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Staigmena Lietuvos 
rinkimuose 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius, spalio 26 d. (Elta) -
Sekmadieni visose 71 rinkimų 

apygardose įvyko rinkimai į 
Lietuvos Respublikos Seimą ir 
referendumas dėl konstitucijos 
projekto. Preliminariniais duo-
menimis,balsuoti atėjo apie 73% 
rinkėjų iš 2,501,100 turinčių 
balso teisę. Jie turėjo išrinkti 
141 Seimo narį iš daugiau kaip 
1,200 kandidatų. 

Preliniinariniais duomenimis, 
kur iuos pateikė Vokietijos 
sociologinės apklausos firma IN
FAS, apklausinėjus iš balsa
vimo punktų išeinančius 15,000 
balsuotojų daugiausiai rinkėjų 
balsų daugiamandatėje apygar
doje gavo Lietuvos Demokratinė 
Darbo Partija (LDDP) — 39.9%. 
Tai reiškia, kad Seime jai jau 
garantuotos 33 vietos iš 70 
skirtų daugiamandatei apygar
dai. LDDP susikūrė 1990 gruo
dyje iš savarankiškos Lietuvos 
Komunistų partijos. Šiuo metu 
LDDP yra pati didžiausia par
tija — ji turi apie 15,000 narių. 
Jos pirmininkas — Algirdas 
Brazauskas. 

Toks rezultatas netikėtas. 
Buvo prognozuojama, kad pir
masis bus Sąjūdis, kurio pir
muoju kandidatu įrašytas Aukš
čiausiosios Tarybos ir Sąjūdžio 
garbės pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Sąjūdžio koalicija 
(Sąjūdis, Žalioji partija, Lie
tuvos Respublikos Piliečių 
Chartija, trys sąjungos: Poli
tinių kalinių, Darbininkų ir 
Žemdirbių) gavo 22% balsų ir 19 
vietų Seime. Krikščionių demo
kratų partija gavo 13.4% balsų 
ir 11 vietų, Socialdemokratų 
Partija (LSDP) - 6.2% ir 5 
vietas, Lietuvos Lenkų Sąjunga 
— 2.7% ir 2 vietas. Daugiaman
datėje apygardoje varžėsi 17 
koalicijų, partijų, politinių 
organizacijų ir judėjimų, o į 
Seimą pateko tos, kurios su
rinko ne mažiau kaip 4% balsų. 
Tačiau Rinkimų įstatyme nu
matytos lengvatos nacionalinių 
mažumų junginiams, ir tai pa
dėjo į Seimą patekti lenkų 
Sąjungos kandidatams. 

„INFAS prognozės daugia
mandatėje apygardoje atitinka 
rezultatus, kuriuos gauname 
vienmandatėse apygardose" — 
pasakė Vyriausiosios rinkimų 
komisijos pirmininko pavaduo
tojas Vytautas Duoba. Pirma
dienio rytą gavus duomenis iš 
40 iš 71 apygardos paaiškėjo, 
kad šešiose laimėjo LDDP kan
didatai, po vieną kandidatą nuo 
Socialdemokratų ir Lenkų są
jungos. Kitose apygardose po 
dviejų savaičių įvyks pakarto
tiniai rinkimai, ir, kaip tai
syklė, vėl varžysis LDDP kan 
didatai su kitų partijų atstovais. 

Tapo aišku, kad vienmanda
tėje Kaišiadorių rinkiminėje 
apygardoje LDDP pirmininkas 
Brazauskas laimėjo prieš Są
jūdžio kandidatą, ekspremjerą 
Gediminą Vagnorių. Brazaus
kas šioje apygardoje laimėjo ir 
rinkimus į Aukščiausiąją Ta
rybą 1990 metų pradžioje. Iš
rinktas ir LSDP pirmininkas 
Kazimieras Antanavičius. 

Beveik 84% atėjusių į rin
kimus balsavo už Lietuvos kons
titucijos projektą. Iš viso „Taip" 
pasakė daugiau kaip 1,5 mili
jono rinkėjų. Kad projektas 
būtų priimtas, reikėjo gauti apie 
1.25 milijono balsų. Toks prita
rimas nebuvo prognozuojamas. 

Norvegija suteiks pagalbą 
Lietuvai 

Norvegijos vyriausybė priėmė 
sprendimą suteikti Lietuvai 
finansinę paramą, kuri įgalintų 
apsirūpinti energijos šaltiniais. 
Norvegijos Užsienio ministeri 
jos pranešime sakoma, jog 
Norvegija pirmiausia skiria 1.5 
milijonų kronų naftos pro
duktams pirkti, kad būtų pa
tenkinti būtiniausi ligoninių ir 
vaikų namų elektros energijos 
poreikiai. Artimiausiu metu 
Norvegijos vyriausybė apsvars
tys pasiūlymą skirti Baltijos 
šalims 100 milijonų kronų 
finansinę pagalbą. 

Antras Lietuvos-Lenkijos 
perėjimo punktas 

Ant Lietuvos-Lenkijos sienos 
pradėjo veikti antrasis perėjimo 
postas. Jis atidarytas Kalvarijų 
(Lietuva)-Budzisko (Lenkija) 
kelyje ir veiks iki lapkričio 9 
dienos, kol bus rekonstruojamas 
Lazdijų-Orodniki sienos perėji
mo postas. Naujuoju postu gali 
važiuoti tik krovininis transpor
tas su TIR CARNET dokumen
tais, tušti krovininiai automo
biliai, Lietuvos ir Lenkijos 
oficialios delegacijos, visų šalių 
diplomatai. Pirmą kartą istori
joje Lietuvos ir Lenkijos muiti
ninkai šiame poste dirbs drau
ge, todėl gerokai padidės auto
transporto pralaidumas. Kalva-
rįįų-Budziski postą nuolatiniam 
darbui planuojama atidaryti 
kitų metų viduryje. 

Gamtos stichija 

Nuo ketvirtadienio atsilankęs 
į Lietuvą ciklonas pridarė daug 
žalos energetikams, ryšinin
kams, transportininkams, miš
kininkams. Kai kuriuose rajo
nuose sniego danga jau siekia 
30 ir daugiau centimetrų. 
Neišlaikę sniego t rūksta 
telefono ir elektros perdavimo 
laidai, išversta šimtai stulpų, 
dėl įvairių gedimų neveikia apie 
250 telefono stočių, medžiai 
užvertė dešimtis kelių. Stichijos 
pasekmes tikimasi atitaisyti per 
šią savaitę. 

Nr. 210 

Lietuvos ministeris pirmininkas Aleksandras Abišala (kairėje) sveikinasi su Rusijos ministro 
pirmininko pareigas einančiu Jegor Gaidar.užpereitą savaite jiems susitikus Maskvoje tartis dėl 
kuro tiekimo Lietuvai. Lietuvos AT pirm. V. Landsbergis laiko Rusiją atsakinga už jo 
pralaimėjimą, nes sustojimas tiekti naftąydėl kurio Lietuvos žmonės kelias savaites iš viso neturėjo 
apšildymo, orui atšalus, be abejo prisidėjo prie jų noro pakeisti valdžią. 

Oficialios preliminarinės 
statistikos 

Viln ius , spalio 26 d. — 
Oficialūs preliminariniai Lie
tuvos Seimo rinkimų duomenys, 
į kuriuos neįeina vienos rin
kiminės apygardos balsai, paštu 
atsiųstieji ir užsieny gyvenan
čiųjų, suvesti pirmadienį 4:30 v. 
p.p., rodo, kad Lietuvos Demo
kratinė Darbo Partija surinko 
44.85% balsų, Sąjūdžio koalici
ja — 19.85%, Koalicija, į kurią 
jeina Krikščionių Demokratų 
Partija ir Politinių Kalinių ir 
Tremtinių Sąjunga — 11.71% ir 

Žydų kultūros sekmadieninis 
universitetas 

Atnaujino darbą sekmadieninis 
universitetas „Žydai ir žydų 
kultūra". Paskaitos skaitomos 
Vilniaus žydų nacionalinėje 
mokykloje, įėjimas laisvas. Pir
mąją paskaitą apie žydų kultū
ros erškėčių kelius buvusioje 
Sovietų Sąjungoje keturiomis 
kalbomis perskaitė leidžiamo 
laikraščio „Jerušalajim d'Lita" 
(„Lietuvos Jeruzalė") redak
torius Grigorijus Smoliakovas. 
Sių mokslo metų plane — refera
tai apie Vytauto Didžiojo privi
legijas žydams, judaizmą ir 
krikščionybę, apie pasaulinės 
žydų kultūros įžymiąsias asme
nybes ir kitas temas. (A.M.) 

Socialdemokratų partija — 
5.93%. 

Vienmadantinėse apygardose 
kandidatas turi surinkti 50% 
plius vieną visų balsų, kad 
gautų vietą Seime. Jei nei 
vienas kandidatas nesurenka 
tiek balsų, bus pravedami pa
kartotiniai rinkimai pasirinkti 
iš dviejų daugiausiai balsų 
surinkusių kandidatų. Pakar 
totiniai rinkimai bus pravesti 
57-iose apygardose už dviejų 
savaičių. (Kadangi** vienos 
apygardos rezultatai dar 
neatėjo, pakartotiniai rinkimai 
gali vykti 58-iose apygardose). 

Preliminariniai rezultatai 

rodo, kad vienmandatinėse apy
gardose LDDP jau turi 10 vietų, 
o Sąjūdis, Lietuvos Tautinė 
Sąjunga, Lietuvos Social
demokratų partija ir Lietuvos 
Lenkų Sąjunga — po vieną 
vietą. 

Europos Tarybos pasiųsta 
stebėtojų delegacija atvyko į 
Vilnių savaitę prieš rinkimus. 
Jens Thoft (iš Danijos), Europos 
Tarybos parlamentinės delega
cijos pirmininkas šį rytą pa
skelbė delegacijos išvadą: 
„Pirmųjų Lietuvos parlamen
tinių rinkimų išvada, nežiūrint 
labai sunkių sąlygų, gali būti 
!?ikoraa teisinga ir rodanti 
žmonių laisvą valią, tikintis, 
kad ši tvarka tęsis iki rinki
minio proceso galutinio užbai
gimo". 

Kanados LB apgailestauja 
Seimo rinkinių rezultatus 

Lietuvos AT pirm. Vytautas Landsbergis balsuoja aekmadienį.spalio 25 d., 
pirmuose Lietuvos Seimo riakimuose po Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo. 

Hull, Quebec, Kanada, spalio 
26 d. — Kanados Lietuvių Bend
ruomenės Valdžios reikalų 
raštinė Kanados ir JAV spaudai 
išsiuntinėtame spaudos prane
šime rašo, jog Kanados lietuviai 
yra giliai susirūpinę Lietuvos 
Seimo rinkimų rezultatais, 
stambiai laimint Lietuvos De
mokratinei Darbo Partijai. 

Pranešime rašoma, kad Lie
tuvos AT pirm. Vytautas Lands
bergis Rusijai priskiria savo 
pralaimėjimą. „Rusija aktyviai 
dalyvavo rinkimuose ir net 
neslėpė to. Jos ekonominis ir 
politinis dalyvavimas buvo aiš
kiai jaučiamas", sakė Lands 

Ispanų kankiniai 
paskelbti palaimintais 

Vatikanas, spalio 25 d. — 
Popiežius Jonas Paulius II sek
madienį paskelbė palaimintais 
122 kunigus, Ispanijos civilinio 
karo metu nužudytus kairiųjų 
Respublikos dalinių. 

Taip pat buvo paskelbta pa
laiminta 19-to šmtm. moteris 
Ekvadore, kuri kasdien gulėjo 
ant vinių, sukaltų į kryžiaus 
formą ir dėvėjo erškėčių vaini
ką, norėdama sekti Kristumi jo 
kančioje. 

Pamoksle popiežius sakė tuo 
norįs pagerbti visus šiame šimt
metyje kentėjusius gulaguose, 
kalėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose, kurie ten heroiškai 
įgyvendino tikėjimą, viltį ir 
meilę. 

Ispanai, nepritariantys šioms 
beatifikacijoms, sako, kad tie 
nužudymai turėjo daugiau 
bendro su politiniais dalykais, 
negu su tikėjimu. 

bergis, užsimindamas Rusijos 
staigų iškėlimą naftos kainų ir 
sustabdymą naftos tiekimo, dėl 
ko Lietuva liko visiškai be šildy
mo kelias savaites prieš rinki
mus. 

LDDP vadas Algirdas Bra
zauskas tačiau pareiškė, kad 
jokių nuolaidų Rusijai nebus dėl 
jų kariuomenės išvedimo iš Lie
tuvos, bet jis sakė, kad reikia 
ieškoti kompromisų ekonomi
kos ir prekybos srityje. 

Kanados LB vicepirmininkas 
valdžios reikalams Algimantas 
Eimantas pareiškė: „Mes į šių 
rinkimų rezultatus žiūrime kaip 
į žingsnį atgal Lietuvai. Vakarų 
demokratijos nepakankamai 
padėjo ankstyvuosiuose Lie
tuvos nepriklausomybės eta
puose ir tai atvedė Lietuvą į 
sunkius ekonominius laikus. Jis 
tačiau pridėjo, kad Kanados 
lietuviai yra dėkingi Kanados 
valdžiai užjos pagalbą Lietuvai 
iki šiol ir tikisi, kad ši pagalba 
ir toliau tęsis. 

Lietuvos Seimo veidas 
dar neaiškus 

Priklausys kas su kuo padarys 
koalicijas 

Vilnius, spalio 25 d. (Reuters) 
— Preliniinariniais duomenimis 
neatrodo, kad rinkimai bus 
pakeitę politinio susiskaldymo 
aklavietę, kuri paskutiniuoju 
metu pralyžavo Lietuvos Sei
mą. Vokiečių firmos apklausi
nėjimas 15,000 žmonių, išei
nančių iš balsavimo vietų, rodo, 
kad tuo tarpu Lietuvos Demo
kratinė Darbo Partija (LDDP), 
susikūrusi iš buvusiųjų komu
nistų, laimėtų 32% balsų, Są
jūdis — 27%. Tai dar ne oficialūs 
duomenys; tie bus paskelbti tik 
pirmadienio rytą. 

„Šie rezultatai yra geresni, 
negu tikėjomės, bet jie rodo, kad 
parlamento sudėtis dar neaiški. 
viskas priklauso nuo to, kas 
sudarys koalicijas su kuo", 
pareiškė LDDP pirmininko pa
vaduotojas Gediminas Kirkilas 
per Lietuvos televiziją. 

Iš viso 17 partijų konkuravo, 
rinkimuose, siekdamos pasida
linti 141 Seimo vietomis. O 
paskutinius kelis mėnesius dėl 
partinių susiskaldymų maždaug 
lygiomis, parlamente buvo labai 
sunku pravesti kokius nors nau
jus : įstatymus. 

Daugumas Lietuvos gyvento
jų nusivylė politikieriais, kurie 

nepagerino jų pragyvenimo 
standarto ir nepajėgia padaryti 
konkrečių sprendimų, kurie 
įvestų reformas ir išgelbėtų 
kraštą iš ekonominės krizės. 
Pramonės ir ūkio gamyba kas 
mėnesį dramatiškai krenta, 
infliacija nepažabota ir kuro 
trūkumai žiauriai kamuoja gy
ventojus, žiemai artėjant. 

Politikos žinovai sako, kad 
naują koaliciją gali dominuoti 
arba LDDP arba Sąjūdis. 

Rinkiminės kampanijos metu 
Sąjūdis rodė į augančią 
konservatyzmo grėsmę Rusijoje, 
kviesdamas žmones jungtis į 
nepriklausomybės įtvirtinimo 
darbą, puoselėjant ekonominius 
ryšius su Vakarais. 

Lietuvos santykius Rusija ap
sunkina Lietuvoje likusieji rusų 
kariuomenės daliniai. Nepade
da ir kuro krizė, kurią sukėlė 
Rusijos nesilaikymas anksčiau 
padarytų sutarčių, naftą par
duodant pasaulinėm kainom. 

