautos gyvybę". 
Atidavęs partijai pagarbą, pats 
tebėra Brazausko gretose ir žy
giuoja Ateities forumo eilėse. 

jome apie Lietuvą ir lietuvį, 
kuris nešė sunkią priespaudą. 
Atrodė, kad tereikia tik oku
pantą išvyti ir vėl matysime 
žydinčią ir dainuojančią Lie
tuvą. „Nepriklausomybė" buvo 
tas magiškasis žodis, kuris 
turėjo duris atverti į tą išsvajo
tą šalį. Dabar tas „magiškasis" 
žodis jau greitai švęs savo 
antrąsias metines, tačiau eufo
rija jau pradeda išblėsti. Tie, 
kurie po daugelio dešimtmečių 
nuvyko savo tėviškių lankyti, 
jeigu jas rado, tai griuvėsius 
sunkiai begalėjo atpažinti. 
Pasikeitę ne tik kaimai ir gam
ta, bet dar daugiau pasikeitęs 
yra žmogus. Ir tai ne į gerąją 
pusę. Ne tik gamta sužalota, bet 
sužalotas ir žmogus. Buvo 
plačiai praktikuotas ne tik fi
zinis, bet ir dvasinis genocidas, 
kuris apėmė plačius tautos 
sluoksnius. Yra skaičiuojama, 
kad reikės dešimtmečių, kol bus 
atitaisyta žala, kuri padaryta 
Lietuvos upėms, ežerams ir 
Kuršių marioms. Gal dar 
sunkiau bus galima atitaisyti tą 
žalą, kuri padaryta žmonėms. 

Ne tik pakeistas tautos cha
rakteris, bet padaryta tautai 
moralinė ir biologinė žala. 
Nekalbant jau apie nusikal
timus, kurių skaičius vis didėja. 
Dar didesnė žala tai sugriuvu
sios šeimos. Lietuvoje skelbia
mas labai didelis našlaičių 
skaičius, pagal mūsų sampratą, 
didžioji dalis nėra tikri naš
laičiai. Vienoje prieglaudoje iš 
60-ties „našlaičių" tik dviejų 
tėvai tėra mirę, o kiti yra 
neatsakingų tėvų vaikai, kurie 
teismų pripažinti našlaičiais. 

Tai vis aukos sugriuvusios 
ateistinės moralės. Tai yra 
pūliuojanti žaizda, kurią reikia 
tuojau gydyti. Pirmiau negu pa
minklus atstatinėti. Okupantas 
sąmoningai, kad sunaikintų 
tautą ir jos atsparumą, privežė 
įvairių tautų kratalo. Buvo 
privežta čečėnų, ingušų, čuvašų, 
tadžikų, kirgizų, armėnų ir 
kitų. Taip pat sąmoningai buvo 
skatinamos maišytos vedybos. 
Labai paprastu būdu. Tokios 
šeimos greičiau gaudavo 
„gyvenamąjį plotą". Pagal 
dabartinį konstitucijos projektą, 
jie visi turi teisę į pilietybę. Ne 
tik turi, bet ja ir naudojasi. 

* * * 

Lietuvos spaudoje skaitome 
tokią žinią: „...iš pašauktų į 
tikrąją krašto apsaugos tarnybą 
vaikinų sudarytas Lietuvos Res
publikos vidaus kariuomenės 
pirmasis pulkas, kuriam vado
vauja 40-metis pulkininkas Ser
gėjus Medalovas (pagal tautybę 
čečėnas" (G. Kr. nr. 3,1992 m. 
sausio 16-22 d.). Manau, kad 
komentarai nėra reikalingi. 
Taip pat mūsų ir Lietuvos spau
doje skaitome apie bažnyčias, 
kurias vandalai išniekino. Įren
gė sandėlius, garažus, šau
dyklas — ką tik išprotėję ko
munistai galėjo sugalvoti. Da
bar jų atstatymui ir išeivijos pa
galba yra reikalinga. Jeigu 
buvo nusikaltimai, tai turėjo 
būti ir nusikaltėliai. Kas jas 
griovė, naikino ir kur dingo 
nusikaltėliai? Išgaravo? I žemę, 
„skradžiai" prasmego? Ne! Nie
kur jie nedingo, o visuomenės 
turtą tebegrobsto ir Volgomis 
važinėja. 

Ar bent vienas iš jų buvo nu
baustas? N«, kadangi tebeegzis
tuoja tarybiniai įstatymai, o 
pagal juos partinė ir saugumo 

PALAIMINTOJO 
JURGIO MATULAIČIO UŽTARIMAS 

* * * 

Patys save išteisinę ir partijos 
turtą pasidalinę, už praeities 
kaltes jokios atsakomybės neno
ri nešti. Visai užmiršę komunis
tų naudotą posakį: „Tėvai valgė 
rūgščias vynuoges, o vaikams 
dantys skauda". Tai reiškė, kad 
vaikai nešė atsakomybę už 
tėvus. Dėl kiekvienos smulk
menos, kuomet kalbama apie 
labdarybę ar pagalbą, vis žvel
giama į išeiviją. O patys mili
jonus be ataskaitos iššvaisto. K. 
Prunskienė, prieš pasitrauk
dama iš posto, paskutinę dieną 
savo draugams išdalino 32 au
tomobilius. Šių metų pradžioje 
valdžia išdalino 33 buvusias 
partijos „Volgas" (maždaug 
sovietiniai Cadillac) įvairioms 
partijoms. Trejetą jų gavo ir 
Brazausko partija. Tuo tarpu 
mūsų spaudoje skaitome atsi
šaukimus į išeiviją, kad padėtų 
įsigyti vargonus. Rašančiojo 
supratimu vargonai buvo sunai
kinti partiečių, tad minėtus par
tijos automobilius reikėjo par
duoti ir padengti bent dalį nuo
stolių. Partijos turtas turi būti 
panaudotas tremtiniams ir par
tijos vandalizmo aukoms. O ne 
kepures pakeitusiems partie
čiams! 

Tiek Lietuvoje, tiek ir mūsų 
spaudoje bei pasisakymuose gir
dėti balsų, kad nereikia vado
vautis kerštu. Tai, ką rašiau, 
nėra kerštas, tik dalinis skriau
dų atitaisymas. Kerštas būtų 
tuomet, jeigu jiems būtų pritai
kyti jų pačių naudoti metodai. 
Bet mes nekalbame apie pana
gių badymą ar nagų lupinėjimą. 
O tik apie tai, kad buvęs kolek
tyvinio ūkio pirmininkas (po 
nauja kepure užsimaskavęs ko
munistas) į savo kiemą jau susi-
gabeno visą ūkio techniką. O 
valstietis, kuris buvo apiplėštas 
ir toliau bus plėšiamas, kadangi 
jis tegaus tik tuščią žemės lopą. 
Kalbame ir apie tai, kad rusas 
kolonistas ar buvęs KGB agen
tas turi teisę į jūsų paliktą tė
viškę. Teisę, kuri jums yra atimta. 

Svarstant atsakomybės už 
nusikaltimus klausimą, kun. A. 
Svarinskas pasakė, kad „Tie, 
kurie nusikalto turi atsakyti — 
arba tauta tai padarys. Proku
roras, kuris teisme iš manęs 
šaipėsi, dabar yra prokuroras 
Klaipėdoje". Manau, kad šie 
kun. A. Svarinsko žodžiai pa
rodo esamą padėtį. 

J . Ž. 

Kasmet Nekaltojo Prasidė
jimo vienuolyno seserys ruošia 
Putname palaimintojo Jurgio 
Matulaičio minėjimą. Susiren
kame t e n sausio mėnesį 
paminėti arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio mirties metines. 
Tačiau šiais metais, užuot minė
jus jo mirties metines, plačios 
apylinkės lietuviai susirinko 
pas seseles paklausyti kelių 
dalyvių pasakojimų apie jų 
asmeninę patirtį, prašant šio pa
laimintojo užtarimo, kad susi
rinkę stipriau pajustų ryšius su 
juo, savo nuotaikoj pabūtų su 
juo kartu. 

Iš tikro jis buvo susirinkusiųjų 
tarpe. Galėtume klausti, ką tai 
reiškia: „susirinkusių", t.y. mū
sų tarpe? Ar tai tie yra mūsų 
tarpe, kuriuos matome, su ku
riais kalbame? Ne! Juk Dan 
Rather nėra mūsų tarpe, kai 
matome jį televizijos ekrane, 
žiūrėdami vakarinių žinių lai
dą. Nei mūsų tolimieji pažįs
tami New Yorke ar Chicagoj 
nėra dar su mumis, kai kalbame 
su jais telefonu. Tie yra mūsų 
tarpe, ku r i e veikia mūsų 
nuotaiką, kurių artumą jau
čiame, kai galvojame apie juos 
ar žiūrime į jų nuotraukas, vis 
tiek, ar jie yra čia pat, ar anapus 
Atlanto, ar amžinybėje anapus 
trapaus buvimo slenksčio, kaip 
palaimintasis Jurgis, ir su 
mumis atsiskyrę mūsų artimie
ji-

Pažvelgę į savo rūpesčius, į šio 
mūsų susirinkimo tikslą, daly
viai galėjo pajusti, kad Jurgis 
Matulaitis šiuo metu tikrai yra 
jų tarpe. Jis visą savo gyvenimą 
buvo j a u t r u s t iems, kurie 
ilgėjosi Dievo meilės, todėl ir 
šiandien jis yra čia su mumis. 
Tai yra jo užtarimo stebuklas. 

Dabar, kai mes kuriam vis 
naujus gamtos dėsnius ir taisom 
senuosius, kai, jais pasirem
dami, suskaičiuojame ne tik 
kada patekės saulė ir kurioje 
vietoje rytoj rytą žibės aušrinė, 
bet netgi surandame, koks rytoj 
bus oras ir kaip vystysis krašto 
ekonomija, dažnai mums 
atrodo, kad stebuklai, kurie 
nėra gamtos dėsnių paseka, 
nepaprastai retai teįvyksta. Iš 
tikrųjų taip nėra. Dievas — 
visada su mumis, jo apvaizda 
lydi kiekvieną mūsų žingsnį. 
Kasdieną mums teikiama jo 
globa nėra gamtos reiškinys, ir 
todėl tai stebuklas. 

Mokslo teigimų įtaigojami 
mes dažnai užmirštame, kad 
Dievas yra visada su mumis. 
Kartais net giliai tikintys ir 
garbingi mūsų filosofai, 
natūralistinės pasaulėžiūros 
veikiami, užmiršta, kad gyve

nimas nėra tik gamtos reiškinių 
srovė, bet jis nuolat Dievo 
keičiamas ir įtaigojamas. Tie 
filosofai kartais teigia, kad 
Dievas yra tik kūrėjas, kad jis 
„nežiedžia pasaulio", t.y. jo ne
pertvarko. Pagal šią pažiūrą ste
buklų negali būti, nebent Lozo
riaus prikėlimą iš numirusių ir 
piktųjų dvasių išvarymą va
dintume kūrimu, o ne esamos 
būties pakeitimu. Iš tikro realy
bės pilnatvė nesiriboja gamtos 
reiškiniais. Joje yra ir dvasinis 
pasaulis, kuris nesibaigė gam
tinės visatos sukūrimu, aprašy
tu Senojo Testamento Pradžios 
knygoje. Todėl visata nėra vien 
t ik medžiaginė tikrovė, ir jos 
įvykiai nesiriboja vien tik 
reiškiniais, vykstančiais pagal 
vadinamus gamtos dėsnius. 

