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Baltijos sąjūdžiai kreipėsi 
Į JAV ir Sovietų Sąjungos 

prezidentus 
Ryga, Talinas, Vilnius, 1989 

lapkričio 18. — Sąjūdžio Infor
macijos agentūra praneša, jog 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
dis, Latvijos Liaudies Frontas ir 
Estijos Liaudies Frontas 
pasiuntė JAV prezidentui G. 
Bushui ir Sovietų Sąjungos pre
zidentui M. Gorbačiovui šį 
pareiškimą. 

Žymūs pasikeitimai tarptau
tinėje plotmėje įvyko 1930-ojo 
dešimtmečio gale. Tada buvo 
padidėjusi tendencija ignoruoti 
mažesnių tautybių teises. 

Tos sutartys, kurios buvo pasi
rašytos Sovietų Sąjungos ir 
Vokietijos tarp 1939 ir 1940 
metų ir tuoj po to slaptieji proto
kolai, įsigaliojo tuojau pat po 
pasirašymo nepuolimo sutarties 
tarp dviejų galybių 1939 m. rug
pjūčio 23 d. Šie dokumentai 
užantspaudavo Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos suvereniteto likimą 
ir privedė prie tų valstybių 
okupavimo, aneksavimo ir in
korporavimo į Sovietų Sąjungą. 

Baltijos gyventojai niekada 
nesutiko su šia okupacija ir 
aneksija. Tai buvo aiškiai 
parodyta masine demonstracija 
1989 m. rugpjūčio 23 d., kurios 
metu daugiau kaip 2 milijonai 
įvairių tautybių žmonių 
susijungė rankomis Baltijos 
kelyje. 

Estija, Latvija ir Lietuva yra 
vienintelės tautos Europoje, 

kurios iki šios dienos neatgavo 
suvereniteto, prarasto Antrojo 
Pasaulinio karo metu. 

Konstatuojant faktą, jog 
Baltijos klausimas tarptautinių 
įstatymų šviesoje ir tarptau
tinės teisės atžvilgiu nėra 
Sovietų Sąjungos vidaus reika
las, mes kreipiamės į jus kelti 
šį klausimą jūsų būsimose 
diskusijose ir rasti sprendimą, 
kuris atitiktų pasaulio interesų 
pastovumui, saugumui ir pro
gresui. Mes tikime, jog Baltijos 
valstybių nepriklausomybės at
gavimas yra pagal Helsinkio 
susitarimų tekstą ir dvasią. Tai 
panaikintų nuolatinę įtampą, 
kuri seniai egzistuoja šioje 
Europos dalyje. 

Suvereniteto atnaujinimas 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai 
privalo būti suprastas kaip 
pagrindinis reikalavimas ben
dradarbiavimui t a rp tautų 
Baltijos regione. Todėl t a i 
galėtų būti ir svarbus stabi
lizavimo faktorius sąryšyje su 
Europos saugumu. 

Mes linkime jums viso ge
riausio jūsų būsimuosiuose po
kalbiuose. 

Baltijos Tarybos vardu 
pasirašė: V. Landsberg i s , 
Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio pirmininkas, M. Tar-
mak, Estijos Liaudies Fronto 
pirmininkas, A. Ivans, Latvijos 
Liaudies Fronto pirmininkas. 

Sąjūdis rūpinasi ekologi ja 

Vilnius. SIA — Sąjūdžio 
seimas priminė Lietuvos ko
munistų vyriausybei, kad eko
loginė padėtis Lietuvoje kritiš
ka ir kasdien blogėja. Teršalai 
skverbiasi į ežerus ir požemi
nius vandenis, sparčiai pasi
pildo Raudonoji knyga, plinta 

Neišgauna olimpinių 
dokumentų 

Lausanne. — Lietuvos im
tynių federacijos pirmininkas 
Pranciškus Eigminas rugsėjo 7 
d. „Tiesoje" rašo, kad Švei
carijos vyriausybė, vengdama 
diplomatinių keblumų su SSRS, 
uždraudė duoti bet kokią in
formaciją apie Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto egzistavimą 
prieš sovietų okupaciją. Sava
rankiškumo siekiančios ir į 
tarptautines federacijas įstoti 
besistengiančios lietuvių sporto 
federacijos stengiasi išgauti 
LTOK pripažinimą. Bet lietuvių 
draugai vis dar negali prieiti 
prie prieškarinių dokumentų 
Tarptautinio olimpinio komi
teto (TOK) būstinėje, Lozanos 
mieste. Šveicarijos komercinio 
banko direktorius E. Cantini 
pareiškė, jog prašė Lozanoje 
prieškarinių LTOK veiklos do
kumentų kopijų, tačiau gavo 
neigiamą atsakymą. Prie LTOK 
dokumentų nepavyko prieiti ir 
vienam Italijos komersantui bei 
žurnalistui. 

Į šį skandalingą ir neteisėtą 
Šveicarijos vyriausybės elgesį 
bematant turėtų reaguoti 
išeivių politiniai ir diploma
tiniai veiksniai. Reikia infor
muoti ir Šveicarijos spaudą, kad 
ji padėtų mobilizuoti šalies vie
šąją nuomonę. 

dirvožemio erozija, katastro
fiškai niokojamas gamtovaizdis. 
Šiems procesams tiesioginę įta
ką tur i žemių melioracija, 
kurios pasekmės gamtai iki šiol 
nėra įvertintos. Ekologinės 
katastrofos akivaizdoje sausi
namos net draustinių ir būsimų 
nacionalinių parkų teritorijos. 
Toliau vykdydami naujų žemių 
melioraciją, giliname ekologinę 
krizę ir galima peržengti kriti
nę ribą, už kurios prasidės ne
grįžtama gamtos degradacija. 

Todėl reikalaujame atsisakyti 
naujų žemių sausinimo, kol 
nėra kompleksiškai įvertintos 
melioracijos pasekmės Lietuvos 
gamtai. 

Lėšas, numatytas sausinimui, 
jau 1990 metams siūlome skir
ti esamų melioracijos sistemų 
rekonstrukcijai, renatūralizuo
jant beprasmiškai sunaikintus 
ekologinės įvairovės objektus, 
vandens telkinių pakrančių ir 
automagistralių apsaugos juos
tų tvarkymui agrolandšafto žel
dinimui, kelių statybai kaime, 
žemės ūkio gyvenviečių ir 
gamybinių centrų, gamtos ir 
kultūros paminklų aplinkos 
tvarkymui, valymo įrenginių 
statybai ir atnaujinimui. 

Pasirašė LPSIX Seimo sesijos 
pirmininkai: A. Kaušpėdas ir A. 
Sakalas. 

— Ir Lietuvoje pirmą kartą 
„Komjaunimo Tiesa" spausdina 
Rojaus Medvedevo apžvalgą 
apie Solženicyno ..Gulago Ar
chipelago". Jis sako, jog 
autorius kai kur „pasiekia 
nepaprasto psichologinio 
gilumo, analizuodamas 
prižiūrėtojų ir jų aukų elegesį. 
Sia prasme Solženicynas 
pranoksta netgi Dostojevskį". 

Pesimizmas sovietų 
visuomenėje 

Neaiški Gorbačiovo politika 

Tūkstančiai maskviečių su namuose pasidarytais plakatais demonstruoja Raudonojoje aikštėje. 
Perbrauktas 6 ženklas reikalauja, kad Komunistu partijai būtų panaikintas specialus statusas 
h- šeštasis paragrafas būtų išbrauktas iš Sovietų Sąjungos konstitucijos. 

Lietuvos reikalus 
sprendžia be lietuvių 

Iš pasitarimo Kremliuje 
Vilnius, 1989.11.19, - SIA 

pranešimu, lapkričio 17 dieną 
Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo rūmuose 
įvyko eilinis TSRS Liaudies 
deputatų susirinkimas. Jame 
buvo aptartas pasiruošimas 
TSRS liaudies deputatų suva
žiavimui. Nuspręsta iki suva
žiavimo pradžios išleisti leidinį, 
kuriame būtų surinkti Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos priimti 
įstatymai ir nutarimai, svar
biausi Sąjūdžio seimo doku
mentai. 

Zalecko pranešimas 
Kęstutis Zaleckas informavo 

deputatus apie LKP biuro 
susitikimą su TSRS Politiniu 
biuru. K. Zalecko pasakojimą 
užrašė mūsų korespondentas. 
Šiame susitikime Algirdas 
Brazauskas paaiškino, jog ini
ciatyva sukurti savarankišką 
Lietuvos komunistų partiją kilo 
iš „apačių" ir kad nesiruošiama 
iškart nutraukti visų ryšių su 
TSKP. Politbiurias atkreipė 
dėmesį į tai, kad atvirai vyksta 
pasiruošimas Lietuvos išstoji
mui iš TSRS. Į ką vėl gi buvo at
sakyta, kad nesiruošiama iškart 
nutraukti visų ryšių. LKP 
Biuras paprašė TSKP vadovų 
nepriimti tokių dokumentų 
kaip, kad pareiškimas dėl 
padėties Pabaltijyje. 

E d v a r d a s Š e v a r d n a d z ė 
susirūpinęs kalbėjo, kad LKP 
atsiskyrimas nuo TSKP gali su
kelti visą grandinę analogiškų 
veiksmų ir kitų respublikų 
partijose. Nustebino Nikalojus 
Ryžkovas, pareiškęs jog jau 
dabar galima perduoti Lietuvai 
168 sąjunginio pavaldumo 
įmones, tačiau tik 3 ar 4 darbo 
kolektyvai to nori. Dmitrijaus 
Jazovo išsakyta nuomonė 
visiškai sutapo su jo paskutiniu 
interviu „Pravdoje". Viktoras 
Vorotnikovas krimtosi, jog mes 
Lietuvoje gyvename geriausiai, 

o vargšė Rusija — vargsta. 
Apie galimą LKP skilimą 

kalbėjo Georgijus Razumovskis. 
Jo nuomone, TSRS nariais 
norėtų likti apie 40-50 
tūkstančių Lietuvos komunistų. 

Kalbėjęs Jegoras Ligačiovas 
kategoriškai pasisakė prieš 
šeštojo Lietuvos Konstitucijos 
straipsnio pakeitimą. 

Valerijonas Baltrūnas kalbėjo 
ideologijos tema ir turėjo daug 
priekaištų tiek centrinėms, tiek 
Lietuvos masinės informacijos 
priemonėms. 

Lietuvos delegacija paprie
kaištavo TSKP vadovybei, kad 
ji nepasako, kokią naują TSRS 
įsivaizduoja, akcentavo mintį, 
jog situacija Lietuvoje priklau
soma jau ne tik nuo LKP norų. 

Pokalbyje buvo paminėtas ir 
Sąjūdis kaip organizacija, nu
krypusi nuo savo programinių 
tikslų. 

Politinis biuras šio susitikimo 
išdavoje turėjo pr i imti 
nutarimą, tiesa, nedalyvaujant 
LKP delegacijai. 

Deputatai, klausę Kęstučio 
Zalecko, šiek tiek nusivylė in
formacijos skurdumu. 

— Ketur iasdešimt Totorių 
pavadinimu netoli Vilniaus, Vo
kės pakrantėje, yra 46 totorių 
sodybos. Juos čia dar 1397 m. 
Vytautas Didysis įkurdino, kad 
padėtų ginti Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio žemes ir sostine 
nuo kryžiuočių. Iki šiol kaimo 
centre stovi veikianti medinė 
mečetė, pastatyta XVI amžiuje. 
Išliko ir kapinės su paminklais 
arabų kalba. Įvyko pirmasis 
Lietuvos vyriausybės atstovų 
pasitarimas su jais, kuriame 
dalyvavo visi kaimo gyventojai 
totoriai. Numatyta jiems didelė 
parama pastatyti įvairių namų 
bei įstaigų. Jų pageidavimu ten 
bus centre pastatytas ir Vytauto 
Didžiojo paminklas. 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Mažeikiuose steigiant 
bendrą įmonę, įvyko jau antras 
pasitarimas su italų firmos 
„Ekofue l" prezidentu M. 
Količiu, kuri gamintų kompo
nen tus švariam benzinui. 
Sudaryta komisija, kuri ištirs to 
projekto ekonominius ir ekolo
ginius klausimus ir praneš 
Ministerių tarybai iki gruodžio 
15 d. 

— Vilniuje vyksta architektų 
salėje projektų paroda, kurioje 
išs tatyt i siūlomi projektai 
Lietuvos kančių memorialo 
konkursui. Bus sudarytos dvi 
vertinimo komisijos ir parinktas 
pats geriausias projektas. Su 
pavyzdiniais projektais 
visuomenė galės susipažinti 
visą mėnesį apžiūrėdama juos 
ir diskutuodama. 

— Gin taras Rinkevičius, 
Jaunimo simfoninio orkestro 
dirigentas, buvo pakviestas ir 
dirigavo Sovietų simfoninio or
kestro koncertams Jugoslavijo
je ir Italijoje, kurių metu buvo 
atliktos Čaikovskio, Bethoveno 
simfonijos ir Šosono ir Ravelio 
kūriniai. 

— Vilkijoje, kaip rasta met
raščiuose, ne kartą lankėsi 
Didysis Lietuvos kunigaikštis 
Vytautas. Čia technikos mokyk
loje buvo paminėta Vytauto 
559-osios mirties metinės, o 
Vilkijos mokytojai, moksleiviai 
ir gyventojai, norėdami 
įamžinti būsimas Vytauto 
Didžiojo mirties 560-ąsias me
tines, pasodino 560 raudonųjų 
ąžuolų 

— „Tiesa" savo lapkričio 5 d. 
numeryje praneša, kad lapkričio 
4 d. įvyko 1939 m. Tarybų 
Sąjungos ir Vokietijos 
nepuolimo sutarties politinio ir 
teisinio įvertinimo komisijos 
posėdis, kuriam pirmininkavo 
A. Jakovlevas. Buvę apsvars
tyta, kaip ruošiamas praneši
mas liaudies deputatų suvažia
vimui apie komisijos atliktus 
tyrimus ir išvadas. Iš lietuvių 
tame svarstyme dalyvavo V. 
Landsbergis ir Z. Sličytė. 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
visuomenė yra labai pesimis
tiškai nusiteikusi Gorbačiovo 
ekonomine programa ir abejoja 
jos pasisekimu, rodo neseniai 
pravesti tyrinėjimų ir apklau
sinėjimų duomenys, kuriuos 
atliko paties Gorbačiovo 
vyriausias ekonominių reikalų 
patarėjas. 

Apklausinėjimų duomenys 
parodo, jog 90% žmonių galvo
ja, kad krašto ekonominė situ
acija yra bloga ir kritiška, ir 
daugelis netiki jos pagerėjimu, 
jei iš viso ji pagerės... Daugelis 
mano, jog Gorbačiovo vedama 
politika šiuo klausimu yra at
sakingai paruošta dabartinei 
padėčiai, bet manoma, kad jo 
pirmtakūnų klaidas ši vyriau
sybė nežino kaip ištaisyti. 

Kodėl jie turtingesni 
Valerijus Rutgeizer, to in

sti tuto direktorius, kur is 
pravedė apklausinėjimus, 
mano, jog prie neigiamos opini
jos daug prisidėjo glasnosto 
laikų spauda. Blogų žinių 
skelbimas nuteikia blogai ir 
visuomenę. Jis sako, kad 50% 
šitokiam galvojimui turi įtakos 
paskelbtasis glasnost. Apklau
sinėtieji 16-je didžiųjų miestų ir 
daugelyje mažųjų, mano, kad 
būtų geriau, jei būtų sugrąžinta 
griežta Centro kontrolė, negu 
laisva prekyba. Tačiau esą ir 
daug pasisakančių už kainų 
kontrolės panaikinimą, fabrikų 
perleidimą privatiems savinin
kams ir už privačios nuosavybės 
teises. Nepasitenkinimas kyla, 
kad kai kurie iš laisvesnės rin
kos darosi turtingesni už kitus. 

Šiuos tyrinėjimus pravedė 
sudarytas Viešosios nuomonės 

Streikai Vorkutoje 
Vorkuta. — Angliakasių strei

kas vėl buvo pradėtas visose 
anglių kasyklose Vorkutos re
gione, nežiūrint, kad pagal 
neseniai priimtą įstatymą tai 
negalima. Streikų komiteto 
pirm. Valentinas Kopasovas, 
kaip praneša Reuteris, pasakė, 
kad 13-je kasyklų darbininkai 
nutraukė darbus ir pradėjo 
streiką. „Šis streikas nėra 
įspėjamasis, jis tęsis tol, kol 
laimėsime", pasakė jis. 26,000 
angliakasių streikas sudaro 
didelį pavojų visai Sovietų 
anglių industrijai. Sim
patizuodami jiems, dvi valandas 
streikavo ir Ukrainos Donetsko 
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srities ir Sibiro Kuznetsko 
srities darbininkai. Jie pranešė, 
jei valdžia nepatenkins ir jų 
reikalavimų, bus skelbiamas 
generalinis streikas. 

