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(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kardinolui Vincentui Sladkevičiui 

Sovietinėse respublikose 
Minint Rusios krikšto 1000 metų jubiliejų 

Reikėtų suprasti, kad Rytų 
apeigų katalikai ir Romos kata
likai išpažįsta tas pačias tikėji
mo tiesas, naudojasi tais pačiais 
Kristaus įsteigtais sakramen
tais, paklūsta tam pačiam Ro
mos popiežiui. Jų pažiūros į 
tarybinę vyriausybę tokios pat, 
kaip ir Romos katalikų. Skir
tumas t ik apeigose ir jose 
naudojamoj kalboj. O ta i 
Bažnyčios vidaus reikalas. Į 
tokius dalykus pagal įstatymus 
tarybinė valstybė nesikiša. Jei 
karo metais aukšti dvasininkai 
ar eiliniai tikintieji ir ne taip 
elgėsi, kaip turėjo, dėl to 
nereiškia, kad reikia atsisaky
ti tikėjimo. Tai jų asmeninė 
kaltė, o Bažnyčia, Vatikanas, 
čia niekuo dėti. Mes žinome, 
kad buvo kareivių, karininkų, 
mokytojų, kurie bendradarbia
vo su vokiečiais, buvo ir pravos
lavų dvasininkų, kurie su jais 
bendradarbiavo. Bet šiuo 
pagrindu niekam neateina į gal
vą, kad reikia išvaikyti kariuo
menę, panaikinti mokyklas, už
drausti pravoslavų tikėjimą. 

Mes žiūrime ne į tai, ką at
skiri asmenys darė, bet ko moko 
Kristaus tikėjimas. O jis moko 

užlaikyti Dievo ir teisėtus vals
tybės įsakymus, užlaikyti mei
lę tarp tautų, valstybių ir rasių. 

Taigi, mes, Bubniščios kaimo 
gyventojai (Ivano Prankovsko 
sritis, Dolinos rajonas, UTSRj, 
kaip prieš, taip ir po 1946 m. 
Lvovo susirinkimo buvome ir 
esame katalikai. Iki 1983 m. ga
lėjome lankyti graikų apeigų 
k a t a l i k i š k ą bažnyčią savo 
kaime. 1983 m. spalio mėnesį 
mūsų bažnyčią milicija uždarė, 
sudaužė ikonostasą, vėliavas ir 
kitą bažnytinį inventorių išvežė 
Tokiu būdu įžeidė mus kaip ti
kinčiuosius. 1983 m. analogiš
kai buvo pasielgta visoje eilėje 
kitų kaimyninių graikų apeigų 
katalikų parapijose. Pagal tary
binius įstatymus užtenka 20 ti
kinčiųjų, kad būtų užregistruo
ta bendruomenė. Mūsų kaime 
katalikų daugiau nei 300. Pri
mygtinai prašome jus duoti 
nurodymą atidaryti graikų apei
gų katalikų bažnyčią Bibniščios 
kaime ir leisti atvykti rytų apei
gų katalikų kunigui. Kunigas 
bus jokių ryšių neturėjęs su 
hitleriniais fašistais ir ne bur
žuazinis nacionalistas. 

(Bus daugiau) 

Uždraustos knygos specfonde 
Vilnius. — Lietuvos spaudoje 

šių metų pradžioje buvo rašyta 
apie viešumo politiką bibliote
kose. Buvo keliamas klausimas, 
kad būtų galima skaityti specia
liose bibliotekų saugyklose sau
gomą literatūrą, kad būtų per
žiūrėta specfondų literatūra. 
Specfonde bibliotekos saugo Lie
tuvoje ir užsienyje išleistą lite
ratūrą, kuri nuo pirmųjų poka
rio metų buvo laikoma politiš
kai žalinga eiliniam skaitytojui, 
nes kursčiusi tautų nesantaiką, 
propagavusi priešišką ideologi
ją. Principas buvęs: geriau dau
giau knygų, laikraščių ir 
žurnalų perduoti į specfondus, 
negu turėti nemalonumų. ,,Po 
karo bibliotekos buvo ^apva
lytos" nuo buržuazinio laiko
tarpio polit inės, grožinės, 
religinės ir net mokslinės litera
tūros. Užteko, kad autorius 
buvo represuotas ar pasitraukęs 
į Vakarus arba jo pasaulėžiūra 
anksčiau buvusi kitokia, rašo 
„Tiesa". 

Specfonde buvo laikoma Jus
to Paleckio ,,SSSR mūsų 
akimis", Jono Marcinkevičiaus 
„Sukaustyti latrai" ir kitos 
knygos. Už carizmo valdinin-
kų-rusų pajuokimą į specfondus 
buvo padėti Kudirkos, Vaižgan
to kūriniai. Tokia literatūra 
būdavo perduota į makulatūrą. 
Tuos leidinius išsaugojo kai ku
rie lietuviai. Didelę specfondų 
dalį sudaro užsienyje išleistos 
knygos ir periodika. 

Nėra užsienio literatūros 
Šiuo metu bibliotekų specfon-

dai pertikrinami. Peržiūrėtos vi
sos išleistos knygos iki 1945 m. 
Grąžinta visa buržuazinio laiko
tarpio periodika, sako „Tiesa". 
Fonduose, sakoma, nėra dauge
lio užsienio lietuvių rašytojų kū
rinių. Nėra užsienio lietuvių pe

riodikos, išskyrus kairiosios 
krypties. Valstybinėje bibliote
koje lituanistikos skyriuje laiko
mas vienintelis pilnas JAV iš
leistos Lietuviškos enciklopedi
jos komplektas. Manoma, kad 
bus sugrąžinti visuomenei be
veik visi specfonde laikomi au
toriai. 

Prašo knygų 
Bibliotekos direktorius Vla

das Bulavas sako, jog „kitaip 
dabar imame žiūrėti ir į mūsų 
emigravusius tautiečius". Jis 
mano gauti daugiau knygų iš 
užsienio. Būdavo ir anksčiau 
siunčiamos knygos iš užsienio, 
bet ne visos pasiekdavo Lietu
vą, nors ir valstybinei bibliote
kai būdavo siųstos. Jis sakosi 
laukias užsienio paramos. „Bū
tų gražu, kad užsienio lietuviai 
rašytojai, leidyklos ar spaustu
vės savanoriškai siųstų mums 
savo leidinius", sako V. Bula
vas. 

Išrinktasis prezidentas George Bushas po pamaldų sekmadienį episkopalų 
bažnyčioje supažindina tos parapijos kleboną su savo senute motina 
Dorothy Bush. 

Kongresas varžė prezidento teises 
Washingtonas. Prez. Reaga- bijoję 1986 m.,tai studentai su-

nas, peržvelgdamas savo prezi- kėlė ovacijas, 
dentavimo užs*«mo politiką, 

Surado masinius 
kapus 

Minskas. — Gudijoje šioje 
apylinkėje yra atrasti Stalino 
valdymo laikų masiniai nužudy
tųjų žmonių kapai. Tai praneša 
Reuterio žinių agentūra, pasirem
dama ,.Maskvos žiniomis". Ku
rapatės miške, netoli Minsko, 
1930 m. buvo sušaudyta dau
giau kaip 500 asmenų. Gudijos 
valdžia yra sudariusi komisiją, 
kuri jau pradėjo liudininkų ap
klausinėjimą ir lavonų iškasi-
mą. Liudininkai pasakoja, kad 
vėliau, 1937-1941 metais buvo 
gyventojų pavadintu ..mirties 
keliu" kasdien sunkvežimiais 
vežami žmonės į masiniu žudy
nių vietą Kurapatės miške, Gu
dijoje. 

kalbėjo Virginijos universiteto 
studentams ir profesūrai, pažy
mėdamas, jog Kongresas dažnai 
peržengdavo savo autoriteto 
ribas ir įsiverždavo į Amerikos 
prezidento, kaip vyriausio užsie
nio ir kariniu pajėgų vado, kom
petenciją, kuri konstitucijoje 
yra numatyta tik Amerikos pre
zidentui vykdyti. 

Kongresas neišmintingai ban
dė įtaigoti užsienio politiką, pa
sinaudodamas savo įstatymų 
leidimo galia, kalbėjo preziden
tas, „ir tie dalykai suvaržydavo 
mano rankas sėkmingai užsie
nio politikai". Neaiškūs Kong
reso sprendimai padarė daug ža
los užsienio politikoje, iš kurių 
vienas — Nikaragvos sandinis-
tų komunistinės vyriausybės 
pašalinimas. Kai tik sandinistai 
perėmė valdžią Nikaragvoje, jų 
tikslas buvo įvesti pirmąją ko
munistine valstybę Centro 
Amerikos regione. 

Kongreso nelaimė 
Baltieji rūmai ta proga prane

šė, jog prezidentas daug išgyve
no, kai Kongresas dažnai pa
žeisdavo konstitucinį valdžios 
balansą tarp prezidento ir 
Kongreso ir valdžios vykdomąją 
galią prisiskirdavo sau. 
„Kongresas vis dažniau 
norėdavo vesti užsienio politiką, 
ir kai tai atsitikdavo, tai 
nepasisekimas Amerikos 
politikoje būdavo aiškus". Per 
aštuonerius metus Kongresas 
dažniausiai atmesdavo prezi
dento reikalaujamą karinę 
paramą Nikaragvos laisvės 
kovotojams. New York Times 
sako, kad visuomenė buvo prie
šinga prezidento nusistatymui 
Centro Amerikos politikos klau
simu, tačiau Baltieji rūmai 
sako, kad tai neatitinka viešajai 
daugumos amerikiečiu nuomo
nei. Prezidentas Virginijos uni
versitete buvo šiltai priimtas. 
Kai Reaganas baigė savo kalbą, 
studentai skandavo „U.S.A., 
U.S.A.". Jdomu, kai prezidentas 
paminėjo Amerikos puolimą Li-

Pasisekimas vienybėje 
Prezidentas paminėjo, ką jis 

ne kartą yra sakęs, kad „kur 
Amerika sujungia savo jėgas ir 
neabejoja, pasisekimas visada 
yra užtikrintas". Kai buvo gali
ma subendrinti nuomones su 
Kongresu Afganistano, Angolos 
ir Persijos įlankos klausimuose, 
buvo padaryta daug pažangos ir 
einama prie konfliktų likvida
vimo. „Bet kur prezidentas ir 
Kongresas negalėjo susitarti, 
kaip kad yra Centro Ameriko
je, tai ir šiandien ten nėra taikos 
ir mūsų bendras tikslas nepa
siektas". Komunistų jėgos Cen
tro Amerikoje stiprėja. 

Patarimas Kongresui 

Reaganas kritikavo priimtą 
Karo galios rezoliuciją, kuri rei
kalauja prezidentą pranešti 
Kongresui, kada yra kariuome
nė siunčiama į karo zoną ir kad 
po 90 dienų ji turi pasitraukti, 
jei Kongresas nenubalsuoja, kad 
ji ten būtų palikta ilgesniam 
laikui. Jis taip pat kaltino 
Kongresą pasirašytų sutarčių 
savu interpretavimu ir noru 
sumažinti žvalgybą, be to, 
reguliuoti ginklų pardavimą ir 
visiškai kontroliuoti užsienio 
paramą. „Kongresas ir prezi
dentas turi dirbti kartu bend
ruose tautos reikaluose su visais 
savo skirtumais, tačiau skirtin
gose sferose", kalbėjo preziden
tas, primindamas, kad ir sekan
čiam prezidentui Kongresas 
neturėtų varžyti jam konstitu
cijoje suteiktą vykdomąją galią. 

— Sąjūdis šiuo metu leidžia 
spaustuvėje savo spausdinamą 
biuletenį „Atgimimas". 

— Iš Lietuvos buvo išvykusi 
didelė grupė daktarų ir kitų me
dicinos specialistų padėti armė-
nams, kurie nukentėjo nuo že
mės drebėjimo. Vyriausybė iš 
Sveikatos ministerijos paskyrė 
o'O.OOO rb.. o sovietų Raudonojo 
kryžiaus sąjungos skyrius taip 
pat paskyrė 50,000 rublių. 

PAVERGROJE 
LIETUVOJE 

— Lietuvoje yra įsisteigusi 
etinės kultūros d-ja „Ethos", 
kurios tikslas skleisti moralės 
principus, nes Sąjūdžio platfor
moje nėra ryškesnės moralinės 
programos. Visuomenėje jaučia
mas didelis pritarimas šiai 
draugijai, nes žmonės pasigen
da moralės ugdymo principų, 
ypač pakantumo. 

— Persitvarkymo Sąjūdžio 
Seime yra devyni kunigai, kurie 
yra susirūpinę tuo, kad žmonės 
į juos deda daug vilčių, o Sąjū
džio Seimas dar nėra valdžia. 
Taip kalba Lietuvos vyskupijų 
Liturginės komisijos pirminin
kas kun. Vaclovas Aliulis, kuris 
yra ir Seimo narys, o taip pat ir 
„Ethos" prezidiumo narys. 

— „Atjautos" draugiją suda
rė medicinos fakulteto Sąjūdžio 
dalyviai studentai ir dėstytojai, 
kurių uždavinys savo jėgomis 
nemokamai slaugyti ir gydyti 
senus ir vienišus žmones. Tai 
Lietuvos gyventojams daro pui
kų įspūdį, kad Sąjūdžio nariai 
turi tiek daug idealizmo. 

— Santara yra Lietuvos 
tautinio jaunimo sąjungos „Jau
noji Lietuva" leidinys. Jis lei
džiamas Kaune. Spausdinamas 
ne spaustuvėje. 

— „Varpai" yra Šiaulių jau
nimo laikraštis, kurį redaguoja 
Dangiras Mačiulis. 

— „Palanga", tai Persitvar
kymo sąjūdžio Palangos tarybos 
leidinys, kurį redaguoja An
tanas Tranyzas. 

— „Aušr inė" yra Vilniaus 
universiteto studentų leidinys, 
kurį redaguoja redakcinė kole
gija. Jame rašo, kad atsiliepia 
senieji aušrininkai net iš JAV. 
Duoda daug įdomių žinių iš Vil
niaus universiteto studentų ir 
profesūros veiklos bei gyveni
mo. Jie kelia mintį 1990 m. lie
pos 17 d. surengti Lietuvos tau
tinę olimpiadą. 

— „Kauno Aidas" tai Lietu
vos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Kauno zonos leidinys. Jų nume
riuose daug drąsių, puikių su
manymų ir pasiūlymų bei infor
macinės medžiagos. 

— „Tikėjimo Žodis", tai Lie
tuvos Krikščionių sąjungos lei
dinys prie Lietuvos Persitvarky
mo Sąjūdžio. Daug religinių ži
nių bei informacijų. Jo redakto
rius Evaldas Morkūnas, o re
dakcinėje kolegijoje yra kun. dr. 
Juozas Pranka, kun. R. Moras, 
Gabrielius Lukošius, Sigitas Ge
da, kun. Valerijus Rudzinkas. 

— Vilniuje Sąjūdžio steigia
majam suvažiavimui Ameriko
je gyvenąs rašytojas Liudas Do
vydėnas, kuris anuomet buvo 
LTSR Aukščiausios tarybos pre
zidiumo pirmininko pavaduoto
jas, turėjo pasakyti kalbą, bet jis 
į Vilnių neatvyko. Jo ta kalba 
vėliau buvo atspausdinta lapk
ričio 12 dienos „Tiesos" nume
ryje, kurią jis baigia: ..Jeigu 
jums atsiras noro užtraukti gies
mę (ar himną) Lietuva, Tėvyne 
mūsų", aš giedu kartu su jumis". 

— Lietuvos Komunistų parti
jos Centro komiteto antrasis 
sekretorius rusas N. Mitkinas 
buvo atleistas iš pareigų ir išvy
ko į Maskvą, o jo vieton buvo pa
skirtas Vladimiras Beriozovas, 
kuris irgi yra rusas, baigės 
aukštąją partinę mokyklą Vil
niuje ir Vilniaus pedagogini 
institutą, ėjęs įvairias politinio 
švietimo pareigas. 

Lietuvos konstitucijos 
projektas 

Ją apspręs komunistai deputatai 

Vilnius. — Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdis išleido kaipo 
nemokamą „Atgimimo" biule
tenio priedą 30,000 egzemplio
rių naujai paruoštos Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Respub
likos konstitucijos projektą. Jį 
paruošė Lietuvos Mokslų akade
mijos nariai. 