Jeigu mūsų ribotas pasaulio 
pažinimas būtų reiškiamas 
gamtos dėsniais, kaip skelbia 
materialistinė pasaulėžiūra, 
tvirtindama šių dėsnių nekin
tamumą, tai tada nauji mokslo 
tyrinėjimai, kurie keičia šiuos 
dėsnius, būtų stebuklas. Jei 
tačiau stebuklų negali būti, 
kaip skelbia šios pasaulėžiūros 
kūrėjai, tai kaip mes galime 
keisti gamtos dėsnius? 0 gal tai, 
ką mes vadiname dėsniais, iš 
tikro nėra jokie dėsniai, o tik 
mūsų ribotos patirties apytikrė 
santrauka, kurią dabar jau daž
nai vadiname matematiniais 
modeliais ir kurią naujais moks
liniais tyrinėjimais keičiame bei 
tobulinam? 

Tokio keitimo visiems mums 
pažįstamas pavyzdys yra saulės 
sistemos „dėsniai", kuriuos kei
tėme iš Ptolomėjaus į Koper
niko, paskui į Keplerio, paskui 
į Newtono dėsnius, paskui į 
Einšteino, paskui... O gal čia jau 
sustosime? Qal jau nieko dau
giau neatrasime ir neiš
moksime? 

Pasauli Dievas ne tik sukūrė, 
bet jį visą laiką ir palaiko, nepa
likdamas mūsų aklam likimui. 
Jis net atsiuntė savo Sūnų, kad 
pakeistų mūsų pasaulėžiūrą, 
kad parodytų mums kelią į iš
ganymą. Kristus, vaikščio
damas Palestinos žeme, nuolat 
žiede aplinką — gydė ligonių 
kūnus ir sielas, daugino duoną 
ir vaikščiojo vandens pavir
šiumi. Stebuklai nėra retenybė 
ir mūsų laikais. Tik dažnai mes 
jų nematome, nes mūsų akis 
uždengia įsitikinimas, kad 
stebuklai, jei jie iš viso kada 
įvyksta, yra labai reti ir nuosta
būs. Todėl ir negali būti kasdie
niški. 

Taip, jie yra nuostabūs, nes 
neišaiškinami mūsų sukurtais 
priežastingumo dėsniais ir jų 

neišaiškins net ir ateity sukur
ti nauji dėsniai, kaip niekad 
gamtos dėsniais neišaiškinsim 
Kristaus žingsnių Genezareto 
ežero paviršium. Tačiau Dievas 
yra visada su mumis, visada gir
di mūsų maldas, kai jas siunčia
me savo trapiosios nuotaikos 
laiptais ir dar labiau tada, kai 
prašome Dangaus šventuosius 
ir palaimintuosius nunešti jas 
Viešpačiui. Todėl stebuklai iš 
tikro nėra jokia retenybė, tik 
mes dažnai jų nepastebime, 
manydami, kad kiekvienas jų 
turi nušvisti, kaip žaibas, nuo 
vieno horizonto iki kito. 

Susirinkusiems į Putnamą pa
bendrauti su palaimintuoju Jur
giu tiko padėkoti seselėms už 
sudarytą progą pažvelgti į kelis 
nekasdieniškus įvykius ir ypač 
padėkoti toms to pabendravimo 
dalyvėms, kurios sutiko pasi
dalyti savo patirtimi, neišaiški
nama gamtos dėsniais, kurios 
patyrė šio palaimintojo artumą 
ir per jį pajuto savo ryšį su Pa
saulio Kūrėju ne tik savo nuo
taika, bet ir tikrovės nuostabia 
patirtimi. Apie tokią savo 
patirtį kalbėjo keturios susi
rinkimo dalyvės, būtent 
Šakalienė, Augienė, Baškaus-
kienė ir seselė Palmira. Jos 
papasakojo apie savo ypatingą 
maldos patirtį, prašant palai
mintojo Jurgio Matulaičio 
užtarimo ir pagalbos ir apie gau
tas malones. Tai yra ypatingi jų 
gyvenimo įvykiai. 

Atrodo, daugelis mūsų, per
gyvenę panašią patirtį, susi
laikytų pasakoję apie ją savo 
artimiesiems ir juo labiau di
desniam pažįstamųjų būreliui, 
kaip tame susirinkime, dėl dvie
jų priežasčių. Pirmiausiai, mes 
lietuviai nesame ekstravertiški 
ir nuotaikas dažnai užrakiname 
savo širdyje. Antra, mes visi, 
lietuviai ir ne lietuviai, žiūrime 
į gamtą bei gyvenimą pro 
tvarkos ir dėsnių akinius, pro 
taisykles, pagal kurias galime 
numatyti ateitį. Tas mus 
sulaiko nuo dėmesio tai patir
čiai, kuri nenuspalvinta šiomis 
taisyklėmis, ir todėl galinti 
klausytojams atrodyti nesu
prantama. Nepaisant tų dviejų 
mūsų savybių, kalbėtojos 
pasakojo, kaip tik apie tokią 
savo patirtį, ir todėl joms buvo 
išreikšta susirinkusių padėka. 
Ypatinga padėka taip pat joms 
ir už tai, kad jos praturtino susi
rinkusių žinojimą, atskleis-
damos transcendentinės tikro
vės atspindį mūsų gyvenime. 
Tai suartina mus su dvasiniu 
pasauliu ir kartu praturtina 
mūsų pažinimą. 

Čia gal klaustume, kas gi yra 

pažinimas? Bandydami jį api
brėžti, galėtume suskirstyti į 
tris laipsnius. Pirmasis laipsnis 
yra mūsų stebėjimų ir eksperi
mentų surinkti duomenys ir su
tvarkyti į dėsnius bei hipotezes 
pagal logikos taisykles. Sis paži
nimas ribojasi mūsų pojūčiais ir 
protu. 

Antrasis, aukštesnis, laipsnis 
į šias dvi mūsų fizines galias — 
pojūčius ir protą — įjungia ir 
mūsų jausmą, intuiciją bei 
tikslingumą — mūsų žvilgsnį į 
ateitį ir buvimo prasmę. Jei 
apsiribotume tik stebėjimais ir 
logika, tai apie savo artimuo
sius žinotume tiktai kaip jie 
atrodo, kuo vardu, gal šiek tiek 
dar jų praeities, bet nejaustume, 
kad jie mus myli, nežinotume, 
kad rytoj ir poryt jie liks su 
mumis ir padės mums siekti 
gyvenimo tikslo. 

Trečiąjį, aukščiausią, paži
nimo laipsnį pasiekiame, kai į 
savo pojūčius, logiką ir jausmą 
įjungiame ir tikėjimą, kai 
sujungiame gamtinę tikrovę su 
transcendentine būtimi. Tik 
tada galime pajusti ir suprasti 
Dievo buvimą mūsų tarpe ir 
maldos prasmę, tik tada mums 
pasidaro suprantamas Kristaus 
gimimas, jo kryžiaus auka ir 
prisikėlimas. Tada įgyja 
prasmės mūsų malda. Tada mes 
kasdieną kartojame Kristaus 
išmokytus žodžius: „Kasdie
ninės mūsų duonos duok mums 
šiandieną", ir tai išreiškia mūsų 
žinojimą, kad Dievas yra mūsų 
tarpe ne tik virš Fatimos 
šokančioj saulėj ir panašiuose 
minių stebimuose ypatinguose 
reiškiniuose, bet ir kiekviename 
mūsų kasdienybės žingsnyje, 
kiekviename jo mums dovano
tame duonos kąsnelyje. 

Taip, mes tą žinome. Kitaip 
kasdien nekalbėtume Viešpa
ties maldos. Tačiau ir žinodami 
ir savo žinojime sujungdami 
tikėjimą su logika bei aplinkos 
stebėjimais, savo skubėjime 
dažnai pergyvename visus kas
dieninius įvykius tik kaip 
fizinio pasaulio bangavimą. 
Todėl mums verta ir reikalinga 
kartais prisiminti mums Dievo 
dovanotą tikėjimo stebuklą, 
pajusti, kad nesame liki;no 
bangų siūbuojami našlaičiai, 
bet turime mus mylintį Tėvą 
danguje ir čia tarp mūsų. Palai
mintam Jurgiui tarnavimas 
Bažnyčiai ir artimui buvo gyve
nimo svarbiausi uždaviniai. Jis 
dėjo daug pastangų suartinti ti
kinčiuosius su visatos Kūrėju. 
Todėl mums tinka pasitikėti, 
kad ir dabar jis nėra abejingas 
mūsų rūpesčiams ir mūsų ieško
jimui Dievo pagalbos. 

To susirinkimo kalbėtojos 
pateikė tokio pasitikėjimo pa
vyzdžius, kartu su liudymu, kad 
palaimintasis Jurgis prijungė 

savo užtarimą prie jų maldų ir 
papuošė jų pasitikėjimą Viešpa
ties malonės dovanom. Atrodo, 
neieškosime įrodymų, paremtų 
mūsų pažinimų žemiausiu 
laipsniu, sudarytu tik iš ste-
bėjmų ir logikos, kad kalbėtojų 
papasakoti įvykiai yra tikrai jų 
maldų ir palaimintojo užtarimo 
pasekmės. Argi galėtume net ir 
gražiausiai sukurtos melodijos 
garsais atvaizduoti Galdiko 
paveikslų spalvų darnumą? 
Argi nebūtų dar juokingesnės 
pastangos svarstyklėm pasverti 
arba ilgio matais išmatuoti 
tame susirinkime papasakotus 
transcendentinius įvykius ir 
juos įvertinti mūsų pačių sukur
ta logika — kuria gi logika, ar 
Aristotelio ar mūsų amžiuje 
sukurta matematine arba sim
boline logika, paneigiančia kai 
kuriuos per daugiau negu 2200 
metų mokslininkų ir filosofų 
naudotus Aristotelio logikos 
dėsnius? Šie įvykiai, apie ku
riuos buvo pasakota, įrodomi 
juos patyrusių asmenų tikėjimu 
— ir joms padėka, kad jos savo 
žodžiais įlašino kvapnaus 
eliksyro ir j susirinkusių 
tikėjimą, ką pastarieji galės pa
tvir t int i , prašydami palai
mintąjį Jurgį užtarti mus pas 
Visagalį. 

Kalbėdami Tikėjimo išpaži
nimą, mes teigiame, kad tikime 
šventųjų bendravimą. Esame 
taip pat daug kartų girdėję apie 
jų bendravimą su mumis, gir
dėję, kad jie gali mus užtarti ir 
išprašyti mums Dievo malonių. 
Šios dienos mūsų kalbėtojų 
pasakojimai labai konkrečiai 
parodo, kaip jos, melsdamos 
Dievą su pasitikėjimu, per 
palaimintąjį Jurgį gavo, ko 
prašė. Joms šis užtarimas buvo 
toks veiksmingas ir akivaizdus, 
kad jos sutiko šia patirtimi pasi
dalyti su mumis, tuo pakvies-
damos ir mus įjungti į savo mal
das prašymą, kad palaimintasis 
Jurgis mus užtartų. 

Užbaigiant šį pasidalinimą 
ypatinga maldos patirtimi, buvo 
perskaityta trumpa malda į 
palaimintąjį, su kuriuo buvo 
susirinkusiųjų bendraujama. 
Toje maldoje — trys prašymai, 
pirmas, kad mes giliau pajus
tume savo maldų reikšmę, ant
ras prašymas Dievo palaimos 
mūsų Tėvynei ir trečias — 
kiekvieno mūsų asmeninė in
tencija, kurią kiekvienas 
apmąstė trumpoje tylos minu
tėlėj prieš paskutini maldos 
sakinį, pakartotą garsiai visų 
susirinkusių. 