LDDP vadas Algirdas 
Brazauskas nori pagerinti ry
šius su Rytais ir sušvelninti 
ekonominę reformą. Jis kaltina 
Sąjūdį už nusmukusį pragyve
nimo lygį ir tradiciniai stiprų 
buvusį žemės ūkio sužlugimą. 

J. Major šauksis pasitikėjimo 
pareiškimo dėl Maastricht 

sutarties 
L o n d o n a s , spalio 25 d. 

(Reuters) — Britanijos ministras 
pirmininkas John Major pagra
sino savo kritikams jo paties 
Konservatorių partijoje, kad 
šauks generalinius rinkinius, jei 
jie nerems Maastricht sutarties 
dėl Europos susijungimo. Tuo 
pagrasinimu min. pirm. John 
Major, kuris pereitą savaitę 
pareiškė ultimatumą Maastricht 
sutarties neremiantiems jo par
tijos nariams: remkit mane ar
ba meskit mane, priminė artė

jantį balsavimą Parlamente už 
ar prieš Maastricht sutartį, ku
ris bus ir juo pačiu pasitikėjimo 
parodymas. 

Londono Sunday Times 
laikraštyje buvo rašoma, kad 
buvusi min. pirm. Margaret 
Thatcher, prieš dvejus metus 
p a š a l i n t a iš valdžios, jau 
pasiruošusi pabandyti sugrįžti, 
je i premjero Major r izika 
nepasisektų. 

Valdžios pareigūnai sako, kad 
John Major, kuris šiuo metu 
eina Europos Bendrijos pirmi
n inko pa re igas , lapkričio 
mėnesį P a r l a m e n t e iškels 
balsavimui Maastrich sutartį. 

Konstitucijos projektas 
priimtas 

Vilnius, spalio 26 d. — 
Lietuvos balsuotojai sekmadienį 
vykusiame Lietuvos Konstituci
jos referendume priėmė naujo
sios Lietuvos Konstitucijos pro
jektą, praneša Lietuvos AT In
formacijos ir Analizės Centro 
Viešųjų Ryšių Grupė 5:15 v.v. 
išsiųstame pranešime. Prelimi
nariniai referendumo duome
nys, į kuriuos neįeina vienos 
rinkiminės apygardos rezulta
tai, paštu atsiųsti balsai bei 
užsienyje balsavusiųjų duome

nys, rodo, kad apie 55% galin-
čiųjų balsuoti pasisakė už siū
lomąjį Konstitucijos projektą. 

Pagal Lietuvos įstatymus re
ferendumams pravesti, referen
dumui praeiti reikia pusės visų 
galinčiųjų balsuoti balsų plius 
vienas balsas. Preliminariniai 
duomenys rodo, kad iš 2,452,717 
balso turinčiųjų, 1,796,561 
balsavo referendume. Iš jų, 
1,350,688 pasisakė už siūlomąjį 
Konstitucijos projektą, 390,895 
pasisakė prieš. 

Pradėdamas debatus apie sutar
tį, Major mes iššūkį savo parti
jos nariams jį pašalinti iš 
valdžios, jei jie nerems sutarties, 
ir tuo atveju jis paskelbs gene
ralinius rinkimus. 

Praėjusį balandžio mėnesį 
Konservatorių partija buvo 
išrinkta jau ketvirtą kartą, bet 
jos dauguma Parlamente tėra 
tik 21 vietų. Daugelis Konser
vatorių partijos narių perspėjo 
Major nebandyti prastumti Ma-
astrichto sutarties priėmimą 
Parlamente ir net šiandien 
nerodo ženklo, kad pakeistų 
savo poziciją. 

Žemesniuose Parlamento rū
muose — House of Commons 
„vyks tikras karas apkasuose, 
jei jis šią temą užves. Mano 
kolegos ir aš esame pasiryžę 
priešintis tam (Maastricht) 
sutarties projektui", pareiškė 
Parlamento narys James Cran. 

Po keletos pralaimėjimų, 
norint pravesti savo vidaus 
programas, ir besitęsiant recesi
jai, dėl kurios jo populiarumas 
gyventojų tarpe nusmuko iki tik 
16%, min. pirm. John Major nu
tarė savo ministerystę pastatyti 
ant kanto dėl Maastricht sutar
ties. 

KALENDORIUS 

Spalio 27 d.: Vincentas, 
Sabina, Ramojus, Ilutė. 

Spalio 28 d.: Šv. Simonas ir 
Judas Tadas apaštalai, Anasta
zija, Gaudrimas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:15, leidžiasi 4:53. 
Temperatūra dieną 58 F (14 

C), naktį 42 F (5 C), dalinai 
saulėta. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS Į SVEIKATA, 6615 So. California A ve., Chicago, 111. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

APSISAUGOJIMAS NUO 
KATARAKTO (2) 
DR. ROMAS ULINSKAS 

Panagrinėsime taip vadinamą 
sniego aklumą. Šis aklumas su
sijęs su vitamino B2— ribofla-
vino trūkumu, kadangi dieta 
paprastai turi mažai ribofla-
vino, vadinamo B2, ir šviesa, 
atsispindėjusi nuo sniego, bū
dama labai stipri, suardo ribo-
flaviną akyje. Vitamino B2 turi 
mažai ar visai neturi šie pro
duktai: balta duona ir visi 
duonos-pyrago gaminiai, paga
minti iš pikliavotų — ne razavų 
miltų, taip pat makaronai, spa
geti, pica, pyragaičiai, pyragai 
ir tortai bei kiti produktai, 
pagaminti iš pikliavotų grūdų. 
Reikia atminti, kad pasteri
zuotas pienas, pasterizuotas 
sūris ir chemiškai išaugintos ar 
chemikalais laistomos daržovės, 
lygiai, kaip ir suplakti kiauši
niai, visi turi arba labai mažai, 
arba visai neturi vitamino B2. 
Nustatyta, kad visi vaisiai, 
sudžiovinti sieros dioksido 
pagalba, arba visai neturi, arba 
labai mažai turi vitamino B2, 
kadangi sieros dujos sunaikina 
ne tik riboflaviną, bet ir tiaminą 
(thiamin), niaciną ir praktiškai 
visus B grupės vitaminus. 

Labai svarbu pabrėžti, kad 
riebus maistas, dominuojąs 
Amerikoje, reikalauja padidin
to vitamino B2. Tai reikia 
nuolat turėti omenyje. Iš kitos 
pusės, daug baltymų turįs 
maistas sumažina vitamino B2 
poreikį. 

Vitamino A stoka yra įgimto 
aklumo priežastis. Kai kurie ne
normalumai tiek raumenyse, 
tiek kauluose atsiranda dau
giau dėl kepenų veiklos stokos, 
negu dėl vitamino A trūkumo. 

Panagrinėsime vitamino C 
svarbą. Vitaminas C turi svarbų 
vaidmenį akies audinio mi
tyboje. Vitaminas C sumažina 
ląstelių degimą. Stokojant 
vitamino C, susergama skor-
butu. Vitamino C netekimas 
akies sistemoje sumažina skys
čio pasigaminimą akies obuo
lyje. 

Viena iš vitamino C reikalin
gumo priežasčių yra ta, kad 
vitaminas C atstato cementą 
tarp celių visuose kūno audi
niuose. 

Anglų leidžiamas žurnalas 
mitybos klausimaie aprašo trijų 
anglų mokslininkų tyrimus 
apie vitamino C koncentraciją 
smegenyse, akių lęšiuke ir akies 
skystyje, antinkstinėse liaukose 
ir blužnyje. 

Vitaminą C kūnas ilgiau iš
saugoja smegenyse ir akies lę
šiukuose. Tai rodo, kad vitami
nas C yra labai svarbus nor
maliai smegenų ir akių veiklai. 
Smegenys, kaip žinome, yra 
svarbiausia nervų sistemos da
lis. Kataraktas gi atsiranda 
akies lęšiuke, kai jis, stoko
damas vitamino C, sudrumstė-
ja. 

Jau seniai dauguma tyrinė
tojų nustatė, kad didelės dozės 
vitamino C apsaugoja nuo kata 
rakto vystymosi jautresniems 
žmonėms ir iš lėto pristabdo ar
ba net pilnai sustabdo vysty
mąsi, kuris jau buvo prasidėjęs. 

1939 m. dr. Muhlmann su 
bendradarbiais Argentinoje 
tyrinėjo 60 pacientų ir gavo 90% 
iš jų gerus rezultatus. Tyri
nėdamas 113 pacientų su pasi
reiškusiu sentavės kataraktų, 
leidžiant kasdien po dvi serijas 
injekcijų nuo 50 iki 100 mg 
vitamino C kiekvienam dešim 

ties dienų laikotarpyje. Jie 
pasiekė išvados, kad toks gy
dymas yra veiksmingas ir turė
tų būti taikomas beprasidedan
čiam kataraktui . Todėl visi 
valgykime vaisius ir daržoves, 
tada jose esantis vitaminas C. 
saugos mus nuo katarakto. 

Kiti tyrinėtojai teigia, kad 
sveikos akys, o taip pat ir kūnas 
bus, jei prie vitamino C dar pri
jungsime ir vitaminus E ir P. 
Vitaminas E stiprina akies rau
menį ir sugeria deguonį, o vita
minas P — stiprina arterijų 
sieneles ir apsaugo smulkiau
sias kraujagysles-kapiliarus nuo 
trapumo. 

Pažymėtina, kad valgant įvai
rų natūralų maistą ir gauti vi
taminai iš jo, didžia dalimi, ap
saugos nuo katarakto, todėl ir 
patariama valgyti daugiau 
natūralaus maisto, kuriame yra 
anksčiau minėti vitaminai. 
Toks maistas apsaugos ir nuo 
kitų ligų. 

Apsisaugojimui nuo katarak
to ir glaukomos reikia valgyti 
penkis ar šešis kartus per dieną 
daržovių mišrainių. Kiekviena 
jų turi susidėti iš 8-10 įvairių 
daržovių, kurios čia bus išvar
dintos ir kurias galima pasi
rinktinai kaitalioti. Reikia at
siminti, kad šios daržovės turi 
būti valgomos ne virtos, o švie
žios. Tai yra šios daržovės pasi
r inkt inai : salotos, salierai, 
agurkai, ridikai, petražolės, 
kopūstai, špinata i , čerukai 
(režukai), pupelės (žalios), 
štarelis (escarole), svogūnai, 
burokėliai, pomidorai, pipirai, 
kalafiorai, žali žirneliai, mor
kos, ropės, begalvis kopūstas 
(kale), daržinė cikorija, čes
nakai, šparagai, broccolli. 

Daržovių paruošimui reikia 
naudoti ne komercinius priedus, 
o obuolių bei vynuogių actą, 
aliejų ar kiaušinių baltymus su 
daugelių įvairių, galimai be-
druskių, prieskonių. Turintiems 
padidintą kraujo spaudimą nie
kada nevartoti druskos ar prie
skonių, kuriuose jos yra. 

Mažiausiai t r is kartus dieno
je reikia valgyti pilnų grūdų 
įvairiausius j avus : avižas, 
miežius, kviečius , rugius , 
grikius, soras, sezame, sėmenis, 
alf-alfa, džiovintas slyvas, 
razinas, persikus, abrikosus, 
datules, figas. 

Vaisius supjaustykite į mažus 
gabalėlius. Rūpestingai sumai
šykite vaisius ir javainius kar
tu. Nekepkite ir nevirkite, o 
pamerkite vandenyje (jei galite 
šaltinio vandens) vienai 
nakčiai. Pripilkite pieno šalto ar 
šilto (niekada karšto), jei norite. 
Valgykite gausiais kiekiais, 
kaip dar daro alvudiečiai. Minė
tus valgius papildykime šviežio 
banano riekelėmis arba sezoni
niais vaisiais. Mitybiniu požiū
riu tai yra tobulas maistas. Pri
pratus prie tokio maisto, pa
jusime, kad jis turi ir puikų 
skonį. 

Mišinį galima paruošti visai 
savaitei ir laikyti šaldytuve. Gal 
būt visi 15 sudėtinių dalių 
nebūtinai iš karto. Bet atmin
kime, kad užimtiems žmonėms 
palaikyti gerame stovyje savo 
sveikatą natūraliu, nekeptu bei 
nevirtu maistu šiais moderniš
kais laikais šis kelias yra ir 
saugus ir patikimas. 

Žmonėms, turintiems silpnės 
nius dantis, džiovintus vaisius 
ar javainius tikslinga sumalti. 

Lietuvos Vaikų Vilt is komiteto globojami vaikai bei t ėva i prie lėšų 
Gražinos L iau t aud namų. 

komisijos pirm. 

prieš sumaišant. Elektrinis 
malūnėlis atima tam tikslui 
labai mažai laiko. 

Papildomai galite pridėti dar 
šviežių riešutų. Tokia mityba 
pastebimai pagerins jūsų svei
katą. 

Šis 15-kos produktų maistas 
turi reikiamą vitaminų A,B,C, 
E,K ir P kiekį. Papildykite šį 
maistą vitaminu D, kurio yra 
žuvyse, silkėse, piene ir jo 
produktuose. 

Šitokį maistą pataria ALVU-
DAS savo kiaušinio baltymo, 

nugriebto pieno ir vaisių-dar-
žovių pavidale, tai ovo-lacto ve
getarinis maistas. Jis turi pa
keisti lietuvių dabar dažnai 
vartojamą neapsaugantį nuo 
katarakto ir sklerozės maistą. 

Dabar vis dar sveikai besi-
jausdami, bėkime už akių vė
žiui, sklerozei ir kataraktui, 
pradėdami misti skaniu ir vege
tarišku maistu — kad ir ALVU-
DO dieta ir būtinai kiekvienas 
parodykime savas akis akių 
gydytojui, nors ir dar šviesias 
jas turėdami. 

KOL DAR LAIKAS - NĖ VIENAS 
NEBŪKIME PAIKAS (2) 

CHIRURGAS, DR. 
ANTANAS ADOMAVIČIUS 

Žmogaus sveikaton sugrį
žimas — atsistatymas normon — 
reabilitacija apima dvejopą 
kiekvieno asmens elgesį: 

1. nuc mažens nesugadinimą 
sveikatos, tai yra negerovių iš-
vengimą-profilaktiką ir 

2. jau kuo nors sunegalavus — 
sulopymą-reabilitaciją. 

Visi žinom, kad ne laikas 
šunis lakinti, kai jau laikas 
medžioklėn eiti. Bet čia ir pri
einame, kur šuo yra pakastas: 
tik išmintingas medžiotojas šunis 
pakankamai prižiūri, palakina 
visą laiką. Taip ir išmintingas 
žmogus elgiasi. Jis nemenkina 
savo sveikatos, o sunegalavęs 
visa jėga stengiasi lopytis. Vi
siems žinomas faktas, kad žmo
gaus pilnos sveikatos pagrindų 
statymas prasideda dar prieš 
jam užgimstant. Jauni tėvai 
turi būti sveiki, neužnuodyti 
tabaku, alkoholiu, narkotikais 
ar menku maistu bei įtampa — 
nusiteikimu neužnuodyti prasi
dedančio motinos įsčiose vaiko. 
Taip sveikai išnešiotą motina 
nesužalotai pagimdo ir po to abu 
tėvai maitina, augina ir moko 
naujagimį eiti dorybės keliu, 
nekenkiant sau, kitam ir aplin
kai. 

Tik taip auginamas išmintin
gų tėvų vaikas auga, būdamas 
atsparaus kūno, proto ir nusi
teikimų nesklandumams. Tai ir 
yra tas, dar sveikam žmogui 
esant, bėgimas už akių visoms 
negalėms. įskaitant ir dvasines. 
Kiekvienas paauglys įpratina
mas j maldą — susikaupimą — 
meditaciją, kad ir taip nusi
teikiant: „Tvėrėjau, iš dėkin
gumo Tau už malones aš sten
giuos, dorybės keliu eidamas, 
nekenkti sau, kitiems ir ap
linkai". 