— Šiaulių dramos teatro 
režisierius Gytis Padegimas 
Zalcburgo teatre Austrijoje 
pas ta tė Camus veikalą 
„Kaligulą" 

tyr imo cen t ras , įsakytas 
Ekonominių reformų komiteto 
pirmininko Leonido Abalkino. 
Galutiniai duomenys būsią 
paskelbti spaudoje kiek vėliau, 
praneša Reuterio agentūra. 
Buvo apklausinėti 1,148 gyven
tojai. Tokių pesimistinių nuotai
kų čia nėra buvę nuo pat karo 
pabaigos. Užsienio žurnalistai 
pastebi, kad šios blogos žinios 
buvo paskelbtos tik keletą dienų 
prieš 72-ją Bolševikų revoliu-
jos sukaktį. 

Kokia Gorbačiovo politika 
Eiliniai žmonės sakosi nema

tą per 4.5 perestroikos metų 
kokių pagerėjimų — maisto ir 
kasdiedinių prekių didelis 
trūkumas. Geriau esą Baltijos 
respublikose. „Mes iš tikrųjų 
nežinome, kokia yra Gorbačio
vo politika", sako Tatjana Kori-
jagina, Valstybės Planavimo ko
miteto vadovė ir oficialios 
komisijos narė, kuri turi per
tvarkyt i krašto ekonomiją. 
„Viskas priklauso nuo Gor
bačiovo. Jei jis su konserva
toriais, tai jis turėtų viešai tai 
pasakyti žmonėms, kodėl jis 
stovi konservatorių pusėje". 

Praėjusį savaitgalį Maskvoje 
pasklido kalbos, jog Gorbačiovas 
pranešė prezidentui Bushui, su 
kuriuo jis susitiks gruodžio 
pradžioje, kad jis gali greitai 
palaužti politines laisves, jas 
suvaržyti. Washingtone tai 
buvo paneigta. O savo kalboje 

i Kremliaus vadams naujasis 
Politbiuro narys ir KGB virši
ninkas Vladimiras Kriučkovas 
kalbėjo, jog demokratizacija yra 
esminė dalis, kad pasisektų 
ekonominės reformos. Jis 
paaiškino, jog esą labai svarbu 
atsinaujinimo procesui, kad 
pradėti pasikeitimai būtų pilnai 
vykdomi toliau nesustojant ir 
nesižvalgant į praeitį. Ir pats 
Gorbačiovas pasakė, jog, „kai 
mes davėme tokį dinamišką 
charakterį, žmonės dabar nesu
tiktų su jokiu pasitraukimu, net 
ir daliniu, tad tas procesas turi 
būti vykdomas dar sparčiau". 

Kariuomenės vaidmuo 
Kad Maskvoje ir Kremliuje 

vyksta svarbios diskusijos, 
žymu ir iš Olego Bogomolovo 
pasikalbėjimo su „Sovietskaja 
Kultūra" laikraščiu, kuriam jis 
pasakė, kad jis nebūtų nustebęs, 
jei konservatorių remiama 
kariuomenė bandytų į savo 
rankas perimti Sovietų vairą. 

Minėti duomnenys, surinkti iš 
Sovietų gyventojų apklausinė
jimų, taip atrodo: 56% mano, 
kad dabartinė Sovietų ekonomi
ja yra kritiškoje būklėje, 37% 
sako, kad blogoje, 5% pasisako, 
kad sunku pasakyti, o 2 procen
tai pareiškė, kad ekonomija 
gerai laikosi. 

KALENDORIUS 

Lapkričio 21 d.: Demetrijus, 
Dainė, Gomantas, Eibartė, 
Honorijus, Vygandas. 

Lapkrič io 22 d.: Filomenas, 
Cecilija, Dainė, Dargintė. Stei-
kintas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:45, leidžiasi 4:27. 
Temperatūra dieną 38 L, nak

tį 26 1. 



DRAUGAS, ant radienis , 1989 m. lapkričio mėn. 21 d. 

KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDVMAS 

KELIAS l SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chlcago, 1U. «8$» 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

VANDUO YRA 
NAUDINGIAUSIAS 

GĖRIMAS 
S a n t r a u k a gail. sesers Elenos 

Peržinskienės paruošto ir gydy
tojo p a t i k r i n t o p r a n e š i m o 
skaityto Alvudo pažmonyje, Lie
tuvio sodyboje. 

Vanduo y r a labiausiai reika
lingas skyst is žemėje ir žmo
gaus kūne . Vanduo sudaro visą 
p u s ę d a r b e s i v y s t a n č i o , 
n e g i m u s i o ž m o g a u s k ū n o . 
Naujagimio k ū n a s tu r i t r i s 
ketvir tadalius vandens, o sveiko 
suaugusio žmogaus kūnas t u r i 
tarp 60% ir 70%. Žmogaus smege
nys t u r i 75% vandens. Po oro, 
vanduo y ra svarbiausias mūsų 
gyvybės palaikymui . Be mais to 
žmogus gali išsilaikyti apie du 
mėnesius ar net ir ilgiau, bet be 
vandens išlieka gyvas tik keletą 
dienų. 

D a u g u m a žmonių nege r i a 
t iek vandens kiek reikėtų, nes 
never t ina jo svarbumo — ap
sileidžia svarbiausiame sveika
tos priežiūros darbe. Dėl to dau
gelio amerikiečių , o ir l ietuvių, 
kūnas stokoja vandens —jis y r a 
išdžiūvęs ir dėl to l iguistas. 

Kokia v a n d e n s n a u d a 
ž m o g a u s kūnui? 

S u r a d ę s v i t a m i n ą C, dr . 
Albert Szent-Gyorgi tv i r t ina , 
kad n ė r a gyvybės be vandens : 
vanduo yra gyvybės dovana 
mašina i . Be vandens b ū t u m e 
mir t inai apnuodyti mūsų pačių 
at l iekomis. Mat įvairūs kūno 
organai dirba lyg mašinos, o 
vanduo, e idamas per inks tus , 
p raša l ina jų a t l iekas po darbo. 
J e i n e g a u n a k i e k r e i k i a 
v a n d e n s , i n k s t a i r e i k i a m a i 
nea t l ieka savo darbo ir dėl to 
„pe lena i" renkas i kūne ir jį 
n u o d i j a , s i r g d i n a . V i e n o 
vienintel io dalyko tokiu atveju 
t e r e i k i a — g a u s i a u g e r t i 
vandens . 

Vanduo ta ip pat re ikal ingas 
v i ršk in imui ir medžiagų apy
kai ta i k ū n e . Nors vanduo y ra 
pigiausias ir re ikal ingiausias 
kūnui skystis , kad ir protingas, 
bet neišmint ingas žmogus, ypač 
senesnys i s , jo neger ia k iek 
tu rė tų . Ki t a s save žaloja, ger
damas nuodus: kavą ,,be ka-
feino" tokią (pastaroji dabar jau 

įrodyta, kad irgi kenkia, nes 
didina blogojo cholesterolio 
kiekį), alų, pepsus, degtinę... 

Iš kraujo maistas eina mitybai 
visų celių, kur ios enzimų 
pagalba maitinasi. O kraujas 
yra didžia dalimi vanduo. 

Vanduo padeda reguliuoti 
kūno t empera tū rą ; prakai
tavimu esti mažinama kūno 
šilima — vandens garavimas 
nuo odos šaldo kūną. 

Vanduo vilgo sanarinių kaulų 
paviršius ir saugo juos nuo iš
dž iūvimo. O ka ip dažnai 
žmonės, ypač moterys, skun
džiasi „artri tais, burzitais..."' — 
turi sudžiūvusius sąnarius, nes 
negeria pakankamai vandens. 
P i r m a s da lykas , ką tokios 
turėtų daryti — tai sąnarius 
suv i lgy t i , g a u s i a i ger iant 
v a n d e n s , m a u d y m u juos 
vandenyje ir jų išjudinimu, 
i š l a n k s t y m u , išgimnastika
vimu. Toks elgesys yra geriau 
šias patarnavimas sąnariams. 
Bet tu rask tokį artritiką, ypač 
ar t r i t ikę , k u r i minėtą gera 
darbą savo sąnariams atliktų — 
nė su didele žvake tokių nerasi 
mūsų aplinkoje. Artritikai visi 
kaip vienas prašo „vaistų nuo 
artričio". Išskyrus aspiriną kai 
kuriais tokios ligos atvejais, 
jokie kiti vaistai nuo artrito 
nepadeda, nors jų gamintojai at
daromis gerklėmis juos visiems 

persą. - • 

V a n d u o re ika l ingas net 
ir k v ė p a v i m u i 

Mūsų plaučiai turi būti su
vilgyti vandeniu. Per dieną pra 
randame apie pusę kvortos 
vandens vien iškvėpuodami ora 
O kas daug kalba — tam dar 
daugiau reikia gerti vandens. 

N e g a u d a m a s pakankamai 
vandens , k ū n a s nepajėgia 
t inkamai atlikti savo darbą, 
kuris yra labai gyvas ir su
dėtingas. Tada žmogus ima 
skųstis įvairiausiais negala
vimais, o j a m reikia ne vaistų, 
bet daugiau vandens. 

Dr. Howard Flaks, kuris Cali-
fornijoje studijuoja žmonių 
nutukimą dėl persi valgymo, 
tvirtina, kad vandens trūkumas 
k ū n e d id ina riebalų kiekį. 

Sodybietifl Edmundas Paulauskas pradoda kalėdiškai puošti Lietuviosodybo 
kiemą 

Nuotr jnž Juozo Slaboko 

Žurn Zuzana Juškevičienė Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje praneša, 
kad ji Į viena leidinį suredaguos 
tuziną Alvudo pedagoginių raštų. 

Nuotr. inž. J u o z o S l a b o k o 

menkina raumenų tamprumą — 
tonusą ir jų dydį. sumažina 
virškinimo organų veikimą ir 
didina kenksmingų liekanų 
laikymąsi kūne, o taip pat gau
s ina sąnar ių ir r a u m e n ų 
skausmą, ypač po darbo ar 
mankštos. Jei žmogus negeria i 
pakankamai vandens, kūnas 
ima jį taupyti — sulaikyti kiek 
jo dar randasi kūne. Dėl to 
nukenčia visų kūno dalių veiki
mas. Tada žmonės lekia į vais
tines, perkasi įvairių niekų be 
recepto, mėgindami save gydyti, 
o apie tikrą tokiu atveju vaistą 
— vandenį nė v ienas net 
neužsimena. 

Vanduo p a d e d a svorį 
numes t i 

Scottsdale Arizonoje dirbąs dr. 
Donald Robertson sako, kad pa
k a n k a m a s k iek i s i šger to 
vandens padeda svorį numesti. 
Kai žmonės nori numesti per 
didelį svorį, bet negeria pakan
kamai vandens, jų kūnas negali 
reikiamai tvarkytis su riebalais. 
O riebaluose yra taupomi skys
čiai, tad kai kūnas jų nepakan
kamai gauna, ir svoris laikosi, 
nes vanduo daugiau sveria už 
riebalus. Tada noras atsikratyti 
svorio eina niekais. 

Kiek v a n d e n s r e ik i a 
išgert i p e r p a r ą ? 

Žinotina, kad daug vandens 
gerti turi ne tik riebūs žmonės, 
bet ir sveikieji — visi gerkime 
po dešimtį 8 uncijų stiklinių 
vandens per parą. Taip pataria 
dr. Flaks ,-r visi kiti, tą reikalą 
žinantys gydytojai. O riebūs 
žmonės ir tie, kurie daug dirba 
— mankštinasi a r kurie gyvena 
šiltame klimate turi išgerti dar 
vieną stiklinę daugiau kiekvie
nam 25 svarų kūno svorio per
viršiui. Jei sveri 160 svarų ir 
sunkiai dirbi ar daug mankš
tiniesi — išgerk 13-14 aštuonių 
uncijų stiklinių vandens per 
parą. 

Aišku, tūlas mūsiškis čia tuo
jau šiaušis, protestuodamas, 
kad neįmanoma tiek daug 
vandens išgerti. Bet jie nieko 
nesako, kai tūlas lietuvis dar 
daugiau alaus išgeria. Siame 
re ika le visiems l i e tuv iams 
reikia atgimti sveikaton: vietoje 
nuodų, gerti geriausią vaistą — 
vandenį gausiais kiekiais. 

Žinoma, negalima, kaip dr. 
Flaks paaiškina, išgerti 3-4 stik
lines vandens iš karto ar per 
vieną valandą. Dešimtį stik
linių vandens reikia išskirstyti 
per visą parą kol nemiegi. 
Suprantama, kad negerai daro 
bare sėdėdamas l ietuvis ir 
nuolat alų maukdamas. Bet ir 
čia reikia išminties. Jei sergi 
kokia liga, visuomet pasiklausk 
savo gydytojo, ar sirgdamas gali 
t a i p d e š i m t i m i s s t i k l i n i ų 
vandens gerti. Čia rekomenduo
jamas vandens gėrimas taiko
mas sveikiems. 

O k a i p su t u o d a ž n u 
bėgimu išv ie tėn? 

Kai kas pastebės, jog jei jis 
gers tiek daug vandens, turės 
nuolat bėgti į vonios kambarį. 
Yra patirta, kad šlapimo pūslė 

y ra labai jautr i padidėjusiam 
kiekiui skysčių kūne: pradžioje 
reikės dažniau šlapintis, bet po 
kelių savaičių pūslė pripras prie 
d ide l io skysč ių k i e k i o i r 
nebereikės taip dažnai šlapintis. 

Ir nepamirškime, kad su tuo 
d a ž n u š l ap in imus i m e n k a s 
vargas, vieni niekai, palyginus 
su tomis negerovėmis, kur ios 
a te ina žmogui mažai vandens 
geriant. Todėl visi išmintingieji 
padėkime mažiau išmint ingam 
o r i e n t u o t i s š i a m e r e i k a l e . 
Dėkime visas pas tangas , kad 
t ū l a s pens in inkas bū tų nu
te ik tas d a u g gerti vandens a r 
vaisių sunkų bei t r i s k a r t u s per 
dieną valgytų sriubų, ka ip mes 
kadaise, Lietuvoje gyvendami, 
valgėme ir niekada kietų vidu
rių neturėjome. 

Kiek v a n d e n s y r a k i tuose 
gėr imuose? 

Yra sk i r tumas t a rp na tū ra 
l a u s v a n d e n s i r t a r p k i t ų 
gėrimų, kur ie t u r i vandens . 
Vanduo saldžiuose gėrimuose, 
ka ip Coca-cola ir k i tokiose 
rūšyse, o t a i p pat ir aluje, kavo
je , tikroje arbatoje a r degtinėje 
y r a n e s v e i k a s . A l u s t u r i 
vandens, bet tur i ir alkoholio, 
kur is y ra kenksmingas kūnu i . 
Kolos, kava , arbata turi kofeino, 
ir jis kenksmingas sveikata i . 

B l o g i a u s i a , k a d ž m o g u s 
pr ip ran ta prie minėtų k ū n u i 
kenksmingų skysčių ir p a m e t a 
skonį g rynam vandeniui . Taip 
ir amerikiečiai gyvena, gerdami 
vien kolas , kavą, šaltą arbatą. 
Be to, svarbu gert i papras tą 
vandenį, o ne l ietaus, a r distil-
liuotą. Lie taus vanduo k r e n t a 
kar tu su ore esamomis priemai
šomis, todėl toks vanduo ne-
gert inas, nežiūrint, kad bus jį 
geriančiųjų aplink mus . Turė
kime kiekvienas savo nusi
statymą, paremtą mediciniška 
tiesa, o n e kokio kaimyno pra
s imanymu. 

Bus d a r ir tokių, kur ie p i rks 
iš krautuvių vandenį, kur ie toli 

važiuos parsivežti šaltinio van
dens, bus kurie sniegą tirpins, 
ledus lydins ir gers jų vandenį. 
Tai vis elgesiai kaip tų religinių 
sektantų. Mes visi žinokime, 
kad vaisių sultys, geriau nesal
džios (ypač cukralige sergantieji 
saldžių sunkų turi vengti) yra 
geras pakai ta las vandeniui . 
Geri vandens pakaitalai vaisiai 
ir daržovės, o ta ip pat liesas pie
nas bei visokiausios sriubos (tik 
ne kaulų ir ne raudonos mėsos 
bulionai) — geriausiai pieniškos, 
vaisių, daržovių. 