Dr. Č. Masaitis 

Moterystė panaši į žirkles, 
kur abidvi dalys neišskiriamai 
sujungtos. Jos dažnai gali judėti 
į priešingas puses, bet jos visada 
nubaudžia tą. kuris įsiterpia į jų 
t a r p a - S. Smiles 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 
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• Nieko, dėde, laikas užgydo visokias žaizdas... 
— Nagi, ačiū tau, kad atėjai! O kaip Steponas 

laikos? 
— Gerai... Jis bus laidotuvėse, tik šiandien 

neatėjo... pavargęs po darbo... 
— Šiūr.... Asai suprantu. Tai atiduok jam gerų 

dienų! 
Tą vakarą parėjusios neranda Stepo namie. Nė 

Arūnas nežino, kada tėvas išslinko iš namų. Truputį 
neramu Birutei pasidaro. Lyg nori skambinti i Baltučio 
užeigą, bet apsisvarsto. Nutaria, kad Stepas tikrai ten 
sėdi, o jai net nepatogųjį iš ten išsikviesti. Juoba, kad 
ir iki šiol ji taip niekad nedarydavo. 

„Jis dabar vis vienas ir vienas... Lyg vengia manęs, 
lyg pergyvena, lyg svarsto... Ir gaila žmogaus, ir noro 

mobiliais jam atrodė tarytum skubėjimas kuo greičiau
siai atsikratyti numirėlio. 

„Rodos, tik skuba užkasti ir pakišti po velėna... Ar 
šaltis visus taip veja, ar žiemos darganos? Galbūt ir 
laikas taupomas, kaip ir visur. Man atrodo, kad žmonės 
nenori ir nemėgsta šios pareigos numirėliui — nemėgs
ta laidoti, tik jaučia lyg kažkokią pareigą paskutinį 
kartą atsisveikinti su velioniu,nukeliaujant iki duo
bės. Į Anelės laidotuves ir aš pats važiuoju tik smal
sumo vedamas". 

Su Antanu Padegimu jis nieko nekalba, tik tylomis 
paspaudžia jo ranką. Laidotuvių direktoriaus automo
bilyje šneka tik Birutė su dėde, bet taip pat labai mažai. 
Prie kapo kunigui atkalbėjus maldas, laidotuvių 
dalyviai skuba namo, palikę karstą, vainikus ir gėles 
prie iškastos ir iš vakaro apsnigtos duobės. Tarytum 
išgąsdintų žvirblių pulkelis visi purpteli ir pranyksta... 

Likusį vakarą Stepas vėl praleidžia Baltučio užei
goje prie baro. Birutė lieka namie viena. Giliai susi
mąsto apie naujai susidariusią padėtį. 

„Jau kelintą kartą savęs klausiu — ar yra skirtu
mas tarp anų laikų, kai gyvenau viena, tik su vaikais. 

santykius. Ak, jau užgeso tasai žiburėlis... Nebėr tos 
ugnies ir traukimo. Nejaudino jo artumas, o kartais ne
noriu, kad ir artėtų... Ar tai gerai? To nežinau O kam 
tai svarstyti? Viską paliksiu Jo valiai". 

Galvos neprasimuši, senam 
žmogui nusilenkdamas. 

Lietuvių priežodis 

Visada gerbkite moterį; juk, 
moteris buvo ir jūsų motina. ' 

Guerazzi 

nėra jam vaidinti... Tik dėl vaikų turiu palaikyt su juo ir dabar, kai vyras namuose? Taip, skirtumas yra... 
Tada juk buvo Albertas. Jis užjautė mane, labai 
suprato. Gi Stepas suartėt visai nenori. Iš tolo jis mus 
stebi, seka... Gal jis ir kenčia viduje? Nei man, nei šei
mai jis nėra naudingas, nes viską prageria, ką sunkiai 
užsidirba. Nors ir tada išgerdavo, bet ne kasdien. 
Nebuvo įpročio lankytis, kaip vadindavo, Ragučio 
,altoriuje'. O čia — tartum liga! Lyg būtinybė, valios 
varžtų atleidimas, charakterio marinimas! Jis grimsta 
vis gilyn į tinginystę, į neveiklumo, abuojumo klaną... 
Aš nerandu kaip jį iš ten išplėšti! Ne vien dėl kokių 

Laidotuvės nei šaunios, nei gausios, tačiau Stepui 
jos palieka gilų įspūdį. Iki šiol niekad nebuvo matęs 
ladojant žmogų Amerikoje. Važiavimas į kapines auto-

sentimentų jis man reikalingas. Praėjo paikos dienos, 
dingo jaunystės kvailumai. Šeima juk turi justi tėvą, 
autoritetą, o ne sužliugusį girtuoklio styplą!.. Vaikams 
reikia tėvelio! Arūnui — gero draugo, vyresniojo glo
bėjo. Aušrelei — tvirtos auklėjimo rankos! Jiems ne pro 
šalį griežtas, svarus tėvo žodis. Kas be ko, skatikas prie 
skatiko — dviese galėtume mes šeimą pastatyt ant 
kojų. 

„Žinau, mano šaltumas labai jį graužia... Nuo to 
jis pasidarė toksai neveiklus, apsnūdęs, lyg nusiminęs. 
Dėl to gal ir Baltutį ėmėsi lankyti. Ir viskas sminga 
skradžiai į žemę!.. Per tą nelemtą alkoholį! 

Nejau jis nebegali savyje atrasti valios bent krislelį, 
susiimti vyriškai, susivaldyti? Susilaikyti nuo žalingo 
skersvėjo... Galėtų susilaikyti nuo degtinės. Juk vyras 
jis! Koks tvirtas ir galingas vien tik žodis — vyras! Tai 
simbolis stiprybės, valios ir jėgos! Drąsumo ir proto 
platybės! Pakanka vieno žvilgsnio — vaikai paklusnūs 
tampa, neprieštarauja, tyli! Tik vieno žodio jiems 
pakanka! Tai atsitinka tik labai retai, ir tik blaiviam 
jam esant. Ir kiek turiu padėti pastangų, kad nema
tytų vaikai Stepo tokiam stovy!.. Tiesa, pareina naktį, 
jau vaikams sumigus, bet neretai iš miego pakelia juos 
triukšmas. Turiu tada raminti jį, globoti, nors trokščiau 
verčiau mesti viską ir pamiršti... Dar vienas rūpestis 
dabar man prisidėjo: bereikalingas triūsas naktį apra-
mint girtuoklį. . Kad vaikai net negirdėtų ir nejustų 
savo girto tėvo, o atsikėlę rytą gerbtų... Ak... Ką aš 
dabar esu priėjus! Kokia nelaimė šeimoje turėti dvasios 
invalidą! 

(Bus daugiau) 
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PASIMETIMO 
LAIKOTARPIS 

VYTAUTAS VOLERTAS 

Ar jau nedainuos, nešoks? 
Sulaukėme keistų laikų — 

nesiorientuojame, kokį darbą 
turime griebti pirmiausiai. Dar 
tik prieš trejus metus išeivijoje 
gyvenome be mįslių: kovojame 
už Lietuvos laisvę, štai užda
vinys! O šiandien? Formali vals
tybinė laisvė jau plevėsuoja 
Lietuvoj, tad ir mūsų rankos gal 
atleistos... 

Dėl uždavinių pirmumo pai
nioj amasi ir Lietuvoje. Kas 
svarbiau: popierius periodinei ir 
neperiodinei spaudai ar naujų 
paminklų statymas? Roko kon
certų organizavimas ar gausios 
deputatų kelionės užsienin? 
Keturių sportininkų ir septynių 
asmenų pagalbinio personalo 
siuntimas žiemos olimpiadon ar 
gerai pravesta privatizacija? 

Tvarkydamies i išeivijos 
kiemuose, jaučiame, kad poli
tinės spyruoklės, veržusios 
mūsų nervus, jau sutrūkinėjo. 
Tiesa, reikės ryšių su Kongresu 
(pvz., kai ieškosime pagalbos, 
kad iš Lietuvos išsinešdintų 
buvusi Sovietų kariuomenė, 
kad Atstovų rūmai ir Senatas 
ski r tų Lie tuvai finansinę 
paramą). O tokius ryšius galės 
palaikyti tik šio krašto piliečiai. 
Štai kur pravers nuolatinis LB 
budėjimas. Tačiau ima baimė, 
kad smulkių reikalų gausa 
nesumaišytų išeivijos galvojimo. 

Kas tie smulkūs reikalai? 
Lietuvoje statys naujas bažny
čias, čia atvažinės jų klebonai, 
prašys aukų. Vilniuje atkas 
senas pilis, istorikai ryšis jas 
atstatyti, prašys aukų. Vilniu
je steigs Menų galeriją, prašys 
aukų. Nykstantiems šernams 
apsaugoti įsisteigs draugija, 
prašys aukų. Tokių prašymų 
vien tik geriems tikslams bus 
apsčiai. Kadangi tikslai yra 
geri, reikės aukoti. 

O išeivijos darbai? Ar pakaks 
atvirai pasiteisinti — savo dalį 
jau atidaviau? Ar mirs išeivijos 
spauda? Ar jau nebus jokių 
grožinės literatūros leidinių? Ar 
jau nedainuos mūsų solistai, 
chorai, ansambliai, nepasirodys 
instrumentalistai? O Dainų ir 
Šokių šventės? Gal ir vaiku
čiams nereikės lituanistinių mo
kyklų, nes ,,savo dalį jau 
Lietuvai atidaviau"... 

Jei apsileistų JAV LB švie
timo ir kultūros tarybos, labai 
greitai niekas nedainuotų, ne
grotų, nešoktų, nerašytų, ne
spausdintų ir neskaitytų. Juk 
šiais reikalais nesidomi Altą, 
Balfas, Dzūkų ir Žemaičių drau
gijos. O Lietuvių Bendruomenei 
šie reikalai liko pagrindiniai, 
juk tai jos pareiga! 

LB yra išeivija, nuo jos 
negalime sukti šalin žvilgsnių. 
Privalome įsidėmėti, kad tarp 
daugelio gerų darbų Bend
ruomenės darbai yra ne tik geri, 
bet ir mūsų gyvenimui būtini. 
Tad kaip šių darbų neremti, 
kaip „savo dalį atiduoti" kur 
nors kitur, čia paramos neski
riant? 

žmonėmis ir susidariau vaizdą, 
kad jų teoretinės žinios yra pa
kankamos. Tik jie neturi 
instrumentų, nors patys bando 
juos pasigaminti. Girdime apie 
širdies operacijas, vykdomas 
lietuvių chirurgų. Tiesa, ateina 
maldavimų iš kai kurių ligonių, 
kuriuos tik Amerikoje galėtų 
pagydyti, bet ar ne taip yra ir 
kitose šalyse? Joks kraštas 
nepajėgia ir nepajėgs savyje 
sukaupti visų sričių geriausius 
specialistus. Labai aktyviai ir 
gražiai Lietuvai padeda ameri
kiečiai mokytojai. Tačiau ir 
šioje srityje lyginimai turėtų 
būti atsargūs. Ar Lietuvos 
mokytojai paruošia tiek be
raščių, kiek jų išleidžia šio 
krašto mokyklos? Ar ten siaučia 
tiek jaunuolių gaujų, kiek jų čia 
turime? Tiesa, gal Lietuvoje 
moksleiviai mažiau girdi apie 
rasių lygybę, apie homo
seksualų teises, apie įvairius 
„harassments" bei panašias 
problemas, kurios Lietuvoje 
neegzistuoja ir kurių į ten ne
reikia nešti. 