Projekto įžangoje rašoma: 
„Lietuvių tauta 13 a. pradžioje 
sukūrusi savo valstybę, šimtme
čiais ryžtingai gynusi savo lais
vę ir nepriklausomybę, išsaugo
jusi savo kalbą, raštą ir kultūrą, 
1918 metais atgaivinusi savo 
valstybingumą, naujame istori
nės raidos etape TSRS sudėtyje 
kurianti socialistinę teisinę 
valstybę, įtvirtindama huma
nizmo ir socialinio teisingumo 
idealus, siekdama užtikrinti lie
tuvių tautai valstybingumą, is
torinio išliekamumo ir naciona
linės kūrybos ugdymo sąlygas 
savo tėvų ir protėvių žemėje, 
priima ir skelbia šią Konstituci
ją"-

10 sričių, 172 straipsniai 
Konstitucijos projektas su

skirstytas į dešimt sričių: 
Lietuvos TSR visuomeninės 
santvarkos ir politikos pagrin
dai, Valstybė ir asmenybė, Lie
tuvos TSR nacionalinė-valstybi-
nė sandara ir administracinis-
teritorinis suskirstymas, Lietu

vos TSR liaudies deputatų tary
bos ir jų rinkimo tvarka, Aukš
čiausieji Lie tuvos TSR 
valstybinės valdžios ir valdymo 
organai, Lietuvos TSR vietiniai 
valstybinės valdžios ir valdymo 
organai, Lietuvos TSR valstybi
nio ekonominio ir socialinio 
vystymo planas ir Lietuvos TSR 
valstybinis biudžetas, Teisin
gumas, arbitražas ir prokurori-
nė priežiūra, Lietuvos TSR her
bas, vėliava, himnas ir sostinė 
ir Lietuvos TSR Konstitucijos 
galiojimas ir jos keitimo tvarka. 
Šios visos sritys iš viso tur i 172 
straipsnius. 

Partija tars žodį 
Šis Konstitucijos projektas 

buvo įteiktas Aukščiausiajai ta
rybai, kuri po to sudarė savo de
putatų komisiją. Jai pirminin
kauja Lietuvos Komunistų par
tijos Centro komiteto pirmasis 
sekretorius Algirdas Mykolas 
Brazauskas. Komisija tur i 58 
narius, kuriuos sudaro įvairių 
profesijų ir amatų žmonės. Visi 
nariai yra deputatai, partijos 
nariai iš visos Lietuvos. J ie per
žiūrėję moksliškai ir teisiškai 
parengtą akademikų Konstitu
cijos projektą, galutinai parengs 
savo projektą ir perduos Aukš
čiausios tarybos prezidiumui, 
kuris tada paskelbs visuomenei 
pasisakyti. 

Pasitarimai Tunise 
Carthage. — Po dviejų dienų, 

kai Amerika pakeitė savo nusi
statymą ir nutarė pradėti pasi
tarimus su Palestiniečių Išlais
vinimo organizacijos atstovais, 
Amerikos pasiuntinys Tunisijo-
je Robert Pelletreau pirmą kar
tą po 13 metų pradėjo vyriausy
bės vardu pasitarimus. Po pir
mojo susitikimo Pelletreau pa
sakė, jog yra vilties, kad šie 
pasitarimai pasitarnaus taikai. 
Tunise PLO turi savo vyriausią 
būstinę. Pasitarimai buvo rim
ti. Panašiai pasakė ir PLO 
delegacijos vadas Abed Rabbo. 

Pasitarimai prasidėjo, kai tuo 
pačiu metu buvo pranešta, jog 
Izraelio okupuotoje Vakarų 
Kranto srityje vėl buvo nušau
ti Izraelio kareivių keturi pales
tiniečiai. Tuo pačiu metu ir Siri
ja paskelbė, kad jos vyriausybė 
atmeta PLO pasitarimus su 
Amerika ir sako, kad taika Vi
durio Rytuose tegalima pasiekti 
tik panaudojant jėgą. 

Ilgas kelias iki taikos 

Po įvykusių pasitarimų abi 
pusės atsisakė plačiau kalbėti 
apie diskusijų pobūdį. Pasitari
muos su ambasadoriumi Pellet
reau kartu buvo ir ambasados 
politinis patarėjas Edmund 
Hull. PLO atstovų delegacija 
buvo sudaryta iš Abed Rabbo ir 
dar trijų PLO vadovaujančių 
narių. Pats PLO vadas Arafatas 
tuo metu buvo Rumunijoje, iš 
kur vėliau turėjo skristi į Egiptą 
į pasitarimą su prez. Mubaraku. 

Amb. Pelletreau pareiškimas 
spaudai buvo trumpas. Bet PLO 
delegacijos vadas Abed išleido 
griežtą pasisakymą prieš Izraelį 
ir pateisino palestiniečių 
vienerių metų kovą Vakarų 
Kranto ir Gazos užimtose teri
torijose. Be to. jis pareiškime 

pasakė, jog šie pasitarimai turi 
privesti prie tarptautinės taikos 
konferencijos Vidurio Rytuose. 
Tačiau dabar Izraelio vyriausy
bė veda prie to, kad atmestų 
visas Jungtinių tautų rezoliuci
jas, pasakė Abed. 

Žodžiai ir darbai 
Vėliau Amerikos ambasado

rius pakvietė tik amerikiečius 
žurnalistus trumpam informaci
niam pokalbiui. Jo metu jis pa
sakė, kad tik tiesioginiai pasi
tarimai yra geriausias būdas 
išrišti šiai problemai. Laukia
ma, kad pats Arafatas viešai at
siribos nuo kitų palestiniečių 
grupių, kurios užsiima teroriz
mu. Svarbiausia — šiuo metu 
reikia laukti ir stebėti, a r 
Arafato pasakyti žodžiai virs gy
venimo tikrove, sakė ambasado
rius. Jei įvyktų kokie nors tero
rizmo veiksmai, tai Arafatas 
turėtų juos tuoj pat nedelsiant 
pasmerkti ir pareikšti, kad tai 
nepriklauso PLO organizacijai. 
Pasitarimai bus ilgi ir sudėtin
gi, kaip kad ir visas Vidurio 
Rytų taikos reikalas yra komp
likuotas. Amb. Pelletreau kalba 
ir arabiškai, bet pasitarimų 
metu dalyvavo iš abiejų pusių 
vertėjai. 

KALENDORIUS 
Gruodžio 20 d.: Julius, Dovi

lė, Grožvilė. Atala, Nergaudas. 
Teofilis, Sigitas. 

Gruodžio 21 d.: Honoratas. 
Norgaudas, Tomas, Edburga, 
Girenė. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:22. 
Temperatūra dieną 45 1., nak

tį 29 1. 
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INFLUENZOS SKIEPAI -
PASILPUSIAM PAGALBA 

Nerkimės iš to tariamai 
lietuviško nerangumo ir 
pasiskiepykime nuo influ-
enzos iki sausio mėnesio 
vidurio. Tuomi apsisau
gosime nuo daugelio ne
laukiamų negerovių. 

Dar ne vėlus mediciniškas 
raginimas 

Kadangi yra lengviau turimą 
sveikatą užlaikyti, dėl to turint 
šiokių tokių išlaidų, nors ir svei
kai jaučiantis, negu ją prarastą 
net ir su didžiausiomis išlai
domis atgauti, tai išmintingasis 
taip elgiasi: bėga ligai už akių. 
Ligai už akių bėgimas yra sėk
mingiausias jos gydymas. Taip 
elgiasi išmintingasis — įvairio
mis priemonėmis saugosi nuo 
visokių negalių, pasinaudo
damas ir skiepais nuo influ-
enzos, kuri pensininkui bei dau
geriopai paliegusiajam gali būti 
sunkiai pakeliama. 

Mūsų rytdienos gera sveikata 
priklauso nuo at i t inkamos 
šiandieninės veiklos. Todėl 
gyvenkime šia diena tik taip, 
kad būtinai ją paverstume savo 
gyvenimo šedevru. 1 okj laimin
go gyvenimo pagrindą mūsų 
žmonės išsako tokiu pata
rimu: gyvenk tvarkingai tarsi 
ryt mirtum, o darbuokis taip 
stropiai, tarsi dar šimtmetį 
gyventum. Taip reikia elgtis ir 
influenzos (sunkaus gripo) atve
ju. 

Dėl to tokios tiesos savo gy
venime prisilaikyti pajėgiantis 
asmuo nepaveda savo darbų, 
pareigų nei angelui, nei šėtonui, 
o pats visus savo reikalus 
atlieka, pasinaudodamas jam 
Tvėrėjo suteiktomis jėgomis. 
Toks mūsiškis neapgaubia ap
snūdimo šydu iš prigimties at
sineštų ir savo gyvenime iš
vystytų galių, nenustumia 
jas užmarštin, bet visais būdais 
jas panaudoja savo paties ir ar
timo gerovės pagausinimui. Tik 
taip elgdamasis žmogus neatsi
džiaugia proto skaidrumu, nusi
teikimų žmoniškumu ir visų 
kūno dalių sveikatingumu. 

Kuris mūsų turi skiepytis 
nuo influenzos? 

Kiekvienas, kuris jaučiasi 
kiek pasilpes ir kuris turi 
būtiną reikalą maišytis tarp 
įvairių, dažnai influenzai ir jos 
komplikacijoms neatsparių as
menų, turi skiepytis. 

Influenzos pavojus gresia vi
siems pensininkams — visiems 
daugiau 65 metų sulaukusiems. 
Taip pat turi skiepytis cukralige 
sergantieji, širdies ligonys, 
plaučių negalėmis (astma, bron
chitu, džiova, plaučių išsi
plėtimu — emfizema) apsunkin
tieji, organų persodinimą per
gyvenusieji, AIDS liga užsikrė
tusieji, turintieji nesveikus 
inkstus, kai kurias vėžio rūšis, 
vaikai su širdies ir jos krau
jagyslių liga ar plaučių 
negerove, įskaitant astmą ir 
visi, imantys vaistus, kurie 
mažina kūno atsparumą, kaip 
steroidus ar kortizoną. 

Ne visus skiepai 
apsaugoja nuo influenzos 

Neapsigaukime: visi čia 
minėtas negales turintieji turi 
mažesnį kūno atsparumą. Jų 
net ir influenzos skiepai gali ge
rai neapsaugoti nuo tos ligos. 
Užtai visi kiti, turintys reikalų 
su tokiais ligonimis ar juos pri
žiūrintieji irgi turi skiepytis. 

kad neužkrėstų savo prižiūri
mųjų. 

Kas negali skiepytis nuo 
influenzos? 

Visi, kurie yra jautrūs — aler
giški kiaušiniams (jų balty
mams); visi , kurie dabar 
karščiuoja ar serga infekcine 
liga, kurie serga daugybine 
skleroze („multiple sclerosis") ar 
paralyžuojančia alsavimo liga 
(„Guillain-Barre syndrome"). 

Influenzos skiepai („flu shots 
— influenzą vaccination") 
veikia prieš dvi influenzos rūšis 
— A ir B. Skiepytis galima 
nemokamai miesto išlaikomose 
klinikose ar pas privačius gydy
tojus. Tokį skiepijimas} reiktų 
baigti apie sausio mėn. vidurį, 
nors apsileidėliai Cook apskri
ties ligoninės ambulatorijoje 
skiepijami iki sausio pabaigos. 

Kas p e r liga yra ta 
influenzą? 

Influenzą yra žmogaus užsi
krėtimas virusu. Tai virusas, 
kuris sukelia influenzą (flu). 
Virusas yra mažiausias dabar 
žinomas gyvis pasaulyje. Pagal 
dvi svarbiausias rūšis medicina 
influenzos virusą vadina tai In
fluenzą A, tai Influenzą B viru
su. Influenzą prasideda, tiems 
virusams patekus ant nosies 
gleivinės. Tada ima nosis tekėti. 
Tie virusai gali išsiplėsti po 
bronchų gleivinę (atsiranda sun
kus kosulys), po plaučius (at
siranda skrepliavimas ir kvapo 
trūkumas). Į influenzos virusais 
užsikrėtimą kūnas gali reaguoti 
karščiu, skausmais bei 
nuovargiu. 

Jauniems ir sveikiems asme
nims influenzą yra niekis — 
daugių daugiausia ji yra tik di
delis nepatogumas. Visai kitas 
reikalas yra gauti influenzą 
senam ar turinčiam širdies, 
plaučių bei inkstų ligas ir cuk
raligę — dar kitas čia minėtas 
negeroves. Tokiems asmenims 
influenzą gali būti gyvybei 
pavojų sukelianti liga, ypač 
prisidėjus plaučių uždegimui. 

Tik prisiminkime pasakoji
mus apie po pirmo pasaulinio 
karo iš Ispanijos išsiplėtusią in
fluenzą (tada Ispanka vadintą), 
kurios sukeltas plaučių užde
gimas išmarino milijonus euro
piečių ir amerikiečių. Tada 
nebuvo skiepų. Žmonės krito 
kaip musės tol, kol virusai 
savaime nustojo veikę. 

Tuos baisius laikus prisiminę, 
naudokimės dabartinės medici-
jos pažanga, nes nežinome kaip 
ta dabartinių laikų „Ispanka" 
gali mus užklupti. Nėra ko gero 
t ikėtis , nerodant reikiamų 
pastangų. Už tai visi, kas tik 
galime, pasiskiepykime. Nė 
vienas negailėkime vieno, kito 
dolerio (skiepų labai brangus 
pagaminimas), nes influenzos 
išvengimas bus šimteriopai nau
dingas. 

Natūraliai tik pas žmogų vei
siasi influenzos virusas, ir jis 
yra perduodamas nuo vieno 
asmens kitam, kada jie yra 
susikimšę, artimame kontakte 
vienas su kitu, kaip autobu
suose, požeminiuose trauki
niuose, mokyklose, ligoninėse 
bei įvairiuose renginiuose. 

Tas vi rusas gali žmogų 
susargdinti ir jis gali žmoguje 
būti, jam nieko blogo nesu
keldamas (kolonizacija). Užtai 
žmogaus atsparumas yra labai 

Influencos skiepais apsisaugojusios nuo jos Alvudo pažmonyje Lietuvio 
sodyboje becholesteroliniu maistu stiprinasi Julija Diksienė (k.) s u savo 
sesute). 

Nuotr. M. N a g i o 

Pranutė Ivanausk ienė ir muzika i Juozas Sodaitis su E l e n a Iva-
nauskaite-Alekniene, pasistiprinę sveiku Alvudo pažmonyje mais tu , visi 
pasiskiepijo nuo influencos Lietuvio sodybos ambulatorijoje. 

Nuotr. M. N a g i o 

geras dalykas: jo nemenkinki
me girtavimu, rūkymu, menku 
maistu, netyru oru... 

Kai tas virusas patenka į 
kūną, asmuo savo kraujuje pasi
gamina tai ligai atsparumą, 
medžiagos, vadinamos antikū-
niais („antibodies") pavidale. 
Pastarieji kraujuje gali tūnoti 
keletą metų. Kai asmuo išvysto 
antikūnus, jis dažniausiai tuo 
virusu nesuserga, kai jis vėl 
patenka į kūną. 

Virusinė epidemija 

Šiauriniuose rajonuose žiemos 
metu kasmet ar kas antri metai, 
kai žmonės sausakimšai susi
renka, jie daugiau vienas kitą 
užkrečia tuo virusu. Taip tas 
virusas ir plinta po platesnes 
apylinkes. Toks jo išsiplėtimas 
vadinasi epidemija. Bet kai 
kasmet vis daugiau žmonių 
įgauna atsparumą, vis mažiau 
žmonių tuo virusu suserga. 
Užtat svarbu visiems būti ben
drai sveikiems, tada net ir 
baisios ligos nebus taip baisios. 

Influenzos v i rusas 
keičiasi 

Nepamirštinas yra šitoks fak
tas. Po kokio dešimtmečio ar 
daugiau, tas influenzos virusas 
pasikeičia. Niekas tikrai nežino 
kaip tai atsitinka. Bet kai tai 
įvyksta, žmonių nuo anksčiau 
įgytas atsparumas prieš tą 
virusą — jų antikūnai toliau 
neveikia; atsparumas dingsta, 
todėl tada jau ta influenzą vėl 
plinta labai greit, susargdin
dama daugelį žmonių ir kai 
kuriuos numarindama. (Dau
giau apie tai kitą kartą). 

PER ALVUDĄ GALIMA 
GAUTI VISUS AMERIKOJE 

GAMINAMUS VAISTUS 

Klausimas. Gerb. Dakatare, 
Lietuvoje gyvenantis prašo 
vaistų nuo leukemijos: Myleran 
2 mg tablečių. Prieš pusmetį 
važiuojantis į Lietuvą nuvežė 
jam, bet mano kišenei yra per 
brangūs. Už 100 tablečių 80 dol. 
Dabar noriu įdouoti kam nors, 
kas važiuoja, 300-400 tablečių. 
Gal per Alvudą būtų galima 
gauti pigiau, arba gal galite 
man nurodyti, kur man gauti. 
Ačiū. 