Iš krano vandenį galima iš
virinti ir atšaldžius gerti . Tada 
nuosėdos n u s ė s i r k ū n a n 
nepateks. Bus tokių, kurie tvir
tins, kad tik grynas vanduo valo 
kūną. Palikime tokius ramybėje 
— tegul jie grynu vandeniu 
„valo" savo kūną. Mes būkime 
realistai: jau ir taip dabar pen
sininkas negeria pakankamai 
vandens, o jei jam patarsime 
vandenį pirktis, virintis ar iš 
šaltinio semtis —jis visai nuo jo 
atsisakys. 

Taigi, visi mes imkime gyve
nimiškai egltis: gerkime vaisių 
sultis, kurie kokias mėgstame; 
valgykime sriubas būtinai tr is 
kartus dienoje; valgykime kuo 
gausiausiai vaisių ir daržovių 
įva i r iaus iuose pavidaluose . 
Vietoje tikros kavos ar tokios ar
ba tos , g e r k i m e va i s ių a r 
uogienių a rba tą . Taip pa t 
venkime ir kavos be kofeino. 
Visai į burną neimkime alaus, 
degtinės ir kitokių svaigalų. 
Atgimkime t ikrai alvudiškai 
veiklai: be rūkalų ir svaigalų 
Alvudas įsigijo mil i joninės 
vertės pastatus ir juose už pusę 
normalios kainos a r dar už 
mažesnę bei visai veltui 32 bu
tuose užlaiko saviškius, kurie 
turi jaukią, mielą, ,lietuviš-
ką-kultūringą aplinką ir pa-j 
tenkinti leidžia savo saulėlydžio! 
d i enas . J i e m s d r a u d ž i a m a 
rūkyti ir girtauti . Kviečiame 
visus pavienius ir organizacijas 
atgimti pamažu į sveiką gėrimą, 
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tokį maistą ir elgesį: gyvenimas 
yra t rumpas, todėl mes visi 
tur ime kuo išmintingiau juo 
naudotis vien gerą darydami 
sau, ki tam ir aplinkai. Keliau
dami į mažiau ku l tū r ingus 
kraštus, visai negerkite papras
to vandens: tik iš butelių ir 
valgydami tik nuluptus vaisius, 
didinkite vandens kiekį. 

Atvykusi iš tėvynės mūsiškė 
aiškina, kad ji pasigydžiusi iš vi
sokių turėtų negalių, vien t iktai 

po dieną kas savaitę badavusi 
t ik gryną vandenį gerdama (nė 
sunkų nenaudodama). 

Miesto ligoninėje dirbąs, savo 
ofisą v i d u r m i e s t y j e t u r į s 
amer ik ie t i s gydytojas tv i r t ina , 
kad jis savo pacientams, tu
r in t i ems kietus vidurius, pa
t a r i a : duok 25 dolerius už šį 
receptą : išgerk kasd i en po 
dešimt stiklinių vandens. Dau
giau tuo reikalu kitą kartą. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, FL 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KATALIKIŲ M O T E R Ų 

VEIKLA 

Vasaros dienelėms baigiantis, 
grįžta veikėjų noras visuome
nėje veikti . Perei tas Kata l ik ių 
Moterų sąjungos kuopos susirin
kimas praėjo nuostabiai gražiai. 
Dalyvavo visos narės ir nustebi
no dvi narės — Sally Zupka ir 
Veronika Pleskienė, sugrįžusios 
į kuopą. Įsirašė per susirinkimą 
Stella Dovydaitis, Zuzana Pu-
pienė. Rozalija Plepys, Ona 
Semalevičienė ir po susirinkimo 
Irena Diktanas. 

Susirinkimą a t ida rė pirm. 
Donna Kamm ir, kadangi susi
r i n k i m a i v e d a m i a b i e m 
kalbomis, paparaše, kad Angelė 
Shukis sukalbėtų maldą lietu
viškai. Protokolą p e r s k a i t ė 
Angelė Shukis, Louise Sprin
džiūnas davė finansinį raportą 
ir pa tarė , kad pinigai būtų 
padėti į „Kasą" dėl patogumo. 
Raportai buvo pr i imti , ir finan
sų sekretorė Valeria Leščinskas 
pristatė naujas nares , kurios 
buvo maloniai priimtos plojimu. 

Susirinkimas buvo metinis , 
buvo i r naujos v a l d y b o s 
rinkimai. Valdybon įėjo Angelė 
Shukis protokolų sekre to rė 
Valeria Leščinskas — finansų 
sekretorė, Louise Sprindžiūnas 
— iždininkė. Kadangi pirminin
kė yra išbuvusi valdyboje 15 
metų, ji norėjo, kad ją atleistų 
iš pareigų, bet jos neklausė todėl 
pasiliko t ik laikinai . 

Svars tant naujus re ikalus , 
pirmininkė priminė, kad yra 
užprašytos šv. Mišios uš sielą 
a.a. kun. Tado Degučio ir prašė, 
kad, kam laikas leis, pamaldose 
dalyvauti . Kun. Degutis buvo 
pirmasis Šv. Kazimiero Misijos 
klebonas, labai nuoširdus ir 
atliko daug gerų darbų. 

Valeria Leščinskas pateikė 

naują min t į : r uoš t i k u n . 
Kęs tuč io T r i m a k o naujos 
knygos sutikimą. Ji perskaitė 
knygą, labai įdomi „Aš kviečiu 
pas save". Narės trumpai pas
varstė naują mintį ir paliko, kad 
L. Leščinskas susižinotų su 
autorium ir, turint visas de
tales, praneštų valdybai nu
spręsti. 

Susirinkimas baigtas pirmi
ninkei sukalbant maldą angliš
kai. Kitam susirinkimui pirmi
ninkė kvietė pas save, prade-' 
dant Naujus Metus, bet pasi
rodė, kad dėl transportacijos 
nebūtų patogu, todėl susirin
kimas įvyks Florida Power 
patalpose, 575 - 75 St., St. 
Petersburg Beach, sausio 4 d., 
ketvirtadienį, 1 vai. po pietų. 
Programoj iš New Port Richey 
viešnia Sherry Fulton, lietuvė 
mokytoja, ska i tys paskaitą 
angliškai — „Kaip aš atradau 
savo t au t ines šaknis" . Bus 
pasivaišinimas ir laimėjimai. 

Po susirinkimo buvo pasivai
šinimas paruoštas Emilės Mika
lauskienės, Vandos Gruzdis, 
Valerios Leščinskas, Elenos Vil
nis ir Louise Sprindžiūnas. Po 
p a s i v a i š i n i m o buvo visos 
nufotografuotos ir ta ip baigėsi 
gražus susirinkimas, pirminin
kei padėkojus visoms atsilan
kiusioms. 

APGAILESTAUJAMA 
„MOTERIS" 

Sekant spaudą pastebėjome, 
kad nustojo ėjus „Moteris". Vi
sai suprantame Kanados Kata
likių mote rų organizacijos 
situacijos rimtumą, nes organi
zacijos žurnalas — tai organi
zacijos pulsas, kuris paliečia; 
pačią širdį viso veikimo. 

Mes A.K. Moterų sąjungos 
narės užjaučiame savo seses 
lietuves kanadietes. 

Donna Kamm 

DR. ŽIBUTE 7APARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

A k l L LIGOS C HIRLR'.-MA 
l ė * rast Superior. Suite 402 

Valjudos pagal susitarimą 
I ei. - 337-1285 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Hoiy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr.. ketv . penkt. nuo 12 iki 6 v v 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORO MEOICAL BUILOING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nech rurgims išsiplėtusių venų 

•• hemoroidu gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel . 585-2802 

Valandos pagal sus'tanmą 
Penkt.. arrtr. ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

• 2659 W 59th St Chicago. IL 
Tel. 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL. 
Tel. 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 3 vai vak 
'šskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave.. Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd , Chicago. IL 

Tel. 565-2960 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILOING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tel. RE 7-1168: 
Rezid. 385 4811 

Or. Tumasonio kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. te l . L U 5-0348; Rez. PR 9-5532 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm. ir ketv. 12-4 

6-9: antr. 12-6. penkt. 10-12: 1-6 

Kab. tel. 471-3300; rez. 442-8297 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm . antr ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Te l . 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgin, III. 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 . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. — Te l . 737-5149 

Vai pagai susitarimą 
Palos Vision Center. 7152 W.127th St. 

Palos Hgts . III Ketv vai 3-6 v.v. 
Tel . 448-1777 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

Tel . 434-1818 — Rez. 852-0889 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 
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DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71 st St., Chicago, III. 

Tel. : 438-0100 
11800 Southwe«t Htghway 
Palos Helghts, III. 60483 

(312) 361-0220 (312) 361-8222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel . 776-2880, rez. 448-S54S 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Stalinistai okup. Lietuvoje 

TEBĖRA ĮŽŪLŪS 
„Lietuva ir visas Pabaltijys 

yra ne tik šalies dėmesio centre. 
Pranešimais iš Lietuvos, Latvi
jos, Estijos mirga viso pasaulio 
spauda. O situacija išties labai 
sudėtinga ir pavojinga. Atku
riamos įvairios buržuazinės 
visuomeninės-politinės ir dargi 
ekonominės struktūros, tarp jų 
ir politinės partijos. Ekstremis
tinių opozicinių grupuočių j 
lyderiai neslepia savo ketinimų Į 
kuo greičiau prasibrauti į 
valdžią ir atkurti buržuazinę 
santvarką. Sąjūdžio lyderiai vis 
atkakliau perša mintį apie Lie
tuvos išstojimą iš Tarybų 
sąjungos, apie „suvereniteto", 
„nepriklausomybės" atkūrimą. 
Kai kurie Sąjūdžio lyderiai jau 
vis atviriau pripažįsta, jog tai 
grįžimas į 1939-1940 metų pra
džios statusą, t.y. į buržuazinę 
Lietuvą". 

Šitokias ir panašias mintis pa
skelbė okup. Lietuvoje pradėtas 
leisti laikraštis „Lygūs ir drau
ge". Eina lietuvių ir rusų 
kalbomis 10,000 egz. tiražu. Lei
dėjas ar redaktorius oficialiai 
nepasirašo, bet iš teksto matyti, 
kad jį leidžia „Tarybų valdžios 
Lietuvoje gynimo komitetas", 
įsteigtas stalinistų — aktyvistų 
grupės rugpjūčio 18 d. Organi
zacijos tikslas daryti viską, kad 
„laisva socialistinė Lietuva 
klestėtų laisvų tarybinių 
respublikų sąjungoje". Naujoji 
organizacija, be ko kita, pa
brėžia, kad „mes stengsimės 
savo laikraštyje paliesti tas 
temas, kurių beveik visiškai 
atsisakė oficialioji spauda. Mes 
kartu trauksime j dienos šviesą 
tikrąjį buržuazijos valdytos Lie 
tuvos veidą, nacionalistu 
bendradarbiavimą su hitleri
ninkais, jų piktadarystes karo ir 
pokario metais. Ginsime nuo 
nacionalistinių ekstremistų 
išpuolių visus dorus partijos ir 
Tarybų valdžios aktyvistus". 

Tačiau ne vien minėtame 
stalinistų laikraštyje, bet ir 
oficialioje spaudoje neretai pasi
sakoma prieš nepriklausomos 
Lietuvos idėjos kėlimą. Stali
nistai reiškiasi ir įvairiais kitais 
būdais. Jie dar yra užėmę 
daugybę svarbių valdžios postų 
centre, rajonuose, partijoje. 
Turėdami daugybę valdžios 
priemonių, tyliai, bet tvirtai 
sabotuoja „pertvarką", maisto 
ir kitų gėrybių paskirstymo sis
temą, kovoja prieš rusifikacijos 
stabdymą, prieš lietuvių kalbos 
paskelbimą valstybine, prieš re
formas švietimo srityje ir kitur. 
Jų aktyvistai naktimis nu
griauna lietuvių atstatytus tau
tinius bei religinius paminklus 
ar jų įrašus užteplioja raudonais 
dažais. Rašo anoniminius laiš
kus, šmeižia Sąjūdžio darbuo
tojus, grasina net nužudymu kai 
kuriuos veikėjus. Stalinistų 
vadovai pasistengė į savo pusę 
patraukti nemažą dalį Lietuvos 
rusų ir lenkų. Jie sukūrė orga
nizacijas „Jedinstvo-Jednošč". 
Yra duomenų, kad jie veikia su 
Maskvos ir Varšuvos palaimi
nimu ir daro viską, kad Lie
tuvos žmonės nebūtų vieningi, 
būtų ištikimi „centrui" Mask
voje. 

Stalinistams nepatinka ir pro
jektuojamas Lietuvos kelias į 
ekonominį suverenumą. Jie 
visais būdais stengiasi įrodinėti, 
kad Lietuva negalės be Mask
vos subsidijų išsi laikyti . 
„Kauno tiesa" paskelbė vienų 
ekonominių svarstybų Vilniuje 
rusų ekonomisto iš Kazanės A. 
Šagdijevo grasinimą lietuviams: 
„Gelbėkitės, kas galit! Neiš
degs! Jūs neturite prielaidų 
optimizmui. Kas laukia Lie
tuvos pasaulinėje rinkoje? Bus 
dar blogiau ir labiau nepaken
čiama Negabu atimti jūsų tei
sė? žaisti šiame žaidime, bet per-

VEL APIE LIETUVOS LENKUS 

spėti galiu: jūs jame nelaimėsi
te. Tai nulemta!" O kitas rusų 
ekonomistas, polemizuodamas 
su Lietuvos atstovais, nurodė, 
kad Maskva išlaiko Lietuvą: 
„Lietuva žinda Rusijos krūtį, o 
kartu ir ją kandžioja". Jis 
nepaminėjo skaičiais, kiek daug 
gėrybių Lietuva nuolat atiduo
da Rusijai ir žymia dalimi ją 
maitina. 

Kaip žinome. Lietuva po karo 
buvo gerokai kolonizuota 
rusais. Ir dabar į ją atvyksta 
rusai bei gudai, ypač karo vete
ranai, kuriems butai teikiami 
be laukimo eilėje. Rusai 
teisinasi turį teisę pasilikti Lie
tuvoje, nes ją „išvaduojant" 
1944 m. žuvę 80,000 raudonar
miečių. Taigi „išvadavo", bet 
„išvadavę" užmiršo išeiti; Lie
tuvoje gerai įsitaisė, užėmė 
aukštas pozicijas įstaigose, 
įmonėse. Ilgus dešimtmečius 
juos vadino „išgelbėtojais", bet 
dabar tikruoju vardu — koloni
zatoriais. 

Šiuo požiūriu įdomus Ivano 
Kučerovo rašinys, paskelbtas 
..Lygūs ir drauge" laikraštyje. 
Bet kas tas Kučerovas ir kode i 
jis turi teisę pamokslauti lie
tuviams? Gimęs 1929 m. Smo
lensko srityje, 1953 m. baigė 
Minsko teisės institutą ir dirbo 
kriminalistikos tyrimo laborato
rijoje. 1968 m. buvo atkeltas į 
Lietuvą ir nuo to laiko dirba 
dėstytoju Vilniaus partinėje 
mokykloje. Yra parašęs rusų 
kalba keletą darbų ir net eilė 
raščių. Polemizuodamas su V. 
Trinskiu, jis, be ko kita, rašo, 
kad dabar Lietuvoje „šmeižiami 
proletarinių revoliucionierių 
vardai, vyksta gėdinga bacha 
nalija, keičiant gatvių, aikščių, 
miestų pavadinimus, nukeliami 
paminklai. Netgi prieš Lenino 
atminimą užsimota! Pašiepia
mu tonu klausiama: o ką jis 
davė Lietuvai?... Liaupsinami 
buržuazijos veikėjai ir vienkie
mių gyventojų ideologija... Ra
šoma ir kalbama, tarsi ir ne
buvo revoliucinio judėjimo Lie
tuvoje, nebuvo Liaudies seimo ir 
jo dokumentų. Reikalaujama iš
vesti iš respublikos ,okupacinę" 
kariuomenę". Pasisakę prieš 
lietuvių vedamą akciją Molo-
tovo-Ribbentropo pakto reikalu, 
šis „didysis Lietuvos draugas" 
minėtame rašinyje pateikia 
Lietuvai tokius grasinimus: 
„Objektyviai grįžti į 1939 metus 
neįmanoma, kadangi tai reikštų 
iš esmės reviduoti Europos vals
tybių sienas. O jeigu abstrakčiai 
įsivaizduotume tokį regresą, tai 
Lietuvą matytumėm likusią be 
Vilniaus ir Klaipėdos regionų. 
Ir nereikia turėti per didelių 
save raminančių vilčių, kad 
pasiseks išsiderėti ,geresnes' 
sąlygas: tarptautinės sutartys 
yra griežtos". 

