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Dviejų prezidentų 
pasimatymas 

Nauja Europa ir naujasis atlantizmas 
St. Mart in. — Šioje Karibų 

saloje praėjusį šeštadienį kartu 
praleido JAV prez. G. Bushas ir 
Prancūzijos prez. F. Mitterran-
das. Jie diskutavo padėtį Rytų 
Europoje ir vakare turėjo 
spaudos konferenciją kartu. 

Prancūzų oficialūs pareigūnai 
vėliau pasakojo žurnalistams, 
jog Mitterrandas pritaria, kad 
Amerika laikytų savo kariuo
menę Europoje ryšium su 
Vokietijos susijungimu, bet jis 
nemano, kad Vakarų Europa 
turėtų veikti tik per NATO 
organizaciją. NATO užsienio 
reikalų ministeriai Briusselyje 
praėjusią savaitę priėmė JAV 
pasiūlymą, kad 16 valstybių 
sąjunga pasiimtų daug akty
vesnę rolę politiniame lauke ir 
pradėtų ruoštis, kaip Valstybės 
departamento sekretorius Bake-
ris III sakė, „naujai Europai ir 
naujam atlantizmui". 

Savo svarbiame politiniame 
pareiškime Berlyne praėjusią 
savaitę Bakeris padėjo diskusijų 
pagrindą NATO ministeriams, 
kai jis pasiūlė sudaryti naujas 
institucijas Europos Bendruo
menei ir Amerikai ryšium su 
pasikeitimais Rytų Europoje. 

Reikia prisiminti, jog, nors 
Prancūzija yra NATO narys, 
tačiau nedalyvauja karo manev
ruose su kitais ir kariniuose rei
kaluose nepriklauso NATO 
komandai. Ilgai prancūzai 
laikėsi nusistatymo, jog NATO 
yra Amerikos politikos vykdyto
ja. Dar ir praėjusį pirmadienį 
Prancūzijos Užsienio reikalų 
ministeris Rolandas Durnas 
pasakė nepasitikįs NATO, nes 
ir dabar ši organizacija 
tebenorint i tvarkyt i visus 
reikalus ir visose srityse. 

J e i paprašy tų 
Spaudos konferencijoje prez. 

Bushas pasakė, jog JAV bus 
labai palankios, jei žiemos metu 
Rytų Vokietija paprašytų 
pagalbos maistu. Bushas taip 
pat pasakė, kadjis, ir prancūzų 
prezidentas, sutinka „dideliuose 
klausimuose", kaip reaguoti į 
politinius įvykius Rytų Europo
je, nors esą ir kitokių tarp jų 
niuansų. Bet to jis nepaaiškino. 
Prez. Mitterrandas pareiškė 
pasitenkinimą gerais prancū-
zų-amerikiečių ryšiais. Jis sakė, 
jog sekr. Bakeris III parodė 
tikrai puikų supratimą, ko 
reikia Europai, kai jis nurodė 
NATO naują rolę ir kad karinės 

pajėgos turi būti sumažintos. 
Mitterrandas pasisakė už glau
desnių ryšių sudarymą tarp 
JAV ir Europos Bendruomenės 
ir todėl NATO naujoji situacija 
reikalinga ir naujų studijų. 
„Mes nebegalime stovėti ten, 
kur mes buvome prieš sugriū
vant visoms sienoms, kurios 
egzistavo Europoje". 

Bet susijungimas... 
Prancūzijos prezidentas pasa

kė, kad jo nuomonė skiriasi nuo 
kanclerio Kohl nuomonės dėl 
Vokietijų sujungimo. ,,Herr 
Kohl yra patriotas ir jis aiškiai 
už tai pasisako, tačiau mano 
jausmai yra kiti". Abu prezi
dentai pasisakė už bendrą 
pastovią Vakarų valstybių 
paramą Rytų Europai. 

Žurnalisto paklaustas, prez. 
Bushas atsakė, jog jis mano 
gerai padaręs, pasiųsdamas 
savo pasiuntinius į Kiniją, nors 
už tai yra labai kritikuojamas — 
kaip gali Amerika bičiuliautis 
su tais, kurie Tiananmen aikš
tėje nužudė studentus, kovo
jančius už demokratiją ir kurių 
teismai ir dabar tebevyksta. 
Tačiau jis jau patyręs pozityvių 
dalykų iš komunistinės Kinijos 
vyriausybės, bet nepasakė 
kokių dalykų. 

Malta ir Kijevas 
Žurnalistai praneša, jog abu 

prezidentai kalbėjosi apie 
įvykius Sovietų Sąjungoje. Prez. 
Bushas papasakojo apie pokal
bius su Gorbačiovu Maltoje. O 
prez. Mitterrandas papasakojo 
apie savo pasimatymą su Gor
bačiovu Kijeve. Spauda pastebi, 
jog prez. Bushas glaudžiau 
veikia su prez. Mitterrandu ir 
kancleriu Kohl, kai buvęs prez. 
Reaganas daugiau veikdavo per 
Britanijos premjerę M. That-
cher. Mitterrandas reporte
riams priminė, jog pasitarimai 
buvę tokie geri, kaip kad buvę 
ir prezidento Busho namuose 
šią vasarą Kennebunkporte. 
Abu jie kalbasi angliškai, 
dažnai be vertėjų. 

Mitterrandas dar pridėjo, kad 
Strasbourge paskutinėje sesi

joje buvo sutarta stiprinti Euro
pos Bendruomenę, įskaitant ir 
Vakarų Vokietiją — arba 
sujungtą Vokietiją, kuri liktų 
įsipareigojusi integruotos 
Europos vertybėms. Prancūzai 
norį, kad tokia Vakarų Europa 
tvarkytų ir savo saugumą. 

Panamoje nušautas amerikietis 
W a s h i n g t o n a s . — Prez. 

Busho vyriausybė pranešė spau
dai, jog amerikiečio karininko 
nušovimas, kuris buvo negink
luotas, buvo generolo Noriego iš 
anksto suplanuotas agresijos 
aktas ir Washingtonas galįs 
panaudoti karinę jėgą, kad 
tokių a t s i t ik imų daugiau 
neįvyktų. 

Valstybės departamentas sa
ko, jog šiuo poelgiu amerikiečių 
gyvybė Panamoje yra pavojuje 
ir tai rimčiausias incidentas 
paskutinių 25 metų laikotarpy 
je. Prezidentą vėlai šeštadienio 
naktį apie tai painformavo 
Saugumo tarybos viršininkas 
Brent Scowcroft. Tačiau 
nebuvo specialaus posėdžio 
Panamos klausimu. Adminis
tracija taip pat nepraneša ir 

Šiandien prasidėjo pavergtos Lietuvos Komunistų partijos suvažiavimas. 
Ar Lietuvos komunistai pajėgs atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos Komunistų 
partijos? Plakatas iš Lietuvos. 

Opozicija prašo paaiškinimo 
O kaip su laiškų slaptumu? 

nušautojo karininko, sakoma 
pulkininko, pavardę. Penkta
dienį Panamos tautinė taryba, 
kurią kontroliuoja Noriega, 
paskelbė, kad kraštas yra „karo 
stovyje su Amerika" ir taip pat 
paskelbė Noriegą vyriausiu vy 
riausybės vadu. Prieš tai jis dv, 
facto valdė Panamą. Panamos; 
Gynybos ministerija išleido pa
reiškimą, kuriame kaltina JAV 
provokacijomis, visai neminė
dama, kad buvo nušautas 
amerikietis karys. 

Gynybos departamento 
pareiškimas 

JAV Gynybos departamentas-
išleido savo pareiškimą . 
kuriame rašo, jog Panamos; 
kariškiai pradėjo šaudyti j . 
mašiną, kurioje važiavo • 

Vilnius. . SLA pranešė, jog 
gruodžio 7 d. teatro veikėjų 
sąjungos salėje įvyko eilinis 
Lietuvos opozicinių politinių 
partijų ir organizacijų atstovų 
konsultacinis susirinkimas. Pir
mininkaujant Mečiui Šalteniui 
iš Socialdemokratų partijos, 
posėdyje priimti trys dokumen
tai. Tai: „Kreipimasis į Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios tarybos 
pirmininką Vytautą Astrauską 
dėl Lietuvos TSR 1989 metų 
sausio 27 dieną priimto Valsty
binės kalbos įsako vykdymo". 
Jame reikalaujama ,,...kad 
atitinkama Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios tarybos deputatų 
komisija ar kita valstybinės val
džios įgaliota komisija išnagri
nėtų Valstybinės kalbos vykdy
mo įsaką. (...). kad Lietuvos 
masinės informacijos priemonės 
pateiktų išsamią šios veiklos 
ataskaitą". 

Susirinkime nutarta papra
šyti TSRS Liaudies deputatą 
Egidijų Bičkauską, kad j is 
pateiktų Lietuvos TSR Aukš
čiausiajai Tarybai paklausimą, 
kuriame reikalaujama parodyti 
per Respublikinę Televiziją 
TSKP Centro Komiteto sekre
toriaus Vadimo Medvedevo 
susitikimą su kūryb in ių 
sąjungų nariais. 

Kaip ten su laiškų 
s laptumu? 

Taip pat priimtas „Kreipi
masis j Respublikos prokurorą 
Vidutį Barauską" . J a m e 

amerikiečiai karininkai ir viena 
jų nušovė, o ki ta sužeidė. 
Trečias amerikietis buvo suim 
tas ir sumuštas. Keturi ameri 
kiečiai ka r i n inka i buvo 
neginkluoti, apsirengę civilių 
rūbais ir važiavo privačia 
mašina vakarieniauti Panamos 
miesto centre esančiame res
torane. Keturi panamiečiai 
kareiviai juos sustabdė, puolė 
atidaryti mašinos duris ir 
pradėjo traukti amerikiečius iš 
mašinos. Jų ginkla i buvo 
paruošti šaudymui. 

sakoma: „Lietuvos opozicinės 
politinės partijos ir jų atstovai 
Konsultaciniame susirinkime 
disponuoja nepaneigiamais, 
juridiškai patikimais įrodymais, 
liudijančiais, jog Lietuvos ryšių 
sistemoje pažeidžiami Lietuvos 
Konstitucijos įstatymai, pilie
čiams laiduoją kūrybos laisvę ir 
korespondencijos slaptumo iš
saugojimą. Reikalaujame visą 
Jums pavestos Respublikos Pro
kuroro galią panaudoti tam, 
kad būtų tiksliai išaiškinta, 
kokie Lietuvos TSR Valstybinės 
valdžios organai tiesiogiai 
nusikaltę šių įstatymų laužymu 
ir piliečių konstitucinių teisių 
pažeidimu. 

Reikalujame tuo nusikaltu
sius asmenis patraukti bau
džiamojon atsakomybėn". 

»»» „Caritas' 
pasitarimuose 

Vilnius. — STA pranešimu, 
gruodžio 8 dieną Lietuvos Aukš
čiausioje Taryboje įvyko posėdis, 
kuriame dalyvavo Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdžio moterų 
grupės Katalikiško moterų 
sambūrio „Caritas", Lietuvos 
Moterų Sąjungos, Lietuvos 
Moterų Tarybos atstovės. 
Posėdyje buvo svarstomos gali
mybės konsoliduoti visas Lie
tuvos visuomenės ir vyriau
sybės jėgas, siekiant socialinio 
teisingumo moterų ir šeimos at
žvilgiu. Nutarta rengti bendrą 
priešrinkiminę platformą. 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— „Atgimimo" 44 numeryje 
prisimenama Gorbačiovo frazė, 
pasakyta Algirdui Brazauskui: 
„TSRS sudėtyje jūs galėsite 
viską". Gorbačiovas pirminin
kavo lapkričio 27 d. sesijoje, 
kurioje buvo priimtas, kad ir 
riboto, ekonominio savaran
kiškumo suteikimas. Aukščiau
siosios tarybos posėdyje, kaip 
liaudies deputatas Egidijus Bič
kauskas sako, kad didžiausios 
paramos lietuviai susilaukė iš 
azerbaidžaniečių ir armėnų. Ir 
Boris Jeltsinas už tai balsavo. 
Sis balsavimas buvo vardinis. 

— Lietuvos studentų delega
cija, sudaryta iš 12 asmenų, 
dalyvavo Maskvoje įvykusiame 
sąjunginiame forume, bet ji 
nebuvo įgaliota stoti į jokias 
kuriamas sąjungines studentų 
organizacijas. Didelį dėmesį 
šiam forumui skyrė Politbiuras. 
Jame kalbėjo pats Gorbačiovas 
ir min. pirm. Ryžkovas. Jie 
kvietė studentus jungtis į po
litiką ir pasisakyti už Gorba
čiovo perestroiką. 

— Studentų forume Maskvo
je lietuviai studentai patyrė, 
kad Rusijoje formuojasi opozici
ja Gorbačiovo perestroikos pro
gramai ir politinė kova dėl 
masių protų ir jausmų jau vyko 
ir šiame forume. Politibiuro 
agitatoriai veikė gan korektiš
kai. Buvo delegatų tarpe ir aklų 
Gorbačiovo šalininkų, anot jų, 
stovinčių „komunistinio mani
festo" pozicijose. 

— Forumo metu Maskvoje 
buvo priimta studentų dekla
racija, kuri nesutapo su Gor
bačiovo nuomone. Deklaracijo
je pažymėta, kad studentai laiko 
būtina įgyvendinti tautų apsis
prendimo teisę. įtvirtintą tarp
tautiniuose susitarimuose, įtvir
tinti Konstitucijoje politinį 
pliuralizmą, sudaryti vienodas 
teisines sąlygas vystytis įvai
rioms nuosavybės formoms, 
įskaitant ir privatinę. 
Manoma, kad šios deklaracijos 
priėmimui įtakos turėjo suma
ni Lietuvos delegacijos veikla. 

— „Aušrinės", kultūrinio 
jaunimo žurnalo ketvirtame 
numeryje, G. Buračas rašo apie 
filosofo A. Maceinos gyvenimą 
ir darbą. 

— Lietuvos sportininkai -
Kauno „Granito" vyrų rankinio 
komanda lankėsi Izraelyje ir 
nugalėjo jų rinktinę 30:23. Spor
tininkams vadovavo Romas 
Baltrušaitis. Izraelyje jie išbuvo 
10 dienų ir aplankė daugelį 
vietų. 

Komunizmas nebus 
palaidotas 

Bet naujasis socializmas — 
Gorbačiovo kelias 

Maskva. — Sovietų Sąjungos 
prez. M. Gorbačiovas atvirai 
palaiko reformas Rytų Europo
je. Bet daugelį jis nustebino 
sekmadienį, kai jis pasiūlė 
visiems priimti „socializmą su 
žmogiškuoju veidu" — tą šūkį, 
kurį naudojo čekoslovakai 1968 
metais, kai Sovietai įvykdė 
invaziją ir savo tankais su
triuškino Čekoslovakijos laisvę. 
Tačiau Gorbačiovas norėjo 
įtikinti, jog marksizmas bus at
naujintas Sovietų Sąjungoje ir 
Komunistų partijos vadovybėje. 

Gorbačiovas atspausdino 
„Pravdoje" manifestą, jog 
marksizmas bus atgaivintas. 
Taip jis rašo dviejuose „Prav-
dos" puslapiuose. Žurnalistams 
ir diplomatams susidarė įspū
dis, jog jis nori užtikrinti parti
jos narius šiuo kritišku metu, 
kai laisvinasi Rytų Europa, kad 
komunizmas dar nemirė, bent 
Sovietų Sąjungoje. „Šiandien 
mes turime sunkų uždavinį — 
atgaivinti marksistinio mo
kymo autori tetą", rašo 
Gorbačiovas ir pažymi, kad šiuo 
komplikuotu metu partija 
privalo išlaikyti savo politinės 
galios monopolį. Gorbačiovas 
aptaria savo tikslą „humaniš
kuoju socializmo" pareiškimu, 
kas aiškiai primena „socializmą 
su žmogiškuoju veidu, anuomet 
Prahos pavasario metu. 