Lietuva mažai kur nuo mūsų 
atsiliko. Bet ji nedaug kur mus 
ir pralenkė. Jei ko jai reikia, 
privalome padėti, tačiau 
tyčiomis problemų ten nekonst-
ruktuokime. O kad vietomis 
mažai mus pralenkė, įsitiki
nome iš jų sceninių vienetų 
lankymosi šiame krašte. Paly
ginkime mūsų turėtą „Čiur
lionį", „Dainavą", Kanados 
lietuvių chorus, operos chorą su 
jų vienetais, čia matytais. Paly
ginkime jų ir išeivijos periodikos 
kultūrą. Palyginkime išeivijos 
ir Lietuvos literatūrą. Paly
ginkime ir prisiminkime, kad 
ten didesnė dalis kultūros 
darbuotojų buvo apmokama, 
kad ten yra visa tauta su savo 
talentais ir materialiniais resur
sai'., o čia visos tautos rūpesčiais 
serga tik mažytė atskala. Neiš
girdome talentingai sukom
ponuotų operų, naujų chorinių 
dainų, net ir estradinė muzika 
ypatingai nežavi. Tai kodėl 
turime būti tiek nuvertinti, kad 
jėgas tik Lietuvai atiduotume, 
o mūsų vaikaičiai liktų be jokios 
tautinės scenos, kurioje galėtų 
ir pasireikšti, ir didžiuotis? Be 
to, į ten su pagalba važiuojant 
reikia iškvietimų, nes į piliečius 
netinkame. Į juos netinka Si
mas Kudirka, netinka Skuodis, 
Eringis, Venclova ir daugelis 
žmonių, už Lietuvą visą 
sveikatą aukojusių. Gal netiktų 
ir Romas Kalanta, jei stebuk
lingai bandytų grįžti iš ano 
pasaulio. 

Mūsų energija, žinios, darbas 
ir sveikata buvo ir bus aukojami 
Lietuvai, tačiau jokiu būdu ne
galime pamiršti, kad ir išeivijoje 
bus lietuvių, kad jie augins ir 
auklės vaikus, gal kada nors la
bai svarbiais žmonėmis tapsian
čius. Nepamirškime savęs, nes 
neatrodo, kad mums kas nors 
skubėtų padėti. 

CLASSIFIED GUIDE 

Lietuvių būrys atidarant dailės darbų parodą . Daile-92" Vasario 16-tosios proga Čiurlionio 
galerijoje. 

Nuotr. Martyno Vidzbalio 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Put n am, Conn. 

„JONIŲ" KONCERTAS 

Kaimo muzikos ansamblis, 
pasivadinės „Jonis", nes keturi 
ansambliečiai turi pavardę Tri-
jonis, prieš kelis mėnesius 
atvykęs iš Lietuvos ir 
koncertuojąs lietuvių kolonijose 
Amerikoje, buvo užkviestas Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyno seselių koncertuoti 
Putname. Koncertas vyko salėje 
po vienuolyno koplyčia sausio 
10 d. popietėje. 

Ansambliečiai yra meni
ninkai, kiek tai reikia kaimo 
muzikai. Programa nesudė
tinga, bet įvairi, primenanti 
gegužinę kaime, atlikta naudo
jant kaimo muzikos instrumen
tus, bet ir liaudies muzikos in
strumentus bei vieno ar visų an
sambliečių dainuojamas dainas, 
kurių dalis daugeliui žmonių 
žinomos ar ben melodijos pažįs
tamos. Dėlto ir publika, an
sambliečių prašoma, galėjo įsi
jungti. Salės akustika nebloga, 
t a i koncerto buvo galima 
klausytis maloniai nusiteikus. 
Deja, pagarsinimai buvo dažnai 
per stiprūs. 

Koncerto klausėsi Putname 
gyvenančios vienuolyno seselės, 
būrelis vietos lietuvių ir vienas 
kitas asmuo iš netolimų Put-
namui apylinkių. 

Joniai turėjo progos pamaty
ti Alką, Matulaičio namus ir, 
žinma, vienuolyną. Jie stebėjosi 
vienuolyno pastatais ir tvarka, 
Alkos lietuviškos kultūros pasi
reiškimų gausiais rinkiniais, 
Matulaičio namais ir globotinių 
gera priežiūra. Jie sakė, kad jie 
neturėjo jokio nujautimo, kad 
išeivijoje tokių dalykų yra. 

PRISIMINTAS IR 
PAGERBTAS P AL. JURGIS 

MATULAITIS 

pams, daugybei sunigų ir mi
nioms žmonių. Iš vaizdajuostės 
matyti, kad tėvynainiai myli 
palaimintąjį Jurgi Matulaitį ir 
su pasitikėjimu prašo jo užta
rimo. 

11 vai. ryto buvo laikomos šv. 
Mišios vienuolyno koplyčioje. 
Pamoksle kun. V. Cukuras pri
minė palaimintojo sunkų gyve
nimo kelią būnant vyskupu, kai 
kelių kraštų politikai plėšte 
plėšė vyskupą remti nacistinę 
politiką, net tautžudišką 
politiką. Jiems nepasisekė vys
kupo įveikti, nes jis tarnavo • 
Dievo garbės ir visų žmonių 
gerovės kėlimui. Tiesa, 
politikams pavyko juo nusikra
tyti, bet jo kentėjimai, meilė 
Dievui ir žmogui, padarė jį 
palaimintuoju. O tai teikia 
mums galimumo prašyti jo 
užtarimo ir globos. 

Po pietų visiems šventės daly
viams vienuolyno Matulaičio 
salėje dalyviai vel rinkosi popie
tinei programai. Dr. Č. Masai-
tis trumpa kalba nurodė, kad 
palaimintojo Jurgio Matulaičio 
pagalba, jos prašant, tikrai 
galima. To patvirtinimui ketu
ri asmenys, dalyvaują šiame pa
gerbime papasakojo, jų giliu įsi
tikinimu, palaimintojo Jurgio 
Matulaičio suteikta pagalba 
pagyjant iš nepagydomos ligos, 
surandant pageidaujamą gyven-
vietę,išvengiant luošumo. Tie 
asmenys — D. Šakalienė, D. 
Augienė, A. Baškauskienė ir 
seselė Palmyra. 

Šventę baigiant dalyviai susi
rinko vienuolyno koplyčioje 
pareikšti padėką Aukščiausiam 
ir pagarbinti Švenčiausiąjį Sak
ramentą. 

Šiais metais pagerbime daly
vavo ne per gausus žmonių 
būrys, nes nedaug jų atvyko iš 
artimesnių ar tolimesnių 
lietuvių kolonijų. Pagerbimas 
praėjo pakilia nuotaika. 

REAL ESTATE 

Mažai atsiliko, mažai 
pralenkė 

Mums jau teko gerokai pažinti 
Lietuvos žmones ir jų kūry
binius laimėjimus. Matėme, gir
dėjome, patyrėme Nors dažnai 
tariama, jog į ten reikėtų siųsti 
įvairius specialistus, kad moks
lininkams padėtų prisivyti 
Vakarus, abejojama, ar šis 
Lietuvos žmonių nuvertinimas 
yra pagrįstas. Mes važiuokime 
ten, jie tegul atvyksta čia žinių 
pasikeitimui, bet ne abėcėlės 
mokymuisi. Manau, kad dauge
lyje techninių sričių jie žino be
veik tiek, kiek ir amerikiečiai. 
Lankiausi elektronikos labora
torijose, kalbėjau su šių sričių 

Sveikatos ministerijų 
sutartis 

Kopenhagoje buvo pasira
šyta Lietuvos respublikos ir 
Danijos karalystės Sveikatos 
apsaugos ministerijų bendra
darbiavimo sutartis. Remiantis 
ja, sistemingai bus keičiamasi 
medicinine informacija ir lek
toriais, o kvalifikacijos kėlimo 
tikslu — ir visų rūšių medicinos 
personalo grupėmis. Abiejų 
šalių ministerijos įsipareigojo 
skatinti mokslinį bendradar
biavimą, apimantį tiek pasikei
timą technologijomis, tiek ir 
konkrečius bendrus mokslinius 
tyrimus. Bus ieškoma galimy
bių kurti bendras medicinos pro
filio Lietuvos ir Danijos įmones. 

Sausio 26 d. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seselės vienuolės 
suruošė Putname palaimintojo 
arkivysk. Jurgio Matulaičio 
prisiminimo-pagerbimo šventę. 

Šventės programa pradėta 10 
vai. ryto salėje po koplyčia 
vaizdajuoste, kurioje parodyta 
palamintojo gyventa aplinka: 
tėviškės laukai ir paminklas, 
Marijampolės marijonų bažny
čia, parodyta pomirtinis jo ger
bimas su altoriumi ir kripta 
bažnyčioje ir pagaliau palaimin
tojo pagerbimas Marijampolės 
bažnyčioje, dalyvaujant Lietu
vos kardinolui, keliems vysku-

LB SUSIRINKIMAS, 
AUKOS, NAUJA VALDYBA 

Vasario 2 d. tuoj po pamaldų 
vienuolyno koplyčioje ir bendrų 
pusryčių sušauktas LB Put-
namo apylinkės metinis susirin
kimas. 

Susirinkimo pradžioje prisi
minta mirusi bendruomenės 
narė Amelija Banėnienė, su
kalbant maldelę už mirusiąją. 
Pirm. A. Lipčienė pranešime pa
teikė, jog Bendruomenės valdy
ba praėjusiais metais pasiun
tė daug laiškų aukštiems 
Amerikos valdžios parei

gūnams, taip pat pasiuntė ir 
telegramų ir skambino telefonu, 
reikalaudama pareigūnų ginti 
Lietuvos reikalus ir jai padėti. 
Tą patį darė paraginti ir daug 
bendruomenininkų. Valdybos 
nariai dalyvavo apygardos susi
rinkime. Vienas narys J. Bru
žas tęsia apygardos valdyboje 
iždininko pareigas. Suruošti 
minėjimai ir šventės: Vasario 
16-tosios, Kovo 11-tosios ir Mo
tinos diena. Iš kasos paremti 
100 dol. apygardos Lituanistinė 
mokykla ir 50 dol. Caritas. 
Bendruomenės narių yra apie 
šimtinė, tačiau trečdalis jų 
Matulaičio namų globotiniai, 
kitų dauguma toli amžiumi 
pažengę pensininkai, tai ypa
tingos veiklos išvystyti 
neįmanoma. Iždininkas J. 
Bružas pranešė iždo stovį: ižde 
yra daugiau kaip 1000 dol., Va
sario 16-osios minėjime su
rinkta ir pasiųsta pagrindinėms 
lietuviškoms organizacijoms 
apie 2000 dol., Motinos dienos 
šventėje „Caritui" apie 600 dol. 
Kontrolės komisijos pirm. V. 
Abromaitis pasidžiaugė tvark
ingu iždo vedimu ir tvarkinga 
knygvedyba ir valdybos 
atliktais darbais pagal numa
tytus reikalus. 

Susirinkusieji nutarė skirti iš 
kasos po 200 dol. Lietuvos am
basadai Washingtone ir Lietu
vos atstovybei prie Jungtinių 
Tautų, o 100 dol. paskyrimas 
paliktas nuspręsti valdybai. 
Vėliau toji tą šimtinę paskyrė 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seselių vienuolynui, kaip sim
bolinę padėką už leidimą 
naudotis patalpomis, faksu, o ir 
telefonu ir kompiuteriu 
bendruomenės reikalams. 

Kadangi vienų kadencija dar 
nepasibaigus, kiti perrinkti, 
į valdybą naujai išrinktas tik 
vienas asmuo (vienam iš parei
gų pasitraukus). Tad naujoji val
dyba tokia: A. Lipčienė — pir
mininkė, R. Taunienė — vice-
pirm., J. Kriaučiūnas — sekre
torius, J. Bružas — ižd., S. 
Škėrienė — narys švietimo 
reikalams, J. Rygelis — narys 
visuomeniniams reikalams ir 
M. Noreikienė — narys kultūros 
reikalams. Kontrolės komisija 
palikta ta pati: V. Abromaitis, 
O. Strimait ienė ir seselė 
Oliveta. 

Susirinkime pranešta apie 
ateinančius renginius: Vasario 
16-osios, Kovo 11-osios ir Mo
tinos dienos. 

