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„LKB Kronika", Nr. 77. 

(Tęsinys) 

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

TSRS Gynybos Ministrui Jazovui 
Nuorašai: TSRS Generaliniam ' ' > li V u k a v i š k i o Karinio 
Prokurorui Komisariato komisarui Vozgirdai 

Pareiškimas 
Atlikęs neteisingai man pri

mestą dviejų metų kalėjimo 
bausmę, 1987 m. birželio 9 d. vėl 
buvau raginamas atlikti kari
nę tarnybą sovietinėje armijoje. 
Nustatytu laiku atvykau į Vil
kaviškio m. karinį komisariatą, 
kur pareiškiau, kad armijoje 
tarnausiu, bet priesaikos neim
siu. Už atsisakymą priimti 
karinę priesaiką mane Vilkaviš
kio m. karinio komisariato dar
buotojai visaip terorizavo, 
baugindami, jog išveš pas 
„baltas meškas", kur bus 
sunkiau kaip lageryje. Vienas 
Vilkaviškio m. karinio komi
sariato darbuotojas atvirai 
pareiškė, jog tokius, kaip aš, iš 
viso reikia šaudyti. Iš 
Vilkaviškio karinio komisariato 
mane nuvežė į Vilnių. Čia 
susirinko apie 30 civilių ir 
karine uniforma vilkinčių 
pareigūnų, kurie keletą valan

dų įtikinėjo mane, jog privalau 
priimti karinę priesaiką, nes, 
priešingu atveju, būsiu patrauk
tas baudžiamojon atsakomy
bėm. Man kategoriškai atsisa
kius priimti karinę priesaiką, 
buvau pa le i s t a s , į armiją 
neėmė. 

1987 m. gruodžio 6 d. vėl bu
vau šaukiamas karinei tarny
bai. Vėl teko praeiti tas pačias 
terorizavimo pamokas. Ir vėl iš 
Vilniaus buvau grąžintas namo. 
Į armiją neėmė. Eilinį kartą 
teko iš naujo ieškoti darbo, 
tvarkyti dokumentus. 

1988 m. kovo 25 d. vėl gavau 
raginimą atvykti į Vilkaviškio 
m. karini komisariatą. Šį kartą, 
nuvykęs į karinį komisariatą, 
pareiškiau, jog tarnaut i so
vietinėje armijoje atsisakau. Šį 
sprendimą p a d a r y t i mane 
paskatino sekančios aplinkybės: 

(Bus daugiau) . 

Brazausko pokalbis su 
užsienio spauda 

Vilnius. — Buvusios nepri
klausomos Pabaltijo respublikos 
atnaujina savo politinės ir 
kultūrinės autonomijos sieki
mus, besiruošdamos svarbiems 
rinkimams, rašo Washington 
Post dienraštis. 

Lietuvos Komunsitų partijos 
vadas Algirdas Brazauskas savo 
pasikalbėjime su užsienio ko
respondentu Michael Dobbs, 
pasakė, jog bus atspausdintas 
naujos konstitucijos projektas 
ginantis Lietuvos „suvereni
tetą" ir teisę išnaudoti savo 
gamtos išteklius savo pačių 
krašte. Panašūs suverenumo 
reikalavimai Estijoje lapkričio 
mėnesį buvo Maskvos atmesti. 

Nori atgauti pasitikėjimą 
Pabaltijo respublikose dabar 

parenkami kandidatai į deputa
tus. Šioje rinkiminėje akcijoje 
pasireiški didelė kova prieš 
Maskvą, kuri tas valstybes pa
vergė 1940 metais. Komunistų 
partijos nariai visose trijose 
respublikose daugumos nepri
klausomų sąjūdžių gyventojų 
yra reikalaujami parodyti savo 
gerą valią už tautinius inte
resus. Lietuvoje Komunistų 
partijos vadovybė, Brazausko 
vadovaujama, bando atgauti tą 
politinį stovį, kurį prarado 
lapkričio mėnesį, kai buvo ne
pri tar ta Estijos nepriklau
somybės deklaracijai, rašo Wa-
shington Post. Estijos Aukščiau
sioji taryba suteikė sau teisę 
vetuoti tuos Maskvos įstatymus, 
kurie yra prieš Estijos respub
likos interesus. 

70 straipsnis 
Brazauskas sako. kad minėtas 

konstitucijos projektas bus vie
šai paskelbtas dviejų savaičių 
laikotarpyje. 70 straipsnis 
nustato, jog Sovietų įstatymai 
galios Lietuvoje tik tada, jeigu 
jie nesipriešins respublikos 
suverenumo teisėms". Naujoji 
konstitucija pripažįsta, kad 
lietuvių kalba yra oficiali 
respublikos kalba ir reika
lauja išskirtinos teisės naudotis 

Lietuvos gamtos turtais. Šis 
punktas yra didžias reikšmės, 
nes juo atsisakoma Maskvos 
centrinės vyriausybės kontro
liavimo Lietuvos respublikos 
ekonomijai. 

Tokie konstituciniai pakeiti
mai Estijoje buvo Gorbačiovo 
atmesti, kai juos priėmė Estijos 
parlamentas. Estijos ir Lietuvos 
gyventojų reikalavimai yra 
priešingi Maskvos nusistaty
mui. „Perestroika yra labai 
komplikuotas procesas" — sako 
Brazauskas. „Kas buvo nepri
imtina Maskvai prieš tai, gali 
būti priimtina vėliau. Viską ga
lima diskutuoti". 

Spalio mėnesį Brazauskas 
buvo paskirtas partijos vadu. Jis 
dabar turės rungtis dėl savo 
kandidatūros į Sovietų Aukš
čiausiąją tarybą su dviem 
Sąjūdžio išstatytais kandidatais 
Vilniuje. Rinkimai bus kovo 26 
d. 

— Vilniaus įkūrimo pamink
lui pastatyti Lietuvoje buvo pa
skelbtas konkursas ir išrinkti 
septyni premijuotini projektai. 
Tačiau charakteringa, kad vi
suomenės lankytojų balsavime 
nė vienas iš sep tyne tuko 
nepateko į laimėtojų sąrašą, kai 
parodų salėje buvo galima lais
vai balsuoti už patinkamą 
projektą. 

— Lietuvos miestai atsisakė 
savo ankstesnių, kaip sakoma, 
biurokratijos sugalvotų, pava
dinimų. Nuo šiol Kelmės rajono 
laikraštis vadinas „Bičiulis", 
Utenos — „Utenis", Varėnos — 
„Merkio kraštas", Trakų — 
„Galvė", Šilutės — „Pamarys", 
Kauno — „Tėviškės žinios", 
Telšių — „Telšių laikraštis", 
Šiaulių — „Šiaulių naujienos". 

— Madisono universiteto 
prof. Alfredas Erichas Senas 
lankėsi Lietuvoje. Jis yra mums 
žinomo Šveicarijos kalbininko 
Alfredo Seno sūnus. Jis mokslų 
akademijos bibliotekoje rinko 
medžiagą savo naujam veikalui 
apie lietuvius 19 a. pabaigoje. 

Aukščiausiojo Teismo teisėjas William Rehnquist priima George Busho Už Busho matyti jau priesaiką davęs viceprezidentas Dan Qua;.v?, kairėje 
priesaiką, kai jo žmona Barbora laiko dvi biblįjas — viena pirmojo preziden
to Washingtono, o kitą savo šeimos. Dešinėje matyti Bu<ho motina Dcrothy 
su Marilyn Quayle ir būsimasis Valstybės sekretorių.-; James Baker III. 

Atstovų rūmų speakeris Jim Wright. o aplink 
nariai — toliau vyriausybės nariai 

Busho ir Quayle šeimų 

Pirmoji naujojo prezidento diena Kardinolas Romoje 
Prašo padėti išlaisvinti pagrobtuosius amerikiečius 

Washingtonas. — Preziden
tas Bushas šeštadienį turėjo ne
numatytą spaudos konferenciją, 
kai jis pirmąją savo preziden
tavimo dieną atėjo j Ovai įstaigą 
— savo kabinetą, kuriame dirbs 
mažiausiai keturis metus. In
auguracijos šventė dar nebuvo 
pasibaigusi. Jis leido žmonėms 
apžiūrėti Baltuosius rūmus ir 
daugelį lankytojų pats pasveiki
no. Lauke net mėgino žaisti su 
savo vaikais ir vaikaičiais, o 
Valstybės departamente dėkojo 
savo rinkėjams ir dalyvavo 
priešpiečiuose su savo šeimos 
nariais, kurių ten buvo 240 
asmenų. 

Kalbėdamasis su reporteriais, 
prez. Bushas pareiškė savo susi
rūpinimą pagrobtaisiais ameri
kiečiais ir pasakė, jog būtų 
dėkingas tiems kraštams, kurie 
padėtų juos išlaisvinti. Devyni 
amerikiečiai tebėra pagrobti ir, 
manoma, kad jie laikomi Liba
ne. Nebuvo pasiųsta jokio pra
nešimo tuo reikalu, sako AP 
agentūra, bet taip pat nebuvo 
jokio žodžio ir iš Irano, kai 
Bushas tapo prezidentu. Jei 
Iranas nori geresnių santykių, 
tai šiuo metu yra tokia proga. 
Jis pasakė, kad gera valia dabar 
t ikrai yra parodyta: jis to 
reikalo niekad neužmirš, tačiau 
paminėjo, kad nebus daroma 
jokių nuolaidų. 

Buvusio prezidento laiškas 
Į Ovai kambarį, jo darbo 

kabinetą;atlydėjo jo žmona Bar
bora ir jo 87 metų motina. Jis 
rado darbo stalo stalčiuje 
paliktą buvusio prezidento Rea-
gano raštelį, kad paliko 2 laiš
kus, bet jis nerado vieno laiško, 
kurį Reaganas irgi paliko. 
Viename laiške parašyta: 
„George, aš branginu tuos prisi
minimus, kuriuos mes kartu 
žinome ir linkiu viso geriausio. 
Aš melsiuos už jus. Tegu 
laimina Dievas jus ir Barborą. 
Aš pasilgsiu mūsų ketvirta 
dienio priešpiečių''. Pasirašė 
„Ron". 

Jau pačią pirmąją prezidento 
dieną Saugumo tarybos vir
šininkas Scowcroft. kaip kad 
daroma kasdien, painformavo 
Bushą apie įvykius pasaulyje, 
dalyvaujant CIA direktoriui W. 

Websteriui. Pirmadienį įvyko 
pirmasis kabinete posėdis. Vė
liau šią savaite prezidentas pa
skelbs komisiją, Kuri turės per
žiūrėti etikos taisykles ir jas 
pakeisti daug griežtesnėmis 
vyriausiems vyriausybėms 
nariams. J i s taip pat tuoj 
susitiks su Kongreso vadais, 
Kuriame demokratai tu r i 
daugumą. Kaip savo inaugu
racijos kalboje sakė, Bushas 
nori tamprių ryšių su Kongresu. 
„Prezidentas pagal Konstituciją 
turi išimtiną atsakomybe užsie
nio politikoje ir tautinio 
saugumo reikaluose, bet mes 
norime, kad pasitarimo būdu 
Kongresas būtų kartu su 
mumis, kiek tik yra galima", 
pasakė šeštadienį prez. Bushas. 

Valstybių sveikinimai 
Bushas gavo pasveikinimo 

laišką ir Gorbačiovo, kurį 
Sovietų ambasadorius įteikė 
Saugumo tarybos viršininkui 
Brent Scowcroft. Jame Gorba
čiovas, kurį Bushas pavadino 
„labai kilniu" laišku, rašo, jog 
Sovietų Sąjunga tikisi, kad 
Busho prezidentavimas bus 
pažymėtas „pastoviais ir įvai
riais naujais ryšiais" tarp abiejų 
kraštų ir kad Maskva „Yra 
pasiruošusi dirbti ta kryptimi". 
Be to, laiške rašoma, jog Bushas 
perėmė Amerikos vadovybę 
pagerėjusių ryšių atmosferoje, 
kurie iš viso padėjo tarptau

tiniai padėčiai, o dabar reikėtų, 
kad ir sunkiausios problemos 
šiuo metu būtų išspręstos, o 
ypač panaikintas karo pavojus. 

Popiežius Jonas Paulius II pa
linkėjo naujajam prezidentui 
Bushui ir Amerikos kraštui 
„gausios dieviškosios palai
mos". 

Britanijos mmisterė pirmi
ninkė Margaret Thatcher at
siuntė asmenišką laišką 
išeinančiam prezidentui 
Reaganui, į kurį kreipėsi „Dear 
Ron" ir pavadino jį „vienu 
žymiausiu prezidentu. Ji taip 
pat atsiuntė sveikinimą Bushui. 
pažadėdama padaryti viską, kas 
bus jos galioje, tęsti Britanijos 
„specialius ryšius" su Amerika. 

Vak. Vokietijos kancleris 
Helmut Kohl, Europos Bend
ruomenės prezidentas Jacąues 
Delors, Prancūzijos prezidentas 
Mitterrand, Berlyno meras 
Eberhard Diepgen, Egipto prez. 
Hosni Mubarak ir kiti Vakarų 
valstybių vadai atsiuntė savo 
sveikinimus. PLO vadai 
pareiškė, kad Bushas geriau 
supras palestiniečių problemas 
ir pageidavo, kad Arafatas 
galėtų atvykti į Ameriką. Siri
ja mano, kad Bushas geriau 
supranta arabų pasaulio rei
kalus. Bet Panamos diktatorius 
gen. M. Nonega inauguracijos 
dieną sudegino su džiaugsmu 
buvusio prezidento Reagano pa
darytą iškamšą. 

Vasario 16-ji Lietuvoje 
Vilnius. — Lietuvos tele

vizijoje KP centro komiteto sek
retorius L. Šepetys sausio 4 d. 
pasakė, jog valdžia su Persi
tvarkymo sąjūdžio vadovais 
aptarė Vasario 16-sios paminė
jimą Lietuvoje. 1918 vasario 
16-ja Lietuvos taryba Vilniuje 
pasirašė istorinį lietuvių tautai 
Lietuvos nepriklausomybės 
aktą. Lietuvos Tarybą sudarė 20 
asmenų, kurie buvo išrinkti 
1917 m. rugsėjo 18-22 dienomis 
Vilniuje įvykusioje konferenci
joje, pirmininkaujant „žymiam 
visuomenės veikėjui Jonui 
Basanavičiui". Vasario 16-ji il
gus metu buvusi nepelnytai 
primiršta. 

Apie Lietuvos nepriklauso
mybės aktą kalbėjo ir Lietuvos 
KP pirmasis sekretorius Algir
das Brazauskas, bet ta jo kalba 
buvo partijos įkūrimo metinėms 
paminėti. 

Tame name, kur Pilies gatvėje 
Nr. 26 buvo pasirašytas Nepri
klausomybės aktas, bus pri
segta memorialinė lenta, kurios 
originalas buvo atrastas, o Vals
tybiniame teatre rengiamas 
iškilmingas minėjimas. Vakare 
Vilniaus sporto rūmuose įvyks 
lietuvių kompozitorių simfoni
nės muzikos koncertas. O 
Kaune muziejaus sodelyje 
numatoma atidengti Zikaro 
sukurtą Lais%-ės paminklą. 

Roma. — Lietuvos kardinolas 
Vincentas Sladkevičius, kuris 
yra kartu ir Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas, lau
kiamas sausio 25 d. Vatikane. 
Kaišiadorių diocezijos kance
liarija pranešė; kad kardinolas 
atvyksta į Romą asmenišku 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
kvietimu. LIC Romos įstaiga 
praneša, kad kardinolą lydės 
vysk. Vladas Michelevičius, 
kuris yra Kauno arkivyskupijos 
vyskupas pagelbininkas . 
Kardinolas V. Sladkevičius yra 
Bažnyčios Liturginės kongrega
cijos narys, popiežiaus jau 
anksčiau paskirtas. 

Taip pat sužinota, kad kardi
nolas pranešė Religinių reikalų 
įgaliotiniui, kad bus skiriami 
kunigai į parapijas vyskupų 
nuožiūra. 1988 m. rugpjūčio 2 d. 
jis įsakė kunigams katekizuoti 
vaikus be vyriausybės atsiklau-
simo. 

Pirmoji Quayle misija 
Washingtonas. — Prez. G. 

Bushas pavedė viceprezidentui 
D. Quayle atlikti pirmąją misiją 
— pirmadienį jis susitiko su 
prieš abortą nusistačiusiais ju
dėjimo vadais. Administracijos 
oficialus parigūnas sako. jog tas 
susitikimas įvyksta prisime
nant 1973 m. Aukščiausiojo 
Teismo sprendimą legalizuoti 
abortus. Spauda pastebi, kad 
šiuo būdu bus reprezentuojamas 
konservatyviųjų respublikonų 
sparnas. Anksčiau pats prez. 
Reaganas kalbėdavosi su šios 
organizacijos atstovais. Dr. John 
Willke. tos organizacijos prezi
dentas, pasakė, jog jie yra paten
kinti, kad galės susitikti su vice
prezidentu Quayle ir išdėstyti 
savo pažiūras abortų klausimu 
iš naujo. 