Gorbačiovo manifestas yra jo 
revizuotas žvilgsnis į mark
sizmą ir , atrodo, atsakymas 
seniesiems komunistams, kurie 
paskutiniu metu bando surinkti 
savo pajėgas į krūvą, kad galė
tų pasipriešinti šiai erezijai 
partijoje. 

Iš Leningrado 
Centrinė televizija sekma

dienio vakare parodė ištraukas 
iš mitingo Leningrade, kuriame 
partiečiai smerkia Politbiurą ir 
kitus vadovaujančius komunis
tus, kad jie toleruoja posūkį į 
kapitalizmą. Tame mitinge 
žmonės buvo rodomi su plaka
tais, kurie pasisako prieš pri
vačią prekybą ir net įspėja 
Gorbačiovą: „Michailai Sergeje-
vičiau, kreipk dėmesį į partiją", 
o ten kalbėtojai smerkė jį. kad 
partija praranda autoritetą. 

Įdomu, jog Aleksandras Ja
kovlevas, vienas iš Gorbačiovo 
rėmėjų, kalbėdamas taip pat per 
televiziją, pasakė, kad kraštas 

— Pašto ženklų klausimas 
pradedamas kelti Lietuvoje. Pe
reinant prie ekonominio sava
rankiškumo, būtina pagalvoti 
apie savo pašto ženklų išlei
dimą, rašo .Komjaunimo tieso
je" Romualdas Pauliukevičius. 

— Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto narė Roma 
Grinbergiene dalyvavo stei
giamajame Rusijos olimpinio 
komiteto suvažiavime, kuriame 
dalyvavo 357 delegatai. 

turi saugotis tokių konserva
torių, kaip kad buvo parodyti 
šioje televizijos programoje. 
Gorbačiovo straipsnyje buvo 
išreikšta įvykių sintezė ir 
marks i s t inės - len in ins t inės 
programos iškėlimas dirbančiai 
klasei. Tačiau jis pasakė, jog 
Leninas klydo, kai jis galvojo, 
kad negali būti vidurinio kelio 
tarp kapitalizmo ir socializmo, 
kurį kaip tik dabar ir siūlo Gor
bačiovas kaip „naująjį socia
lizmą". 

Prieš išvykstant į užsieni 
Tai buvo Gorbačiovo pozici

ja prieš konservatorius, kai jis 
išvyko aną savaitę į Italiją, į 
Vatikaną ir į susitikimą su prez. 
Bushu Maltoje. Kremliaus žino
vai mano, jog tas Jakovlevo 
pokalbis televizijoje reiškia, kad 
Politbiure dar gali būti pasikei
timų. Jakovlevas laikomas Gor
bačiovo pagr indin iu 
sąjungininku, kuris tvarko ir 
užsienio reikalus, bet jo komen
tarai šį kartą įsimtinai lietė 
ideologinius klausimus, kurie 
oficialiai priklauso labiau 
konservatyviam Vadimui Med
vedevui. O Medvedevas paskuti
niu metu puolamas už bandymą 
pašalinti populiariausio krašte 
laikraščio redaktorių ir noru 
įvesti įstatyminius varžtus 
spaudai. 

Sacharovas 
amžiname poilsyje 
Maskva. — Daugiau kaip 

100,000 žmonių praėjo pro 
mirusiojo Sacharovo palaikus 
Jaunimo rūmų p a s t a t e , 
suvažiavę ir iš kitų respublikų, 
įskaitant Krymo totorių ir žydų 
delegacijas. Atsisveikinti at
vyko ir Amerikos ambasadorius 
Maskvoje Jack Matlock. Šešta
dienį visą dieną žmonės nešė 
prie Sacharovo buto ir an t 
laiptų dėjo gėles, kuriame jis 
mirė nebaigęs ruošti kalbos, 
kurią turėjo pasakyti deputa
tams praėjusį penktadienį. 

Sovietų Sąjungos vyriausybė, 
kuri Sacharovą kalino ir 
ištrėmė ir nušalino nuo moksli
nio fiziko darbo, dabar Gorba
čiovo žodžiais apgailestavo jo 
mirtį, pasakydama, jog tai yra 
nuostolis, kad mirė „įsitikinimų 
ir nuoširdumo žmogus". Tik 
tiek! Vyriausybė norėjo suruošti 
valstybines laidotuves, tačiau 
šeima nesutiko ir pasakė, kad 
turi kitus planus. Pirmadieni jis 
buvo palaidotas mažose kapinė
se už Maskvos. Sacharovas ir 
savo mirties dieną drąsiai 
reikalavo, kad Liaudies deputa
tai balsuotų už šeštojo Konstitu
cijos straipsnio panaikinimą, 
kad visi sovietų žmonės turėtų 
tas pačias teises. 

Tie nelemti emisarai iš tiesų nuodija nebrandžius protus nacionalistinėmis 
idėjomis ir taip griauna Rusijos autoritetą — „nacijos kuri kaip natūralus 
magnetas visada traukdavo prie savęs aplinkines tautas ir tauteles".. O 
štai „vyresniojo brolio" arba „pirmojo tarp lygių" tautinį išskirtinumą. 
pasirėmus savotiška magnetizmo teorija, galima propaguoti ir „Pravdos" 
puslapiuose. . • • »na vr\ 

„Atgimimas (Nr. 27), 
nuotrauka anglų spaudoje 

KALENDORIUS 

Gruodžio 19 d.: Nemezijus, 
Rufas, Urbonas V, Darijus 
Rimantė, Viola. 

Gruodžio 20 d.: Teofilis. 
Gražvilė, Nergaudas. Dovilė, 
Atala, Sigitas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:13, leidžiasi 4:22. 
Temperatūra dieną 18 L, nak

tį 4 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

K E L I A S I S V E I K A T Ą , 6515 S o . California Ave . . Ch icago , 111. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

BE IŠMINTINGUMO IR 
APŠVIETOS - NĖRA 
ŠIRDIES APSAUGOS 

Klaus imas . Gerb. Daktare 
Jūsų straipsnius apie ligas, 
spausdinamus „Drauge", mielai 
skai tau, nes jie yra įdomūs ir 
naudingi. Bet turiu prisipažinti, 
kad vieno straipsnio apie širdies 
ligą vadinama ,,angina" ir 
„angina pectoris" neatsimenu, 
a r dar nebuvo parašyta apie tai. 

Dabar kai pats ta liga susir
gau, būtų labai malonu apie tą 
ligą ir jos gydymą sužinoti. 
Mano daktaras tą ligą pripažino 
kovo mėnesį šiais metais . 
Palaikė ligoninėje 8-nias dienas 
ir paleido į namus su bonkute, 
kurioje buvo 25 nitroglicerino 
tabletės. Jokių kitokių vaistų 
nedavė. 

Man priepuoliai užeina gana 
dažnai ir aš nemažai tų tablečių 
sunaudo jau , ne tu rėdamas 
vilties, kad rytoj bus geriau. Aš 
turiu paminėti, kad esu 74 metų 
amžiaus pensininkas. Nenau
doju nei rūkalų nei degtinės jau 
daugiau kaip 10 metų. Prieš tai 
savaitgaliais nugerdavau su 
saiku. Aš esu dirbęs 11 metų 
geležinkelio kompanijoj ir esu 
išėjęs į pensiją. Mano buvusi 
darbovietė turi pasamdžiusi 
daktarus, kurie gydo darbinin
kus ir pensininkus nemokamai. 
Mes mokame kas mėnesį kom
panijos draudimui, o daktarams 
nieko nemokam. 

Būtų viskas pakenčiama, 
jeigu daktarai paaiškintų apie 
ligą ir jos pasekmes ir kaip leng
viau nuo jos nusikratyti. Man 
su anglų kalba yra sunku dak
tarams apibūdinti ligos simp
tomus, nors jie gauna mokėt ir 
apie sergantį mažai rūpinasi. 

Aš norėčiau žinoti, kaip palen
gvinti priepuolius ir kokia yra 
mano ateitis turint tokią ligą. 
V a k a r gavau pirmą kartą 
vaistų „Cardizem" tabletes, 30 
mg, po tris kartus per dieną. 
Jeigu Jūs turit ką nors geresnio, 
prašyčiau parašyt į „Draugą". 
Su pagarba. 

Atsakymas. Buvo, buvo, kaip 
nebuvo ir net pakartotinai, net 
iki nuobodumo buvo apie širdies 
anginą (angina pectoris) rašyta, 
bet tik išmintingasis pasinaudo
ti tegalėjo, nes apsileidėliai, kol 
jie nesusitvarko, net ir iš 
Dangaus nepajėgia turėti nau
dos. Esi paklydusi mediciniška 
avis — reikia tokiai, net ir la
biausiai mediciniškame lauke 
paklydusiai, padėti. Štai toji pa
galba, bet tik su sąlyga: jei ir 
toliau būsi neišmintingas, nors 
ir labai protingas būdamas, tai 
kalbamu reikalu patarimas bus 
tyruose šaukiančiojo balsas; Šis 
patarimas prilygs žirnių ant 
sienos bėrimui. Rusai kalba, 
kad mužikas tol nesižegnoja, kol 
perkūnas netrenkia. Taip ir čia: 
gerta, rūkyta, nors nėra šių 
nuodu vartojimo su saiku: 
degtinė tiesiogiai kaip ir niko
t i n a s nuodija kūno celes. 
Žinojai, kad amerikiečiams 
gydytojams neišaiškinsi savų 
negalių, o bridai vargan. Teisin
gai Tumas sakė, kad lietuviai 
yra „prakvostai". bet jie mano 
broliai —juos turiu mylėti. Tik 
iš tos meilės štai Tamstai 
nurodomas kelias į išsi
vadavimą nuo anginos. 

Dieve, koks yra menkas tūlų 
mūsiškių supratimas pagrin
diniuose sveikatos dalykuose ir 
koks didelis jų pasileidimas šioje 
srityje! Savo ranką reikia vers
te versti pakartotinai rašyti ir 
tvark inguos ius skaitytojus 

varginti su tos krūtinės anginos 
reikalais. 

Panašiai elgiasi visi apsilei-
džiantieji sveikatos reikaluose: 
„Vakar mečiau rūkęs, nes pasi
darė sunku nuryti duonos kąsnį 
dėl stemplės vėžio, gauto per 
rūkymą", sako vienas. „Jau 
trys dienos kaip negeriu 
degtinės, nes vemiu krauju..." 
sako kitas, susilaukęs skrandyje 
vėžio per girtavimą. Tamsta 
priklausai trečiajai apsileidėlių 
grupei: dėl riebaus „lietuviško" 
valgio sulaukei širdies krauja
gyslių priskretimo ir dėl to 
skausmai krūtinėje Tamstą var
gina. Blogiausia, kad patekai į 
neatsakingo gydytojo globą: 
nitroglicerino tabletės tos ligos 
negydo, tik keliom minutėm 
prašalina skausmą. Reikia daug 
didesnių pastangų tokiam blo
giui prašalinti. 0 tos pastangos 
yra štai kokios. 

1. Reikia sutvarkyti turimas 
negales: rūkymą, girtavimą, 
nutukimą, užsisėdėjimą, ner-
vinimąsi dėl menkniekio, 
cukraligę, podagrą, pakeltą 
kraujospūdį, sklerozę... Jei 
kurią iš čia svarbiausių minėtų 
Tamsta turi — tvarkykis. Išsi-
tirk kraują dėl cholesterolio ir 
kitų dalykų. 

2. Sklerozė dažniausiai 
sukelia krūtinėje skausmus dėl 
minėto širdies arterijų susiau
rėjimo. Jos tvarkymas yra toks. 
(a) Laikykis Alvudo dietos — 
ovo-lacto vegetariško maisto, jis 
buvo pakartotinai skelbtas 
šiame skyriuje. Jokio gyvio rie
balo, jokios mėsos, (b) Naudok il
gai veikiantį Nitrogliceriną po 
vieną kapsulę kas 12 vai. Long 
acting nitroglycerin, 6.5 mg 
kapsulės. Pranešk savo gydyto
jui, (c) Naudok vieną tablete 
zinc sulfate. 200 mg, pavalgęs 
kasdien, (d; Valgyk daug vaisių, 
daržovių, gerk jų sunkų, valgyk 
sriubas tris kartus dienoje. Ne
vartok druskos ir sūrių valgių. 
(e) Imk aspirino, vieną 325-mg 
tabletę pavalgęs kas antrą 
dieną, (f) Valgyk bulves su 
lupena, daug kopūstinių 
daržovių, pupų, žirnių, pupelių, 
rudų ryžių ir kiaušinio baltymų, 
o riebalų — dienoje tik penkis 
arbatinius šaukšelius saff!ower 
oil. Sudorok tris bananus per 
dieną. Taip elgdamasis apie 
rytojų negalvok, o rūpinkis 
praleisti šią dieną kuo sveikiau
siai besielgdamas. Sėkmės. Vėl 
parašyk. 

NUSISKUNDIMU ŠIMTAS, 
O LIGOS NĖ VIENOS 

Klausimas. Gerb. Daktare, 
atvažiavau iš Lietuvos padėti 
sergančiai seseriai ir pabūsiu 
čia gal daugiau nei metus. 
Turiu ir pati nemažai negala
vimų, bet ant kojų dar stipriai 
laikausi. Turiu polinkį į chro
niškas ligas. Esu operuota 
senokai nuo adneksito, turėjau 
nuo klubo sąnario susirgimo 
(coxoarthrosis) palengvinančią 
operaciją ir 1983 ausies ope
raciją dėl komplikacijos Mat 
turiu nuo vaikystės (karo metųj 
abiejų ausų otitis ir neuritis. 
Greit susigriebus po operacijos, 
veidas atsistatė (veido nervo 
paralyžius). Dabar man 
62 metai. 

Kadangi nuo seno jaučiu ūžesį 
ausyse (dabar naudoju ir klau
sos aparatėlį) ilgai neatkreipiau 
dėmesio į kitą ūžesį — visoje 

galvoje. Tai, aiškiai žinau, yra 
kraujo tekėjimo sustiprintas 
ūžesys. Man nereikia skaičiuo
jant pulsą padėti prie ati
tinkamos vietos ranką. Jaučiu 
tą pulsavimą jau eilė metų, ne 
tik galvoje, bet ir visame kūne 
— lyg vibraciją — atrodo jaučiu 
kiekvieną kapiliarą. Dienos 
metu nelabai vargina. Labiau
siai tai vargina kai atsigulu ir 
kai po neramaus miego vis at-
bundu. Atrodo, kad jei kas šalia 
manęs dabar stovėtų, irgi 
girdėtų mano pulsą. 

Jau porą dešimtmečių rytais 
sunkiai keliuosi, protinis nuo
vargis, sulėtėjusi orientacija, 
bloga atmintis, nuo manęs 
nepriklausantis išsiblaškymas. 
Apie penketą metų kai akyse 
dažnai laksto ugenlės, lyg žai
bavimas, lyg šviečiantis 
voratinkliukas akių formos. 
Kartais galvoje laksto dieg-
liukai ar tirpimas. Didelių 
skausmų nėra, tik lyg spau
dimas, tai per akis, tai per ausis. 

Ir Lietuvoje ir čia prisiprašiau 
pas sesers daktarą — anglą 
padaryti bendrus analizus. 
Nieko ypatingo neparodė. 
Kraujospūdis normalus, kraujas 
ir rentgeno tyrimai neblogi. 
Prieš ketvertą metų Lietuvoje 
yra sakę, kad kraujas yra 
truputį per riebus, bet nuo tada 
beveik nenaudoju sviesto ir 
trynių. 