Susirinkime dalyvavo 21 
asmuo. Palinkėta sėkmės nau
jai valdybai ir visi dalyviai 
paprašyti remti visokius lietu
viškus reikalus ir atgimusią 
Lietuvą. 

Juozas Kriaučiūnas 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Blinstrubiene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5 9 5 3 S. Kedzle Ava. 
Tai . 436-7878 

Parduodami Lido Beach Sara-
sota , FL du ,,duplex" namai po 2 
bt. su įrengimais; V2 bloko nuo jū
ros. Kreiptis: 

Tel. 508-754-1492 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus 

FRANK Z A P O U S 
3208Va W e i t 95th Strot 
Tol. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu C^ncngos miesto leidimą Duou ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai. 

312-77?J-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LAIKO PAGRĖBSTAI 
Vladas Kulbokas 

Atsiminimai 

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

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago. IL 60629 

•r 

MECHANINI 
MŪZA 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 'Z/įillyZŠ^ 

Organizuojame grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

•525 South 79th Avanus 
Mlckory HIII. Illinois 60457 
Totofonaa (706) 430-7272 

223 Kalvarijų gatve 
Vilnius Ustuva 
Telefonas 350-115 Ir 775-392 

REAL ESTATE 

03 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kadzla Ava., 

Chlcago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agantal kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

Czrfaay, 
. a 

ra. MIS 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus. 312-585-6100, res 312-778-3971 

kuri Mečisla\«i> Malin^k^ 

PAŠAUKĖ 
MANE... 

Pasaukė mane... 

ši knyga — tai dabartinio Popie
žiaus J o n o Pauliaus II biogra
fija, kurią parašė Jo artimas 
jaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta į 
daugelį kalbų. Iš lenkų kalbos į 
lietuvių kalbą išvertė kun. R. 
J a k u t i s . Knyga turi daug iliust
racijų, 352 psl., spaudė „Vilties" 
spaustuvė Vilniuje 1990 m. Kaina 
4 dol. Su periuntimu — 6 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 32 et. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

DAV1D FAINHAU2x -. , 

BUTHUANIANSj 
tSPtCTS Of nHNIC JDtN-riTV™^ 

Naujas poetes Editos Nazaraites eilėraščių 
rinkinys yra puikus įrodymas, kaip Siu. dienų 
technikos pasaulyje gali egzistuoti ir poezija, 
nuo to pasaulio neatitrūkdama. net u supoetm 
dama 

Knyga išleido Ateities Literatūros Fondas 
Ja galima gauti ir . Drauge". jos kaina 6 dol . 
su persiuntimu — 7 dol 50 centu. Illinois 
gyventojai prie sumos dar prdeda 48 centu* 
mokesčio 

LITHUANIANS IN THE USA: As-
pects of Ethnic Identity. knyga 
anglų kalboje. Sis dr. D. Fainhauzo 
darbas apie lietuviu imigrantu 
Amerikoje etninę identifikacija 
užpildo spragą, kuri egzistavo 
lietuvių istorijos moksluose, 
svarstant lietuvių tautines sąmo
nes vystymosi eiga. Knyga svarbi 
tuo. kad joje iškeliamas Amerikos 
lietuvių imigracijos vaidmuo, ku
riant nepriklausoma Lietuvos 
valstybe. 

Knyga įrišta minkštais vir
šeliais. 246 psl.. papildyta istori
nėmis nuotraukomis. Išleido Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidykla. 

Knygos kaina 15 dol. Su persiun
timu 17.50 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 1.20 dol. valstijos 
mokesčio. Užsakymus sitsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Grand Rapids, MI 

LIETUVIAI GYVUOJA 

Pirmą kartą Grand Rapids 
lietuvių patriotiškumu įsiti
kinau, kai dar Chicagoje gyven
damas nuvykau į Toronto, 
Kanadą, kur tuo metu vyko 
Lietuvių Dainų šventė. Kai iš 
įvairių JAV bei Kanados miestu 
bei apyl inkių salėn žengė 
mažesni ir didesni chorai, visi 
buvo publikos šiltai sutikti. Bet 
kai tarp jų pasirodė maža daini
ninkų grupė iš Grand Rapids, 
Michigan, atrodė, kad ovacijoms 
galo nebus. Visi suprato, kad ne 
vien skaičiuose galybė, bet kad 
ir maža lietuvių grupė, turė
dama pasiaukojančius vadovus, 
gali žymiai prisidėti prie lie
tuviškumo išlaikymo ir lietuviš
kos veiklos pagyvinimo. 

Daug laiko prabėgo nuo minė
tos Dainų šventės. Daug gerų ir 
žinomų veikėjų iškeliavo į 
Anapus. Seniai nebeveikia 
šeštadieninė lituanistinė mo
kykla, nei tautinių šokių grupė. 
Jaunimas paaugo, subrendo. 
Nemažas skaičius tų, kurie 
tuomet mokėsi, šoko ir dainavo, 
dabar jau užpildo praretėjusias 
gretas. J ie dirba ka r tu su 
patyrusiais veikėjais, mokosi iš 
jų, bet kartu parodo ir savo 
naują įnašą. Kai net didelėse 
kolonijose nus i skundž iama 
jaunosios kartos nedalyvavimu 
lietuviškoje veikloje, Grand 
Rapids kolonija parodo, kad taip 
nebūtinai turi būti visur. Grand 
Rapids lietuviai dar gyvuoja. 

Šioje Michigano vietovėje lie
tuvius, nežiūrint jų amžiaus 
sk i r tumų, jungia J A V LB 
Grand Rapids apylinkės val
dyba, kuriai vadovauja sumani 
mokytoja Gražina Kamantienė. 
Šįmet jos valdyba sudaro Vyt. 
Jonaitis, Vyt. Kamantas, Juo
zas Lukas, Jonas Treška, Jr . , 
ir Petras Treška. 

Nors mano šeima gyvena apie 
40 mylių nuo Gr. Rapids miesto, 
mes kasmet gauname kvietimą 
į Vasar io 16 ir k i t u s LB 
parengimus. Šįmet tai buvo 756 
met i ; Lie tuvos v a l s t y b ė s 
įsteigimo, 74 ir 2 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės a tkūr imo 
sukakčių minėjimas. Nedve
jodami nuvykome. 

Pr ie Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios (Myrtle & Quarry St. 
N.W.) jau radome nemažą būrį 
lietuvių. Taip pat televizijos 
tinklų ABC, NBC ir CBS atsto
vus su filmavimo aparatais . 
Lietuvos trispalvės pakėlimui 
vadovavo ir atitinkamą žodį t a 
proga tarė Vytautas Jonaitis. 
Žmonėms suėjus į bažnyčią, 
taut iniais rūbais pasipuošęs 
jaunimas, sekamas trijų kunigų 
prie altoriaus atnešė JAV ir Lie
tuvos vėliavas. L ie tuviška Pa
dėkos Mišias aukojo klebonas 
kun. Tom Boufford koncelebruo-
jant kun. Albertui Bernotui ir 
kun. Dennis Morrow (Muraus
kui), kuris dalį pamokslo pasakė 
ir l ie tuviškai . Aukas pr ie 
altoriaus nešė Nijolė ir Vytau
tas Baniukaičiai. Lekcijas ir 
tikinčiųjų maldas lietuviškai 
skaitė Jonas Treška. Laike 
Mišių giedojo lietuvių moterų 
chorelis, kurio vargonininkas 
šiuo metu yra Jonas Treška,Jr. 

Pasibaigus pamaldoms visi 
rinkomės į ten pat esančią 
mokyklos salę. Iš karto paju
tome gerų organiza tor ių 
buvimą: išrikiuoti stalai pa
puošti gėlėmis, prie kiekvienos 
kėdės padėtas programos lanks
tinukas lietuvių ir anglų kal
bomis. Dešinėje pusėje prie 
sienos ant ilgų stalų išdėstyti 
įvairūs lietuviški suvenyrai, 
lietuviški lipinukai, muzikos ir 
video kasetės, palaidinukai su 
Vyčiu ir lietuviškais užrašais ir 
pan. Buvo ir veltui dalinamos 
LB bei Altos išleistos litera
tūros. Tik imkite ir skaitykite. 

Kitoje salės pusėje ilgi stalai 
apkrauti šaltais užkandžiais, 
kuriais, kas tik norėjo, veltui 

galėjo pasinaudoti. Atrodo, kad 
raginti nereikėjo. Vaišes suruo
šė Nijolė Baniukait ienė, Sofija 
Lastienė, Ona Treškienė, Ann 
Ugianskienė ir kitos šeiminin
kės su talkininkėmis. Buvo taip 
pat karštos kavos, arbatos, 
pieno arba šaltų gėrimų. 

P r a d ė d a m a oficialiąją 
minėjimo dalį, pirm. Gražina 
Kamantienė paminėjo, kad šį
met Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymą švęsime džiaugs
mingai, nes Lietuva vėl laisva 
ir nepriklausoma. Himnams 
sugiedoti į gražiai papuoštą 
sceną p a k v i e t ė svečią iš 
Vilniaus, šiuo metu Chicagoje 
viešint į sol is tą Alg iman tą 
Barniškį. Šis, nieko nelauk
damas, iš karto užtraukė Lietu
vos himną, publikai stipriai 
pritariant. Pirmininkė Kaman
tienė giedojo JAV himną ir jai 
netrūko pritarėjų, nes šalia 
mūsų lietuviško, jau čia augusio 
jaunimo salėje buvo nemažai 
senosios išeivi jos žmonių, 
kuriems JAV h imnas tiek pat 
atmintinai žinomas kaip Ku
dirkos giesmė mums. Po invo-
kacijos, kur ią ang l i ška i ir 
lietuviškai sukalbėjo kun. D. 
Morrow, vicepirmininkas Jonas 
Treška perskai tė Michigano 
gubernatoriaus John Englerio 
proklamaciją. Vos dieną prieš 
minėjimą buvo gautas iš Bal
tųjų rūmų prezidento G. Busho 
sveikinimas-proklamacija kurią 
perskaitė pirmininkė Gr. Ka
mantienė. Pagaliau vicepirm. 
Petras Treška susirinkusiems 
perskai tė rezoliuciją, kurią 
minėjimo dalyviai, nors ir ne 
viską supratę, priėmė ir patvir
tino plojimais. 

Visiems buvo įdomu išgirsti ir 
pamatyti Algimantą Barniškį. 
Tiesa, kažkoks solistas giedojo 
vieną giesmę per Mišias bažny
čioje, ar tai buvo Barniškis? 
Kvietime buvo paminėta, kad 
jis „kalbės ir papasakos apie 
Lietuvą, pagros muzikos ir pa
dainuos lietuviškų dainų". Taip 
ir buvo. Svečias iš Vilniaus 
prieš kiekvieną dainą trumpais 
žodžiais kuriuos į anglų kalbą 
vertė šalia jo stovįs Vytautas 
Kamantas , atpasakojo padėtį 
bei įvykius Lietuvoje, pradedant 
nuo tų skaudžių laikų, kada 
lietuviai kentėjo, šalo, badavo ir 
mirė Sibire su lietuviška malda 
ir giesme lūpose, net mirties 
agonijoje regėdami Lietuvos 
vaizdus. 