Atsakymas . Aišku, kad 
galima per Alvudą pigiau gauti, 
nes didžiausioji va i s t inė 
Chicagoje duoda gydytojui nuo
laidą ir visus čia gaminamus 
vaistus užsako, kai pati neturi. 
Vaistai prieš visas vėžio rūšis 
yra labai brangūs: už rieškutėje 
telpančius vaistus prisieina 
pusę tūkstant inės dolerių 
palikti. 

Tik Alvudas jau yra ne kartą 
nudegęs: užsakytus ir gautus 
vaistus užsakovas atsisakydavo 
imti. Todėl dabar tik už atsiųs

tus pinigus Alvudas užsako 
vaistus. Įpakavimas ir persiun
timas irgi kainuoja. Todėl tik 
susitarus tas dalykas sutvarko
mas. Žinoma, čikagiečiai patys 
atsiima ir jiems pigiau tas 
reikalas atsieina. Tamsta gali 
kreiptis į savo gydytoją; jis irgi 
mielai patarnaus. Tik reikia pa
rašyti receptą vežančiojo var
du muitinei. Dabar ji ten jau 
lengviau vaistus įsileidžia. 
Žmonės tiesiog pundais juos 
veža ir nuveža. 

IR AŠTUONIASDEŠIMT-
MEČIUI YRA PAGALBA 

Klausimas. Gerb. P. Daktare, 
pirmiausia atsiprašau Daktaro, 
kad aš kreipiuos su tokiu nerea
liu, gal ir nepopuliariu klau
simu. Esu aštuoniasdešimt 
metų amžiaus, nevartoju jokio 
alkoholio ir nerūkau . Bet 
paskutiniuoju laiku labai suma
žėjo mano vyriškumas moterų 
atžvilgiu. Girdėjau, kad 
tokiuose atvejuose medicinos 
priemonės ir vaistai padeda 
sužadint i susilpnėjusius 
vyriškumus. 

Tokiu būdu mano klausimas ir 
kartu prašymas yra, jei tokiuose 
atvejuose yra galimybė medici
nos ir vaistų pagalba, prašau 
Daktaro pažymėti tų vaistų 
pavadinimą. Ačiū. 

A t s a k y m a s . Žinoma yra. 
Visai nėra ko Tamstai tuo 
klausimu drovėtis taip tvarkin
gai gyvenant ir šeimoje padoriai 
užsilaikant. Tik vaistų žinoji
mas nieko žmogui nepadės, nes 
juos gydytojas talkins įsigyti. O 
jis žinos kaip Tamstai padėti. 

Minėtas pasilpimas dažniau
siai atsiranda dėl psichologinių 
priežasčių. Pirmiausia reiktų su 
gydytoju pasitarti. Ką jis patars, 
prisieis pildyti. Čia tik bendrai 
galima nurodyti štai kas. Gerk 
po kvortą vištienos sriubos 
(taukus nugraibęs) kiekvieną 
dieną. Reikia naudingų skysčių 
(sriubų, vaisių sunkų, vaisių, 
daržovių) naudoti tiek daug, kad 
paroje šlapimo mažiausiai vieną 
kvortą apturėtumei (pamatuok, 
tada žinosi, kiek apsileidi šiuo 
re ikalu) . Pens in inka i tuo 
reikalu beveik visi apsileidžia — 

A.A. JONAS PUMERIS 
Po ilgos sunkios ligos 1988 

metų lapkričio 8 dieną amžinai 
sustojo a.a. Jono Pumerio širdis. 

Velionio Jono Pumerio laido
tuvių Mišios buvo Aetono 
miesto Liurdo Marijos bažny
čioje. Velionio karstas buvo 
sutiktas prie bažnyčios su Di
džiosios Britanijos kar iška 
tradicija, kareiviui grojant 
„Paskutinysis Pos t a s " . 
Laidotuvinės Mišios buvo at
našaujamos anglų kalba, daug 
žmonių buvo iš angliškosios 
visuomenės tarpo, dalyvaujant 
lietuviškos parapijos klebonui 
kun. dr. Jonui Sakevičiui, MIC. 

Pamokslo metu duktė June 
Pumerytė— Wolcombe pristatė 
savo tėvo gyvenimą, koks jis 
buvo malonus kaip šeimos gal
va, kaip tėvas. Visus mylėjo, 
auklėjo būti gerais gyvenamo 
krašto žmonėmis. 

Velionis gimė Škotijoj 1907 
metais. Užaugo ir išsimokslino 
nepriklausomoje Lietuvoje, tar
navo Lietuvos kariuomenėje. 
Kaip britų pilietis 1937 at
vyko į D. Britaniją. Londoną. 
Čia velionis įsijungė į garsųjį 
karališką „Coldstream Guards" 
pulką. Būdamas muzikalus, 
pateko į Coldstream Guards 
dūdų orkestrą, kur ištarnavo 
net 22 metus. Įvair iose 
aplinkybėse ir kraštuose,pra
dedant Šiaurės Vakarų Europa, 
baigiant Artimaisiais Rytais. Iš 
pulko vadų yra gavęs įvairius 
raštus. Buvo apdovanotas 
penkiais kariškais medaliais. 

Išėjęs iš kariškos tarnybos, 
velionis tapo ger iaus iu 
,,horologistu" — laikrodžių 
taisytoju. Nežinia, kiek tų laik
rodžių yra sutaisęs, pradedant 
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L 

savo kūną sudžiovina. Tada 
visokios ožkos ima ant jų, kaip 
ant to palinkusio karklo lipti. 

Iš vaistų dveji naudotini: Zinc 
sulfate tabletės, po 200 mg kas
dien, po vieną pavalgius per 
visą laiką, ir johimbino, 5.4 mg 
tabletės po vieną pagal reikalą 
— žinoma, ne kasdien. Jei pas 
save negali susitvarkyti tą 
reikalą, Alvudo ambulatorija 
galės padėti. Sėkmės. 

OR. UNAS A. SIDRYS 
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Coldstream Guards kareivinių I 
laikrodžiais, ministerio pir
mininko MacMillian ir 
karališka šeima. 

Nežiūrint savo perkrauto dar
bu gyvenimo,dirbo Londono lie
tuviškoje bendruomenėje. Labai 
daug padėjo atvykstantiems 
lietuviams apsigyventi D. Bri
tanijoje, suieškodamas darbų ir 
apsigyvenimui butus, padėda
mas patarimais, kaip ir kur 
kreiptis, kad pagerinus savo 
gyvenimo sąlygas. 

Tuojaus po karo velionis vado
vavo Londono Lietuvių parapi
jos chorui, nors ir karo veiks
mams vykstant, jis visuomet tu
rėdavo pirmadieniais choro 
repeticijas. Choras buvo pasie
kęs atitinkamą aukštuma ir jo 
vadovaujamas yra davęs daug 
koncertų britų kariuomenės da
liniams ir civilinei publikai. Jo 
vadovavimo metu choras yra iš
leidęs savo vienintelę plokštelę. 

Pala idotas 1988 metais 
lapkričio 18 dieną Greenfold 
kapinėse, Middlesex grafystėje. 
Liko nuliūdusi žmona Bronė, 
dukterys Irena, Elana, June, 
Sonija ir sūnus Edmundas su 
šeimomis ir dešimčia anūkų. 

S. K. 
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RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Oundee Ave., Elgin, III. 60120 
Tel. 7420255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL, 
1 myl;a Į vakarus nuo Hariem Ave. 

Tel . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai . kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave. , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč. Šešt 12 iki 4 vai popiet 

PIRKO DAUGIAU 
AUTOMOBILIŲ 

Chicagoje lapkričio mėnesj 
buvo nupirkta 6% daugiau vieti
nės gamybos automobilių, 
p ra l enk ian t perei tų metų 
lapkričio mėnesio automobilių 
pardavimus. Iš viso per mėnesį 
pirkta 31,870 automobilių. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchigan Ava. , Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaski Rd., Chlcego. IL 
Tai. 565-2960 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 VV 81 st Street 

Kabineto ta i . RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 W. 71 st St. - Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

Dr Tumasonio Kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Cnirurgija 
2454 West 71st Street 

Tel . 434-1818 - Rez. 852-0889 
Vai pirm . antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Speciaiybe — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St., Chicago, III. 
Tel . : 436-0100 

11800 Southwest Highway 
Palos Helghts, III. 60463 

(312 )361 -0220 (312)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tai . 776-2880. rez. 448-5545| 

E D M U N D A S VIŽINAS, M.D.. S.C. 

Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 
Kalbame lietuviškai 

6165 S. Archer Ava. (prie Austin) 
Valandos pagal susitarimą 

Tai . 585-7755 

» 



Atėjo valanda 

PADĖTI LIETUVAI 
Kaip visi gerai žinome, okup. 

Lietuvoje šiuo metu vyksta tau
tinis ir kultūrinis atgimimas. 
Didelės permainos Sovietų 
Sąjungos gyvenime ir paverg
toms tautoms, jų skaičiuje ir lie
tuviams, teikia daug vilčių at
sikelti iš ilgalaikės priespaudos, 
sustiprėti tautiškai, dvasiškai ir 
gyvai išlikti. Atrodo, kad ilgi 
Stalino teroro dešimtmečiai ir 
Brežnevo sustingimo būklės me
tai jau praeityje. Neaišku tik, ar 
ilgai taip bus. Yra nuomonių, 
kad galinga Rytų totalitarizmo 
mašina dirba kaip dirbusi. Tiks
las esąs tas pats, tik skirtingos 
priemonės. Bet nenorime būti 
liūdni pranašai — pagyvensime, 
pamatysime. Tačiau ir blogiau
siu atveju daug kas laimėta. 
Kaip nepriklausomo gyvenimo 
dvidešimtmetis suteikė jėgų lie
tuvių tautai dvasiškai ir fiziškai 
atgimti, taip dabartinis vos pus
metį trukęs laisvesnio gyve
nimo periodas yra labai 
naudinga injekcija tautiniam 
atgimimui dar dešimtmečius 
išsilaikyti. 

Tautinį atgimimą sukėlė, jį 
ligi šių dienų judina dvi ryškios 
organizacijos: Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdis ir Lietuvos 
Laisvės lyga. Pirmoji legali
zuota, antroji, ilgus metus 
veikusi pogrindyje ir tik dabar 
pradėjusi viešai reikštis, vis dar 
nesiregistruoja draugijų re
gistruose. Yra ir daugiau poli
tinių judėjimų. Jų skaičiuje kai 
kurių Lietuvos rusų ir lenkų 
sukurta „Vienybė", „Jedinst-
vo", „Jednosc". Bet tai lyg ir 
tam tikra atskala sąjūdį skal
dyti. Tačiau niekur negirdėti, 
kad dabartinėje lietuvių veik
loje vienu ar kitu būdu reikštųsi 
mums žinomų gal 15 partijų 
liekanos, kurių kai kurie liku
čiai sudaro išeivijoje veikiantį 
Vliką. Greičiausia, kad tų 
liekanų Lietuvoje nebėra. Bet 
kaip ten kas bebūtų, labai gerai, 
kad dabartinės Lietuvos atveju 
visi mūsų politiniai veiksniai 
yra vieningi ir kad PLB, Santa
ra-Šviesa, o gal ir Vlikas mezga 
ryšius su atgimstančios Lietu
vos atstovais. 

Reikia pasidžiaugti, kad da
bartiniai sąjūdžio bei rezisten
cijos darbuotojai politikos daly
kuose turi šviesų protą, galbūt 
net šviesesnį ir įžvalgesnį, kaip 
išeivijoje veikiantieji veiksniai, 
kurie Lietuvos išlaisvinimą 
mato tik Amerikoje. Štai mus 
neseniai pasiekusiame „Siety
no", jaunųjų kultūros mėnraš
tyje, skaitome (88-89 psl.) dr. 
Vytauto Kubiliaus (literatūrolo
gas, gim. 1928 m.) rašinį, kuria
me randame tokius žodžius: 
„Jokie gelbėtojai neateis Lietu
vai iš šalies, kaip niekados 
neatėjo. Tauta gali išlikti tik 
savo pačios pastangomis, žūtbū
tinai įsikibusi į savo gimtąją že
mę, išlaikydama kylančią demo
grafijos kreivę, jausdama visus 
jungiantį istorinio likimo, šven
tos kalbos ir iškentėtos kultūros 
bendrumą. Ji turi būti tvirta, iš
mintinga, blaivi ir atsargi, kad 
jos genetinis fondas nebūtų 
suniokotas alkoholio ir 
chemikalų. Dabar tautai gresia 
ne tiek trėmimai (stalininio im
perializmo restauracija, žinoma, 
galėtų atnaujinti prekinių vago
nų maršrutus į Magadaną ir 
Vorkutą), kiek moralinė ir 
fizinė savižudybė, sparčiai 
didėjantis debilų skaičius". 

Ilgai užsitęsusi sovietinių 
rusų okupacija (1940-1988) labai 
nuskurdino pavergtas tautas, 
taigi ir lietuvius. Pats M. Gor
bačiovas Aukščiausios tarybos 
prezidiumo posėdyje 1988.XI.26 
Kremliuje, diskutuojant Estijos 
savivaldos klausimą, pakartojo 
Sovietų S-gos konstitucijos žo

džius, kad „Žemė, jos gelmės, 
vandenys ir miškai yra bendras 
visos tarybinės liaudies turtas 
ir išimtinė valstybės nuosavybė, 
visaliaudinis tur tas" . Iš čia 
išplaukia faktas, kad apie 90% 
visų Lietuvos įmonių priklauso 
betarpiškai Maskvai ir teikia jai 
savo gamybą. Taigi ir žemės 
vaisiai priklauso Rusijai, įskai
tant mėsos produktus, kurių tik 
10-20% visos gamybos palieka
ma rajonuose. 

Bet dabar atėjo laikas ir atsi
rado didesnė galimybė Lietuvai 
dar daugiau padėti. Štai JAV 

' Liet. Bendruomenės vadovai pa
skelbė spaudoje ir išsiuntinėjo 
laiškais atsišaukimą į Amerikos 
lietuvius, kuris pradėtas mūsų 
kardinolo V. Sladkevičiaus žo
džiais išeivijai: „Kalbėkitės 
viena kalba taip, kaip mes daro
me Lietuvoje!" LB vadovai kon
krečiai pateikė projektą sutelkti 
250,000 dolerių aukų besilais-
vinančiai tautai. Nurodyti ir kai 
kurie konkretūs reikalai: do
vanoti Lietuvai 100,000 egz. A. 
Šapokos redaguotos Lietuvos is
torijos išleidimui, dovanoti įvai
rios literatūros ir kitų priemo
nių švietimo institucijoms, fi
nansuoti Sibiro lietuvių su
grįžimą į tėvynę, padėti apsau
goti kultūros paminklus, suor
ganizuoti modernų ir greitą 
žinių iš Lietuvos perdavimo bū
dą. Beje šioje srityje daug kas 
padaryta — dabar žinias iš Lie
tuvos mūsų spauda (ypač 
„Draugas"), radijas gauna labai 
greitai. Tokia greita informacija 
— didelė laimė skaitytojams. Ir 
pasaulinė spauda daug rašo apie 
įvykius Lietuvoje ir kitose sov. 
respublikose, bet ji duomenis 
gauna betarpišku būdu. 