Str. pabaigoje Kučerovas pa
remia mintį, kad kai kurioms 
lenkų gyvenamoms Lietuvos 
sritims reikią suteikti „auto
nomiją" ir eina dar toliau: „Iš 
šito taško reikia išeiti ir spren
džiant klausimą dėl Žemaitijos. 
Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalki
jos autonomijų". Vadinasi, 
pagal romėnų posakį, „divide et 
impera" (suskaldyk ir valdyk). 
Taip pamokslauja mums žmo
gus, gimęs Rusijoje, atsikėlęs į 
Lietuvą, čia gavęs gerai 
apmokamą darbą, puikų butą 
(Lietuvoje dabar sakoma ,.gyve 
namąjį plotą"), turįs teisę „ap 
sisprekinti" spectorguose ir 
daugelį kitų privilegijų. 

Reikia pastebėti, kad tokių 
I ..kučerovų", „ivanovų" Lie

tuvoje yra daug, nors Lietuvos 
lenkų ir rusų tautine* mažumas 
iš esmės kal t int i netenka. 
Nežiūrint didelių kliūčių bei 
sunkumų, Lietuva žengia į 
nepriklausomybę. 

b. kv. 

Skundžiasi „tuteišai" kiek
vienam Lenkijos turistui sunkiu 
gyvenimu, ypač dabar, siekiant 
Lietuvai suvereninių teisių bei 
įvedus lietuvių kalbą valsty
bine. 

Graudžias ašaras ir kiek 
pagiežos lietuviams išliejo 
savaitraščio „Tygodnik Pow-
szechny" bendradarbis Marek 
Sarjuš-Volski", aplankęs mūsų 
sostinę ir Lietuvos „tuteišus". Jis 
tuoj pat mato lenkiškų leidinių 
trūkumą, lenkiško laikraščio 
(mat Červony Štandar yra Lie 
tuvos KP oficiozas — K.B.), 
lenkiškų televizijos laidų. 
Pereiti į valstybinę lietuvių 
kalbą lenkams yra labai sunku, 
kadangi daugumas vaikų, ne 
sant lenkiškų mokyklų, lankė 
rusiškas. Lenkai nesimokė 
lietuviškai, kadangi nematė 
reikalo. Mat, su rusų kalba 
galima žymiai toliau „važiuoti". 

Į sukviestą lenkų jaunimo 
susirinkimą atsilankė tik keli 
jaunuoliai. Užmetama Lietuvos 
mylėtojų d-jos atstovams (prie 
jų priklausė ir laikraščio bend 
radarbis), kad jie rikiuojasi su 
„Sąjūdžiu". „Jeigu Varšuvos 
atstovai atvyko kalbėtis su 
lietuviais tegul jie eina pas juos, 
o mus lenkus palieka ramybėje. 
Mes siekiame autonominių 

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

apylinkių, kuriose galėsime 
oficialiai naudoti lenkų kalbą, 
kabinti lenkiškus užrašus ir t.t. 
Savo gyvenimu pasirūpinsime 
patys, kadangi lenkiškas 
vietoves lietuviai visiškai 
apleido, jomis nesirūpina" — 
kalbėjo jaunuolia;. 

Savaitraščio bendradarbis 
toliau rašo, kad lenkiškų ap. 
gyventojai stengiasi patys puo
selėti savo lenkišką kultūrą, 
švietimą, socialinę globą, ligoni
nes — viską, kas priklauso prie 
kasdieninio žmogaus gyvenimo. 
Jie taip pat nori steigti savo 
kooperatyvus, siekti to paties, 
ko iš Maskvos siekia lietuviai. 
Pasirodo, kad Kremlius palan
kiai žiūri į lenkų norą. Pasi
kalbėjime su lenkų mažumos 
deputatu aukščiausioje tarybo
je Jonu Ciechanavičium 'Gudi
joje gimęs Ivan Tichonovič, 
išrinktas N. Vilnios ap. Jis 
pareiškė, kad lietuviams gyven
ti vieta yra tik prie Volgos! — 
K.B.1 Jakovlevas yra pasakęs — 
„eto priekrasnoje dielo — tai 
gražus dalykas".. 

Lenkas toliau sako, kad 

Po Kr. Donelaičio mokyklų madų parodos „Miesto sapnai". Iš kairės: Rubi-
ja Jasinevičienė, tėvu k-to pirm. J. Augius, organizacinio k-to pirm. R. 
Musonvtė ir mokvklų direktorius J. Širka. . . 

Nuot; J . Tamulaičio 

lietuviai niekuomet nesutiks, 
kad Vilnius būtų apsuptas 
lenkiškom autonominėm apy
linkėm (ar lenkai sutiktų, jeigu 
Varšuva būtų apsupta vokiš
kom autonominėm ap? — K.B.) 
Girdi, lietuviai bijo lenkų kul
tūros liekanų Vilniuje, trindami 
ją visom galimom priemonėm. 
Net ir pačiame Vilniaus u-te 
„ l i k v i d u o t i " visi lenkiški 
užrašai, atimant net Stepono 
Batoro vardą. Spaudos bendra
darbio nuomone, l ietuviai 
nenori suprasti, kad lenkai 
negalvoja grįžti į Vilnių kokiu 
nors Želigovskio įpėdiniu. Bet 
lietuviai taip pat neturėtų 
užmirš t i , kad jų k u l t ū r a 
sužydėjo lenkų kalboje (sic!). 

Lietuvių atstovai Maskvos 
aukščiausios tarybos sesijoje 
stipriai rėmė totorių bei Volgos 
vokiečių reikalavimus. Ir pas 
save lietuviai nori turėti vie
ningą visuomenę, remiančią 
Lietuvos suverenitetą. Tad 
lietuviai savo valstybėje nori 
matyti t ik lietuviškus lenkus. 
Lietuviai nepriešingi kultūrinei 
autonomijai, tačiau niekuomet 
neleis lenkams siekti kokių nors 
autonominių sričių. 

Lenkai kaltina lietuvius, kad 
jie, mesdami nuo savo pečių 
stalinizmo jungą, dabar patys 
naudoja Stalino metodus Lie
tuvos mažumoms. Lietuviai ne
sistengia pakeisti „atmosferos", 
nesistengia pašalinti naciona
lizmą. Nenuostabu, kad girdimi 
balsai: „kai lietuviai į savo 
rankas paims visą valdžią — 
mums lenkams teks bėgti Len
kijon". 

, ,G in ta ro" viešbutyje jį 
aplankė pilvotas rusas (atrodo, 
kad du kambariai turi vieną 
vonios kambarį — K.B.). Prisis
tatė jis kaip Drozdov-Jevgienij 
Andrejevič. Tris valandas prie 
konjako bonkos kalbėjosi du sla
vai (apie „drušbu ir sudbie 
narodov") . Rusas Vilniuje 
gyvena 40 m. Paklaustas pro
fesijos jis paprašė lenko ją 
įspėti. Laikraštininkas juokais 
pasakė — KGB, „Molodiec" — 
pasakė rusas. Tačiau tas „šau
nuolio" žodis dar nereiškė tvir
tinimo ar paneigimo. Jis atėjo į 
lenko kambarį pasakyti tik 
vieną: lietuviai turi ginklus. 
Jeigu kas nors turėtų įvykti 
(pšyšlo co do čego) — Vilniaus 
įgula yra visuomet pasiruošusi 
(juk 16 Vasario proga Kaunas ir 
Vilnius buvo apsupti tankų — 
K.B.) 

Savo rankose lenkas laiko 
„Sąjūdžio" laikraštį. Viena pusė 
l ie tuviška, k i t a lenkiška. 
Rašoma, kad vienintelė viltis 
lenkams tai bendradarbiavimas 
su lietuviais. J is kalbėjosi su 
Jonu Ciechanovičium. Paklaus-

JUBILIEJINIAI IR 
REKORDINIAI 

FOTOGRAFIJOS METAI 
Po nesėkmingų bandymų ir 

ryžtingo patvarumo pagaliau 
prancūzui Daguerre pavyko pa
daryti foto nuotrauką. Nors ji, 
vertinant šių dienų akimis, ne
buvo tobula, bet pradžia buvo 
padaryta. Tai buvo prieš 150 
metų. Kokią pažangą ir kokią 
reikšmę fotografija turi mūsų 
gyvenime, kalbėti nereikia — 
kiekvienas tai žino. 

Jau šio šimtmečio pradžioj 
buvo kovota, kad fotografija 
būtų pripažinta menu. Tada ir 
iškilo vardai, kaip A. Stieglitz, 
E. Weston, E. Steichen. Tai 
buvo fotografijos entuziastai, 
populiarintojai. Ir jie pasiekė 
savo tikslą. Šiandien beveik 
kiekvienas meno muziejus turi 

tas apie lietuvių vadą V. Lands
bergį, Gudijoje gimęs lenkas (jo 
vaikai mokyklą lanko Lietuvo
je — K.B.) jam atsakė: su Lands
bergiu neišlaikyčiau ilgiau ke
liasdešimties sekundžių. 

Kada lietuviai apleido aukš
čiausios tarybos posėdžių salę, 
Jan Ciechanovič ir antras lenkas 
atstovas Anicetas Brodavski 
liko savo kėdėse. Be abejo, tas 
labai patiko prezidiumui. Taip 
pat negalima užmiršti, kad 
Algirdas Brazauskas „darė 
viską", neprileisdamas lenko 
prie prašomo balso. 

Važiuodamas automašina į 
Lenkiją, savaitraščio bendra
darbis paskendo lenkų-lietuvių 
santykių painiavoje. Jis yra Lie
tuvos mylėtojų d-jos narys. Tad 
jo pareiga — įgyvendinti abiejų 
tautų gražų sugyvenimą, drau
gystę. Taigi — rėmimas arba 
lietuvių arba lenkų. Pirmas va
r iantas reiškia praradimą 
ištikimybės lenkų mažumoms. 
Vėl antras — apsunkina abiejų 
valstybių tolimesnio bendra
darbiavimo kelią. Be jokių abe
jonių jis pasirenka antrą bėgį — 
lenkišką kelią. Varšuva turi 
aiškiai Vilniui pasakyti, kad 
Lietuvos — Lenkijos santykių 
pagerinimui yra būtinai reika
lingas Lietuvos vyriausybės 
pažiūros pakeitimas į lenkų 
santykius Lietuvoje. 

Po A. Brazausko viešnagės 
Lenkijoje, spaudos praneši
muose lenkas nepastebėjo 
ženklų, rodančių bent 
mažiausius daromus bandymus. 
„Ar dar ilgai teks laukti, iki 
lietuviai suklups prie lenkiško 
akmens ir su žymiai skaudes
nėm pasekmėm, negu jos šian
dieną atrodo" — baigia lenkas 
savo platų pranešimą. 

Atrodo, kad tai lenko grasi
nimas mūsų tautai! 

fotografijos skyrių. Prie fotogra
fijos populiarumo prisidėjo įstai
gų dekoravimas foto nuo
traukomis. Sekant pavyzdžiu, 
ligoninės, bankai, gydytojų 
laukiamieji puošia savo sienas 
meniškomis nuotraukomis. 

Atsiradus susidomėjimui nuo
traukomis, atsirado ir jų 
paklausa. Meno galerijose šalia 
aliejinių paveikslų matyti vis 
daugiau fotografinės nuo
traukos. Didieji meno muziejai 
varžydamiesi sumoka stambias 
sumas už retas nuotraukas. 
Atsiradus paklausai, kyla ir 
kainos. Neseniai mirusio A. 
Adams nuotraukos prieš 10 
metų buvo pardavinėjamos po 
200 dol. Dabar sunku surasti 
pigesnių negu 2,000 dol. 

Christie's varžytynių namai 
New Yorke turi kiekvieneriais 
metais foto nuotraukų varžy
tynes. Šių metų įvaržytos sumos 
pralenkė visus ankstyvesnius 
rekordus. Viena neseniai miru
sio R. Mapplethorpe erotinė 
nuotrauka „Lydia" buvo par
duota už 33,000 dol. Priešvaržy-
tinis tos nuotraukos įkaina
vimas buvo tarp 15,000 ir 
18,000. Besimeilikaujančių vy
rų nuotrauka buvo įkainota 
tarp 12.000 ir 15,000. Meno dar
bų prekiautojas Ken Mazik 
sumokėjo 17,600 dol. Dėl savo 
nuotraukų tematikos fotografas 
buvo sukėlęs daug diskusijų. Jis 
buvo homoseksualas ir mirė nuo 
AIDS ligos. Nežiūrint to, Mazik. 
kuris įsigijo 5 iš 16 Mapplethor
pe darbų, ketina savo Mt. Dora, 
Florida, galerijoj suruošti 
kontraversinio menininko dar
bų parodą. 

1901 metais E. Steichen dary
tas britų dailininko portretas 
buvo parduotas New Yorko 
meno prekiautojui už 110.000 
dolerių. Brangiausiai buvo iš
varžytas A. Stieglitz debesų stu
dijų rinkinys, susidedąs iš 21 
nuotraukos. Nežinomas varžy
tojas telefonu nuvaržė kitus 
savo 396.000 dolerių pasiūlymu. 
Tai aukščiausiai įvertintas dar
bas fotografijos istorijoj. Pir
mykštis rekordas buvo E. Wes-
ton nautiliaus kiauto nuotrauka 
- 115,500 dolerių. 

Varžytynių metu buvo ir dau
giau netikėtumų. M. Bourke-
VVhite's Chrysler pastato nuo
trauka, įkainota tarp 20.000 ir 
25,000 dolerių, po atkaklių 
varžybų buvo parduota Kana
dos prekiautojui už 79.200 
dolerių. 

Galima spėti, kokie uždarbiai 
laukia po tokių investavimų. 

Edmundas Jakaitis 

BRAZILIJA 
KAZYS KARUŽA 

49 
Jau esame už miesto, važiuojame lygiais laukais 

ir netrukus atsidūrėme aeroporte. Sumoku šoferiui 5 
dol. amerikietiškais pinigais. Einu į stotį, pasiimu 
vežimuką, susikraunu daiktus ir vežu į laukiamąją 
salę atsisėsti. Visuose šonuose pilna suvenyrinių krau
tuvių, informacijos biurai, užkandinės ir daug bran
genybių krautuvių. Stotis — dviejų aukštų, graži ir 
moderniškai įrengta. Važinėju ir žioplinėju, kaip ir kiti 
turistai keliauninkai. Kur tik pasisuku, viskas įdomu 
pamatyti ir patyrinėti krautuvių prekių kainas, kurių 
daug prikrauta krautuvėse ir vitrinų languose. Čia 
vaikštinėja japonų, amerikiečių, braziliečių ir kitų vals
tybių turistų. 

Jau 12 vai. nakties. Žmonės dar siuva po stot}, dalis 
išskrido lėktuvais, kai kurie snaudžia ant kėdžių susė
dę, savo daiktus pasidėję šalia. Visi laukia savo eilės. 
Žinoma, galėjau duoti j apsaugą savo „čemodanus", bet 
prisibijojau, kad kas „nenudžiautų", nes juose įdėjau 
brangias nupirktas lauktuves moterims. Daiktus 
laikau visą laiką prie savęs, nes vagių stotyjo pilna, 
reikia gerai apsidairyti. 

Einu prie japonų Air Lane, bet dar per anksti. 
Lėktuvas į Los Angeles turi išskristi 3 vai. ryto. o bilie
tus pradeda tikrinti 30 min. prieš išskridimą. Turiu 
laiko daugiau valandos. Važiuoju vėl apsidairyti į krau

tuves. Turiu dar gerą pluoštą kruzeirų. Todėl noriu juos 
prapirkti. Nusiperku 6 kg. didelių saldainių. Kodėl tiek 
daug pirkau? Man išvykstant į Braziliją, žmona 
pasakė: 

— Kazy, tu nieko man nepirk iš brangenybių, nes 
jų turiu. Būk geras ir nupirk man tų didelių saldainių, 
kurių anksčiau mums buvo atvežusi Marija Kindurienė 
iš Mogi de Cruzes. Tai bus geriausia man dovana... 

Na ir prisipirkau, parvešiu jai dovanų ne tik 
saldainių, bet ir gražių vertingų puošmenų... 

Apie 2 vai., einu prie japonų Air Lane ir stoviu 
eilėje. Tikrina bilietus graži japoniuke ir sako: 

— Duok bilietą ir daiktus. 
Mano daiktus užmeta ant guminio diržo, prisega 

numerius ir jie važiuoja į surinkimo vietą. Man teko 
primokėti prie bilieto 9 dol., nors mano bilietas pilnai 
apmokėtas iki Los Angeles. Laimei turėjau prie savęs 
50 dol! 