— Lietuvos Komunistų par
tijos centro komitetas ir Respub
likos vyriausybė kreipėsi į 
sovietų ministerių tarybos pir
mininką N. Ryžkovą, prašyda
mi pakviesti tarptautine Tate-
nos ekspertų komisiją Ignalinos 
atomines elektrinės būklei įver
tinti. Jie jau gavo pranešimą, 
kad Sovietų ministerių taryba 
pritarė lietuvių pasiūlymui ir 
jau pradėtas tuo reikalu organi
zacinis darbas. 

PAVERGROJE 
LIETUVOJE 

— Lietuvos Demokratų par
tija yra Sąjūdžio narių dalis, 
kurie visi pasisako už 
perestroika, bet demokratai ko
voja už pilną Lietuvos nepri
klausomybe. Sąjūdis oficialiai 
pasisako už kultūrinę, ekonomi
nę ir politinę autonomiją. 

— Sausio 10 dienos mitinge, 
kuriame dalyvavo maždaug 
50,000 žmonių Kalnų parke, 
buvo vienbalsiai pasisakyta 
prieš Sovietų Sąjungos tęsiamą 
Pabaltijo valstybių kolonizaciją. 
Sovietai liko paskutinė valsty
bė, kuri tęsia kolonijų politiką, 
okupavusi Lietuvą, Latviją, ir 
Estiją ir iki šiol vis nepasi
traukianti iš Pabaltijo respub
likų. 

— Kalnų parke mitinge 
sausio 10 d. buvo iš esmės 
iškeltas tas faktas, jog slaptuo
ju protokolu, pasirašytu 1941 m. 
sausio 10 d., Sovietų Sąjunga 
sutiko sumokėti nacių Vokieti
jai 7.5 mil. aukso dolerių arba 
31.5 mil. reichsmarkių už 
etnografinę Lietuvos Suvalkų 
teritoriją. 1939 m. Moloto-
vo-Ribbentropo pas i rašytu 
paktu ta sritis buvo atiduota 
Vokietijai, o jau po poros metų 
buvo prekiaujama lietuvių žeme 
ir žmonėmis. 

— Ukrainiečių laikraštis 
„The Ukrainian Weekly" vi
sada plačiai informuoja savo 
skaitytojus apie Pabaltijo res
publikose vykstančius sąjūdžius 
ir jų veiklą. Ukrainiečiai baigė 
minėti savo tūkstantmečio 
krikščionybės įvedimo jubiliejų, 
kuris tęsėsi labai plačiu mastu 
per visus kraštus, kur t ik 
gyvena ukrainiečių. Amerikoje 
tas minėjimas buvo baigtas di
delėmis iškilmėmis New Yorke, 
kurios tęsėsi visą savaitę ir 
buvo baigtos pamaldomis kated
roje ir simfoniniu koncertu su 
chorais ir Metropolitan operos 
solistais. 

— Lietuvos valstybiniame 
dramos teatre įvyko Kristijono 
Donelaičio 275-jų metinių minė
jimas, kurį pradėjo Kompartijos 
sekretorius L. Šepetys. Daly
vavo visa vyriausybė. Prane
šimą apie Donelaičio gyvenimą 
ir jo „Metus" padarė filologas S. 
Žukas. Meninėje dalyje buvo 
atliktos liaudies dainos. Done
laičio amžininkų muzika, o 
Akademinio teatro artistai 
pateikė kompoziciją „Jau saulelė 
vėl...". 

— Vi lniaus universi teto 
kvietimu, čia lankėsi Šveicarijos 
Genevos banko direktorius E. 
Kontenas, kuris Lietuvos 
bankininkus supažindino su 
šveicarų bankų sistemą, ryšiais 
su užsieniu ir paaiškino visas 
bankines funkcijas. 

— Lietuvos pramonės mi
nistru paskirtas rusas Igoris 
Izvekovas, baigęs Maskvos 
Lenino ordino energetikos 
inst i tutą ir Visuomeninių 
mokslų akademiją prie Centro 
komiteto. Moka lietuvių kalbą. 

KALENDORIUS 
Sausio 24 d.: Pranciškus Sa 

lezietis. Ar tū ras , Felicija, 
Timotiejus, Damilė, Mažvydas. 
Gaivilė. Raimis. 

Sausio 25 d.: Ananijas. 
Agapė. Viltenis, Žiede, Joman
tas, Rimgaila. 

ORAS C HICAGOJE 
Saulė teka 7:11, leidžiasi 4:54. 
Temperatūra dieną 41 1., nak 

tį 23 L 



DRAUGAS, antradienis, 1989 m. sausio mėn. 24 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
MEsnon m SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS | SVEIKATA. SS15 So. Calilorni* Ave., Chlcago, !U. 

jOSAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

PASNINKISKAS MAISTAS 
- GERIAUSIAS ŠIRDŽIAI 

VAISTAS (46) 
Ikšiolinio sklerozės gydymo 
toli gražu negana, nes jis ne
sėkmingas: reikia iš žmonių 
reikalaute reikalauti gyveni
mo vagos pakeitimo, naudo
jant pasninkišką („a very-
low-fat diet"). 

Prof. Dean Ornish, MD 

Malonu saviškiams pranešti 
labai linksmą medicinišką 
naujieną: lietuvį nuo širdies 
a takos saugantį tiesiog 
stebuklą: sklerozės sulaikymą ir 
atskretinimą, išvalymą jau 
priskretusių širdies ir smegenų 
arterijų maisto pagalba. Tai iki 
šiol negirdėtas, neregėtas medi
ciniškas faktas. Juo visi susi
domėkime ir jį širdysna Įsidėmė
kime. 

Geresnės medicišniškos 
naujienos negali reikalauti net 
mediciniškas „šventasis" — 
mūsiškis, pajėgiąs pildyti da
bartinės medicinos nurodymus. 
Jam ši žinia bus atpildas už 
stropų pasninkiško maisto 
(Alvudo dietos) pildymą. Gaila, 
kad tokių „šventųjų" dabar 
reikia ieškoti, pasigaunant 
atomine energija varomų švy
turių. Jų eilės gausės, kai čia 
skelbiamą medicinišką naujie
ną vis didesnis skaičius lietuvių 
pavers savo gyvenimo dalimi: 
kai jie ims savo gyvenime 
vykdyti dabartinės medicinos 
patarimą, saugantį širdį nuo 
atakos, o smegenis nuo stroko. 
Jis yra štai koks. 

Nuo priskretusių širdies 
arterijų gydymo prie 

apsaugos nuo jų priskretimo 
Ligi šiol jau priskretusių šir

dies arterijų įvairiopas gydymas 
nebuvo, kiek reikia, sėkmingas 
Dabar reikalas ima virsti gero-
jon pusėn. Dabartinė, dar karšta 
šio krašto mediciniška spauda 
(Internal Medicine World Re-
port, January 1-14, 1989), visą 
leidinį paskiria širdies ligų 
gydymo progresui aptarti. Iš 
visų gydytojų jau priskretusios 
širdies gydymo darbus aprašan-
čių straipsnių išsiskiria 
vienas: jis paskirtas apsaugai 
nuo širdies arterijų priskretimo. 
Su ta apsauga čia ir susipažinsi
me. • 

San Francisco mieste esančio 
Californijos universiteto vidaus 
ligų skyriuje dirbąs profesorius 
gydytojas Dean Ornish yra ir di
rektorius tame mieste įkurto 
apsaugomosios medicinos insti
tuto, The Preventive Medicine 
Research Institute. Jo tyrimai, 
atlikti per paskutinius viene

rius metus su žmonėmis, nu
rodo, kad širdies arterijų pri-
skretimas („coronary artery 
disease", trumpiau CAD) gali 
būti sulėtintas ar atstatytas 
Ureversed") į pirmykščią nor
malią padėtį, kai žmogus 
radikal iai pakeičia savo 
gyvenimo ir maitinimosi būdą. 
Tai ir yra visa ta geroji naujie
na mūsiškiams. 

Dabar mums reikės atlikti 
savo darbo dalį: tvarkytis su 
iškrypusiu gyvenimu ir apsiei
ti be persivalgymo taukais ir 
cholesteroliu. Dar daugiau: 
reikės tų dviejų širdies nuodų 
visai atsisakyti ir visomis jė
gomis griebtis už pasninkiško 
maisto — Alvudo dietos. Vien 
piliulėmis ar vien operacijomis 
gydymą reikės užmiršti — jį už 
Missisipės upės išguiti. Tik visų 
pirma maistu bėgant širdies 
giltinei už akių. bus vieta ir 
vaistams ir širdies operacijoms, 
kurių, tinkamai maitintis pra
dėjus, r e ta i kada prisieis 
šauktis. 

Trejopa sveikos mitybos 
nauda 

Minėtas gyvenimo — mitybos 
sutvarkymas, tvirtina prof. Or
nish, gali žmogui trejopą naudą 
suteikti: 1. sunormuoti choles
terolio kiekį kraujuje; 2. 
sulaikyti sklerozę nuo pirmyn 
ėjimo ir 3. išvalyti jau priskre
tusias arterijas. Didesnio gėrio 
nė reikliausiam lietuviui ne
reikia. Nė sapne geresnės 
naujienos nesusapnuosime. Tik 
reikia darbštume sekti kardi
nolu Vincentu Sladkevičium: 
darbą laikyti palaima ir visomis 
jėgomis griebtis savų nusitei
kimų (asmenybės) tvarkymo. 
Taip apsitvarkę, mes įsileisime 
į savas smegenis ir širdis čia 
minėtą prof. Ornish patarimą: 
valgyti maistą be gyvulinių rie
balų ir be cholesterolio. 

Net pashrepsėdamos tik eina, žygiuoja ir lėkštė', e skrenda daržovės \ lietuvio 
valgomąjį, besipiršdamos l ietuviui jo kraują cholesteroliu sul ies imi iki 130 
mg%- Mums lieka t ik paklus t i ALVUDO ar prof. Ornish p a t a r i m a m s . 

t 

maiste, kraujospūdžio sukontro- Išvada. Čia šis skyrius jau 
liavimą ir rūkymo metimą. Iš k u r i s laikas perša mūsiškiams 
antron grupėn priskirtųjų buvo pasninkišką maistą (Alvudo 
visai naujo dalyko reikalaujama dietą) kraujo suliesinimui ir 
(panašu į šio skyriaus reikalą- arterijų atskretimui. Dabar tokį 
vimą): iš viso atsisakyti nuo pat maistą — vegetarišką dietą 
įprastų, širdies arterijas sirg- primygtinai patar ia ir 
dinančių dalykų, kaip maisto preventyvinės medicinos atsto-
gausaus taukais ir choleste- vai . pasinaudodami atliktų 
rolių, rūkymo, užsisėdėjimo ir tyrimų duomenimis. 

Pasninkišką maistą nau
dojant, siekiama 130 mg% 

nervinimosi. Antros grupės 
žmonėms buvo patarta mai
tintis pasninkišku maistu („a 
very-low-fat vegetarian diet"). 
Tokiame maiste riebalų yra tik 

cholesterolio kraujuje kiekio. 
Toks suliesėjimas jau atsiektas 
su tiriamais širdininkais prof. 

107<, o ne 309c, kaip iki šiol buvo Ornish grupėje, irgi naudojant 
patariama dienos maiste turėti, vegetarišką maistą, kuris yra 
Tie riebalai daugiausia buvo au
galiniai (neprisotintieji — „un-
saturated"). 

Tos antros grupės tiriamieji 
kurie rūkė, turėjo atprasti nuo 
rūkymo: jiems buvo parengta 

ne kas kita, kaip pasninkiškas 
maistas (Alvudo dieta). 

Sakoma, kad negali būti pra
našu savame krašte. Bet išėjo 
kitaip: šio skyriaus peršamą 
maistą jau kuris laikas dabar 

speciali programa atpratinti patvirtino mediciniški eksper-
nuo rūkymo. Kiekvienam toje tai. Todėl dabar savieji, šio 
grupėje pacientui buvo nuro- skyriaus — savųjų patarimo 
domas vidutinis mankštini- neprilaikiusieji galės su leng-
masis, pvz. vaikščiojimas 10 vesne širdimi saugoti savas 
mylių per savaitę. Tų pacientų širdis nuo atakos ir smegenis 
įtampa buvo mažinama, pasi- nuo stroko, prisilaikydami prof. 

Tik gardžiuokis ir tol iau dešra, 
kiauliena ir t auka i s , ir turėk prieš 
a k i s šį s a v o š i r d i e s a r t e r i j o s 
paveikslą: 1 — sveika arterija; 2 — 
pradėjusi užakti cholesteroliu; 3 — 
beveik pilna; ižakusi . savo savi
ninku; p r i b u k u s i širdies a taka . 

Dabar rinkis su ALVUdo bei Ornish 
dieta gyventi, ar su pilna burna 
t auku amžiams ak is užmerkt i ' 

Apsaugomosios Medicinos Ins t i tu to 
d i r ek to r iu s ir Californijos univers i 
t e to profesorius gyd. Dean Ornish 
gr iežta , beveik be gyvuliniu r iebalų 
ir cholesterolio dieta t i r iamų širdi
n inkų kraują suliesino iki 136 mg°* 
ir dėl to pas juos sulaikė sklerozės 
eiga pirmyn ir atskretino arterijas iki 
3 5 ^ . I š m i n t i n g a m tas d a u g ką 
pasako. 

Per vienerius metus buvo 
t ir ta 50 širdininkų - ir kas 

iš to išėjo 
Minėtas prof. Ornish su savais 

talkininkais paėmė tyrimams iš 
eilės, be atrankos 50 žmonių, 
kuriems jau anksčiau buvo nu
statyta širdies arterijų sklerozė 
(CAD). Visi tie tiriamieji buvo 
suskirstyti į dvi grupes. 

Pirmon grupėn priskirtieji 
buvo gydomi, pris i laikant 
ikšiolinio gydymo, įskaitant 
vidutinį gyvenimo vagos pakei-
t i m a - rhn lpętprr i l in s u m a ž i n i m ą 

gaunant psichologo pagalbos, 
naudojant raumenų įtempimą, • 
gilų alsavimą, maldą-medita-
ciją, yogos ir atsipalaidavimo 
(„relaxation") pratimus. 

Iš čia suprasime naudą lietu
viškų žmonių įpročių: melstis, 
dainuoti, giedoti, sąmoningai -
nieko neužgaunat juokauti, dar
buotis, na ir parengimuose pasi
šokti. Lietuvoje žmonės 
dainavo, kad net lubos kilnojos 
ir šoko, kad net grindys suposi. 
Taip mes tada laisvinomės nuo 
įtampos be jokių kanapių pa
galbos, kaip kad čionykščiai kad 
elgiasi. 

Minėtai pakeitus gyvenimą — 
mitybą, tik per vienerius metus 
antros grupės ligoniai susilaukė 
nuostabiai gerų, net keleriopų 
pasekmių: 

1. Jų kraujuje buvęs vidutinis 
227 mg% cholesterolio kiekis 
sumažėjo net iki 136 mg7c (tai 
jau netoli šio skyriaus siekio: 
130!). 

2. Specialius tyrimus atlikus, 
buvo rasta, kad tų ligonių 
anksčiau buvusios priskretusios 
širdies arterijos buvo paste
bimai praplatėjusios. Tų 
arterijų susiaurėjimas buvęs 
38.8% dabar jau vidurkiu 
sumažėjo iki 34.9%. 
Nieko gero nesulaukta po 

senovei užsilaikant-gydantis 
Toji grupė, kuri prisilaikė 

senoviško, iki dabar naudoto 
sklerozės gydymo, nieko gero 
nesulaukė. Priešingai —jų šir
dies arterijų stovis dvigubai 
pablogėjo: 

1. Cholesterolio kiekis jų 
kraujuje reikšmingai 
nesumažėjo. 

2. Jų širdies arterijų priskre-
timas padidėjo. Buvęs 44.8% 
priskretimas pagausėjo iki 
50.6%. 

Tolimesni tyrimai šiuo 
reikalu tesis, o lietuvis jau 

dabar žino kaip elgtis 
Prof. Ornish primena, kad jo 

atliktų tyrimų, kad ir labai pa
drąsinantys rezultatai, yra tik 
pradiniai ir gauti, tiriant tik ne
daugelį ligonių. Esama ant gero 
kelio, ir tokie tyrimai bus tęsia
mi, o už metų baigti. Tada jau 
b u s a išk ios cralntirtps išvados. 

Ornish nurodymų. Kitaip 

sakant, šio skyriaus seniai jau 
praneštų nurodymų, kovojant 
su skleroze. 

Pasiskaityti. Internal 
Medicine World Report, vol. 4 
No. 1, January 1-14, 1989. 