Bet dar toli gražu ne viskas 
LB vadovų atsišaukime sura
šyta. Štai ko dar prašo Lietuva 
per pas mus apsilankančius 
asmenis. Labai reikia Lietuvos 
gyventojams vaistų, medicinos 
įrankių l igoninėms, naujų 
techniškų priemonių bei kom
piuterių jų įva i r ių rūš ių 
mokykloms, mokslinių knygų 
svetimomis ka lbomis , st i
pendijų, kurių dėka lietuviai 
galėtų studijuoti užsienio uni
versitetuose. Rašytojai siūlo jų 
parašytus rankraščius, kad 
būtų laisvajame pasaulyje 
išleisti knygomis, jie taip pat 
nori gauti didesnį kiekį pas mus 
išleidžiamų knygų. Persi
tvarkymo sąjūdis vis dar neturi 
galimybės spausdint i vals
tybinėse spaustuvėse savo perio
dinius leidinius, atsišaukimus, 
knygas. Jie išreiškė pageida
vimą gauti iš mūsų modernišką 
kopijavimo (Xerox) aparatą, o 
gal ir ofsetinę spaustuvę. Stoko
ja ir popieriaus, kurį jie galėtų 
pirkti, kad ir sovietams draugiš
koje Suomijoje, žinoma, mokė
dami tvirta valiuta, kurios lie
tuviai neturi. Lietuva nori pas 
mus atsiųsti savo kultūri
ninkus, muzikus, dainininkus, 
ansamblius, chorus. Prašo pa
dėti jų mokslininkams,'ruošian
tiems mokslo darbus. Esanti 
galimybė atgauti ir atstatyti 
atimtas bažnyčias, bet trūksta 
lėšų ir medžiagų. Lietuvoje la
bai trūksta maisto, drabužių — 
labai pageidaujamos šios rūšies 
siuntos. Jie prašo mus dažniau 
lankytis Lietuvoje ir netuščiais 
kišeniais bei lagaminais... Ach, 
daug ko prašo, nes visko jiems 
reikia. Taigi ir tas LB prašomas 
ketvirtis milijono tėra tik maža 
tų reikalavimų dalis. Atėjo 
laikas padėti konkrečiai Lietu
vai ir lietuviams. Savo pinigines 
turėtų atidaryti ne tik paskiri 
asmenys, bet ir mūsų organiza
cijos, politiniai fondai, nes jau 
atėjo valanda.... 

b . kv. 

AR OSI TEBEGYVUOJA? 
Pokalbis su adv. Povilu Žumbakiu 

Adv. Povilas Žumbakis buvo 
vienas iš pirmųjų, viešai pasi
sakęs prieš OSI naudojamus me
todus išsipilietinimo ir deporta
cijų bylose prieš tariamus na
cius karo nusikaltėlus. Ameri
cans for Due Process kartu su 
Kanados ukrainiečiais išleido jo 
analizę „Soviet Evidence in 
North American Courts", kuri 
buvo i šp la t in ta per visą 
Ameriką ir Kanadą ir pasiekė 
valdžios pareigūnus, įtakingus 
asmenis bei spaudos žmones. 
K n y g a t r i s k a r t u s buvo 
papildomai spausdinama. Prasi
dėjus Australijoj nacių medžiok
lei, knyga buvo oficialiai įteikta 
valdžios komisijai. Australijos 
Senato specialus komitetas ci
tavo išjos savo rekomendacijose 
ryšium su apribojimu sovietų 
įkalčių jų teismuose. 

Iš spaudos šiuo metu yra 
išėjusi naujai papildyta „Soviet 
Evidence in American Courts". 

— Šiuo metu atrodo, kad 
OSI reikalai yra apsiraminę. 
Ar yra naujų bylų prieš lietu
vius? 

— Kiek aš žinau, naujų bylų 
dar nėra. Paskutinės, kurias 
OSI yra iškėlę, buvo prieš lat
vius. Keli lietuviai yra gavę 
laiškus, kviečiant juos į OSI ap
klausinėjimam, ir paprastai tas 
yra pirmas žingsnis į bylą. 
Juozo Kungio ir Jono Klimavi
čiaus bylos užsibaigė, kai abu 
šie lietuviai atidavė savo pilie
tybes valdžiai, kadangi finan
siniai nebepajėgė toliau gintis. 

— O kaip su Kazimiero Pal-
čiausko ir Liudo Kairio bylo
mis? 

— Abiejose bylose dabar 
laukiama sprendimų iš apelia
cinių teismų. Pagrindinis klau
simas yra, ar jie bus depor
tuojami į Sovietų Sąjungą. Ape
liacinis teismas jau yra kelis 
kartus pasisakęs, kad žmonės, 
kurių kitas kraštas nepriima, 
turi būti deportuojami pagal 
OSI prašymą į Sovietų Sąjungą. 
Tai nėra labai gera padėtis. 

— Jūs prieš porą savaičių 
buvote pakviestas dalyvauti 
konferencijoje apie tariamų 
karo nusikaltėlių paiešką. 
Kokį vaizdą susidarėte apie 
Kanados situaciją? 

— Ukrainiečių pasaulinis su
važ iav imas vyko Toronte 
Padėkos dienos savaitgalį. Jo 
metu buvo sušauktas pasita
rimas šiuo klausimu. Iš lietuvių 
pasitarime dalyvauti taip pat 
buvo kviesti Americans for Due 
Process koordinatorė Rasa Raz-

gaitienė iš New Yorko ir prof. 
Romas Vaštokas iš Kanados. 
Kiti dalyviai buvo iš Australi
jos, Kanados, Amerikos. Kas 
buvo įdomu, kad jie buvo 
pasamdę dalyvauti spaudos ir 
politikos specialistus iš 
Amerikos ir Kanados peržiūrėti 
esančią veiklą ir patarti kaip 
toliau eiti. Šiuo metu kana
diečiai daugiausiai ruošiasi gin
ti bylas Kanadoje ir tuo pačiu 
perduoti informaciją į Aust
raliją. 

— Jums pasisekė Kana
doje ir Australijoje turėti įta
kos į valdžios sprendimus ten 
kitaip pravesti bylas, negu 
Amerikoje. Kokia situacija 
šiuo metu yra Australijoje? 

— Skirtumas yra toks, kad 
Kanadoje ir Australijoje buvo 
pravestos kriminalinės procedū
ros, kas yra milžiniškas skir
tumas. Australijoje buvo sustab
dytas visas pravedimas 
įstatymo, kadangi užkliuvo 
sovietinė medžiaga, kuri yra 
OSI pristatoma. Jie, išstudijavę 
OSI patyrimus, nutarė, kad jie 
negali t a i p daryti, kaip 
Amerika daro, kas mums buvo 
didelis laimėjimas. Mums 
pasisekė įrodyti, kad OSI nela
bai švariai tvarkosi su sovietine 
medžiaga. Ir dar dabar vyksta 
debatai, bet eventualiai aš 
manau, kad jie praves įstatymą 
ir įstatymas bus kriminalinėm 
byloms, o ne civilinėms kaip 
Amerikoj. Ką tas rodo? Tas 
rodo, kad du kraštai, Kanada ir 
Australija, kurie išsamiai iš
studijavo tą reikalą su komisi
jomis, su debatais ir taip toliau, 
nutarė, kad Amerikos modelis 
yra jiems nepriimtinas kaip 
demokratiškoms valstybėms. 

— Advokate, kiek supran
tame iš Didžiosios Britanijos 
Baltų tarybos, jūsų knyga 
„Soviet Evidence in Ameri
can Courts" buvo Anglijos 
parlamento specialiai komi
sijai įteikta dokumentuoti 
įvairias sovietų įkalčių pro
blemas. Kaip atrodo reikalai 
Didžiojoj Britanijoj? 

— Didžiojoj Britanijoj yra 
panašus spaudimas, kaip buvo 
Kanadoj ir Australijoj prieš porą 
metų. Charakteringa yra tai, 
kad šiuo metu daugiausia kim
ba prie lietuvių ir latvių, nors 
atrodo, kad, jei bus bylos, jos bus 
kriminalinės. Tuo pačiu įdomu 
yra tai, kad anglai nepasi
tiki sovietine medžiaga gal dau
giau, negu net australai ar 
kanadiečiai, kadangi jie turbūt 

turi geresnį istorinį patyrimą su 
sovietais. Atrodo, kad jie daug 
atsargiau žiūrės į sovietinę 
medžiagą, negu OSI kada žiū
rėjo. OSI atstovai tuo pačiu ban
do įtikinti anglus, kai OSI dabar 
nebesinaudoja sovietine medžia
ga, kaip anksčiau naudodavosi, 
kas yra neteisybė. Atrodo, kad 
ir pačiai OSI įstaigai pasidarė 
labai nejauku su savo sovietais 
partneriais. 

— Americans for Due Pro
cess ką tik išleido sumažinto 
formato Jūsų knygą „Soviet 
Evidence in American 
Courts" su spalvingais, kie
tais ir minkštais viršeliais. 
Kodėl Jūs apsiėmėte šią kny
gą papildyti? 

— Americans for Due Process 
man pranešė, kad yra nemažas 
pareikalavimas iš skaityklų ir 
mokslininkų ir jiems buvo labai 
svarbu turėti indeksus ir kad 
būtų kietais viršeliais knygos. 
Tai, nors ir buvo truputį ekstra 
darbo, bet apsimokėjo tai 
padaryti, nes informacija apie 
sovietinius įkalčius bus 
paskleista vis plačiau ir plačiau. 

— Kodėl ši knyga yra svar
bi bibliotekoms ir jaunimui? 

— Bibliotekoms yra svarbu iš 
to taško, kad gera biblioteka tu
ri knygas iš abiejų pusių debato 
arba bet kokio socialinio kon
flikto. Kadangi iš mūsų pusės 
yra labai mažai parašyta apie 
šią problemą ir kadangi šitas 
sovietų įkalčių klausimas yra 
labai svarbus, — dabar jau 
išsiplėtęs į tris kontinentus, — 
tai ta knyga šiuo momentu pa
taikė užpildyti spragą. O kas 
liečia studentus, jie tiktai mažai 
girdi iš žmonių apie tas bylas, 
o tai,ką skaito, yra gana 
vienapusiška. Jiems tad yra 
svarbu turėt i objektyvią 
medžiagą, kad galėtų rašyti 
savo akademinius darbus uni
versitetuose, ką nemažai jų yra 
padarę. Tuo pačiu yra svarbu, 
kad jie galėtų atsakyti savo 
draugams, kurie klausia apie jų 
gimines arba klausia apie jų 
tautybės žmones, kurie esą bu
vo naciai Antrojo pasaulinio 
karo metu. 

— Kaip galima knygą įsi
gyti? 

— Asmenys, kurie paaukoja 
Americans for Due Process dar
bui 15 dol. gali paprašyti knygos 
minkštu viršeliu. Tie, kurie 
aukoja 20 dol. ar daugiau, gali 
gauti knygą kietu viršeliu. Kiek 
suprantu, kietu viršeliu knygos 
labai sparčiai platinamos. 

Adv. Povilas Žumbakis kalba apie OSI. Jo knyga „Soviets Evidence in 
American Courts" dabar yra išleista sumažinto formato su indeksu ir 
papildymais. 

Americans for Due Process ad
resas yra: Post Office Box 85. 
VVoodhaven, Nevv York 11421. 

— Ar Jūs galvojate, kad 
dabartiniai įvykiai ir pasikei
timai Lietuvoje turės įtakos į 
OSI bendradarbiavimą su 
sovietais? 

— Aš manau, kad OSI dabar 
truputį yra pasimetę sovietinės 
medžiagos atžvilgiu, kadangi 
staiga sovietai bent viešai pra
dėjo kalbėti apie karo nusikal
tėlius, kurie prisidėjo prie 
žudymo mūsų žmonių, tai yra 
pabaltiečių, ukrainiečių ir kitų. 
OSI problema gali būti tai. 
kad dalis tų žmonių, kurie liudi
ja prieš vadinamus nacius 
nusikaltėlius, galėjo būti patys 
karo nusikaltėliai Stalino lai
kais. Tas gali sukomplikuoti 
OSI santykius su sovietais. Lig 
šiol visi karo nusikaltėliai, ku
rie pagaunami, yra buvę tiktai 
„hitlerininkų" rūšies. 

- K. 

Draugiškumas ir meilė tai dvi 
gėlės iš tų pačių šaknų, tik ši 
pastaroji turi daugiau žiedų. 

Fr. G. Klopstock 

PACIENTĖ IŠ LENKIJOS 

Iš Lenkijos lėktuvu buvo 
atskraidinta T m. mergaitė Bar
bara, turinti iškreiptą nugar
kaulį. Ji buvo gydoma Chicagos 
Shriners ligoninėje, skirtoje 
vaikams invalidams. Ji atskri
do su motina Daniela, 28 m. 
Lenkijos gydytojai pasakė, kad 
jie neturi priemonių ligonei pa
gelbėti. Motina laišku kreipėsi 
į kaimynę, kuri pasirūpino per 
JAV radiją, per lenkų 
organizacijas surinkti lėšų 
kelionei į JAV. 

KARDINOLO KNYGA 

Kardinolas J. Bernardinas iš
leido patarimų knygą tėvams: 
„Growing in VVisdom, Age and 
Grace: A Guide for Parents 
in the Religious Education of 
Their Children". ją rašyda
mas, kardinolas bendradar
biavo su tėvais, mokytojais, 
kateketais, profesiniais pata
rėjais, panaudodamas jų 
patyrimą. Galima užsakyti pas 
leidėją W. H. Sadlier. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 
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Šito darbo jis imasi labai atidžiai, kaip lobio ieš

kotojas senuose namuose tiria ir matuoja mūrus,norė-
damas rasti vietą, kur yra paslėptas auksas. Jam bai
gus atsargų ieškojimą, jūreiviai pasiunčia į viršų 
geležinį kibirą, pririštą prie vieno virvės galo, tuo tarpu 
kiti du ar trys laiko antrąjį jos galą. Kibiras pakeliamas 
ligi raudonodžio, kuriam kitas jūreivis įteikia labai ilgą 
kartį. Ją įstatęs į kibirą, jį nukreipia į statinę, kurioje 
visiškai dingsta. 

Tada pagal jo ženklą jūreiviai ištraukia kibirą, 
kuris iškyla pilnas burbuliuojančio aliejaus, tartum 
neseniai pamilžto pieno kibiras. Jis atsargiai nulei
džiamas ant denio, kur vienas jūreivis ir ištuština į 
didelę statinę. Po to kibiras vėl pakyla, ir taip tos 
kel ionės kartojasi ligi pagaliau gili cisterna 
ištuštinama. Pagal tai kaip skystis nusenka, Taštegas 
vis stipriau ir stipriau turi stumti kartį su kibiru, ligi 
jis pasiekia patį statinės dugną, dvidešimties pėdų 
gilumoje. 

„Pequodo" įgula triūsė prie to darbo ir jau buvo 
pripildžiusi kelias statines kvepiančia sperma, kai stai
ga įvyko keistas nuotykis. Ar tai dėl to, kad Taštegas 
buvo pernelyg drąsus ir akimirkai paleido virves, 
laikiusias banginio galvą, ar tai vieta, kur stovėjo, buvo 
labai slidi, ar tai patsai šėtonas panoro, kad taip įvyktų. 
Ūmai tuo metu, kai aštuonias dešimtas ar devynias
dešimtas kibiras spermos buvo ištrauktas, — o Dieve! 

— vargšas Taštegas galva žemyn įkrito į tą didžiąją 
,.Heidelbergo statinę", išnykdamas joje su baisiu alie
jiniu gargaliavimu. 

— Žmogus už borto! — suriko Dagoo, kuris tarp 
visuotinio nusiminimo pirmas atgavo žadą. — 
Atmeskite man kibirą čia! 

Viena koja stovėdamas kibire, kad geriau įsikibęs 
į slidžią virvę, jūreivis buvo iškeltas ligi banginio viršu
galvio, beveik pirmiau negu Taštegas pasiekė statinės 
dugną. Dirstelėję už didžiosios burės, jūreiviai pama
tė, kad anksčiau negyva galva ėmė judėti palei vandens 
paviršių, tartum joje pradėjo plakti kokia svarbi idėja, 
nors iš tikrųjų tai buvo vargšas indėnas, kuris savo 
beviltiškais judesiais rodė pavojingą gylį, į kurį buvo 
įkritęs. 

Tai akimirka, kai Dagoo, ant galvos čiukuro, 
stengėsi atpalaiduoti skysčiuose susipainiojusią virvę, 
pasigirdo aštrus traškantis triukšmas ir visų pasibai
sėjimui vienas milžiniškų kablių, laikęs banginio 
galvą, išsprūdo ir gigantiška masė pradėjo suptis taip. 
kad laivas svirduliavo tartum girtas ir drebėjo visu 
savo ilgiu, lyg būtų susidūręs su ledo kalnu. Likęs 
vienintelis kablys, dabar turėjęs išlaikyti visą galvos 
svorį, rodės kiekvieną akimirką, truks, ir tai dar 
ryškiau rodė galimi smarkūs galvos judesiai. 

— Lipk žemyn! Grįsk į denį! — jūreiviai šaukė 
Dagoo. 

Tačiau viena ranka besilaikydamas skrysčių tam 
atvejui, jeigu kristų galva, negras pastūmė kibirą į 
skylę, norėdamas, kad palaidotasis perstekininkas 
nusitvertų už jo ir tuo būdu būtų iškeltas į viršų. 

Dievaži, žmogau! — suriko Stubbas. — Nejaugi tu 
taries užtaisąs šautuvą? Liaukis! Argi gali tas sunkus 
kibiras jam pagelbėti užmauktas ant galvos! Ištrauk jį! 