Kontrolierius, pavartęs ir paskaitęs pasą, parei
kalauja iš manęs išvažiavimo vizos iš Brazilijos. 

Nustebau, nes tos tvarkos nežinojau. Pamaniau, 
kad sutrukdys man laiką ir negalėsiu šituo lėktuvu 
išskristi į Los Angeles. Griebiausi už kišenės, turiu 
įvažiavimo, kontrolės sugadintą atsarginę vizą — 
lapelį, kurį paduodu kontrolieriui. Jis nieko nelaukęs, 
ir, mažai dėmesio kreipęs, pykšt, antspaudą ant paso, 
lapelį pasilieka, o pasą grąžina man. Per jo 
neapsižiūrėjimą aš laimingai be kliūčių praėjau. Taip 
pat tikrino kitas kontrolierius mažus daiktus: kitas 
kontrolierius braukė šonus, kojas, kūno dalis, tikrin 
damas, ar neturime ginklų. Praėjau viską tvarkingai 
ir einu į laukiamąją japonų lėktuvo salę, pilną lėk
tuvo laukiančiųjų. Per garsiakalbį praneša, kad mūsų 

lėktuvas vėluoja visą valandą laiko. Daugiausia skren
da japonai ir maža dalis amerikiečių. 

Praslinko ir ta valanda. Einame visa virtinė turistų 
ilgu koridoriumi, link didelių durų. Prie durų pristum
tas autobusas. Visi keleiviai sulipa i autobusą, kuris 
privežė prie Japan Air Lines lėktuvo. Jo uodegoje ma
tėsi lėktuvo simbolinis ženklas: raudonuojanti saulė. 
Viduryje — gandro galva su ilgu kaklu ir apačioje 
užrašas: JAL. 

Sudiev, Rio, žavingas miestas ir ta didinga ir gar
binga Kristaus statula, kur rymo metų metais grani
to kalne. Sudiev, gražioji Brazilijos šalis, po kurią 
važinėjau, skraidžiau ir aplankiau garsiąją Amazonę. 

Dar tamsu, nors jau 6 vai. ryto. Netrukus prašvi
to. Stiuardesės atnešė užkandžius, o pilotas pranešė, 
kad esame arti Los Angeles ir liepė pasiruošti. Kelei
viai subruzdo. Už 20 minučių jau leidomės. Visi 
suveržėme diržus. Lėktuvas taip ramiai slenka žemyn, 
kad nejutome, kada pradėjo riedėti nusileidimo taku. 
Geras pilotas. Saulutė šviečia, rytas gražus. 

Einu prie kontrolės ir muitinės. Stoviu eilėje su ki
tais keleiviais. Kontrolierius tikrina pasus ir uždeda 
antspaudą. 

Ziūriu,priešais ateina mano sūnus Šarūnas, jis par
vežė mane namo. Namuose mane sutiko žmona Jadvy
ga ir džiaugėsi, kad laimingai ir sveikas grįžau iš 
Amazonės ir Brazilijos. 

Sugrįžau laimingai ir sveikas po didelės ir įdomios 
kelionės, bet džiaugiuosi pamatęs vėl savo Vilią 

Trakus ir rojišką Los Angeles miestą. 

(Pabaiga) 

v 
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ŽVEJYS PAGAVO 
UNDINĘ 

Dr. Linas Mastis, atvažiavęs 
iš tolimo Syracuse, N.Y., apsi
lankyti ir pasisvečiuoti pas savo 
tėvus sol. Romą ir inž. Viktorą 
Masčius, gyvenanč us Hinsdale, 
IL., a ts i t ikt inai pateko į Gajos 
Pemkutės su Petru Bliūdžium 
vestuves 1988 m. birželio 4 d. 
Schaumburg , IL. Čia buvo 
supažindintas su vyr. pamerge 
Raminta Pemkute. pašoko su ja 
vieną šokį, kitą, trečią... Ryto
jaus dieną. Ramintos pakvies
tas. Linas dalyvavo dr. Kazio ir 
Irenos Pemkų namuose ir kieme 
surengtose giminėms povestu
vinėse vaišėse. Savo nuošir
dumu, paslaugumu, mandagu
mu žavėjo jis visus, o iš Ramin
tos akių galėjai matyti, kad jos 
širdyje jau rusena Linui meilė. 
Abipusė meilė, palaikoma be
veik kasdieninių pasikalbėjimų 
telefonu ir dažnų susitikimų, 
augo ne mėnesiais, o dienomis. 
Rezu l t a t a i — per K a l ė d a s 
sužadėtuvės, dar po pusmečio, 
1989 m. b'rželio 24 d., vestuvės. 

Vestuvių diena graži, saulėta. 
Vidudienį abiejų pusių giminės, 
draugai ir pažįstami pradėjo 
r inkt is prie Švč. M. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčios Br igh ton P a r k e , 
laukdami atvažiuojant jaunųjų 
ir pulko. Linas atvažiavo pir
miau. Raminta truputį vėliau il
gu ilgu, gal pusės bloko ilgumo 
<o gal t ik taip atrodė) limuzinu. 
Nematyta, neregėta. Su laukus 
jaunuosius ir a r t inant i s 1 vai. 
p.p., nieko kito nebeliko, kaip 
eiti į bažnyčią ir laukti iškilmių 
pradžios. 

Iškilmės prasidėjo lygiai 1 vai. 
p.p. Vargonais grojant K. Skais-
giriui, pirmiausia atėjo jauna
sis, tėvų sol. Romos ir inž." 
Viktoro Masčiu lydimas, ir lau
kė savo būsimosios. Dabar suėjo 
palyda: vyr. pabrolys Arūnas 
Pemkus ir vyr. pamergė Nida 
Pemkutė, pabroliai ir pamergės 
Gaja Bliūdžiūvienė su Petru 
Bliūdžium, Rita Bureikaitė su 
Linu Klygiu, M.D., Rasa Vesel-
kaitė su Eric Thiele, Mar tha 
Basile, DDS, su Larry Proven-
zano. Palydai praėjus, e ina jau
nosios tėvai dr. Kazys ir Irena 
P e m k a i ir g a l i a u s i a i l ė tu 
i š k i l m i n g u ž i n g s n i u , lyg 
plaukte plaukia, jaunoji Ramin
ta. Abu jaun ie j i . L i n a s ir 
Raminta, atsisveikinę su tėvais, 
eina į skirtą vietą prie altoriaus. 

Šv. Mišias atnašavo, jungtu
vių apeigas atliko ir labai gražų 
jungtuvėms ir jauniesiems pri
taikytą pamokslą pasakė kun. 
J. V a i š n y s . S . J . S k a i t i n i u s 
skaitė Gaja ir Petras Bliūdžiai. 
Per Mišias labai gražiai giedo
jo Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos choras, vadovaujamas A. 
Lino. ir sol. Dana Stankai tytė . 
Po Mišių j auno j i a b i e m s 
mot inoms į t e ikė po rožę. 
Jauniesiems besimeldžiant prie 
švč. M. Marijos statulos. Mirga 
Bankaitytė jautr iai kankliavo 
kanklėmis. Pro jaunąją porą 
bažnyčios prieangyje praėjo 
beveik visi. dalyvavę bažnyčioje, 
sveikindami juos ir linkėdami 
laimingo gyvenimo. Jaunuo
sius, išeinančius iš bažnyčios, 
pasitiko ne beriami ryžiai, o 
tunelis rankose laikomų balio
nėlių su Ramintos ir Lino var
dais. Jauniesiems pro tą tunelį 
. .oralindus", visiems šaukiant 
valio, balionėliai buvo paleisti ir 
nuplaukė padangėmis... Vienas 
kitas buvo pasiliktas atminimui 
rankose. 

Vaišes tolokai nuo Chicagos, 
Schaumburgo Marriott viešbu
tyje 6 v.v. Ligi jų pradžios dar 
beveik k e t u r i o s v a l a n d o s . 
Valanda kit;j pagaišus, jau 
l a ikas ir į tolima kel ionę 
- . " - ' : \ ; U p u " t o s ; ; n k K " . 

i:r 'jot'ija: vairuoja, k it; L'alimr 

dairyt is , susipažinti su artimo
mis Chicagos apylinkėmis ir -
svarbiausia — su jaunais ia is . 

Ramin t a Pemkutė, dabar jau 
Mast ienė, Irenos ir dr. Kazio 
Pemkų duktė , gimė Peorijoje, 
IL, bet paskutiniuosius kelioli
ka metų gyveno Sleepy Hollovv. 
IL, netoli Dundee ir Elgino, kur 
tėvas , vaikų ligų specialistas, 
verč ias i gydytojo p r a k t i k a . 
Raminta , baigusi pradinę ir 
aukštesniąją mokyklas Elgino 
apylinkėje, studijavo North-
western universitete Chicagoje. 
kurį baigė 1983 m. BA laipsniu 
iš biologijos. Persikėlusi į Illi
no is u n i v e r s i t e t o D a n t i s t ų 
kolegiją (College of Dentristry K 
čia gavo 1985 BS laipsnį, o 1987 
baigė universitetą Doctor of 
Denta l Surgery laipsniu su 
pagyrimu už klinikinius darbu.s. 
Baigusi mokslus, dirbo kaip 
d a n t ų gydytoja, versdamasi 
pr ivačia prak t ika šiaurinėje 
Chicagoje. 

Apie 15 metų kas šeštadien 
važinėdama į Chicagą (į vieną 
pusę esant daugiau kaip 50 
mylių), baigė visas lituanistines 
mokyklas Jaunimo centre: Da
r iaus Girėno, Chicagos aukš
tesniąją ir Pedagoginį institutą, 
visur būdama pirmąja mokine. 

R a m i n t a m ė g s t a knygą , 
tačiau pasižymėjo ir lietuviškoje 
veikloje, ypač atei t ininkuose: 
dvejus metus buvo moksleivių 
a te i t in inkų ir trejus metus stu
dentų atei t ininkų sąjungų cen
tro valdybose, organizuodama 
ne t ik vasaros, bet ir žiemos 
s t o v y k l a s bei k u r s u s , pa t i 
vadovaudama ir pravesdama 
įvairias programas. Priklausė 
„Ate i t ies" redakcijai, veikė ir 
J a u n i m o sąjungoje. Il l inois 
Arts Council suteikus galimybę, 
kar tu su komp. Dariumi Lapins
ku įrašė Kongreso bibliotekai 
li> tuvių l iaudies su t a r t i ne s 
skudučiais . 

Linas Mastis, sol. Romos ir inž. 
Viktoro Masčiu, gyv. Hinsdale, 
IL, sūnus , baigė North Central 
kolegiją BS laipsniais iš chemi
jos ir biologijos. Medicinos 
m o k s l u s ba igė St. George 
univers i te te Anglijoje, atlik
damas ten ir klinikine praktika. 
Vidaus ligų specialybės reziden
ciją at l iko Medicine and Den-
t is t ry universiteto New Jersey-
Ruger's klinikose. Dabar ruošia
si plaučių ligų specialybei New 
Y o r k o v a l s t . u n i v e r s i t e t e . 
Syracuse mieste. 

Linas baigė Lemonto lituanis
t inę mokyklą, aktyviai daly
vavo skautų organizacijos veik
loje, ta ip pat veikė ir atei
t in inkuose, yra davęs ateiti
n inkų įžodį. 

O štai j au ir viešbutis. Dar 
g e r a v a l a n d a ligi va i š ių 
pradžios, bet koridoriuje prie 
salės j au būriuojasi svečiai, 
vaišinasi kokteiliais. 6 v.v. visi 
suėjo į salę. Net rukus pasirodė 
ir jaunieji , visų sutikti ploji
mais. Tėvai Irena ir dr. Kazys 
Pemkai ir sol Roma ir inž. 
Viktoras Masčiai sutiko juos su 
duona, druska ir vynu. Vaišių 
vakarą pravedė Vita Reinytė ir 
Daiva Baršketytė. Viena iš jų. 
supažindinadama jaunuosius su 
vaišių dalyviais, Liną pava
dino raumeningu žveju, o Ra
mintą liekna undine. Kad tai 
panašu į tiesą, pamatysime vė
liau. 

Kun. J . Vaišnys įteikė popie 
žiaus palaiminimo raštą, o Aru 
nas Pemkus — prezidento G. 
Busho , pakv iesdamas visus 
pakelti šampano taures ir su
giedoti Ilgiausių metų. Žodžiu 
pi rmiausia sveikino tėvai dr 
Kazys P e m k u s , sol. Roma 
Mastienė ir inž. Viktoras Mastis 
'dalį angliškai), krikšto tėvai 
(Linoi dr. Jonas Šalna ir sol 

Raminta (Pemkutė) ir l i n a s Masčiai 

Prudencija J o k u b a u s k i e n ė . 
Tėvams ir sveikintojams bei v'i-
siems dalyviams padėkojo abu 
jaunieji. Kadangi vestuvės b: 

per Jonines, buvo pasveikinti 
Jonai, o jaunosios tėvas su gim
tadieniu. Toliau sekė vaišės, 
sveikinimai r a š t u , telegra

momis iš Lietuvos, šokiai, L. 
Dargio ,,Vyčio" orkestrui gro

jant , pamergių pašokta sadutė, 
priejuostė ir pypkė, vainiko ir 
skrybėlės metimas ir gaudymas. 
Pagal iau jaunieji, eidami pro 
svečių „gyvus v a r t u s " , at
sisveikino. Svečių buvo apie 
300, jų tarpe Ramintos dėdė 
arch. Romas Kaminskas su 
žmona Milda iš Lietuvos. 

Jaunieji povestuvinei kelio
nei buvo išvykę į Naująją 
Zelandiją, kur slidinėjo, o Ha
vajuose plaukiojo laivu, meške
riojo. L inas čia pagavo didelę 
žuvį, t u o patvirt indamas, kad 
yra geras meškeriotojas (undi
nės gaudyti jau nebereikėjo —ji 
jau pagauta). Grįžę apsigyveno 
Syracuse, N.Y., kur, kaip minė
ta, Linas ruošiasi plaučių ligų 
specialybei, o Raminta verčiasi 
dantų gydymo praktika. 

Raminta, studijuodama odon
tologiją, tame pačiame Illinois 
u n i v e r s i t e t e t r e jus m e t u s 
vakara is lankė Lituanistikos 
katedrą ir buvo bebaigianti 
reikal ingus kursus magistro 
laipsniui gauti, bet... vedybos ir 
išsikėlimas toli nuo Chicagos 
mokslą nut raukė . Tikime, kad 
laikinai. Po metų kitų Ramintą 
ir Liną Masčius rasime įsikū
rusius Floridoje. 

Naujajai lietuviškai šeimai 
l inkime gražaus ir laimingo 
gyveninio! 

Dd. J u o z a s 

CLASSIFIED GUIDE 

MŪSŲ KOLONUOSE 
Lemont, IL 
METINIS SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, spalio 29 d., 
įvyko Lietuvių centro narių 
v i suo t in i s s u s i r i n k i m a s . 
Tarybos narys Rimas Gulbinas 
pakvietė kun. Leoną Zarembą 
mvokacijai. Susirinkimui pir
mininkavo valdybos pirminin
kas advokatas Rimas Domans-
kis. Pirmininkas kalbėjo apie 
atliktus darbus ir projektus ir 
taip pat apie ateities planus. 
Džiaugiamės, kad jau surinkta 
daug aukų. bet dar liko nemaža 
skola, kol pastatas bus išmo
kė tas f588,000 dol.) Rimo 
Domanskio dėka gauta nuo Il
linois real estate mokesčių atlei
dimai. Tai nepaprastai svarbu. 
ir prisidės prie pastato išlai
kymo. 

Veikla centre vis n ;>ra ir 
didėja. Ve ik ia L< oonto 
Maironio lituanistinė mokykla 
su 164 mokiniais ir Žiburėlio 
Montessori mokykla su 39 mo
kinukais. Sv. Mišios laikomos 
kasdieną 8 v. ryto. o sekma
d i en i a i s 11 vai. Misijos 
kapelionas — kun. Lechas 
Zaremba . G y v e n a m a j a m e 
sparne visi kambariai užimti. 
Pirmininkas prašė pagalbos iš 
rėmėjų, kurie galėtų be nuo
šimčių paskolinti centrui di
desne sumą pinigų. Centras 
nemoka nuošimčių, o aukotojas 
gali nusirašyti nuo mokesčių. 