Tikrino akis ir Lietuvoje ir 
Kanadoje, nieko blogo nerado. 
Paprašiau Kanadoje, kad pa
siųstų pas nervų specialistą. 
Sunkokai susikalbėjau, bet 
paklausęs ar nesergu didele 
nemiga (man atsakius, kad blo
gai miegu, bet tikros nemigos 
nėra), pasiuntė padaryti galvos 
tyrimą uždėjus kepurėlę. Sakė, Paskutinių mėnesių eigoje 
kad panašus tyrimas kaip p o i į t iniai įvykiai Rytų Europo-
darant kardiogramą. Ir šis j e atnešė tokius rezultatus ir 
tyrimas nieko blogo neparodė, permainas, kokių nebuvo 45 

Turėjau nuo jaunystės ir metų slinkty. Juo labiau niekas 
chronišką gastritą. Daug kartų negalėjo ir pagalvoti, kad per tą 
teko daryti tyrimus ryjant laiką Rytų Europoje sutrupės 
žarnelę. Vis rodė, kad mažas komunizmo pajaatai. f 
rūgštingumas buvo. Kadangi Prasidėjęs laisvėjimo procesas 
gydymas buvo neefektingas, Lenkijoje ir Vengrijoje vėliau 
nustojau vargintis su ta gumine išsiplėtė į Rytji Vokietiją, su 
žarna (o ir anatžzus dažnai Berlyno sienos subyrėjimu ir 
sumaišydavo dėT didelės ne- pagaliau į Čekoslovakiją, 
tvarkos). Čia Kanadoje padarė šie įvykiai spartino ir pre-
tik rentgeno nuotrauką. Matyt zįdento Busho susitikimą su 
auglių nerado, kad gydytojas Gorbačiovu audringoje Maltoje, 
daugiau apie skrandį nekalbėjo. 
Lietuvoje esu girdėjusi, kad 
gydytojas sakė, kitam žiūri
nėjant rentgeno nuotrauką, jog 
atrofiška skrandžio gleivinė. 

Ir nuo mano negalavimų ir jei 
ilgai neužmiegu (ypač prieš 
giedrą) ir k i ta is atvejais 
dažniausiai naudoju aspiriną. 
Turiu iš Lietuvos atsivežus 
nootropil. Nuo to truputį 
pagerėja protinis darbingumas. 

Farmacijos d a k t a r ė Rozalija Šomkaitė Alvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje • 
kalba apie nesve ikame mais te esamas vėžį p r i šaukianč ias medžiagas. 

Nuotr. E d v . Š u l a i č i o 

Daktare, tokiu širdingu rūpes
tingumu lietuviams. Su pa
garba. 

Atsakymas. Teisingai klausi, 
ką pati turi daryti, šimtą nusi
skundimų turint, o jokios ligos 
kūne nesant. Tamsta ne viena 
tokiame vežime sėdi: milijonai 
kartu su Tamsta jame važiuoja. 
Tai liguistas galvojimas ir 
rūpinimasis dėl menkniekio. 
Vieną svarbiausią dalyką nepa
darius, būsi nepatenkinta visą 
amžių: turi nuolatiniu darbu 
užsiimti ir apie savo „ligas" 
visai užmiršti. 

Apie tokią moterį yra pasaka, 

kad princesė blogai miegojo, nes. 
žirnis po čiužiniu buvo. Esi iš 
tokio molio sulipdyta, esi ato
grąžos gėlė šaltame klimate, esi 
princesė, kuriai žirnis po čiuži
niu neduoda miegoti. Tai ir 
viskas. Jokie daktarai, jokie 
specialistai, jokie tyrimai Tams
ta i dėl dabartinio stovio 
nereikalingi. Nekreipk dėmesio 
į girdimą pulsą — tai tik grožio 
spuogas ant Tamstos gražaus 
veido. 

Sveikai — liesai maitinkis, 
jokių vaistų, nei iš Kanados, nei 
iš Amerikos, nei Lietuvoje bū
dama dėl dabartinio stovio ne-

Tiesa, suradau pati susirgimą, 
pavarčius vieną anglišką 
žurnalą, dėl spranksėjimo veido 
srityje, po ausim. Anksčiau 
maniau, kad taip yra nuo senos 
ausų ligos. Nuvykus pas spe
cialistą Niagaroje sužinojau, 
kad tai yra „temporomandibu-

Čia rodos pati gamta nepanoro 
šio susitikimo: 16 pėdų bangos 
abu vadus vos nenuplovė į 
audringą jūrą. 

Prezidento Busho ir Gorbačio
vo konferencijos rezultatas te
buvo pasikeitimas nuomonėmis 
ir jokių reikšmingų susitarimų 
nebuvo padaryta. Liko ir toliau 
neišspręstos Centrinės Ameri
kos ir Afganistano problemos. 

Tačiau abu prezidentai labai 
greitai ir vieningai susitarė dėl 
mažai reikšmingo ir tolimos 
ateities įvykio 2004 metais 
Berlyne įvyksiančios Olimpia
dos. Kur kas geresni rezultatai 
buvo pasiekti Gorbačiovo ir 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
susitikimo Romoje metu: susi

tarta atnaujinti Šventojo Sosto 
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larjoint(TMJ)dysfunction'\dėl diplomatinius ryšius su So-
neteisingo sukandimo. Operuoti v i e t ų Sąjunga. Šio susitarimo 
kol kas nerekomenduoja, sako i š d a v a : 1 0 milijonų Sovietų 
nėra labai bloga padėtis. 

Žodžiu, negalavimų daug. bet 
mane vis kamuoja baimė dėl to 
padidinto ir ypač naktį vargi
nančio pulsavimo. Ar čia virški
nimo sutrikimas? Ar čia krauja
gyslių neurozė? Ar čia kokia šir
dies yda, per smarkiai dirba? Ar 
čia smegenų koks senėjimas ar 
kalkėjimas? Mano ūgis 160, 
svoris 160 sv. 

Mielas daktare, laukiu Jūsų 
patarimo ką turėčiau pati 
daryti, pas kokį specialistą dar 
čia Kanadoje pasirodyti. Viską 
absoliučiai ištirti čia nebus 
galimybės. Mane vis kamuoja 
kokio nors netikėtumo ar pa
ralyžiaus baimė. 

Mano negalios man regis dau
gumai neįdomios, be to, gal 
greičiau bus, jei suradęs 
valandėlę laiko parašysite savo 
patarimą. Iš Jūsų straipsniu 
„Drauge" esu sužavėta Jūsų, 

PABALTIJO VALSTYBES 
J ų ignoravimas Maltos konferencijoje 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

tarpe, mūsų veiksniai turėtų, 
sužinoti jų pavardes ir raginti 
mūsų visuomenę pasiųsti jiems 
padėkos laiškus ar telegramas 
už jų pastangas atgauti Lietuvai 
nepriklausomybę. 

Turimomis žiniomis, ir Bal
tijos valstybių diplomatai turėjo 
pokalbį su. prezidentu Bushu 
prieš jam išvykstant į Maltą. 

Tačiau prezidentas pokalbyje 
gyrė Gorbačiovą už daromas 
reformas ir nesikišimą į įvykius 
Rytų Europoje, 

Bet j i s nė vienu žodžiu 
neužsiminė Baltijos kraštų 
nepriklausomybės klausimu. 

Naivu būtų tikėti kai kurių 
mūsų lietuvių visuomenininkų 
pasisakymais, kad Maltos 
konferencijos metu bus išspręs
tas Lietuvos likimas. 

Tik tėvynėje esanti tauta pati 
išspręs savo likimą. 

Tam gerus pavyzdžius yra pa
rodę Rytų Vokietija ir Čekoslo
vakija, kur šimtai tūkstančių 
žmonių išsipylę į gatves spren
džia savo likimą. 

Pabaltijo tautų kova politiškai 
skiriasi ir yra sunkesnė negu 
kitų Rytų Europos kraštų, 
nes Lietuva dar tebėra integra
linėje Sovietų Sąjungos 
sudėtyje. 

Tačiau tautos ryžtas ir noras 
atgauti pilną nepriklausomybę 
yra toks stiprus, kad jų niekas 
nepajėgs užslopinti. Ir tai tėra 
tik laiko klausimas, kuris bent 
šiuo metu dirba mūsų naudai. 

Šiai progai labai tinka mūsų 
poeto Bernardo Brazdžionio ei
lėraštis „Ji buvo Jaltoj 1949 
metais". Prieš keliolika dienų 
poetas šį eilėraštį papildė „Post 
Scriptum 1989 metai". Jis 
skamba šitaip: 
Kai griūva gėdos siena vidury 

Berlyno, 
Kai tautos renka likusias 

senų šventadienių šukes, 
Abu žūklautojai, ir jie galbūt 

nežino, 
Ar ją pagaus, ar ne, ar ji be 

atgarsio nuskęs... 

Ji buvo Jaltoj ir, tikiu, ji bus 
ten Maltoj 

Mažų tautų taikos 
suvereniteto didelė viltis, — 
Deja, ar ją, žudytą aikštėse 

ant kruvino asfalto, 
Ar gyvą mirusieji, mirę, laisvė 

kad gyventų pamatys... 

vartok, apie vaistus dabar ne
galvok ir kaip minėta, save 
gydyk nuolatiniu kūno užsi
ėmimu ir visada apie nau
dingus, gražius dalykus galvok, 
dainuok, melskis, giedok, „per 
galvą verskis" — sportuok. 
Kitiems gerus darbus atlik
dama, save į normalaus elgesio 
ir galvojimo bei nusiteikimo 
vėžes į s t a tyk ir t a ip per 
tolimesnį gyvenimą keliauk. 
Taip turėtų elgtis ir milijonai 
kitų su Tamsta kar tu per gyve
nimą besiiriančiųjų. Žinoma, tai 
neliečia staigaus susirgimo, 
kaip rankos piršto sulaužymo. 
Sėkmės! Vėl parašyk. 

Užsispyrimas yra kvailių 
energija. 

Vokiškas priežodis 

Sąjungos katalikų gaus daugiau 
religinių laisvių. Tikimasi, kad 
ateinančiais metais popiežius 
aplankys ir Lietuvą. 

Sia proga pravartu pažymėti, 
kaip ši dviejų galiūnų kon
ferencija palietė Lietuvą ir ben
drai Pabaltijo valstybes. 

Prieš prezidentui Bushui 
išvykstant į Maltą, 15 Amerikos 
senatorių įteikė jam laišką, 
prašydami susitikime su Gor 
bačiovu iškelti Pabaltijo vals
tybių nepriklausomybės klau
simą. Senatoriai pabrėžė, kad 
ekonominė pagalba Sovietų 
Sąjungai gali būti suteikta tik 
leidus Pabaltijo valstybėms pa 
čioms spręsti savo likimą. 

Maloni žinia. Tačiau ji dar ne 
teikia pilno džiaugsmo. 

Iš 100 senatorių, baltiečiai 
viso labo turi tik 15 draugų. 

Norint ir toliau bent tuos 15 
senatorių turėti savo draugų 
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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 CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. te l . 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 

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

3900 W. 95 St. 
Tel . 422-0101 

Valandos paga! 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 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus M kraujo ngos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

" hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road . Tel . 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt , antr ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ave.. Elgin, III. 60120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S ~9th Ave . Hickory Hills IL 
Tel. 598-8101 

Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabineto ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave.. Cicero 

Kasdien 1 ik; 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.. Suite 324 ir 
5635 S. Pulaski Rd. . Chicago, IL 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optcmetnstas (kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą 
Palos Vision Center, 7152 W.127th St 

Paios Hgts.. I!! Ketv vai 3-6 v v 
Tel. 448-1777 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71st Street 

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

3 iki 7 v v Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEūlCAL BUILDING 
3200 W. 81 si Street 

Kabineto t e l . RE 7-1168; 
Rezid. 385-4811 

Or. Tumasonio kabinetą pereme 
DR. S. LAL 

SPECiALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W . 71 st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71st St., Chicago. IN. 

Tel.: 436-0100 
11800 Southvrest Hlgrnvay 
Palos Helghts. III. 60463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES 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. 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė Vdaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 585-7755 



Okupuotoje Lietuvoje 

PER DAUG 
BIUROKRATŲ 

Biurokratija mes vadiname 
valdymo sistemą, kurioje yra 
įsigalėjusi valdininkija, nepri
einama visuomenės kontrolei, 
atsakinga tik savo vyresnybei, 
paisanti ne žmonių, bet tik 
valdžios ir savo reikalų. Biuro
kratija reiškiasi įstatymų, tai
syklių, direktyvų, statutų ir ki
tokių raštų gausumu. Biurokra
tinėj sistemoj visi reikalai 
sukoncentruoti centrinės 
valdžios rankose, kuri duoda 
įsakymus. Bendras pažymis — 
formalizmas. Didžiausias biu
rokratijos trūkumas — per 
didelis kišimasis į visus 
reikalus, asmeninės iniciatyvos 
užgožimas. Valdininkai, 
žinoma, reikalingi, bet jų neturi 
būti per daug — tiek, kiek bū
tinai reikia. Mat jie negamina 
apčiuopiamų gėrybių. 

Niekur pasaulyje nėra tiek 
daug biurokratų ir biurokra
tizmo, kaip Sovietų Sąjungoje. 
Iš bendro 286 milijonų gyven
tojų skaičiaus jų yra net 18 
milijonų. Nepriklausomoje Lie
tuvoje buvo tik apie 30,000 val
dininkų bei tarnautoju, moky
tojus, vidaus, pasienio policiją, 
geležinkelio, pašto tarnybas įs
kaitant. Tai nedidelis skaičius, 
bet jo pakako. 

Kiek dabar okupuotoje Lie
tuvoje yra biurokratų bei įvai
rių valdininkų, mes tikresnių 
duomenų neturime. Galime tik 
pasakyti, kad daug, labai daug, 
gal kelis ar net keliolika kartų 
daugiau, kaip nepriklausomy
bės metais. Keletas skaičių ir 
šiaipjau pavyzdžių iš sovietinės 
spaudos. — „1940 metais Lie
tuvoje dirbo 500 agronomų, o 
viuo metu jų yra 10,000. Kiek
viename kolchoze, sovchoze po 
kelis, o kai kuriuose ir po kelio
lika (P. Vasinauskas, „Perga
lė'*, Nr. 5). Kad ir kiek perdėtai 
gausią biurokratiją žemės ūkyje 
nusako „šluotoje"' (Hr, 15) pa
skelbtas ketureilis: 

„Mūsų .Laisvės' kolūky 
Viskas, vade, gerai — 
Net kiekvienai karvutei 
Trys zoodaktarai". 

Arba dar: „Mūsų darbovietėje 
devyni vagia, dešimtas tikrina 
ir visi gyvena užtikrintai" 
(„Šluota"). O pertvarkos prak
tikoje: „Mąstome naujai, dir
bame kaip dirbę, gauname dvi
gubai, mokame trigubai". 

Šių eilučių autoriui teko su
tikti vieną agronomą iš Raudon
dvario. Pasisakė esąs ten nuo 
1958 m. veikiančio Žemės ūkio 
mechanizacijos instituto dar
buotojas. Klausiu, ką ta insti
tucija gamina. Atsakė — nieko 
negamina, tik tikrina kitų pa
gamintas žemės ūkio mašinas. 
— Kiek darbuotojų dirba? — 
Pora šimtų, daugiausia inžinie
riai, agronomai. 

Arba vėl. Kalbamės su sovie
tinės formalios spaudos darbuo
toju; „Kiek žmonių dirba „Tie
sos" dienraščio redakcijoje?" 
„Septyniasdešimt redaktorių, 
skyrių vedėjų, nuolatinių repor
terių". Vien tik redakcijoje, 
administraciją ir spaustuvę 
neįskaitant. Visi jie per savaite 
pagamina keturių puslapių 
numerį. Didžiumą medžiagos 
sudaro iš Maskvos ir vietinių 
institucijų gautos gatavai pa
rašytos labai ilgos vadų kalbos, 
įvairūs įstatymai ir kita 
neredakcinė medžiaga. Šia pro
ga prisimintina, kad mūsų 
„Draugo" dienraščio redakcijo
je dirba tik penki asmenys... 

Gaunu laišką iš savo buv. 
tėviškės Lietuvoje. Buvau anks
čiau užklausęs, kiek dabar 
mokykloje yra mokinių ir kiek 
mokytojų. Atsakymas: 88 
mokiniai ir 14 mokytojų. O 
mūsų laikais buvo per 100 
įtokinių ir 2-3 mokytojai. 

