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Sovietai pažadėjo, 
bet neištesėjo 

Vilnius . Balandžio 27 d. — 
„Amerikos balso" radijas pra
nešė, jog Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumas šeštadienį Vil
niuje svarstė Prancūzijos prezi
dento F. Mitterrand ir V ak. 
Vokietijos kanclerio H. Kohl 
laišką Lietuvos prezidentui V. 
Landsbergiui, kuriame, kad 
b ū t ų p radė tos derybos su 
Maskva, raginama sulaikyti 
laikinai veiklą už nepriklau
somybę. 

Pasitarimas tesėsi 4 valandas, 
bet nebuvo padaryta jokio 
sprendimo, kaip praneša iš ten 
viceprezidentas Bronius Kuz
mickas. Prezidiumas tą klau
simą vėl svarstė sekmadienio 
posėdyje. Tas laiškas esąs „svar
bus". Tai esąs žingsnis į priekį 
sureguliuoti ryšiams tarptauti
nių įstatymų prasme ir išrišant 
problemas Lietuvos nepriklau
somybe realizuojant. 

Didėja ekonominia i va rž t a i 
Kuzmickas sut inkąs , kad 

prancūzų-vokiečių iniciatyva 
gali būti tam tikra prasme lūžis, 
t ik neaišku iš tikrųjų kaip 
Maskva į tai reaguos. Sovietų 
spauda šeštadienį atspausdino 
savo komentarus, rašydama, jog 
tas laiškas spaudžia Lietuvą 
būti labiau sukalbamesne. ..To
kio paaiškinimo buvo galima 
laukt i" , pasakė Kuzmickas 
Lietuvos v4a%ausybė paruoš 
savo interpretaciją. Kuzmickas 
betgi pasakė, jog kitas svar
biausias reikalas yra Sovietų 
ekonominė blokada, nes nesą 
ženklų, kad ji būtų sumažinta, 
greičiau — dar labiau suvaržyta 
naujomis sankcijomis. įrodymu 

esąs naujas įsakymas sustab
dyti anglių tiekimą. Sovietų 
Sąjunga taip pat sulaikiusi 
„maisto produktų" ir kitų reika
lingų prekių siuntimą, kurios 
buvo gaunamos regul ia r ia i 
pagal pasirašyta sutartį. Tie 
siuntiniai nebepakraunami į 
vagonus, kad būtų pasiunčiami 
į Lietuvą. Jie nukreipiami į 

Prunskienė l iudys 
Kongrese 

Washingtonas . — Mūsų gau
tomis žiniomis, Lietuvos Res
publikos ministerė pirmininkė 
Kazimiera Prunskienė sekma
dienį atskrido į Kanadą. 

Ji pakviesta liudyti Amerikos 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
komisijoje, kuri r ū p i n a s i 
Eruopos reikalais. Tai bus vie
šas apklausinėjimas. 

Helsinkio komitetas pranešė 
spaudai, jog apklausinėjimas 
lies dabartinę Lietuvos situa
ciją. „Šis apklausinėjimas su
darys Kazimierai Prunskienei 
forumą, kuriame ji galės pa
reikšti savo vyriausybės pa
žiūras, norus ir planus Ame
rikos žmonėms". 

Nustatyta, kad Prunskienės 
pasisakymas įvyks ketvirtadie
nį, gegužės 3 d., nuo 10:30 iki 
12:00 vai. dienos 216 Hart 
Senato pastate. 

kitas Sovietų Sąjungos vietas. 
Šitie veiksmai daromi tyliai, 
slapta. „Niekas nesąs atsakin
gas ir niekas nieko nežinąs". 

Kuzmickas patvirtino žinią, 
jog Estijos vyriausybė penkta
dieni įsakė savo traukiniams 
pasipriešinti blokadai, tačiau ta 
traukinių sistema yra Sovietų 
kontroliuojama. Talino vadovy
bė organizuojanti kitas susi
siekimo priemones pervežimui. 

Landsberg io reakci ja 
Pranešama iš kitų šaltinių 

Vytauto Landsbergio reakcija į 
Helmut Kohl ir Francpis Mitter
rand laišką. 