KRAUJOSPŪDI TVARKAI 
UŽ TAI VYRIŠKUMĄ 

PRARADAI 
Klausimas. L. Gerb. Daktare, 

su įdomumu skaitome „Drau
ge" Jūsų brandžius straipsnius 
sveikatos reikalais. Stebimės 
Jūsų erudicija ir apsiskaitymu. 
Kalbos stilius originalus, vaiz
dingas. Tikrai malonu skaityti. 
Dieve, J u m s padėk, nepa
varkite! 

Mano asmeniškas prašymas: 
esu 78 m. vyriškis. Mečiau 
rūkęs prieš 15 m., o čerkutę tik 
didelių švenčių proga išmetu. 
Pakeltą kraujospūdį kontroliuo
ju su šiais vaistais: Methyldopa 
250 mg 2 tab. per dieną ir 
Dyazide 1 tabl. per dieną. Ben
drai mano sveikatos stovis 
neblogas, t ik kaip anas 80-me-
tis, taip ir aš nusiskundžiame 
vyriškumo sumažėjimu. Todėl, 
jeigu galima, norėčiau pirkti iš 
Alvudo ambulatorijos vaistų... 
Dievo palaimos! 

Atsakymas. Galima ir pri
siųsti, bus Tamstai vaistai. Bet 
tai dar ne viskas. Žinokite visi 
vyrai, kad vaistai nuo pakelto 
kraujospūdžio, nors ir tvarko jį, 
bet vyriškumą meta šalin. Todėl 
kraujospūdį reikia išmintingai 
tvarkyti . Visų pirma, nesi
jaudinti, antra, po 10 mylių per 
savai tę suvaikščiot i , svorį 
sunormuoti, druskos ir sūraus 
mais to va lgyklose , gedul
inguose pietuose ir visuose 
lietuvių parengimuose maisto 
nevalgyti, nes jis per sūrus. Tik 
tada reikia už vaistų griebtis ir 
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-ne po tiek naudoti, kaip Tams
ta naudoji. Methyldopa kenkia 
kepenims — jo visai venk. Žiū
rėk, ar kas antra diena imamas 
Dyazidas neatliks reikalo. Ge
riausiai pasielgsi, jei daktaro 
paprašysi vaisto Tenormin, 25 
mg tableių ir imsi tik po vieną 
kasdien, ar dar rečiau. Priklau
sys nuo to, kiek spaudimo su
kontroliuos. Sėkmės. Vėl pa
rašyk kaip einasi. 
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AR SULAIKOMI 
PABALTIEČIAI 

K. BARONAS 
Mūsų korespondentas Europoje 

Visuomet gerai informuotas 
vokiečių Bulvarinis 4,5 mil. 
egz. tiražu leidžiamas dienraštis 
„Bild" lapkričio 28 d. antrame 
psl. virš straipsnio uždėjo didelę 
antraštę „Sind die Balten noch 
zu halten" — ar dar sulaikomi 
pabaltiečiai? Laikraščio kores
pondentas rašo is Estijos sosti
nės, matydamas prieš miesto 
teatrą mergaitės nešiojamą pla
katą: „pasirink Leniną ar Jėzų, 
melą arba teisybę, vergiją ar
ba laisvę". 

Vokietis rašo, kad laisvės ir 
nepriklausomybės šauksmas 
skamba trijose Pabaltijo 
valstybėse, įjungtose į Sov. 
Sąjungą 1940 m. Ir ne tik Pa
baltijo valstybėse, nes jau 1986 
m. kruvini neramumai kilo 
Kazakstane, 1987 m. demons
travo Krymo totoriai ir jau 1987 
m. demonstracijos vyko Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje. 

Ar gali M. Gorbačiovas 
kamanose (Zaum) laikyti pabal-
tiečius? Atsakyti į šį klausimą 
redakcija kreipėsi į Sov. 
Sąjungos gyvenimo žinovą 
Volfgangą Leonhardą. Jo atsa
kymas: Sov. Sąjungoje galima 
laukti Šiaurinės Airijos ar Sri 
Lankos pasekmių. Tiesa, daug 
priklauso nuo M. Gorbačiovo 
ūkinių reformų, kurios turėtų 
ką nors atnešti gyventojams. 
Laikraščio korespondentas 
stebėjo estę krautuvėje. Ji gar
siai protestavo už aukštą kavos 
kainą (svaras 60 markių, 
Vakarų Vokietijoje 10 m.), 
nežiūrint, kad uždarbiai Estijoje 
yra žymiai aukštesni už kitų 
sovietinių respublikų. 

Griežtai pasmerkus M. Gorba
čiovui Estijos suverenumo rei
kalavimus, vokiečių spaudoje 
vėl pasirodė net vedamieji 
straipsniai Pabaltijo valstybių 
klausimais. 

Daugumas straipsnių sako, 

kad nepavykus M. Gorbačiovui 
sutvarkyti Pabaltyje ir Kaukaze 
tautinių klausimų, jo vedamas 
politinis kursas gali gerokai 
susvyruoti. Paskutinieji lieps-
nojantieji n e r a m u m a i t a r p 
Armėnijos ir Azerbeidžano, 
autonomijos reikalavimai Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje yra 
geriausias nepastovios politinės 
padėties įrodymas daugiatau
tėje va ls tybėje . Taip pa t 
Maskvai įteikiamos senos sąs
ka i tos , rusif ikaci ja , r u sų 
atnplūdis iki pat Brežnevo 
laikų. 

M. Gorbačiovo p r i e ša i 
Maskvoje šaukia, kad jo refor
mos t a u t i n ė m s mažumoms 
duoda a k s t i n ą r e i k a l a u t i 
daugiau suverenumo bei veto 
teisių Kremliaus nutarimams. 
Tuo tarpu M. Gorbačiovas tvir
tina, kad jo kursas yra vienin
telis kelias išvesti valstybę iš 
stagnacijos, atsilikimo, despotiz
mo. Manding, po trejų metų 
nes imato jokių pagerėjimo 
ženklų. Tačiau perėjimas iš 
diktatūros į demokratinį kelią 
yra labai sunkus politinis žygis, 
kadangi kiekvienas, kad ir 
mažas laimėjimas, pavergtose 
masėse ir tautybėse iššaukia to
kią stiprią ir sprogstančią 
energiją, kad, dar nepasiekus de
mokratijos, staiga valstybė at
siranda didžiausiame chaose be 
jokios valdžios (anarchija), M. 
Gorbačiovas mato tą pavojų. 
Priemonės šią tautybių krizę 
nugalėti yra labai ribotos — 
įtraukti kariuomenę ar miliciją. 
Tačiau tas būtų kartų įrodymas 
ir prisipažinimas nepavykusios 
jo politikos siekių. Minima ir 
Ukraina. Jai pajudėjus Pabal
tijo tau tų keliu — Sov. Sąjunga 
būtų stipriai sudrebinta, netek
dama pasaulinės galybės vardo. 
(P.S. tai trijų vokiškų laikraščių 
trumpa komentarų santrauka). 
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rei. kabineto k buto: OLymplc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
199 M. metdeae Ave., SuKe 324 Ir 
SSSS S. Puteskl Rd., CMcego, IL 

Tel. 999-2990 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, CMcego, III. 
Tel. 925-2870 

1185 Dundee Ave., Elgln, M. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 599-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 852-0888 
Vai : pirm., antr ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 61 st Street 

tel. M 7-1199; 
RezM. 399-4911 

Or. Tumeeento kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
24S4 W. 71 et Street 

434-2123 
Pirm. 2-7. Antr ir 

ketv 9-12. Penkt 2-7 

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

2636 W. 71st. St., CMcego, M. 
Tel.: 436-0100 

11800 Souttmest Hlghway 
Palos Heights. IN. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel. 776-2890, rez. 449-8941 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Sovietų imperijoje 

EKONOMINIAI 
SUNKUMAI 

Pereitų metų gruodžio 7 d. M. 
Gorbačiovas, kalbėdamas Jung
tinių Tautų plenume Nevv Yor-
ke, be ko kita pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga r u o š i a s i 
sumažint i savo kar iuomenę 
visu pusmilijoniniu ir keliais 
tūkstančia is tankų. Tuo jis 
norėjo parodyti Vakarų šalims 
savo „taikingumą". Tačiau tai 
buvo nelabai didelė naujiena, 
nes Sovietų Sąjunga dar turės 
savo kariuomenę iš apie 5 mil. 
vyrų, 25-30 mil. gerai paruoštų 
atsarginių karių ir apie 50,000 
t a n k ų . n e s k a i t a n t k i tos 
ginkluotės. 

Toks „sumažinimas" atsirado 
ne dėl Sovietų skelbiamo „taik
ingumo", ne dėl vakariečių 
„gražių akių", bet todėl, kad 
Sovietų Sąjunga ir visi jos 
satelit iniai kraštai pergyvena 
d ide l ius e k o n o m i n i u s 
sunkumus. 

Kodėl ta ip įvyko? Ogi todėl. 
kad buvo užguitas darbo žmo
gus, sunaikintas ūkininkų bei 
valstiečių luomas. J iems buvo 
„nukapotos galvos" — dešimt 
milijonų tikrąja, ne perkel ta 
prasme. Vienas piktokas filo
sofas kar tą pasijuokė, girdi, 
„sovietinio žmogaus plaukai 
auga ne tiek į išorę, kiek į vidų 
(iš baimės), o sulindę į smegenis. 
J ie taip apraizgo smegenis, kad 
jos beveik nepajėgia rutulioti 
minčių". („Atgimimas" Nr. 11 , 
1988). 

Darbas, turėjęs išvaduoti dar
bininką iš skurdo ir ligų, tapo 
naujo skurdo ir naujų ligų šal
tiniu. Pr ivatus ūkis buvo su
g r i a u t a s , d a ž n a i s a t v e j a i s 
„nukapojant valstiečių galvas", 
o jo vietoje įvesti kolchozai-sov-
chozai, t.y. baudžiavinė sant
varka. Kolchozininkas turėjo 
dirbti naujam feodalui, kuris 
vadinamas komunistine valsty
be. 

Sovietai, kad ir turėdami di
džiulius gamtinių gėrybių tur
tus bei a tsargas , nėra pajėgūs 
gaminti aukštos kokybės gami
n i u s ir tuo būdu i še i t i į 
pasaulinę rinką. Čia pažymėtini 
M. Gorbačiovo susitikimai su 
Vak. Vokietijos kancleriu H. 
Kohliu ir vokiečių pramoni
ninkais. Vokiečiai galėtų Sovie
tams duoti bilijoninius kreditus, 
a tku r t i ir modernizuot i jų 
pramonę, bet ir jie nenori mes
ti savo bilijonų nei įrengimų „į 
balą". 

Sovietų pramonės moderniza
vimas — sunkus ir ilgas kelių 
metų kelias. O tuo tarpu krašto 
ūkis sugriuvo. Jį baigia griauti 
M. Gorbačiovo „perestroika". 
Kodėl ta ip įvyko? M. Gorbačio
vo norai, gal ir labai geri, bet 
vien jais nieko negalima pa
daryti, nes per 70 metų buvo 
s u g a d i n t a s p a t s s o v i e t i n i s 
žmogus. Valstiečių „buožini-
mas" buvo ekonominio, o jų 
trėmimas — fizinio genocido for
mos, kurios sugriovė pirmiausia 
pačios Rusijos. Ukrainos, o vė
liau ir Lietuvos bei kitų okupuo
tų kraštų agrarinę struktūrą, 
žemės ūkio ekonominį potencia
lą. Buvo likviduotos senosios 
sodybos, v i enk i emia i , t a ip 
sakant, išardytos darbo žmonių 
gūžtos, paaštrėjo ekologinė 
situacija. Lietuvoje liko dar apie 
150,000 senų sodybų, bet ir jos 
pasmerktos merdėti. Sudarky
tas gamtovaizdis, be naudos 
nusausintos pelkės, nuleisti eže
rėliai, sunaikinti upeliai, iškirs
ti medžiai, sukurti kolchozai — 
maskoliški dvarai, kur ie nebe
t raukė valstiečių. 

* 

M. Gorbačiovas bandė padėt} 
t a i sy t i . J i s siūlė kolchozi-
ninkams nuomoti didesnius ar 
mažesnius žemės sklypus ir 
tokiu būdu virsti savo žemės 

M. GORBAČIOVO IR 
N. GONČEROVO PASAULIAI 

Žvilgsnis į Rytų-Vakarų prekybą įr santykius 
nuomininkais. 

Europos spauda plačiai rašo 
apie ekonominius sunkumus 
Sovietų S-goje. Neseniai vokie
čiu politikos žurnalas „Der 
Spiegei" (Nr. 2, 1989) paskelbė 
platesnį rašinį apie tai, kaip da
bar gyvena Sovietų žmonės. 
A n t r i n ė r a š i n i o a n t r a š t ė : 
„Trūksta visų prekių, jos bloges
nės, bet brangesnės. Visa tai 
dedasi po 3 metų nuo perestroi-
kos p a s k e l b i m o " . Įžvalgus 
vokiečių žurnalistas (pavardė 
neskelbiama) rašo, kad pereitų 
metų pabaigoje pačioje Maskvo
je, kuri reprezentaciniais sume
timais visada būdavo geriau 
aprūpinama prekėmis, trūko 
net muilo bei skalbimo priemo
nių a r jų pakaitalų. Nebuvo 
galima pirkti kiek reikiant ben
zino, arbatos, dantų pastos, 
barzdai skusti peiliukų, lietsar
gių, degtukų, lygintuvų... Šios 
ir kitos prekės buvo iš parduo
tuvių dingusios. 

Didžiuosiuose Sovietų mies
tuose, o ką jau bekalbėti apie 
mažesnes v ie toves , ku r ios 
paprastai „užmirštamos", nėra 
kiek reikiant pieno, labai retai 
ir tik nedidelias kiekiais prista
toma mėsa, dėl šalčių neat-
vežamos daržovės. Visų šių 
dalyku galima gauti privačiuo
se turguose, bet tenka mokėti 5 
kartus daugiau. 

Daugelyje apygardų įvestos 
kortelės mėsai, sviestui ir ki
tiems produktams, kaip buvo 
karo metu. Kazachstano mies
tuose nusipirkti gabalėlį sūrio 
esanti „didelė laimė" — dau
gelis jaunos generacijos žmonių 
greitai iš viso nežinosią, kas yra 
tas sūris. Pati „Pravda" kartais 
praneša, kad rūkytos dešros, 
kumpiai, konservai, kondensuo^. 
tas pienas, kurių prieš 10-15 
metų netrūkdavo, dabar esan
čios „deficitinės prekės" . 

Pirmą kartą nuo carinės Rusi
jos laikų parduotuvėse pradėjo 
t rūkt i net druskos. Pačioje 
Maskvoje vartotojams parduo
dama tik po 1 kilogramą miltų. 
Tokio apribojimo nebuvo jau 25 
metai. Seniau kepyklos kepda
vusios garsią rusų 12 rūšių 
duoną, dabar pateikia t ik dvi 
rūšis ir tai dažniausia ne aukš
tos kokybės. Oficialiai praneša
ma, kad Sov. Rusijos respublika, 
įskaitant Maskvą, bulvėmis, 
vaisiais, daržovėmis aprūpi
nama 19% mažiau, kaip seniau. 
I klausimą, kodėl nėra mėsos, 
sovietų ekonomistas Gavrilius 
Popovas atsakė: „Todėl, kad 
žemė nepriklauso ūkininkams, 
o valstybei. Reikia pirmiausia 
panaikinti visus kolchozus bei 
sovchozus". Bet ar galima juos 
panaikinti? Vargiai, nes nebėra 
žmonių, kurie mylėtų žemę ir 
ūkininkautų, kaip seniau buvo. 

Negeriau ir su pramonės ga
min ia i s . T r ū k s t a ne t ik 
automobilių, bet ir šaldytuvų, 
skalbimo mašinų, radijo, tele
vizijos priimtuvų, rekorderių ir 
kt. Nėra kiek reikiant skalbi
nių, drabužių, avalynės. 

Panaši padėtis ir sateliti
niuose kraštuose. Comecono 
kraštai stengiasi gauti prekių iš 
Sovietų Sąjungos. Bet kiek ir ką 
gali ji duoti? Ir vienur ir kitur: 
„Mūsų krautuvių lentynos tuš
čios". O kur ką ir atveža 
— tuojau susirenka pirkėjų eilės 
ir b e m a t a n t viską išperka. 
Vilniškė „Šluota" neseniai pa
skelbė receptą, kaip panaikinti 
eiles prie parduotuvių. Pagal 
humoreską, reikia iš viso neat
gabenti prekių, tai ir eilių 
nebūsią. Juokas juokais, bet ar 
gali tokioje santvarkoje žmonės 
ilgai pakęsti? Taigi visi tikisi 
permainų, o gal ir pačios Sovie
tų imperijos galo. 

b. kv. 