Taip jauną žmogų pratinant į 
teigiamą nusiteikimą, bus 
bėgama už akių įvairiopiems 
kūno, proto ir jausmų — dvasi
niams negalavimams. Žmogaus 
susitvarkymas — pati reabili
tacija <=n<?id' ' i i ' r i 7n i^ 

dvasinio, psichologinio ir 
socialinio negerumo savyje ir 
aplinkoje sutvarkymo. 

Pilnai sveikas ir kartu išmin
tingas asmuo auga tik pilnai 
sveikai — išmintingai ne tik 
kalbančių, bet ir besidarbuo
jančių tėvų ar artimų aplinko
je. Grąžinkime šeimon išmintin
gumą — šeimos pilnavertišku
mą — išnyks kaip dūmas visoks 
kriminalas gatvėse. Išmintingi 
namai reikalingi Amerikai ir 
Lietuvai, o ne vien policininkų 
gausinimas, kalėjimų statymas, 
bausmių didinimas... 

Ne vien iš gatvių reikia kri
minalistą šalinti, bet būtina 
reabilituoti šeimą, kad ją suda
rytų ne tik abu tėvai, bet ir 
seneliai, kad šeimos narių 
išmintingumas ugdytų išmin
tingus asmenis, kas dabar 
rečiau pasitaiko. Kai šeimą 
augina kriminalistas, tai jokia 
jų reabilitacija pavidale baus
mių, kalėjimų, policijos krimi
nalo nesumažins. Jis augs, la
pos, šaknysis ir žydės, kaskart 
vis kartesnius vaisius vesda
mas. 

Taip Šiam krašte, na ir mūsų 
Tėvynėje varginančio kriminalo 
atsikratymas yra pirmiausiai 
šeimos sutvarkymas —jos reabi
litacija. Nu< "ieimos — nuo joje. 
kaip minėta, dar negimusiųjų 
tvarkymo ims gerėti visų pilna 
sveikata. 

Kol šeima išmintingai augina 
vaikus ir dar šių dienų mokslu 
juos praturtina ir kai tokių 
greičiau ir gausiau užsiaugina, 
juos į atsakingas vietas išrenka 
— mūsų ir kitų gyvenimas ver
čiasi geron pusėn. Tada pilnai 
sveiki žmonas ne tik ilgiau, bet 
ir laimingiau gyvena. 

Dažnai sutinkam jaunus žmo
nes, kurie atrodo žymiai senesni 
ir atvirkščiai, matome senes
niuosius visai jaunus savo 
dvasia ir išvaizda. Štai devy
niasdešimtmetės su Šypsena 
pasakymas savo vaikui; ,,Sūne-
' surask m auna moterį, ir 

aš pamėginsiu sėkmingai lenk
tyniauti su ja." Prisiminkim tik 
tas mūsų motinėles — sengalvė
les, jos savu švarumu, darbš
tumu ir pavyzdingu visame ka
me gyvenimu mus, jaunesniuo
sius, žavėte žavi, vilioja sekti 
jų elgesiu, arba žvilgterėkime į 
mūsų seseles vienuoles: jų veido 
skaistumas sakyte sako apie jų 
vidaus grožį, jos, kaip bitelės, 
visos ilgai užlaiko sveiką ne tik 
kūną, protą, bet ir išmintingu
mą. Tai geriausias įrodymas, 
kaip per nuolatinį darbą gerai 
užlaikoma pilna žmogaus 
sveikata. 

Taip vienuoliškai paprastai ir 
aktyviai gėriui tarnaujant, esti 
įjautrinamas akcijai mūsų kū
nas ir protas, tai ir yra tas 
„magiškas" kelias pagyvenu
siam žmogui, iš laikant jo 
amžiną jaunatviškumą. Išmin
tingumas yra kiekvieno žmo
gaus vertingiausioji savybė. Tik 
neišmintingo pensininko akty
vumas mąžta, laipsniškai jo 
fizinis suglebimas didėja, jis 
tampa tingus, nerangus, jo 
judesiai esti nekoordinuoti, jo 
fizinė energija nesti pilnai iš-
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

naudojama. Tokie mano, kad 
visos viltys yra žlugusios, todėl 
jie tampa irzlūs, nemiega ir 
nusiminę. 

Geriausias vaistas nuo tokių 
negerovių yra poilsiaujant pa
stovus darbavimasis ir kūno 
pratimai, gimnastikavimas. 

Šalia proto aktyvumo, jausmų 
žmoniškumo, fizinis aktyvumas 
gali suteikti daug teigiamų 
emocijų ir nusiminusįjį atstatyti 
į normalaus žmogaus gyvenimo 
vagą. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Superlor. Sulte 402 

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos 

Sąskaitas siunčiame tiesiog Į Medicare 

pr ik lauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W 71 Street, Chicago 
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DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEl l lgot t Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weet A ve., Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin. Napervllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
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DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
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DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Puleakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

LAUKIA PASAULIO 
PABAIGOS 

Kada bus pasaulio pabaiga — 
to nežino net danguje angelai, 
bet buvo ir dabar yra, kurie 
„žino". Reuterio žinių agentūra 
pranešė, kad Australijoje, Port 
Jackson įlankoje, gyvenantis 
Adam Newman, 58 metų am
žiaus, žino, kad pasaulio pa
baiga bus spalio 28 d. Jis pat? 
panašus į biblinį Nojų, ilga barz
da ir nekirptais plaukais, tvir
tina, kad prieš 28 metus matė 
regėjimą, buvo raginamas sta 
tyti arką tiems, kurie tuo tikės 
ir norės išsigelbėti. Iki to laiko 
jis jau pastatė tris arkas ir 
baigia ketvirtą. Netoli jo gyvena 
pastorius Čang Hun Jo, kuris su 
savo pasekėjais tuo tiki, t u 
abejoja, ar tikrai spalio 28 ir bu; 
baisus potvynis ar kas blogiau. 

Adam Newman savo tvirtini 
mus bando pagrįsti, kad į vieną 
jo arką jau iš visur renkasi 
pelės, katinai ir balandžių 
negali apsiginti. Gyvuliai, jis 
sako, nelaimę nujaučia. Apie 
būsimą pasaulio pabaigą sužino
jo žmonės ir Pietų Korėjoje. 
Viena sekta. Reuterio žiniomis, 
turinti 100,000 pasekėjų, su 
nerimu taip pat laukia spalio 28 
dienos. 

Ta proga verta prisiminti, kad 
pasaulio pabaigos laukė ir ne
sulaukė ir mūsų laikais jau 
daug kartų. Atsimenam, kai 
prieš keletą metų Amerikos 
vakaruose rinkosi žmonės 
dykumoje, įsikasė į žeme ir vis 
laukė ir laukė. 

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

3900 w. as st . t a t <708) 422-0101 
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DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
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DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave , Hickory Hills. IL 
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Vai pagal susitarimą 
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DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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D r . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 
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5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago 
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Vakaiais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 7 la t Stroat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2 7 Antr ir 

ketv 9 ' ~ Penkt 2 7 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 
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Chicago. IL 60629 
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Kol nėra vėlu, 

REIKIA IR SAVO 
NAMUS PATVARKYTI 

VOKIEČIAI APIE LIETUVĄ IŠEIVIJOS DAILININKAI DALYVAUS 
VYDŪNO JUBILIEJUJE 

Kadangi gyvename Ameriko
je, čia mūsų vaikai užaugo ir čia 
mūsų šaknys yra giliai įleistos, 
tad mes turime ir savo gyvena
mo krašto gerove, ir ateitimi 
pasirūpinti. Dabar mes esame 
taip pasinėrę į Lietuvos reika
lus, kad užmirštame save ir 
savuosius namus. Jeigu nesusi
rūpinsime Amerikos ateitimi, 
tai greitai galime atsidurti 
tokioje padėtyje, kad ir prie 
geriausių norų nebebūsime eko
nomiškai pajėgūs Lietuvai pa
dėti. Yra gana rimtų ekonomis
tų, kurie, stebėdami ekonominio 
gyvenimo nuosmukį, pranašau
ja, kad 2020 metais Amerika at
sidurs Brazilijos lygyje. Ir dėl to 
nereikėtų stebėtis. Trijų trilijo
nų dolerių skolos našta ir sti
priausius pečius palenkti gali. 

Ir mes gerai žinome, kad di
džioji skolos dalis ne Trumano 
ir ne Kennedžio laikais padary
ta (o vis bandoma demokratams 
tą „spenderių" etiketę prisegti). 
Bet ji as t ronomiškai kilo 
tuomet, kai rinkiminėje platfor
moje jos sumažinimas buvo ak
centuojamas. Kai kalbama apie 
valstybines skolas, neužmiršta
ma ir „Sočiai Security" paliesti. 
Jeigu ji yra našta — tai ją rei
kėtų iš biudžeto atskirti. Bet to 
nedaro, kadangi į „Sočiai Secu
rity" kraitę visi savo nagus 
kiša. Kuomet „Sočiai Security" 
pinigai ir kitiems reikalams 
naudojami, tai mūsų vaikams jų 
gali nebelikti. Nepaisant to, 
biudžeto skylių vistiek nesuge
ba užkišti. O skola didėja! Šiuo 
metu Amerikos vidaus skola 
yra didesnė, negu viso Trečiojo 
pasaulio kartu sudėjus. Tad 
laikas susimąstyti! 

Tautybių spauda nėra skirta 
kurios nors partijos propagandą 
vest i . Tačiau , jeigu mūsų 
pensijų maistui ir medicininėms 
paslaugoms nebeužteks, tai 
spauda ir kiti lietuviški reikalai 
nukentėti gali. Dabar jau yra 
paskelbta, kad nuo sausio 1-mos 
dienos „Sočiai Security" iš
mokėjimai pakils 3%. Tai 
mažiausias pakilimas per še
šerius metus. Vidutiniškos pen
sijos padidės 19 dol. per mėnesį. 
O mediciniški patarnavimai per 
metus pakilo 7%. Būtų galima 
nekalbėti, jeigu tas pats matas 
būtų visiems vienodai taikomas. 
Bet taip nėra! Tokiu būdu kon-
gresmanų pensijos, kurios jau ir 
taip yra fantastiškos, dar gero
kai pakils. Federalinės pensijos 
pakils 3.2% ir tai ne 600-700 
dol., bet 5000-6000 dol. pensi
joms. Tad negalima sakyti, kad 
visi yra vienodai traktuojami, 
kuomet diržą tik patys netur-
tingiausieji susiveržti turi. 

Debatuose sakė: „Jeigu iškil
tų krizė, kam jūs patikėtumėte 
vairą?" Čia ir yra visa blogybė 
—jeigu dar nežino, kad kraštas 
jau išgyvena krizę. Tas pat yra 
su „atvirų durų" prekyba, ku
rios yra tik į vieną pusę atviros. 
Praėjusio mėnesio užsienio pre
kybos deficitas buvo 9 bil. 
dolerių. Į kur tad kraštas eina? 
Tie, kurie yra prie vairo, arba 
nuo kurių priklauso krašto eko
nominė politika, turėtų pavaikš
čioti po didžiąsias krautuves ir 
pažiūrėti, kieno gaminiais jos 
užverstos. Negalima užrištomis 
akimis krašto ekonomiką vai
ruoti. Amerikietiškų gaminių 
beveik nė su žiburiu negalima 
surasti . Vyriški viršutiniai 
marškiniai gaminti Taiwane, 
Thailande, Banglandeshe, Ko
rėjoje ir Indonezijoje, bet beveik 
negalima rasti amerikietiškų. 

Tas pat yra ir su elektronika. 
Kai atvykome į Ameriką, tai 
pirmaisiais metais daug mūsų 
moterų nuėjo į siuvyklas dirb
ti. Ką jos dabar darytų, kai visos 
įmonės į Meksiką ir kitur iš
sikėlė! 

Rinkimai turėtų būti at
siskaitymo laikas, kuomet rei
kėtų „pelus nuo grūdų atskirti". 
Bet taip nėra! Todėl Washing-
tonas ir yra pi lnas tokių 
žmonių, kurie tik savo, o ne 
visuomenės reikalais rūpinasi, 
įvairūs politikieriai gerai žino, 
kad žmonių atmintis (tai taiko
ma amerikiečiams) yra labai 
trumpa. Ypač kai vyksta beisbo
lo ar futbolo pusfinaliai arba 
baigiamosios varžybos, tai tuo
met galima banką išplėsti ar net 
Michigan g-vės tiltą ardyti ir 
niekas dėl to daug galvos ne
kvaršins. Didžioji dalis ameri
kiečių net nežino, kad atlygini
mų skalėje amerikiečiai dar
bininkai iš pirmos vietos jau vos 
į dvyliktąją tepateko. O jeigu 
kas nors jiem tai primintų, tai 
net įsižeistų, nes būtų pati 
jautriausia tautinė styga palies
ta. Politikieriai, tai žinodami, 
visokiais būdais — melu ir paža
dais — rinkimus laimėti nori. O 
po to daug rūpintis nereikia, nes 
ketveri metai yra garantuoti. 

Įvairūs politikieriai gali 
nesirūpinti, kadangi per tuos 
ketverius metus jie gali tokį 
kraitį susikrauti, kad galėtų be 
rūpesčių iki gyvos galvos gyven
ti. Jeigu to posto ir netektų, tai 
nueitų į kokią kompaniją, ku
rios interesus gynė. O mes, 
balsuotojai, jeigu žiopsosime, tai 
galime pasilikti su praplyšusio
mis kelnėmis stovėti. Būdami 
amerikiečiai balsuotojai, mes 
turime rūpintis ne tik visu 
pasauliu, bet pirmoje vietoje 
savo reikalais, ypač kad pasku
tiniuoju metu Amerikos reika
lai buvo visai užmiršti. Ameri
kiečiams Panamoje ir Irake 
tvarką darant, Amerikos gatvės 
ir gyvenvietės į nusikaltėlių 
rankas pateko. Gatvės, vedan
čios į miestų centrus, yra net 
dienos metu pavojingos. Ne tik 
autobusu keliaudamas nežinai, 
kuomet gali būti apiplėštas, bet 
ir automobiliu važiuojant gali
ma į kryžminę ugnį papulti. O 
ginklų kontrolės dar vis nega
lima įvesti. Begindami medžio
tojų ir „sportininkų" teises, net 
„Kolašnikovus" ir bazukas le
galizuoti nori. Visų laisves gi
nant, vaikai net į pradžios mo
kyklą be rizikos nueiti nebegali. 

Tie, kurie prie vairo yra, pavo
jaus nemato ir jokių programų 
neturi. O į rinkimus eina šūkiu: 
„Pasitikėkit manimi". Kaip 
galima tokiems tikėti, kurie 
nežino, kas darosi gatvėse ir 
šeimose, kurių duondaviai dar
bo neturi ir galimybių nebenu-
mato, kadangi įmonė, kurioje 
beveik visą amžių dirbo, į 
Meksiką išsikėlė; bedarbių eilė
se stovi ne tik mokyklas nebai
gusieji, bet ir su univer
sitetiniais diplomais. O mes, 
lietuviai, turime žiūrėti, kad 
būtų išrinkti tie žmonės, kurie 
mus ne tik rinkimų metu prisi
mena. Lietuvai mūsų ir Vakarų 
pagalba dar bus reikalinga. Tu
rime žiūrėti, kad nebūtų išrink
ti tokie, kurie rusų mažumos 
klausimais yra labai susirūpinę. 
Tokie yra arba nepakankamai 
informuoti, arba dar tebėra im
perijos rėmėjai. Neturime ati
duoti balsų tiems, kurie nekalba 
apie kariuomenės išvedimą, bet 
mažumų teises. 

J . Ž. 

Keliaujam mes į Lietuvą, ke
liauja ir Klaipėdos vokiečiai į 
savo gimtines. Nenuostabu, kad 
kelionių įstaigos vokiečių trem
tinių spaudoje garsina išvykas 
laivu, autobusu, lėktuvu ar ge
ležinkeliu į „Memellandą", 
apsistojimą nurodydamos dau
giausia Kuršių Neringoje, Pa
langoje ir Klaipėdoje. 