Prancūzijos Respublikos prezi
dento ir VFR kanclerio laiškas 
Lietuvos Respublikos Aukščiau-
sisios Tarybos pirmininkui yra 
žingsnis pirmyn į Lietuvos ne
priklausomybės įgyvendinimą 
kaip tarptautinės problemos 
sprendimą. Lietuvos vadovybė 
taip pat nori, kad kuo greičiau 
prasidėtų dviejų šalių dialogas. 
Jo atmosferą pagerintų sovie- _ 
tinės ekonomines blokados prcajį ij[* 
Lietuvą nutraukimas jau dabar. " 
Lietuvos vadovybe, labai vertin
dama dviejų įžymių vadovų ge
ros valios aktą. įdėmiai išstu
dijuos jų laiške esantį pasiū
lymą. 

— Lie tuvos P a r l a m e n t o 
rūmus saugo maždaug 10 mili
cininkų, kurie ginkluoti pistole
tais, guminėmis lazdomis ir 
ašarinėmis dujomis. Dar yra 
grupe civilių Lietuvos piliečių 
savo noru budinčių rūmuose. 
Simbolinis pasipriešinimas ga
rantuotas, jei okupantas norėtų 
užimti rūmus. 

Vilniuje praėjus} sekmadienį įvyko protesto mitingas su dviračia:- prieš 
Sovietu Sąjungos ekonomine blokadą, kurioje dalyvavo tūkstančiai 

žmonių. Sovietai pažadėjo duoti daugiau dujų. bet kažkas jų tiekimą 
sulaikė Nutrauktas taip pat alyvos ir kitu žaliavų pristatymas 

Maskva sutinka su 
Paryžiaus — Bonnos siūlymu 

Landsbergis nesutinka su deklaraci jos nevykdymu 

Kongresmenų 
reikalavimas 

Nepriklausomybes 
fondas 

Vilnius. — Lietuvos ELTA 
praneša, jog yra organizuojamas 
naujas fondas. Štai pranešimo 
tekstas. 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiajai Tarybai pavedus. 
Ministrų Taryba įsteigė Lie
tuvos nepriklausomybės fondą. 

Jo atsiskaitomoji sąskaita Nr. 
4700702 (rubliais) yra atidaryta 
Lietuvos socialinio banko Vil
niaus miesto operacinėje val
dyboje, o at i t inkama valiutinė 
sąskaita - Nr. 57000004 Lietu
vos ekonominių ryšių su užsie
niu banko Vilniaus miesto ope
racinėje valdyboje. 

Artimiausiu laiku analogiš
kos valiutinės sąskaitos bus ati
darytos JAV. Kanados, Austra
lijos, Švedijos ir kitų šalių ban
kuose. 

Šis fondas dabar j auna i 
Lietuvos valstybei itin reika
lingas — ir ne t ik didėjančios 
ekonominės blokados akivaizdo
je. Jis gali tapti žymia pa
spirtimi įtvirtinant Lietuvos 
valstybingumą, sprendžiant 
opias visa i v isuomenei ir 
žmogui problemas. 

Lietuvos parlamentas ir vy
riausybė kreipiasi į savo krašto 
ir kitų šalių geros valios 
žmones, kreipiasi į įmones, 
įstaigas, firmas, organizacijas, 
prašydami ir šiuo būdu parem
ti Lietuvos nepriklausomybe. 

— Vilniaus inžinerinio staty
bos instituto taryboj, dėl pablo
gėjusios sveikatos atsisakius iš 
rektoriaus pareigų prof Alek 
sandrui Čyrui. buvo balsų dau 
guma rektorium išrinktas prof. 
Edmundas Zavadskas, techni
kos mokslų daktaras ir to insti
tuto technologijos katedros ve
dėjas. 

— Lietuvos Kultūros fondas 
gavo Adelaidės lietuvių 500 
JAV dolerių Dariaus-Girėno pa 
minklo statybai. 

Maskva. — ,.Washington 
Post" praneša, jog Sovietų 
Sąjunga šeštadienį palankiai 
reagavo į Prancūzijos ir Vakarų 
Vokietijos pastangas išspręsti 
Lietuvos nepriklausomybės 
deklaracijos krize, kai prezi
dento M.Gorbačiovo kabineto 
spaudos vedėjas pasakė, jog tai 
, .b la ivus p a t a r i m a s " ir 
„patrauklus kreipimasis prieš 
ekstremizmą''. 