Chicagos Sąjungų klubo rūmų 
vienoje iš svetainių neseniai 
(gruodžio 2 d.) Rockwell Engi-
neering bendrovės p i rmininkas 
inž. Antanas Rudis pagerbė 
Nicholą Gončerovą, Ph.D., JAV-
Sovietų Sąjungos įmonių verslo 
konsultantų susivienijimo pre
zidentą, JAV jaunosios kar tos 
krikščionių sąjungos (YMCA) 
Siaurės Amerikos valstybinin
kų bendravimo programų įkū
rėją ir direktorių. Svečio garbei 
surengtų pietų pašnekesio pro 
ga inž. A. Rudis pažymėjo, kad 
dr . G o n č e r o v a s y r a g e r a i 
įsigilinęs į Rytų-Vakarų rei
kalus, šiais klausimais yra tarp
t a u t i n i u m a s t u p r i p a ž i n t a s 
eksper tas , nesen ia i l ankės i 
Sovietų Sąjungoje ir turėjo 
progą Rytų-Vakarų re ikala is 
privačiai diskutuoti su pre
zidentu Gorbačiovu. Pakviestas 
Chicagos Tarptautinio prekybos 
klubo ir Chicagos Sąjungų lygos 
klubo, dr. N. Gončerovas lapkri
čio 18 d. lygos rūmų salėje 
nariams ir kviestiems svečiams 
padarė pranešimą t ema „JAV-
Sov. Sąjungos santykiai Gorba
čiovo l a i k a i s : p r e k y b o s ir 
politinių santykių problemos ir 
galimybės". 

Žodis ap i e N . G o n č e r o v ą 

Inž. A. Rudis sakė, kad šian
dien j is svečio garbei pietų pa
šnekesį surengė kaip Užsienio 
prekybos komiteto pirmininkas 
Illinois pramonininkų sąjungos, 
į s t e i g t o s 1890 m e t a i s i r 
seniausios bei didžiausios Ame
rikoje, tu r inč ios .,-ąpje 5000 
narių. Jeigu sovietų* sistema 
keičiasi, o tokių ženklų yra, t a i 
žvelgiant į Rytus mums" svarbu, 
kad Amerika toje pasaulio daly
je a t l ik tų deramą vaidmenį 
įvairiose gyvenimo, sferose ir 
plotmėse, kalbėjo Rudis. J i s 
pasidžiaugė, kad Gončerovas 
yra dėmesingas Lie tuva i ir 
giliai susimąstęs dėl jos istori
jos kelio likiminių vingių. Mūsų 
draugystė vaisinga, nes j is per 
mane pažino Lietuvos gyvą 
tikrovę, o aš dėka jo vispu-
siškiau pajutau Rusiją. Svečias 
ne tik sut inka su manimi , kad 
Maskva, a tkūrus i Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo šalių valstybinį 
suverenumą, nus ikra ty tų daug 
nemalonių dalykų bei žymių 
apsunkinimų ir išlaisvintų tų 
kraštų tautų kūrybines jėgas 

DR. KAZY* ĖRINGIS 

per tva rkomies iems darbams. 
Kreml ius yra keistoje šiems lai
kams klaidoje manydamas, kad 
jo to ta l in is dominavimas yra 
b ū t i n a są lyga į t a k a i . Net 
l a i s v e s n ė M. Gorbačiovo 
mąs tysena vis dar neleidžia 
supras t i , kad Rusija yra didelė 
ir tu r t inga gamtiniais ištekliais, 
i r j o s į t a k a la isvų mažų 
valstybių sandraugoje niekados 
išnykt i negali. O savo kolegai 
dr. Gončerovui aš vis priminda
vau, kalbėjo inž. Rudis, kad, 
j e i g u p a g a l i a u s u v e r e n i ų 
vals tybių Rytų ir Vidurio Eu
ropos t au tos dėl susiklosčiusių 
sąlygų a r iš revoliucinės tra
dicijos būtų socialistinės, tai 
tokia t ikrovė matyt netaptų ne
s a n t a i k o s akmeniu , žinoma, 
jeigu žmogaus darbas ir kūrybi
nis įnašas bū tų matomas ir 
asmenybei l iktų daugiau negu 
i k i š i o l e i . Tokia y r a ir 
k ū r y b i n g a i d i rbanč ios 
Amer ikos labai ryški patirtis. 
A m e r i k a yra iš viso pasaulio 
s u s i r i n k u s i ų darb in inkų ar 
t apus ių darbininkais šalis. Kas 
k i ta ip mano — labai klysta, 
pažymėjo A. Rudis. Amerika 
pati ne kartą savaip bandė kurti 
socializmą, bet viskas savaime 
išnyko, kas savęs nepateisino 
g y v e n i m e . Todėl Amer ika i 
p i r š t i varganą , marks i s t in į 
socializmą — reiškia nevykusiai 
tuščiažodžiauti darbininkų aki
vaizdoje. 

K a r o ir t a i k o s ke l iuose 

A. Rudis dar priminė pristaty
d a m a s pietų pašnekesiui svečią 
N. Gončerovą, kad praėjusio 
karo meta i s j is buvo Sovietų ar
mijos t a n k ų dalinio karininkas, 
t a n k o vadas. Pavojingai susi
klosčius kautynėms prie Miun
cheno j i s pateko į vokiečių 
n e l a i s v ę ir ka ro pabaigoje 
A m e r i k i e č i ų a r m i j o s buvo 
išlaisvintas. Pasekmėje rusų 
revoliucijos žiaurumų Gonče
r o v a s paaug lys t ė j e n e t e k o 
t ėvų (jie žuvo t remtyje) ir 
ar t imųjų, ir todėl nesiryžo iš 
belaisvės grįžti tėvynėn. Tuo. 
ka ip vėliau paaiškėjo jo bendro 
l ikimo kovos draugų dalia, jie 
neapsir iko. Išsilaisvinęs iš ka
r inių ir belaisvės varžtų reli
gingas N. Gončerovas jaunystės 
metuose suartėjo su Amerikos 

Jaunosios kartos krikščionių 
sąjungos pareigūnu Europoje 
Andersonu ir įsijungė į šios 
organizacijos veiklą. Tapęs 
minėtos organizacijos t a r p 
tautinio skyr iaus direktoriumi 
Paryžiuje, N. Gončerovas tęsė 
mokslus. Plėtodamas krikščio
niškoje organizacijoje produk
tyvią veiklą Gončerovas buvo 
kviečiamas į įvairius kraštus ir 
objektyviai aiškino laisvosios 
gamybos p r a n a š u m u s pr ieš 
komandinius totalistinius. Pasi
džiaugęs, kad su dr. N . Gonče-
rovu turėjęs malonią progą 
pabuvoti Turkijoje i r tuo bei 
kitais atvejais būdamas įsiti
kinęs jo pozityvios veiklos svar
ba Amerikai, A. Rudis kvietė 
pietų p a š n e k e s i o d a l y v i u s 
arčiau pažinti svečią ir jo darbo 
barus. 

Dr. Gončerovo ir žmonos 
Janos g a r b e i s u r e n g t u o s e 
pietuose dalyvavo Illinois Pra
monininkų sąjungos sekreto
rius Jack Roadman, MPAC kor
poracijos viceprezidentas ir 
Lietuvių Krikščionių demo
kratų sąjungos p i r m i n i n k o 
pavaduoto jas V. S o l i ū n a s , 
Chicagos Tokio banko atstovas 
ir buvęs viršininkas Thomas 
Coulter, Chicagos Prekybos 
rūmų sąjungos tarptautinės tei
sės advokatas Patrick Moore, 
Valstybinės strategijos forumo 
viceprezidentas ir reikalų direk
torius Philip Early, advokatas, 
mokesčių special is tas Mark 
Rudis, ta rp taut inės teisės ad
vokatas ir mokesčių specialistas 
James Eshenden, Italijos pa
siuntinybės vertėja Lylliana 
McGuire su vyru Michael 
McGuire, kur is yra „Chicago 
Tribūne" dienraščio užsienio 
reikalų redaktorius ir dėl ope
ratyvinio darbo priežasčių ne
galėjo būt i , taip pa t Lietuvos 
mokslų akademijos atstovas ir 
šio straipsnio autorius dr. Kazys 
Ėringis. 

Iš i š d a l i n t ų s p a u s d i n i ų 
primintina, kad dr . N. Gon
čerovas yra gimęs Kieve. Jis yra 
Aleksandro Puškino žmonos 
Natalijos Gončerovos giminaitis 
ir motinos giminė atsišakoja iš 
Rusijos imperijos didikų Voron-
covų. Suradęs darbą ir gimines 
Vakarų Europoje. Gončerovas, 
įstojęs į Miuncheno universitetą, 
studijas tęsė Heidelbergo ir 
Ziuricho universitetuose, dakta
ratą apgynė Miuncheno univer

sitete iš filosofijos ir istorijos. 
Vėl iau t a r p t a u t i n ė s te isės , 
tarptaut inių ryšių ir kompiu
terių technologijos studijas gi
lino Kolumbijos ir Harvardo 
universitetuose, o ekonomikos 
studijas — Cambridge ir Oxfor-
do universitetuose. J i s yra poli
tinių mokslų, lyginamosios isto
rijos, vadovavimo ir tarptauti
nių santykių specialistas ir lek
to r iu s . K a i p Danfo r tho ir 
McKinley stipendininkas-tyri-
nėtojas, dr. Gončerovas buvo 
kviečiamas ir dalyvavo daugiau 
kaip 600 Jungt in ių Amerikos 
Valstybių, Kanados ir Europos 
kolegijų ir u n i v e r s i t e t ų 
rengtuose pasitarimuose, skaitė 
juose paskaitas , rengė semi
narus, organizavo darbus. Jo pa
tarnavimais naudojasi didžiau
sios užsienio ir Amerikos korpo
racijos, tokios kaip Amerikos 
vadovavimo asociacija, Valsty
binio vadovavimo asociacija, 
JAV ginki, pajėgos ir NATO. 

Lie tuva i r t r y s p a s a u l i a i 

Popietės pašnekes ių metu 
pasisakė garbės svečias dr. N. 
Gončerovas. kuris padėkojęs už 
pakvietimą pietums tarė nuošir
dų ačiū inž. A. Rudžiui už pasiū
lymą Illinois Pramonininkų są
jungos ir jos prezidentui Ar-
thurui Gottschalk kviesti jį jau 
aukščiau minė ta i paskaitai . 
Kar tu šios popietės pašnekesio 
garbės svečias pažymėjo, jog An
tanas Rudis yra jo artimas 
bičiulis, anksčiau plačiai jam 
a s m e n i š k a i n u š v i e t ę s ir 
šiandien glaustai palietęs jo 
vedančias mint is . Tos pažiūrų 
gijos a t i t inka jo tėvynės krikš
čioniško gyvenimo reikalus. Jos 
mūsų draugystėje plėtoja mintį, 
kad Amerika yra iš viso pasau
lio susir inkusių darbininkų 
ša l i s ir joje y r a la i sva i 
i špaž įs tamos viso pasaul io 
rel igi jos. Tos pažiūros 
pagrindžia įs i t ikinimą, kad 
Lie tuva ir k i to s Pabal t i jo 
valstybės nei anksčiau, nei juo 
labiau dabar nesudaro ir nesu
darytų Maskvai jokio pavojaus, 
jeigu joms būtų leista būti sa
varankiškomis. Ir nėra abejo
nės, kad Kremlius , juo labiau 
dabar prezidento M. Gorbačiovo 
politika daug laimėtų tarptau
tiniuose ir vidaus lygmenyse, 
jeigu Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai būtų sugrąžintas valstybinis 
suverenumas. 

Apie save N. Gončerovas pa
sakė, kad jis esąs daugkultūris 
tvarinys ir todėl j am esą leng
viau ryžtis pal ies t i įvairių 
civilizacijų visuomenės dvasinę 
būseną ir jų tarpusavio santy

kius , negu vienos kul tūros 
lopšyje subrendusioms asmeny
b ė m s . T a č i a u ka lbė to jas 
pažymėjo, kad jo vadovaujamas 
susivienijimas laikosi principo 
n e s i p i r š t i n i e k u r t e n , kur 
nekviečia tos a r kitos šalies vy
riausybė. Daugybes profesinių 
konsultacinių kelionių sąraše, 
pr iminė N. Gončerovas, buvo 
maloni proga ir su inž. A. 
Rudžiu keliauti Turkijon. Dabar 
jo vadovaujamam Įmonių verslo 
susivienijimui ir atstovaujamai 
Jaunųjų krikščionių sąjungai 
gausės profesinių kelionių ir į 
Sovietų Sąjungą, nes Sovietų 
Sąjungos vyriausybė taip pat 
pradėjo palankiai žiūrėti į tų 
organizacijų veiklą. Tokia pa
žiūra Maskvoje formuojasi jai 
žvelgiant į Tolimųjų Rytų, pir
moje eilėje Japonijos nepapras
tai intensyvią įvairiarūšę, ypač 
techninę veiklą. Japonija 1992 
meta is jau turės didžiausią 
gamybinį potencialą pasaulyje 
ir jos konkurencinis pajėgumas 
visoms pasaulio valstybėms 
sudarys didesnių ar mažesnių 
problemų. Popietės kalbėtojas 
N. Gončerovas palietęs savo iš
samų dviejų valandų privatų 
pašnekesį su prezidentu M. 
Gorbačiovu pažymėjo jo požiūrį, 
kad Vakarų civilizacija esanti 
art imesnė ir priimtinesnė, negu 
pasiekusi tokio didelio veržlumo 
japoniškoji. Deja, audiencijos 
me tu kalbėjo Gorbačiovas, 
Amerika pradėtame suartėjime 
save įvairiai apsiriboja. Vakarų 
Europa jau yra padariusi pir
m u o s i u s r i m t u s ž i n g s n i u s 
į va i r i apus io sua r t ė j imo su 
Sovietų Sąjunga, ko negalima 
pasakyti apie Jungtines Ameri
kos Valstybes, kalbėjo Gor
bač iovas , ir pažymėjo, jog 
l auk t ina esminių suartėjimo 
poslinkių iš Amerikos pusės. 
Prezidentas M. Gorbačiovas at
kreipė dėmesį į tai, kad jis 
siekiąs jog ir vilkas būtų sotus 
ir avis tuose suartėjimuose bū
tų saugi. 

(Bus daugiau) 

K O M P I U T E R I A I O ' H A R E 
LIMUZINAS 

O H a r e aerodromo limuzinų 
tarnybai įvesta nauja kompiu
terių sistema už 170.000 dole
rių. Šios sistemos pagalba bus 
sutvarkytas patarnavimas limu
zinais keleiviams, budint, kad 
limuzinai reguliariai važinėtų 
nesus igrūsdami ir ap ta rna 
vimas būtų visomis valandomis 
pagal tvarką. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 
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Su laukiniu įnoringumu jis dabar panaudojo karstą 
skrynios vietoje, suversdamas į jį visą, kas buvo jo 
maiše. Daug valandų išsėdėjo prie dangčio, raižvdamas 
įvairiausias groteskines figūras ir piešinius, lyg norė
damas grubiai nukopijuoti kūno ta tu i ruotės įvai
rius iškraipaliotus f ragmentus. 

LXXX. Kalvė 
.. 

Apie vidudienį Per thas su susivėlusią barzda, pasi-
juosęs ryklio odos prijuostę, stovėjo t a r p kalvės ir 
priekalo ir viena r a n k a laikė ieties smaigalį anglyse, 
o kita dumples, kai priėjo Ahabas , nešdamas nedidelį, 
padėvėtą odinį maišelį. 

— Ką čia darai? — paklausė . 
— Noriu suvir int i seną ieties smaigalį , ser. 
— Ir sugebėsi, kalvi, jį vėl padaryt i lygiu po tokios 

kietos tarnybos? 
— Aš t ikiuos, ser. 
— Ir aš galvoju, kad tu sugebėsi išlyginti beveik 

kiekvieną randą, nepaisant ka ip k ie tas bus metalas. 
— Taip, ser, aš ta r iuos sugebėsiąs. Visus dantis ir 

randus, išskyrus vieną. 
— Tad žiūrėk čia — sušuko Ahabas , aistringai 

žengdamas ir abiem rankom a t s i r emdamas į Pertho 
pečius. 

— Pažiūrėk čia — ar ga lė tum išlyginti tokį randą, 
kaip šis? — ir r anka perbraukė per raukšlėtą kaktą. 
— Jeigu tu, kalvi, sugebėsi, m a n bus malonu padėti 

galvą an t tavo priekalo ir pajusti sunku kūjį tarpu-
kaktėje. Atsakyk! Ar sugebėsi tą randą išlyginti? 

— O, tai kaip tik šis. ser! Ar aš nesakiau: visus ran
dus ir dantis, išskyrus vieną? 