Toliau buvo tarybos nariu/rin-
kimai. Rūta Sušinskienė trum
pai pristatė kandidatus ir api
būdino jų veiklą lietuvių tarpe. 
Į tarybą buvo išrinkti Jurgis 
Riškus, Zenonas Petkus, kun. 
A n t a n a s S a u l a i t i s . Nijolė 
Maskaliūnie^e. Valdas Adam
kus, Albina? Markevičius. Be
nius Grigaliūnas. J Kontrolės 
komisiją buvo išrinkti Vladas 
Sinkus, Vytautas Marchertas ir 
Petras Abromaitis. 

Linkime šiai tarybai daug 
energijos ir ištvermė nes daug 
darbų jiems i r jų sudarytai 
valdybai prieš akis . Smagu, kad 
turime tokią ypatingą tarybą: 
vienas narys Albinas Markevi
čius net iš tolimos Kalifornijos, 
kur jis planuoja platinti žinias 
ir informaciją apie centro 
veiklą. Kitas kalbėtojas buvo 
vicepirmininkas finansiniams 

' Ričardas Burba. Jis 
daug kalbėjo apie 

paskola be nuošimčių. Yra 
tikrai puikus planas, nes gero 
gauna ir centras ir aukotojas. 
Priminė susirinkusiems sve
čiams ir nariams, knd pastatą 
i š la ikyt i k a i n u o j a t a rp 
8.000-10,000 dol. Ragino nepa
miršti ir toliau aukoti ir prašyti 
kitų pažįstamų aukų. 

Planavimo komisija, kuriai 
vadovauja Vytautas Januškis , 
pranešė, kad nuo pereitų metų 
apie 60 ' jų planų jau yra 
įvykdyti arba dabar vykdomi. 
Meno galerija bus užbaigta 

Dai lės šven tės a t i d a r y m u i 
lapkričio 18 d. Salė padidinta ir 
tuojau bus visai užba ig tas 
remontas. Daug atlikta, bet dar 
daug darbų. Toliau apie pastato 
remonto ir priežiūros darbus 
kalbėjo inžinerijos komiteto pir
mininkas Liudas Šlenys. J is 
nenuilstamai dirba su savo ne
dideliu komitetu. Jie tvarko, 
taiso ir remontuoja viską ką 
gali, nekviesdami apmokamų 
a s m e n ų . Buvo i š d a l i n t a s 
sąrašas darbų, prie kurių prašo
me visus, kurie turi laiko ir 
energijos, prisidėti. Nereikia 
būti inžinierium ar architektu, 
visi gali kaip nors prisidėti. Be 
lėšų nieko nebūtų ir be Jurgio 
Riškaus sunku įsivaizduoti, 
kaip lėšų komitetas apsieitų. 
Jurgis pranešė, kad ruošiama 
video juostelė apie Lietuvių 
centrą. J i bus plat inama per 
visas lietuvių kolonijas. Taip 
pat siunčiami lankst inukai ir 
raginami visi aukoti ir prašyti 
draugų, giminių ir pažįstamų 
taip pa t dosniai paremti centrą. 

Rūta Sušinskienė pranešė 
t rumpai apie kondominiumų 
statybos ruošą. Iš viso bus 17 
kondominiumų. Dar y ra keli 
laisvi, t a i raginame tuos, kurie 
domisi, tuojau susisiekti su cen
tro administracija. Ji gali duoti 
daug i au žinių, skambinan t 
1-708-257-8787. Po duotų val
dybos pranešimų vyko diskusi
jos ir klausimai bei sumanymai. 
Susirinkimą uždarė malda kun. 
Jonas Jozupai t is . Susirinki
mas užbaigtas Lietuvos himnu. 

A g n ė Kat i l i škytė 

REAL ESTATE R E A L E S T A T E 

S MLS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELLBACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

ta MLS. 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 
Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
3 6 1 - 5 9 5 0 6 3 6 - 6 1 • • 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba*Kxite būti J 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. K « d z i * A v e . 
Chlcago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

FOR S A L E 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose. 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietinė įstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chlcago, IL 60629 
(312)767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas 

Nebrangiai parduodami aukštai
tiški tautiniai drabužiai. 

Tel. (312) 4 7 6 - 0 3 5 8 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10°/o—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

A N D E R S O N F O R D 
7 9 5 - 7 9 0 0 

6 5 3 9 W . O G D E t J 
B E R W Y N , I L 6 0 4 0 2 

Pirkdami naujus, arba geramą 
stovyje vartotus automobi l ius ir 
sunkvežimius, a p s i l a n k y k i t e 
Anderson Bros. Ford. R A I M U N 
DAS (Ray) BARTAŠIUS jums 
sąžiningai patarnaus ir dėl kainų 
padės susi tar t i . S k a m b i n k i t e 
šiandien! 

L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

LITHUANIA M Y H E R I T A G E 
Edite by V l a d a s V i j e i k i s , 

Knyga anglų kalboje, pagrin
dinės žinios apie Lietuvą, 1300 
iliustracijų, 400 ps l . Le id inys 
didelio formato, kietais viršel iais, 
gražiai išleista „ T ė v i š k ė l ė s " lei
dyklos Chicagoje, 1989 m. Spau
dos darbas ViVi Printing. Ta i graži 
dovana įvairiomis progomis. Kaina 
su persiuntimu 22.75 dol. Illinojaus 
gyventojai dar prideda 1.60 valsti
jos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

„DRAUGAS" 
4545 W. 63rd S t . 

Chicago, IL 6 0 6 2 9 

Jm 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsny praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 riol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valst i
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St . , 
Chicago, IL 60629. 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genrikas Songinas 

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

Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri t inka jaunam 
ir senam. 

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

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 

Lietuvių centro I^monte valdyba ir taryba Iš kaires: Vj tas J tnuskis, Rūta Sušinskienė. Ričarda.s 
Burba, GenėRimk^no Rima? Domanskis, Dalia Diindzilienė. Jurgis Riškus M< irstąs Jakaitis 
ir Liudas S1 

/ 



LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

DR. HENRIKUI 
LUKAŠEVIČIUI Į 

AMŽINYBĘ IŠKELIAVUS 

Lapkričio 6 d. Humana-North-
side ligoninėje St. Petersburge 
staiga mirė dr. Henr ikas Luka-
.ševičius. Jis gimė 1912 m. sau
sio 1 d. Miškinių dv., Giedraičių 
valsč., Ukmergės apskr. Mokė
si Giedraičių, o vėliau Malėtų 
vidurinėse mokyklose. Baigė 
Panevėžio vyrų gimnaziją ir Vy
tauto Didžiojo universiteto tei
sių fakultetą. Jo diplominis dar
bas buvo premijuotas 500 litų, 
kaip laimėjęs pirmą premiją iš 
prof. Leono fondo. 1935-36 m. at
liko kar inę prievolę kariūnu-as-
pirantu Karo mokykloje. Pradė
damas darbą teismuose, buvo 
paski r tas prie Šiaulių, vėliau 
Panevėžio apygardos teismų 
teismo kandidatu. Atlikęs stažą 
ir išlaikęs teisėjų egzaminus 
prie Vyriausiojo Lietuvos tr i
bunolo, skiriamas nuolat iniu 
apylinkės teisėju Švenčionėliuo
se. 

1941 m. pakviečiamas civi
linės teisės katedros asistentu 
Vilniaus universitete, kur skai
to civilinės teisės bendrąjį kur
są ekonomistams ir obligacinę 
teisę juristams. Parašęs ir apgy
nęs disertaciją „Pavainik ia i 
civiliniuose įstatymuose", 1942 
m. Vilniaus universitete gavo 
teisės mokslų daktaro laipsnį 
„cum laude". 

Vokiečiams suspendavus Vil
niaus universiteto darbą, Teisių 
fakulteto vadovybė sudarė gali
mybę dr. Lukaševičiui išvykti į 
Vieną su moksline komandiruo
te r ink t i Vienos universi tete 
medžiagą jo habilitacijos darbui 
(„Natūral inės obligacijos mo
dernioje civilistikoje"). Nuo 
1944 m., kaip ir visi, tapo pa
bėgėliu nuo bolševikų. Gyveno 
Vienoje, vėliau Tut t l ingene, 
Vokietijoje, o 1945 m. persikėlė 
į Prancūziją. Ten gyveno ligi 
1946 m. pavasa r io , iš k u r 
emigravo Argentinon. Argen
tinoje išbuvo dvejus metus. Dir
bo prie Lietuvos pasiuntinybės, 
kaip bendradarbis spaudos ir 
informacijos reikalams. Duoną 
pelnėsi, ten dirbdamas pas tur
tuolius daržininku, vėliau krau
tuvės buhalterijoje. 

1948 m., ka ip emigrantas, at
vyko į JAV. Pradžioje redagavo 
lietuvišką savaitrašt į „Ameri
ką" ir bendradarbiavo „Drau
ge" bei kituose laikraščiuose. 

.Pas i t r aukęs iš „Amer ikos" , 
! kurį laiką dirbo įvairiose darbo-
' vietėse sunkų fizinį darbą, kol 
pagal iau gavo, kad ir menkai 
apmokamo darbo pasaulinėje 
American Express komp-je, jos 
tarptautinės atskaitomybės sky
riuje, kur išdirbo 17 metų. 

Ap ie v isa tai j i s p a r a š ė 
. spalvingą, humoru ir tragiką 
persunktą pasakojimų knygą 
„Vienas mažas gyvenimas" (iš
leista Akademinės skautijos lei
dyklos Chicagoje 1975 m.). Ta 
knyga turėjo gerą pasisekimą, 
nes visa jos laida išparduota. 
Ki ta dr. Lukaševičiaus knyga 
„Likimo žaismas' ' buvo išleista 
lietuviškos knygos klubo Chica
goje 1953 m. Dalis jos buvo savo 
la iku spausdinta „Draugo" at
karpoje. Ten romano forma vaiz
d u o j a m a s senų l i e tuv ių 
emigrantų sunkus kūrimasis, 
vargai ir gyvenimas Argenti
noje. 

Dr. Lukaševičius per visą 
gyvenimą nuo pat jaunystės 
buvo entuziastiškas skautas. 
Negėrė, nerūkė. Didelis gamtos 
mylėtojas, keliautojas. Skersai 
ir išilgai apkeliavęs visą Lie
tuvą. Amerikoje vien tik kraštui 
pažinti pravažiavo daugiau kaip 
42,000 mylių. Jomis galima 
bū tų beveik 2 ka r tus apjuosti 
žemės rutulį... 

I šgyvenęs New Yorke 23 
metus , dėl nesveikatos išėjo į 
ankstyvą pensiją ir nuo 1976 m. 

A. a. dr. Henrikas Lukaševičius 

pamokslą. Per mišias giedojo 
vyrų vieneto nar ia i ir solistai: 
B. Diškėnienė ir A. Kusinskis. 
Vargonavo A. Mateika. Po pa
maldų gausus žmonių skaičius 
palydėjo velionį į Memorial 
Park mauzoliejų, kur pasku
tines maldas atliko kun. V. 
Zakaras. Pabaigoje sugiedota 
Marija, Marija ir Lietuvos him
nas. 

Visi laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti laidotuvių pietums į 
Colonial restoraną. Čia pa
valgius, vadovavęs laidotuvėms 
J. Pupininkas mirusiojo žmonos 
ir iš Lietuvos atvykusios gimi
naitės vardu visiems padėkojo 
už dalyvavimą laidotuvėse. 
Trumpą žodelį tarė ir antroji 
giminaitė. 

Liūdinčiai velionio našlei 
Aleksandrai 
Ūmiesiems 
užuojauta. 

CHEMIJOS PASKAITOS 
SIMPOZIUME 

DRAUGAS, ant radienis , 1989 m. lapkričio mėn. 21 d. 

apsigyveno Floridoje. Be lie
tuvių aš negaliu gyventi, saky
davo jis, ir džiaugėsi,galėdamas 
įsijungti į St. Petersburgo lie
tuvių gyvąją veiklą. Čia yra 
buvęs LB Floridos apygardos 
valdyboje, buvo rinktas JAV LB 
tarybos nar iu ir PLB seimo 
atstovu. Dalyvavo įvairiose 
komisijose. Smagiai nuteikdavo 
žmones savo feljetonais, siuntė 
ir į „Draugą". Yra buvęs Lie
tuvių klubo biuletenio „Lietu
vių žinių" pirmutinio redakci
nio kolektyvo narys. Skaitė 
kolonijos lietuviams paskaitų. 

Dr. H. Lukaševičiaus netikėta 
mirtis nustebino St. Petersbur
go koloniją. Velionis buvo pa
šarvotas Beach Memorial Cha-
pel. Lapkričio 8 d. vakare atsi
sveikinimui atsilankė sklidina 
koplyčia žmonių. Rožinį su susi
rinkusiais sukalbėjo misijos va
dovas kun. V. Zakaras, OFM. 
Atsisveikinimo kalbas pasakė 
Teisininkų vardu — Pr. Sta-
nelis, Skautų — a. Karnius, Lie
tuvių klubo — A. Gudonis, Lie
tuvių Bendruomenės — A. 
Dūda. Kalbėjusieji vertingai 
apibūdino Henriko atliktus dar
bus, išryškindami jo veiklą 
organizacijose, kurioms kalbė
tojai atstovavo, išreikšdami 
užuojautą mirusiojo artimie
siems. Atsisveikinimui vado
vavęs J. Pupininkas, pildy
damas mirus io jo valią, 
perskaitė paties velionio sukur
tą jautrų atsisveikinimą. 

Lapkričio 9 d. Holy Name pa
rapijos bažnyčioje įvyko lai
dotuvių apeigos. Pamaldoms 
vadovavo kun. V. Zakaras. Lai
dotuvių mišias jis atnašavo su 
kunigais M. Čyvu ir V. Dabu-
šiu, pasakydamas ir prasmingą 

ir visiems ar-
n u o š i r d ž i a u s i a 

K. Gmž. 

ŠAULIŲ V E I K L A 

Lapkričio 3 d. Romo Kalantos 
Šaulių kuopos va ldyba 
suorganizavo šaudymo sporto 
varžybas. Valdybos sumanumo 
dėka ši pareiginga šaudymo 
pramoga buvo s ė k m i n g a i 
atlikta VI. Gedminto garaže 
Vina Del Mar, St. Petersburg 
Beach. Dalyvavo 41 kuop s 
narys , vy ra i ir m o t e r y s . 
Daugiausia šaudymo taškų 
surinko VI. Gedmintas. J am 
užskaityta I vieta. II vietą 
laimėjo K. Staponkus ir ITI vietą 
A. Žulys. 

Po atliktos šaudymo pratybos 
apelsinų ir grapefruitų sodely
je, esant maloniai rudenėjan
čiam orui, buvo suruoštas pik
nikas — vaišės. Moterų šaulių 
susineštas mais tas kvepėjo 
kugeliu, dešromis ir kopūstais. 
Sumuštiniais, grybais, kava ir 
saldumynais vaišinosi visi. Po 
vaišių kuopos pirm. Ant. Gudo
nis labai nuoširdžiai padėkojo 
sodybos savininkams Gedmin-
tams už pasinaudojimą jų patal
pomis ir sodeliu. Pabaigoje 
nuskambėjo visų mūsų mėgia
mos dainos Lietuva brangi, 
Birutės šalis ir kitos, tyliai jaus
mingai. 

Lapkričio 21 d., antradienį 3 
vai. p.p. Romo Kalantos Šaulių 
kuopa rengia Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimą Ameri
kos Lietuvių klubo salėje. Šių 
dienų tėvynės Lietuvos įvykių 
dvasioj, šis minėjimas bus iškil
mingesnis už buvusius. Visi St. 
Petersburgo ir apylinkės lietu
viai maloniai kviečiami daly
vauti. 

Šeštojo Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo chemijos skyriaus 
paskaitos ir pranešimai dau
giausia lies problemas, surištas 
su d a b a r t i e s Lietuvos po
reikiais. Jos bus įdomios ne vien 
specialistams, bet ir kiekvie
nam besidominčiam tomis pro
blemomis. Šias chemijos sky
r iaus pateikiamas paskaitas 
galima suskirstyti į tris grupes: 
ekologinę, branduolinę cheminę 
ir polimerinę. 

Ekologinės grupės visos ketu
rios paskaitos bus pateiktos ket
virtadienį po pietų nuo 1:30 iki 
4:30 vai. Kitų grupių paskaitos 
bus paskirstytos tarp penkta
d ien io ir k e t v i r t a d i e n i o 
posėdžių. 

Skyriaus pirmininkas Adolfas 
Darnusis padarys įvadą ekologi
nei grupei, skaičiais pateik
damas N. Akmenės cemento 
fabriko degimo dujų sudėtį, kaip 
oro taršos pavyzdį. 