Arkadijus Maslennikovas taip 
pat pabrėžė, jog Gorbačiovas 
šiuo metu nereikalauja, kad 
Lietuva tuojau pat atsisakytų 
savo nepriklausomybės dekla
racijos. Gorbačiovas šią daugiau 
moderuotą poziciją užėmė prieš 
dvi sava i tes , kai ruošėsi 
paskelbti ekonomines sankcijas 
ir pareikalavo tuoj pat at
sisakyti kai kurių lietuvių 
įstatymų, liečiančių suvereni
tetą. 

Vidur io kel ias 
Prancūzijos-Vokietijos pastan

gos laiško pobūdžio Lietuvos 
prezidentui aiškiai padaro situ
aciją priimtinesne, nors abiem 
pusėm dar toli iki pasitarimų 
stalo, kai Lietuva ir Sovietų 
Sąjunga tebereikalauja savo 
konstitucijų vykdymo. Tačiau 
ieškoma lyg vidurinio kelio tam 
pagrindui, kuris pareikštas 
laiške. Kalbėdamas apie lie
tuvių vadus Maslennikovas 
pasakė, kad jie turėtų surasti 
moratoriumo apibrėžimą gal 
būt kitais žodžiais, turėdamas 
mintyje prancūzų-vokiečių 
pasiūlymą ..užšaldyti'" kovo 11 
d. deklaraciją. 

Kremliaus atstovas kalbėjo, 
jog Lietuva galėtų suspenduot' 
laikinai deklaracijos vykdymą, 
jog tuo parodytų Kremliui 
ženklą, kad būtų pradėti rimti 
pasitarimai su Maskva. „Jei 
lietuviai tame laiške matytų 
išeitį, tai tegu būna taip", 
pasakė Maslennikovas spaudos 
konferencijoje. Jie nesą griežtai 
nusistatė, kad atrodytų laimėto
jais, bet esą už eigos esmę. 
Kremlius tebesako, jog Sovietų 
Konstitucija turi būti pagrindas 

klausimo išsprendimi i. be t 
kalbėtojas nepasa\ jp k a i p 
Kremlius reaguotų, vi Lietuva 
paske lb tų mora tor iumą 
nepriklausomybės • ykdymui. Ir 
jis pasakė, jog jie nenurodo būdo 
kaip lietuviai turėtų pradėti 
derybas. 

Laikas nenus ta tomas 

Prancūzijos prez. Mitterrand 
ir Vokietijos kanc'.-vis Kohl 
siūlo suspenduot : t ik ka i 
kuriuos įstatymus, kurie pa
laiko nepriklausomybes atsta
tymo deklaraciją, ' tčiau j ie 
nesako, kad Lietuva t u r i 
atšaukti pačią deklaraciją. 

Bet vienu metu. K >i žurna
listas paklausė, ar Kremlius 
būtu patenkintas. ;••• Lietuva 
laikinai suspenduot . -avo dek 
laraciją, kad pradėi; derybas, 
atsakė: „Taip. jūs _ilite tai 
sakyti, be aptarimo. -,1 reiškia 
laikinai. Dėl to, kad kas nors ga
lėtų sakyti dvi savaites Kas 
gali žinoti kiek ilgai t ruktų 
išnarplioti visus * klausi 
mus". 

Ruoš iamas at» vmas 

Vilniuje Lietuvos 
Vytautas Landsber-
jog yra ruošiamas prt 
rand ir kancleriui K 
mas kar tu su pasi?; -
gaiėtų įvykdyti jų s i 
Landsbergis aiškia: 
jis nesutiks su la 
klausomybės d< 
sulaikymu. „Nebu 
atgal, nes tai r-
laisvai įstojaim 
Sąjungą. Toks žin^r 

blogiau negu 1940 r i 
cija. Mes negali r 
savo Konstitucijos 
kita funkcionuotu r 
t e ' . Mes to negali rr-
ir trumpam laikina-

Sovietų ekonomu, 
dar labiau sustip; 
Maskva šeštadien; 
anglių pristatymą " 
reigūnai sako, jo>_' 
nesumokėjo už ang 

zidentas 
pasakė. 