— Taip, kalvi, ta i šis. Taip, žmogau jis yra neišly
g inamas , nes, nors tu jį matai t ik mano kūne, jis jau 
įsismeigė į mano kiaušo kaulą — ir j is visas tapo 
raukšlė tas! Bet pažiūrėk čia! — ir j is pakratė odinį 
maišelį, tartum jis būtų pilnas auksinių monetų. — Aš 
irgi noriu turėti perstekę. Tokią, kurios negalėtų 
suplaišinti tūkstantis velnių porų, Perthai, tokią, kuri 
įsmigs į banginį ir jame glūdės kaip peleko kaulas, štai 
čia medžiaga. — Ir sviedė maišelį ant priekalo. — Žiū
rėk, kalvi, čia yra uknoliai nuo lenktynių arklių plie
ninių pasagų. 

— Uknoliai nuo pasagų, ser? Tad. kapitone, tamsta 
čia turi kiečiausią ir geriausią medžiagą, kokią kada 
mes kalviai naudojame. 

— Tai žinau. seni. Greitai! Nukalk man perstekę. 
Bet pirma nukalk dvylika virbų jos liemeniui, o paskui 
juos išraizgyk, supink ir suvirink, kad būtų kaip 
velkamosios virvės gyslos ir siūlai. Greitai! Aš išpu
siu ugnį. 

Kai galiausiai tie dvylika virbų buvo padaryti, Aha
bas išmėgino juos kiekvieną skyrium, apsukdamas juos 
apie ilgą, sunkią geležinę velkę. — Šis įlūžo! — pasku
tinį atmetė. - Per thai . šį perkalk. 

— Ar tik ši pers tekė nebus skir iama Baltajam 
Banginiui? 

— Baltajam velniui! Bet dabar padaryk barzdas. 
Štai mano skustuvai — geriausias plienas padaryk iš 
jų tokias aštrias barzdas, kaip Ledinuoto vandenyno 
ledo adatas. 

Senas kalvis akimirką žiūrėjo į skustuvus, tar tum 
nenorėdamas jų panaudoti . 

— Žmogau, imk juos, man jie nereikalingi, nes 

dabar nei skutuos, nei vakarieniauju, nei meldžiuos, 
ligi... na . bet į darbą! 

Galiausiai plienas nuka l t a s strėlės pavidalu ir Per
tho suvirintas su liemeniu greitai apvainikavo geležies 
galą, ir kalvis, besiruošdamas galutinai įkait inti vir
bų barzdas, prieš jas užgrūdinant , riktelėjo Ahabui 
arčiau pastūmėti stat inę su vandeniu. 

— Ne. ne, ne vandens j iems reikia, aš noriu jiems 
tikrai mirtino užgrūdinimo. Ei, jūs ten! Taštegai, Quee-
queg, Dagoo! Pagonys, ką j ū s pasakysite? Ar jūs man 
duosite tiek kraujo, kad juo galėčiau užlieti t a s barz
das? — Ir jas iškėlė aukš tyn . Būrelis tamsių galvų 
linktelėjimu atsakė: „Taip!" Buvo padaryti įdūrimai 
į pagonių kūnus ir tuo būdu buvo užgrūdintos barz
dos Baltajam Banginiui. 

— Ego non baptiso te in nomine patris, sed in 
nomine diaboli! — pamišėliškai sušuko Ahabas, kai 
nelaboji geležis degindama rijo krikšto kraują. 

LXXX. „ P e q u o d a s " s u s i t i n k a su „ V i e n g u n g i u " 

Po kelių savaičių mums teko pasigrožėti puikiu 
vaizdu. Tai buvo Nantucketo laivas „Viengungis", 
kuris tik ką pripildė aliejum paskutinę statinę ir uždarė 
savo perkrautą sandėlį. Šventiškai pasipuošęs ir 
pa t enk in t a s , prieš gr įždamas, su pasididžiavimu 
plaukiojo tarp plačiai išsibarsčiusių žvejybos zonoje 
laivų. 

Jo t rys žvalgai an t savo kepurių buvo užsidėję il
gas gražias raudonas juostas . Laivo užpakalyje kabo
jo valtis apversta ir buvo matoma pririšta prie pirm-
galio ilga apatinė žiauna, paskutinio jų sugauto ban
ginio. Ant takeliažo plevėsavo įvairiausi ženklai ir 
spalvotos vėliavos bei vėliavėlės. Ant kiekvieno jo bokš
telio stovėjo po dvi s ta t ines spermos, o ant jų — mažos 
s ta t inai tės su tuo pačiu brangiuoju skysčiu. 

• Bus daugiau) 

. \ 
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Kr y^V 1 
Dr. Dalia (Kavaliūnaitė) ir Rimantas Bitėnai 

ŠAUNUS VESTUVIŲ 
POKYLIS 

Praėjusių metų spalio 15 d. 
Clevelando Dievo Motinos Nuo
l a t i n ė s Paga lbos parap i jos 
bažnyčio je k l e b o n a s k u n . 
Gediminas Kijauskas palaimino 
dr. Dalios Kavaliūnaitės ir Ri
manto Bitėno santuoką. Vestu
vių puota buvo Lietuvių namuo
se. J a i pas iba igus jaunie j i 
lėktuvu išskubėjo į rytinį pa
kraštį , kur spalio 16 d. jie 
surengė antrą vestuvinį pokylį 
dideliam jaunųjų bičiulių ir 
draugų būriui. 

Jaunoji gimė, augo ir mokėsi 
Clevelando. Ohio apylinkėse. 
Jos tėvai Aldona ir Antanas 
Kavaliūnai yra aktyvūs čiurlio-
niečiai. todėl ir jų dukra pasekė 
jų keliais, dalyvaudama skau
čių organizacijoje, lankydama 
lituanistinę mokyklą ir priklau
sydama tautinių šokių „Grandi
nėlės" vienetui, mokytojauda
ma lituanistinėje mokykloje. 

Biologijos bakalaurą ji įsigijo 
Notre Dame kolegijoje Cleve-
l ande . ' o farmacinės chemijos 
magistrą ir daktaratą — Ohio 
S t a t e u n i v e r s i t e t e . Savo 
specialybės darbą dirbo kurį 
l a i k a Racine. VVisconsin, o 
vėliau persikėlė į Shelton, Con-
nec t i cu t . D a b a r t i n i u metu 
d r . D a l i a y ra i š g a r s ė j u s i c s 
kosmetikos Estee Lauder. Inc., 
firmos laboratorijos vedėja, 
b e s i r ū p i n a n t i vis naujų 
aromatų-kvepalų ir kosmetikos 
išradimais. 

Atsikėlusi } rytus, jaunoji 

Dalia t a ip pat neliko nuošali 
nuo lietuviškos visuomeninės 
veiklos. Čia jos darbai koncent
ravosi LB. priklausė LB New 
Haven apylinkei ir čia vei
kiančiai taut inių šokių grupei 
, .Vėt ra i ? \ ku r ia i vadovauja 
v i suomenės veikėja Va iva 
Vėbra i tė -Gust . Kaip veikl i 
b e n d r u o m e n i n i n k ė . b u v o 
pasiūlyta LB XI-tos tarybos 
kandidate iš Connecticuto apy
gardos ir buvo išrinkta. O šios 
tarybos pirmosios sesijos metu 
buvo išrinkta į tarybos prezidiu
mą. Betvarkydama trejus me
tus tarybos reikalus, susipažino 
su šios ir ankstyvesnių LB 
traybų nariu iš New Jersey apy
gardos R iman tu Bitėnų, susi
d r a u g a v o i r n u t a r ė š ią 
draugystę sutvirtinti vedybom. 

Jaunasis Rimantas Bitėnas 
yra Genovai tės ir Henr iko 
Bitėnų trečiasis sūnus, gimęs 
Vokietijos stovykloje. Tėvams 
įsikūrus JAV ir apsigyvenus 
Elizabeth, N.J. . Rimantas ta ip 
pat išėjo skautavimo mokyklą, 
nes jo tėvas Henrikas daugelį 
metų buvo čia veikliausias ir ži
nomiausias skautų veikėjas. 
Savo metu Elizabethe veikė ber
niukų ir mergaičių draugovės, 
i švar ius ios didelę ir gi l ią 
jaunimo veiklos vagą (skaučių 
vadovavimu pasižymėjo Kazio 
Barčių šeima, išauginusi eilę 
išskirtinių skaučių veikėjų). 
Baigęs v ie t inę l i t uan i s t i nę 
mokyklą ir pradinius mokslus, 

Rimantas biologijos bakalaurą 
įsigijo F a r l e i g h Dick inson 
universitete, o pedagogikos ma
gistrą — Newark State kolegi
joj, Newarke. Be to, yra baigęs 
administracijos ir priežiūros 
kursą Kean kolegijoj, Union, 
N.J. Profesinį darbą pradėjo 
biologijos mokytoju aukštes
niojoj mokykloj Elizabeth. N.J., 
o vėliau buvo didžiausios N.J. 
vals t i jos a u k š t e s n i o s i o s 
mokyklos vicedirektorium ir 
p a s k u t i n i u m e t u — gabių 
ta lent ingų studentų Bat ten 
Career Center d i rek to r ium 
(principai). Šoko taut. šokius čia 
veikusioj grupėj „Baltijoj", pri
klausė neo-lithuanų New Yorko 
padaliniui ir buvo kurį laiką jo 
vadovas, įsijungė į LB veiklą ir 
y ra darbštus Elizabeth apylin
kės ir LB New Jersey apygardos 
valdybų ir kelių LB tarybų 
narys. 

Antroji vedybų puota įvyko 
spalio 16 d. Colonial of Hickory 
Hill restorane, Stratford, Conn. 
Čia vėl sugužėjo apie 200 jaunų
jų bičiulių ir draugų ir buvo 
pakartotos visos, išskyrus baž
nyt ines , vedybinės apeigos 
pagal lietuvišką ritualą. Tuo 
pasirūpino New Haven taut. 
šokių grupės „Vėtros" vadovė 
Vaiva Vėbraitė-Gust. O visa 
grupė su jaunąja pašoko niekad 
savo grožio ir subtilumo nepra
randančią Sadutę ir su abiem 
jaunaisiais — vestuvių polką, 
rezginėlę ir suktinį. 

Jaunosios gyvenimo žings
nius, sveikindama Connecticuto 
l ie tuvių v a r d u , ap ibūd ino 
visuomens veikėja Salomėja 
Nasvytytė-Valiukienė. Jaunuo
sius ir svečius laišku sveikino 
dėl ligos vestuvėse negalįs da
lyvauti jaunojo tėvas Henrikas 
Bitėnas. Jaunojo gyvenimo 
bruožus aptarė piršlio vaidmenį 
ryškiai suvaidinęs ilgametis 
jaunojo visuomeninės veiklos 
bendrininkas Jul ius Veblaitis. 
Piršlį už melagystes pakarti bu
vo užsimojusi judri jaunimo ir 
LB veikėja Zina Dresliūtė, bet 
piršlys buvo išgelbėtas, apjuo
siant jį ilga ir plačia taut ine 
juosta. Šokiams grojo Brolių 
Kezių orkestras,' vadovaujamas 
, ,Laisvės Ž i b u r i o " radi jo 
direktoriaus Romo Kezio. 

Svečiams kel ias va landas 
maloniai praleidus pokylyje, 
išvargę jaunieji išvyko tolimon 
povestuvinėn kelionėn į Tahiti 
salas, o svečiai, palinkėję jau
niesiems darnaus ir laimingo 
gyvenimo, išsiskirstė. 

K. J a n k ū n a s 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

Lilija (Balčiauskaitė) ir Andrius Kelpšai 

NAUJA LIETUVIŲ 
ŠEIMA 

MOSU KOLONIJOSE 
Omaha, Nebr. 

M O T E R Ų KLUBAS IR 
ŠEŠTAD. MOKYKLĖLĖ 

J a u keliolika metų veikia 
Omahos L.M klubas, kuris 
aktyviai dalyvauja bendruo
meninėje veikloje, remia lie
t u v i š k o s ve ik los r e i k a l u s , 
daugiau ar mažiau remia lie
tuvišką spaudą ir rūpinasi prieš 
14 metu klubo pastangomis 
a tgaivinta lietuviška šeštad. 
mokyklėle. Klubas, per eilę 
metų (jau tapo tradicija) kas 
metai ruošia savo nar ių su 
šeimomis kalėdinį pobūvį-va-
k a r i e n ę . Parap i jos sa lė je , 
šventiškai papuoštoje aplinkoje 
p r i e ge rų va i š ių , g r až i a i 
pabendrauja, pasikeičia dovanė
lėmis, pagieda ar padainuoja. 
Per šių metų pobūvį moterų 
k l u b a s dosniai apdovanojo 
šeštadienio mokyklėlę. Švietimo 
darbui paskyrė visą tūkstant į 
dolerių. Bendrai per eile metų 
klubas yra paaukojęs nemažą 
sumą mokyklėlės reikalui . 

Šių metų Kalėdų pobūvyje 
mokyklėlės mokinukai 'kurių iš 
viso yra aštuoni) pasirodė su 
neilga programėle. I salę jie 
atėjo su dainele ,.Išėjo tėvelis į 
mišką'". Vėliau scenoje pagie
dojo jie ir kalėdinių giesmelių. 
St ipriausios lietuvių kalboje 

Kristina Mickevičiūtė ir Andria 
Rottela gražiai padeklamavo po 
eilėraštį. Programėlę paruošė 
mokyklėlės vedėja Aušrelė Sa-
kalaitė, talkinant mokyt. Vio
letai Rottelai. Kalėdų senelis 
atnešė mokinukams dovanėlių 
kuriomis jie džiaugėsi. 

Šia proga reikia pastebėti, 
kad prieš metus moterų klubas 
paskyrė visą tūkstantį dolerių 
ir lietuvių teisėms ginti Koalici
jos re ikalams. Iš patirt ies ži
nome, kad surinkti tūkstantį 
doleriu nėra taip lengva, o ypač 
nedidelėje bendruomenėje. Už 
tai moterys vis dirba, vis pla
nuoja. Jos, be vieno kultūrinio 
vakaro, dar mažiausia du kar
tus per metus paruošia įvairių 
blynų pusryčius. Moterų klubas 
narių skaičiumi nėra gausus. 
Laiko tėkmėje del amžiaus ir 
ligotumo vis daugiau atsiranda 
ir nedarbingų. Jau ne viena na
rė ir amžinybėn iškeliavo. Tik 
neseniai gruodžio 11d . išt ikta 
širdies smūgio mirė geraširdė, 
paslaugi ir darbinga klubo narė 
Mana Markevičienė. Velionė 
buvo susipratusi lietuvė ir rašė 
e i lė rašč ius . Jos e i l ė rašč ia i 
dažnai buvo išspausdinti ir 
„Draugo" dienraštyje. Klubo 
narės gražiai atliko paskutinį 
patarnavimą velionei. Valdyba, 
pageidaujant šeimai, pasirūpino 
gerų pusryčių paruošimu vi

siems laidotuvių dalyviams. 
Taip pat, be gražių gėlių prie 
velionės karsto, dar paskyrė šei
mai šimtą dolerių. (Tai daroma, 
mirus kiekvienai klubo narei). 
Šeima, žinodama velionės tauti
nius jausmus , tuos pinigus 
paaukojo Vasar io 16-tosios 
gimnazijai. Reikia pastebėti, 
kad buvo labai gražus žestas iš 
velionės šeimos. Norėtųsi ma
tyti, kad ir ateityje bus panašiai 
e lg iamas i . Š i emet inę g a n a 
energingą klubo valdybą sudaro 
Dana Sulskienė. Valerija Jau-
degienė, Dana Drazdienė, Auš
relė Sakalaitė ir Alpha Mikė
naitė. 

J . P . 

Gardner, MA 
Gruodžio 15 d. Stanley Mise

vičius sulaukė savo 95 metų 
amžiaus. Šis st iprus žemaitis 
kilęs nuo Varnių parapijos 
Drabukšnių k a i m e , dirbo 8 
valandas dienoje iki savo 94 
metų amžiaus savo saliūne kurį 
jis laiko nuo 1933 m. Dabar 
saliūne talkina duktė Irena ir 
anūkas Michael Piontek. Linki
me Stasiui sulaukti 100 metų. 
Vietinis laikraštis įdėjo didelę 
nuotrauką su aprašymu. 

Joseph Karpowich, šiuo metu 
sulaukė 99 metų amžiaus. Kili
mo nuo Ar.uškio, Dzūkijoje. 
Laikraštis irgi plačiai jį aprašė 
ir įsidėjo nuotrauką. 

Gražią ir'^aulėtą rudens dieną 
1988 m. spalio 8 d. būriais 
rinkosi šventiškai nusiteikusi 
publika į Šv<č. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčią Marąuette 
Parke . Čia Lilija Balčiauskaitė 
ir Andr ius Kelpša sumainė 
žiedus ir pažadėjo vienas ki tam 
lydėti gyvenimo keliu džiaugs
muose ir varguose. 