Nevisuomet vokiečiai paten
kinti kelione, ypač važiuodami 
į savo gimtinę autobusais. Mano 
art imo miesto dienraštyje 
„Mannheimer Morgen" spalio 
15 d. išspausdintas Kurt Richter 
atviras laiškas redakcijai, pa
vadinant jį „Erfahrung im Me-
melland" — Patyrimas Klaipė
dos krašte. Autorius rašo: 
„Mūsų bičiuliai lietuviai auto
mašina nuvežė mus į Tilžę. 
Vokiška markė ir vietinių kalba 
atvėrė mums plačiai duris. Tilžė 
labai apleista. Vėliau pasiekėm 
Heinrichsvvalde (rus. Slavsk), 
pamatydami virš gatvės ištiestą 
užrašą „Heinrichswalde — 700 
metų" Lietuviai, gyvendami 
kartu su rusais veteranais, šią 
sukaktį šventė kaip vietovės 
lietuviškumo įrodymą bei Lietu
vos pretenzijas j Rytprūsių 
žemę". 

Grįžimas į Vokietiją ėjo Kau 
no-Suvalkų keliu. Autoriaus 
nuomone, Lietuvos-Lenkijos pa
sienyje vyko laisvės apiplėši 
mas: per 40 lenkiškų autobusų, 
apie 50 sunkvežimių ir per 100 
automašinų laukė įvažiavimo i 
Lenkiją, irtai be paprasčiausių 
sanitarinių sąlygų. 

Po 26 valandų laukimo vokie
čių autobusas ir du kiti vokiški 
autobusai, sumokėjus civiliam 
asmeniui po 600 markių — iš 
viso 1800 markių (1 JAV dol. -
1 m. 44 pf.) buvo greitai priar
tinti prie Lenkijos sienos ir po 
29 valandų laukimo įvažiavo i 
Lenkiją. Užklausta Lietuvos pa
siuntinybė Bonnoje, atsakė, kad 
tai ne lietuvių kaltė, bet Lenki
jos. Savo laišką Kurt Richter 
taip baigia: „Viena yra tikra, 
kad vieno ar kelių asmenų norai 
tikrai išsipildo, pamačius gra
žias vilas Palangoje". 

Iš savo pusės norėčiau pridėti, 
kad Lazdijų-Agraudnikų perėji
mo punktas yra vienintelis 
Pabaltijo valstybių (ir Suomijos) 
įvažiavimas į Vakarų pasaulį. O 
kad reikėjo muitininkus „pa
tepti" — tai sena naujiena. 
Tačiau, kiek žinoma, viena mui
tininkų pamaina buvo atleista 
iš darbo. 

Vokiečių Rytprūsių savaitraš
čio skaitytojas Klaus Kairies 
(Kairys) spalio 3 d. laiškų sky
riuje rašo, kad j i s Nidoje 
aplankė „Thomas Mann Haus", 
rasdamas prie aukų dėžutės 

KAZYS BARONAS 
Mūsų korespondentas 

Europoje 

užrašą „Tomo Mano" pavardę. 
Į dėžutę neįmetė net vieno pfe-
nigio, kadangi jo širdis negalėjo 
perkelti taip paleistos pavardės. 
Gaila, nes Klaus Kairies (Kai
rys! nepažįsta mūsų gramati
kos, kadangi Tomo Mano pavar
dei yra panaudotas kilmininko 
linksais. 

1986 m. Cernobilio nelaimę 
pergyvenau Ba' irios kaimely
je. Vyriausybė uždraudė į ga
nyklas išvesti gyvulių bandas, 
vaikai negalėjo žaisti smėliu, 
nes įvykęs sprogimas Ukraino
je pasiekė ir dalį Alpių val
stybių. 

Po šešerių metų naujas pavo
jaus signalasiš Lietuvos. Vokie
čių spauda pirmuose puslapiuo
se pranešė apie Ignalinoje 
įvykusį prakiurimą, nepaisant, 
kad ten dirba ir jėgainę prižiūri 
švedas. 

Vokietijos gamtos apsaugos 
min. Toepfer davė plačius pra
nešimus radio ir televizijoje apie 
vėl įjungtą į tinklą Černobylio 
atominę jėgainę, paminėdamas 
kartu ir mūsų Ignaliną. Penkių 
milj. egz. leidžiamas „Bild" 
dienraštis užklausė: „Wie ist 
das mit Litauen — kaip yra su 
L ie tuva" . Ministerio at
sakymas: „Prakiurimo vieta dar 
nežinoma, ji dar tiksliai nenu
statyta, tačiau pastebėtas dide
lis radioaktyvumas. Mes turim 
su kitom Vakarų valstybėm vis
ką daryti, kad Lietuva, Ukrai
na, Rusija pereitų į naują 
energijos sistemą. Jų atominės 
jėgainės yra labai pavojingos". 

Tą patį klausimą spalio mėn. 
17 d. komentuoja Miuncheno li
beralinis dienraštis ,,Sued-
deutsche Zeitung". Jis rašo: 
„Lietuvos Ignalinoje buvo pas
tebėtas prakiurimas, stiprus 
spinduliavimas, tačiau tuo pa
čiu metu buvo įjungta Cernobi
lio atominė jėgainė. Bet niekas 
negali uždrausti Lietuvai, Rusi
jai, Ukrainai ir Bulgarijai ato
minių jėgainių įjungimo į 
tinklą, kadangi tos valstybės 
yra nepriklausomos, nepaisant, 
kad jėgainės yra tikras geležies 
laužas. Reikalinga tarptautinė 
pagalba šio „laužo" pagerini
mui. Tačiau ji ateis ir labai 
greitai, įvykus antrai Černoby
lio nelaimei". 

Spauda tap pat labai plačiai 
rašo, kad Lietuva pasirašė dega
lų ir dujų pristatymo sutartį su 
Rusija, kartu pranešdama, kad 
spalio 25 d. Lietuvoje įvyks nau
jo seimo rinkimai. 

Spalio 18 d. Vokietijos televi
zijos pirmo kanalo koresponden

tas aplankė Ignaliną. Vokietis, 
parodęs Lietuvos žemėlapį ir 
„Ignalina" užrašą, komentavo, 
kad, nepaisant antro prakiuri
mo, Lietuvos jėgainės uždaryti 
negalima, kadangi ji yra gyvy
binis klausimas Lietuvai. 

Šiandien, spalio 19 d., didžioji 
spauda vėl plačiai rašo apie 
Ignaliną, pažymėdama, kad 
609( energijos Lietuva gauna iš 
šios atominės jėgainės. 

Miuncheno „Sueddeutsche 
Zeitung" dienraštis spalio 19 d. 
išspaudino sutrumpintą Lietu
vos ministro pirm. kalbą televi
zijoje. A. Abišala pasakė, kad 
gyventojai turi pasiruošti sun
kiai žiemai, nesulaukdami karš
to vandens, gerai apšildomų 
butų. Lietuva neturi pakanka
mai užsienio valiutos apmokėti 
Rusijos tiekiamas dujas ir 
alyvą. 

Tas pats Miuncheno dienraš
tis turi mažą skyrelį, pavadintą 
„Rueckblick" (žvilgsnis atgal). 
Jame paliečiami Vokietijos bei 
pasauliniai istoriniai, kultūri
niai, tikybiniai ir ekonominiai 
įvykiai. Spalio 19 d. rašoma, 
kad 1812 m. spalio 19 d. 
Napoleono armija turėjo 
trauktis iš Maskvos. Iš 400 
tūkst. karių lapkričio 9 d. Smo
lenską pasiekė tik 40 tūkst., o 
po kovos prie Berezinos upės 
,,Wilna" (taip vokiečiai rašo 
mūsų Vilnių) pasiekė tik 15 
tūkst. Pats Napoleonas su ro
gėm pabėgo iš Lietuvos sostinės. 

Miegas yra vienintelė Dievo 
dovana, kurią gauname be dar
bo; tačiau darbas jį triskart 
saldesni padaro. 

K. J. Weber 

Jau šių metų pavasarį išeivi
jos lietuvių spaudoje pasirodė 
aprašymai apie ruošiamą Mažo
sios Lietuvos Didžiajam sūnui 
Vydūnui jubiliejų, minint 125 
metų gimimo sukaktį. 

O šią retą sukaktį paminėti 
ypač sparčiai ruošiasi Mažoji 
Lietuva, o jubiliejaus centras 
nedidelis, glaudžiai su Vydūno 
gyvenimu susijęs, Š i lu tės 
miestas. 

Jubiliejaus minėjimas reikšis 
įvairiausiomis formomis: meni
nėmis, literatūrinėmis, teatri
nėmis programomis, tačiau tuo 
pačiu metu, 1993 m. pavasarį, 
yra ruošiamas ta rp tau t in i s 
ekslibrisų konkursas, pavadin
tas „VYDŪNAS-125". Ekslib
risų paroda bus atidaroma 1993 
m. vasario 6 d. Šilutėje ir kovo 
22 d. Vilniuje. 

Vydūno jubiliejaus rengimo 
komitetas sudarytas Šilutėje, į 
kurį įeina Lietuvos Vydūno 
draugija, Šilutės miesto savi
valdybė. Centrinė Biblioteka, 
Lietuvos ekslibristų klubas. 
Lietuvininkų bendrija ..Mažoji 
Lietuva", jau išvystė labai 
gražią veiklą, vykdo įvairiau
sius pasiruošimo darbus ir nori 
tikrai prasmingai prisiminti ir 
pagerbti šį žymųjį Mažosios Lie
tuvos dvasios milžiną, filosofą, 
daugelio knygų autorių, dramų 
kūrėją, dainos puoselėtoją ir 
didį patriotą Vydūną. 

Buvo kviečiami jubiliejuje bei 
ekslibrisų konkurse dalyvauti ir 
išeivijoje gyvenantys meninin
kai su savo kūryba. Viena iš 
jubiliejaus ir Tarptutinio ekslib
riso konkurso „Vydūnui—125" 
darbščioji bitelė yra dailininkė 

Ieva Labutytė, kurios atsako
mybėje yra ekslibrisų konkur
sas. Taip pat šiam konkursui 
suruošt i nuoširdžiai d i rba 
Šilutės centrinės bibliotekos 
vedėja Giedre Leškytė. J i 
atlieka konkurso organizacinius 
darbus, palaiko ryšius su Lietu
vos ir išeivijoje gyvenančiais 
dailininkais. Ji yra išsiuntusi 
tuo reikalu per 150 laiškų, kvie
čiančių dailininkus ar turinčius 
literatūros apie Vydūno gyveni
mą atsiliepti j jubiliejui rengti 
komiteto prašymus. 

Malonu pastebėti, kad jau 
atsiliepė dailininkai: Juozas 
Sodaitis iš Daytona Beach, Flo
ridos, J. Paukštienė iš Chicagos. 
Į kvietimą konkurse dalyvauti 
atsiliepė ir mūsų žymusis daili
ninkas V. K. Jonynas. 

Giedrė Lekšytė atsiųstoje in
formacijoje džiaugiasi Vydūno 
Fondo Chicagoje ir jo pir
mininko Mikūno visokeriopa 
talka. Jubiliejaus ir konkurso 
komitetas, be abejo, turi daug 
išlaidų, o rublis bevertis. Tad 
yra malonus prašymas, kad 
Mažosios Lietuvos organizacija 
išeivijoje, Vydūno fondas ir 
tėvynainiai, kilę iš Mažosios 
Lietuvos, dabar prisimintų Šilu
tėje, Vilniuje rengiamus Vydū
no šviesiam atminimui jubiliejų 
ir savo auka jų pastangas 
paremtų. 

Būtų gražu, kad ekslibrisų 
vertinimo komisija susilauktų 
iš išeivijoje veikiančiu minėtų 
organizacijų ar fondų tam tikros 
paramos. Terminas ekslibri
sams atsiųsti baigiasi. Gal dar 
suskubs kiek vėlavęs dailinin
kas atsiliepti. 

Lietuvos vaizdai atsispindi visų mūsų sieloje, kaip ir ši koplyčia — vandenyje. Nuotr. Viktoro Kučo 
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Kas daugiausia žino, tas dau
giausia ir abejoja. 

E. Brante 

Jei nebūtų blogų žmonių, 
nereikėtų ir gerų advokatų. 

Shakespeare 

Galą paėję, radom ant plento stoviniuojantį treje
tą, tokiais pat dryžuotais marškiniais apsirengusių. Tie 
tai tikrai turbūt buvo iš kaceto, nes veidai vieni kaulai, 
aptraukti gelsva oda. Jie pirmieji mus užkalbino. Ne 
bulgarus, bet mudu su Miku. 

— Vokiečiai? — vienas sušuko. 
— Lietuvis, — atsakė Mikas. 
— O tu? — kitas šoko prie manęs. 
— Irgi lietuvis, — atsakiau. 
— Meluoji! — šūktelėjo pirmasis. 
Ėmiau suprasti, ką prieš kelias ar keliolika 

minučių sakė Mikas, ir pasakiau lietuviškai: 
— Jeigu netiki, galim pasišnekėti lietuviškai. 
— Ką jis sako? — atsisuko į bendrus. 
— Ką sakai? — įsispyrė į akis savo tamsiomis 

didelėmis. 
Išbadėjusiuose veiduose akys atrodė labai didelės 

ir tokios nejaukiai tamsios. 
— Jeigu sakote, kad mes vokiečiai ir dar melagiai, 

tai pasišnekėkim lietuviškai, tada patikėsit. 
— Kam tu lietuviškai? Juk matai, kad nė vienas 

nė žodžio nesupranta, — įsikišo Mikas. 
— Ar nematai, kaip jie susimaišė. Užmiršo mus net 

vokiečiais vadinti, — atsakiau. 
— Kokia velniška kalba jie dabar prašneko? — pir

masis prašneko antrajam, o tas atsisuko į trečią, kuris 
tuo metu kalbėjo su bulgarais ir sušuko: 

- Ei, Moše! Ateik! Kokia kalba čia tiedu kalba? 

Kai neblogai kalbėjau rusiškai ir lenkiškai, galėjau 
šiek tiek suprasti ir ką jie kalba, bet negalėjau net 
spėti, kokia jų kalba būtų. 

Mošė greitai atėjo. 
— Kas atsitiko? 
— Kokia kalba jie kalba? Nenori prisipažinti, kad 

vokiečiai. 
— Tai kas kad ne vokiečiai? — jau paklausė 

vokiškai. 
— Lietuviai, — pasakiau. 

ir mašinas, — melavau nė nemirksėdamas. 
Jie pasisakė buvę studentai ir dirbę čekų pogrin

dy. Mošė tada buvęs Karlas, „grynakraujis" čekas. Tik 
apsimetęs čeku, išvengęs krematoriumo. Kaceto neiš
vengęs, bet dar gyvas tebesąs, galįs su malonumu kiek
vienam vokiečiui atkeršyti ir už save. ir visą savo 
giminę, kurios nė vieno nebėra. 

Visi trys vienas per kitą garbino rusus, nes tik 
įvesta komunistinė sistema išgelbės pasaulį. Džiaugėsi, 
kad rusai nugalėjo vokiečius, o jie jautėsi jau nugalėję 

— Tai kodėl ne Lietuvoj? — klausinėjo jau vokiškai, visą pasaulį. Tada Miko dar nepažinau ir džiaugiau-
įsispyręs tamsiai rudomis akimis. 