Artėjant į 80 metus ir pere-
stroikos laikotarpį, dainų lyrika 
ir ritmas įgavo gyvesnę, viltin
gesnę formą. 1990 m. kovo 11 
melodijos tryško džiaugsmu. Bet 
dar metams nepraėjus, 1991 
sausio 13 d. skaudūs pergyve
nimai neužčiaupė lietuvių bur
nų. Kai bolševikų tankai, esą be 
Gorbačiovo žinios, prie Vilniaus 
televizijos bokšto tr iuškino 
n e k a l t ų l i e tuv ių vyrų bei 
moterų kaulus, ki t i tautiečiai, 
kurie rankomis susikibę saugojo 
TV bokštą ir Lietuvos parla
mento rūmus be sustojimo 
stiprino save ir k i tus dvasiškai 
galinga, patriotine daina. Šitie 
lietuvių dvasiniai šarvai bei 
širdį jaudinančios dainos ir jų 

PRISIMINTAS 
VISUOMENININKAS 

A.A. ROMUALDAS NEMICKAS 

A. a. Romualdas Nemickas 
1911.VIII.10_1991.II.15 

P r i e š v i ene r iu s m e t u s , 
s ta igios mir t ies i š t i k t a s , į 
amž inybę i ške l iavo visuo
menininkas a.a. Romualdas 
Nemickas. Likusi žmona Elena, 
duktė R.N. Dalia Martinkienė, 
sūnūs — dr. Rimgaudas ir dr. 
Vidas su šeimomis, o taip pat ir 
brolis Bronius Nemickas iš N.Y. 

pasyvi rezistencija pagaliau 
nugalėjo jų nuožmiausius prie
šus — juodas beretes dėvin
čius omonininkus. 

Penkiolikos minučių pertrau
ka davė sol is tu i progą 
atsikvėpti. Minėjimo dalyviai 
tuo ta rpu pasivaišino kavute ir 
p y r a g a i č i a i s a rba įsigijo 
suvenyrų, jų tarpe ir Algio 
Barniškio įdainuotas kasetes. 
Tik minėjimo rengėjai, LB 
valdybos nariai ir dabar nedy
kinėjo. Eidami per salę prie 
dalyvių r inko aukas LB ir 
išeivijos veiklai stiprinti. 

Po kiek užsitęsusios pertrau
kos an t scenos vėl atsirado A. 
Barniškis. Tik šį kartą iš jo elek
troninių vargonų ir malonaus 
baritono sklido nebe liūdnos, 
melanchol iškos dainos, bet 
linksmos, kartais jau girdėtais 
liaudies motyvais. Netrukus 
publika taip įsismagino, kad 
pradėjo ploti į taktą, kar tu 
dainavo ir juokėsi. 

Bet iskam ateina pabaiga. 
Klegėjimui aprimus, visi ben
drai a ts is toję sugiedojome 
Maironio sukurtą himną „Lie
tuva brangi, mano tėvyne". 
Mums ta giesmė panaši, kaip 
amerikiečiams „America the 
Beautiful". Širdžiai miela ir 
ar t ima. 

Kažkas sušuko: tai jau dabar 
reiks eit namo? O ne, dar ne! Tai 
išgirdęs, svečias iš Vilniaus vėl 
atsirado ant senos ir užgrojo 
linksmą polkutę. Kojos nenoro
mis kilnojosi, poros su šypsniais 
veiduose sukosi, trepsėjo, for
mavosi, vyniojosi rateliai , Ir 
taip iki sušilimo. 

Tikrai, šį kartą minėjimo 
rengėjai žodį išlaikė: Vasario 16 
šįmet atšventėme džiaugsmin
gai, linksmai ir pakiliai. Ne
sigailėjome atvykę. 

L. V e n c k u s 

a.a. Romualdo vienerių metų 
netekimą paminėjo šv. Mišiomis 
jėzuitų koplyčioje š.m. vasario 
15 d. Šv. Mišias atnašavo kun. 
Jonas Kidykas. Dalyvavo šimti
nė a.a. Romualdo ir jo šeimos 
giminių ir draugų. Po pamaldų 
visi dalyviai buvo pakviesti į 
Seklyčios svetainę pusryčiams. 

A.a. Romualdą Nemicką paži
nau nuo atvykimo į Ameriką, o 
brolį dr. Bronių nuo studen
tavimo laikų. Su a.a. Romualdu 
teko dirbti toje pačioje plieno lie
jykloje East Chicago, IN, iki 
išėjome į pensiją. Romualdas 
Nemickas buvo tautinių pažiū
rų, pareigingas ir ištvermin
gas visuomenininkas, plušęs 
daugelyje valdybų ir pasi imtas 
pareigas ne t ik pats sąžiningai 
atlikdavo, bet reikalaudavo to 
paties ir iš kitų. 

Lietuvoje dirbo pašto įstaigoje 
ir buvo pasiekęs vedėjo vietos, 
o išeivijoje teko dirbti neįprastą 
darbą. Plieno liejykloje vieno 
sprogimo metu buvo sužeistas ir 
pasekmės liko visam gyveni
mui. Eas t Chicaga y ra vadina
ma Steel City (plieno miestas), 
nes čia ir ka imyn in iame Ga-
ry,IN, y ra sukoncentruota ke
lios plieno liejyklos ir daug 
pagelbinių įmonių. Iš kaminų 
besiveržią kokso ir geležies rūdos 
dūmai buvo matomi už kelių 
mylių, o mums teko gyventi 
pačiame centre, bet, rodos, mir
t i ngumas nuo to nėra labai pa
didėjęs. 

A.a. Romualdas ir E lena Ne-
mickai išaugino ir išmokslino 
visus t r i s vaikus, kurie šiandien 
įgytomis žinomis gelbsti žmo
nėms ir lengvina gyvenimą. 
Vyro ir tėvo bei senelio prisimi
n ime dalyvavo visi šeimos na
r iai ir būrys gražių vaikaičių. 

Šv. P r a n c i š k a u s l i e t u v i ų 
parapija , sujungusi apl inkui 
gyvenusius l ietuvius, šiandien 
j a u yra nugr iauta , o veik visą 
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šimtmetį patarnavo lietuviams 
ir jungė juos į lietuvių bendruo
menę. Stebėjausi , kad ten 
gyvenusieji lietuviai, dabar 
išsikėlę į priemiesčius, yra jaut
rūs buvusiems ryšiams ir labai 
gausiai dalyvavo savo kaimyno 
a.a. Romualdo metinio prisimi
nimo dienoje. Tai parodo, kaip 
a.a. Romualdą kaimynai gerbė 
ir vertino. 

Mūsų maldos tebūna Tau, 
Romualdai, atpi ldas už Tavo 
įnašą lietuvybės išlaikymo ir 
Lietuvai laisvės atgavimo dar
buose. 

A. J u o d v a l k i s 

Kuo žemėje būdamas kukliau 
gyvensi, tuo labiau Dievas tave 
iškels paskutinio teismo dieną. 

Šv. Bernardas 

Artimas ir graudus atsisveikinimas su širdies draugu 

ZIGMU BALNIUMI 
Reiškiu nuoširdžiausią ir giliausią užuojautą velionio 
žmonai poniai LEOKADIJAI BALNIENEI ta i pa t 
velionio broliui su šeima ir visiems giminėms bei 
ar t imies iems. 

Ir štai tą vieną audringą dieną 
Beribio Atlanto bangų ošimas 
Nuskalavo pėdsakus ir pasiėmė Tavo, Zigmai, sielą 
Kuri į vandenyno beribes gelmes nugrimzdo 
Ir Ji iš ten nebesugrįš jau niekados... 

Tavęs neužmirš tan t i s ir giliai l iūdint is 

Mikalojus Petrauskis 

A.tA. 
ADELA DULKINYS 

VILIMAITĖ 
Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje, anksčiau 

Marąuette Parko ir Gage Parko apylinkėse. 
Mirė 1992 m. vasario 22 d., 4:27 vai. ryto, sulaukusi 83 

m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: Donald, marti 

Juanita ir John, marti Lyn; devyni anūkai ir penki proanūkai. 
Velionė buvo žmona a.a. John Dulkinio. 
Kūnas pašarvotas antradienį, vasario 25 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 26 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnūs, anūkai ir p roanūkai . 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
SESUO ALPHONSINE 
GRAZEVIČIUS, SSC. 

Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kazimiero vienuolyno mo
tiniškajame name š.m vasario 23 d., sulaukusi 80 metų. 

J vienuolyną įstojo iš Šv. Roko, dabar Šv. Kazimiero, 
parapijos, Brockton, MA. 

Vienuolyne įžaduose išgyveno 61 metus. 
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero seseris ir artimuosius 

gimines: brolius - Frank Grazevvicz ir Joseph Grace 
fGrazevvicz); seseris — Ann Allen ir Florence Pearson, jų 
šeimas, draugus ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago antradienį, vasario 25 d. 10 vai. ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje antradienį, vasario 25 d. 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse tračiadienį, 
vasario 26 d. 10 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Grazevičių šeima. 

Laidotuvių direktorius Stephen Lack & Sons, tel. 
708-974-4410. 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
TEKLA 

RUCHAS 

Brangi Mamyte, mes Tavęs negalim pamiršti! Bėga dienos 
be Tavęs, ir skauda mums širdis — pasiilgom Tavo šiltos 
šypsenos ir Tavo švelnaus veido. Tavo vieta tuščia, ir niekas 
niekada jos užimt neįstengs... 

A. a. Tekia gimė Lietuvoje 1888 m. vasario 25 d., mirė 
Chicagoje 1991 m. vasario 27 d., sulaukusi ilgų ir gražių 103-jų 
metų. 

Šv. Mišios už velionę Tekią bus aukojamos ketvirtadienį, 
vasario 27 d. 7 vai. ryto Tėvų Marijonų koplyčioje ir šeštadienį, 
vasario 29 d. 4:30 vai. p.p. Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje. 

Prašome pasimelsti už mūsų Mamytę! 
Sūnus Walter Ruchas ir duktė Sabina Henson. 

GAIDAS-DAIMID 
EUDEIKIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9662 

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Mylimam vyru i 

A.tA. 
PETRUI ŽOLYNUI 

mirus, mūsų buvusią bendradarbę ir draugę, jo žmoną 
VANDA š i rd ingai už jauč iame 

Buv. St . L u k e ' s l igoninės l aboran tės : 
BalŠaitytė P. 

A. 
S. 
L. 
A. 
R. 
M 

Bielskienė 
Didžiulienė 
Gngalauskienė 
Jautokaitė 
Jautokaitė 
Kuprienė 

A. 
O. 
K. 
O 
S. 
E. 
E. 

Polikaitienė 
Ščiukaitė 
Šilinienė 
Šulaitienė 
Vaitienė 
Venclovienė 
Zujienė 

M. Krikštopaitienė 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD, 

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

1-(312)^176-2345 

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 

La ido tuv ių n a m a i Chicagoje ir p r i e m i e s č i u o s e . 
Visus laidotuvių n a m u s ga l i te pas iek t i 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Vaclovas Kleiza, Lietuvos 
generalinis konsulas Chicagoje, 
pasakys pagrindinę kalbą šį 
sekmadienį, kovo 1 d.. 1 vai. p.p. 
Beverly Shores Lietuvių klubo 
rengiamame Vasario Šešiolik
tosios dienos iškilmingame 
minėjime. 12 vai. Šv. Onos 
bažnyčioje šv. Mišias atnašaus 
kun. dr. Viktoras Rimšelis, 
MIC, Marijonų provincijolas. 

x Muz. Faustas Strolia pra 
ves dainų popietę Vyresniųjų 
lietuvių centre Seklyčioje 
vasario 26 d., trečiadienį, 2 vai. 
p.p. Aldona Šmulkštienė per
duos žinių apžvalgą, bus laimės 
šulinys, obuoliniai blynai ir kt. 
Visi kviečiami ir laukiami. 