Da i l i a j aunys tė s šypsena 
pasipuošusią jaunąją atlydėjo 
prie altoriaus inž. Mindaugas 
Balčiauskas. Devynios poros 
buvo palydos su vyr iaus ia 
pamerge Lora Blažyte ir vyr. 
pabroliu Paulium Skrebiu, taip 
pat buvo Elizabeth Katauskai-
tė su Algiu Kupcikevičium. Ann 
Sullivan ir George Augustiniak, 
Rū ta Buivydaitė ir Mar ius 
Stropus, Kristina N irkaitytė ir 
Vytenis Beiga, JucL.a Kazlaus
kienė ir Darius Kelpša, Viktori
ja Izokaitytė ir Vytautas Liš-
kūnas , Silvija Kane ir Arūnas 
Balčiauskas, Rita Ankutė ir 
Kovaldas Balčiauskas. Gėlių 
nešėjai ir harstytojai buvo Ga
ja Sidrytė ir jos palydovas 4 m. 
žiedų nešėjas Petrukas Sereika. 

Iš Bostono a t s k r i d u s i 
giminaitė operos solistė Daiva 
Mongirdai tė giedojo giesmę 
Panis Angelicus Aukščiausiojo 
garbei, jos jautr iai sugiedota 
Ave Maria (Franz Schubert) 
strigo į visų širdis. Jai vargonais 
lydėjo Kazys Skaisgirys. Aiškiai 
skambėjo Rasos Kelpšaitės šv. 
Mišių skaitymai. Sutuoktuvių 
apeigas atliko ir šv. Mišias 
atnašavo klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas. 

Vestuvių pokylis vyko gėlė-

Irgi gražių metų su laukė 
Bessie Vaitkienė, Konstancija 
Panevežienė, Juzė Skrusdienė ir 
Lillian Budvikienė. 

Lietuvos Vyčiu 10 kuopa ren
gia Lietuvos 71 metų Nepri
klausomybės Atkūrimo minėji
mą vasario 12 d. Šv. Pran
ciškaus parSpijos bažnyčioje su 
Mišiom. Jas atlaikys klebonas 
kun. Joseph" Jurgelionis 10:30 
ryte už Lietuvą. 

2 vai. popiet Parapijos salėje 
įvyks iškilmingas minėjimas. 
Gitos Kupčinskienės ansamblis 
..Sodauto" iš Bostono atl iks 
gražią meninę programą. Po 
programos vytės pavaišins visus 
dalyvius kavute su skanumy
na i s . Vyčių kuopa kviečia 
apylinkės žmones gausiai daly
vauti kar tu su mumis. 

Gardnerio meras kasmet skel
bia Vasario 16 kaip Lietuvių 
dieną. Ta proga tikimės kad 
šiemet tą padarys. Tai iki pa
simatymo. 

K o r e s p . 

RE/MAX 
REALTORS 

r GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbaronte būti 
Rimo Stankau* kJijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

^ « • * . KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ rrneste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEOZIE 

77S-2233 

MISCELLANEOUS 

mis išpuoštoje Condessa del Mar 
salėje. Svečių susirinko arti 500 
iš art i ir labai toli. Jaunosios 
pusseserė Linda su vyru Algiu 
Sereika ir vaikais atskrido net 
iš Pietų Korėjos. Dr. Stasys 
Sereika — iš Vokietijos, dr. 
Maria Scholler — iš Šveicarijos. 
Jaunosios krikšto tėvas inž 
Vaidevutis Mongirdas su šeima 
ir Bostono. Jį atsekė visas būrys 
giminių ir daug kitų. Čia buvo 
svečių iš Kanados, New Yorko, 
Marylando, Ohio, Floridos, 
Missouri, Michigan ir Illinois. 

Jaunuosius pasitiko su duona, 
druska ir vynu tėvai Ramutė ir 
inž. M. Balčiauskai bei Danutė 
ir Kazimieras Tallat-Kelpšai. 

Vestuvių pokylio vadovas ir 
kvieslys Darius Balzaras lie
t u v i š k u paproč iu s u k v i e t ė 
svečius, perskaitydamas tradici
nį sieksninį humoru išpintą 
kvietimą. 

J a u n o s i o s t ėvas t r u m p a i 
sve ik ino a t v y k u s i u s , pasi
džiaugė gavęs gerą lietuvį žentą 
ir kvietė visus linksmintis jų 
šeimos šventėje. Jaunojo tėvas 
išreiškė džiaugsmą, kad gavo 
taurią lietuvaitę už marčią ir 
linkėjo j aun ies iems ilgo ir 
gražaus sugyvenimo. 

Vyr. pabroliui P. Skrebiui 
pakė lus šampano t a u r ę už 
jaunųjų laimę, visi sudainavo 
„Ilgiausių metų!" 

Maldą prieš valgį sukalbėjo 
kun. J. Kuzinskas. Vaišės buvo 
labai gausios ir pasižymėjo 
lietuviška kulinarija. Svečiai il
gai šoko ir linksminosi, nesis-
ki rs tydami nei j aunies iems 
i švykus . J a u n i e j i išvyko 
povestuvinei kelionei į Bahamų 
salas. Grįžę apsigyveno Worth, 
111. 

Abu jaunieji yra puikiai susi
pratę lietuviai, gražiai kalba lie
tuviškai, o jų veikimas įvairiose 
liet. organizacijose suvedė juos 
į lietuvišką šeimą. 

Lilija, gimusi Chicagoje, pasi
žymėjo kuklia asmenybe. Todėl 
ir matome ją veikiančią atei
tininkuose, skautuose, Neo— 
Lithuanijoje. Daugel metų ji 
šoko taut. šokius Vyčių an
samblyje, dalyvavo keliose taųt. 
šokių šventėse. Ji studijuoja biz
nio administraciją ir kar tu dir
ba Continental Grain bendro
vėje buhaltere. 

Jos gyvenimo draugas taip pat 
priklauso skautams ir Neo-
Lithuanijai. J is baigė DePaul 
un ive r s i t e t ą ir d i rba Cole 
Taylor finansų įstaigoje. 

Lilijai ir Andriui linkėtina eiti 
lietuvišku keliu, kuriuo jie eina 
idealizmo vedami, organizacinio 
veikimo skatinami, o dabar 
naujos liet. šeimos rišami. 

S.L. 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10o/0_20%—30°/o pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3206Va We«t 95 th Stret 

T A | . — GA 4-8654 

" H E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
ižmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME f IRKIME 

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. Pulaskl 

767-0600 

HELP VVANTED 

EARN MONEY AT HOME! 
Assemble Jevvelry, Toys, Electronics, 
others, FT & PT work available. Call 
(Refundable) 1-407-744-30OO. 

EXT. S664A 24 HRS. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS. Genrikas 
Songinas. 128 psl. 1988 $8.00 

LENKŲ OKUPACIJOJE IR JŲ KALĖJIMUOSE. 
atsiminimai. Povilas Petkevičius. 187 psl. 
1988 $8.00 

ATSIMINIMAI. Juozas Urbšys. 164 psl. 1988 $7.00 
PROFESORIUS RAKŪNAS, romanas. Albinas 

Baranauskas. 230 psl. 1988 $12.50 
ŠAMO EŽERO SEKLIAI, apysaka, II iaida, Nijolė 

Jankutė. 133 psl. 1988 . . $6.00 
MAŽŲJŲ DIENOS, vaikų poezijos rinktinė. Vytė 

Nemunėlis. 207 psl. 1984 $7.50 
BALSAS IŠ LAISVĖS KAPO. Vilnius. Klajūnas. 

Spaudai paruošė J. Dainauskas. 238 psl. 
1984 $7.00 

KRIKŠČIONIS IR ŠIANDIENA. Antanas Paškus. 
1 psl. 1987 $5.00 

EVOLIUCIJA IR KRIKŠČIONYBĖ. Antanas 
Paškus. 172 psl. 1988 $6.00 

KRIKŠČIONIS PSICHOLOGINĖJE KULTŪROJE. 
Antanas Paškus. 215 psl. 1987 $5.00 

GYVENIMAS OKUPUOTOJE LIETUVOJE. Gin
taras Tautvytis. 230 psl. 1982 $9.00 

LIETUVIŲ KALBA IR TAUTA AMŽIŲ BŪVYJE. 
Dr. P. Jonikas. 454 psl. 1987 $15.00 

LIETUVIAI TAUTININKAI — KOMUNISTŲ KAN
KINIAI. Red. L. Kerulis, J. Prunskis. M. 
Valiukėnas. 191 psl $6.00 

RAŠTAI, I tomas. Jonas Aistis. 450 psl. 1988 $15.00 
DIENORAŠTIS 1915-1919. Petras Klimas. 456 

psl $20.00 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS. Sudarė J. Andrius . . $6.00 

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

VIENA KNYGA — VIENAS DOLERIS 
Šias knygas galima gauti „Drauge 

SVETIMI VĖJAI, apysaka. Karolė Pažėraitė. 198 psl. 
NUOŠALIU TAKU, poezija. M. Vaitkus. 97 psl. 
ANDERSENO PASAKOS. 210 psl. 
HAUFO PASAKOS. 113 psl. 
BRONIUS KAZYS BALUTIS. Jo gyvenimas ir darbai. 128 psl. 
AMŽINAS GYVENIMAS. Psichologinė studija. Kun. J . 

Danielius. 
TRYS ŽODŽIAI arba GYVENIMO MAGIJA. J. Švaistas. 176 

psl. 

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J. Vaišnora, MIC 444 
psl. 

DR. KAZYS DRANGELIS, biografija. K. A. Girvilas. 214 psl. 
DABARTIES SUTEMOSE. Bronius Zumeris. 186 psl. 
KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE 1940-1944. Vysk. V. 

Brizgys 
KGB AKIRATYJE. Nijolė Sadūnaitė. 144 psl. 
VITOLIO RAUDA. J. I. Kraševskis. Vertė P. Gaučys. 286 psl. 
ŽMOGUS REALIAME GYVENIME. Vysk. V. Brizgys. 319 psl. 

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

.' . 



A. A. ANTANAS PASKŲS 
- TAURUS ŽMOGUS IR LIETUVIS 

ir p r i t rūkom argumentų išsipai
nioti , patylėjęs An tanas ištarė: 
,,Aš t ik ž inau , kad Tenai mums 
blogai nebus. . ." . Su Tavim atsi
sve ik indamas , Antanai , tikiu ir 

Išgyvenęs 77-rius metus ir 
t r e j e t ą s a v a i č i ų , 1988 m. 
lapkričio 25 staigiai ir netikėtai 
mirė Antanas Paškus. Staigiai 
ir net ikėtai , nors keletą mėne
sių sunkiai sirgo, nes mirė ne 
nuo ligos, nuo kurios gydėsi, o 
išt iktas širdies smūgio. Mirė 
savo ir žmonos rankomis pasi
statytuose gražiuose namuose 
tolimesniam šiauriniam Detroi
to priemiesty Rochester, MI, 
ruošdamasis į ligoninę vykti. 
Mirė mums labai ar t imas žmo
gus, kurį pažinom beveik ketu
ris dešimtmečius ir beveik t r i s 
dešimtmečius šiltai, nuoširdžiai 
draugavom. Ir kokia aplinkybių 
ironija! Nors gyvendami už dau
giau kaip tūks tant ies mylių, 
1988 m. Padėkos dienos savait
galį leidome pas vaikus, vaka
r in iam Michigano pakraš ty . 
Būtų užtekę keturių valandų 
nuvažiuoti į laidotuves, sulenk
ti kelį pr ie bičiulio karsto, 
pažvelgti į amžinai nurimusį 
veidą. Deja, žinia apie Antano 
mirtį mus pasitiko t ik į Sunny 
Hills sugrįžus. 

Antanas Paškus-Paškevičius 
(pavardę sut rumpino Amerikoj 
apsigyvenęs) gimė 1911 m. 
lapkričio 3 d. Šiaulių apskrity, 
netoli Pašvitinio, tad Šiaurinės 
A u k š t a i t i j o s p a k r a š t y , pu-
siaukely t a rp Joniškio ir Linku
vos. Tėvai buvo ūkininkai ir 
septynių vaikų tarpe Antanas 
buvo jauniausias . 

Baigęs Kauno Aukštesniąją 
technikos mokyklą, stojo į Karo 

Laiškai 
T I K P R I E Š P A I S T A L U S 

Juozo Prunsk io laiške, pava
d in t ame „ P r i e š s avuos iu s " 
(„Draugas" Nr . 227, 1988 m. 
lapkričio 19 d.) labai jau švelniai 
užglostomi neapdairūs padari
niai ir iš k i t a m reikalui skirtų 
mano rašinio sakinių gabalėlių 
(juos dar savaip perdirbus) su-
durstomos ta r iamai mano užuo
minos, kad į Leniną atsigrįžtą 
Vlikas, K. Bobelis, N. Prielaida 
ir J . Prunskis . 

P i rma, pačioje mano rašinio 
pradžioje („Draugas" Nr. 223, 
1988 m. lapkričio 15 d.) labai 
aiškiai paskyta , kad „ a n a p u s 
prakiurusios geležinės uždangos 
kone v i skas a ts isuko, ka ip 
tariama, veidu į Leniną". Betgi 
ir Vlikas, ir visi trys minimieji 
asmenys (Bobelis, Prielaida i r 
Prunskis) tebėra š i a p u s ge
ležinės uždangos, ir todėl nė 
vienas jų neįeina į leninop atsi
sukusiųjų skaičių. 

Antra , manas i s „leninop" J . 
Prunskio pr ikabintas prie jo 
paties pasirinktųjų kitareikš-
mių žodžių ir, remiantis j au 
„ p a t a i s y t o m i s " sak in io da
lelėmis, išriedinamos klaidingos 
išvados. 

Nei Vliko, nei nė vieno trijų 
minimųjų asmenų ir nekaltinau 
„ a t s i g r ę ž i m u l e n i n o p " (tai 
paties dr. J. Prunskio išvingiuo
tas kalt inimas), tik nurodžiau, 
kad „kar ta is nepagrįstai nu
klystama leninop? t.y. paistoma 
apie Leniną: šmėklojasi Leninas 
ten, kur jo visiškai nė nebūta. 

B r o n i u s N e m i c k a s 

A T S I S A K O 

Apgai les taudamas pranešu, 
kad susidarius nuomonių skir
tumams, buvau priverstas pasi
t raukt i iš Šeštojo mokslo ir 
kūrybos simpoziumo mokslinės 
programos komiteto. 

Šiame komitete buvau įsipa
reigojęs t v a r k y t i m e n o i r 
muzikos re ika lus . 

Linkiu Simpoziumo rengė
jams geriausio pasisekimo. 

Su pagarba 
Petras Petrutis 

A. a. Antanas Paškus 

mokyklą. Čia 1936 m. baigė 
kar iūnų XVIII laidą, pakeltas į 
l iktinio lei tenanto laipsnį ir 
paskir tas į Inžinerijos batalioną 
Šančiuose. Deja, kaip karys 
tėvynei begalėjo t a rnau t i t ik 
ketverius metus, o karinėj „kar
je ro j" tebuvo laiko pasiekti tik 
vyr. lei tenanto laipsnį. Bolše
v ikams 1940 m. vasarą užėjus, 
jo bata l ionas išsiųstas į Vilnių, 
t en sulaukė karo pradžios. Iš 
okupantų kariuomenių pavykus 
atsipalaiduoti, nacių okupacijos 
meta is dirbo inžinieriaus darbą 
Vi lniaus miesto savivaldybėje. 

Iš Lietuvos 1944 m. pasi
t r aukęs , karu i pasibaigus, An
t a n a s su šeima gyveno Hanau 
stovykloje. Amerikos krantus 
pasiekė 1949 m. liepos mėnesį. 
Įsikūrė Detroite. Kol susigraibė 
ka ip gauti darbą savo specialy
bėj, apie metus darbavosi prie 
n a m ų s t a tybų savamoks l iu 
dailide. Korėjos ka ru i įsilieps
nojus, j am tiek ir t iek darbų 
atsirado braižyklose. Po kelerių 
m e t ų d a r b u o t ė s mažose 
braižyklėlėse perėjo dirbti į 
Chryslerio, o dar po kelerių 
metų — į pačią didžiausią Gene
r a l Motors inžineri ją , k u r 
sėkmingai darbavosi kaip vyr. 
projektavimo inžinierius, iki 
išėjo į pensiją. 

Būdamas 21 metų jaunuolis, 
susipažino su 16 m. moksleive 
A l d o n a K u l v e l y t e ir jų 
romantiška meilė niekada nebe-
užgeso. Kai le i tenantas Anta
nas savo mylimąją vedė 1938 
metais , ji buvo VDU odontolo
gijos s tudentė. Net rukus stu
dijas užbaigusi, Aldona Vilniu
je pradėjo savo specialybės prak
tiką, o nuo 1942 m., iki Lietuvą 
paliko, dirbo Vilniaus un-to 
dan tų gydymo klinikose. Jiedu 

išaugino sūnus Joną ir Antaną, 
abu mech. i nž in i e r iu s su 
magistro laipsniais. Antanas 
prieš keletą metų Detroite 
sukūrė lietuvišką šeimą, o 
Jonas neseniai susižiedavo su 
trečios kartos Amerikos lietu
vaite. 