— O kodėl jūs čia? — savo keliu paklausiau. 
— Ar nematai? Mes iš kaceto. 
— O aš iš ginklų fabriko. Mane taip pat pagavo ir 

atvarė ginklų kalti. 
— Ir kalei? 
— Ir kaliau, ir mašinas laužiau. Ar žinai, kas at

sitinka, kai į mašiną įdedi dvigubą ar trigubą geležį? 

si, kad jis taip menkai temoka vokiškai, kad negalėjo 
suprasti, ką mes savitarpy tavaruojame, o ką čekai 
vienas kitam marmeliuoja, jam nė į galvą negalėjo 
ateiti. Man rodėsi, kad už komunizmo paminėjimą 
geru jis tuoj šoktų prieš. Žinojau, kad visi taip 
darydavo. Taip darydavau ir aš, bet šį sykį jų pagyras 
leidau pro ausis. Pats nežinojau kodėl, bet leidau. 
Atrodė, kad pradėti ginčytis su tais, realybės suvokimą 

Jis vokiškai kalbėjo labai gerai, o aš savo kalbėjimą praradusiais žmonėmis, būtų lyg savęs pažeminimas. 
tyčia bloginau. Tas pats, lyg mėgintum ginčytis.? a trejų metukų vaiku. 

Atsigrįžęs ėmė aiškinti kitiem dviem, kas mes. Prie Kai žiūriu atgal, jaučiu, kad dalis anų nutylėjimų buvo 
Miko net visiškai nesikabino. ir iš baimės, nes ėmiau suvokti gal tik pasąmonėje, kad 

Po to ėmėm šnekėti kaip žmonės. Nors ir ne visiškai dar ne po visam, kad dar nežinau, kokia žemė po 
kaip lygūs, bet vis tiek kaip žmonės. Pasisakiau, kad kojomis. 
buvau studentas, kad tiesiai iš universiteto paėmė ir Jiem rūpėjo, kodėl iš Berlyno negrįžau namo, o 
atvežė tiesiai į ginklų fabriką. Mošė kitiems mano atsibasčiau čia,bet pavyko nesunkiai išaiškinti, kad į 
šneką vertė. aną pusę buvo sunkiau, kad fronto bombos ir kulkos 

— Atvežė ir ginklų fabriko paslaptis patikėjo? — netikrina nei pasų, nei žmogaus intencijų. Jos visus 
įsiterpė vienas pirmųjų. Tas, kuris sakė, kad meluoju, vienodai ima. Pagaliau išlaisvintam kraštui gyvas 

— Didelė paslaptis kalti šoviniams apkabus. Kai žmogus daug vertesnis, negu negyvas didvyris, 
vieną sykį mašiną užspringdinau, gavau porą antausių, — Juk ir jus į tą pusę atvijo frontas, — pasakiau, 
o kitą sykį žadėjo į kacetą išsiųsti, bet nebebuvo kada. 
Naktį atskrido anglų Moskitai ir sudaužė ir fabriką, 

/I 
I 

(Bus daugiau) 

/ 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
\Vorcester, MA 

A.A. G E N O V A I T E 
G R I G A L A U S K I E N Ė 

Dar nespėjo nuvysti gėlės ant 
a.a. M. Lapinskienės kapo. spa
lio 6 d. Marlboro miesto ligo
ninėje mirė Genovaitė Griga-
lauskienė. 73 metų amžiaus. 

Gimė Cleveland. Ohio. Tėve
liai Umporai mažą dukryte par
sigabeno į Lietuvą, kur užaugo, 
mokėsi vaist ininkės profesijos, 
ištekėjo už Povilo Grigalausko. 
Ne t rukus jų džiaugsmui gimė 
sūnus Arūnas . Gražų Griga-
lauskų šeimos gyvenimą išdras
kė 1944 m. iš rytų atūžusi viską 
naik inant i karo audra . Geno
vaitė Grigalauskienė su 14 
mėnesių amžiaus sūneliu liko 
Lietuvoje. Povilas, perėjęs di
džiąją gyvenimo Odisėją. 1949 
m. pasiekė laisvos Amerikos 
k r a n t u s . Į s i k ū r ę s p r a d ė j o 
rūpint is iš okupuotos tėvynės 
Lietuvos atsikviesti žmoną ir 
sūnų. Nepaisant , kad žmona 
Genovaitė buvo gimusi JAV-se. 
tuo laiku ..geležinė uždanga" 
buvo taip stipriai užsklęsta, kad 
komunis t inė valdžia nekreipė 
dėmesio, k u r ji gimusi, i r visai 
negalvojo apie jų išleidimą pas 
vyrą ir tėvą. 

P. Gr igalauskas 22 metus 
varstė šio kraš to kongesmanų, 
s e n a t o r i ų , a d v o k a t ų d u r i s , 
prašydamas jų pagalbos, klojo 
d ide les s u m a s p i n i g ų , bet 
o k u p a n t a i rusa i k i ekv i eną 
kartą surasdavo naujas prie
ž a s t i s jų s u l a i k y m u i nuo 
išvykimo. Povilas j au buvo 
pala idojęs viltį k a d a norą 
pamatyt i savo žmoną ir sūnų 
Arūną, bet Dievo Apvaizda 
išklausė jo prašymo. 1978 m. 
kovo 15 d., visų trijų džiaugs
mui, šeima susijungė. 

Apsigyveno Marlboro mieste
lyje, k u r i a m e Povi las savo 
kruošpčiu ir sunkiu darbu buvo 
jsigijęs gerą namelį, automobilį, 
tai dovanos žmonai ir sūnui . Ne
rūpėjo Genovaitei skubėt i į 
darbą. Turėjo pilną aprūpinimą. 
Tuojau su sūnum Arūnu (nekal
bant apie P. Grigalauską. kuris 
nuo jaunų dienų pr iklausė Lie
tuvos Šauliu sąjungai) įstojo į 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
pą ir keli metai jau eina kuopos 
pirmininko pareigas, o Geno
vaitė iki mirties buvo kuopos 
tur to ir albumo globėja. 

Kūnas buvo pašarvotas Jono 
Kazlausko laidotuvių namuose. 
Vakare Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos asistentas kun. J. Pet
rauskas . MIC. sukalbėjo rožinį. 
Dr. Vinco Kudirkos šaul ių 
kuopa atsisveikino su bendros 
idėjos sese. Žodį ta rė vicepirm. 
A. Maskeliūnienė. Sugiedota 
..Marija, Marija". J laidotuves iš 
Bostono atvyko Jono Vanagai
čio šauliu kuopos pirm. S. Au-
gonis ir LSSI Trakų r inkt inės 
vicepirm. M. Dapkus. J ie kar tu 
su Dr Vinco Kudirkos šauliu 
kuopos šaulėmis palydėjo kars
tą, k u r i a m e i lsėjosi a .a . 
Genovaitės kūnas. į bažnyčią ir 
iš bažnyčios i kapines. Velionė 
priklausė Šv. Kazimiero lietu
viu parapijai ir Lietuvių Labda
ros dr jai. kurios atstovai ta ip 
pat dalyvavo. 

Spalio 9 d. Šv Kazimiero lie
tuviu parapijos bažnyčioje pa 
rapijos vikaras kun. J. Pet
rauskas atnašavo šv. Mišias ir 
pasakė pamokslą. Giedojo cho

ras, vadovaujamas vargoninin
kės Onos Valinskienės. Giedant 
visus jaudinančią giesmę ..Ar
čiau prie Dievo..." a.a. Geno
vaitės Grigalauskienės kūnas 
amžinam poilsiui buvo nulydė
tas į Notre Dame kapinių mau
zoliejų. Kunigas J Petraus-
kas.MIC sukalbėjo maldas. Su
giedojome „Marija. Marija" ir 
Lietuvos himną. 

Laidotuvių dalyviai buvo pa
kviesti polaidotuviniams pie 
tums į Maironio Parką. 

Nuliūdime pasiliko vyras Po 
vilas Grigalauskas, sūnus inž. 
Arūnas Grigalauskas. Lietuvo
je brolis Mykolas Umporas ir 
kiti giminės. Ilsėkis, miela sese 
Genovaite. Viešpaties ramybėje, 
sugrįžusi amžinam poilsiui į 
gimtąją laisvos Amerikos žeme 
le. 

J . M . 

BALTIMORE, MD 

IŠ B A L T I M O R Ė S Į 
M A R I J A M P O L E 

Glaudžiai bendradarbiauda
mos, kelios Baltimorės lietuvių 
organizacijos — Balfo skyrius, 
Lietuvių namai, Free Lithuania 
komitetas, Bendruomenės apy
linkė ir Lietuvių muziejus, pra
ėjusią vasarą darbavosi, rinkda
mos ir pirkdamos medicinos 
aparatus, įrengimus ir priemo
nes, naudojamas ligoninėse. Iš 
viso surinktos 2 didžiulės dėžės 
(konteineriai), kurios jau pasiųs
tos į Lietuvą. Pirmoji siunta iš 
Ba l t imorės uos to i šp laukė 
rugsėjo 29. o antroji spalio 15 d. 
Jos adresuotos Marijampolės ra
jono ligoninei, kur i sut iko 
dovanom s pasidalinti su kito
mis ligoninėmis. 

Siuntose yra 13 inkubatorių, 
4 Rentgeno aparatai , 2 operaci
niai stalai , pora tuzinų įvairių 
lovų, jų tarpe 14 elektrinių. 55 
matracai. 114 dėžių įvairių labo
ratorijos reikmenų, jų tarpe 
5000 injekcinių adatų, 5 ligonių 
vežimėliai, 6 vėdinimo ir cirku
liacijos prietaisai ir eilė kitų 
medicinos reikmenų. 

Visų tų reikmenų gavimui ar 
nupirkimui ir jų pasiuntimui 
reikėjo daug pasiaukojančių 
širdžių, rankų bei kojų. Tarp 
aukotojų ir p a s i š v e n t u s i ų 
darbininkų buvo: R. Balčiūnas. 
B. Brazauskas. A. Budienė, A. 
Daškus. dr. A. Cibulskis. Gr. 
Eringienė, V. Eringis , Al. ir K. 

CLASSIFIED GUIDE ^1 

REAL ESTATE 

Vasario 16 gimnazijos mokiniai stebi mokinių-mokytojq fatbo 11 unjjtynes Odenvaldo kalnuose. 
Nuotr.L, Venckaus 

Grintal iai , J . Gužauskas , dr. 
J.K. Jamar i s , J. Kardokas , K. 
Laskauskas, R. Leonavičius, G. 
Matulionis, V. Mildažis , E. 
Okienė, M. Patlabaitė, Z. Pečiu-
lionis, A. Prasč iūnas , R. Rei-
kenis, G.R. Reikenytė, N. Rei 
kenytė-Rivas, I. Skudžinskienė, 
A. Str imikai tė . C. Surdokas, A. 
Vanderlain, A. Varkus , V. Vaš-
kys ir kiti. 

Šioje akcijoje uoliai reiškėsi ir 
VVashingtono Balfo pirm. M. 
Ogden-Dymšaitė, nenutraukusi 
savo talkos ir po 3 akies opera
cijų, ir po sulūžusios kojos. J i 
palaikė ryšį su t ransporto kom-
panijimis ir su Balfo centro 
pirm. M. Rudiene, apmokėjusia 
persiuntimo išlaidas. 

Baltimoriečių aukos į Lietuvą 
pradėjo plaukti su Free Lithu
ania komiteto knygų rinkliava, 
kurią R. Balčiūnas sunkvežimiu 
pris tatė Religinei šalpai New 
Yorke. Po to sekė bendra Phi-
ladelphijos, Balt imorės ir Wa 
shingtono Balfo skyrių organi
zuota dovanų siunta, o po jos 
VVashingtono ir Baltimorės Bal
fo skyriai r inko a u k a s našlai
čiams. Jos buvo pasiųstos į 
Telšius. Tai buvo pirmoji siun
ta iš Baltimorės uosto. Ją sekė 
2 didelės dėžės dovanų, pasiųstų 
per Vilniaus politinių kalinių ir 
t remtinių bendriją ir dabar 2 
didelės dėžės medicinos reikme-

KALBANT APIE KANKINIUS 
Mūsų raštijoje p radedama 

dažnai var to t i , .kankinio" var
das, k a r t a i s ir ten, kur jo nė 
nere ikė tų . Antano Masionio 
a t s i m i n i m u o s e , ,Atei t ininkų 
dvasia nepalūžo", išleistuose 
Ate i t ies leidyklos 1992 m., 
ap rašoma moksleivių ateit inin
kų veikla po Švietimo ministro 
1930.VIII.30 d. įsakymo, drau
džiančio ideologinių organiza
cijų veiklą gimnazijose. Gim--
nazijose moksleivius ateit inin
kus globojo kapelionai, ojų veik 
lai vadovavo studentai atei t i 
n inka i ,nes universitete jų veik 
la nebuvo uždrausta. Nesigili
nan t į ap rašomus įvykius ir ad
ministracinius nubaudimus, dė
mesį p a t r a u k i a knygos trečios 
dalies pavadinimas: „O vis dėlto 
bū ta ir kank in ių ' (psl. 135) 

Palyginkime kankinius, apra
šytus išleistose knygose apie 
šaul ius , t au t in inkus ir tuos 
pačius a te i t in inkas , be jokios 
ka l t ės žuvusius ar i škankintus 
komuni s tų Sibiro gulaguose ar 
nacių koncentracijos stovyklose 
ir A. Masionio aprašytus tau
t in inkų valdžios kankin ius . 

Je igu kankinia is vadinsime 
savų valdžių nubaudimus už 
įvairią veiklą, tai tokių ..kan
k in ių" suras ime nemažai. Pvz. 
L.E. XXVIII tome 175-178 psl. 

n u> pasiųstos į Marijampolės ir Aleksandro Merkelio knygo
je „Antanas Smetona", išleistoje 
1964 m. New Yorke, psl. 297-8 
aprašomas toks įvykis: 1923 m. 
lapkričio pradžioje A. Smetona, 
kaip VAIRO redaktorius, už vie
ną prof. A. Voldemaro straipsnį, 
K a u n o miesto ir apskr. ko 
mendan to mir. V. Braziulevi-
čiaus buvo nubaustas 2000 litų 

apylinkės ligoninę. 
D a b a r i r vėl B a l t i m o r ė s 

l ietuviai , šį ka r tą Lietuvių 
namų vardu, ruošia kalėdinių 
dovanų siuntą, kuri eis į Vilnių. 
Dovanas re ik ia p r i s ta ty t i į 
Lietuvių namus spalio 31 d. Tai 
bus jau aštuntoji balt imoriečių 
siunta. 

C. S u r d o k a s pabaudos, o prof. A. Voldemaras 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

Mokytojų ir jaunimo studijų savaites dalyviai praėjusią vasara Dainavoje. Nuotr H Kubiliūtės 

ištremtas vienam mėn. į Varnių 
darbo stovyklą (LE XXXIV to
mas, psl. 505). Visuomenės 
atstovai kreipėsi į vyriausybę, 
prašydami paleisti suimtuosius, 
tačiau jų net nepriėmė. 

1923.XI.11 d. Valstybės teat
re , kur dalyvavo visa vyriau
sybė, kan. Juozas Tumas-Vaiž
gantas kreipėsi į prezidentą A. 
S t u l g i n s k į ir vy r i ausybės 
narius, prašydamas paleisti iš 
kalėjimo pirmąjį respublikos 
prezidentą, bet majr. V. Braziu-
levičius uždraudė kalbėti Pub
lika reikalavo kalbėti ir kun. J . 
Tumas trumpai paaiškino rei
kalą, o tuo tarpu prezidentas ir 
vyr iausybės na r ia i apleido 
tea t rą . Apskr. v i r š in inkas 
Morkus pasiuntė policininką 
kan. J. Tumą areštuoti, bet 
teatre esantieji karininkai ap
supo kanauninką ir palydėjo iki 
namų, kad nebūtų gatvėje areš
tuotas. 

Tai įvyko demokratinio seimo 
metu, esant prezidentu krikš
čionių demokratų bloko atstovui 
Aleksandrui Stulginskiui. Ar 
Antanas Smetona ir Augustinas 
Voldemaras yra krikščionių de
m o k r a t ų kankin ia i? J e igu 
juos ir A. Masionio knygoje 
aprašomus ateitininkus pava
dinsime kankiniais, pagalvo
kime, kaip pasijus nacių ir 
komunistų kankinti ateitinin
kai, tautininkai a r kiti lietuviai. 