. Mitter-
I atsaky
mu kaip 
. mą. Bet 
>rėžė. jog 
u nepri-
a rac i jos 
engiama 
tų, kad 
Sovie tų 

nis bū tų 
ų okupa-
a tšaukt i 
•^isti.kad 
;sų kraš-
aryti net 
•eriodui". 
embargo 
tas, nes 
nutraukė 
vietų pa 
spublika 
?, kurios 

buvo skirtos Lietuvai. Sovietų 
ž in ių a g e n t ū r a , , T a s s a s " 
praneša, kad gegužės mėnesį 
Lietuvoje bus 35.000 žmonių be 
darbo, jei įvykiai taip ir toliau 
tęsis. Šiuo metu esą jau 10,000 
asmenų, kurie neteko darbo. 

„ K a d n e p a k e n k t ų 
Gorbač iovui . . . " 

Prez. Gorbačiovo kabineto 
pranešėjo tonas buvo mode-
ruotas, taikus. J is . vis kal
bėdamas Lietuvos klausimu, pa
sakė, jog Paryžiaus ir Bonos pa-
s i ū l y m a s a t i t i n k a Sovietų 
pozicijai. Tai esąs draugiškas 
pasiūlymas, nes Mitterrand ir 
Kohl rekomenduojąs ir realiai 
aptariąs Europos padėtį, kurios 
sienos buvo nustatytos po II Pa 
saulinio karo. kai Lietuva buvo 
priskaityta Sovietų Sąjungai. 
Deja, „New York Times" pri 
mena. kad Lietuva ir kitos 
Pabaltijo valstybės buvo jėga 
1940 metais užimtos. Dabartinė 
krizė prasidėjo, kai demokra
tiškai išrinktas Lietuvos Parla 
mentas kovo 11 d. pranešė 
a t s ta tąs Lietuvos nepriklau 
somybę. 

Gindamas Kremliaus poziciją, 
Maslennikovas paminėjo, jog ir 
Amerikos laikraščių, paskelbti 
nuomonių biurai sako, jog ame 
rikiečiai pritaria savo preziden
to Busho užimtai linijai Lietu
vos klausimu, kad ji nepakenk
tų Gorbačiovui. Amerikos sank 
cijos pakenktų visam pasauliui, 
nes nusiginklavimo pasitarimai 
netrūktų ir visas politinis pro
cesas Europoje sustotų. Gorba
čiovas manąs, kad tas laiškas 
esąs geras patarimas šių dienų 
Lietuvos vadovams, kad jie 
sugrįžtu iš ekstremizmo kalbe 
tis politiškai", dėstė preziden
tinis pranešėjas Maslennikovas. 

W a s h i n g t o n a s . - „Amerikos 
balsas" savo radijo laidoje pra
nešė, jog 45 Kongreso nariai pa
reikalavo susitikimo su JAV 
Valstybės departamento sekre
t o r i u m i , kad ^ d i s k u t u o t u . 
VVashingtono politiką Lietuvos 
klausimu. 

Tie kongresmenai savo laišką 
pasirašė balandžio 26 d., kurių 
tarpe buvo abiejų partijų — 
demokratų ir respublikonų — 
nariai. Minėtame laiške kon
gresmenai pareiškia, jog, kai 
Lietuva dabar turi demokratiš
kai rinktą vyriausybę, kuri 
vienbalsiai deklaravo nepri
klausomybę, taikiai ir pagal 
Sovietų Sąjungos Konstitucijos 
rėmus ir kai šiuo metu despe
ratiškai siekia Vakarų pripa 
žinimo. kodėl to pripažinimo 
nėra. Lietuva spaudžiama fiziš 
kai ir ekonomiškai ir smur 
t i ška i Sovietu Sąjungos 
v y r i a u s y b ė s . J i e t a i p pat 
rašojog Amerika per 50 metų 
palaikė nuolatos Lietuvos r.e 
priklausomybę ir jog tai rei
kalauja, kad Amerika dabar 
remtų ir užtikrintų Lietuvos 
žmonių aspiracijas. 

Todė! šie Kongreso amini ir 
p a r e i k a l a v o sus i t ik imo su 
Valstybės departamento sekre 
toriumi šiandien, antradienį, 
gegužės 1 d., 1:00 vai. popiet. 
kad galėtu išsamiai išdiskutuoti 
politiką Lietuvos klausimu 
Laiškas nenusako susitikimo 
vietos. 