Velionis Antanas priklausė 
ALIAS (inžinierių ir architektų 
s-gai), Balfui ir Lietuvių Bend
ruomenei. Pastarojoje prieš kurį 
laiką ypač aktyviai reiškėsi, 
dirbdamas Detroito apyl. valdy
boje. Buvo tvirtų principų žmo
gus, kuo tikėjo, tą ir gynė. Gynė 
kultūringai , gerbdamas ir ki to 
nuomonę. Iš išvaizdos — vyras, 
kaip reta! Aukštas, tiesus, lai
bas, klasiškai dailaus veido, 
tamsiaplaukis. Mūsų keliolikos 
draugų grupėj — pats geriausias 
šokėjas. Kai prieš dvejus metus 
mus išlydėjo į Floridą (kaip t ik 
jų namuose buvo iškeltos išleis
tuvės), j is dar atrodė b e n t 
dvidešimčia metų jaunesnis , 
negu žinojau jį esant. Tais 
metais jis šventė 75 m. gimta
dienį. Prašiau leisti jį aprašyti 
spaudoje, bent trupučio bio
grafijos, nuotraukos. Jo at
sakymas: ne, ačiū, ne toks 
didelis aš veikėjas. J a u s t e 
nenujaučiau, kad už poros metų 
su mėnesiais reikės rašyti jo 
nekrologą... 

Laidotuvėse neda lyvavęs , 
pas inaudos iu v ieno l a i ško 
žiniomis. Pašarvotą Jolandos 
Zaparackienės tvarkomoj Vašu 
šermeninėj, Royal Oak, MI, per 
tr is dienas aplankė daugiau 
kaip 350 žmonių. Laidotuvių 
dieną 1988 m. lapkričio 29 į ge
d u l i n g a s p a m a l d a s Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje susirinko 
tiek, kaip per sumą sekmadie
niais. Per beveik mylią nusi
driekusi automobilių vilkstinė 
Antano kūną nulydėjo j Holy 
Sepulchre kapines, kur jau ilsi
si šimtai mūsų tautiečių. Šalia 
gausybės gėlių puokščių bei 
mišių aukų, jo atminimui buvo 
suaukota Balfui, Tautos, Lie
tuvių ir Skautijos fondams 
daugiau kaip tūkstantis dolerių. 

Baigdamas noriu prisiminti, 
kad su Antanu tekdavo pasi
kalbėti visokiom temom, kar
ta i s pasiginčyti, kar tais suta
riančiai padiskutuoti. Palies-
davom ir religines temas. Čia, 
kaip neortodoksiniai katalikai, 
dažniausia sutardavom. Viena 
proga, kai pomirtinio gyvenimo 
diskusijose įsikalbėjom j kampą 

Mielam Draugu i , 

A.tA. • 
LIŪTUI GRINIUI 

per a n k s t i a t s i skyrus iam su mumis visais, didžio 
s kaus m o valandoje š i rdingiausiai užjaučiame jo 
žmoną N I J O L Ę , va ikus : AUDRĄ, ARĄ, VYTĮ ir 
NIDĄ ir v i sus k i tu s gimines bei ar t imuosius . 

Dana ir Jonas Gierštikai su šeima 
Gintra ir Pranas Nariai su šeima 
Krikšto sūnus Aldas Naris 

aš, kad Tau t ikrai Tenai gera. 
Kaip gi ki ta ip , tokiam taur iam 
ž m o g u i , t o k i a m t a u r i a m 
lietuviui. 

A l fonsas N a k a s 
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Geras yra tas, kur is kitiem? 
daro gera. Jei jisai kenčia dėl to. 
kad jisai daro gera. yra dar 
geresnis: jei jisai kenčia nuo tų, 

kuriems gera darė, jis pasiekia 
aukščiausio gerumo; jeigu jisai 
miršta dėl to — tai aukščiausias 
didvyriškumas, heroizmas. 

La Bru\ere 

• 

• A.tA. 
ALGIRDUI ČAPLĖNUI 

mirus, jo žmonai ALDONAI, dukroms AUDRAI, NI
JOLEI ir DAIVAI, sūnums ALGIUI ir RIMUI ir ki
tiems giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Irena ir Vladas Gusarai 
Gailutė ir Tadas Palioniai 
Jane ir Vytas Rastai 
Janina ir Raimundas Matulioniai 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š.m. sausio 23 
d. mirė mūsų brangus Vyras, Tėvas ir Senelis. 

A.tA. 
DR. ALFONSAS AŽUBALIS 

Velionis gimė Lietuvoje, Aluntos valsčiuje. Gyveno Fox 
River Grove, IL. Buvo gydytojas Veterans Administration 
Hospital, Danville, IL. Pasiliko liūdesyje: žmona Genovaitė 
Markevičiūtė, duktė Dalia Woss, žentas dr. Kazimieras ir 
anūkai: Gintaras ir Algis. Lietuvoje liko sesers ir brolių 
vaikai, Amerikoje — žmonos giminės. 

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį, sausio 25 d. nuo 4 iki 
9 v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. Laido
tuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 26 d. Iš koplyčios velionis 
bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už jo sielą 10 vai. ryto. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. Vietoje gėlių prašome 
aukoti lietuviškoms organizacijoms. 

Nuliūdę: žmona, duktė , žentas i r anūka i . 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid, tel. 523-0440. 

A.tA. 
VLADAS NARAKAS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. sausio 22 d., 10:30 vai. ryto, sulaukės 69 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 37 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Edith, duktė Roma 

Peterson, žentas Randy, sūnus Algis, marti Barbara, anūkai 
Nicholas ir Jonathan Narakai. 

Kūnas pašarvotas tračiadienį, sausio 25 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 26 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, duktė , sūnus , anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
LIŪTUI GRINIUI 

m i r u s , j o ž m o n a i N I J O L E I , s ū n u i A R U I su šeima, 
d u k r a i A U D R A I su še ima , s ū n u i VYČIUI , dukra i NI
DAI ir v i s i e m s g i m i n ė m s i r a r t i m i e s i e m s re iškiame 
nuoš i rdž iaus i ą užuojau tą ir k a r t u l iūdime. 

Uršulė Civinskienė 
Raimundas ir Beatričė Strungiai 
Algirdas ir Kristina Volodkai 
Henrikas ir Linda Civinskai 

A.tA. 
v.s. LIŪTUI GRINIUI 

mirus , j o žmona i N I J O L E I , s ū n u m s ARUI ir VYČIUI, 
d u k r o m s A U D R A I ir N I D A I ir K e r n a v ė s t u n t o glo
bėjai v.s . O N A I S I L I Ū N I E N E I r e i šk i ame gilią 
užuojau tą ir k a r t u l iūd ime . 

KERNAVĖS skaučių tuntas 

A.tA. 
inž. LIŪTUI GRINIUI 

n e t i k ė t a i ir p e r a n k s t i A m ž i n y b ė n išėjus, l iūdinčiai 
žmonai N I J O L E I , v a i k a m s A U D R A I , NIDAI, ARUI 
ir VYČIUI , uošvei , m ū s ų mie l a i l ik imo sesei, ONAI 
S I L I Ū N I E N E I , s v a i n i u i D O N A T U I IR VIDAI 
S I L I Ū N A M S bei še imos n a r i a m s r e i š k i a m e giliai 
nuoši rdžią užuojau tą ir k a r t u l iūd ime 

Sofija Plenienė 
Vincas Pavilčius 

Jonas Sakas 
Adolfas Dirgėla 

A.+A. 
IRENA VALKAVICKIENĖ 

Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. sausio 20 d.. 4:15 vai. p.p.. sulaukusi 79 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Raseinių apskrityje. Amerikoje išgyveno 

39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Vincas, dukros Valeri

ja Venckienė, žentą- Ignas. Renia Dunski, žentas Dennis. 
anūkai: Valytė Stankienė su vvru Saulium, Romas su žmona 
Jeanine. Danutė, Ričardas ir P-vilas; proanūke Kristina. 
Kanadoje iiko seserys Gene Zdanst-vičienė su šeima, Liuda 
Malinauskienė su vyru Mykolu .r šeima; Lietuvoje — brolis 
Kostas Miniotas. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai. 
Kūnas buvo pašarvotas sekmadieni, sausio 22 d. ir pirma

dienį, sausio 23 d. nuo 3 iki 9 v.v. Petkus-Marąuette koply
čioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks antradieni, sausio 24 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Tautines lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę vyras, dukros, anūkai, proanūkė, seserys ir 
brolis. 

Laidotuvių direkt Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia Avenue 
Te le fona i - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 

T e l e f o n a s - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. Cal i forn ia A v e n u e 

Te l e fonas — 523-0440 

P E T K Ų S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St. . Ch icago 
T e l e f o n a s — 476-2345 

1410 So. oOth Av., C i c e r o 
T e l e f o n a s — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - T e l . 974-4410 
9 2 3 6 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sallv 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 
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x Nekalto Prasidėjimo se
serų Chicagos ir apylinkių sky
riaus rėmėjos melsis penkta
dienį, sausio 27 d., pal. ark. Jur
gio Matulaičio mirties dieną 
6:30 v.v. šv. Mišių metu Jėzui
tų koplyčioje, kad palaimintas 
Jurgis Matulaitis būtų paskelb
tas šventuoju. Rėmėjos kviečia 
visus dalyvauti šiose Mišiose, 
kurias aukos kun. dr. Kęstutis 
Trimakas. 

x Stasys Lozoraitis, Lie
tuvos atstovas \Vashingtone ir 
prie Šventojo Sosto Vatikane, 
atvyksta su žmona ateinantį 
sekmadienį į lituanistinių 
mokyklų mokytojų pagerbimą 
ir pasakys pagrindinę kalbą. Pa
gerbimas bus Lietuvių Tauti
niuose namuose. 

x Medžiotojai čirškina stir
nieną ir fazanus, bendruomeni-
ninkai šaldo alų̂  Jaunimo cen
tro Moterų klubas papildo lenty
nas įvairiais daikčiukais, 
kuriuos, laimei nusišypsojus, 
bus galima parsinešti namo. 
Dainaviečiai išlaiko paslaptį, o 
visi keliai vasario 4 d. veda i 
Jaunimo centrą. 

x Sol. Mary tė Bizinkaus-
ka i tė ir smuik in inkė Linda 
V e l e c k y t ė koncer t e , kurį 
rengia „Draugo" renginių komi
tetas, vadovaujamas Marijos 
Remienės, duos K. V. Banaičio 
sukomponuotas dainas ir Banai
čio sonatą, akompanuojant muz. 
Robertui Mockui. Koncertas bus 
paminėti „Draugo'" 80 metų 
sukakčiai vasario 26 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Visi kviečiami 
pagerbti žymiojo kompozito
riau? mirties 25-rių ir „Draugo" 
80 metų sukaktis. Bilietus jau 
dabar galima gauti Vaznelių 
Gifts In ternat ional parduo
tuvėje. 

IŠ ARTI IR TOLI 

K. Donelaičio mokyklos madų parodoje. Iš kairės: Donatas Ramanauskas, Audrius Polikaitis, 
Vydas Rekašius, Viktoras Puodžiūnas ir Aldis Baršketis. VUotr Rūtos Musonytės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
x Švč. M. Marijos Gimimo 

parap i jos Užgavėnių balius ir 
laimėjimai bus vasario 4 d., šeš
tadienį, 6 vai. vak. parapijos 
salėje. Bus puikios vaišės, gros 
„Žaros" orkestras šokiams. 
Bilietus prašoma įsigyti iš anks
to. 

x Pal . J u r g i o Matulaičio 
mirties paminėjimo iškilmingos 
šv. Mišios Šv. Antano parapijoje 
Cicero, 111., bus atnašaujamos 
sekmadienį, sausio 29 d. 10:30 
v.r. Per šias Mišias taip pat bus 
prisimenami gyvieji ir mirusieji 
Balfo darbuotojai. Rinkimės visi 
išmelsti palaimintam Jurgiui 
paskelbimo šventuoju. 

x LB M a r q u e t t e P a r k o 
apyl inkės v a l d y b a ruošia Va
sario 16 minėjimą sekmadienį, 
vasario 19d., 11:30 vai. r. pa-
rapjos salėje. Po minėjimo bus 
ir metinis susirinkimas, soli
darumo ir aukų Lietuvos laisvi
nimo reikalams rinkimas. Visi 
šios apylinkės lietuviai yra 
kviečiami gausiai dalyvauti ir 
atlikti patriotinę pareigą. 

x Northvvestern universite
to , Evanston, Illinois ..The Dai
ly Northvvestern"" laikraštis 
sausio 17 d. išspausdino straips
ni apie giasnost nepavykimą 
Pabaltijo kraštuose. Matt Kel
ly, laikraščio rašytojas, paėmė 
citatų iš dviejų latvių studentų 
ir slavistikos profesoriaus. Lie
tuvių vardu kalbėjo „Draugo" 
redakcijos n a r ė Aldona 
Zailskaitė. Vaizdas iš Pabaltijo 
nėra labai geras, bet latviai 
studentai pasisakė, kad jie di
džiuojasi savo kilme, o viena lat-
vaitė sakėsi, kad ji norėtų daryti 
mokslinius tyrinėjimus Lat
vijoje. 

x Lietuvių Bendruomenės 
vajus padėti Lietuvai rūpes
tingai tvarkomas specialioje 
sąskaitoje. Lėšas tvarko LB 
v icep i rmin inkas Bronius 

Juodelis ir iždininkas Vladas 
Sinkus. I>ėšos išduodamos tik su 
autentiškais pareiškimais ir 
specialiais kanalais, kad nebūtų 
jos be reikalo eikvojamos. 

x Albinas Gražul is , Ben-
nington. VT. sutiko būti Li
tuanistikos tyrimo ir studijų 
centro informacijos direkto
riumi JAV rytuose. Taip pat 
parėmė didesne auka. Institutas 
veikia -Jaunimo centre. 

x A. a. Onos Radauskienės 
pirmųjų mirties metinių mišios 
bus ateinantį penktadienį, sau
sio 27 d., 9 vai. lietuvių jėzuitų 
koplyčioje. Kviečiami visi drau
gai ir pažįstami. 

fsk) 

x Chicagos Lietuvių Tary-

JAV-LJS CHICAGOS 
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS 

Sausio 8 d. nemažas būrys 
, - , ' k : jaunimo susirinko aptar t i b a Lietuvos nepriklausomybes J

T . . _ . c . _„^o . . . . . Lietuvių Jaunimo bąjungos 
sukakties mmejmą rengia va- _L__; - via Val-
sario 12 d., sekmadienį, 2 vai. po , , ." . ,: & ,-• • • 

. . . , .. i-„. i i i dvba apibudino gruodžio menes} pietų Marijos aukst. mokvklos J... r 7 7 . r i„„ salėje. Pagrindinę k ' a l b ą athktus projektus: senelių lan-
pasakys dr Kazys Bobelis, k ^ * £ J " ^ T \ ^ T 

. J , ,. .,., jimąir „Roko maršo baliuką-
meninę programos dali atliks ^ n m .Iždininkė Audra Ku-solistai Margarita ir Vaclovas 
Momkai. Visi kviečiami minėji
me dalyvauti. 

x Audronė Vanagūnienė ir 
R ū t a Sušinskienė yra pirmi
ninkės lietuvių Montessori 
mokyklėlių tėvų komitetų, 
kurie ruošia dešimtąją madų pa
rodą vasario 26 d. puikiame 
Martiniąue restorane. Pelnas 
padės mokyklėlėms išsilaikyti 
ir toliau ugdyti vaikus lie
tuviška dvasia. 

x „Margutis" praneša, kad 
kovo 12 d. Jaunimo centre 
rengiamo koncerto programą 
atliks sol. Aldona Stempužienė, 
sol. Jennifer Cochran-Luiža ir 
pianistas Mark George. 

x Sąjūdžio Info exponuos 
Lietuvos fotografų parodą 
Chicagoje Jaunimo centro 
kavinėje. Atidarymo proga 
penktadienį, sausio 27 d., 7 v.v. 
Petras ir Apolonija Stepona
vičiai iš Vilniaus Jaunimo 
teatro atliks trumpus skai
tymus. Uždarymas sekmadienį, 
sausio 29 d., 9 v.v. Parodoje 
„Ekspedicija į Igarką" bus 
eksponuojamos vilniečio 
Raimondo Urbakavičiaus ir 
kitų Lietuvos fotografų nuotrau
kos apie lietuvių gyvenimą Sibi
re dabartiniu metu, taip pat 
apie dabartinius įvykius Lie
tuvoje, bado streiką Vilniuje, 
demonstraciją prie LTSR Aukš
čiausiosios tarybos rūmų, mi
tingus, Sąjūdį ir 1.1. Paroda 
neseniai atvežta iš Lietuvos su
rinkti pinigų Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžiui filmavimo 
reikmenims ir Sąjūdžio stali
nizmo aukoms tirti komisijai 
nusipirkti technines priemones. 

x Vaclovas Morkūnas, Is-
lington. Ont.. Kanada, Adelė 
Sagatas. Hollywood, Fla.. už 
kalėdines kortele? ir kalendorių 
atsiuntė po 50 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Bendro Amerikos lie
tuvių šalpos fondo 76-tas sky
r ius , Redford. Mich.. per 
valdybos sekretorių Vladą Staš-
kų už skyriaus veiklos garsi
nimą „Drauge" atsiuntė 20 dol. 
auką. Nuoširdus ačiū. 

biliūtė pranešė, kad Padėkos 
dienos šokių pelnas buvo šitaip 
pskirstytas: 200 dol. Lietuvių 
Informacijos Centru:. 100 dol. 
Infotinklui, 50 dol. Margučiui, 

x Kazys Saja. talkinamas 
Algirdo T. Antanaičio, skaitys 
savo naujausia, niekur dar ne
s t a ty t a , pol i t inę komediją 
„Blusų marintojai". Skaitymas 
įvyks sausio 27 d„ penktadienį, 
7:30 v.v Jaunimo centro mažo
joje salėje. Rengia Santara-Švie
sa. 

fckj 

x Ieškomas Olius Valenti
n a s Palubinskas, g. 1918 m., 
gyvenęs Julijanavoj prie Alek
soto. Manoma, dabar gyvena 
Anglijoje. Ieško brolio Povilo 
žmona Onutė. Žinantieji 
prašomi rašyti: A. H. Ulrichas. 
23 Mendon St. VVorcester, MA 
01604. 