— Saugokis skrysčių! — suriko balsas, kaip rake
tos sprogimas. 

Beveik tą pačią akimirką milžiniška masė su 

griausmingu triukšmu nukrito į jūrą. Staiga palengvin
tas laivo kevalas iškilo tiek. kad pasirodė žėrįs apatinių 
šonų varis, ir visi sulaikė alsavimą, kai Dagoo, dabar 
kabodamas virš jų galvų ir taip pat virš jūros, pasirodė 
įsikibęs švytuojančiu skryščiu. tuo tarpu vargšas 
Taštegas. gyvas palaidotas, iš lėto skendo jūroje. Bet 
vos tik išsisklaidžius akinančiam vandens debesiui, 
kurį sukėlė krisdama banginio galva, pasirodė nuogas 
pavidalas su kardu rankoje. 

Po akimirkos triukšmas, kurį sukelia i vandenį 
krintąs žmogaus kūnas, mums pranešė, kad mano nar
susis Queequegas panėrė, skubėdamas gelbėti savo 
draugą. Visi jūreiviai puolė prie laivo šono. įsmeigę 
akis į kiekvieną paviršiaus raukšlę, tačiau bėgo minu
tės, o nesirodė nė mažiausias pėdsakas skenduolio, nei 
to, kuris mėgino jj išgelbėti. Kai kurie jūreiviai įšoko 
į valtį, kuri tuojau atitolo nuo laivo. 

— Va! Va! — staiga suriko Dagoo. kuris dabar 
suposi gerai įsitvirtinęs ant trapecijos. 

Besidairydami i prieki, mes pamatėme staiga 
iškylant iš mėlynų bangu ranką, toki keista reginį, tar
tum matytume iškylant ranką iš kapą dengiančių 
žolių. 

— Abudu! .. Abudu!... linksmai suriko Dagoo, ir 
netrukus pamatėme Queequegą viena ranka bestu-
miant vandenį, tuo tarpu antra laike pačiupęs rau
donodį už ilgu plaukų. Sutalpinti i jų belaukiančią 
valtį, jie buvo užkelti ant denio, tačiau Taštegas ilgai 
negalėjo atgauti .sąmones, o Queequegas buvo labai 
susmukęs. 

Kaipgi tad buvo įvykdytas šis garbingas išgel
bėjimas9 Ogi pasineriant ir besivejant iš lėto skęstančią 
galvą. Aštriu kardu Qu(>equegas išgręžė plačią skylę 
šone. netoliese dugno, paskui, numetęs kardą. įkišo 
savo ilgą ranką į tą skyle ir iš ten už galvos ištraukė 
mūsų vargšą Taštega. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI FLORIDOJE 

St. Petersburg, Fla. 

SENESNIŲ ŽMONIŲ 
PROBLEMŲ SVARSTYMAS 

LB St. Petersburgo Socialinio 
skyriaus iniciatyva gruodžio 4 
d. Lietuvių klube po sekma
dienių pietų buvo suruošta prof. 
dr. Vytauto Černiaus paskaita 
ir JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos pirm. Danguolės Valen-
tinaitės informacinis 
pranešimas. 

Prof. dr. V. Černių pristatė 
PLB seimo atstovas, LB tarybos 
narys ir LB St. Petersburgo apy
linkės Socialinio skyriaus įkū
rėjas bei ligšiolinis jo vadovas 
Adolfas Armalis. Socialinis sky
rius yra suruošęs paskaitų 
sveikatos, teisės ir bendros so
cialinės gerovės klausimais. 
Taip pat duodama informacija ir 
patarimai besikreipiantiems 
asmenims, kiekvieną antra
dienį matuojamas kraujo spau
dimas. 

Supažindindamas su prof. dr. 
V. Černium, A. Armalis 
pažymėjo, kad šiame klube 
esame girdėję daug kalbų bei 
paskaitų įvairiais klausimais, 
bet beveik jos visos nelietė vy
resnio amžiaus asmenų, jų 
socialinių bei psichologinių pro
blemų. Šios dienos prelegentas 
gimė Lietuvoje, studijavo Pabal
tijo. Muensterio ir Westfalen 
universitetuose Vokietijoje. 
Vėliau Bostono ir Chicagos uni
versitetuose. Pastarajame gavo 
daktaro laipsnį iš mokyklinės 
psichologijos. Dirbo įvairiuose 
universitetuose psichologijos, 
auklėjimo ir universi tetų 
administracinėse srityse. 1987 
m. dirbo UNESCO projekte 
Sokoto Nigerijoje, ruošdamas 
mokomąjį personalą moky
tojams bei švietimo ministerijos 
darbuotojams. Šiuo metu profe
soriauja Temple universitete. 
Yra parašęs eilę straipsnių lie
tuvių, vokiečių ir anglų kal
bomis, pravedęs seminarus žmo
gaus keitimosi ir vyresnėjimo 
temomis Amerikoje, Meksikoje, 
Vokietijoje ir Austrijoje. 

Pradėdamas paskaitą prele
gentas pažymėjo, kad kalbėsiąs 
apie žmogaus gyvenimo antrąją 
dalį. Esąs vienas iš jaunesnių, 
teturįs tik 62 metus, tad kalbė
siąs tik iš teorijos. Kai kalbame 
apie gyvenimą, tai turime įsi
dėmėti, kad vyresnėjimas prasi
deda su pirma diena, kai 
užgimstame. Mes visą laiką 
keliaujam tik į vieną pusę. Pra
dėdami gyventi susiduriame ir 
su problemomis. Kai jas palan
kiai išrišam, tai ir gyvenimas 
yra sėkmingesnis. Vienokias 
problemas turime išrišti vaikys
tėje, kitokias paauglystėje, 
vyresnystėje ir dar kitokias 
vyriausiame amžiuje. Įdomu, 
kad visi, kurie tyrinėjo vyresnį 
amžių, buvo jaunesni ir kai jie 
sulaukė 60, 70, 75 m. pradėjo 
patir t i , kad vyresniųjų 
gyvenimas įdomus, ten esama 
daugiau tarpų ir fazių, kaip 
atrodė jaunesniems. 

Dabartiniu laiku bandoma 
žmogų įvesti į jo amžiaus akty
vu gyvenimą. 

Labai svarbu turėti viltį. 
Viltis yra svarbiausias dalykas 
kiekvienoje gyvenimo fazėje. 
Prisitaikyti prie mažėjančių 
fizinių jėgų. Fizinio pajėgumo 
išlaikymui darytina gimnas
tika, pasivaikščiojimas, dviračiu 
važinėjimas ir pan. Gerai susi
tvarkyti finansiniai. Prisi
ta ikyt i prie pasikeitusių 
aplinkybių. Pradėti apsiprasti ir 
priimti visas pasitaikiusias savo 
draugų, pažįstamų tarpe pro
blemas. Susidaryti savo 
amžiaus draugų būrį, svarbiau 
vyrams nei moterims, nes jos 
turi daugiau draugių, daugiau 

bendrų ryšių. Vyrai tik su žmo
nomis gali intymiau išsikalbėti, 
šiaip savo jausmus išsakyti 
jiems yra sunkiau. Socialinių 
reikalų bei kitų įsipareigojimų 
atlikimas. Tolimesnis tęsti
numas to, kas žmogui svarbu ir 
ką jis yra įsigyvenęs. Susikū
rimas patenkinamų gyvenimo 
sąlygų, išeinant iš fizinės ir psi
chologinės žmogaus padėties. 
Dvasinis ir psichologinis savo 
gyvenimo supratimas ir pri
ėmimas, kaip jis buvo. Nesi
gailėti dalykų, kurių negalima 
atitaisyti. Nesvarbu, ką kiti 
sakys, bet ką pats individas apie 
save galvoja, kad jis tai priima. 
Iš tyrinėjimų žinome, kad mo
terys tuo atžvilgiu yra laimin
gesnės, jos daugiau priima, kaip 
vyrai. Vyrai tuo atžvilgiu turi 
sunkumų. Tad ir į pensiją 
moterys lengviau įsigyvena 
kaip vyrai. 

Kokie yra gyvenimo būdai ir 
kaip elgtis, kokios yra teigiamos 
elgsenos. Iš tyrimų paaiškėjo 6 
elgsenos, kurios padeda geriau 
gyventi. Svarbu išsaugoti vil
tį. Po to — altruizmas. Užsi
angažuoji ir dirbi kitiems, pa
dedi kitiems ir ne tai, kad pa
dedi, norėdamas padėkos iš jų, 
bet kad tai tau malonu, patogu, 
įdomu, smagu. Humoras. Labai 
svarbu palaikyti humorą per 
visą gyvenimą, ypač, kai juokie
si pats iš savęs ar iš gyvenimo. 
Ne toks humoras, kur juokiama
si iš kitų — tai yra sarkazmas. 
Planavimas — numatymas, 
kaip dalykai turi eitis. Pajė
gumas atidėti kas darytina 
patogesniam laikui , nesi-
sielojant dėl to. Sublimacija, tai 
pakeisti kas tave erzina kuo 
nors kitu. Pajėgumas keistis, 
nes dalykai keičiasi. Gyve-r 
nimas — tai nuolatinis keitima
sis. Pakeisti draugus, kurie iš
važiuoja kitur, kaip pakeisti 
dalykus, kurie nusibodo, kitais, 
kaip pakeisti vieną jausmą kitu. 
Gyvenimas yra visą laiką kelia
vimas į priekį. Nelabai nau
dinga žvelgti atgal, o džiaugtis 
kelione, kurią keliauji, nes tik 
ta kelionė yra čia. Taip baigė 
savo paskaitą kalbėtojas. 

Kadangi Socialinis skyrius 
pasikvietė ir LB Socialinių 
reikalų tarybos pirm. bei Chi
cagos vyresniųjų lietuvių centro 
įkūrėją D. Valentinaitę, daly
viams teiraujantis apie 
vyresniųjų centro veiklą, D. 
Valentinaitė išsamiau painfor
mavo. Šiame centre yra sek
lyčia, restoranas, gyvena 4 
asmenys, socialinių reikalų pa
tarnavimo įstaiga, atliekamos 
įvairios programos, duodama 
pagalba mūsų vyresniesiems. Ši 
įstaiga nėra kokia nors šalpos 
organizacija, tai daugiau kan
celiarinis darbas, kaip įvairių 
formų išpildymas, patarimai, su 
daktarais surišimas, pagelbs-
tima ir turistams iš Lietuvos. 
Turint, nors ir mažą patalpą lie
tuvių telkiny, svarbu, kad ji 
būtų per 8 vai. prieinama. Ir 
Chicagos centras išpopuliarėjo, 
nes jis visiems bet kada priei
namas. Namui įsigyti ir gauta 
paramos iš federalinės valdžios, 
valstijos ar miesto, tai LB 
Socialinių reikalų taryba vie
nintelė Amerikoje lietuvių in
stitucija per 5 metus yra gavusi 
250,000 dol. paramos iš privačių 
amerikiečių fundacijų ir trupu
tėlį iš valdžios. Parama gauta 
ne pastatams statyti, o specia
liems uždaviniams, ir už tai 
reikia atsiskaityti. Namams 
statyti nėra jokių lėšų. Tą tenka 
daryti savo jėgomis. Dar para
gino užsiprenumeruoti jų lei
džiamą Milkovaičio reda
guojamą žurnalą „Pensininką", 
kuris vyresniesiems esąs 
naudingas, o jo prenumerata 10 
dol. 

Pirmininkavęs šiam renginiui 
A. Armalis nuoširdžiai padėkojo 

AR NE LAIKAS MŪSŲ 
„PERESTROIKAI" 

Trijų organizacijų kad ir ne 
pilno sąs ta to pare iškimas 
„Drauge" jau geras žingsnis pir
myn. Staiga pasikeitusi padėtis 
Lietuvoje priverčia mus per
žiūrėti mūsų veiksnių struk
tūrą. Jau seniai visiems atrodė, 
kad egzistencija trijų vadovybių 
mūsų mažai išeivijai nėra patei
s inama, nes tas kar ta i s 
skaldydavo visuomenę, o ypač 
jos išteklius. Padėčiai pasikeitus 
tėvynėje, kažin ar yra nuoseklu 
toliau išlaikyti du fondus. Dėl 
tos pačios priežasties ar nevertė
tų skubiai peržiūrėti abiejų 
fondų finansų panaudojimą, 
ypač po neseniai paskelbto JAV 
bendruomenės vadovybės va
jaus. Reikiamą sumą skubiai 
surinkti bus sunku. Kas žino, 
kaip ilgai esamas pavasaris 
Lietuvoje užtruks. Patys rusai 
baiminasi, kad „glasnost" gali 
greit užgesti. Reiktų esama 
proga pasinaudoti". Tas galima 
būtų įgyvendinti, kad ir sun
kiai, sujungiant visas organi
zacijas, mažas ir dideles, į vieną 
vienetą. Tada ir mūsų tautie
čiams tėvynėje bus lengviau 
palaikyti ryšius su išeivija ir 
gauti reikiamą paramą. 

E. Ringus 

PARAMA VISIEMS 

Visi rūpinamės lietuvybės 
išlaikymu, tačiau, nusiuntę 
sūnų į Vasario I6-tos gimnaziją 
ir pavėluotai sužinoję, kad yra 
galimos paramos šitam reikalui, 
kreipėmės į Lietuvių Fondą. Pa
aiškėjo, kad reikia turėt i 
nepritekliaus. Tad vargšai arba 
labai turtingi, atrodo, sugebės 
tenai siųsti savo vaikus. „Vi
dutiniams", su nemažai vaikų, 
pagal vaikų gabumus ar ir 
darbštumą pagalbos nėra. 

Labai prasta situacija, nes yra 
vis dėlto labai didelės išlaidos ir 
reiktų, kad ir po trupinėlį vi
siems suteikti paramą. Kaip 
tėvai jaučiam naštą ne tik 
finansinę, bet ir bendruomenės 
nesidomėjimą. „Jūs siųskite, jūs 
aukokitės, jūs neškite naštą, o 
mes lietuvių bendruomenė jums 
paplosim". Šiomis dienomis do
leris, kad ir pavienis, atneša 
šiltą paramą ar bent užuojau
tos jausmą. 

Rašau, kad tėvai žinotų, jog 
Vasario 16-tos gimnazija yra 
svarbi dovana norintiems jau
nuoliams. Bendruomenė neturė
tų sekti IRS pavyzdžiu, o rem
ti, gal net labiausiai, vidutinių 
pajamų, didesnių šeimų, bet 
gabius ar darbščius jaunuolius. 

Rūta Udrienė 

CLASSIFIED GUIDE 

Aldona Vasaitytė Sehgal supažindina Tom Campbell, Stanfordo universiteto 
profesorių, kuris iš Palo Alto (Distr. 12) buvo išrinktas j JAV kongresą, su 
Amerikos Lietuvių respublikonų veikla prieš susirinkimą lapkričio 6 d. 

* * * 
Genijus be išsilavinimo — tai 

sidabras kasyklose. 
B. Franklin 

Kas varna gimęs, lakštingala 
nečiulbės. 

Lietuvių patarlė 

abiems prelegentams, pri
mindamas, kad „Pensininką" 
galima užsiprenumeruoti laike 
kraujo matavimo. Pranešimų 
klausėsi arti 300 žmonių. 

Kitą dieną Danguolė Valen
tinaitė, lydima Adolfo Armalio, 
lankėsi Area Agency on Aging 
įstaigoje St. Petersburge. Ten jie 
norėjo susipažinti su pagalba, 
kurią, reikalui esant, galėtų 
gauti vyresnio amžiaus lie
tuviai. Pagal A. Armalį, čia 
buvo gauta naudingų informa
cijų St. Petersburgo lietuviams. 
Danguolė Valentinaitė nustebo, 
kad Chicagoje vyresnio amžiaus 
žmonėms yra lengviau gauti 
materialinę paramą, negu čia. 
Tą pačią dieną D. Valentinaitė 
atsilankė lietuvių bankelyje 
„Kasoje", kur LB Socialinis sky
rius matavo kraujo spaudimą. 
Vėliau lydima A. Armalio ir LB 
apylinkės pirm. A. Dūdos 
nuvyko į Lietuvių klubą, kur 
buvo Pensininkų klubo susirin
kimas ir valdybos rinkimai. Čia 
Valentinaitė pasidžiaugė pensi
ninkų klubo veikla ir atsakinėjo 
į susirinkusiųjų klausimus. 

K. Gmž. 

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga, Lie
tuvių Fondo vadovybė sveikina narius, rėmėjus 
ir talkininkus, o taip pat lietuviškos spaudos bei 
radijo redaktorius ir bendradarbius, linkėdama 
Aukščiausiojo palaimos asmeniniame gyvenime 
ir ištvermės lietuvybės išlaikymo darbe. 