x Americans for Due Pro-
cess koordinatorė Rasa Raz-
gaitienė vasario 24 d. išvyko į 
Škotiją, kur yra prasidėjusi 
buvusio 12 batalijono karininko 
Antano Gecevičiaus civilinė 
byla prieš Škotijos televiziją. A. 
Gecevičius iškėlė Škotijos tele
vizijai milijoninės vertės ieškinį 
po to, kai jie 1987 metais jį 
apkaltino karo nusikaltimais 
vienoj televizijos programoj. 
Dalyvaus ir liudininkai iš 
Lietuvos, įskaitant ir buvusius 
tardytojus bei prokurorus. 
Americans for Due Process or
ganizacija šiuo metu atnaujina 
savo darbą, renka informaciją 
apie vėliausius įvykius šioje 
srityje ir aktyviai bendradar
biauja su kitomis pabaltiečių 
grupėmis šiuo opiu klausimu. 

x Balfas gauna laiškų iš 
Lietuvos ir prašo pagalbos, 
dėkoja. Negalėjau vaikščioti, o 
dabar aš visur esu, negirdėjau, 
o dabar ir mitinguose žinau už 
ką pasisakyti. Aš vargšas si-
biriokas gulėjau visai paliegęs 
lovoj, o dabar dirbu. Kita vėl 
rašo, Sibiro skarmalus numetęs, 
vaikštau kaip ponas. Peržiū
rėkime savo drabužines, ir pasi
dalinkime su reikalingesniai-
siais, atiduokime Balfui, užmes-
kime akį ir į savo piniginę, 
paaukokime per Balfą senam, 
sergančiam žmogui. Balfas 
verkia už Lietuvoje nebegalin
čius verkti. 

x Valerija ir J o n a s Žadei
kiai, gyv. OaL Lawn. 111., apmo
kėdami sąskaitą už skelbimą, 
pridėjo 30 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x J a u laikas tvarkyti mo
kesčius valdžiai (income tax)! 
Algis A. Luneckas, kaip ir 
visada per ilgą eilę metų, pasi
ruošęs jums patarnauti šešta
dieniais savo įstaigoje, 2501 W. 
69 St., Chicago. Susitarimui 
prašau skambinti 312-778-0800. 
Reikalui esant, su malonumu 
atvyksiu į namus ir užpildysiu 
formas Algis A. Luneckas, 
Accountant. 

(sk) 
x TRANSPAK siunči ;u 

NUOLAIDA siuntinius į L .u-
vą ir pristato į namus. Minimu
mas $20. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago. IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 
x Linas Olšauskas. Cal-

dwell Banker Real Estate, 5840 
W. 95 St.. Oak Lawn. IL. Perku 
ir parduodu namus Chicagoje ir 
plačioje apylinkėje. Tel . 
708-424-4000. 

(sk) 

x , , D r a u g o " t a lk in ink ių 
r e n g i a m a s k o n c e r t a s bus 
balandžio 4 d., šeštadienį. Mari
jos aukšt. mokyklos salėje. 
Dainuos iš Toronto atvykęs 
, .Volungės" choras, vado
vaujamas muz. Dalios Skrins-
kaites-Viskontienės. 

x A. a. ses. Alphonsina Gra-
zUlevičius, 80 metų amžiaus. 
Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos narė nuo 1928 m., mirė 
vasario 23 d. vienuolyno slau
gymo namuose. Lžaduose iš
gyveno 61 m. Buvo kilusi iš Šv. 
Roko. dabar Šv. Kazimiero pa
rapijos Brockton. Mass. Mokyto
javo 40 metų. Nuliūdime liko du 
broliai ir dvi seserys su šei
momis. Kūnas bus pašarvotas 
vienuolyne vasario 25 d., antra
dienį. Šv. Mišios bus tos pačios 
dienos 7 vai. vak. Trečiadienį, 
vasario 26 d., bus palydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

x Kaziuko mugės lanky
tojai šį sekmadienį, kovo 1 d., 
nuo 11 vai. ryto iki 3 vai. p.p. 
galės statyti automobilius ir 
Chicago Cable TV aikštėje. 
Aikštė yra Ciaremont gatvės 
rytinėje pusėje i pietus nuo Ideal 
Tool fabriko. Šioje aikštėje yra 
maždaug 45 vietos. Chicago 
Cable TV pagrindinė aikštė tarp 
Ciaremont ir Western gatvių 
liks uždaryta. Automobiliams, 
pastatytiems Jaunimo centro 
rajone ir Jaunimo centro au
tomobilių pastatymo aikštėje, 
bus samdyta sargyba, talkina
ma Miško brolių draugovės. 

x Aleksas Šatas vadovauja 
IX išeivijos lietuvių tautinių 
šokių šventės transportacijos 
komisijai, kuri tvarkys ne tik 
šokėjų vežiojimą, bet ir parūpins 
autobusus žiūrovų nuvažia
vimui į šventę. Iš Chicagos 
lietuvių kolonijų. 

x U n i o n P i e r L ie tuv ių 
draugi ja kovo 3 d., antradienį. 
3 vai. p.p. Harbert, Mi., River 
Waley Pensininkų namuose 
rengia Užgavėnių blynų vaka
rienę. Programoje — tradiciniais 
lietuviškais blynais ir kitais pa
tiekalais vaišes, klaipėdietiškas 
šiupinys ir linksma programa. 
Kviečiami visi draugijos nariai 
su savo svečiais bei apylinkėje 
gyvenantieji tautiečiai daly
vauti. Apie dalyvavimą iš anks
to pranešama draugijos 
valdybos vicepirmininkei S. 
Kasnickienei. 

x Lietuvių Fondas rengia 
Lietuvos Valstybinės operos 
solistų — Irenos Milkevičiūtės 
ir Vaclovo Daunoro ir pianisto 
Roberto Bekionio koncertų 
seriją: Detroit — kovo 1 d., 
Cleveland — kovo 8 d., Chicago 
— kovo 15 d . New York — kovo 
21 d.. Baltimorė — kovo 29 d.. 
St. Petersburg — balandžio 2 d.. 
Los Angeles — balandžio 5 d. 
Koncer tus organizuoja ir 
rūpinasi bilietų platinimu tų 
vietovių L. Fondo įgaliotiniai. 

(sk) 

Pasitarimas apie Tarptautinį teatrų festivalį „D- augo" redakcijoje. Iš kairės: Tarptautinio teatrų 
festivalio rengėjų pirmininke Alė Kežeiienė, vie-ma iš Lietuvos, atvykusi pasitarti dėl techniško 
festivalio surengimo Rūta Vanagaitė Wyman i: Tarptautinio teatrų festivalio iniciatorius Ber-
nard Sahlins iš Chicagos. Nuotr. Jono Kuprio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DAINAVOS ANSAMBLIS 

KVIEČIA 

Lietuvių meno ansamblis 
Dainava gali didžiuotis tuo fak
tu, kad jis yra vienintelis išei
vijos ansamblis, gavęs savo pra
džią Vokietijoj prieš 47 metus. 
Anksčiau dar būdavo Čiurlionio 
ansamblis Clevelande, kuris, 
atšventęs savo 50 metų gyva
vimo sukaktį ir išlydėjęs savo 
dirigentą Gediminą Purlį į 
Lietuvą, neturėdamas pasto
vaus vadovo, subyrėjo. Dainavos 

x Ieškomi Magdalenos Ga-
lickaitės-Bendinskas giminės. 
Ji išvyko iš Kauno apskr.. Pa
kuonio valsč., Sabalenų kaimo 
apie 1919 metus. Jeigu kas žino 
apie jų vaikus: Kaži Bendinska. 
dukras: Katrytę. Magdute ir 
Antosikę, parašykite adresu: 
Gal inskas Juozas . Kaunas, 
Ukmergės 16-8, Lithuania. 

(sk) 

x Norėdami atšvęsti įvai 
nas šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreiptis į Baltijos res
toraną, 8100 Rober ts Rd., 
Jus t ice , H. tel. 1-708-4.58-1400. 

(sk) 

x Dr. Ant. Juzaitis, Ply-
mouth Meeting, Pa., Antanas 
Pūkas, Islington, Kanada, O. 
Zukas-Norkus, Los Angeles, 
Cal., „Draugo" garbės pre
numeratoriai, rėmėjai, pratęsė 
prenumeratą ir kiekvienas pa
aukojo po 30 dol. Labai 
dėkojame. 

x Laima O. Ju rkūnas iš La 
Grange. 111., Jonas Tamulis, 
Joliet, 111., Aleksas Pabrėža, 
Oak Lawn, 111., „Draugo" gar
bės prenumerator iai , pra
tęsdami prenumeratą viene
riems metams, pridėjo po 30 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Julija Smilgienė, Chicago, 
111., Angelė Bukšnis, Mason, 
Mich., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Juozas Linartas iš St. Pe
tersburg Beach, Fla., užpre
numeravo vieneriems metams 
„Draugą" sūnui inž. Joseph 
Linartui, gyv. Orland, Florida. 

x Maistas šv. Velykoms pri
statomas į namus Lietuvoje. 
55 SVARAI: dešros, sūris, alie
jus, kava, cukrus, vaisiai ir 
kt. - $85. 22 SVARAI vien 
tik mėsos gaminių — $85; 11 
SVARŲ dešrų, 6 dėžutės 
amerikietiškos kavos — $58. 
Prie visų siuntinių galima pri
dėti aspirino ir vitaminų. 
Transpak, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Jeigu norite, kad J ū s ų 
siuntiniai pasiektų Lietuvą 
Velykoms, siųskite iki kovo 6 
d. per ATLANTA IMPORT EX-
PORT: siuntinio, sveriančio 
virš 100 svarų 1 sv. persiuntimo 
kaina — 69 centai už svarą; 
lengvesnių siuntinių — 79 cen
tai. Siuntinius galima atsiųsti 
UPS. Sunkiems laikams Lietu
voje atėjus, pasiteiraukite dėl 
skubiau pristatomų maisto 

x Priešrinkiminis pobūvis siuntinių bei greitųjų siuntinių, 
(fund raiser) rengiamas Vikto- Taipogi, neilgai trunkant, per-
rui L'tarai, kandidatuojančiam siunčiami pinigai doleriais Jūsų 
į 12 ,.Ward committeeman" res- giminėms Lietuvoje. Čia už 

ansamblis tuo atžvilgiu yra 
labai laimingas 

Prieš keletą me*ų Dainavos 
nuolatiniu dirigentu tapo 
jaunas ir gabus muzikas Darius 
Polikaitis. Atrodo, kad šis 
bendradarbiavimas vienam ir 
kitam išeina į gerą — Darius 
yra patenkintas ansamblio 
lygiu, o Dainava yra labai 
patenkinta turinti tokį ener
gingą vadovą. Be Dariaus suge
bėjimų ir vadovavimo, Dainavos 
ansamblis irgi būtų seniai iši
ręs. Dainava tikrai negali 
gyventi be Dariaus, ir atrodo, 
kad Dariui Dainavos ansamblis 
irgi labai reikalingas. Su Da
rium priešakyje Dainava toli 
nueis ir dar ilgai gyvuos. 