A n t a n a s J u o d v a l k i s 

SVEIKATOS A P S A U G O S 
PROBLEMOS 

Spalio 5 d. eilinis Vyriausybės 
posėdis, k uij vedė ministras pir
mininkas Aleksandras /»bišala, 
surengtas Sveikatos apsaugos 
ministerijoje. Pranešimą apie 
jos darbą ir perspektyvas per
skaitė ministras Juozas Olekas. 
Ministro nuomone, gerėja gydy
tojų ruošimas, efektyviau funk 
cionuoja higienos centrai, dau 
giau dėmesio skiriama pirmajai 
medicinos pagalbai. Tačiau įvai
rių ligų daugėja, o mirtingumas 
verčia susirūpinti sveikatos ap
sauga. Deja. trūksta vaistų ir 
kitų gydymo priemonių, stinga 
lėšų ligoninių ir poliklinikų re
montui, ju statybai užbaigti. 

Posėdyje pasikeista nuomonė
mis dėl stomatologinės tarnybos 
privatizavimo ir pritarta, jog 
nuo ateinančių metų pradžios 
būtų tikslinga bent dviem treč
daliams stomatologų sudaryti 
sąlygas privačiai praktikai, ta ip 
pat pritarta nutarimui, kuriuo 
bus skatinamos privačios pa
slaugos, aprūpinant gyventojus 
vaistais ir sudaromos sąlygos 
medicinos technikos gamybai. 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namuą, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

WESTLAWN parduodamas gražus 4 
mlag. namas; virtuvė-valgomasis, deng 
ta veranda gale namo; įrengtas rūsys. Pa
liekami visų langų papuošimai ir dauguma 
namų apyvokos daiktų. $124,900. Infor 
macijai kreiptis į: Stava, Century 21 
Dabbs, tai. 708-479-2575. 

HELP VVANTED 

Drivers Wanted. LEONAS PIZZA. full 
or pt.. plenty of buslness, dally pay. 
mušt know clty, ha ve Insurance and 
speak Engllsh, weekdays call 312-
880-6483, vveekends and after 5 p m call 
312-327-8861. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 8 . KEOZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 6064? 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3183 

* 
* 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime 
Informaciai skambinti 1-708-422-3000. Darbo vai.: plrmad., an
tra*!., kotvktd. Ir penktd. 8 v.r.—5 v. p.p. Trsed. 9 v.r.—7 v.v. 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS £ 4 į ( n V y * 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones Į Lietuva r visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 

s,ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketg pa l i nk imas su garantuotu pristatymu | namus 
Lietuvoje per 10 darbo &^ \ 

V L S l T E r o 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę. Brolio 
sode. Du raitu jojo. Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams. Untytė. Į 
šventę, Kadri l is ir polka. 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo. 1989. 
Kaina su persiuntimu 12 dol. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago. IL 60629 

REAL ESTATE 

figa 
BELL-BAGE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
8528 S. Kedzia Ave . , 

Chicago, IL 80828 

(312) 778-2233 
INCOME TAX - INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuola:da pensininkams 

Iii 
REALMART, ISC. 
6602 S. PuUski, 

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 

Statome namus Vilniuje. Turime 
žemės sklypus ir statybos darbi
ninkus. Ieškome užsakovų. Skam
binti šiuo Vilniaus te lefonu: 
73-14-73. 

i — ^ — — ^ A j 
MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobtlto 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V> West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Tunu Ch'Cigos miesto leidimą Dirbu ir 
uimiesty Dirbu greitai, yarantuotai k sąžt-
n mgai '• 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS. 

Kraustymas — Movlng 
3reitas. profesionalus patarnavimas Jums 
patogiu laiku, prieinamomis kainomis. 
Draudimas garantuotas. 

Kreiptis: Vytas 
tel. 312-925-4331 nuo 8 v.r. — 12 v.d. 

tel. 312-436-5219 nuo 5 v.p.p. 

US. Savings Bonds 
Make Great Gifts. 

\ rmblk MTvke (it this no\vspaper 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrikas Songinas 

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

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

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

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

SS25 South 79th Avenue 
Htekory H M , IIHnols 60457 
Telefone* (708) 430-7272 

223 Kalvarijų, gutvė 
VHntaas. Lietuva 
Telefonas 350-115 Ir 778-392 

RUSSIAN ARMY LEAVE 

Uplnukas yra spalvotas, dydis 15" x 3"%, tinka lipinti 
ant mašinų, namų langų Ir kitur. Kaina su persiuntimu 
2.50 dol. M. gyv. dar prideda 16 et. valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti „Draugo" adresu. 
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DIDĖJA DARBAI 
IR ATSAKOMYBĖ 

VACYS ROCIŪNAS 

(Tęsinys) ( 

Šiuo metu veikia 11 apygar
dų, 70 apylinkių bei 5 apylin
kės, kurios nepriklauso apygar
doms, būtent: Colorado, Kansas 
City, Omaha, Sioux City ir 
Houston. 

Sesijos dalyviai gavo kruopš
čiai paruoštą informaciją: apy
gardų paskirstymą JAV-se, 
JAV LB XIII-sios tarybos narių 
bei jų adresų sąrašą ir adresus, 
Apygardų ir apylinkių pir
mininku adresus, t a ip pat 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirmininkų. 

Gintaras Čepas, vicepir
mininkas organizaciniams rei
kalams, nori a t e i n a n č i a i s 
metais sušaukti antrą apygar
dos pirmininkų ir eventualiai 
apylinkių pirmininkų suvažia
vimus. 

Jaunųjų gretose 

Gailė Radvenytė, JAV Lietu
vių Jaunimo sąjungos pirm. ir 
krašto valdybos vicepirm. jauni
mo reikalams, informavo apie 
Vll-jį Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą, įvykusi pernai gruo
džio mėn. Argentinoje. Jame 
dalyvavo keturi LJS valdybos 
nariai ir 20 JAV išrinktų at
stovų. Š.m. gegužės mėn. buvo 
metinis Sąjungos suvažiavimas 
ir politinis seminaras Washing-
tone. Paruoštas naujas statutas, 
bet jis dar nepriimtas. Iš buv. 
pirm. Sigos Šnipaitės pareigas 
perėmė Gailė Radvenytė. Senoji 
valdyba dėkoja JAV LB už pa
rama kongresui. Buvo išdalin
tas buv. valdybos t rumpas Są
jungos veiklos pranešimas. 

Naująją valdybą sudaro: pirm. 
Gailė Radvenytė iš Los Angeles, 
Edvardas Mickus-vicepirm., 
sekr. Linas Venckus, Rūta Pred-
kelytė — ižd., narės — Brigita 
Novickytė, Rūta Kvederaitė ir 
Rita Starniškaitė. Į Sąjungą į-
traukti penki nauji atstovai iš 
Denver, Houston, Kansas City, 
Omaha, St. Petersburg. Už
megzti ryšiai su kitų kraštų LJ 
sąjungomis. Planuojama su
ruošti JAV jaunimo suvažiavi
mą, kreiptis į Lietuvos Aukš
čiausiąją Tarybą ir išsiaiškinti 
dėl JAV lietuvių jaunimo Lietu
vos pilietybės gavimo. 

Skaičiai kalba 

Krašto valdyba iš senosios 
valdybos perėmė 60.807.28 dol. 
Lietuvos nepriklausomybei at-
sistačius, reikėjo daug ką iš 
veiklos punktų peržiūrėti, pa
keisti. Tai pareikalavo daug 
darbo, laiko ir lėšų. Per pereitus 
metus buvo sukaupta 908.456. 
70 dol. pajamų, o iš leis ta 
1,035,230.23. Nuostolis susidarė 

dėl Washingtono įstaigos išlai
kymo, pakilusio 56%; Lietuvos 
AT pirm. vizitas JAV-se davė 
23,617.82 dol. nuostolio ir „Do
vana Lietuvai" fondo nuostolis 
49,929.49 dol. Iš „Bridges" 
žurnalo paveldėjo 8,000.00 dol. 
skolų ir 1991 metus užbaigė su 
16,139.41 dol. nuostolio. Muzi
kos šventė, vadovaujama Stasio 
Baro, davė 40.840.53 dol. pelno. 

Švietimo Taryba 1991 metus 
baigė su 102.145.72 likučiu. 
Socialinių reikalų Taryba veik
lą užbaigė su 38,604.51 dol. 
likučiu. Čia buvo pakartotinai 
iškeltas „Lietuvos vaikų vil
t ies" darbas, kurio komitetui 
vadovauja dr. Regina Kulienė, 
o lėšų telkimo komisijai — 
Gražina Liautaud. Labai tai
kliai ši organizacija, kreip
damasi paramos reikalais, pa
brėžia, kad „visi prisidedą prie 
šio geraširdiško darbo, aukoja 
tautos ateities brangiausiam 
turtui — Lietuvos vaikams". 
Jau šiais metais į šį iždą įplaukė 
45,912,85 dol. 

Pagrindinės Krašto valdybos 
pajamos yra Vasario 16-sios 
rinkliavos. Jos 1992 m. davė 
65,379.64 dol. (10% mažiau 
negu 1991). Daugiausia surinko 
Floridos apygarda — 11,747 dol., 
arba 21.8%. Nepaisant suma
žėjusių pajamų, KV pirmąjį 
1992 pusmetį užbaigė su 14,337. 
54 dol. likučiu. Didžiausios 
išlaidų pozicijos buvo Visuome
ninių reikalų taryba — 28,557. 
83 dol. arba 47.8% ir Krašto 
valdybos administracija 21,317. 
69 dol. - 35.7%. 

, Šoki o sūkury 
š i rdy ' 

Lietuva 

Apie puikiai pasiekusią IX 
Tautinių šokių šventę praneši
mą padarė organizacinio komi
teto vicepirmininkė Birutė Ja
saitienė. Posėdžiuose dalyvavo 
ir to komiteto pirm. dr. Petras 
Kisielius. Pranešimai buvo išda
linti visiems sesijos dalyviams. 
Šventei suorganizuoti buvo su
darytas komitetas iš 30 asmenų, 
turėjusių patirtį rengiant masi
nes šventes. 

Lietuvių visuomenė piniginė
mis aukomis švente parėmė su 
90.000 dol. Šventėje dalyvavo 
9,000 žiūrovų ir 2.200 šokėjų iš 
JAV, Kanados, Argentinos, 
Brazilijos, Vokietijos ir 24 pirmą 
kartą iš Lietuvos. Šventėje 
dalyvavo 25 įvairių kraštų kon
sulai, Lietuvos premjeras G. 
Vagnorius, Švietimo ir Kultūros 
ministras Kuolys. Meno vadovė 
Dalia Dzikienė. Išleistas gražiai 
redaguotas, iliustruotas didelio 
formato, 180 psl. leidinys. 
Redaktorė Danutė Bindokienė. 
Šventė turėjo 322,402 dol. paja
mų ir 278,072 išlaidų. „Sau 
nebūsime per daug kuklūs ir 
tarsime, kad IX Šokių šventė 
buvo viena iš gerųjų, o gal ir iš 
geriausiųjų. Niekuomet neturė
ta tokios puikios salės, niekuo
met tiek šokėjų, turbūt niekuo
met nebuvo tokio laiko ir 
vyksmo suderinimo, kad pro
gramos metu viskas ėjo minutė 
minutėn, niekada neturėjome 

PLB pirm. Bronius Nainys ir JAV LB Krašto valdybos pirm. Vytas Maciūnas 
aptaria Bendruomenės veiklą prieš JAV LB XIII Tarybos antrąją sesiją. 

tiek lietuvių šokėjų iš tolimųjų 
kraštų, tenka džiaugstis ir 
mūsų publikos, ypač jaunimo, 
tvarkingumu. Jokia televizija 
neišlėkė pro langą, jokių polici
jos protokolų, baudų ir pa
baudų"... 

Sesijos dalyviai Tautinių šo
kių šventės rengėjams stipriai 
plojo. 

Pagalba Lietuvai — Lietuvos 
pagalba išeivijai 

Šia tema kalbėjo PLB pirm. ir 
„Pasaulio lietuvio" redaktorius 
Bronius Nainys. Pagalbos Lie
tuvai reikia pirmiausia ieškoti 
iš kitataučių šaltinių ir tai 
„tebūna geležinė taisyklė, nes 
„mūsų sudedami pinigai reika
lingi mums patiems išeivijoje 
lietuvybei išlaikyti". Pagalba 
organizuotina kokiam specifi
niam humanitariniam tikslui. 
Pirmenybė žmogui, ne daiktui, 
ne akmeniui, ne geležies ar 
cemento gabalui, nors ir kokio 
labai reikšmingo paminklo pa
vidalu". Lietuvos ūkiui 
atstatyti reikalinga profesinė 
pagalba. Bendruomenė galėtų 
prisidėti prie Lietuvai specialis
tų paruošimo organizavimo. Pa
galbą organizuodama, Lietuvių 
Bendruomenė turi būti labai 
konkreti, akivaizdžiai rodanti 
praktišką naudą, parinkti tiktai 
rimtus žmones, o ne kokius 
„tuščiakalbius, visa žinančius". 

Lietuvos pagalba išeivijai rei
kalinga lietuvybei išlaikyti, 
išeivijos kul tūrinei veiklai 
stiprinti ir gal net kultūrai kur
ti. Išeivijai reikia mokytojų 
lituanistinėms mokykloms, pro-
fesonalių vadovų meno viene
tams, laikraštininkų, jaunų ku
nigų. Čia iškyla atlyginimo 
klausimas. Bet „paveikiausia 
pagalba iš Lietuvos išeivijai 
tegali būti tik lietuvių kalbos 
mokytojai ir gal kai kurie 
Lietuvoje išleisti vadovėliai, 
skaitiniai, pratimai". 

Kol kas išeivijos pagalba Lie
tuvai, bendradarbiavimas ir to 
bendradarbiavimo derinimas, 
pagal pranešėją, esanti „palaida 
bala". Nevisada pagalba eina 
tokia, kokios reikia, ir ne ten, 
kur jos reikia. Varžybos vyksta 
tarp asmenų, tarp organizacijų, 
net ir Lietuvių Bendruomenėje. 
Sunku visa tai suderinti. Siūlo 
PLB, JAV ir Kanados LB valdy
boms susitikti ir mėginti šiuos 
reikalus pakreipti teisinga ir 
reikalinga kryptimi. Dabar, 
atidarius PLB įstaigą Lietuvos 
Parlamento rūmuose Vilniuje, 
šie reikalai bus mėginami ko
ordinuoti. 

„Pasaulio lietuvis" — Ben
druomenės minčiai ir gyveni
mui — mėnesinis žurnalas, re
daguojamas PLB dabartinio 
pirm. Br. Nainio, yra ver
tinamas kaip patikimas, ob
jektyvus ir svarbus ryšininkas 
tarp pasaulyje išsiblaškiusių 
lietuvių. Jį leidžia PLB valdyba. 

Žurnalas, reguliariai išeinąs 
kas mėnesį, pasiekia 24 pasau
lio kraštus. Plačiausiai skaito
mas išeivijos žurnalas turi tik
tai 2600 skaitytojų (net 20 LB 
tarybos narių jo neskaitą). Buvo 
galvojama ir siūloma žurnalo 
spausdinimą, norint sumažinti 
leidimo išlaidas, perkelti Lietu
von, bet kol kas susilaikyta nuo 
šio sprendimo. 

Sesijai diskutuojant PLB rei
kalus, iškilo ryšio, darbo ir fi
nansų problemos. Dabar reikia 
palaikyti ryšius su 25 pasaulio 
kraštais. Naujai į PLB įsijungė 
Latvija, Estija, Moldova, Rusi
ja, Sibiras, Vengrija. Atidaryta 
PLB būstinė Vilniuje, bet jai 
skubiai reikia kompiuterių si
stemos tarp Vilniaus ir Lemon-
to, IL. Problema yra ir su iš 
Sovietų atsiskyrusių kraštų su
sidariusia „Sanryša", kuri nori, 
kad visi reikalai eitų per ją. 
Aiškinamasi ir tikimasi, kad 
bus rastas teigiamas spren
dimas. 