Okupuotoje tėvynėje mūsų broliai ir sesės 
parodė tvirtą tautinį susipratimą ir nepaprastą 
ryžtą, bandydami išsilaisvinti iš primestos prie
spaudos. Mes esame kartu su visa tauta bendroje 
likiminėje kovoje. 

Naujieji Metai, tebūna ir mūsų tautos vilčių 
išsipildymo metai! 

LIETUVIŲ FONDAS 

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGIJAI 
MIRUSIEMS PRISIMINTI AUKOTOJŲ 

SĄRAŠAS 

a.a. Ignas Adamkevičius: 
H. Bagdonienė. 

a.a. Izabelė Sinkevičiūtė: 
A. Serafinaitė. 

a.a. Leonas Balzaras: 
K. Balzarienė. 

a.a. Juozas Matusevičius: 
Sof. Plenienė. 

a.a. J . A. Vadopa la i : 
R. Vadopalas. 

a.a. Ona J u o d k i e n ė : 
V. ir A. Lauraičiai 
V. ir E. Valantinai 
0. Bakaitienė 
A. ir D. Matukai 
E. Repšiene 
V. Žeronas 
J. Skomantas 
E. Zujienė 
A. ir K. Rimai 
A. ir A. Malinauskai 
Pr. ir Aid. Oliai 
E. ir P. Kantai 
N. ir J. Šernai 
E. Jasaitienė 
P. Juodka ir šeima 

a.a. Vytenis EJsbergas: 
Alina Domanskienė 
Pr. Jokubauskienė 

a.a. Stasys Rainas: 
J. Ramienė 
E. ir P. Kantai 
E. ir V. Motušiai 
J. ir N. Šernai 
1. ir P. Vėbrai 
Nežinomas asmuo 

G. A. 
a.a. J u o z a s Svilas: 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arbaiiorite būti 
Rimo Stankaus Kiijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

3 I U L KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

mcoue TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77«-2233 

MISCELLANEOUS 

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

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
32C6V2 West 95th St re t 

T« l . — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Jonas Aistis 

RAŠTAI 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Lietuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(312) 839-5829 

FOR RENT 

Apt . for rent. 5 rms. w i t h heat; 
is t fl.; 70 & Maplevvood. Stove & 
refrig. incld. Adults only. No pets. 
$375 a mo. Cal l 852-6965. 

I 

Mūsų literatūros klasiko Jono Aisčio 
..Raštų" pirmasis tomas: visų rinkinių 
poezija vienoje knygoje, jspūdingas 
Ateities literatūros fondo 450 psl. lei
dinys su poeto autobiografijomis, su 
redaktorių Alfonso Nykos-Niliūno Ais
čio poezijos aptarimu ir Antano Vaičiu
laičio paaiškinimais. Puiki dovana išei
vijai ir Lietuvai. 

Leidinys gaunamas ir ..Drauge", 
kaina $15.00: su persiuntimu $17.25: 
kiekvienu atveju Illinois gyventojai pri
deda dar $1.20 valstijos mokesčių. 

LIETUVOS GINKLUOTOS 
PAJĖGOS 1918-1940 M. 

1987 m. pabaigoje pasirodžiusi 
Vytenio Statkaus parengta knyga 
susilaukė plataus skaitytoj dėmesio 
ir labai teigiamo vertinimo. Knygoje 
surinkti duomenys apie nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės 
kūrimąsi, organizaciją, mokymą, 
tarnybas, ginklavimą ir kt., atseit, 
duotas išsamus jos sudėties ir 
veiklos vaizdas. Aprašyta ir visa eilė 
kariuomenei giminingų organiza
cijų bei sambūrių. Knygoje 1040 
puslapių, per 300 iliustracijų, kelios 
spalvotos uniformų ir ženklų 
lentelės, įrišta kietais viršeliais. 
Knygos išleidimą finansavo 
Vydūno Jaunimo Fondas. 

Kaina su persiuntimu kainuoja 
$29.00, Illinois gyventojai moka 
$31.00. Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

a.a. Bronius P r i a l g a u s k a s : 
St. Prialgauskienė 
Sof. Plenienė 

M. Ročkųvienė 
O. Siliūnienė 
A. Riškienė 

a.a. Ona Oren t ienė 
Aug. Orentas 
G. Viskantiene 
V. Vizgirda 

a .a . Leonas P a b r ė ž a : 
A. Pabrėžienė 

a .a . J u r g i s Šklėr ius : 
Z. ir M. Dailidės 
V. Šk lenenė 

a .a . O n a T o n k ū n i e n ė 
R. Rudaitienė 

a .a . J o n a s Karvelis: 
Birutė. Šarūnas ir Debora, 
Patr impas ir Penelope, 
Šviedrys ir Vivien Prapuoleniai 
Gr. Prapuolenis 

a.a. P r a n u t ė Butk ienė : 
Br Štangenbergienė 

a . a . B a g d o n a s L a u c e v i č i u s : 
Br. Štangenbergienė 

a.a. Mar ta Babickienė: 
D. ir J . Noreikai 
G. ir B. Biskiai 

a.a. J u o z a s Fabi jonas : 
L. ir N. Maskaliūnai 
Sof. Kunstmanienė 
J. ir L. Damauskai 
V. Darienė 
Alg. Reivytis 
A. ir A. Pabrėža 
S. ir J. Užupiai 
S. Palekienė 
G. Prūsis 
J. ir A. Eitučiai 
A. ir V Valavičiai 
S. ir A. Jelioniai 
Du nežinomi asmenys. 

Nuoširdžiai dėko jame! 
Lie tuvos Dukterų draugi ja 

ALĖS RŪTOS 
Naujas romanas 

DAIGYNAS 
Liet. Knygos kli'bo leidinys, ką tik išėjo iš spaudos. 

Plačiai skaitoma autorė svarsto jaunosios lietuviškos 
išeivijos kartos problemas pasaulyje, ryšium su ištikimybe 
lietuviškumui ir realiomis sunkenybėmis. Du knygoms saki
niai abipusiu būdu parodo jaunosios kartos problemas. 

Lietuviškame koncerte ,,Mano senelis šluostydavosi 
ašaras. Aš tik čiulpdavau saldainį..." 

Bet šioje knygoje yra ir kitas jaunos lietuvės daug 
žadantis pasisakymas:,,/ vvonder, dėde, ką manai, jeigu aš 
mamos knygą išleisčiau?" 

Knyga kainuoja su persiuntimu 13.50 do l . Illinois gyven
tojai moka 14.50 do l . Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 
W. 63rd St., Chicago, IL 60629. Knyga gaunama ir pas 
knygų platintojus. 

Meniškai, skoningai išleista, labai palankaus įvertinmo 
susi laukusi amerikiečių ir lietuvių spaudoje, 
dailininko-diplomato 

ADALBERTO STANEIKOS 
monografija, vertinga dovana įvairiom progom, ypač kalban
tiems angliškai. Feliksas Andriūnas, artimai pažinojęs, rašo 
apie dailininko-diplomato gyvenimą, cituojami diplomatų, 
dailininkų, menininkų atsiliepimai. Kūrybą aptaria Paulius 
Jurkus. Monografijoje patalpinta spalvotos reprodukcijos ir 
j .b. paveikslai. 

Monografija gaunama „DRAUGE" 4545 W. 63rd S t , 
Chicago, IL 60629 ir pas leidėją F. Andriūną, 155 Green-
w o o d Ave. , VVyncote, Pa. 19095. Kaina 33 d o l . su 
persiuntimu. 



Aleksandra Gražyte, jauna visuomenininke, dirbanti Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centre, kataloguoja knygas kompiutery. 

KASA SAVAME 
MŪRINIAME PASTATE 

P r i e š d e v y n e r i u s m e t u s 
būrelis entuziastų (tuomet kai 
kurie juos vadino svajotojais) su 
ekonomistu Vytautu Vebeliūnu 
priešakyje nu ta rė New Yorke 
įsteigti ką nors panašaus į ban
kinę įstaigą pa ta rnaut i lietuviš
kai visuomenei. I r t a ip New 
Yorke, Richmond Hil l rajone, 
mediniame pas ta te gimė Fede
ralinė lietuvių kredi to unija 
. ,Kasa". Pradžioje į Kasą buvo 
žiūrėta su labai a tsargiu žvilgs
niu. Vis dėlto Kasa pradėjo aug
t i ne metais, ne mėnesiais, bet 
d i enomis , o 1987 m e t a i s 
pasiekusi 70 milijonų dolerių 
kapitalą, įtikino ir didžiausius 
pesimistus, kad Kasos patar
navimas yra pranašesnis mums, 
negu vietinių didžiųjų bankų. 
J is pamatė, kad Kasai patikėtos 
santaupos neša didesnį, o už 
paskolas tenka mokėti mažesnį 
procentą. Iš viet inių bankų 
pelno į l i e tuv i škos veiklos 
aruodus nenubyra n ė vienas 
centas, tuo t a rpu į tuos aruodus 
Kasa nemažai pabarsto. 

Turiu po r anka šių metų kovo 
mėnesį įvykusio Kasos susirin
kimo informacinį pranešimą. 
J a m e sakoma, kad per 1987 
metus lietuviškai veiklai Kasa 
paskyrė 32,830 dolerių. Tuo 

būdu spaudai, radijo ir renginių 
programoms atiteko 21,050 dol., 
l ietuviškoms organizacijoms — 
9,200 dol., Lietuvos krikšto 
jubiliejaus šventei Romoje — 
2000 dol., Jaun imo sąjungos 
kongreso dalyviams 2000 dol., 
Vasario 16 gimnazijai 1000 dol., 
mokykloms ir jaunimo organi
zacijų veiklai — 2200 dok, Kul
tūros Židinio, Jaun imo centro, 
Lietuvių namų išlaikymo para
mai 1800 dol. ir kitiems lietuviš
kos veiklos reikalams. 

Teko išgirsti iš kasos direkto
rių, kad šiais metais lietuviš
kam r e i k a l u i a t i t e k s apie 
40.000 dolerių. Iš viso nuo Ka
sos įsisteigimo lietuviškos veik
los pa rama i ji yra paskyrusi 
125,900 dolerių. 

Kasai sparčiais žingsniais au
gant ir plečiantis, iki šiol turė
tos patalpos pradėjo darytis gan 
ankštos dar ir dėl to, kad jomis 
reikėjo dalintis ir su Litu, Inc. 
Buvo pradėta dairytis patoges
nių Kasos įstaigai patalpų. Pasi
taikė gera proga nupirkti greti
mai esantį mūrinį 3 aukš tų pa
statą, kuris iki šiol priklausė 
masonams. 

Nieko nedelsiant, architektui 
E. Babušiui paruošus pertvar
kymo planus, pradėta vykdyti 

remonto darbai. Buvo išgriautos 
sienos ir įrengti kambariai ta ip , 
kad jie būtų t inkami ir pa togūs 
šios finansinės įstaigos paskir
čiai. Visą remonto darbą prižiū
rėjo Kasos viceprez. Vy tau tas 
Alksninis . Pers ikrausčius i į 
naujai a t remontuotą pastatą , 
š.m. lapkričio 19 d. Kasa sukvie
tė savo nar ius ir svečius į 
iškilmingą naujųjų Kasos pa
talpų atidarymą. 

Tik įėjus į pirmo aukšto vidų, 
kur iame yra įs ikūrusi Kasa , 
tuojau kr in ta į ak is šviesūs ir 
erdvūs kambariai , kurių sienos 
išpuoštos dail. Vyt. Igno pa
veikslais. Pakilus į antro aukšto 
erdvią salę, an t sienos kabėjo 
Lietuvos vėliava, o viduryje sa
lės didžiulis, žavingai papuoštas 
ir vaišėms paruoštas stalas. Ati
darymui vadovavo Kasos sekre
torius Romas Kezys. 

Kun. Leonardas Andr iekus , 
OFM, pašvent inęs pa ta lpas , 
kalbėjo: „... Tuo Kasos stiprė
j imu mes visi privalome džiaug
tis... J u k apsižvalgykime ir 
pamatysime, kad šiuo m e t u 
mūsų kultūrinį gyvenimą išlai
ko finansinės institucijos... Į tą 
garbingą dosnių f inansininkų 
būrį įeina ir Kasos vadovai. . ." 

Kasą sveikindamas Lietuvos 
gen. konsulas Anicetas Simut is 
jai linkėjo tobulėti ir sėkmingai 
pa ta rnaut i savo taut ieč iams. 
Konsului kaspiną perki rpus . 
Kasos naujosios patalpos oficia
liai buvo a t i da ry to s . B u v o 
pakeltos šampano taurės i r su
giedota Ilgiausių bei tu r t ingų 
metų. 

Kasos prez. dr. Rimas Vaičai
tis, nuoširdžiai padėkojęs už taip 
gausų a ts i lankymą ir rodomą 
p a s i t i k ė j i m ą K a s a , k v i e t ė 
apžiūrėti patalpas, pasivaišinti 
ir pasibičiuliauti. Į a t idarymą 
buvo ats i lankęs ir New Yorko 
valstijos asamblyman Fredenck 
Schmidt , ku r i s pas idž iaugė 
kasos veikla. Taip pat po t rum
pą žodį ta rė Kasos re ika lų 
vedėjas Gintas Žemai ta i t i s ir 
viceprez. Vyt. Alksninis. 

Kasai savo veiklą plečiant, jos 
skyriai y ra įsteigti ir k i tuose 
Amerikos miestuose. Jų y r a 
Chicagoje, Cicero, Detroite. St . 
Petersburg Beach ir Waterbury. 

Į at idarymo iškilmes buvo at

vykę atstovai iš St. Petersbur-
go — Aras Mieželis, iš Waterbu-
ry — Antanas Pal iul is ir iš Chi-
cagos — Vytenis Rasut is . Jis 
atvežė ir dovana — vazos formos 
raguolį, ku r i ame buvo įdėta 
g r a ž i , r u d a i ge l tonų lelijų 
puokštė . 

Šiuo metu Kasa i vadovauja 
dr. Rimas Vaičaitis — preziden
t a s , V y t a u t a s A lksn in i s -

viceprez., Gintas Žemaitaitis — 
iždininkas-gen. menedžeris ir 
Romas Kezys — sekretorius. 

Lietuviškoji visuomenė, maty
dama, kokį svarbų vaidmenį 
Kasa atlieka patarnaudama lie
tuviams, ja pasitiki, remia ir įsi
kūrusią naujose patalpose ją 
sveikina ir linki šviesios atei
ties. 

p . p a l y s 

DRAUGAS, antradienis, 1988 m. gruodžio mėn. 20 d. 

Pastabos ir nuomonės 

APIE AUKOTOJUS IR 
PRIEŽASČIŲ IEŠKOTOJUS 
Gerai, kad balsas nedingsta ty

ruose, išdėsčius bet kokias min
tis ir pastangas ką nors kuriant, 
šiuo atveju l ietuvišką centrą. 
Tik toks truputį nusivylimas, 
kad pastabos neatėjo iš eilinio 
aukotojo, nuoširdaus projekto 
rėmėjo, bet iš tos pačios „pro
fesionalės v i sakr i t ikės" . pa
sinešusios mus mokyti tik pagal 
savo supratimą arba teisingiau 
— nesupratimą. Pirmoj eilėj 
iškoneveikus visą užsimojimą 
dėl jo abejotinos naudos, s tato 
sau tokius klausimus, kurie yra 
jau pakartot inai išgvildenti ir 
seniai visiems aiškūs. Atrodo A. 
Balašaitienė implikuoja, jog t ie 
šimtai tūkstančių dolerių jau 
s u a u k o t a v i e n t i k žmonių 
nežinančių, ką jie daro. Greičiau 
turbūt yra atbulai, kad ji nesusi
gaudo, apie ką ji ka lba . O tai * 
suspėja tuoj pat įrodyti nors ir 
t rumpam savo straipsnyje. Už
kliuvo net žodžiai — lietuviškas 
centras, jai rodos k a i p naujas 
pavadinimas, o kai pasiteiravo, 
ką darys im su a t l i k u s i a i s 
200,000 dolerių, ta i net akis 
pakėliau pažiūrėti , a r aš čia 
„Spyglių ir Dyglių" puslapį 
skai tau, nes j au peržengė visas 
galvojimo ribas. Tik įsivaizduo
kit, kokia prabanga — ką dary
sim su šitiek a t l ikusių pinigų? 