(sk) 

x Ar kaukės jau pareng
tos? Jei ne, tai reikia skubėti. 
Užgavėnių karnavalas jau ne už 
kainų. „Mardi gras"' karnavalas 
rengiamas vasario 4 d., šešta
dienį, Jaunimo centro salėse. 
Pramogos laukia jūsų. Visi 
kviečiami! 

x Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras rengia muzie
jų Jaunimo centro antrame 
aukšte, renka įvairius ekspona
tus — rankdarbius, audinius, 
paveikslus, gintarus, tautinius 
drabužius, Lietuvos kariuome
nės reikmenis, žemės ūkio pro
duktus, muzikos instrumentus, 
plakatus, monetas, medalius, 
pašto ženkus, margučius ir ben
drai lietuviškus kūrinius. Tary
bos pirm. yra dr. Adolfas Darnu
sis, valdybos pirm. dr. Jonas 
Račkauskas, muziejaus dir. 
Nijolė Mackevičienė, muziejaus 
statytojas Liudas Šimaitis, 
talkininkai Alfonsas Eitutis, 
kun. Anicetas Tamošaitis, Aud
rius Kirvelaitis, Linas Bun-
tinas, Klaudijus Pumputis, 
Tomas Miglinas. 

x Kun. Jos . Praglubickas, 
Elizabeth, N.J., mūsų rėmėjas, 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė 50 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x Raymondas J. Blažys, 
Tampa. Fla., užsisakė naujausių 
leidinių ir lietuviškos knygos 
palaikymui pridėjo 35 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

x L. Puskepalaitienė, Dear 
born, Mich., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 
50 dol. auką su linkėjimais: 
„Dėkoju už kalendorių ir kor
teles. Siunčiu savo geriausius 
sveikinimus ir linkiu ištvermės, 
sveikatos ir kuo ilgiausiai 
išlaikyti „Draugą". Nuoširdus 
ačiū už auka ir linkėjimus. 

x P o 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
agronomas Antanas Šantaras, 
Bolius Sabaliauskas, Stasė 
Jakubonienė, M. Kuras, Birutė 
Podienė. Ilona Dapkus. Stasys 
Naumus, A. Kazickas, Rimas 
Česonis ir A. Snarskis. kuri 
palinkėjo laimingų metų mari
jonams, „Draugo" redakcijai ir 
jo visam štabui. Visiems nuošir
dus ačiū. 

50 dol. Balzeko muziejui, 50 dol. 
Šapokos Istorijos leidimui. 

Toliau Edvardas Tuskenis 
pranešė, kad PLB Krašto val
dyba ruošia vakaronę penkta
dienį, sausio 13 d. Jaunimo 
centre su Arūnu Degučiu, Lie
tuvos Sąjūdžio žinių redakto
rium, ir kad Jaunimo Sąjunga 
sutiko padėti prie vaišių po šios 
vakaronės. Sykiu pranešė, kad 
sekančią dieną, šeštadienį 
sausio 14 d., 5.v.v. ateitininkai 
Marąuette Parko Gimimo 
bažnyčioje ruošia šv. Mišias, dė
kojant Dievui už Vilniaus 
katedros grąžinimą tikin
tiesiems ir kad po to vėl būsiąs 
pasikalbėjimas ir pasivaiši-
nimas su Arūnu Degučiu para
pijos salėje. (Rašant jau po tų 
įvykių, malonu pranešti, kad ir 
vakaronė ir Mišios su tolimes
niu pokalbiu ypač puikiai 
praėjo, ir JAV-LJS vardu 
Arūnui palinkėta daug sėkmės, 
vilties ir kantrybės savo darbe). 

Sekantis susirinkimo punktas 
buvo pasiūlymai ir diskusijos, 
bandant sugalvoti projektą 
Vasario 16-tosios paminėjimui. 
Kaip tik šiuo momentu dr. Pet
ras V. Kisielius paskambino 
Seklyčion ir paprašė Jaunimo 
sąjungos sukurti įspūdingą 
vaizdą šiai dienai. Nutarėme šį 
kart turėti ne demonstraciją, o 
budėjimą Daley plazoje, Chi
cagos miesto centre, ketvirta
dienį vasario I6-tą nuo 6 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro. Dalyvau
sime su plakatais, vėliavomis ir 
kitomis priemonėmis. Tikimės, 
kad šiame budėjime dalyvaus 
visa lietuvių visuomenė. Toli
mesnę informaciją apie ją steng

simės dažnai skelbti spaudoje. 

Ki tas Jaunimo sąjungos 
Chicagos skyriaus susirinkimas 
bus sekmadienį vasario 5 d., 11 
vai. ryto Seklyčioje. Prašome 
didesnio lietuvių jaunimo 
dalyvavimo. 

Rasa Miliauskaitė 
CICERO APYLINKĖJE 

Sausio 15 d. įvyko Mažosios 
Lietuvos minėjimas. Lietuviš
kose pamaldose, kurios buvo lai
komos už a.a. aktyvų kuopos 
narį Vincą Tiknevičių, 10:30 
vai. dalyvavo „Klaipėdos", Gen. 
Daukanto kuopos ir Vytauto D. 
rinktinės šaulių vienetai su 
septyniomis vėliavomis. Para
pijos choras, vadovaujamas 
Aldonos Prapuolenytės, labai 
įspūdingai giedojo. Mišių auką 
nešė j . šaulė Tiknevičienė ir 
šaulių pirm. Mikulis. 

Po pamaldų minėjimas vyko 
parapijos salėje, kurį pravedė 
Cicero jūrų šaulių kuopos „Klai
pėda" pirmininkas ir centro val
dybos narys garbės šaulys Juo
zas Mikulis. Įnešus vėliavas, ku
rioms vadovavo Cicero kuopos 
vicepirmininkas Ašoklis, solis
tė Aldona Pankienė, pianinu 
palydint Aldonai Prapuolenytei, 
sugiedojo JAV ir Lietuvos him
nus (Lietuvos himną giedojo 
visi), invokaciją sukalbėjo jūrų 
šaulys kun. Rutkauskas. Po 
mažlietuvių pirmininko inž. 
Žiobrio kalbos buvo pagerbti 
žuvusieji vaduojant Klaipėdos 
kraštą dar gyvi šių kovų daly
viai. Tada buvo Algio Regio 
paskaita. Kad ir dažnai jis gir
dimas, bet vis turi ką naujo ir 
įdomaus pasakyti, tad mielai 
yra klausytojų priimamas ir 

VOKIETIJOJE 
— Algirdas Palavinskas pa

siekė 60 metų amžiaus. Jis yra 
gimęs 1928 m. spalio 10 d. Algu-
pio km., Babtų vlsč., Tauragės 
apskr. Nuo 1960 m. kartu su 
žmona gyvena Vokietijoje, kur 
repatriavo. Apsigyveno Saaro 
krašte, dirbo fabrike ir vėliau 
studijavo. Saaro krašto Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės pirmi
ninkas ir veiklus narys. Taip 
pat ilgametis lietuvių kultūros 
draugijos pirmininkas. Dirba 
spaudoje. Abu vaikus leido į Va
sario 16 gimnaziją. Sūnus yra 
baigęs ir įsigijęs chemijos dak
taratą, duktė yra gailestingoji 
sesuo. Abu jau yra sukūrę 
šeimas. Sukaktuvininkas šiuo 
metu gyvena tik su žmona, nes 
vaikai jau turi savo gyvenimus. 

— Lietuvių li teratūros ra
telis Bad Geodesberge Pabal-
tiečių krikščionių studentų 
namuose nagrinėjo J. Grušo 
penkių veiksmų dramą „Her
kus Mantas" vokiečių kalba. 
Dalyvavo 25 žmonės. Renginį 
suruošė ratelio vadovas Artūras 
Hermanas. Vengrų palyginamo
sios literatūros prof. dr. Endre 
Bojtar, kuris asmeniškai pažino 
J. Grušą, aptarė jo vietą lietuvių 
literatūroje. Taip pat kalbėjo ir 
savo mintis pareiškė kiti. 

— Išeivių evangelikų liute
ronų suvažiavimas buvo Lie-
birauenberge.Elsase. Suvažia
vime dalyvavo 10 latvių ir Lat
vijos vokiečių, 10 lietuvių, 7 
estai, 5 vokiečiai, po 4 vengrų ir 
Rusijos vokiečių. Lietuvių grupę 
sudarė kunigai Fr. Skėrys, M. 
Klumbys, diakone T. Schmidt, 
B. Schmidt, dr. A. H. Koenig, K. 
ir Irena Dikšaičiai, J . Rup-

kalvis, Elma Preuss ir E. Baliu-
lienė. 

— Vasar io 16 gimnazija Vo
kietijoje mokslo metų pradžioje 
turėjo 94 mokinius iš 11 kraštų: 
48 iš Vokietijos, 20 iš JAV-bių, 
8 iš Kanados, 4 iš Argentinos, 
3 iš Brazilijos, 3 iš Urugvajaus, 
2 iš Prancūzijos, 2 iš Australi
jos, 2 iš Mali — Afrikos, 1 iš 
Anglijos ir 1 iš Domininkonų 
respublikos. 73 yra katalikai ir 
20 evange l ikų . K a t a l i k ų 
kapelionas yra kun. Edis Putri
mas, evangelikų — kun. Fricas 
Skėrys. Nauji mokytojai kun. E. 
Putrimas, Danutė Norvilaitė, 
Marija Žiobrienė ir berniukų 
bendrabučio vedėjas Laurynas 
Visminas. 

ARGENTINOJE 
— A. a. Ona Gečai tė Gavė-

nienė, 95 metų amžiaus, mirė 
lapkričio 2 d. Berisso mieste. 
Nuliūdime liko sūnus ir duktė, 
vaikaičiai ir provaikaičiai . 
Palaidota Berisso kapinėse. 

— A. a. A n t a n i n a Šatai tė 
S k a b i c k i e n ė , 88 metų 
amžiaus, mirė spalio 27 d. Bu
vo kilusi nuo Tauragės. Gyveno 
Monte Chingolo. Palaidota iš 
Aušros Vartų bažnyčios Gulbi-
nų-Skabickų panteone. Liko 
nuliūdime sūnus su šeima. 

— A. a. Sofija Angelai tytė 
S t a n k ū n i e n ė , 63 metų 
amžiaus, mirė lapkričio 21 d. 
Buvo gimusi Gaurėje, Tauragės 
apskr. Argentinoje gyveno nuo 
1948 m. Gyveno Florecio Varela 
miestelyje. Nul iūdime liko 
vyras Jonas, sūnus ir duktė su 
šeimomis. Palaidota Florencio 
Varela kapinėse. 
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gerbiamas. 
Meninėje dalyje solistė 

Aldona Pankienė padainavo 
Gudauskienės — Prisiminimas, 
Raudonikio — Mano gimtinė, 
Gaižausko — Nidos gintaras ir 
Gorbulskio — Mano gimtinė, 
akompanavo M. Motekaitis. 
Jautėsi solistės pasitikėjimas 
savimi ir padaryta pažanga. 
Minėjimas buvo baigtas Mažo
sios Lietuvos himnu „Lietuviais 
esame mes gimę", kurį giedojo 
atsistoję visi dalyviai. Solistė ir 
visi programos dalyviai buvo ap
dovanoti gėlėmis. 

Minėjime dalyvavo šaulių 
sąjungos moterų vadovė Kirvai-
tytė, Vytauto D. rinktinės gar
bės pirmininkas Vladas Išga-
naitis. kad ir sulaukęs garbingo 
amžiaus, bet vis dar tiesus ir 
žvalus, Nemuno rinktinės ir 
Daukanto kuopos pirmininkas 
E. Vengianskas, Vytauto D. 
šaulių rinktinės pirmininkas 
Paukštė, Cicero Altos ir ramo-
vėnų pirmininkas kpt. A. Juš
kevičius ir kiti veikėjai. 

Po minėjimo sesių Ašoklienės, 
Dumčienės, Pranckevičienės ir 
Skopienės, vadovaujant Cicero 
šaulių moterų vadovei Skamie-
nei, visi dalyviai buvo pavai
šinti paruoštais skan ia i s 
užkandžiais. 

Vasario 11d. 12 vai. Cicero ir 
gen. Daukanto kuopų jūrų 
šauliai prie Cicero miesto 
valdybos Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 71 metų 
sukakties proga iškels Lietuvos 
tautinę vėliavą. Šioms iškil
mėms vadovaus inž. Stasys Du
bauskas. 

Vasario 12 d. 10:30 vai. Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje. 
Bus iškilmingos pamaldos už 
žuvusius kovotojus dėl Lietuvos 
laisvės. Jūrų šauliai dalyvaus 
su vėliavomis bažnyčioje ir sa
lėje, vadovaus vicepirmininkas 
A. Ašoklis. Paskaita bus dr. Ro
berto Vito. Meninėje programoje 
solistė Aldona Pankienė ir 
muzikas M. Motekaitis. 

Minėjimas baigsis prieš 1:30 
vai p.p kad, kas norės, galėtų 
suspėti nuvykti į Altos ruošia
ma centrini minėjimą Marijos 
aukštesnėje mokykloje. 

S. Pau lauskas 

ŠAKIŲ APSKRITIES 
KLUBAS 

Šakių apskrities klubo narių 
susirinkimas buvo spalio 30 d. 
Zigmanto Kojak salėje, 4500 So. 
Talman Ave. Pasitaikė kiti 
parengimai, bet į klubo narių 
metinį susi r inkimą atvyko 
nemažai žmonių. Susirinkimą 
a t i da r ė klubo pi rm. Br. 
Žemgulienė, pranešdama, kad 
per veiklos metus mirė šie 
nariai: Mary Neberieza ir Pet
ras Mockaitis. Jie pagerbti atsi
stojimu ir susikaupimo minute. 
Protokolas skaitytas Juozo Va-
siukevičiaus vienbalsiai pri
imtas. Pranešimą padarė J. 
J u r k š a i t i s apie vykusį 
parengimą ir gautą pelną. Nau
jais nariais prisirašė: Zigmantas 
Kojak, Ona Golvičienė, Simas 
Naujokas, Emilija ir Petras 
Benesius ir Eva Apanavičienė. 

Buvo rinkimas valdybos 1989 
metams. Visi tie patys pasiliko, 
i š s k i r i a n t v icep i rmin inką 
Praną Sideravičių. Jis atsisakė, 
nes jis nebegali laikyti savo vie
tos. Jo vieton išrinktas Vla
das Bražionis. 

Dabar valdyba yra 1989 
m e t a m s p i rm. Bernice 
Zemgulis, vicepirm. (Vladas 
Bražionis, nut. rast. Juozas 
Vasiukevičius, fin. rast. Janina 
Skama, kas in inkas Juozas 
Jurkšaitis. 

Buvo nutar ta pasveikinti su 
Kalėdų a u k a „Draugą" , 
Lietuvos Aidų radijo, A. Šluto 
radijo, Margut į , J aun imo 
centrą, Pašalpos Lietuvai, Va
sario 16 gimnaziją, Laisvąją 
Lietuvą, Lietuvių teisėms gin
ti kom., Lithuanus. 

Po susirinkimo nariai buvo 
pavaišinti ir patenkinti skirs
tėsi į namus. 

B. Z. 

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. 

file:///Vashingtone