Paskai tų temos ir pranešėjai 
bus: 

Polimerinės plėvės maisto 
apsaugojimui — D. Tijūnėlis, R 

Dabart inę Romo Kalantos 
šaulių kuopos valdybą sudaro: 
pirm. Antanas Gudonis. vice-
pirm. Kostas Staponkus, sekr. 
Jonas Švedas, kasin. Albinas 
Gesius ir vėliavų seniūnas 
Vladas Gedmintas. 

Julia N. 

MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMAS 

Šis Mokslo ir kūrybos simpo
ziumas i s to r in i s . P i rmas i s 
mokslo kūrėjų apvainikavimas 
Lietuvos kelio j laisvę. Lietuviš
kų širdžių ugnis , griovusi 
geležinę sieną, susilaukė laisvė
jančios šviesos spindul ių . 
Šimtmečiais tautos genijaus 
ugdyti mokslininkai ir kūrėjai 
susitinka pirmą kartą. Vieni, 
gyvenę apie 50 metų priespau
doje, slėpė dvasioje užgrūdintus 
tautinius jausmus, slapta, kiek 
kas galėdamas, kurstė savo 
tautos kultūros židinį. Jie lipo 
į tautos laisvės kalną, kad, jo 
viršūnę pasiekę, galėtų paliesti 
savo kultūros šviesos žiburį, 
kuris vienoje pergalės dienoje 
pasklistų mažomis kibirkštėlė
mis po visą kraštą, virš miškų 
ir laukų, kiekvieno lietuvių 
gyvenamo namo. Kaip sporti
ninkai ruošiasi olimpiadai, jie 
ruošėsi tautos mokslo, kultūros, 
kūrybos olimpiadai. Laisvajame 
krašte gyvenę mokslininkai 
savo laimėjimus krovė į tautos 
aruodą, nepalaužiama viltimi 
tikėdami, kad sušvis laisvės 
diena ir visi keliai ves į Vilnių. 

Šis pirmas su gyvąja tau ta 
Mokslo ir kūrybos simpoziumas 
yra lyg taut inės kultūros olim-

& D. Viscase Corp., Chicago. 
Šiltadaržio teorija ir pasaulio 
klimato keitimasis — J. Anysas, 
De Paul University, Chicago, 
IL. Lė t a i ve ik ianč ių t r ą šų 
gamyba ir panaudojimas žemės 
ūkyje — D. Šafranavičius, Lie
tuvos Žemės ūkio akademija. 
Emulsiniai polimerai — jų vaid
muo mažinant oro taršą — D. 
Šatas , Ša tas & Associates. 
Rūgštus lietus — R. Vaišnys, 
Yale University ir V. Vaišnytė. 
Sunkiojo vandenilio šal tasis 
branduolinis sujungimas: iliu
zija a r tikrovė? — B. Jaselskis, 
Loyola University, Chicago, IL. 
Plastmasė ir litigacija — A. 
Užgirienė-Stakytė; Triodyne, 
Inc., Niles, IL. Aukso elektrodo 
pav i r š i aus b ū s e n a dic iano-
aurato ir teatracholoroaurato 
elektrolizės metu — V. Reipą, 
Chemijos Technologijos in
st i tutas, LMA, Vilnius. Dažų 
danga plieno korozijai sustab
dyti pramoninėj atmosferoj — T. 
Rudaitis, S. G. Pinney & Assoc., 
Chicago, IL. Fizikinė chemija 
Lietuvoje — A. Vaškelis, Chemi
jos inst i tutas , LMA, Vilnius. 
Naujas azoto oksidų absorberis 
— J. Kriaučiūnas, Queensland 
University, Australia ir Neaus
tinės medžiagos — gamybos me
todai ir pagrindinės rinkos — St. 
Rudys, Du Pont de Nemours, 
Luxembourg. 

pinės ugnies uždegimas, sune-
šus degalus iš įvairių kraštų. 
Pasididžiavimas puošia ilgų 
metų svajonių kelią, dėti centai 
į lietuvybės aruodą, aukotas 
laikas, darbas ir laimėjimai, 
raštų krūvos, kalbų juostos. Tai 
vis lašai lietuviškos širdies, 
meilės, sąžinės balso atgarsiai, 
poilsio naktų sapnų išsipildy
mai, dienų kelyje mindžioti ak
menėliai — vis mintimis vedę į 
tėvynę. 

Garbe didžiuodamies, mokslo 
ir kūrybos laimėjimus palydė
kime juos gausiai lankydami. 
Jei kam kelias tolimas, išgyven
kime jį džiaugsmo valandomis, 
eidami lyg knygnešių ilgais 
išvaikščiotais keliais. Sąžinės 
jautrumu atsiliepkime į sim
poziumo rengimą. Statykime 
rūmą, kiekvienas nešdamas ply
tą ar cemento grūdelius. Visi 
būkime lyg lietuviškai šventos 
mokslo katedros statytojai . 
Jungėsi rankomis susikabinusi 
Lietuva, išėjusi į kovą dėl lais
vės, mes susijunkime rankomis, 
remdami ilgų metų tradicijų 
tęsėjų, nemaraus lietuvio geni
jaus laimėjimus. 

Vytautas Kasniūnas 

A.tA. 
JULIA BUCHUNAS 

PETRAITYTĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. lapkričio 20 d., sulaukusi 88 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Krekenavos pa

rapijoje. Amerikoje išgyveno 62 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Dolores Mackey, 

žentas James, anūkai: Paul Wertico, Gregory Buchunas, Bar-
ron Buchunas, Keith Buchunas, Connie Brockman, Regina 
LaGrand su šeimomis; dešimt proanūkų; marti Fausta 
Freeman, buvusi a.a. Antano žmona; sesers duktė Adella 
Stack, pusbrolis Harry Petraitis, giminaičiai kun. M. Jakai
tis ir seselė M. Jakaitis; L'etuvoje brolis Antanas Petraitis 
su šeima ir sesuo Kotryna 'asiliūnienė 

Velionė buvo našlė a.a. t i t a n o iT notina a.a. Antano. 
Priklausė Šv. Kazimiero Ses*. • < r*. įėjų #8 kuopai, Moterų 

sąjungai ir Lietuvos Dukterų draug, ai. 
Kūnas pašarvotas antradie.ij, lapaičio 21 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Lack—Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 22 d. Iš koplyčios 

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

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

Nuliūdę duktė, brolis, sesuo, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack & Sūnūs. Tel. 

737-1213. 

A.tA. 
STASEI TALLAT-KELPŠIENEI 

mielai Telšių gimnazijos mokytojai, iškeliavus Amži
nybėn, jos sūnu i RIMČIUI TALLAT-KELPŠAI, 
dukter ims DALIAI URBUTIENEI ir JANINAI PRA-
P U O L E N I E N E I su šeimomis bei visiems giminėms 
re išk iame nuoširdžią užuojautą. 

Buvę Telšių gimnazijos mokinės: 
Gabrielė Dzirvonienė 
Bronė Kremerienė 
Dagni Mieliulienė 
Janina Paseckienė 
Koste Petreikienė 
Bronė Stravinskienė 
Irena Smieliauskienė 
Jadvyga Tamaševičienė 

A.tA. 
Dr. HENRIKUI LUKAŠEVIČIUI 

mirus , velionio žmonai ALEKSANDRAI, g iminėms 
bei ar t imies iems reiškiu gilią užuojautą. 

A.tA. 
SEVERINĄ PETRAUSKIENĖ 

MARAŠINSKAITE 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. lapkričio 18 d., 10:15 vai. vakaro, sulauku

si 82 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Ignas, sūnus Algiman

tas, marti Rosalee, anūkai: Jonas, Antanas ir Tomas; sesuo 
Antanina Petrauskienė su šeima; dukterėčia Verena 
Petrauskas, sūnėnai: Raimundas su žmona Helen, jo duktė 
Laura Petrauskas, Leonas Petrauskas; Lietuvoje broliai 
Leonas ir Alfonsas su šeimomis bei kiti giminės. 

Velionė buvo motina a.a. Kęstučio ir sesuo a.a. Domicėlės 
Dukauskienės. 

Kūnas pašarvotas lapkričio 20 d., pirmadieni ir lapkričio 
21 d., antradieni nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 
2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks lapkričio 22 d., trečiadieni. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vy ras , sūnus, sesuo, broliai, anūkai ir kiti 
giminės. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S . California Avenue 
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 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 fornia Avenue 

Te le fonas — 5 2 3 - 0 4 4 0 

-

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St . , C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 S o . 50 th Av„ C i c e r o 
T e l e f o n a s — 8 6 3 - 2 1 0 8 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . — Tel . 974 -4410 

9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas 
Illinois 
- 652-1003 

Donald M., Jr. 

Chicago 
Ignas Malcius 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1 4 2 4 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o I l l ino i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

Tel . 6 5 2 - 5 2 4 5 



DRAUGAS, antradienis, 1989 m. lapkričio mėn. 21 d. 

x Ketvirtadienį, lapkričio 
23 d., dėl Padėkos dienos 
šventės .,Draugas" neišeis. 
Trečiadienį visa „Draugo" įstai
ga dirbs ir išleis penktadienio, 
lapkričio 24 d., numerį. Ketvir
tadienį redakcija, administra
cija ir spaustuvė nedirbs. 

x „Draugo" atkarpoje šian
dien baigiame spausdinti Kazio 
Karužos ,,Braziliją'*. Rytoj pra
dėsime spausdinti trumpą 
Vlado Vailionio novelę ..Gyve
nimo vingiai". 

x Sol. Arnoldas Voketaitis 
bus pagerbtas Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus bankete 
gruodžio 2 d., šeštadienį, muzie
jaus Gintaro salėje jam įteikiant 
pranašumo atžymėjimą, kaip 
„Man of the Year". Bosas-bari-
tonas A. Voketaitis dainuoja šį 
sezoną Chicagos Lyric operoje. 

x Jaunimo centro metinė 
vakarienė rengiama gruodžio 3 
d., sekmadienį. Prieš vakarienę 
bus šventos Mišios Jėzuitų 
koplyčioje, kurios yra auko
jamos už Jaunimo centro sta
tytojus ir jo geradarius. 

x Mokslo ir kūrybos sim
poziume penktadienį 1:30 v. 
p.p. vyks apvalaus stalo disku
sijos tema: Pabaltiečių rinkiniai 
išeivijoje. Diskusijose dalyvaus 
Maira Bundža. Danguolė Kvik
lytė, dr. Robertas Vitas, dr. 
Audrone Barūnaitė Wil!eke. 

x Kalėdinė programa lie
tuviams vaikučiams iki 10 
metų amžiaus ruošiama sekma
dienį, gruodžio 3 d.. 1 vai. p.p. 
Jaunimo centro mažojoje salėje. 
Prie gražiai papuoštos eglutės 
vyks programa, vaišės vaiku
čiams, tėveliams ir svečiams, o 
belaukiant Kalėdų Senelio su 
dovanėlėmis — smagūs žai
dimai. Visi Chicagos ir apy
linkių vaikučiai, tėveliai ir jų 
šeimų nariai maloniai kvie
čiami atsilankyti į šį prieškalė
dinį renginį. 

x Muz. Emilija Sakadols-
kienė šeštadieni, lapkričio 25 
d., Mokslo ir kūrybos simpo
ziume muzikologijos sekcijoje 
skaitys paskaitą apie dabartinę 
Amerikos lietuvių muzikos 
saviveiklos padėtį ir jos ateities 
perspektyvas. Muzikologijos 
sekcija vyks nuo 1:30 - 3:30 vai. 
p.p. Lietuvių centre Lemonte. 

x Loyolos Lietuvių klubas 
rengia balių lapkričio 24 d., 
penktadienį. 8 v.v. ..Cheers 
Cafe". 6600 N. Sheridan Rd. 
Kviečiami pilnamečiai. 

(sk) 

x Šeštojo Mokslo ir kūry
bos simpoziumo literatūros ir 
muzikos vakaras rengiamas 
lapkričio 24 d., penktadienį, 7 
v.v. Jaunimo centre. Programo
je dalyvauja poetas Bernardas 
Brazdžionis, pianistė Gražina 
Landsbergienė ir sol. Regina 
Miciūtė. Bilietai gaunami 
Vaznelių prekyboje ir prie 
įėjimo. 

(sk) 

x Keliaujančiu į Lietuvą 
dėmesiui! Kainos nuo $750.00 
iš Chicagos j Maskvą ir atgal, 
prikiauso nuo sezono. Kreipki
tės: Travel Advisers, 312-524-
-2244, Birutė Zalatorienė. 

(sk.) 

x Galime atidaryti sąskaitą 
doleriais jūsų giminėms Lie
tuvoje. Galės pirkti ..dolerinė
je" šiuo metu trūkstamu prekių: 
muiio, aliejaus ir pan. Romas 
Pūkštys, Transpak, 2638 W. 
69 Si.. Chicago, IL 60629. 312-
-436-7772. 

(sk.) 

x Kardinolas J o s e p h Ber-
n a r d i n , Chicagos arki 
vyskupas, parašė laišką ses. 
Bernadetai, Sv. Kazimiero 
seserų vienuolijos narei, dir
bančiai Aušros Vartų - St. Paul 
parapijos mokykloje. Kar
dinolas dėkoja už labai gerą 
darbą kazimierietėms seserims. 
Ten dirba kaip vedėja ses. 
Bernadette Marie Janus, ses. M. 
Dolores Lopez, Lieta Lansber-
kas, Virginia Marie Ezerskis. 
Taip pat mokytojos Georgia 
VVaruneck, Patricia Cannon, 
Rase Grum, Irene Zelivak, Don-
na Stašaitis, Michael Van 
Marm ir Marie Tiesch. 

x Lietuvių Operos išeivijoje 
apžvalga bus simpoziumo metu 
šį šeštadienį 8:30 vai. ryto Lie
tuvių namuose Lemonte . 
Apžvalga bus gausiai iliustruo
ta vaizdajuoste ir garso įrašais 
iš operų spektaklių. Kviečiami 
visi lietuviai, o ypač muzikai, 
dainininkai — buvę ir esami — 
choristai ir meno žmonės daly
vauti. Apžvalgą paruošė Vytau
tas Radžius, o vaizdajuostę 
Aleksandras Plėnys. 

x Kalėdinė mugė vyks Lie
tuvių centre Lemonte Maironio 
lituanistinės mokyklos patal
pose šeštadienį, gruodžio 2 d.. 
nuo 9 iki 2 vai. ir sekmadienį, 
gruodžio 3 d., nuo 10 iki 2 vai. 
Tai gera proga įsigyti Kalėdoms 
gintarų, auksinių, sidabrinių 
dirbinių, keramikos, tapybos, 
audinių ir kalėdinių papuošalų. 

x Ateitininkų moksleivių 
kalakursai neįvyks, kaip va
saros stovyklose buvo nutarta. 
Nauja moksleivių sąjungos 
valdyba ruošia žiemos kursus 
gruodžio 26 - sausio 1 dienomis 
Dainavoje. Į žiemos kursus bus 

kviečiami moksleiviai nuo 9 iki 
12 skyriaus ir pirmų metų 
studentai. Tolimesnės informa
cijos bus paskelbtos. 

x Melrose P a r k o ir apy
l inkės L ie tuv ių Amerikos 
klubo nar ių sus i r ink imas 
šaukiamas lapkričio 25 d. 6 vai. 
vakaro pas Algį Sinkevičių 1003 
N. 14th Ave Melrose Park. Po 
klubo susirinkimo bus Balfo 117 
skyriaus susirinkimas. 

x Baltijos res toranas , 8100 
Roberts Rd., su dviem salėm 
įvairiems renginiams, bus ati
darytas Padėkos dieną nuo 11 
v.r. iki 7 v.v. Tel. 708-458-1400. 

(sk) 
x „Kolorado vabalų kara 

lius", Vytautas Kernagis, ir jo 
vadovaujamas ..Dainos" teatras 
vėl atliks savo programą Čika
gos Jaunimo centro didžiojoje 
salėje lapkričio 25 d. 7:30 v.v. ir 
lapkričio 26 d. 4:00 v. p.p. 
Užsisakykite vietas parduo
tuvėje „ P a t r i a " , tel . (312) 
778-2100 

(sk) 
x Šeštojo Mokslo ir kūry

bos s i m p o z i u m o rengimo 
komitetas praneša, kad baigmi
niam pokyliui, kuris rengiamas 
lapkr. 25 d., šeštadienį, Lexing-
ton House, laisvų vietų skaičius 
jau labai ribotas. Visi. padarę 
vietų rezervacijas, prašomi 
susimokėti iki lapkr. 21-mos 
dienos. 

(sk) 
x „Kelionė į Kauną", A. 