NEPRALEIDŽIAMA PROGA 
MUMS IR LIETUVAI 
Nauja religinių knygelių serija vaikams 

Šiuo požiūriu mums įdomus 
rašinys, parašytas Filomenos 
Taunytės, paskelbtas „Gimta
jame kraš te" (Nr. 47). J i 
pažymėdama, kad gydymas yra 
tariamai „nemokamas", rašo: 
„Pas mus, kuo blogesnis gydy
tojas, tuo geriau gyvena, tuo 
daugiau etatų prisigrobęs. Mat 
toks pažymėjimą ir ligonlapį 
išduos tik tam tikromis sąly
gomis" (už kyšį). „Toks ir savo 
viršininkams dosnus. O tie jį 
kelia". Kaip žinia, Lietuvoje 
buvo pastatyta nemaža didelių 
klinikų, bet apie jas F. Tauny-
tė šitaip rašo: „Gigantiškos 
poliklinikos — mūsų nelaimė... 
Geras felčeris kaime — kur kas 
geriau gydo, negu mūsų gi
gantiškų poliklinikų gydytojai 
terapeutai. Mūsų gydytojai dir
ba ne ligonio labui, o komi
sijoms, kurios tuoj atlėks, jeigu 
kas atsitiktų. Vaistai nepapras
tai brangūs. Vienos citrinos 
kaina pakilo iki 4 rb., braškių 
stilinė — du rb.". Toliau ji kriti
kuoja medicinos mokymą: 
„Visus žinomus mokslininkus, 
kuriais didžiuojamės, davė 
praktika". Trūksta medicinos 
reikmenų. Gaunama tik ketvir
tadalis reikalingų guminių pirš-
tinių, kateter ių. Trūksta 
paprasčiausių dalykų. Gal, 
sakau, mūsų mažai Respublikai 
nereikia šešių medicinos mokslo 
tyrimo institutų. Gal, sakau, vėl 
išmoksime išsivirinti švirkštus, 
nes vienkartiniai švirkštai 
nepadarys mūsų nei geresnių, 
nei doresnių, o tik dar labiau 
nubiednėsime. Gal, sakau, 
nereikia, kad mūsų skyrių ve
dėjai per dienas gertų kavutę su 
komisijom? Gal iš viso tokios 
daugybės vedėjų nereikia? Ke
liamas klausimas, ar iš viso Lie
tuvai reikia tiek daug gydytojų. 
Pavyzdys: „Šviesaus atminimo 
gydytoja Apeikytė Molėtuose 
viena atlikdavo trisdešimties 
šiandienos gydytojų darbą, ir 
visi jos buvę pacientai tebesi-
gaili anų laikų, kai iš jos gau
davo patarimų, susirgus vaikui 
bei seneliui, ir niekur nebuvo 
varinėjami". 

Pokario metais, steigiant kol
chozus prievartos būdu, daugy
bė Lietuvos ūkininkų buvo iš
tremti, kiti subėgo į miestus. Be 
žmonių likęs kaimas turi išmai
tinti visus Lietuvos gyventojus 
ir dar duoti didelę duoklę Mask
vai. O darbininkų trūksta. 
Kolchozininkų vaikai paaugę 
nenori gyventi ir dirbti kaime, 
kolchozuose. Taigi dažnais atve
jais nėra kam pasėti javus ir 
rudenį jų derlių nuimti. Seniau 
prievarta atvarydavo mokslei
vius, studentus, valdininkus, o 
dabar, „laisvės" metais, prie
vartos nėra. Nėra ir darbininkų. 
Lietuvos žmogus, tiek kaimuos, 
tiek miestuose, yra atpratęs nuo 
kieto darbo. „Valstiečių laikraš
tyje" (nr. 136) rašoma, kad Kur
šėnų apylinkės, Mičaičiuose 
ir Ringuvoje, cukrinius runke-
lus ravi ne vietiniai darbinin
kai, bet iš Moldavijos at
važiuojančios šeimos. Kadangi 
trūksta kuro, jos čia apsigyve
nusios kurui naudoja medinius 
ūkinius pastatus. Be ko kita, 
moldavės sudeginusios Milvydų 
dvaro rūmų kolonas, verandas, 
papuošimus. Viską sudegino 
svetimšaliai, radę čia prie
globstį". Nebelikę ir Surminų 
dvaro pastatų. Taigi darbininkų 
yra. bet jie dažnai dirba ne tą 
darbą, kurio reikia, arba nieko 
nedirba. Šiandieninė Lietuva 
turi labai didelę ir svarią 
intelektualinę galvą, bet jos ko
jos ir kūnas be galo silpnas — 
nepajėgia tos galvos išlaikyti. 

b . kv. 

Putnamo seselių rūpesčio ir 
darbo dėka yra išėjusi šešių reli
ginio turinio knygelių serija: 
„Mano pirmoji maldaknygė", 
„Jėzaus gyvenimas", „Mano 
Mišių knygelė", „Šventasis Raš
tas", ,4ložančius", Dešimt Die
vo įsakymų". Tiražas po 3,000 
kiekvieno pavadinimo išeivijai 
ir 7,000 kiekvieno pavadinimo 
Lietuvai. 

Projektą įgyvendino Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserų Put-
name centrinio namo vyresnio
ji ses. Igne. Pokalbis su ja vyko 
New Yorke Maironio lituanis
tinės mokyklos pamokų pietų 
pertraukos metu. 

— Sesele, iš kur Jums kilo 
mintis spausdinti visą seriją 
knygučių? 

— Kai susitinku su jaunom 
šeimom, kurios dabar augina 
mažus vaikus ir jais rūpinasi, 
nuolat girdžiu, kad nėra reli
ginių knygelių vaikams lie
tuviškai. Man labai pagailo ir 
parūpo, tai aš pradėjau pati 
ieškoti krautuvėse knygelių ir 
užtikau šią seriją, kuri man 
atrodė labai patraukli. 

— Kokio amžiaus vaikams 
yra tos knygutės taikomos? 

— Man atrodo, kad ši serija 
tinka iki septynerių, aštuonerių 
metų amžiaus, jei kalbama apie 
tekstą, o į spalvotus paveiksliu
kus gali žiūrėti ir mažiukai, 
kurie dar neskaito. 

— Ar galėtumėte paaiškinti 
kaip tos knygutės atrodo? 
Jos yra labai spalvingos. 

— Jos yra daugiaspalvės kny
gutės. Kairėj pusėj kiekvieno 
lapo yra tik iliustracija. Dešinėj 
pusėj yra tekstas. 

— Knygas su spalvotom 
iliustracijom dažniausiai la
bai brangu atspausdinti. 
Kaip Jums pasisekė jas at
spausdinti? 

— Kai sužinojau pagal kny
gutės adresą, kur leidykla yra, 
nusprendžiau pati nuvažiuoti ir 
su vyriausiais vedėjais pasi
kalbėti. Vieną savaitgalį, kai 
reikėjo važiuoti į lietuvišką 
mokyklą, atvažiavau penkta
dienį, pasiskambinau, prisista
čiau, susipažinau ir pasakiau 
jiems kokiu reikalu kreipiuo
si. Prašiau leidimo versti į lie
tuvių kalbą ir klausiau, kokias 
jie statytų sąlygas. Kai aš jiems 
išpasakojau Lietuvos padėtį ir 
visa, kas ten vyksta, jiems pats 
dalykas buvo įdomus, nes nie
kad lietuviai ar kokia panaši 
etninė grupė neprašė tokio ver
timo. 

— Ar jie davė jums kokią 
nors nuolaidą? 

RASA RAZGAITIENĖ 

— Ne tiktai nuolaidą, bet jie 
davė mums visas spalvotas kli
šes veltui. Visiškai veltui. 
— Kodėl tai atsitiko? 
— Tai buvo įmanoma, nes jie 

kaip tik savo reikalams ruošėsi 
spausdinti šitą seriją. Jie mums 
pasakė, kad, jei prisidėsime 
prie šio spausdinimo, jie mum 
paskaitys tik už lietuviško 
teksto klišių sudarymą ir patį 
popierių. 

— Koks y ra knygelių tira
žas? 

— Iš pat pradžių maniau, 
kad mums išeivijos lietuviams 
tūkstančio užtektų, nes mes 
neturime tiek mažų vaikų. Bet 
tada įvykiai Lietuvoje pradėjo 
keistis. Vienas po kito pradėjo 
dalykai judėti. Leidyklai nu
stačius dešimt tūkstančių 
kiekvienos knygelės mini
mumą, man pasidarė visiškai 
aišku, kad didžiausią dalį 
knygų reikia skirti Lietuvai. 
Pagalvojau, kad jokiu būdu ne
galim praleisti šios progos, 
nežiūrint, kad visas projektas 
kainus 30,000 dol. 

— Ir kaip J ū s sutelkėte lė
šas? 

— Kai viskas pradėjo keistis 
Lietuvoje, buvo neįmanoma 
skelbti vajaus, nes jau visi 
skelbė vajus. Nebuvo įmanoma 
kreiptis į institucijas, nes jos jau 
nebegalėjo svarstyti naujų pro

jektų. Per Švietimo tarybą tokia 
suma nebūtų praėjus.o reikėjo 
labai greitai suktis, nes viskas 
vyko pereitą pavasarį. Susi
tikau su leidykla gruodžio 
mėnesį, o jau sausio mėnesį 
reikėjo j iems pasakyt i ar 
leidžiam ar neleidžiam. Stačiai 
reikėjo aklai sakyti, kad „taip, 
norim, le idžiam, ir a te is 
pinigai". Kitaip sakant, čia 
buvo tikrai einama Dievo pasi
tikėjimo keliu. Vienas lietuvis, 
išgirdęs apie projektą, buvo tiek 
juo sužavėtas , kad parašė 
straipsnelį į „Draugą". Po to 
straipsnelio žmonės pradėjo 
siųsti aukas, kas mane labai nu
stebino. Žmonės suprato reikalą 
duoti religinės literatūros mūsų 
vaikams. Aišku, kai skiriame ir 
Lietuvai, tai tas dar labiau 
paska t ino žmones. Vieno 
kunigo palikimas tam reikalui 
jau pastūmėjo viską į priekį ir 
maždaug liepos mėnesį žmonių 
jau buvo suaukota maždaug 
pusė aukų. 

— Tai liko skola? 
— Liepos mėnesį jau viskas 

buvo atspausdinta ir jau paštu 
pasiųsta ir dar buvo likę 15,000 
dol. skolos. 

— Tai ką darėt? 
— Iš tikrųjų nieko nedariau, 

nes nebuvo kas daryti. Nebuvo 
nei šaltinio, nei fondo, nei 
asmens. Ir pasitaikė beveik 
stebuklas. Du dalykai. Viena 
lietuviška šeima, kuri prašė pa

vardės neminėti, išgirdus apie 
projektą, prisidėjo stambia 
auka. Antras dalykas yra „Kir-
che im Not" organizacija Aust
rijoje, kuri yra pažadėjusi mums 
padengti likusias neapmokėtas 
sąskaitas. 

— Kaip Jūs siunčiate tas 
knygeles į Lietuvą? 

— Taip, čia yra įdomu. Lei
dykla, kuri jas spausdino, yra 
Belgijoje. Tai buvo galvosūkis, 
kaip ir kur tą skaičių, skirtą 
Lietuvai, pakreipti. Po įvairių 
pasikalbėjimų ir tarpinin
kaujant vyskupui Baltakiui, 
susisiekėm su Vasario 16 
gimnazija, kuri sutiko priglaus
t i tą visą kiekį dėžių ir knygų. 
Taigi iš Belgijos leidyklos 
knygos buvo siunčiamos į 
Vakarų Vokietiją. Vasario 16 
gimnazijos direktorių Šmitų 
pagalba ir paslauga ir kun. 
Bungos patarnavimu yra 
rūpinamasi perdavimu tų 
knygų į Lietuvą per atvyks
tančius lietuvius su savais au
tomobiliais į Europos kraštus. 
Esame susilaukę pagalbos ir iš 
tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus. 

— Ar knygos jau yra nu
keliavusios į Lietuvą? 

— Mano žiniomis, beveik 
visas skirtas skaičius knygų 
Lietuvai jau yra Lietuvoj, o 
paskutiniosios dėžės jau yra 
pakeliui. 

— Koks skaičius yra skir
t a s Lietuvai ir kiek mums? 

— Kiekvienos knygelės buvo 
atspausdinta dešimt tūkstančių. 
Prašia^, kad septynis tūks
tančius kiekvienos siųstų į 
Vokietiją, tai išeina 42,000 kny
gučių. Tris tūkstančius kiek
vienos pasiuntė į mūsų vie

nuolyną Putname, tai 18,000 
atėjo mums. Iš šito skaičiaus jau 
pasiųsti kiekiai į Pietų Ame
riką, Australiją, Kanadą ir 
aprūpintos visos lituanistinės 
mokyklos čia šiaurėj. 

— Ar buvo kokių techniš
kų kliūčių? 

— Aišku, niekas neįvyksta to
bulai. Lygiai tuo laiku, kai 
leidykla prašė už dviejų sa
vaičių gauti tekstus ir vertimus, 
pasikeitė vertėjo padėtis ir 
numatytas spaustuvininkas, 
kuris mokėjo lietuvišku šriftu 
atspausdinti mašinėle, išėjo į 
pensiją. Taip iš karto dviejų 
savaičių laikotarpyje, kada 
reikėjo pristatyti visą tekstą, 
dingo visi talkininkai. Taip 
seselės buvo priverstos greitai 
vertimą parūpint i ir per 
kompiuterį „laser printer"' 
paruošti tekstą. 

— Ar J ū s jau gaunate ko
kių atgarsių apie knygeles? 

— Kiekvienas atgarsis yra 
nuostabus ir suteikia tiek pasi
tenkinimo, kad visas vargas 
apsimokėjo. Labai žmonės 
džiaugiasi. Negali atsidėkoti. 
Negali atsigerėti, kad galų gale 
mes lietuvių kalba vaikams 
turime religinio turinio spal
votų knygų. Atgarsis y ra 
nepaprastai teigiamas. 

— Ar numatomas an t ra s 
spausdinimas šios serijos? 

— Lietuvoje yra nepaprasta 
paklausa šiom knygelėm. Kar
dinolas V. Sladkevičius prašo, 
kad būtų dar atgabenta bent 
50,000 kiekvienos knygelės, tai 
išeina 300,000 knygelių iš viso. 
Tačiau jau dėl šio antro spaus
dinimo prašyčiau, kad mūsų 
kitos organizacijos ar grupės 
rūpintųsi lėšų sutelkimu. 

— Km* galima knygutes įsi
gyti? 

— Visas likęs tiražas yra pas 
seseles Putname. Norį įsigyti 
knygeles gali kreiptis: Sisters of 
the Immaculate Conception, 
Putnam, Connecticut 06260 ir 
bus pasiųsta arba skambinti: 
203-928-7955. j g 
— Kokia jų kaina? 
— Mes niekad tų pinigų nesu

rinksime pilnai, nes viskas, kas 
į Lietuvą buvo siunčiama, 
buvo daroma visiškai veltui. 
Tuo pačiu, jei čia gyvenantys 
norėtų jų duoti vykstantiems į 
Lietuvą arba duoti čia atvyku
siems iš Lietuvos, tai mes 
sakome, kad irgi galima veltui. 
Mūsų naudojimui čia mes 
prašome 10 dol. už visų šešių 
knygučių seriją arba 2 dol. už 
vieną. Čia būtų puiki kalėdinė 
dovana vaikams, anūkams, 
giminėms. 

Vliko seimo Baltimorėje prezidiumas. Iš kairės: V. Kačinskas. J. Daugėla, A. Misiūnas, J. 
Danilevičiene. R. Kelečienė, J. Pranevičius, dr. J. Stikliorius, pranešimą daro valdybos pirm. 
dr. K. Bobelis. _ 

Nuotr Br. Cikoto 

Dorovė yra augalas, kurio 
šaknys yra danguje ir kurio vai
siai ir žiedai papuošia žemę. 

F. Lamennais 

VIDURNAKČIO SVEČIAS 
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ 

— Ačiū, nors turėčiau kiek padirbėti su savo studi
jomis, bet mielai išklausysiu žinias, nes aš televizijos 
aparato neturiu, — atsakė vėl atsisėsdamas Linas. 