To l i au j a u p e r e i n a m a į 
a smen i šką puo l imą . Gird i , 
stilius ne pagal ją. O tų stilių 

yra visokių. Mano sti l ius yra 
tiesus ir a tviras be perdėtų 
liaupsinimų. Nepuolu nė vieno 
asmeniškai, tačiau mūsų visuo
menėje yra apgailėtinai daug 
gudruolių, vengiančių prisidėti 
su savo „fair share" lietuviškam 
gyvenime, todėl ne tur iu tos 
didelės b a i m ė s t o k i e m s ir 
pasakyti taip, kaip yra , o jeigu 
galima dar ir humoro iš to turė
ti, kodėl ne? Graudus paverkš
lenimas ne visus sujaudina, daž
nai t iesus nedangstytas pažvel
gimas į vertybes priveda prie 
gilesnio pamąstymo ir teigiamų 
rezultatų. Tai tiek dėl mano 
stiliaus. 

Apeti tui kylant , dar daugiau 
į s i s m a g i n a m a sudirbt i šitą 
„ p r o p a g u o t o j ą " p a g a l tą 
paprastą metodą, surenkant eilę 
žodžių iš konteksto, sudedant į 
nieko neapibrėžiančią eilę — ir 
skaitykit . Pridedant dar „bar
bar izmo" e t iketę , j a u visai 
atrodo neblogai parguldytas. o 
pabaigai šitą „aukštos žurna
listinės e t ikos" pamoką baigia 
su apka l t in imu landžiojimo po 
svetimas kišenes. Ką gi daugiau 
galima būtų ir pridėti prie 
šitokių mandagių paaiškinimų. 
Gal t ik pa tar t i nedaryti išlaidų 
antrai spynai nuo Žilionio, nesu 
toks pavojingas. 

Vėliau dar pora primetimų, 
kur ie t a ikomi man, tač iau 
negalima suprasti , ką autorė 

nori pasakyti , nes net visai ne 
į temą — primena, kad, kas nori, 
tai gali ir į Lietuvą nuvažiuoti?.. 
Ačiū už leidimą, bet aš t ik 
grįžau iš ten. Ki tas a iškinimas, 
kad polyesterio suknelės pato
gios, ta i gana į t ikinant is , kad 
mano išmierų s u n k u rast i , čia 
vėl ne ta tema, tuo norėjau pa
sakyti, kad ne aps idangstyme 
yra aukščiausios žmogaus verty
bės, ta i prireikė an t ro paaiški
nimo. 

Dabar, jeigu bus leista a t s i ; 

lyginti už pamoką tuo pačiu, tai 
tik t rumpai pastebėsiu, jog ne
abejotinai matyti ta lentas rašy
mui, todėl siūlyčiau A. Balašai-
tienei nepasilikti toj žemiausioj 
žurnalistikos pakopoj, pasi ten
kinant kabinėjantis prie k i tų 
pastangų ar jų sukur tų minčių 
reiškimo, o pereiti į pozityviai 
apgalvotą savą kūrybą. Neaiš
kumus, su kuriais susiduriat. iš
nagr inėt i prieš r a šan t , n e s 
k i t a i p s k a i t y t o j u i s u k y l a 
abejonės, kodėl t a ip v i skas 
neaišku. Šis tas vertingo užsi
lieka iš bet kokio pasisakymo. 
Šiuo atveju tapot paguoda visų 
tų, kurie tur i , bet neduoda. 

Č e s l o v a s Ži l ion is 

L A B I A U G I N S S E N U K U S 

Cook apskr. prokuroras R. M. 
Daley paskelbė, kad žymiai 
padidinamos bausmės už senu
ku sužalojimą. įsigalioja naujas 
įstatymas „Aggravated Bat tery 
to a Senior Citizen", pagal kurį 

• už sužalojimą asmenų, tu r in 
čių 60 m. ir daugiau, turi bū t i 
besąlyginiai ski r iama kalėjimo 
bausmė. 

| A.tA. 
ALEKSAS ŠTARAS 

Gyveno Gulfport, FL, anksčiau Melrose Park, IL. 
Mirė 1988 m. gruodžio 17 d., 12 vai. dienos, sulaukęs 83 

m. amžiaus. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Agnietė Malelienė. 

žentas Romas ir kiti giminės bei draugai. 
Kūnas bus pašarvotas gruodžio 20 d. nuo 3 iki 9 v. v. Bor-

mann koplyčioje, 1600 Chicago Ave. (1 bl. j šiaurę nuo Lake 
St.), Melrose Park, IL. 

Laidotuvės įvyks gruodžio 21 d. Iš koplyčios bus atlydėtas 
į Švč. Širdies, Melrose Park parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines ir palaidotas šalia 
1987 m. mirusios žmonos a.a. Stanislavos. 

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

Nuliūdę duktė ir žentas. 

Laidotuvių direkt. Bormann Funeral Home. Tel. 344-0714. 

P A D Ė K A 
Š. m. spalio mėn. 4 d. sulaukusi žilos senatvės mirė mano 

mylima Motina 

A.tA. 
JADVYGA TŪBELIENĖ 
Dėkoju visiems žodžiu, laiškais ir spaudoje mums 

išreiškusiems užuojautą, visiems asmeniškai dalyvavusiems 
mano motinos laidotuvėse, siuntusiems gėles ar aukojusiems 
jos atminimui Vasario 16-tos gimnazijai. 

Dėkoju Matulaičio namų kapelionui kun. R. Krasauskui, 
prel. J. Balkūnui, kun. A. Petraičiui ir kun. A. Grigaičiui už 
gedulingų mišių atnašavimą ir velionės lydėjimą į kapus. 

Širdingą ačiū tariu prof. dr. Česlovui Masaičiui už 
jaudinančiai poetišką atsisveikinimo žodį ir Seselių chorui už 
graudžiai gražų giedojimą koplyčioje ir laidojant. 

Taip pat norėčiau dar sykį padėkoti visoms Putnamo 
Seselėms, kurios mums yra suteikusios ne tik rūpestingą 
pagalbą, bet ir labai nuoširdžią dvasinę paramą bei paguodą. 

Marija Rima Kuhlmanienė ir Šeima 

A.tA. 
GERRY DUNKEN ir jo sūnums 

A.tA. 
ERIKUI ir VINCUI 

k a r t u ž u v u s ga is re , jo žmonai GORĖTAI, jos 
tėve l iams EMILIJAI ir VINCUI MIKALONIAMS, 
seser ims GAILAI i r RASAI ir velionio Gerry t ėvams 
re i šk iame gilią užuojautą ir kar tu liūdime. 

Kazys Jakštas 
Jonas ir Aldona Jovarauskai 

A.tA. 
Alfredas Algirdas Aukžemas 
52 m. amžiaus, pakirstas sunkios ligos, mirė 1988 m. gruodžio 
11d. Buvo ekonomistas, baigęs Villanova, PA universitetą. 
Priklausė Lietuvių Skautų sąjungai. 

Nuliūdime liko žmona Diana, sūnus Tomas, dukra Joan-
na, tėvas Viktoras, seserys — Irena Šerelienė, Viktorija Fritz 
ir Arvydas Matoniai, seserų vaikai ir jų šeimos, giminės 
Lietuvoje, Australijoje. Kanadoje ir JAV. 

Palaidotas Wiimington. DE, Visų Šventųjų kapinėse. 

Liūdinti šeima 

Foto korespondentui 

A.tA. 
KAZIMIERUI SRAGAUSKUI 

mirus, velionio gimines, VINCĄ TAMOŠIŪNĄ ir visą 
St. B u t k a u s šaul ių kuopą nuoširdžiai už jauč iame 

Roza ir Kazys Ražauskai 

Detro i tas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 South H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 927-1741-1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 

T e l e f o n a s — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MĄRQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 7 1 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 5 0 t h Av. , C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

Padėkos Ir Prašymo Pamaldos 
ruošiamo* *v. Kalėdų matu — 

gruodžio 25 d., iki sausio 1 d. Imtinai 
Marijonų koplyčioj prla „Draugo'' 

Prašau įjungti mano atžymėtas intencijas i kalėdinės oktavos šv. Mišias 
ir maldas: 

3 Padėka Dievui už šiuos metus G Prašant laiming. ateinančiu metu 
D Padėka Marijai ui globa Prašant sveikatos 

, Padėka už gautas malones G Prašant ramybės šeimoje 
D Padėka už taika pasauly G Prašant santūrumo malonės 
G Už lietuvius Sibire G Prašant Lietuvai laisvės 
G Ui persėk, tikinčiuosius Lietuvoje G Prašant pašaukimų į dvasini luomą 
G Ui vaikus G Ypatinga intencija 

Mano kalėdine auka Oktavai 

Vardas, pavardė 

Adresas 

MARIAN FATHERS, 6336 8. Kllbourn Ava. 
Chicago, IL 60629 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOnJVTŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th S t r ee t - Tel. RE 7-1213 
11028 Southvvest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Rober t s Rd. - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Il l inois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave. , Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 



DRAUGAS, antradienis, 1988 m. gruodžio mėn. 20 d. 

x Nekalto Prasidėjimo Da-
rapijos bažnyčioje Brighton 
Parke Kalėdų naktį 12 vai. bus 
Bernelių Mišios, į kur ias 
kviečiami visi, galį naktį atei
ti. Dienos metu sekmadienį, 
gruodžio 25 d., lietuviškos Mi
šios bus 10 vai. 

x Marijos aukšt. mokyklos 
kalėdinės giesmės ir Kalėdų 
vakaras buvo gruodžio 16 d. 
muzikos skyriuje, kur kalėdinę 
muziką ir giesmes pravedė 
mokyklos orkestras. Gruodžio 
19 d. kalėdines giesmes prave
dė Šv. Kryžiaus ligoninėje ir 
Amerikos slaugymo namuose. 

x Algimanto Kezio albumo 
„Cityscapes" miestų vaizdų 
nuotraukas panaudodama fTal-
man taupymo ir paskolų 
bendrovė išleido puošnų kalen
dorių kiekvieno mėnesio lapą 
papuošdama įvairių pasaulio 
miestų lietuvio nuotraukomis. 

x Adv. Povilas Žumbakis 
ir kolegos sveikina visus savo 
draugus ir klijentus šv. Kalėdų 
proga ir linki laimingų Naujųjų 
1989 Metų. Vietoj kalėdinių 
sveikinimo kortelių jis aukoja 
„Draugui". 

x Vita Baleišytė ir Emilija 
Ba le i š i enė , Chicago, 111., 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus Šv. Kalėdų ir 
Naujų 1989 Metų proga ir link' 
visiems gražių švenčių. Vietoj 
kalėdinių kortelių aukoja 
„Draugui". 

x Ona Petrąvičienė, Chica
go, 111., šv. Kalėdų ir Naujų 1989 
Metų proga seseriškai sveikina 
Oną Mažionytę, Kazimierą ir 
Sofiją Beigus, Stasę ir Joną Lat
vius bei jų šeimas, linki gražiau
sių švenčių, sveikatos ir Dievo 
palaimos. 

x Teis. Algirdas ir I rena 
Budreckai , Chicago, 111., šv. 
Kalėdų ir Naujų 1989 Metų pro
ga „Draugui" paremti skiria 50 
dol. Sveikina ir linki dienraščiui 
daug palaimos ir ištvermės, o vi
siems geros valios lietuviams — 
taurių ir prasmingų švenčių. 

x „Varpas" Nr. 23 (1988 m.) 
išėjo iš spaudos ir šiomis die
nomis išsiuntinėtas skai
tytojams bei platintojams. Šiuo 
184 puslapių leidiniu suintere
suotieji prašomi kreiptis į 
administraciją adresu: Elena 
Rūkas, 3346 West 65th Place, 
Chicago, IL 60629. Kaina 4 
dol. 

(sk) 

x Kvietiman prisidėti prie 
kalėdinės dovanos Lietuvai 
vis daugiau ir daugiau lietuvių 
atsiliepia. 250 dol. aukojo: dr. 
F. ir V. Kaunai, Aldona J. Ugė-
nas, K. Girvilas ir A. Bagdonas. 
200 dol. aukojo: Juozas Mažei
ka, Antanas Juzelskis, J. 
Mockaitis. 110 dol. aukojo: J. J. 
Dėdinas. 100 dol. aukojo: L. ir 
L. Šmulkščiai, St. Vaišvilienė, 
K. ir K. Bradūnai, J. ir A. Juš
kai, K. ir P. Skėriai, J. 
Paulėnas, J. ir L. Grigalauskai, 
St. Rackevičius, M. ir E. 
Valiukėnai, V. Grėbliūnas, J. 
Vaineikis, J. ir B. Briedžiai, J. 
ir A. Semai, M. Gavcus, V. Gar
benis, P. ir D. Griganavičiai, 0. 
Novasaitienė, L. Jankauskienė, 
S. Vebrienė, A. J. Jankūnas, K. 
ir J. Dočkai, J. Daunoras, E. 
Diminskienė, Dzūkų draugija, 
A. Karaitis, D. Trimakas. 

(sk) 

x Draugiškas KALĖDINIS 
BALIUKAS įvyks šj penkta
dienį, gruodžio 23 d. Vyto B 
gros vėliausią roką iš Lie
tuvos ir, žinoma, kalėdinę 
muziką. Pačias šventes pralei
sime su šeimomis, taigi čia la
bai gera proga pabendrauti (ir 
pašokti) su draugais ir pažįs
tamais. Visi kviečiami. Play-
house, 2515 W. 69 St. 

(sk) 

x Ateinant į p i rmadienį . 
gruodžio 26 d., „Draugo" 
redakcija, administracija ir 
spaustuvė nedirbs. Pašto tą 
dieną taip pat nebus. „Draugas" 
po Kalėdų išeis gruodžio 28 d., 
trečiadienį. Antradienį visi 
dirbs pilną darbo dieną. 

x „Loyola World" gruodžio 
8 d. laidoje rašo, kad Robertas 
A. Vitas, politinių mokslų spe
cialistas, paskaitininkas, už 
savo disertaciją „U.S. Non-
recognit ion of t h e Soviet 
Occupation of Lithuania" iš 
Lietuvių Katalikų mokslų aka
demijos Romoje gavo žymenį. 
J is labai sėkmingai apgynė 
universitete savo doktoratą 
š.m. lapkričio 11 dieną. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos choras ir solistai Kalė
dų vidurnaktį ir 10:30 vai. šv. 
Mišiose giedos specialias Kalė
dų giesmes. Chorui vadovaus 
muz. Antanas Linas, solistai 
bus Margari ta Momkienė, 
Alvina Giedraitiene, Genovaitė 
Mažeikienė ir Vaclovas Mom-
kus. Vargonais gros Alvyde 
Eitutytė-Martinienė, smuiku — 
Herkulis Strolia, fleita — Rima 
Polikaitytė ir varpais — Kazys 
Skaisgirys. 

x Patiksl inimas. „Draugo" 
pereito šeštadienio, gruodžio 17 
d., laidoje „Akademinėse pro
švaistėse" straipsnelio „Jau
nimo ryšių būrelio pirmasis 
posėdis", klijuojant puslapį, 
netyčia buvo praleista autorės 
pavardė. Turėjo būti pažymėta: 
Vida Vizgirdaitė. Už pavardės 
praleidimą atsiprašome. 

x Petronilla Marchulones, 
Arvada, Colorado, pratęsė 
„Draugo" prenumeratą dve
jiems metams ir dar pridėjo 150 
dol. čekį dienraščio stiprinimui. 
P. Marchulones yra mūsų gar
bės prenumeratorė, nuoširdi ir 
dosni l ietuviškos spaudos 
rėmėja, todėl už tokią realią ir 
didelę paramą tariame nuošir
dų ačiū. 

x Šlutų PATRIA sveikina 
visus savo klijentus ir linki 
linksmų švenčių! Ieškodami 
gražių kalėdinių dovanų, 
kreipkitės pas mus — būsite 
nuoširdžiai ir mandagiai aptar
nauti PATRIA, 2638 W. 71 
St., tel. 778-2100. 

(sk) 

x ALTS-gos Chicagos sky
r i u s maloniai kviečia į Naujųjų 
1989 metų sutikimą, kuris 
įvyks Lietuvių Tautinių namų 
patalpose, gruodžio 31 d. Pra
džia 8 v.v. Įėjimas 25 dol. 
Šokiams gros geras orkestras. 
Informacijų tel.: 776-3547 arba 
499-2172. 