CHICAGOS ŽINIOS 

GINKLŲ DETEKTORIAI 
MOKYKLOSE 

Chicagos valdinėse mokyklose 
plečiamas ginklų detektorių 
naudojimas. Tai daro mokyklas 
saugesnėmis, tačiau už mokyk
los ribų ne vienoje vietoje siau
čia kriminalinės gaujos, ir vis 
tiek moksleivių amžiaus jauni
mas Chicagoje nėra visai sau
gus. 

MIRĖ PARKU 
PIRMŪNAS 

Illinois masonų ligoninėje 
spalio 20 d. mirė Bert S. Wine, 
sulaukęs 79 m. amžiaus. J i s 
daugiau kaip 50 metų darbavosi 
Chicagos apylinkėse, labai daug 
prisidėdamas, kad mieste būtų 
pleč iamos ža id imo a i k š t e l ė s i r Unaa K u č a s k a J b a finangų reikalais antrojoje JAV LB Tarybos sesijoje rugsėjo 
p a r k u č i a i . 26-27 d. Clevelande. 

LAIŠKAS 
Yra neginčijamas faktas, kad 

visa pasaulio lietuvių išeivija 
negali prarasti vienintelio savo 
dienraščio „Draugo". Magiška
sis žodis čia yra pinigai, kurių 
„Draugas" neturi. 

Sėkmingesniam pinigų su
kaupimui „Draugas" neturėtų 
bazuotis tik Čikagoje esančiu 
vajaus lėšų telkimo komitetu, 
išsiuntinėjus laiškus visiems 
skaitytojams. 

Labai gerai, kad „Draugas" 
ruošia parengimus koncertus, 
loterijas, piknikus ir ki tus 
renginius Chicagoje. Tačiau 
šiuo atveju, kad sėkmingiau 
„Draugui" padėtų išsilaikyti, 
turėtų būti įsteigti komitetai 
visuose didžiuosiuose Amerikos 
miestuose. 

Šių komitetų darbas būtų 
metinis vajus, paskiriant tam 
vieną mėnesį per metus. Para
pijų kiemuose ar susiėjimų 
metu galima tiesiogiai prieiti 
prie žmonių žodžiu, raštu ar 
kitomis priemonėmis. Baigus 
mėnesinį pinigų rinkimo vajų, 
jo apvainikavimui reikėtų su
rengti didelį koncertą „Draugo" 
labui. 

Šios priemonės turėtų būti 
pastovios kiekvienais metais ir 
padėtų „Draugui" sėkmingiau 
nugalėti finansinius sunkumus. 
Čia, žinoma, neapsieisime be 
geros reklamos, dirbti pasišven
tusių žmonių, kurie asmeniškai 
moka prieiti prie visų. Visi kiti, 
kurie yra išsimėtę mažesnėse 

PLB pirm. Br. Nainys 1993 m. 
vasario mėn. „laisvu noru" 
vyksta į Sibirą ir lankysis 
lietuvių gyvenvietėse. Manoma, 
kad Sibire yra 60-70.000 
lietuvių. 

Tarybos narys Rimas Česonis 
siūlo surinkti išeivijos periodiką 
ir Lietuvoje surengti parodą. 
Lietuvoje mažai težinoma apie 
lietuvių išeiviją. 

(Bus daugiau) 

DRAUGAS, antradienis, 1992 m. spalio mėn. 27 d. 

Mielam draugui, plačiam visuomenės veikėjui 

A.tA. 
agr. KAZIMIERUI ČIKOTUI 

mirus, jo žmonai BRONEI, sūnui BRONIUI, 
dukterims ZINAI, MARYTEI, JULYTEI bei jų 
šeimoms gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime. 

Genovaitė ir Vincentas Gruzdžiai 

PRISIMINKIME 
MIRUSIUS 

Vėlinės - XI. 2 d. 

Vėlinės yra jautri ir gyva proga 
sustoti ties mirusiųjų pasauliu. 

Vetinds yra didžioji rimties sventft. kurioje Katalikai organizuota makJa 
nukrypsta j tuos, kurie, iš šio pasaulio atsiskyrė, nebegali sau padėti. 

Marijonų koplyčioje (prie ..Draugo "),pradedant Vėlinių dieną, per 8-
dienas, bus atnašaujamos šv. Mišios ir vakarais giedami gedulingi miš
parai ai bendradarbius, geradarius ir visus mūsų maldom pavedamus 
mirusiuosius. 

Kviečiame visus įsijungti į šias ypatingas pamaldas Savo brangių 
mirusiųjų, vardus siųskite; 

Marlan Fatners, 6336 So. Kllbourn Ave., CMcago, III. 60626 

šia proga prašau prisiminti šių man brangių mirusiųjų sielas: 

Mano vardas ir pavardė — 

Adresas 

Pridedu auką bendr šv Mišioms $ — 

vietovėse ir sunkiau pasiekia
mi, gali betarpiai ir toliau 
„Draugui'* aukoti. 

Panašius piniginius vajus 
ruošia ir BALFAS. Jo skyriai 
kiekvienais metais daro aukų 
rinkimo vajų, baigiame metiniu 
baliumi, per kuri surenkama 
daug aukų. Sakysime, paauko
jusiam šimtą dolerių 2 bilietai 
duodami nemokamai. Kodėl ir 

„Draugo" renginys negali to 
padaryti. 

Vykdant šį aukų rinkimo 
būdą, geresni rinkimo rezul
tatai. 

Mūsų pareigos yra ieško
ti naujų būdų ir priemonių 
„Draugui" padėti. Jų yra, tik 
reikia geros valios, noro ir 
pasišventimo. 

Vytautas Šeštokas 

Ilgamečiui Beverly Shores Lietuvių klubo pirmi
ninkui 

A.tA 
inž. VALERIJONUI RADŽIUI 

mirus, mūsų nuoširdi užuojauta žmonai ELLAI, duk
teriai DIANAI ir sūnums RAIMUNDUI ir ARVINUI 
bei jų šeimoms. 

Beverly Shores Lietuvių klubas 

LEONARDUI ERINGIUI 
mirus, žmonai MEILUTEI, sūnums ANTANUI ir 
ALGIUI, broliui EDVARDUI su šeima ir broliui 
KAZIUI reiškiu nuoširdžiausią užuojautą. 

Vytautas Šimkus J 
GAIDAS-DAIMID 

E U D E I K IS 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 
4330-34 S. California Avenue 

Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4005-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hi l ls 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hil ls 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
Z533 UVst 7Kt ^troot 
Chicago. Illinois M*>2̂  

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral H o m e 
10201 South Roberts Ro.id 
Palos Hills. Illinois 6046^ 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
I44fc South SHh Aveniu' 

Cicero. Illinois 606^) 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-<312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Washingtone, DC, š.m. 
lapkričio 7-8 d. įvyksiančioje 
konferencijoje humanitarinės 
pagalbos Lietuvai klausimais 
vienas simpoziumas skirtas su
sipažinti su centrinių mūsų 
institucijų teikiama parama 
Lietuvai. Šiame sympoziume 
kalbės ev. liuteronų vyskupas 
Hansas Dumpys, BALFo Cent
ro valdybos pirm. Marija Ru
dienė, „Caritas" Centro valdy
bos pirm. Julija Šaulienė ir Lie
tuvių Katalikų Religinės Šalpos 
reikalų vedėja Rūta Virkutytė. 
Simpoziumą moderuos Birutė 
Jasaitienė, JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos pirmininkė. 

x A.a. Gedimino Mickevi
čiaus, didžiojo Lietuvių Operos 
mecenato, laidotuvės įvyko pra
ėjusį pirmadienį iš Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčios. Išva
karėse, sekmadienio vakare, į 
Petkaus laid. namus atsisvei
kinti su velioniu atvyko mūsų 
Operos nariai. Vyrų choras, ve
damas muz. Ričardo Šoko, pa
giedojo Reąuiem, Tėve mūsų ir 
su sol. Egle Rūkštelyte Verdi 
„Šventoji Dievo Motina" ir 
velionio mėgstamiausią „Lietu
va brangi". Kun. kan. V. Zaka
rauskas atkalbėjo rožinį, ir ši 
susikaupimo maldos valandėlė 
buvo baigta, visiems giedant 
„Marija, Marija". Velionis 
palaidotas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse. 

x Zarasiškių klubas šaukia 
pusmetinį narių susirinkimą 
lapkričio 7 dieną, šeštadienį, 
Šiaulių namuose, Chicago. Pra
džia 1 vai. p.p. Bus daromi svar
būs nutarimai, aukų paskirs
tymas. Nariai būtinai daly
vaukite. 

x Lietuvos Dukterys St. Pe-
tersburge, Floridoje, supras
damos lietuviškos spaudos 
leidimo sunkumus, parėmė 
„Draugą" 20 dol. auka. Dėko
dami Lietuvos Dukterims 
linkime sėkmės jų labdaros dar
buose. 

x Šv. Mišios už mirusius L. 
Fondo narius bus lapkričio 1 d. 
10:00 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Visuomenė prašoma 
dalyvauti ir savo maldose juos 
prisiminti. 

(sk) 

x Į ALTO vakarienę spalio 
31 d. 7 vai. vakare Lietuvių 
Tautiniuose namuose vietos 
užsakomos pas E. Oželiene 
312-254-7553 arba pas A. 
Repšienę 312-434-4645. 

(sk) 
x TravelCentre, Ltd. prane

ša, kad lėktuvo bilieto į Lietu
vą kaina yra $728 ten ir 
atgal. Taip pat galime parū
pinti nakvynes privačiuose bu
tuose ir automobilį su šoferiu 
už prieinamą kainą. Kreiptis: 
Teresė Lesniauskienė, tel. 
708-526-0773. 

(sk) 
x Gera naujiena Bostono ir 

apylinkių l ie tuv iams! Jei 
norite pasiųsti s iuntinį } 
Lietuvą per Baltia Express. 
galite tai padaryti vietoje. Jums 
pagelbės mūsų atstovai Bostone 
— firma Baltic Associates. Jie 
visa spalio mėn. priims kalė
dinius siuntinius į Lietuvą. Tie
sioginis laivo konteineris iš Bos
tono — lapkričio 5 d. Visi siun
tiniai apdrausti Garantuojame 
siuntinių pristatymą į namu? 
iki šv. Kalėdų. Svaro kaina tik 
99 et. Atvežkite arba siųskite 
UPS adresu: Baltic Associa
tes, 368 W. Broadway, So. 
Boston, MA 02127 (Liet 
Piliečių klubo II a.). Tel. 
617-269-4455. 

(sk) 

x Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seimas įvyks Chica-
gos priemiestyje Oak Lawn 
Hilton viešbutyje lapkričio 2-34 
dienomis. Pagrindiniais kalbė
tojais bus Lietuvos Krašto 
apsaugos ministeris Audrius 
Butkevičius ir inž. Vytautas 
Šliūpas, kuris neseniai grįžo iš 
Lietuvos. Susivienijimas yra 
seniausia pasaulyje lietuvių or
ganizacija, švenčianti 106 
metus, o jos organas „Tėvynė" 
švenčia 92 metus, dabar reda
guojamas Vytauto Kasniūno. 
Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje prezidentas yra dr. 
Vytautas Dargis, viceprezi
dentas Vytautas Kasniūnas, 
sekretorė Genovaitė Meiliū-
nienė, iždininkas prof. dr. Jokū
bas Stukas, iždo globėjai Jo-
sephine Miller ir Nell ie 
Bayoras-Romanas, daktaras 
kvotėjas dr. Kazys Bobelis. 
Susipažinimo vakaras bus 
lapkričio 1 d., o banketas 
lapkričio 2 d. Į suvažiavimą at
vyks apie 70 atstovų. 

x Spalio 28 d. tarp 10 ryto ir 
2 vai. p.p. Šv. Kazimiero vie
nuolyno motiniškajame name 
bus galima veltui patikrinti 
mažamečius vaikus, ar jie nėra 
apsinuodiję švinu (švino nuodai 
pavojingiausi vaikams tarp 2 ir 
6 m. amžiaus). Patikrinimą ruo
šia Šv. Kryžiaus ligoninė kartu 
su Southwest Community or
ganizacija. 

x St. Xavier kolegijos muzi
kos departamentas stato Rossini 
„Stabat Mater" sekmadienį, 
lapkričio 1 d., universiteto 
McGuire salėje. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 

x Kar ika tūrų paroda apie 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pastangas atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę 1988-1991 
metais, „Plunksna yra galin
gesnė už Raudonąją armiją", 
bus atidaryta šį penktadienį, 
spalio 30 d. 7:30 vai. vak., 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Parodoje bus išstatyti 
ir ankstyvesniųjų 1939-1961 m. 
ka r ika tū rų pavyzdžiai. Po 
atidarymo vaišės. Visi kviečia
mi atsilankyti. 

x Lietuvių Krikšč. Demok
ratų sąjungos Chicagos sky
rius šaukia metinį susirinkimą, 
kuris įvyks lapkričio 1 d. 3 vai. 
p.p. Dainos restorano mažojoj 
salėje, 2656 W. 71st St. Algis 
Žukauskas ir Povilas Vaice
kauskas darys pranešimus iš 
Lietuvos politinės veiklos. Po 
susirinkimo kavutė. Nariai ir 
prijaučiantieji kviečiami daly
vauti. 

(sk) 
x KONTEINERIAI Į LIE

TUVĄ siunčiami KAS SAVAI
TĘ per T r a n s p a k firmą. 59 et. 
už svarą virš 100 svarų. Mi
nimumas $20. Jūsų siuntiniai 
yra registruojami mūsų kom
piuteriuose. Transpak, 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Papildomai pranešame, 
kad Gintaro Karoso firma 
Baltic Associates paims jūsų 
paruoštus kalėdinius siuntinius 
i Lietuvą tokiomis dienomis: 
Broktone spalio 28 d. Šv Ka
zimiero parapijos salėje nuo 3 
iki 6 vai. p.p. ir lapkričio 1 d. 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. p.p. 
Norwoode siuntinius paimsi
me spal io 27 d. Šv. Jurgio 
parapijos salėje nuo 4 iki 6 vai. 
p.p. Pu tname būsime spalio 29 
d. nuo 3 iki 6 vai. p.p. Putnamo 
seselių vienuolyne. Worceste-
ryje siuntinius paimsime spa
lio 31 d. nuo 12 iki 4 vai. p.p. 
Mūsų jstaigos adresas Bostone: 
368 W>st Broadway. S. Boston, 
MA 02127, Lietuvių Piliečių 
Klubo 2 a. Informacija telefonu: 
(6171 269-4455. Paskubėkite! 
Kalėdinius siuntinius priimame 
iki lapkričio 3 d. (sk.) 

Seklyčios trečiadieninių popiečių organizuotoja (iš kairės): Elena Sirutienė, su Algimantu Bar-
niškiu ir Liucija Atkočiūniene, kurie atliko programą. „ . «, . 

Nuotr. J. Žebrausko 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
„DRAUGO" RENGINIŲ 

KOMITETO 
SUSIRINKIMAS 

„Draugo" renginių komiteto 
pirmininkė Marija Remienė 
spalio 22 d. 6 vai. vak. susikvie
tę narių susirinkimą Marijonų 
vienuolyno svetainėje. Aptarta 
įvykusio rugsėjo 27 d. Martini-
que salėje pokylio ruošos darbai. 
Išklausė pranešimus, visi susi
rinkimo dalyviai sutarė, kad 
pokylis visais atžvilgiais yra 
gerai pasisekęs. Vaclovas 
Momkus, „Draugo" vajaus 
komiteto pirmininkas, pareiškė, 
kad vajus bus užbaigtas per 
ateinančių metų banketą. Tada 

x Rimas Gulbinas, CSX In-
termodal transporto kompanijos 
viceprezidentas, š.m. lapkričio 
7-8 d. Washingtone įvyk
siančioje humanitarinės pa
ramos Lietuvai teikimo 
reikalais konferencijoje pateiks 
pranešimą apie geriausius bū
dus dideliais kiekiais nugabenti 
paramą į Lietuvą. R. Gulbinas, 
šiuo metu gyvendamas prie 
Philadelphijos, uoliai talkina 
Balfui bei kitoms šalpos orga
nizacijoms, organizuojant kon
teinerių pervežimą į Lietuvą. 
Kiek anksčiau, gyvendamas 
prie Chicagos, jis aktyviai buvo 
įsijungęs į Mercy-Lift veiklą. 
Konferenciją organizuoja Lietu
vos ambasada, bendradarbiau
dama su JAV LB Socialinių ir 
Visuomeninių reikalų tary
bomis. 