— Ir man bus linksmiau. Kai prieš trejus metus 
pasimirė mano žmona, o vienintelis sūnus tarnauja 
karo laivyne, mano namai tušti ir nejaukūs. Jauno 
žmogaus buvimas man malonus. 

— Ačiū, pone Baranauskai. Aš mielai jums dar 
palaikysiu draugystę, jei mano buvimas jūsų 
nevargina. 

— Puiku. Juk ir aš, kaip tas paslaptingas jūreivis, 
jau pamažu artėju į uostą, tik mano inkaras dar 
nenuleistas. O dabar aš paprašysiu šeimininkę, kad ji 
mums ko nors rimtesnio atneštų užkąsti. 

Nors Linas bandė priešintis, bet kai pasirodė lėkštė 
su šaltu kepsniu, kumpiu ir daržovėmis, jis jau 
jaunatvišku apetitu valgė seniai neragautus skanės
tus, užsigerdamas karšta, stipria arbata. Tai jam buvo 
netikėta puota. Šeimininkas pagaliau įjungė šalia 
židinio stovintį didelio ekrano televizijos aparatą. Gar
siai rėkiančią automobilių reklamą pakeitė kosmetikos 
stebuklų demonstravimas, toliau skausmą raminan
čių vaistų nuostabus veikimas, ir pagaliau trys repor
teriai pradėjo pasidalindami pasakoti žinias. Prasidėjo 
su neramumais Irane ir Palestinoje, darbininkų uni
jos drąsia laikysena Lenkijoje. Toliau sekė vietinės 

žinios: banko apiplėšimas, gaisras, futbolo komandos 
laimėjimas, oro pranešimas, ir žinių pusvalandis buvo 
besibaigiąs. Abu stebėjo televizijos ekraną gan abejin
gai, tarpais užsikąsdami ar užsigerdami. Nieko nau
jo, nieko sukrečiančio, nieko įdomaus, tik kasdieninis 
sensacijų kratinys. Į žinių programos pusvalandžio pa
baigą Baranauskas buvo bepasikeliąs išjungti tele
viziją, kai jo dėmesį patraukė policijos reporterio 
pranešimas. „San Rėmo viešbutyje rastas be sąmonės 
Argentinos pilietis Giuseppe Bartolo. Jis su greitąja 
pagalba yra nugabentas į miesto ligoninę ir dar nėra 
atgavęs sąmonę. Policija prašo atsiliepti jo pažįstamus 
ar artimuosius, jei tokių yra". Toliau švystelėjo jo paso 
padidinta nuotrauka ir policijos telefono numeris. 

— Tai jis, tai jis... — sušuko pašokdamas Linas. — 
Tai mano jūreivis. 

— Bartolo... Bartolo... Juk tai jis kalbėjo su mano 
sekretore, — sumurmėjo Baranauskas. — Man toji pa
vardė kažką primena. Ar sutinkate tuoj su manim 
važiuoti į ligoninę? —jis paklausė susijaudinusį Liną. 
— Važiuosime su mano automobiliu. Nuo mano namų 
į ligoninę ne taip toli. Palikite savo automobilį mano 
kieme. Aš jus atvešiu atgal. 

Linas buvo susijaudinęs ir nebandė prieštarauti. 

Kai jiedu atvyko į ligoninę, lankymo valandos jau 
buvo pasibaigusios, tačiau paslaugi sekretorė telefonu 
pakvietė budintį rezidentą. 

— Aš daktaras Kinley. Kuo galiu jums patarnauti? 

— jauno veido gydytojas, apsivilkęs tradiciniu baltu 
švarku, prisiartino prie lankytojų. 

Baranauskas tuoj paaiškino televizijoje matęs 
pranešimą apie Argentinos pilietį Bartolo ir atėjęs jo 
aplankyti. 

— O ar jūs jį pažįstate? Ar esate gal jo giminaičiai? 
— klausinėjo gydytojas. 

Linas tylėjo, nervingai gniauždamas kumštis. 
Baranauskas pasiūlė nueiti į laukiamąjį, kad galėtų 
gydytojui papasakoti tai. ką jis spėlioja ir ką buvo iš 
Lino išgirdęs. 

— Būkite malonūs ir man labai trumpai papasako
kite, nes aš galiu būti kiekvienu momentu pašauktas 
į greitosios pagalbos skyrių, — eidamas ligoninės ko
ridoriumi kalbėjo daktaras. — Tuo tarpu, nežinant jūsų 
santykių su pacientu, aš neturiu teisės tamstoms 
detaliai paaiškinti jo sveikatos stovį. Be to, jis dar nėra 
atgavęs sąmonės ir aš negaliu niekam leisti jį lankyti. 

Susėdo jie tuščio laukiamojo kampe prie lango, pro 
kurį tolumoje matėsi besileidžiančios saulės pasku
tinieji spinduliai. Linas, pakaitomis su Baranausku, 
išdėstė savo reikalą. 

— Bet tai nėra joks įrodymas, kad judu poną Bar
tolo pažįstate, — šaltai kalbėjo gydytojas. — Kiek teko 
patirti, su policijos gretąja pagalba atvykę pareigūnai 
į apsaugą paėmėjo asmeniškus daiktus, kurių tarpe 
yra dokumentai ir pinigai. Siūlau kreiptis į šio rajono 
policiją. 

Kiek nusivylę, bet padėkoję ir mandagiai atsi
sveikinę. Linas ir Baranauskas nusileido elevatoriumi 
žem>'n- (Bus daugiau) 
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RAMYBE GEROS VALIOS 
ŽMONĖMS 

Kai laiko dar nebuvo, prieš 
visatos, prieš regimų ir nere
gimų pasaulių sukūrimą Visa
galis Dievas savo amžinybėje nu
tarė įsikūnyti ir tapti žmogumi. 
Taigi ,,pradžioje buvo Žodis. 
Tas Žodis buvo pas Dievą ir Žo
dis buvo Dievas... Visa per jį 
atsirado" (Jn. 1, 1-3). Visos 
Dievo kūrybos paslaptys yra su
telktos Kristuje, nes „Jame su
tverta visa, kas yra danguje ir 
žemėje, kas regima ir neregima... 
visa sutverta per Jį ir Jame (Kol. 
1, 16). 

Dievo sukurtos visatos niekas 
neišmatavo, niekas neapskaičia
vo nei žvaigždynų didumo nei 
nuotolių, kuriuose vyksta dan
gaus kūnų judėjimas. O jų 
kūrėjas Dievas pagerbė mažąją 
planetą, mūsų gražiąją žemą. Jis 
pasirinko ją įsikūnijimo paslap
čiai. Čia įsikūnijo Dievas ir tapo 
žmogumi. Jis gimė iš Nekaltai 
Pradėtosios Mergelės Marijos 
Betliejuje ne karalių rūmuose, 
bet gyvulių pastogėje. Marija, Jo 
Motina, suvystė vaikelį vystyk
lais ir paguldė ėdžiose, nes jiems 
nebuvo vietos užeigoje. 

Visas dangus išreiškė džiaugs
mą angelų giesme: Garbė Dievui 
aukštybėse, o žemėje ramybė 
geros valios žmonėms (Lk. 2,14) 
Tą džiaugsmą ir ramybe kasmet 
minime, švęsdami Kristaus, 
žmonijos Išgelbėtojo, gimtadienį, 
Kalėdų šventą. 

Linkėdamas dangaus džiaugs
mo ir šventos ramybės, sveikinu 
visus lietuvius, Draugo skai
tytojus, jo rėmėjus, Draugo 
redaktorius, visą jo administra
ciją, jo darbuotojus. Draugo ren
ginių komitetą. Dėkodamas 
Dievui, nuo kurio viskas 
priklauso, dėkoju visiems geros 
valios žmonėms, kuriems rūpi, 
kad dienraštis Draugas gyvuo
tų lietuvių gyvenime. 
Kun. V i k t o r a s R imše l i s , M I C 

Mari jonų Provinciolas 

ŠV. KALĖDŲ IR NAU
JŲJŲ METŲ proga Lietuvos 
Generalinio Konsulato New Yor-
ke ir savo vardu nuoširdžiai 
sveikinu dėl Lietuvos laisvės 
kovojančius veiksnius, organiza
cijų vadovus, mūsų spaudos ir 
radijo valandėlių darbuotojus 
bei visus geros valios broli'is ir 
seses laisvajame pasaulyje ir pa
vergtoje Tėvynėje. 

Tegu virš Lietuvos padangės 
pasirodžiusios laisvėjimo pro
švaistės greičiau atneša laisvą ir 
nepriklausomybę mūsų paverg
tai Tėvynei. 

A n i c e t a s S i m u t i s 
Lietuvos General inis 
Konsu las New Yorke 

tinio komunizmo. Lietuva ir jos 
Kalėdos buvo surakintos: be lais
vo žodžio ir be šviesos. Ir taip 
prasidėjo okupacijos primestas 
ilgametis adventas. Visi laukė
me, kad Lietuvoje iškils laisvės 
žvaigždė ir kad ji taip pat atgai
vins ir Kalėdų šventą. Ir taip visi 
laukėme, kentėjome ir vylėmės — 
žmonės Lietuvoje ir išeiviai išsi
sklaidę po visą pasaulį. Dabar 
jau galime, pakėlę galvas aukš
tyn, viltis, kad mūsų tautinis 
adventas eina prie galo. Lietuva 
atgavo Kalėdų šventę, o su ja ir 
savo laisvės prošvaistę. Štai po 
tokių ilgų okupacijos metų 
režimas tenai sušvelnėjo, ir jau 
antrą kartą Lietuvoje bus laisvai 
švenčiamos Kalėdos su eglu
tėmis, su šviesomis ir plotke-
lėmis prie šeimos stalo. 

Šių antrųjų laisvų šv. Kalėdų 
proga PLB valdyba sveikina 
visus mūsų brolius ir seseris Lie
tuvoje ir visų mūsų bendruo
menių gyventojus plačiajame 
pasaulyje ir jungiasi su visais 
lietuviais, kur jie bebūtų, išreih-
dama mūsų visų džiaugsmą dėl 
prašvitusių laisvių Lietuvoje. 
Suglauskime eiles ir susi
junkime rankomis, prašydami 
Dievo ir žmonių mūsų tėvynei 
Lietuvai pilnos laisvės ir 
nepriklausomybės! 

Linksmų šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų Metų! 

Prof . d r , Vy tau ta s 
J . B ie l i auskas 

PLB valdybos pirmininkas 

Gimęs Kūdikis atnešė pa
sauliui nauja išganymo viltį. 
Šiandien ir mūsų pavergta tau
ta gyvena vilties ženkle, siek
dama laisvo bei nepriklausomo 
valstybinio gyvenimo. Į Šio 
kilnaus tikslo įgyvendinimą pri
valome jungtis kiekvienas iš 
mūsų. Ateinančių švenčių ramy
bė ir pakili nuotaika tebūnie 
mūsų palydovai kelyje į pilnu
tinį tautos atgimimą. 

V a c l o v a s Kleiza 
Genera l in is konsulas 

P L B V A L D Y B O S 
KALĖDINIS S V E I K I N M A S 

Kalėdos yra vilties ir laukimo 
išsipildymo šventė. Jos būdavo 
ypatingai gražiai švenčiamos 
laisvojoje Lietuvoje, bet visa tai 
buvo sunaikinta žiauraus ateis-

V Y R I A U S I O LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETO 

S V E I K I N I M A S 

Brangūs lietuviai, 

Smurtą, melą ir priespaudą 
nešusi Sovietų Sąjungos dikta
tūrinė, totalitarinė sistema, 
norėjusi pavergti pasaulį, jau 
praėjo paskutinį sugriuvimo 
slenkstį.. Europos valstybės — 
Vengrija, Lenkija, Rytų Vokie
tija, Čekoslovakija, Bulgarija — 
viena po kitos nusikrato 
Maskvos pastatytų ir išlaikytų 
„valdovų". Tautos atgimsta lais
vei, demokratijai ir neribotoms 
galimybėms kurti naują 
gyvenimą. 

Daugelį metų kentėjusi, pa
vergta ir išblaškyta, komunis
tinės priespaudos terorizuojama 
okupuotoje Lietuvoje, Sibire ir 
laisvajame pasaulyje, lietuvių 
tauta niekada neprarado savo 
pasiryžimo, pasišventimo ir tau
tinio sąmoningumo dirbti, kovo
ti ir aukotis dėl pilnos Lietuvos 
valstybinės nepriklausomybės 
atstatymo. Po daugelio sunkių ir 
vargingų metų laisvės diena 
ateina ir mūsų tautai. Diena, 
kada mes atsikratysime oku
panto priespaudos, tapsime lais
vais ir patys galėsime kurti savo 
ateitį. Bet kova dar nebaigta. 
Mes turime visi vienas kitą 
suprasti, bendrai nuoširdžiai 
dirbti, vieni kitiems padėti ir, 
svarbiausia, neišjungti nei vieno 
lietuvio dalyvavimo šios taip il
gos, sunkios kovos apvainika
vime galutiniu laimėjimu. 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas sveikina jus su 
ateinančiomis šventėmis ir nau
jais 1990 metais ir yra įsitikinės. 
kad visų mūsų pastangos atneš 
mums didžiausio mūsų troš
kimo išsipildymą — laisvą 
nepriklausomą Lietuvą. Tad 
dirbkime, kovokime dėl Lie
tuvos. 

Jūsų. 
Dr. Kazys Bobelis 
Vyriausio Lietuvos 

Išlaisvinimo Komiteto 
Pirmininkas. 

CLASSIFIED GUIDE 

Estijos garbės konsulas Jaak Treiman su JAV LB tarybos prezidiumo pirmininke Angele 
Nelsiene. 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
PREZIDIUMO SVEIKINIMAS 

JAV Lietuvių Bendruomenes 
prezidiumas sveikina visus 
Tarybos, Krašto valdybos it 
visus Bendruomenės narius su 
šv. Kalėdomis ir linki visiems 
laimingų Naujų Metų, atgims
tančios Lietuvos prisiminimo ir 
nuoširdaus patriotinėje veikloje 
dalyvcvimo. 

\ n g e l ė Ne l s i ene 
JAV L 3 Tarybos prezidiumo 

pirmininkė 

ALT SVEIKINIMAS 

Šventojo Kūdikio Gimimo 
Šventė ir Naujieji 1990 metai 
tesustiprina mūsų naujas Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo viltis. Okupuotos Lietuvos 
patriotų dalyvavimas Amerikos 
Lietuvių XI-tame Kongrese buvo 
gajus apsijungimas bendrai 
kovai dėl atgimstančios laisvos 
Lietuvos. Švenčių proga, sveiki
name visus čia ir Tėvynėje besi

jungiančius Lietuvos laisvinimo 
kovai. 

A m e r i k o s Lietuvių T a r y b a 
• » — m 

MIELI LIETUVIŲ 
FONDO NARIAI, 

Laikas bėga šuoliais ir pirmo
sios snaigės skraido ore. Kei
čiantis metų laikams, keičiasi 
ir mūsų nuotaikos. Okupuotoje 
Lietuvoje gyvenimas laisvė
ja ir tauta pradeda atgauti 
žmogiškąsias teises, tikėjimo ir 
spaudos laisvą. Tauta jau antrą 
kartą laisviau švęs Kalėdų šven
tes — Kūdikėlio Kristaus 
gimimą, nešantį pasauliui taiką 
ir ramybę. 

Išeivija prisimena šia brangią 
šventę ir jos džiaugsmu dalinasi 
su savo artimaisiais. B"t kaip 
prisiminsime save tautą? 
Reikėtų atsiminti institucijas, 
kurios vienaip ar kitaip remia 
išeivijos ir prisikeliančios tautos 
pastangas. 

Lietuvių Fondas yra paskelbęs 
vajų ir iki metų pabaigos nori 
surinkti 100,000 dol. kad gau
tų vieno aukotojo pažadėtą 
50.000 dol. auką. Dėkojame jau 
atsiuntusiems savo auką, bet 
prašome ir kituc p, įsidėti. 
Nepraleiskime šios progos ir 
savo papildomomis aukomis 
prisidėkime prie vajaus pasi
sekimo, įrašykime vaikus ir vai
kaičius, įamžinkime savo miru
sius artimuosius ir šeimos 
narius Lietuvių Fonde. 