(sk) 

x Talman Deli sveikina Šv. 
Kalėdų šventėje ir linki visiems 
sveikų ir lietuviškai darbingų 
1989 metų. Priimami užsaky
mai Jūsų Kūčių ir kalėdiniam 
stalui. Kviečiame apsilankyti ir 
pasirinkti įvairių vietinių ir 
užsieninių gaminių: daržovių ir 
žuvų mišrainės, įvairiai paga
minto'- žuvys ir silkės, rūkytas 
ungurys. Paukštiena ir kiti 
mėsos gaminiai. Užsieniniai ir 
mūsų gamybos sausainiai, žaga-
rėliai, pyragai, tortai, raguolis. 
Didelis pasirinkimas kavos, 
šokolado ir daug kitų įvairių 
skanėstų Talman Deli, 2624 
West Lithuanian Plaza Ct., 
tel. 434-9766. Krautuvės valan
dos: 8 v.r. iki 6 v.v. kiekvieną 

. dieną. Sekmadieniais — 9 v.r. 
iki 2 v. p.p. Kūčių dieną — 8 v.r. 
iki 5 v.v. Kalėdų dieną — 
uždaryta. 

(sk) 

x Stefa i r Motiejus Kruš
niai ir sūnūs, Chicago, UI., nuo
širdžiai sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus su šv. Kalė
domis ir linki laimingai sutikti 
Naujuosius 1989 Metus. Vietoj 
kalėdinių kortelių aukoja 
„Draugui". 

x Žagarės Lietuvių klubas, 
Chicago, 111., šv. Kalėdų ir 
Naujų 1989 Metų proga klubo 
vardu Bernice Žemgulis 
sveikina visus geros valios lie
tuvius ir linki stiprios sveikatos 
per visus ateinančius metus. Ta 
proga aukoja „Draugui" 50 dol. 

x Lietuvių Tauragės klu
bas, Chicago, 111., šv. Kalėdų ir 
Naujų 1989 Metų proga aukoja 
„Draugui" 30 dol. Nuoširdus 

. ačiū. 
x Elena Jasnauskas , Yucca 

Valley, Cal., „Draugo" nuošir
di rėmėja, už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė 15 dol., o 
šv. Kalėdų ir Naujų 1989 Metų 
proga dar pridėjo 50 dol. dien
raščio paramai ir visiems 
palinkėjo linksmų švenčių. 
Nuoširdus ačiū. 

x Uršulė Civinskienė, Chi
cago, 111., švenčių proga sveikina 
savo gimines, draugus ir pažįs
tamus, linkėdama gražių Kalė
dų ir laimingų 1989 Naujų 
Metų. Vietoj kalėdinių kortelių 
aukoja „Draugui" 100 dol. 

x Petrė Laukaitis , Chicago, 
111.. šv. Kalėdų ir Naujų 1989 
Metų proga sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus, linki 
visiems geros sveikatos ir Aukš
čiausiojo palaimos. Vietoj kalė
dinių korteliu skiria auką 
„Draugui". 

x Antanina ir Jaunut is Da
giai, Beverly Shores, Ind., 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus šv. Kalėdų ir 
Naujų 1989 Metų proga, linki 
visiems geros sveikatos, 
džiaugsmingai ir laimingai 
praleisti šventes. Vietoj kalė-
dinų atviručių aukoja „Drau
gui" 25 dol. 

x Anastazija Bukšnienė , 
Chicago, 111., sveikina savo gi
mines, draugus ir pažįstamus, 
linki laimingų ir sveikų šv. 
Kalėdų ir Naujų 1989 Metų. 
Vietoj kalėdinių kortelių skiria 
35 dol. „Draugui". 

x Justinas-Stefanija Šid
lauskai. Chicago, 111., sveikina 
savo gimines, draugus ir pažįs
tamus, linki laimingų ir sveikų 
šv. Kalėdų ir Naujų 1989 Metų. 
Vietoj kalėdinių kortelių auko
ja „Draugui". 

x Elzė Diminskienė, Hot 
Springs Village, Ark., buv. ar
tima „Draugo" bendradarbė, 
lietuviškų organizacijų darbuo
toja, atsiuntė 100 dol. dienraščio 
paramai su laiškučiu: „Nors 
gyvenu toli nuo Chicagos, bet 
per „Draugą" sužinau apie lie
tuviško gyvenimo aktualijas, 
mintys vis naujos ir žinios įdo
mios, o kas labai džiugina, kad 
atsiranda naujų, gabių bendra
darbių. Linkiu visiems linksmų 
šv. Kalėdų ir laimingų Naujų 
1989 Metų". Nuoširdus ir di
delis ačiū už auką ir kalėdinius 
linkėjimus. 

x Eugenija ir Viktoras Ba-
činskai, Oak Park, 111., švenčių 
proga nuoširdžiai sveikina gi
mines, buvusius kaimynus, 
draugus ir prietelius, „Draugo" 
darbuotojus, linkėdami linksmų 
šv. Kalėdų ir laimingų ir vie
ningų Naujų 1989 Metų. 

x Vitas Norvilas. Chicago, 
111., dažnai mus paremia dides
nėmis aukomis. Už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
50 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Elena Bagdonavičienė, 
Munster, Ind.. šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1989 Metų proga 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus, linki praleisti 
džiaugsmingai Kalėdas ir lai
mingai Naujuosius Metus. 

Lankant Marijonų provincijolui Argentiną su seselėmis Avellanedoje. Iš kairės: ses. Elenisa 
Buzaitė, ses. Nilda Varanauskaitė. Marijonų provincijolas kun. Viktoras Rimšelis, ses. Estella 
Marina ir ses. Joyce Dopkin. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ 

CENTRE 

LB Socialinių reikalų tarybos 
Chicagos vyresniųjų lietuvių 
centras visiems lietuviams yra 
labai gerai žinomas ne tik Mar-
ąuette Parke, bet ir kitose vals
tijose. Šiam centrui jau ilgokai 
vadovavusi pirm. Danguolė 
Valentinaitė JAV LB XII tary
bos pirm. dr. Antano Razmos vėl 
buvo paprašyta toliau tęsti 
Socialinių reikalų tarybos 
darbą. 

Jos didžių pastangų ir suge
bėjimo dėka socialinės gerovės 
tarnyba suteikia daug įvairiau
sių patarnavimų savo tau
tiečiams, informacijų apie Sočiai 
Security, Public Aid, Medicare 
ir pan. Danguolės Valentinaitės 
pastangomis jau yra įkurti LB 
Socialinės reikalų tarybos sky
riai St. Petersburg, Floridoje, 
Los Angeles, Californijoje, ir 
Clevelande, Ohio. Iš kitų valsti
jų gauna laiškų ir pakvietimų 
suorganizuoti LB Socialinių 
re ikalų tarybos skyrius, 
supažindinti ir suteikti daugiau 
informacijų socialinės gerovės 
klausimais. 

Chicagos vyresniųjų lietuvių 

x Linas Rimkus, Ellicott Ci
ty, Md„ Amerikos balso tarnau
tojas, mūsų garbės prenumera
torius, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su visa 
šimtine. Labai dėkojame už 
rėmimą lietuviško dienraščio ir 
už dosnumą. 

— j g * 

x D. Mikeliūnas, Michigan 
City, Ind., lietuviško žodžio 
palaikytojas, pratęsė prenume
ratą su visa šimtine, palinkėjo 
redakcijai ir administracijai 
ateinančiu linksmų švenčių, iš
tvermės ir pasisekimo. D. 
Mikeliūną skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką ir 
linkėjimus nuoširdus ačiū. 

x Leonas Keženius iš Wil-
lowick, Ohio, ilgametis „Drau
go" rėmėjas, pratęsė prenume
ratą 1989 metams su 20 dol. 
auka. L. Keženių skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Dr. J o n a s Žmuidzinas, 
Lietuvos gen. konsulas, Toron
to, Kanada, dr. Milda Budrys, 
Longboat Key, Fla., Vacys Ur
bonas, St. Petersburg Beach, 
Fla., Adolf Jonaitis, Grand 
Rapids, Mich., Juozas Astas, 
Hamilton, Kanada, Cecilija Ja
nušauskas, Chicago, 111., Algir
das Manvydas, Milford, Mich., 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė po 20 dol. aukų. 
Labai dėkojame. 

centre gyvenimas verda nuo pat 
ryto. Skamba telefonai įvairiau
siais klausimais, rūpesčiais, 
kurie atsiranda vyresniųjų 
tarpe. Visiems bandoma padėti 
pagal galimybes. Dažnai at
siranda ir jaunimo, kuriems 
pagalba reikalinga. Visų tų 
problemų ir rūpesčių klausytoja 
yra Birutė Podienė. J i išklauso 
visus, pataria, pildo mokesčių 
ats iskai tymo formas, veža 
ligonius pas gydytojus. Ji įsi
jungia į vyresniųjų vargus ir 
rūpesčius, kad ir po darbo 
valandų dar vis atlieka gerus 
darbelius. 

Renginių ir užsiėmimų va
dovė Teresė Drūtytė Šoliūnienė 
per dienas rūp inas i , kad 
vyresnieji turėtų galimybę 
įdomiau laiką praleisti, kad 
turėtų progos išeiti iš namų, 
susitikti su draugais, pažįs
tamais. Ji ruošia išvažiavimus 
į gamtą, cirką ar sukviečia 
vyresniuosius pasigrožėti vaiz
dajuostėmis iš Lietuvos vaizdų, 
tautinių šokių ir t.t. Suruošia 
paskaitas istorinėmis bei me
diciniškomis temomis, pasi
linksminimo popietes, madų 
parodą, dainų ir giesmių 
valandėles. Vyresnieji mielai 
visur dalyvauja i r viskuo 
domisi. 

Labai iškilmingai ir šventiš
koje nuotaikoje praėjo Kalėdų 
eglutės puošimo popietė, kur 
muz. Faustas Strolia pravedė 
giesmes, o kiekvienas dalyvis 
turėjo progos prisegti kalėdinį 
papuošalą ant eglutės šakelės. 

Reikalų vedėjos ir buhalterės 
pareigas eina Nijolė Balzarienė. 
Ji visur suspėja, visada paslaugi 
ir pasiruošusi padėti visiems. 
Turim daug geros valios talki-
ninkų-savanorių, kurie visada 
randa laiko ir ryžto išvežioti 
maistą, padėti savo artimui ar 
Šiaip kokį gerą darbelį atlikti, 
kad pradžiugintų silpnesnį už 
save, kad praskaidrintų liūdnas 
valandėles tų, kurie yra vieni
ši ar prislėgti metų naštos. 

Daug skaidrių valandėlių 
vyresniesiems suteikia ir LB 
Socialinių re ikalų tarybos 
leidžiamas „Pensininkas", reda
guojamas dviejų poezijos knygų 
autoriaus ir visuomenininko 
Karolio Milkovaičio. Žurnalas 
išeina 1,300 tiražu. Nors gyve
nimo sąlygoms susidėjus jis per
sikėlė gyventi Kalifornijon, 
visada pasiliko ištikimas „Pen
sininko" draugas ir redaktorius. 
Šias eilutes rašanti atlieka 
administracinį darbą, retkar
čiais pa įva i r indama „Pen
sininko" puslapius poezijos 
eilutėmis. 

Visas Pasaulis ruošiasi Kalė
dų šventėms. Margos ir vilio
jančios reklamos puošia vitrinų 
langus. Radijo ir televizijos 
perša savo prekes, skaičiuo
jamos dienos, bet šventiškos 
nuotaikos visai nepajunti tame 
triukšme. Vyresniųjų lietuvių 
centre taip pat laukiamos šv. 
Kalėdos kitokia dvasia. Čia 
lietuviškas jaunimas planuoja 
lankyti vienišus ar negaluojan
čius savo tautiečius, pasidalin
ti šventiškom nuotaikom, lau
žyti Kūčių plotkelę, įteikti 
nors mažytę simbolišką 
dovanėlę, parodyti jiems artimo 
meilės jausmą. Daug lietuvių 
suaukojo vertingų dovanėlių, 
jas graž ia i supakavo, kad 
dvylika jaunuolių iš Jaunimo 
sąjungos Chicagos skyriaus, 
vadovaujant Ramutei Kemežai-
tei, galėtų išnešioti ir aplanky
ti kiekvieną ir pamatyti jų 
akyse laimės ir vilties žiburėlį. 

J a u n u o l ė s ir j aunuol ia i 
lankysis California Gardens 
slaugymo namuose, kur lietu
vių reikalais rūpinasi Zina 
Bagdonienė . Čia nemažas 
skaičius mūsų tautiečių. Su jais 
dalyvaus šv. Mišiose 10 vai. 
ryto, o Kūčių pietūs prasidės 
tuoj po Mišių. Bus pasidalinta 
plotkelėmis ir dovanėlėmis, jau
nimas giedos kalėdines giesmes. 
Jau gruodžio 18 d. čia susirinko 
nemažai giminių ir svečių. 

Elena Sirut ienė 

IŠARTIIRTOU 
i . - - -r 

J A VALSTYBĖSE 

— Americans for Due Pro-
cess naujas biuletenis yra išėjęs 
iš spaudos. Jame yra informa
cija apie J. Kungio pilietybės 
praradimą, B. Maikovskio iš
vykimą į V. Vokietiją, M. Bar-
tesch ir E. Laipenieks bylas. 
Duodamos trumpos santraukos 
visų aktyvių OSI bylų. Yra iš
traukos iš Rasos Razgaitienės 
pasikalbėjimo su J. Demjanjuko 
žentu Ed Nishnic ir faktai apie 
jo apeliaciją Izraelyje. Asmenys, 
norintys gauti ADP neperiodi
niai leidžiamą biuletenį, gali tai 
padaryti prisiųsdami auką ADP 
darbui paremti: Americans for 
Due Process, P.O. Box 85, Wood-
haven, New York 11421. 

— Rockford, DJ., valdiškų 
mokyklų žiniaraštis praneša, 
kad 20-tame kanale programa 
apie Kalėdas Lietuvoje bus 
transliuojama gruodžio 19 d. 
8:30 v.v., ir gruodžio 21 d. 9:30 
v.r. ir 3 v. p.p. 

— Agota ir Bronius Dūdai 
Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje atšventė savo 
moterystės auksinę sukaktį. 
Sukaktyje dalyvavo visi vaikai 
ir artimieji. 

— Los Angeles arkivysku
pijos Šv. Vivianos katedroje 
sausio 15 d. bus imigrantų šv. 
Mišios. Visos tautybės žada 
dalyvauti. Paprastai paaukoja 
Marijos paveikslą. Lietuviai 
žada paskirti Aušros Vartų 
Marijos paveikslą, kuris liks 
arkivyskupijos nuosavybe. 
Dalyvavimu ir informacija rūpi
nasi Dalilė Polikaitienė. 

— Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. Algirdas Olšaus
kas pasveikino parapijos biule
teny visus savo parapiečius ir 
Los Angeles apylinkėse gyve
nančius lietuvius šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga. Jis 
palinkėjo visiems gausių Dievo 
malonių. 

KANADOJE 

— A. a. Liudvika Palubins-
kienė-Puodžiūnaitė, 87 metų 
amžiaus, mirė Montrealyje 
lapkričio 20 d. Iš Aušros Vartų 
bažnyčios palaidota Notre 
Dame des Nieges kapinėse 
šalia savo anksčiau mirusių 
vyro, dukters ir brolio. I laidotu
ves buvo atvykęs velionės 
giminaitis, Lietuvos Kankinių 
klebonas Mississaugoje kun. J . 
Staškus. 

x Irena ir dr. P e t r a s Luko
ševičiai iš Montrealio persi
kelia gyventi į Torontą. Ta pro
ga inž. Algio Kličio namuose 
jiems buvo surengtos išleistu
vės. Irena Lukoševičienė yra 
PLB kultūros komisijos pirmi
ninkė. 

— Hami l tono l i e t u v i a i 
šaulių pastangomis surengė 
Lietuvos kariuomenės minė
jimą lapkričio 26-27 dienomis. 
Šeštadienį Jaunimo centre buvo 
iškilmės, o sekmadienį Aušros 
Vartų bažnyčioje pamaldos. 
Minėjimą atidarė kuopos pirm. 
P. Kanopa. Buvo parodyta vaiz
dajuostė iš Vilniaus suvažia
vimo ir Lietuvos vėliavos Ge
dimino kalne iškėlimo. Kalbėjo 
LB apylinkės pirm. Angelė Kri-
vinskaitė, Kanados LB krašto 
vald. vardu J. Krištolaitis, 
šaulių pirm. M. Abarius iš 
Detroito ir šaulių sąjungos gar
bės teismo pirm. S. Jokūbaitis. 
Meninę programą atliko D. 
Deksnytė8-Powell vadovauja
mas Aušros Vartų choras. 

Į Advokatas Jonas Gibaitis 
• 6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. - 776-8700 

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

Danguolė Valentinaitė, LB Socialinių reikalų tarybon pirmininkė. 