Nuo rudens iki dabar Daina
vos ansamblis yra pasirodęs 
keletą kartų — Washingtone, 
D.C., Šiluvos koplyčios 25 metų 
jubiliejaus iškilmėse (koncertas 
ir iškilmingos šv. Mišios) bei 
komp. J. Žilevičiaus minėjime 
Jaunimo centre. Dabar an
samblis ruošiasi naujam kon
certui kovo 8 d. — paremti Jau
nimo centrą ir duoti ansambliui 
progos toliau veikti. Liepos 
mėnesį dalyvaus šokių šventėje. 
Toliau ateities planai dar ne
aiškūs, bet jie labai priklausys 
nuo Dariaus galios, pačio choro 
jėgų ir valdybos bei narių entu
ziazmo. Buvo kalbėta apie 
kelionę į Lietuvą, apie naujus 
spektaklius, apie koncertus su 
kitais chorais ir net jau apie 50 
metų gyvavimo sukaktį ir 

paminėjimą. 
Ir Dainavos ansamblis ir Jau

nimo centras nori toliau veikti, 
gyvuoti ir išsilaikyti. Nei 
vienas, nei kitas nenori užsi
daryti ir nieko nebedaryti. 
Jaunimo centras ruošia kon-

x Antanina Repšienė, Chi
cago, 111., lietuviškos spaudos 
bendradarbė. „Draugo" garbės 
prenumeratorė, su prenumera
tos pratęsimo mokesčiu parėmė 
dienraštį su 30 dol. auka. Labai 
dėkojame. 

certą, Dainavos ansamblis 
atlieka programą. Tokiu būdu ir 
vienas ir kitas turi ką veikti — 
Jaunimo centras neužsidaro, o 
Dainavos ansamblis turi progos 
parodyti savo sugebėjimus 
Chicagos visuomenei. Taigi 
Dainavos ansamblis kviečia 
visus dainą mylinčius žmones 
ate i t i į Jaunimo centro 
ruošiamą koncertą kovo 8 d. 
Visą programą atliks atjaunėjęs 
Dainavos ansamblis su diri
gentu Darium Polikaičiu. Kar
tu ir atskirai pasirodys sol. 
Dana Stankaitytė. Bus moterų 
choras, jaunimo choras ir vyrų 
oktetas. Girdėsime Vanagaičio, 
Žilevičiaus, Gailevičiaus, Bra
žinsko, J. Strolios. Banaičio, 
Gudavičiaus, Budriūno, Jonušo 
ir Polikaičio kūrinius. 

Taip, koncertų paskutiniu 
metu Chicagoje yra labai daug, 
bet šitas bus neeilinis — visą 
programą atliks vietiniai talen
tai, t.y. ne iš Lietuvos atvy
kę ansambliai. Viskas bus 
atlikta sklandžiai, linksmai ir 
tobulai. Paremkime savus (ne 
tik visus atkeliaujančius an
samblius iš Lietuvos) ir pri-
pildykime Jaunimo centro salę. 

Dainavos ansamblis ir Jau
nimo centras labai kviečia visus 
gausiai dalyvauti šiame pavasa
riniame koncerte. Būtų tikrai 
gaila, jeigu salėje sėdėtų mažas 
būrelis besidomaujančių. At-
jauskit ir supraskite choristų ir 
pačio dirigento — čia daug laiko 
ir darbo įdėta į visą pasi
ruošimą. Tikimės nuo scenos 
matyti tiktai užpildytas vietas. 
Iki malonaus ir smagaus 
pasimatymo Jaunimo centre 
kovo 8 d. 3 vai. p.p. Bilietai 
gaunami Vaznelių Prekyboje. 

Rita Likanderytė 

LB CICERO APYLINKĖS 
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Vasario 9 d. įvykęs Lietuvių 
Bendruomenės Cicero apylinkės 
suruoštas Vasario 16-osios mi
nėjimas susilaukė rekordinio 
skaičiaus dalyvių. Po įspūdingų 

Mišių i parapijos salę atėjusieji 
buvo pasitikti karšta kava ir už
kandžiais, o Mišiose procesijoje 
dalyvavusiems vaikučiams 
buvo specialiai padengtas 
stalas, kur jie buvo vaišinami 
pienu ir obuolių sunka, jiems 
pasirinkus skaniausių sumušti-
nukų ir pyragaičių. Malonu 
buvo prie vaišių pasišnekėti ir 
su neseniai atvykusiu šioje 
parapijoje talkinti pranciškonu 
broliu Sebastijonu. Nuotaika 
buvo jauki, pakili, nes ir mes gi 
susirinkę nebe pavergtos, o 
tautų tarpe pripažintos tautos 
dukros ir sūnūs švęsti jos lais
vės šventę. 

Netrukus apylinkės pirmi
ninkas Raimundas Rimkus 
sukvietė besišnekučiuojančius, 
bepolitikuojančius susėsti . 
Priminęs, kad Lietuvoje Vasario 
16-oji švenčiama kaip valstybės 
atkūrimo diena, pirmininkas 
programai pravesti pakvietė 
Alvidą Baukutę, kuri pasipuo
šusi tautiniais drabužiais, 
sklandžiai pravedė minėjimo 
programą. Pakvietus parapijos 
chorą vadovauti Amerikos ir 
Lietuvos himnų giedojimui, po 
jų ji pakvietė kun. Kęstutį 
Trimaką sukalbėti invokaciją ir 
po to visus susikaupimu pa
gerbti žuvusius kovose už 
Lietuvos laisvę. 

Po tojau pakvietė prelegentą 
inž. Bronių Nainį, kuris skaitė 
paskaitą „Lietuvos atgimimas 
— išeivijos laidotuvės?" Jis 
kalbėjo, jog šiandien Lietuvai 
jau galint kalbėti savu balsu, 
išeivija nebėra reikalinga Lietu
vai kaip jos tikrasis balsas 
laisvajame pasaulyje. Pripažino, 
taip pat, jog dėl senatvės ir 
šiame krašte susidariusių 
šeimos ryšių daugumas pokario 
pabėgėlių nebegrįš Lietuvon. 
Pagaliau ir dauguma jų vaikai
čių čia, o ne Lietuvoje kurs savo 
ateitį. Tad šiandien lietuviškos 
organizacijos reikalingos ne 
Lietuvai vaduoti, o gyvą, sąmo
ningą išeiviją ugdyti. 

Šiandien gyvastinga išeivija 
nereikalinga Lietuvai vaduoti 
ar ją mokyti, bet vis tiek reika
linga jos interesams ginti užsie
nio kraštuose. Anot inž. Nainio, 
Amerikos lietuviai neturėtų 
pasitenkinti JAV skiriamais 
vos keliais milijonais visam Pa
baltijui, kai žydai jaučiasi galį 
prašyti net 10 bilijonų dol. 
Izraeliui. Be to, išeivijos lietu
viai turėtų ieškoti finansinės 
paramos Lietuvai ne tiek iš lie
tuviškų fondų, kiek iš kita
taučių fundacijų, kurios tik 
ieško progų padėti kraštams, 
kaip Lietuva. Bet norint, kad 
šiame krašte išliktų Lietuvai 
jautri išeivija, ji turi Čia turėti 
savą lietuvišką spaudą, kultū
rą ir mokyklas. 

Išsamioje paskaitoje Pasaulio 
lietuvio redaktorius Bronius 
Nainys pateikė daug aktualių 
minčių ir už tai minėjimo daly
viai jį šiltai įvertino gausiais 
plojimais. 

Pertraukos metu buvo 
renkamos aukos lietuvybės 
darbams remti. Sur ink ta 

publikonų sąraše. įvyks š.m. va
sario 28 d., penktadienį tarp 
6-10 v v Šaulių salėje. 2417 W. 
43 St. Visuomenė kviečiama 
.ausiai dalyvauti ir paremti lie
tuvį kandidatą į miesto savival
dybę. Auka 15 dol. asmeniui. 
Rezervacijas priima: V. Utara, 
312*47-0664 arba R. Darienė, 
312-297-5458. 

(sk.) 

pigią kainą galima nupirkti 
bilietus giminaičiams iš Lietu
vos atskristi į Chicago: viene
rius metus galiojantis bilietas 
tekainuoja 767 do le r ius ; 
užsukite, jei norite pratęsti 
vizas. ATLANTA IMPORT 
EXPORT, 2719 W. 71 St., 
Chicago, IL 60629 Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 
Dainavos meno ansamblis dainuoja J. Žilevičiaus minėjime Jaunimo centre. 
linksminti lietuviškomis dainomis kovo pradžioje. 

Pasiruošęs lietuvius 
\"uotr J . Tamulaičio 

3,077 dol., pažymėti paskirstyti 
ne vien Lietuvių Bendruome
nei, nors dauguma buvo ski
riama LB darbams. Stambiausi 
aukotojai buvo dr. Ferdinandas 
Kaunas — 600 dol. ir dr. Petras 
Kisielius - 500 dol. 

Nuotaikingą meninę progra
mą atliko dainininkas Algi
mantas Barniškis, akompanuo
damas sau kompiuterizuota 
klaviatūra. Pradėjęs programą 
graudžiomis partizanų ir trem
tinių dainomis, perėjo į links
mas ir ryžtingas Sąjūdžio dainas 
ir į linksmas progines dainas. 
Malonu buvo šią Vasario 16-ąją 
švęsti ne vien iškentėtų tautos 
kančių nuotaika, bet ir links
momis laisvės dainomis. 

Nors buvo gaila nutraukti A. 
Barniškio sukurtą linksmą 
nuotaiką, dėl vėlyvos valandos 
ta i turėjo padary t i pirm. 
Raimundas Rimkus, dėkodamas 
programos atlikėjams gausiai 
atsilankiusiems ir ypač daug rū
pesčio ir darbo įdėjusiems valdy
bos nariams ir jų talkininkams: 
Danutei Pareigienei, suorgani
zavusiai vaišes, Anelei Sulai-
tienei, talkinusiai prie stalo ir 
visoms, jas sunešusioms, Janinai 
Ruginienei, kuri rūpinosi salės 
papuošimu ir jai talkinusiam 
Mindaugui Baukui, valdybos 
sekretorei Onai Venclovienei, 
kuri šiam minėjimui suor
ganizavo programą bei kitiems 
valdybos nariams ir talki
ninkams, vadovaujamiems ižd. 
Ričardo Andrašiūno, rinku
siems aukas. 

Jiems buvo dėkingi ir Cicero 
bei apylinkių atsilankiusieji lie
tuviai, kurie grįžo į namus paki
liomis l ie tuviškomis nuo
taikomis, džiaugdamiesi mi
nėjimu. 

aj .z. 

NUOLATINIS 
APSIGYVENIMAS 

JAV-BĖSE 
Praeitais metais Valstybės 

departamentas laimėjimų būdu 
pasiskirstė 40,000 „žalių korte
lių" arba davė teisę asmenims 
nuolatinai apsigyventi JAV-
bėse. Šiuose laimėjimuose turi 
teisę dalyvauti ir Pabaltijo 
valstybių gyventojai. Praeitų 
metų korteles laimėjo 58 lietu
viai, 20 latvių ir 15 estų. 

Panašūs laimėjimai bus pra
vesta šiais ir a teinančiais 
metais. Kiekvieneriais metais 
bus paskirstyta dar po 40,000 
kortelių. Šiuo metu dar nėra 
pranešta, kada bus pravesta, 
yra tik paskelbta, kad ir šiais 
metais 40% šių laimėjimų 
kortelių bus atiduota Šiaurės 
Airijos gyventojams. Šiais 
metais leidžiama dalyvauti ir 
Kanados gyventojams. Taip pat 
yra pranešta, kad laimingieji 
bus parinkti iš visų praneštame 
periode susiųstų laiškų — 
prašomų ir kad šiais metais bus 
galima asmeniui siųsti tik vieną 
laišką — prašymą. Iki šios 
dienos dar nėra pranešta, kada 
šis laimėjimų laikas išsiųsti 
prašymus — laiškus bus ir dar 
nėra jokių formų, kurias reiktų 
užpildyti. 

Kada Valstybės departamen
tas paskelbs laiką ir taisykles 
pranešime apie tai spaudoje, 
kad daugiau lietuvių galėtų 
pas inaudot i . Je igu būtų 
klausimų tuo reikalu prašome 
kreiptis į JAV LB Socialinių 
reikalų tarybą — vyresniųjų 
centrą. 

Suinteresuotiems atgaut i 
savo turtą Lietuvoje. Lietuvos 
valdžia pareiškimų padavimo 
laiką pratęsė iki šių metų kovo 
31 d. Pareiškimų blankų ir 
informaciją šiuo reikalu galite 
gauti Socialinių reikalų tary
boje — Vyresniųjų centre. 

Birutė Jasa i t i enė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