Lietuvių Fondo paramos lau
kia išeivija ir tauta, o ją suteikti 
galima tik su Jūsų pagalba. 

Kalėdų šventės teatneša ramy
bę ir džiaugsmą, o Naujuji — 
1990-tieji metai — teteikia svei
katos ir naujo ryžto tėvynės lais
vinimo darbe. 

S t a s y s J . B a r a s 
Tarybos pirmininkas 

Mari ja Re in ienė 
Valdybos pirmininkė 

VISŲ ŠALIŲ 
PROLETARAI, 
ATLEISKITE 

MUMS... 
„Raudonojo spalio šven tė" 

šiemet Sovietų Sąjungoje praėjo 
labai neramiai. 72 bolševikinio 
perversmo metinių paminėji
mas suteikė Kremliaus režimui 
begalę rūpesčių. Vis didėjantis 
l i aud ies n e p a s i t e n k i n i m a s 
esama santvarka prasiveržė 
kaip niekada. Neramiaus ia , 
kaip jau įprasta, buvo imperijos 
pakraščiuose, k u r pave rg ta 
tauta reikalauja laisvės. Tačiau 
ir pačioj Rusijoj liaudis jau irgi 
neatsiliko. Štai ką praneša ne
priklausoma? žurnalas „Eks-
press-kronika" ap ;e lapkričio 7 
įvykius. 

Gruzijoje :r Armėnijoje oficia
lios demonstracijos ir kar iniai 
paradai visai neįvyko. Juos 
valdžia iš anksto atšaukė, bijo
dami stambių neramumų. Tbili
syje ir kituose Gru rijos mies
tuose tądien visvie. vyko ma
sinės protesto demonstracijos. 
Mitinguose gruzinai reikalavo 
nepriklausomybės. Raudonos 
sovietinės vėliavos, kurias val
džia iškabino savo „šventės" 
proga, buvo žmonių visur plė
šomos ir deginamos. Tbilisyje 
demonstrantai taip pat sudegi
no didelius Lenino portretus. 
Žmonės metė į ugnį, trypė ant 
žemės sovietinius pasus, kari
nius bilietus. Kai kur iuose 
miestuose naktį buvo sugriauti 
ir sudaužyti paminklai Leninui. 
Nutarta daugiau niekad Gruzi
joje nešvęsti šitos gėdingos 
datos. 

Armėnijoje tą dieną įvyko 
gedulinga eisena J e r e v a n o 
ga tvėmis . Taip pa t buvo 
deginamos raudonos Sovietu 
Sąjungos vėliavos. Kada milici
ja areštavo tris eisenos dalyvius, 
demonstrantai taip pat pagrobė 
du milicininkus, kuriuos vėliau 
ir apmainė ant savo draugų. 

Moldavijos sostinėje Kišineve 
žmonės užblokavo gatvę, kur tu
rėjo vykti karinis paradas ir 
sustabdė važiuojančius į jį 
tankus. Per susidūrimus su 
milicija ir kariuomene kelios 
dešimtys žmonių buvo sužeista. 
Apie 30 akcijos da lyv ių 
a reš tuo ta . Než iūr in t į t a i 
tūkstančiai žmonių su šūkiai? 
„šalin komunistų diktatC irą 
„šalin imperiją" pat raukė link. 
t r ibūnų, kur buvo part inė res
publikos vadovybė. Kremliaus 
pakalikai, išsigandę liaudies, 
pasislėpė. Tuo įvykiai Kišineve 
neužsibaigė. Už kelių dienų, 
lapkričio 10 d. keli tūkstančiai 
moldavu bandė š t u m u paimti 
vidaus reikalų minister i jos 
rūmus ir išlaisvirt - parado 
metu areš tuotuosius . Pr ieš 
demonstrantus buvo mestos 
stambios specialios milicijos 
pajėgos. Žmonės a p m ė t ė 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

ta miš, KOMPIUTERIŲ 
pagava gal te PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REAL ^ORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

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. Pulaskl Rd. 
One stop Real Estate 

RE/MAX 
REALTORS 

r GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-61 • • 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba/torite būti 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. J 

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

5»53 S. Kadeto Ava. 
Chlcaoo, IL S062S 

Tol. 436-7878 

FOR SALE Property on Lk Wlnnabago, 
Tn cf Van Dyne, Fond du Lac City, Wi. 

100 Ft. Lk Frontage on a 100 X 7671ot, Lvg 
room, Kitchen, i.ndry room, bath and 2 
bdrms Approx 1,532 sq ft. lvg area, 2 
enclsd additions, 1 cr garage. Yr. round 
home or. a great lake. Call 70S>297-6437. 

ministerijos pastatą akmenimis, 
gelžgaliais, netgi sprogmenim ir 
milicija demonstrantus išvaikė, 
naudodama ašarines dujas ir 
paleidus keletą automato serijų 
virš žmonių galvų. Apie 50 
nukentėjusiu paguldyti Į ligo
ninę. 

Pabaltijo respublikose oficia
lios demonstracijos visgi įvyko. 
Vilniuje jaunimas taip pat, kaip 
ir Kišineve, bandė gyva siena 
stoti prieš okupantų tankus. 
Milicija išvaikė juos, panau
dodama grubią jėgą. Masinės 
muštynės tarp lietuvių ir rusų 
iš „Jedinstvos" įvyko Klai
pėdoje. 

Didžiulė protesto manifestaci
ja buvo pačioje Sovietų imperi
jos sostinėje Maskvoje. Demon
strantai skandavo „šalin komu
nizmą", „ša l in leninizmą", 
„šalin KGB". Milicija ir spe
c ia lūs v idaus ka r iuomenės 
daliniai užkirto visus praėjimus 
į miesto centrą ir Raudonąją 
a ikš t ę , kur vyko oficialios 
iškilmės. Grandiozinis maskvie
čių mitingas įvyko šalia olim
pinio stadiono. 

Panaši demonstracija buvo ir 
Leningrade. Ten iškė'ė keletą 
l aba i sąrr»ojin t ; p l a k a t ų : 
„Pavysim ir pra lenskim Afri
ką", „Visų šalių proletarai, 
a t l e i s k i t e m u m s " . „ M u m s 
saulės nereikia, mums partija 
šviečia". 

Įvairiomis protesto akcijomis, 
kaip kas tik mokėjo, paminėjo 
žmonės nekenčiamą datą viso
je imper i jo je . Pavyzdž iu i , 
viename nedideliame Gorkio 
srities miestelyje, kažkokiame 
Krasnyje 3 a k i , n a k t i buvo 
i-rėpliota išmatomis „šventei" 
paruošta t r ibūna , visi Lenino 
portretai , raudonos vėliavos ir 
transparentai. Nemažai pastan
gų turėjo įdėti speciali KGB 
brigada, kad 91 -spėtų ligi parado 
viską nušve;-t i. Tačiau į paradą 
vistiek atėjo vos keli to rusų 
miestelio gyventojai, o ir tie 
patys aršū> komunistai . 

Ir kažkaip visai keistai, kaip 
absurdiška-; kor.trastas. kaip 
skaudus spjūvio veidą nuskam
bėjo per MasKvos televiziją 
' i tame kontekste -JAV oasiun-
I inio D. Matlocko sveikinimas 
.tarybinei liaudžiai šventes pro

ga". Sup ran t ami , kada apie 
bolševikinio perversmo metines, 
kaip apie šventę, kalba užkie
tėję komunistai , tačiau kad 
Amerikos pasiuntinys kalbėtų... 

Tmperija, kaip m?.tom<. bruz
da tarsi bičių avilys. Iškankmta 
, , t a ryb inė ' " l i a u d i s s iekia 
nusimesti nekenčiamą junga. Ir 
mū cų pavergtai tėvynei Lietu
vai • brėkšta laisvės aušra. 

V a l d a s A n e l a u s k a s 

HELP WANTED 

AUTO BOOY TECHNICIAN 
Minimum 5 years experience, own 
tcols and speak some English. App!y 
at: 

DOCTORS AUT0 BOOY 
7410 5. Harlam Bridgavlaw. III. 

* 
LIMO DRIVERS 

Full & part time. Top pay. Company car. 
Mušt be able to communicate Fluentty in 
English 

Apply m Person 
UNITED UMOUSINE 

432 0g0an 
Doamara Grova 

Health Ca.e 
CHEF-COOK 

For retirerr. jnt home on Sourtretde Mu t have msutudonat 
cocHing expefief<ce ana Samtation certnirato. M *» SpMK 
English Interested candiflates con^ct: 

GARY JOHANSON 
WasM»gto« * Janą SnUth Hem« 

2340 W. 113* PI., CMcago, IL MM43 
(312) 779-M10 

Parduodama graičiau 
už dMaana 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. Pulaskl, CMcago, IL 60629 
(312) 767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

• ^ r t , r > 
MISCELLANEOUS 

- f 

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

Į j Į 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tol. — GA 4-8654 

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

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS _ 

A N D E R S O N F O R D 
Naiingos restoranas sveikina visus m- _ . . 7 0 A A 
tuvius ir visuo savo klientus šv. Kalėdų ir iW9mfwW9 
Naujųjų Metų proga! Neringos restoranas 6 5 3 9 W . O G D E N 
veiks Kūčių dieną 6 v. ryto - 3 v. vakaro. B E R W Y N , I L 6 0 4 0 2 
Naujų Metų išvakarėse 6 v. ryto — 6 v. t 
vakaro. Naujų Metų dieną 8 v. ryto - 8 Pirkdami naujus, arba gerame 
v. vakaro.Kalėdų dieną restoranas uždary- Stovyje vartotus automobi l ius ir 
tas. šiuo metu Neringa turi koldūną išpar s u n k v e ž i m i u s , a p s i l a n k y k i t e 
davimą Visi kviečiami ateiti, paragauti, Anderson Bros. Ford. R A I M U N -

" * — • • • - „ , • - • • DA8 (R.y ) BARTAftUS jums 
2632 w. 71 st. sąžiningai patarnaus ir dėl kainų 

CMcago, ILtai. (312)476-9026 padės susi tar t i . Skambink i te 
šiandien! 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

ABĖCĖLĖ, vaikams mokytis lietuvių kalbą. Dang. 
Stončiūtė-Kuolienė. 55 psl $3.00 

ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS — 
sodininkai. Alg. Gustaitis. 30 psl $2.00 

GINTARO ŠALIES BALADĖ. EI. Tumienė. 32 psl. 
$3.00 

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA. Br. Kviklys. 608 psl. $23.00 
SAUJA SKATIKŲ, romanas. K. Almenas. 198 psl. $10.00 
LIETINGOS DIENOS PALANGOJE. Romanas. K. 

Almenas. 200 psl $10.00 
1990 CATHOLIC ALMANAC. Fel. A. Foy, O.F.M. 

editor 600 psl $15.95 
ARKIVYSKUPAS JURGIS MATULAITIS. Dr. Ant. 

Kučas. 592 psl $5.00 
LIETUVIAI TAUTININKAI — KOMUNISTŲ KAN

KINIAI. Red.: L. Kerulis, J. Prunskis, M. 
Valiukėnas. 189 psl $6.00 

MANO DIEVE VIS ARČIAU PRIE TAVĘS, 
prakalbų religinėmis temomis rinkinys. L. 
Tulaba. 364 psl $10.00 

IŠEIVĖS MEMUARAI. Marija Aukštaitė. 175 psl. $12.00 
GIRIOS AIDAS, liet. mišk. išeivių vardynas. 335 

psl $10.00 
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA 9 

tom. 558 psl $10.00 
LIETUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICJOS IŠEIVI

JOJE. D. Brazytė-Bindokienė. 364 psl. . . $12.00 
SUVALKIEČIŲ LIAUDIES KŪRYBA AMERIKOJE. 

Antologija. Jonas Balys. 222 psl $10.00 
ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. 

Kun. Ant. Aleksa. 300 psl $5.00 

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



Laiškas 
KLAIDINANTI 
NUOTRAUKA 

Šeštadienį, gruodžio 9 d., 
„Draugo" paskutiniame pus
lapyje tilpusi Irenos Kerelienės 
darytoji nuotrauka yra klai
dinanti. Nuotrauka nėra „nau
ja PLIAS-ALIAS centro valdy
ba...", bet yra pripuolamas 
ALIAS narių su svečiais iš Lie
tuvos grupės, susirinkusios šeš
tojo Mokslo ir kūrybos simpo
ziumo metu Chicagoje aptarti 
ALIAS centro valdybos reika
lus, nuotrauka. 

Reikšdamas pagarbą, 
Kostas Burba 

Ingrida Bubliene kalba Vilniuje Lietuvos ansamblio priėmime. Matyti an
samblio nariai ir Clevelando vyrų oktetas. 

Niekur protas nesipriešina 
dorovei, geras elgesys yra 
išmintingas reikalavimas. 

Moltke 

Lietuviai Floridoje 

Daytona Beach, FL 

SĖKMINGAS BALFO 
V A J U S 

Daytona Beach Balfo 149 
skyriaus valdyba lapkričio mėn. 
baigė šių metų vajų. Aukas 
rinko valdybos pirmininkas Va
cys Dzenkauskas, Ona Daržins-
kienė ir Ona Karašienė. Baifui 
aukojo 39 šio lietuvių telkinio 
šeimos ar pavieniai asmenys. Iš 
viso aukų gauta 785 dol. Valdy
bos pirmininkas nedelsdamas 
aukas persiuntė Balfo centrui 
Chicagoje. Turint galvoje neper-
didelę lietuviu koloniją, vajus 
laikytinas skėmingu. 

REMIAME VASARIO 
16-TOS GIMNAZIJĄ 

Mūsų telkinyje- -sėkmingai 
veikia Vasario 16-tosios gim
nazijai remti Daytona Beach 
būrelis, kuriam jau keletas 
metų rūpestingai vadovauja ir 
aukas renka dr. Vanda Majaus-
kienė. Būreliui priklauso 29 
šeimos. Už šiuos 1989 m. gim
nazijai aukų surinkta 370 dol. 
Pinigus būrelio vadovė persiun
tė gimnazijai per Balfo centrą 
Chicagoje. 

REMIAME IR LIETUVIŲ 
FONDĄ 

Lietuvių fondo re ika la i s 
šiame telkinyje rūpinasi 
Lietuvių fondo vadovybės 
įgaliotas Jurgis Janušaitis. 
įgaliotinis planingai, laiškais ar 
asmeniškai kreipiasi į šio tel
kinio lietuvius, kviesdamas tap
ti Lietuvių fondo nariais. Jis per 
ateinančius metus numato 
aplankyti visus šio telkinio 
lietuvius, kviesdamas tapti 
naujais LF nariais ar padidinti 
savo įnašus ir tuo dalyvauti 
penktojo milijono užbaigime. 
Šiais 1989 m. per įgaliotinį į LF 
įstojo nauji ar savo įnašus padi
dino šie asmenys: Valentina ir 
Pranas Barai su 300 dol. įnašu, 
Linas ir Renata Kučai — 200 
dol., Vincent Matasavage 100 
dol., choras „Sietynas" 100 dol., 
ALT s-gos Daytona Beach 
skyrius — 100 dol., Sadie ir 
Valerijonas Balčiūnai — 100 
dol., Ona ir Povilas Bložis — 300 
dol., Dana ir Edmundas Miliai • 
— 100 dol., Romas ir Rimas 
Česoniai - 100 do!., LB Atlan
tos apylinkė 100 dol.. įnašus 
padidino Ona ir Kostas Žolynai 
— 100 dol., Jadvyga ir Juozas 
Paliuliai — 500 dol., Teodora ir 
Alfonsas Ilekiai — 100 dol. ir 
asmuo prašęs pavardės neskelb
ti įstojo su 100 dol. 

LF įgaliotinis nuoširdžiai 
dėkoja LF rėmėjams. Taip pat 
bus ir ateityje labai dėkingas, 
kurie į jo prašymą teigiamai at
silieps. 