• 
x Algimanto Barniškio or

kestras groja parengimams, 
baliams, vestuvėms. Užsakymai 
priimami vakarais, tel. 
312-436-5034. 

(sk) 

x L. Fondas teikia konkre
čią paramą išeivijos ir Lietuvos 
švietimo, kultūros bei jaunimo 
reikalams. Prisidėkime savo 
aukomis prie šio rudens vajaus 
ir siųskime aukas. L.F. 3001W. 
59th St., Chicago, IL 60629. 
Paaukoję 100 dol. gauna vieną 
svečio bilietą į vajaus užbaig-
tuvių banketą, kuris bus lap
kričio 21 d. Chicagoje, Marti-
niąue salėje. 

(sk) 
x Lietuvos Vaikų Viltis 

komitetas, Lietuvos vaikai ir 
tėvai nuoširdžiai dėkoja Atlan
ta IMPORT EXPORT bendro
vei už kelionės palengvinimą 
Lietuvon grįžtančiųjų pagydytų 
vaikų ir tėvų. 

(sk) 

x Nuo $675 iki $735 skry
džiai ten ir atgal iš Chicagos į 
Vilnių! Bilietus reikia įsigyti iki 
spalio 31 d , o juos panaudoti — 
iki 1993 m. kovo 31 d. Kreip
tis: American TraveI Service, 
tel. 1-708-422-3000. 

(sk) 

susirinkimo dalyviai pradėjo 
svarstyti „Draugo" dabartinę 
būklę ir jo palaikymą dien
raščiu. Visiems atrodė, jog būtų 
naudinga paskelbti, kokios yra 
išlaidos ir kokios įeigos, kad skai
tytojai žinotų, kokios negalės 
slegia „Draugo" leidimą. Vajus 
yra tik vienkartinė laikraščiui 
pagalba. Šiuos klausimus disku
tuojant, buvo pasiūlyta pradėti 
telkti „Draugui" fondą, pana
šiai kaip buvo sukeltas Lietuvių 
Fondas. Gal jau per vėlu 
susilaukti tokio sėkmingumo, 
kokį turėjo Liet. Fondas, bet 
mūsų išeivijai vis būtų 
primenama, kad reikalingas yra 
dienraštis lietuvybės ir jos 
kultūros palaikymui, kad be 
lietuviško dienraščio visos mūsų 
organizacijos išnyktų. Dien
raštis išeivijoje yra reikalingas 
ir mūsų tėvynei, kuri dar porą 
dešimtmečių turės vargti, kol 
visiškai atsigaus nuo 50 metų 
vergijos. 

Buvo apsvarstyta taip pat 
tolimesnė komiteto veikla. 
Komitetas, visą laiką uoliai dir
bęs, jaučia, kad reikia j am dau
giau pagalbos, reikia naujų jė
gų, naujų narių. Vajaus laiko
tarpiu, šalia kitų renginių, 
Chicagoje ateinančių metų va
sario 28 d. ruošiamas koncertas 
Jaunimo centre; kovo 3 d. St. 
Petersburg, Fla., o kovo 7 d.— 
Miami, Fla. 

Susirinkime dalyvavo 14 na
rių. 

R. 

AUKSAS PELENUOSE 

Lietuvių Bendruomenės Soc. 
Pagalbos centro — Seklyčios 
renginių vadovė Elena Siru
tienė kiekvieną trečiadienį nu
stebina lankytojus išradinga ir 
įdomia programa. Ar tai paskai
ta, filmas, paroda, koncertas, 
talentai, mados ar pagaliau iš
vyka į įdomias, l engviau 
pasiekiamas v ie tas bei 
renginius. 0 kartą į mėnesį 
duoda patiems lankytojams, 
kurie esame beveik visi 
vyresnio amžiaus, dažniausiai 
jau sunkiai iškalbantieji ir dar 
sunkiau girdintieji, išsidainuo-
ti iš pilnų plaučių Dainavimui 
vadovauja mūsų „ l i aud ies 
muzikas" Faustas Strolia. Po 
kiekvienos tokios programos 
jaučiamės lyg atgaivinti ar pra
turtinti ir yra lengviau tęsti 
mūsų vis šaltesnio rudenėjimo 
dienas. Seklyčia ir Elena Siru
tienė jas dažnai padaro 
gražiomis ir linksmomis „kolo-
ramos" dienomis, kurių grožis 
ne žieduose ir gėlėse, kaip tai 
yra pavasarį, bet nuostabiomis 
spalvomis degančiuose medžių, 
krūmų ir žolių lapuose, kurie, 
prieš a ts isveikindami su 
gyvenimu, mus dar kartą pra
džiugina. 

Panašiai buvo ir šj trečiadienį. 
Atvykę į Seklyčią, radome išsta
tytus paveikslus, o prie var

gonėlių stovintį mums jau gerai 
pažįstamą muziką, solistą 
Algimantą Barniškį ir kon
certui pasiruošusią sol. Liuciją 
Atkočiūniene. Tačiau E. Siru
tienė trumpoje įžangoje įspėjo, 
kad šį kartą patirsime kažką 
nepaprasto. 

Pirmiausiai pakvietė visus 
pasižiūrėti paveikslų. Ten buvo 
du portretai. Vienas a.a. Šilin-
gienės, buvusio Lietuvos teisin
gumo ministro Šilingo žmo
nos. Antras portretas didžiulis 
brangiuose rėmuose visiems 
žinomo, Seklyčioje sušelpto, V. 
Šapkaus atvaizdas. Trečias 
paveikslas — kompozicija: L. D. 
Kęstučio pirmas susitikimas su 
Birute-vaidilute. Aš nesu joks 
meno kritikas, bet įspūdį man 
ir visiems žiūrovams paveikslai 
padarė didelį. E. Sirutienė 
pristatė ir jų tapytoją: tai 
ta pati, mums žinoma, solistė 
Liucija Atkočiūniene. Paplo
jome tikrai nuoširdžiai. 

Prasidėjo koncertas. Alg. Bar-
niškiui vargonėliais palydint, L. 
Atkočiūniene pagrojo smuiku 
italų populiariausią ir mūsų 
mėgstamą melodiją: „O sole 
mio" ir po to padainavo dar 
kelias dainas itališkai bei 
lietuviškai. 

Po koncerto paklausinėjau 
programos atlikėjus, ir jie 
papasakojo kai ką apie save. 
Liucija Atkočiūniene gimusi 
Lietuvoj, Kaune. Studijavo 
Aukštesnėj Kauno meno 
mokykloje tapybą, muziką ir 
dainavimą. Ypač pažengė var
gonų ir smuiko mene. Čia turi 
ir brolį Antaną, taip pat labai 
muzikalų, su kuriuo kartais 
duetą patraukia. Jų tėvas, 
Juozas Cicėnas, buvo žinomas 
dramaturgas-režisierius. Pats 
piešė dekoracijas. Kovojo prieš 
alkoholizmą. Buvo šaulių būrio 
vadas. Motina, taip pat Liucija, 
dainavo, pati kurdama žodžius 
ir muziką. Atkočiūniene turi du 
sūnus. Vyresnis Geraldas, 24 
m., vargoninkauja Lietuvoje. 
Jaunesnis Donatas Romoje 

studijuoja teologiją ir ruošiasi 
būti kunigu. Užaugino juos dau
giausiai pati viena, nes jau 
seniai našlė. 

Algimantas Barniškis taip pat 
gimė Lietuvoje, Kaune. 1956 m. 
studijavo Vilniaus konservato
rijoj dainavimo klasėj — „Juozo 
Talat-Kelpšos" mokykloje pas 
prof. Paulauską. Baigęs dėstė 
Aukštesnioj Muzikos mokykloj. 
Paruošdavo mokinius jaunųjų 
atlikėjų konkursams. Dainavo 
operoj: „Pilėnai" ir kitose. An
sambly, kaimo kapeloj „Vien
kiemis", linksmino žemdirbius 
Lietuvoje ir net Sibire. 
Gastroliavo Lenkijoj, Prahoje ir 
R. Berlyne. Chicagoje nuo sau
sio mėn. Dabar groja orkestre. 
Jo tėvas, Apselionas Barniškis 
— da in in inkas , Kauno ir 
Vilniaus operų solistas, trenira
vosi pas Būtėną, baigė pas 
Oleką. 

Kaip matome, abu meni
ninkai yra labai gabūs ir ver
tintini. Juo labiau, kad mielai 
dalyvauja kviečiami paįvairinti 
pobūvius, gegužines ar 
susirinkimus. 

J . Žebrauskas 

TĖVIŠKĖS PARAPIJAI 
40 METŲ 

Šį sekmadienį, lapkričio 1 d., 
lietuvių ev. liuteronų Tėviškės 
parapija Chicagoje su padėka 
Dievui paminės savo 40 metų 
veiklos sukakt į nuosavoje 
bažnyčioje, esančioje prie 
6641-45 So. Troy gatvės. Pa
rapija buvo įsteigta 1952 
metais, kun. Mertyno Preik-
šaičio ir kun. Anso Trakio bei 
būrio vienminčių sumanymu. 
Kadangi j ie , dar būdami 
Europoje, priklausė išeivijos 
lietuvių ev. liuteronų bažnyčiai, 
kartu Pasaulinei Liuteronų 
sąjungai, todėl atvykę į Čikagą 
nebuvo linkę įsijungti į bet 
kokią amerikiečių sinodams 
priklausančią bažnyčią; jie no
rėjo likti laisvais, nenorėjo pasi
mesti tautybių mišinyje, kad iš
saugotų sau ir savo vaikams 
atsineštąsias dvasines vertybes. 

Pradžioje naujoji parapija pri
siglaudė pas slovakus, 
išsinuomodama jų Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčią, kurioje galėjo 
išvystyti gana judrią veiklą. Pa
rapijos rėmuose įsisteigė Mo
terų draugija, Jaunimo ratelis, 
sekmadieninė mokykla, taip pat 
ir choras. Martynui Lacyčiui, 
kuris jau 1920 metais su 
pasisekimu dirigavo bažnytinį 
lietuvių chorą savo gimtajame 
Klaipėdos mieste, paėmus chorą 
į savo rankas, choras jau giedo
davo ne tik pamaldų metu baž
nyčioje, bet ir parapiečių 
išvykose Chicagos miesto 
parkuose. Kun. Mertynui Preik-
šaičiui su šeima vėliau išsikėlus 
nuolatiniam apsigyvenimui į 
Los Angeles, kun. Ansui 
Trakiui teko dabar vienam 
rūpintis parapiečių dvasiniu ap
tarnavimu. 

Parapijos vienetai veikė gyvai 
jau nuo pat jos įsisteigimo, bet 
įsigijus nuosavus maldos 
namus, veikla dar daugiau su
stiprėjo. Ne tik kun. Mertynas 
Preikšaitis buvo giliai tikintis 

ir tautinės minties žmogus 
nemažiau ir kun. Ansas Trakis 
kilęs iš senos lietuviško nusista 
tymo giminės Klaipėdos krašte 
Todėl jam ir Chicagoje rūpėjo 
kad visi liktų ištikimi savo tau 
tai, savo žmonėms. Jis savo 
užsimotai misijai turėjo didelę 
pagalbininkę, savo žmonos, dr. 
med. Adelės Ivaškaitės-Trakie-
nės, asmenyje. J i ne tik padė
davo savo vyrui įvairiuose 
parapijos reikaluose, bet įvai
riais būdais visai parapijai, 
užsipelnydama visos parapijos 
pagarbą. 

Kun. Ansui Trakiui vėlesniais 
metais konfirmandų pamokų 
metu pastebėjus vaikų tarpe 
atsirandančius sunkumus su 
lietuvių kalba, jis pradeda jau 
1958 metais mokyti juos ne vien 
tikybos, bet ir lietuvių kalbos. 
Mažvydo, Bretkūno ir Donelai
čio ainis Trakis kalbėdavo, kad 
esą reikalinga mokyti vaikus 
lietuvių kalbos, kad jie galėtų 
sekti bažnyčioje pamaldų eigą ir 
galėtų giedoti kartu su visa 
parapija lietuviškas giesmes. 

Tuo laiku panašiai galvojo ir 
A. Kašubą, ir jam rūpėjo 
lietuvių kalbos išsaugojimas. Jis 
buvo susitaręs su bendramin
čiais kreiptis į Tėviškės parapiją 
ir prašyti, kad būtų leista 
pasinaudoti parapijos patal
pomis numatytai šeštadieninei 
lituanistikos mokyklai. Tokiam 
užsimojimui entuziastingai pri
tarė ne tik kun. Ansas Trakis, 
parapijos tarybos pirmininkas 
Ermanas Simaitis, bet ir pabrėž
tinai tarybos vicepirmininkas 
Edmundas Schroederis. A. 
Kašubos prašymas buvo pri
imtas. Tad mokyklą suorganiza
vus ir pirmosioms pamokoms 
užregistravus 60 vaikų, 1959 m. 
spalio 17 d. įvyko mokyklos ati
darymas, dalyvaujant LB atsto
vui švietimo reikalams Jr. Igną-
toniui, LB atstovui J. Jasaičiui 
ir kun. Ansui Trakiui. Mokykla 
buvo pavadinta Kristijono 
Donelaičio vardu, kad 
primintų didįjį lietuviško epo 
„Metų laikų" kūrėją. Mokyklos 
mokinių skaičiui padaugėjus, ši 
šeštadieninė l i tuanist ikos 
mokykla buvo perkelta į valsty
binės mokyklos patalpas. 
Mokyklai nuo jos įsteigimo su 

pasišventimu vadovavo patyręs 
pedagogas Julius Širka ir taip 
pat Ona Rasnikienė. 

Jeigu šiandieninė Tėviškės 
parapijos veikla nėra tokia, kaip 
ji buvo ankstyvesniais metais, 
negalima kaltinti Tėviškės 
parapijos steigėjų. Jie padarė 
viską, ką gali žmogus padaryti 
savo aukomis ir darbu. Toli
mesnė parapijos ateitis priklau
sys nuo dabartinės kartos, kiek 
ji pajėgi suprasti tėvų užsibrėžtą 
tikslą likti niekam kitam, kaip 
Viešpačiui Dievui priklausoma 
parapija. 

Kiek teko girdėti, po šių iškil
mingų pamaldų parapijos salėje 
įvyks vaišės, kurioms skirtos 
aukos numatomos bažnytinei 
paramai Lietuvoje. 

VB 

LB Vidurio Vakarų apygardos 40 m. jubiliejiniame minėjime Lemonte meninę 
programą atliko (iš kairės): Svajonė Kerelytė, Manigirdas Motekaitis ir 
Praurimė Ragienė. Dešinėje: pirm Kazys Laukaitis. 

Nuotr Liudo Valodkos 

IŠKILMINGAI SUTIKTA 
ASTRONAUTĖ 

Čikagietė astronautė dr. Mae 
C. Jemison, skridusi i erdves 
Endeavor erdvėlaivyje, spalio 
14 d. buvo iškilmingai pasitikta 
gimtajame savo mieste, Chica
goje, ir jai net suteiktas specia
lus medalis. Jos pasisekimu 
ypač didžiuojasi ir džiaugiasi 
juodieji miesto gyventojai, nes 
šios moters pasiekimai rodo 
gerą pavyzdį juodosios rasės 
jaunuoliams. Dr. Jemison vi
suomet pabrėžia, kad žmogus 
gali būti, kuo tik nori, jeigu 
netingi dirbti ir mokytis. Ji ypač 
propaguoja mokslo svarbą. 
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