Norimo premijuotas jaunimui 
romanas, jau atiduotas spaus
dinti. Iš anksto užsisakantiems 
kaina $10. Čekius siusti auto
riui: Andrius Mironas, 3764-B 
So. Atlantic Ave., Daytona 
Beach Shores, FL 32127. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa 
tarnavimus Nevv Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki
niais ar autobusais — skambin 
kitę į Nevv Yorko kelionių agen 
turą „VYTIS" 718-769-3300. 

'sk) 

Kr. Donelaičio mokyklų madų parodos ,.Miesto sapnai" vyrai modeliuotojai: A. Bliskis, S. Puo
džiūnas, S. Stukas, A. Polikaitis, V. Puodžiūnas ir D. Gilvydis. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PIRMIEJI PASIRUOŠIMAI 

ARTĖJANTIEMS 
SVARBIEMS 

MINĖJIMAMS 

Lietuvos generalinis konsulas 
Chicagai Vaclovas Kleiza š.m. 
lapkričio 15 d. Jaunimo centre 
sukvietė lietuvių organizacijų 
atstovus pasitarti, kaip iš
kilmingiau ir veiksmingiau 
paminėti Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 72-rą su-

x „Draugo" lapkričio 2 d. 
St. Garliausko aprašyme apie 
Balfo susirinkimą įsivėlė klaida 
pavardėse. Pranešimą apie Pun
sko lietuvius darė Vytautas 
Senda <ne J. Vaina, kaip buvo 
parašyta) . Už klaidą 
atsiprašome. 

x LB East St. Louis apylin
kės valdyba, 111.. rašo: ,.Šiame 
tolimame pietų Ulinojaus kam
pelyje liūdna mums būtu be są
žiningai mus lankančio .Drau
go' . Gyvuok, Drauguži, dar 
kelias kartas po aštuoniadešimt 
metų! Šia proga priimk ir 
kuklią dovanėlę — 25 dol." Pa
sirašė Zigmas Grybinas. pirmi
ninkas. O'Fallon, 111. Nuoširdus 
ačiū už auką ir gražų žodį. 

V. J . Bukšnys, Houston, Tx., 
Juozas Kalėda, Seminole, Fla., 
Juozas Brizgys, Chicago, 111., 
Koste Stankus, Hamilton, Ont., 
Kanada. Algirdas Suvaizdis. 
Bervvyn, 111.. „Draugo'' garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsė prenumeratą su 20 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Alfonsas R a u c k i n a s , 
Lockport, 111., I. Juzėnas, Palos 
Hts., 111., Josephine Stepono-
vich. Lowell, Mass.. Juozas Bur-
dulis, Shirley, N.Y., Dovydas 
Jonas Pleškys, Miami, Fla., pra
tęsdami prenumeratą, kiek
vienas paaukojo po 20 dol. dien
raščio paramai. Nuoširdus ačiū. 
Visus skelbiame garbės prenu
meratoriais, dienraščio rėmė
jais. 

x Liucija Hoffman, Oak 
Lawn, 111., A. Balys, Chicago, 
111., V. Gasiūnas. Gulfport, Fla., 
Zigmantas Mockus. Rodney, 
Ont., Kanada. Kristina Z. Jam-
gochian, Olney, Md., „Draugo" 
garbės prenumeratoriai, rėmė
jai, pratęsdami prenumeratą, 
kiekvienas paaukojo po 20 dol. 
Labai dėkojame. 

x Jadvyga Mulokas, Santa 
Monica. Cal., Anthony Miner. 
Westborough, Ma., Eugenia Pa
kulis, Rehoboth Beach, Dela-
ware. O. Banionienė, Cleveland, 
Ohio. dienraščio garbės prenu
meratoriai, rėmėjai, pratęsdami 
prenumeratą atsiuntė po 20 dol. 
aukų Labai dėkojame. 

kaktį — Vasario 16-tą,o taip 
pat ir Lietuvos okupacijos 50 
metų sukaktį. 

Praėjusiais metais buvo su
ruoštas sėkmingas priėmimas 
Vasario 16 Chicagoje rezi
duojantiems kitų valstybių kon
sulams ir valstijos bei miesto pa
reigūnams. Prašė ir šiais metais 
tokį priėmimą organizuoti, o 
jam pasiruošti pavesti pra
ėjusiais metais veikusiam 
komitetui, kurį sudaro skautų, 
ateitininkų ir neolituanų atsto
vai, vadovaujant Birutei Jasai
tienei ir gen. konsului Vaclovui 
Kleizai. Susirinkusieji siūlymui 
pritarė ir pažadėjo talką bei fi
nansinę paramą. 

Priėmimas įvyks 1990 m. va
sario 16 d. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. 

Kadangi šis priėmimas dau
giausia taikomas ne lietuviškai 
publikai, tai tradiciniai minė
jimai bus ruošiami, kaip ir pra
ėjusiais metais. 

Antras aptartas svarbus 
reikalas tai Lietuvos okupacijos 
50 m. sukakties ir per tą laiką 
įvykdyto lietuvių tautos genoci
do prisiminimas. Numatoma pa
grindinį minėj imą-demonstra-
ciją rengti Washingtone visoms 
trims Pabaltijo tautoms kartu, 

x Marijos aukšt. mokyklos 
moksleivių taryba rengia Kalė
dų šokius šeštadienį, gruodžio 9 
d., nuo 7:30 iki 10:30 vai. 
mokyklos salėje. 

x Šeštojo Mokslo ir kūry
bos simpoziumo tvarkaraš
tis: Trečiadienį 7 v.v. susipaži
nimo vakaras Jaunimo centro 
kavinėje. Ketvirtadienį 9 vai. 
ryto simpoziumo atidarymas 
Lietuvių centre, Lemonte. 
Penktadienį 8:30 v. ryto prasi
deda paskaitos Lemonte. 7 v. 
vak. literatūros ir muzikos 
vakaras Jaunimo centre. Bilie
tai prie registracijos ir prie 
įėjimo. Paskaitų tvarkarašt is 
yra patalpintas simpoziumo 
leidinyje, kuris bus galima įsi
gyti prie registracijos. Au
tobusas iš Jaunimo centro 
nemokamai vežios į Lemontą ir 
atgal šia tvarka. Ketvirtadienį 
iš Jaunimo centro 7:30 , 
Seklyčios 7:45, Oak Lawn 
Hilton 8:15. Iš Lemonto į 
Seklyčią ir Jaunimo centrą 12 
vai. Iš Jaunimo centro 1:00, 
Sekyčios 1:15. Atgal išvažiuoja 
iš Lemonto 6 vai. 
Penktadienį ir šeštadienį šia 
tvarka: Jaunimo centras 7 vai. 
ryto, Seklyčia 7:15, Oak Lawn 
Hilton 7:45. Iš Lemonto į Sekly
čią ir Jaunimo centrą 12:30. Iš 
Jaunimo centro 1:30, Seklyčios 
1:45. Atgal išvažiuoja 5:30 vai. 
vai. 

(sk) 

o Chicagoje, vykdant minėjimą 
parinkti datą, kad nesutaptų su 
Washingtone ruošiama de
monstracija. Šiam minėjimui 
ruošti paprašytas tas pats komi
tetas, praplečiant jo sudėtį 
Vliko, Alto, LB-nės, Vyčių bei 
kitais atstovais ir įtakingais 
žmonėmis. Minėjimas turėtų 
būti ruošiamas ne sau, ne lietu
viškose parapijose, bet plates
nei visuomenei su ekumeninėm 
pamaldomis ir atitinkančiomis 
iškilmėmis bendrai visų trijų 
Pabaltijo tautų — lietuvių, lat
vių ir estų. 

Į gen. konsulo v. Kleizos 
kvietimą reikiamai atsiliepė 
daug organizacijų ir atsiuntė 
savo atstovus. Pasitarime daly
vavo daugiau kaip 40 galvų. 
Komitetui linkėtina sėkmingo 
darbo, o visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti ir jų pa
stangas paremti. 

(aj) 

ALTOS PAGALBINIS 
FIN. KOMITETAS 

Prieš metus Altos centro 
valdybos vicepirmininko Petro 
Bucho iniciatyva buvo įsteigtas 
Pagalbinis finansų komitetas, 
kurio tikslas sutelkti daugiau 
lėšų Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Altos Pagalbinį 
finansų komitetą sudaro pirm. 
M. Marcinkienė, vicepirm. P. 
Buchas, sekr. A. Repšienė, ižd. 
O. Kremeris ir nariai D. 
Dumbrienė, J. Jasiūnienė, A. 
Katelienė, V. Lenkevičienė ir E. 
Oželienė. Komitetas, sutartinai 
dirbdamas, pravedė piniginį 
dovanų paskirstymą knyge
lėmis, kuris davė labai gerus 
rezultatus. 

Spalio 16 d., prieš pat Ameri
kos Lietuvių vienuoliktąjį 
kongresą, įvyko komiteto 
posėdis, kuriame vicepirm. 
Petras Buchas centro valdybos 

vardu išreiškė nuoširdžią 
padėką komiteto nariams už 
įdėtas ilgas valandas, ruošiant 
laimėjimus ir kvietė komitetą 
neišsiskirstyti, bet toliau tęsti 
darbą. Visi komiteto nariai 
suprato ir pritarė, kad Altą ir 
toliau bus reikalinga finansinės 
paramos. 

Iždininkas O. Kremeris pa
darė pranešimą apie laimėjimų 
knygelių rezultatus, iš ko pa
aiškėjo, jog įdėtas darbas ne
buvo veltui ir gauti keli tūks
tančiai gryno pelno, kurie ati
duoti Altos centro valdybai. 
Taip pat buvo pasitarta, kaip ir 
kas praves laimėjimus. Kadangi 
k-to pirm. M. Marcinkienė vyko 
i kongresą, vykstantį spalio 
21-22 d., tai jai buvo pavesta 
pravesti šį dovanų paskirstymą. 

1989 metais spalio 21 d. Los 
Angeles mieste įvyko Amerikos 
Lietuvių Tarybos kongreso 
suvažiavimas. Kongreso metu 
įvyko komiteto platintų bilietų 
traukimas. Laimėtojai — pirmą 
dovaną — 750 dol. laimėjo J. 
Martinkonis, Chicago, antrą 
dovaną — 500 dol. laimėjo A. 
Balys, Chicago, trečią — 250 dol. 
laimėjo A. Plepys, St. Peters-
burg Beach, Fl. Penkias dova
nos po 100 dolerių laimėjo: A. 
Maculis, St. Petersburg Beach, 
FL, dr. Birutė Preikštas, Oak-
hurst, New Jersey, L. Kvantas 
— Chicago, A. Plepys St. Peters
burg Beach, Fl. ir S. Domeika, 
Fairfield, Connecticut. 

Laimėjimų čekiai jau visiems 
išsiuntinėti. Komitetas sveikina 
laiminguosius, o nelaimėju
siems tariame nuoširdų lietu
višką ačiū už suteikimą fi
nansinės paramos Lietuvos lais
vinimo reikalams. 

Noriu patikslinti VI. B. rašy
tą korespondenciją iš Los 
Angeles, Ca. „Altos centras pa
skelbė loteriją, kurios bilietai 
buvo platinami visoje Ameriko
je"... Dar kartą kartoju, kad 
paskelbė specialiai susidaręs 
komitetas, kuris buvo pa
vadintas Altos pagalbinis 
finansų komitetas. Komitetas 
dirbo, tai jis ir turi turėti 
užpelnytą atpildą. Reikia pasi
džiaugti, kad lietuviškoji 
visuomenė dar stipriai remia 
Amerikos Lietuvių Tarybą. 
Priimkite nuoširdžiausią komi
teto padėką, prašome ir toliau 
remti mūsų užsimojimus. 

Ant. Repšienė 
KAS NAUJO LB 

SOCIALINIŲ REIKALŲ 
TARYBOJE 

Spaudoje buvo rašyta, kad LB 
socialinių reikalų taryba persi
tvarkė, pasikeitė vadovybė ir 
ekonomiškiau pagal turimus iš
teklius pradėjo tvarkytis. Nau
joji soc. reikalų vadovybė 
rūpinasi LB-nės viso krašto lie
tuvių socialiniais reikalais ir 
Chicagoje veikiančiu Vyres
niųjų lietuvių centru — Sekly
čia, esančia 2711-15 West 71st 
Street, Chicago, IL 60629. Čia 
yra įsikūrusi ir JAV LB krašto 
valdyba. 

Šį kartą kalbėsime tik apie 
Vyresniųjų lietuvių centrą — 
Seklyčią, neliesdami bendrųjų 
socialinių reikalų. Į spaudoje 

Lietuvos ministerių pirmininkų vaikai Iš kairės: Algirdas Petru 1 i s, Vyta u 
to Petrulio sūnus, Marija Tūbelytė. Jim/n i iM.rpHukt<> ir (rf-dirninas Merkys 
Antano Merkio sūnus. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— J o n a s Pe r i s iš Boca 
Raton, Fla., 33429, turėjo 
apendicito operaciją ligoninėje, 
o dabar grįžęs ir žmonos priežiū
roje sveiksta namie ir baigia 
sugyti. Jo naujas telefonas yra 
1407-394-0997. 

iškeltus klausimus greitai rea
gavo naujoji soc. reikalų taryba, 
vadovaujama paties LB krašto 
valdybos vykd. vicepirm. Lino 
Norušio ir š.m. lapkričio 14 d. 
sušaukė laikraštininkus ben
dram pašnekesiui. Pašnekesyje 
dalyvavo LB krašto valdybos 
pirm. dr. A. Razma, soc. reikalų 
tarybos pirm. Linas Norusis, 
vicepirm. finansams dr. A. G. 
Razma, administracinis sekreto
rius Vytas Jasinevičius, soc. 
programų organizatorė Julija 
Šaulienė, patarėja sociologė dr. 
Regina Kulienė, laikrašti
ninkai — Mečys Valiukėnas, 
Juozas Žygas ir Antanas Juod
valkis. 

Naujajam administratoriui V. 
Jasinevičiui didžiausią rūpestį 
sudaro paliktos skolos, kurias 
reikia aptvarkyti — padengti, 
pratęsti ar apmokėti nuošim
čius, o pinigų nėra. Persi
tvarkant a tskir tas resto-
ranas-valgykla nuo kitų soc. 
programų. Restorano direktore 
pakviesta tų reikalų žinovė 
Aleksandra Buivydienė, turė
jusi savo restoraną „Neringą". 
Taupumo sumetimais sutrum
pintas restorano darbo laikas, 
nukerpant pirmąsias dvi rytme
tines valandas ir grįžtant prie 6 
darbo dienų. Dabar valgykla 
veiks nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro, išskyrus trečiadienius. 
Įvesta ir nauja atsiskaitymo 
kompiuterinė sistema, lei
džianti kontroliuoti dienos 
įplaukas. 

Pateikė ir iki šiol žinomų 
skolininkų sąrašą, kuriems 
reikia vien tik nuošimčių 
sumokėti 11,200 dol. ir atsiliku
sioms sąskaitoms dengti 25,000 
dol., iš viso 36,400 dol. Tai 
terminuoti įsipareigojimai 
reikalingi padengti iki šių metų 
pabaigos. Naujoji administracija 
pati viena neįstengs iš gau
namų pajamų šias skolas išly
ginti ir bus reikalinga lietuvių 
visuomenės dosni pagalba. 

Kaip Seklyčios vadovybė in
formavo, kad Kalėdų švenčių 
proga bus siunčiami laiškai 
Chicagos apylinkėse gyve
nantiems lietuviams ir prašoma 
skubiai paremti Vyr. lietuvių 
centrą, kad nereikėtų jo uždary
ti ar susiaurinti veiklos apimtį. 

Sociologė dr. R. Kulienė pa
reiškė, kad Vyr. lietuvių centras 
yra reikalingas ir jo ligšiolinė 
veikla pateisino jo paskirtį. 
Valgykla nėra sau tikslas so
cialinėje veikloje, o tik priemonė 
pagelbėti įvykdyti socialines 
programas. Valdžios ir karitaty-
vinėms organizacijoms nupjovus 
paramą ar ją griežtai sumaži
nus, centro veikla daugiau 
priklauso nuo mūsų pačių 
teikiamos paramos. Patys vyr. 
amžiaus žmonės, jų vaikai ir 
vaikaičiai turi daugiau prisidėti 
prie jo išlaikymo. 

Paaiškėjo, kad dabartinė 
administracija ryžtingai imasi 
jiems pavesto darbo, apkarpo 
išlaidas, įveda naują atsi
skaitymo sistemą ir pasiryžusi 
toliau teikti reikalingiems 
asmenims patarnavimus. Padė
kime jiems savo talka ir dosnia 
auka išbristi iš susidariusių 
skolų. 

A. Juodvalkis 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629' 
Tel. — 776-8700 

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

i 