J u r g i s Rimtautas 

A.tA. 
ONA NAKIENĖ 

KASAKAITYTĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. gruodžio 18 d., 2:05 vai. ryto, sulaukusi 82 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kėdainių apskrityje, Surviliškiu kaime. 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Jurgis Kasakaitis, 

pusbrolio žmona dr. Birutė Kasakaitienė. 
Velionė buvo našlė a.a. Antano ir motina a.a. Vytauto. 
Priklausė Tautininkų sąjungai, Korp! Filiae Lituanica ir 

Lietuvių Fondui. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, gruodžio 20 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 21 d. Iš koplyčios 

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

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

Nuliūdę brolis ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. (312) 476-2345. 

DRAUGAS, antradienis, 1989 m. gruodžio mėn. 19 d. 

A.tA. 
ELENA JUŠKIENĖ 

MURAUSKAITĖ 

Gyveno Sterling Heights, MI. 
Po sunkios, ilgos vėžio ligos mirė 1989 m. gruodžio 17 d., 

sulaukusi 77 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Rakickų dvare, Klovainių parapijoje, 

Šiaulių apskrityje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Alfonsas, sūnus 

Algimantas, marti Donna, anūkės Lynda ir Elena, sūnus Gin
taras, marti Aušra, sūnus Linas, marti Vida, anūkai Paul. 
Mark, Michaei ir Kristina. Lietuvoje brolio ir sesers vaikai. 

Kūnas pašarvotas antradienį, gruodžio 19 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Harris koplyčioje, 15451 Farmington Rd., Livonia, MI. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 20 d. Iš koplyčios 
bus atlydėta į Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos bažnyčią, 
kurioje 11:00 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. 

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

Nuliūdę vyras ir sūnūs su šeimom. 

Laidotuvių direkt. Yolanda Zaparackienė. Tel. (313) 
554-1275. 

Padėkos Ir Prašymo Pamaldos 
ruošiamos iv . Kalėdų matu — 

gruodžio 25 d., Iki sausio 1 d. Imtinai 
Marijonų koplyčioj prfa „Draugo" 

Prašau įjungti mano atžymėtas intencijas į kalėdinės oktavos tv. Misiąs 
ir maldas: 

• Padėka Dievui ui ftiuoa matus D Prašant laiming. ateinančių metų 
D Padėka Marijai ui globą • Prašant sveikata* 
i Padėka ui gautaa malones D Prašant ramybe* šeimoje 
L1 Padėka ui taiką pasauly D Prašant santūrumo malones 
d Ui lietuvius Sibire G Prašant Lietuvai laisvės 
ZJ Ui šeimos mirusius O Prašant pasaukimų i dvasini luomą 
H Ui vaikus O Ypatinga iatencga 

Mano kalėdinė auka Oktavai 

Vardas, pavardė 

Adresas 

MARIAN FATHERS, S33S S. KHbourn Ava. 
CMcago, IL S0S2S 

A.tA. 
SESUO MARY 

DOROTHEA ŠALČIUS 
Mūsų myiima Seselė mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje 1989 

m. gruodžio 17 d., sulaukusi 79 metų amžiaus. 
I vienuolyną įstojo iš Šv. Jurgio parapijos Chicagoje. 

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

gimines: svainę Mary Salceies, dukterėčią Marianne Salceies 
ir Ritą Briggs, sūnėną Major Richard Salceies; pusbrolius kun. 
Joseph Juknialis, John Juknialis, Joseph Juknialis ir W. 
Juknialis su žmona, taip pat jų šeimas, kitus gimines ir 
pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Road. Chicago, trečiadienį, gruodžio 20 d. 10 v. ryto 
— 7 v. vak. Laidotuvių šv. Mišios trečiadienį, gruodžio 20d. 
7 v. vakaro Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno koplyčioje. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero kapinėse ketvirtadienį, gruodžio 
21 d. 10 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Šalčių-Jukniahų šeimos. 
Laidotuvių dir. George F. Rudmin. 

A.tA. 
ELEANOR M. LUKAS 

KRISCUN 

Gyveno Chicago. 
Mirė 1989 m. gruodžio 16 d., 7:45 vai. vakaro, sulaukusi 

64 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Leonard J. Lukas, 

dukterys June su vyru Stanley Russel, Jill Lukas, sūnus Mark 
Lukas; anūkė Deborah Russel; sesuo Christine Austin, In
dianoje; dukterėčios, sūnėnai ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas antradienį, gruodžio 19 d. nuo 3 iki 9 
v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. Caiifornia. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 20 d. Iš koplyčios 
8:45 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
46 St Wood Ave., kurioje 9:30 v. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos -JŽ velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę vyras, dukterys, sūnus ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. (312) 523-0440. 

A.t A. 
ZOFIJA ŽIBUTIENĖ 

Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1989 m. gruodžio 16 d., sulaukusi 79 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Zarasų mieste. Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Bronė Juozaitienė, 

žentas Vytas, sūnus Jonas Žibutis, anūkai Vytas Juozaitis su 
žmona Judita, Paulius Juozaitis, Jonas Žibutis su žmona 
Mary, Dalia Styler su vyru Niek; Šeši proanūkai; Lietuvoje 
brolis su vaikais. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Zarasiškių klubui. 
Kūnas pašarvotas pirmadienį, gruodžio 18 d. ir antradienį, 

gruodžio 19 d. nuo 3 iki 9 v.v. Butkus-Petkus koplyčioje, 1446 
S. 50 Ave.. Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 20 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurio
je 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, sūnus, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Butkus-Petkus. Tel. (708) 652-1003 ar
ba (312) 476-2345. 

A.fA. 
PETRUI V. BRINKIUI 

a m ž i n y b ė n i š k e l i a v u s , brolį DR. ZIGMĄ BRLNKĮ 
ir v i s u s a r t i m u o s i u s š i r d i n g a i užjaučiame j ų l i ū 
des io va landose . 

Vytautas ir Marija Šeštokai 

Tauriam Lietuviui, mūsų šeimos Geradariui 

A.tA. 
ALBERTUI G. VINICKUI 

mirus, velionio našlę p. BERTĄ, dukrą, anūkes ir jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Irena ir Jonas Rimkūnai, sūnūs 
Jonas Jr. ir Saulius ir jų šeimos 

• < • 

A.tA. 
PETRUI VACIUI BRINKIUI 

mirus, liūdinčiam broliui dr. ZIGMUI BRLNKIUI ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar
tu liūdime. 

Salomėja ir Kazimieras Šakiai 
Angelė ir Algis Raulinaičiai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S . California Avenue 
Tele fonai — 523-0440 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 South Hermitage A v e n u e 

Te l e f o n a s - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. California Avenue 

Te le fonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2 5 3 3 West 71 St. , Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 S o . 50th Av. , Cicero 
Tele fonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sally Donald M., Jr. 

mirus 
giliai 

A.tA. 
ADOMUI VILIUŠIUI 

. seserį ALDONĄ MARTIENE ir artimuosius 
užjaučiame. 

Jadvyga Dautienė 
Danutė ir Jonas Bariai 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 

Tel. 652-5245 



6 DRAUGAS, antradienis, 1989 m. gruodžio mėn. 19 d. 

x A. a. ses. Oorothea Šal
čius, 79 metų. po ilgos ligos 
mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje 
gruodžio 17 d., sekmadienį. J i 
buvo Šv Kazimiero vienuolijos 
nare nuc 1931 m. Kilusi iš She-
boygan. Wisc. Visą gyvenimą 
dirbo su ligoniais ir ligoninėmis, 
būdama gailestingoji sesuo, 
administratorė ir ligoninių 
organizatorė. Bet apie t a i 
plačiau bus kitą kartą. Pašarvo
ta antradieni, gruodžio 19 d., 
vienuolyno koplyčioje. Vakare 7 
vai. šv. Mišios koplyčioje. Laido
jama trečiadienį, gruodžio 20 d. 

x LPS Vilniaus t a ryba i r 
Medikų sąjunga per prof. 
Aloyzą Sakalą prašo pagalbos 
Loretai Petravičiūtei, 16 metų 
iš Šilalės rajono. Ji serga ir 
spindulinės ligos pasekme išsi
vystė anemija. Jei atsirastų 
finansų kaulų čiulpų perso
dinimo operacijai šioje ligoje, tai 
mergaitė gyventų, jei ne — mirs. 
Dabar laikosi tik kraujo per
pylimais, o Sovietų Sąjungoje 
visi po tokių operacijų miršta. 

x Antanina Repšienė, Chi-
cago, 111.. Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
1990 Metų proga sveikina savo 
gimines, draugus, pažįstamus ir 
visus kovotojus dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymo. Vietoj sveikinimo 
kortelių skiria auką „Draugui". 

x Ona ir Antanas Juodval -
kiai sveikina gimines, draugus 
ir spaudos darbuotojus su šv. 
Kalėdomis ir Naujais ia is 
Metais, linkėdami Aukščiau
siojo palaimos ir sveikatos kas
dieniniame gyvenime. 

x Birutė Žemaitienė, Oak 
Lawn, 111., pratęsė prenumera
tą su visa šimtine ir palinkėjo 
redakcijai ir administracijai 
linksmų švenčių. B. Žemaitienę 
skelbiame garbės prenumera-
tore, o už auką ir linkėjimus la
bai dėkojame. 

x Kraujo b a n k ų veiklą, 
ieškant ligoniams kraujo at
sargų, giria prezidentas G. Bu-
shas ir ragina visus, kurie yra 
sveiki ir gali duoti, prisidėti prie 
ligonių gelbėjimo. Kraują 
galima duoti Raudonajam 
Kryžiui arba artimiausiai li
goninei, pirmiau susisiekus 
telefonu. 

x P e t r a s B u c h a s , Oak 
Lawn, 111., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, lie
tuviškų organizacijų darbuo
tojas, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams su visa 
šimtine ir palinkėjo linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujų 1990 
Metų visam „Draugo" štabui. 
Labai dėkojame už auką ir 
linkėjimus. 

x Taupome jūsų laiką ir 
pinigus! Pristatome atvyks
tančius — išvykstančus jūsų 
gimines — New York-Chicago ir 
kiti miestai. Kainuoja pigiau, 
negu lėktuvu. Į kainą įskai
tomas maistas ir nakvynė mo
telyje bei Nevv Yorko miesto 
apžiūrėjimas. Informacijai 
kreiptis į Aidą, tel (312) 
847-3824. Skambinti 10 v.r. -
12 v. dienos ir 5 v.v. — 11 v.v. 

(sk) 
x Lietuvos keliauninkų dė

mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuva, ar gauti pa
tarnavimus Nevv Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki
niais ar autobusais — skambin
kite į Nevv YOT.;O kelionių agen
tūrą „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk) 

x Vilniui klausyti naujausi 
Grundig radijai. Kai kurie 
telpa į kišenę. Taisomi visi 
vokiški radijai. Gradinskas , 
2512 W. 47 St., Chicago, 
376-1998. 

(sk) 

x Ate inan t į p i rmadienį , 
gruodžio 25 d., bus Kalėdų 
šventė. „Draugas" tą dieną bus 
uždarytas kaip sekmadieniais. 
Antradieni, gruodžio 26 d„ 
redakcija, administracija ir 
spaustuvė dirbs visą dieną, kaip 
paprastai. „Draugas" išeis po 
Kalėdų trečiadienį, gruodžio 27 
d. 

x Sol. Audronė Gaižiūnie-
nė, pakviesta Rockfordo liu
teronų chorų sąjungos, atliko 
Haendelio oratorijoje „Mesijas" 
soprano partiją kartu su bosu 
Richard Cohn ir kitais dviem 
solistais trijų koncertų rnetu. 
Solistams ir chorui akompanavo 
orkestras, o jiems dirigavo 
Jonathan Chell. Po savaitės 
gruodžio 3 d. Audronė Gaižiū-
nienė atliko Honeggeno 
biblinėje oratorijoje „Karalius 
Dovydas" taip pat soprano 
partiją su kitais solistais, diri
guojant Thomas Sanborn. Šį 
koncertą rengė Wisconsino 
chorų sąjunga. 

x Marytė ir Kazys Ambro-
zaičiai Šv. Kalėdų proga svei
kina bičiulius, Lietuvių Fondo 
ir Lietuvių Bendruomenės 
darbuotojus ir Draugo štabą ir 
linki linksmų švenčių. Geros 
sveikatos ir naujo entuziazmo 
darbui dėl Lietuvos laisvės Nau
juose Metuose. 

x Sol. Roma Mastienė, St. 
Petersburg. Fla.. atsiuntė 30 
dol. auką su šiais žodžiais: 
„Artėjant Kalėdų ir Naujų 
Metų šventėms, širdingai 
sveikinu visą „Drauge" štabą ir 
bendradarbius ir linkiu niekad 
nepavargti , nežiūrint pasi
ta ikančių sunkumų, ir iš
tvermingai tęsti taip svarbų 
spaudos darbą. Tepadeda Jums 
Aukščiausias". Nuoširdus ačiū 
už linkėjimus ir auka. 

x Kat ryna ir Marius Sodo-
niai sveikina visus savo drau
gus ir pažįstamus su Šv. Kalė
dom ir linki linksmų ir sveikų 
1990 metų. 

x Vlada ir Stasys Janko-
niai sveikina save gimines, 
draugus bei pažįstamus šventų 
Kalėdų proga, linkėdami malo
nių švenčių, o taip pat visiems 
linki laimingų bei sveikų Naujų 
1990 Metų! 

x Sol. Vaclovo Daunoro, 
Vilniaus operos solisto, pianis
to Roberto Bekionio ir aktoriaus 
Algirdo Grašio koncertas bus 
sausio 7 d. J. Centre. Bilietus 
įsigyti galima J . Vaznelio 
prekyboje ir L. Fondo raš
tinėje - 3001 W. 59th St. Kon 
certą rengia L. Fondas. 

(sk) 

x Talman Deli sveikina Šv. 
Kalėdų šventėje ir linki sveikų 
ir lietuviškai darbingų 1990 
metų. Priimami užsakymai 
Jūsų Kūčių ir Kalėdų stalui. 
Kviečiame pasirinkti Įvairių 
vietinių ir užsieninių gaminių. 
Daržovių ir žuvų mišraines, 
įvairiai pagamintos žuvys ir 
silkes, rūkytas ungurys. Paukš
tiena ir kiti mėsos gaminiai. 
Užsieniniai ir mūsų gamybos 
sausainiai, pyragai, tortai, ra-
ruoiis. Didelis pasirinkimas 
l.oi.'i>s ir daug įvairių kitų 
skanėstų. Talman Deli. 2624 
West Lithuanian Plaza Ct. 
<89th St.). Tel. (312) 434-9766. 
Parduotuvės valandos 8 v.r. — 
6 v.v kiekvieną dienąį sekma
dieniais — 9 v.r. 2 v. p p Kū
čių d - .J (gruodžio 24 d . sekma-
ditnj. 8 v.r. - 4 v. p.p Kalėdų 
di**ną — uždaryta. Sveikiname 
ir linkime gerų čvenčių. 

(sk) 

x A. a. kun. Antanas Gri
gaitis, gimęs 1901 m. rugsėjo 22 
d„ kunigu įšventintas 1931 m. 
gegužės 30 d., mirė Putnam^ 
Matulaičio namuose gruodžio 
18 d. Laidojamas Amsterdame. 
N. Y., iš Šv. Kazimiero bažnyčios 
ketvirtadienį, gruodžio 21 d. 11 
vai. 

x Sv. Kryžiaus ligoninė yra 
sudariusi kalbėtojų biurą, kuris 
parenka kalbėtojus skirtomis 
temomis. Galima susisiekti su 
Šv. Kryžiaus ligonine, pirma pa
siskambinus telefonu 471-7323. 

x Stefa ir Motiejus Kruš
n i a i ir s ū n ū s nuoširdžiai 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus su šv. Kalėdomis ir 
linki laimingai sutikti Naujuo
sius 1990 Metus. Vietoj kalė
dinių kortelių aukoja ..Drau-
gui". 

x P r a n u t ė Ivanauskienė, 
jau silpnos sveikatos, sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus 
Kalėdų švenčių proga ir visiems 
linki laimingų Naujųjų 1990 
Metų ir Aukščiausiojo palaimos. 
Vietoj kalėdinių kortelių auko
ja 15 dol. „Draugui". 

x Dalila Mackialienė, St. 
Petersburg, Fla., sveikina Kris
taus užgimimo šventės proga 
visus draugus ir pažįstamus ir 
visą „Draugo" dienraščio štabą 
ir linki visiems geros sveikatos, 
ištvermė? ir laimingų bei 
sėkmingų ateinančių Naujųjų 
1990 Metų. 

x A. Rastauskas, Richmond, 
Hts., Ohio, sveikina gimines, 
draugus ir pažįstamus šv. Kalė
dų proga ir linki daug laimės ir 
geros sveikatos 1990 Naujuo
siuose Metuose. Vietoj kalė
dinių kortelių skiria 20 dol. 
„Draugo" paramai. 

x Ignas Veckus, Chicago, 
111., sveikina gimines, draugus 
ir pažįstamus Kalėdų švenčių 
proga ir visiems linki laimingų 
Naujųjų 1990 Metų. 

x Dr. M. ir E. Ringai svei
kina draugus ir pažįstamus 
švenčių proga. 

x Marija ir J o k ū b a s Valiu-
kevičiai, Sun City, Cal„ šven
čių proga sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus. Vietoje 
kortelių skiria auką „Draugo" 
dienraščiui. 

x Marija Noreikienė, Oak 
Lavvn, 111., šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga sveikina visus savo 
gimines, draugus ir didelę savo 
klientų šeimą, linkėdama vi
siems daug džiaugsmo, sveika
tos ir sėkmingų 1990 Metų. Vie
toj sveikinimo kortelių aukoja 
„Draugui" 30 dol. 

x Teresė ir Liudas Baka-
nai , Chester, Pa., sveikina 
švenčių proga visus artimuosius 
draugus ir pažįs tamus ir 
linki geros sveikatos ir Die
vo palaimos. 

x Edvvard F. Lavan, Wor-
cester, Mass., J. Žemaitis, 
Cicero, 111., už kalėdines kor
teles ir kalendorių paaukojo po 
50 dol. Labai dėkojame. 

x Alfonsas J u š k a , Sterling 
Hts., „Draugo" garbės prenu
meratorius, rėmėjas, atsiuntė 
mokestį už dvi metines prenu
meratas su 40 dol. auka. Nuo
širdus ačiū. 

x Lietuvos ansamblis „Vil
nius" , pasaulinės spaudos api
būdintas kaip „aukštos klasės 
vienetas", koncertuos Jaunimo 
centre sausio 13 ir 14 d. Bilie
ta i Pat r ia parduotuvėje. 

(sk) 

x Romas Pūkštys , Trans-
pak firmos savininkas, praneša, 
kad sausio mėn. išvyksta į 
Lietuvą. Mielai vėl tarpi
ninkaus įvairiais reikalais: pini
gai, palikimai, butai. Kreiptis 
iki sausio 1 d. Transpak, 2638 
W. 69 St., tel. 312-436-7772. 

tsk) 

IS ARTI IR TOLI 
JA VALSTYBĖSE 

i 

— „Dirvos" jubi l ie jaus 
rengimo centrinio komiteto 
pirmininkė Irena Kriaučeliū-
nienė, prieš mėnesį atsilankiu
si Los Angeles, pakvietė vietos 
veikėją Joną Petronį sudaryti 
vajaus komitetą Los Angeles. 
Jonas Petronis, sukvietęs kandi
datus, pirmąjį posėdį sušaukė 
lapkričio 3 d., pasiskirstė parei
gomis ir numatė gaires veiklai. 
Los Angeles „Dirvos" deiman
tinio jubiliejaus vajaus komi
tetas yra: Jonas Petronis — 
pirmininkas, dr. Povilas Švar
cas — vicepirm., Rūta Šakienė 
— sekret. ir korespondentė, 
Vladas Gilys — radijo ir fotogra
fijos reik. Irena Bužėnienė ir 
Ramūnas Bužėnas — parodai. 
Aukų rinkimo vajų pradės po 
Naujų Metų. Iškilmingas vajaus 
užbaigimo banketas su svečiais 
iš toliau bus ateinančių metų 
spalio 13 d. 

— Dalilos Mackial ienės , 
j dailiojo žodžio sakytojos, ir Re-
; ginos Ditkienės, pianistės, reči-
1 talis — koncertas rengiamas 

Marija Reinienė, Lietuvių fondo pirmininke, baigusi trejų metų kadenciją. 
Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGO J IR APYLINKĖSE 
LIETUVIŲ FONDO 

VEIKLA 

Marija Remienė, t r is ka
dencijas sėkmingai pirmi
ninkavusi Lietuvių Fondo 
valdybai, gruodžio 12 d. Sekly
čioje sušaukė valdybos posėdį, 
pavaišino ir padėkojo bendra
darbiams. Lietuvių Fondo įsta
tai leidžia perrinkti pirminin
kus iš eilės tik tris kadencijas. 
Iš vienos pusės tokie įstatymi
niai nuostatai verčia atsisakyti 
darbščių ir g»bančių vadovauti 
žmonių, o iš kito taško žiūrint, 
institucija yra priversta ieškoti 
naujų žmonių su naujomis 
idėjomis ar planais. Išvengiama 
įsisenėjimo ir stagnacijos, kas 
dažnai atsitinka ilgesnį laiką 
vadovaujant tiems patiems 
žmonėms. 

Apgailestaudami darbščiosios 
visuomenininkės Marijos 
Remienės pasitraukimą iš LF 
valdybos pirmininkės pareigų, 
kartu džiaugsmingai sutinkame 

x Inž. J . A. Rašys, Cam-
bridge, Mass., mūsų rėmėjas, 
garbės prenumeratorius, pra
tęsė prenumeratą, pridėjo 50 
dol. auką su tokiu prierašu: 
„Tai už gerus „Drauge" straips
nius". Nuoširdus ačiū. 

x Mary R. Kober, Port Wa-
shington. N.Y., „Vytis" , 
Knights of Lithuania, žurnalo 
redaktorė, Aleksandras Šimkus. 
Santa Monica, Cal., Petras 
Giedrimas, Chicago, 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Dr. Birutė Paprockienė, 
Glendale. N.Y., atsiuntė 20 dol. 
auką ir už kalėdines korteles ir 
kalendorių, linkėdama redakci
nei kolegijai šv. Kalėdų ir-
laimingų Naujų Metų. Nuošir
dus ačiū. 

x Žurn. Mečys ir Eleonora 
Valiukėnai, visuomenininkai 
Chicago. 111., Dana Elsbergas, 
Melrose Park, 111., Joseph Ignai-
tis, Cupertino, Cal., Alfa Juo
dikis, Seven Hills, Ohio, už kalė
dines korteles ir kalendorių 
atsiunti- po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Rūta Klevą Vidžiūnienė, 
Valencia. Cal., žurnalistė ir 
„Draugo' nuolatinė bendradar
bė, dr. Kazys Šidlauskas, St. Pe
tersburg Boach, Fla., visuome
nininkas, už kalėdines korteles 

malonią žinią, kad ji naujojo val
dybos pirmininko adv. Algirdo 
Osčio kvietimu pasilieka valdy
boje pirmininko pavaduotoja ir 
yra išrinkta atsakingoms parei
goms LF pelno skirstymo ir 
informacijos komisijon. 

M. Remienės pirmininkauja
moje LF valdyboje buvo šie 
asmenys: Ofelija Baršketytė, 
Kostas Dočkus, Antanas Juod
valkis, Vaclovas Momkus, 
Algirdas Ostis, dr. Antanas G. 
Razma, Alė Steponavičienė ir 
Ramoną Steponavičiūtė. Į 
valdybos posėdžius buvo 
kviečiami tarybos pirm. Stasys 
Baras ir garbės komiteto pirm. 
dr. Antanas Razma. 

Naujasis valdybos pirm. adv. 
Algirdas Ostis pakvietė visus 
buvusius valdybos narius ir to
liau pasilikti jo vadovaujamoje 
valdyboje. Taip pat paminėjo, 
kad į valdybą yra pakviestas 
jaunas profesionalas dr. Aras 
Zlioba, veiklus lietuvių jaunimo 
tarpe. Naujoji valdyba reikalin
ga tarybos patvirtinimo, bet 
pareigas pradės eiti nuo 1990 m. 
sausio 1 d. 

Posėdžio metu M. Remienė 
peržvelgė atliktus svarbesnius 
darbus ir pasidžiaugė našia 
veikla. Jai pirmininkaujant, 
įpusėtas telkti penktas mili
jonas dol. pagrindinio kapitalo, 
iškilmingai paminėta Lietuvių 
fondo 25-riu metų sukaktis, 
atžymėti LF steigėjai ir kūrėjai, 
išėjo specialios laidos „Draugo" 
kultūrinio priedo, „Pasaulio lie
tuvio", „Lietuvių dienų", o kita 
lietuvių spauda bei radijas 
sukaktį plačiai paminėjo. Su
rasti didesnėse lietuvių gyven
vietėse LF įgaliotiniai, talkinta 
ruošiant koncertus, pokylius ir 
juose asmeniškai dalyvauta. Per 

Lietuvių klubo valdybos įvyks 
1990 metų sausio 18 d. 4 vai. p. 
p. Lietuvių klubo salėje St. Pe-
tersburge, Floridoje. Bus reči-
tuojami mūsų žymiųjų poetų 
poezijos posmai, palydint 
pianino muzika ir pianistės Re
ginos Ditkienės atliekami pa
saulinių klasikų kūriniai. St. 
Petersburgo lietuviai prašomi 
gausiai dalyvauti. Po programos 
visi bus pavaišinti kava ir kepi
niais. 

— Linas Kojelis, Washing-
ton, D.C., gruodžio 13 d. daly
vavo simpoziume pasikei
timams Rytų Europoje nagri
nėti ir galimam tų pasikeitimų 
poveikiui į Vakarų Europą. Kiti 
du simpoziumo dalyviai — 
Rinado Petrignani, Italijos am
basadorius Amerikai, ir dr. 
Leonid A. Norsvvorthy, Ka
talikų universiteto Washingto-
ne profesorius. Simpoziumas 
vyko Kongreso patalpose, Ray-
burn vardo rūmuose. Įvykdęs 
Amerikos laivyno rezervo di
desnius projektus, Linas Koje
lis be eilės buvo pakeltas į lai
vyno rezervo leitenantus, kas 
atitiktų armijos majoro laipsnį. 

lietuviškas radijo laidas perduo
ti LF vadovų sveikinimai di
džiųjų švenčių ir kitomis pro
gomis. Dalyvavo suvažia
vimuose ir darė pranešimus 
apie LF veiklą. Nežiūrint 
pasikeitusių aplinkybių ir pra
platėjusių ryšių su ok. Lietuva 
bei lankymosi kultūrinių viene
tų, svečių ir politikų, aukos Lie
tuvių fondui ateina normaliai, 
nors vasaros metu jautėsi 
atoslūgis, bet paskelbus vajų 
įnašai pagyvėjo ir tikimasi 
surinkti reikiamą 100,000 dol. 
sumą, kad vienas aukotojas 
įneštų pažadėtus 50,000 dol. Iš
siųsti šventiniai sveikinimai ir 
laiškai abiem kalbom (lietuvių 
ir anglų), į kuriuos gauname 
gerų atsiliepimų ir aukų. Atei
tyje teks apyskaitas ir 
pranešimus paruošti abiem 
kalbom, kad suprastų ir trečios, 
ketvirtos kartos lietuvių kilmės 
amerikiečiai. Pagyvėjo ir naujų 
narių įstojimas su įvairiais 
įnašais. 

Pirmininkė dėkojo valdybos 
nariams ir tarybai, ypač pirm. 
Stasiui Barui už glaudų bendra
darbiavimą. Palinkėjo džiaugs
mingų Kalėdų švenčių bei 
sėkmingų ir sveikatingų Nau
jųjų Metų. 

Apie naująjį LF valdybos 
pirm. adv. Algirdą Ostį pakal
bėsime kita proga. Posėdyje 
dalyvavęs LF steigėjas, JAV LB 
krašto valdybos pirm. dr. An
tanas Razma pasidžiaugė sėk
minga LF veikla ir pažadėjo Lie
tuvių Bendruomenės talką 
telkiant kapitalą. 

A. Juodvalkis 

DIEVO MOTINA 
ŠIUOLAIKINIAME 

PASAULYJE 

Šv. Rašte randame surašytus 
įvairius Kristaus gyvenimo 
įvykius, tačiau jame mažai 
minimas jo motinos vardas. 
Nežiūrint to, jos vaidmuo 

A. Liet. Tautinėm sąjungos tarybos narių suvažiavime gruodžio 10 d. Chicagoje 
darbo posėdis. Iš kairės: dr. L. Kriaučeliūnas — sąjungos pirm., dr. A. 

.)/. A i Budreckis, kalba J. Jurkūnas, Paulius Vaitiekūnas — naujai įsikūrusios ir Kalendorių atsiuntė po zv aoi. T a u t i n^8 sąjungos Lietuvoje atstovas, ir inž. Eug. Bartkus. 
Nuotr K. Biskio 

žmonijos išganymo istorijoje yra 
išskirtinas: ji vienintelė ypa
tingos Dievo privilegijos dėka 
buvo apsaugota nuo gimtosios 
nuodėmės, ji Įsikūnijusio Dievo 
motina, ji yra mistinio Kristaus 
Kūno — Bažnyčios ir visos žmo
nijos motina. Koks Mergelės 
Marijos vaidmuo šiuolaikinia
me krikščioniškajame atsi
naujinime? Šiai temai ir buvo 
skirta gruodžio 1 d. Jaunimo 
centre įvykusi paskaita, kurią 
skaitė kun. Kęstutis Trimakas. 

Marijos, jos egzistencijos 
priežastis ir prasmuo yra pats 
Kristus. Ir katalikų doktrinos 
apie šventąją Mergelę paži
nimas visada yra raktas tiksliai 
suprasti ir Kris taus ir 
Bažnyčios paslaptį. Ji, būdama 
Kristaus motina, savo dvasiniu 
motiniškumu bendradarbiau
dama su Šventąja Dvasia pa
deda gimti ir gyventi Kristui jo 
mistinio Kūno nariuose — 
žmonėse. Marija — dangaus ir 
žemės Karalienė, ir tai nurodo 
jos amžiną padėtį: buvimą Dievo 
akivaizdoje bei jos meilės įtaką 
žmonėms. 

Marijos vaidmenį žmonijos iš
ganyme yra ypač užakcentavę 
popiežiai. Pijus XII Nekalčiau
sios Marijos Širdies globai pa
aukojo visą žmoniją (1942 m.), 
jos globai paaukojo ir Rusiją 
(1952 m.), savo enciklikoje 
„Ingruentium malorum" iškėlė 
Marijos rožinio dvasinę galią. 
Jonas XXIII Švč. Mergelę 
Mariją vadina žmonijos išgany
mo priežastimi, jos globai pa
vedė II Vatikano susirinkimą. 

Ypač Marijos vietą Bažnyčioje 
iškelia Jonas Paulius II. Jai 
paskyrė encikliką „Mater Re-
demptoris", jos vaidmenį iškelia 
ir kitose enciklikose. Marijos 
apsireiškimuose Medjugorje, 
Akitoje ir kitur ypač paaiškėja 
jos — tautų Motinos ir 
Karalienės vaidmuo, budinant 
ir žadinant krizės apimtą 
žmoniją. Visus kviečia į dvasinį 
atsinaujinimą, atsigręžti į Dievą 
tikėjimu, atgaila, malda. 

Paskaitos pabaigoje paskaiti
ninkas išsamiai atsakė į klau
simus, pademonstravo daug 
marijologinės literatūros pavyz
džių. 

Belieka padėkoti „Židiniui" ir 
ypač Irenai Šerelienei už vaka
ro suorganizavimą ir pravedi-
mą. 

K. Ramanauskas, MIC 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247. S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. - 776-8700 

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

aukų. Lab;i! dėkojame. 