— Kla ipėdos muzikinis teat 
ras pravedė du naujus viena
veiksmius baleto spektaklius — 
Šostakovičiaus „Panele ir chuli
ganas" ir Faljos „Meile burti
n i n k ė " . Choreografas buvo 
Elegijus Bukaitis 

LIETUVOJE 

— L i e t u v o s vyr iausybe i 
Par lamentas į sake pradėt i 
apskaičiuoti nuostolius, kuriuos 
padaro Sovietų blokados 
įvedimas kasdien. 

Š e š t a d i e n i a i s Lietuvoje 
„T iesa" p a s k u t i n i u me tu 
būdavo 8 puslapių, tačiau ba
landžio 21 dienos numeris išėjo 
6 puslapių, o prieš tai šeštadienį 
tik 4 puslapių. Trūksta popie
riaus atsargų, pranešė leidyklos 
direktorius V. Treigys. Lietu
viams skirtas popierius turįs 
būti perduotas Komunistų par
tijos centrui Maskvoje. 

— K o n d a p o g o s popieriaus 
fabrikas, kuris pristato popierių 
Lietuvai, pažadėjo laikytis susi
tarimo. Nežiūrint to, iš Kareli 
jos į Vilnių jau nebe atvažiuoja 
vagonai su popieriumi. 

— Lietuviai vyko j Kalinino 
srityje esantį dažų fabriką atsi
vežti poligrafinių dažų, tačiau jų 
negavo, o važiavo pustrečio 
tūkstančio kilometrų. Maskvos 
Komunistų Centro komitetas 
uždiaudė parduoti dažus Lie
tuvai. 

— Lietuvos žurnalistų są
junga pareiškė, kad TSRS gink
luotosios pajėgos įvykdė dar 
vieną brutal ią bei gėdingą 
veiksmą — užgrobė redakcijų ir 
spaustuvės pastatą Maironio 
gatvėje. Smurtui vadovavę kari
ninkai muš^ lazdomis vyrus ir 
moteris darbininkus. Protesto 
rašte Lievuvos žurnal i s ta i 
klausia Gorbačiovą a r jau 
demokrat i jos ir viešumo 
pabaiga 

— Sovietų saugumiečiai, kai 
užpuolė Maironio gatvėje lie
tuviškų laikraščių redakcijas, 
sumušė žurnal is tą Antaną 
Ališauską ir atėmė iš jo foto 
aparatą. Puldami spaustuvės 
darbininkus, ginkluoti kareiviai 
šaukė: „Mes jums parodysime 
demokratiją!" 

— „Taut inės mokyklos" žur
nalu ketvirtajame numeryje 
pradėtas spausdinti istoriko Z. 
Ivinskio is tor inis ve ika las 
„Lietuvos kraštas ir kaimynai" 

— Vilniaus nauju liaudies de
putatų tarybos pirmininku iš
r inktas is t r i jų kandidatų 
ArC;na-> Grumadas. 

— Lietuvoj*4 įsteigta Prof
sąjungų konfederacija balandžio 
19 d., kai į tą suvažiavimą at
vyko 750 delegatų iš visos Lie
tuvos. Pags indnrisjos tikslas — 
išsaugoti fiziškai ir dvasiškai 
-\eiką žmogų. 

— Sofijoje Bulgarijos studen
tai suorganizavo mitingą prie 
Sovietų Sąjungos ambasados, 
kuriame buvo pasisakyta už 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
paramą dabartinei Lietuvai. 

- Pau l ius Sondeckis , smui
kininkas, šiuo metu besista-
žuojantis Zalcburgo Mocarteu 
ine. Austrijoje, laimėjo pirmąją 
premiją tarptautiniame jaunųjų 
smuikininkų konkurse Italijoje. 

Lietuvos materialinių išteklių minis 
tens Romualdas Kozyrovičiu*. 

— LeningraH.- -įk-.a ".u tu
vių Kultūros draugij . j • ant 
rus metus 

KALKNDOBIU9 

Gegužės 1 d.: Pilypas ir 
Jokūbas, apaštalai. Anele. Zig
mantas (Zigmas'. Žilvinas. 

Gegužės 2 d.: Anastazas. Eid-
mantas. Meilė. Švaistai 

ORAS CnCAOOJI 

Sande teka 5:49, Vidžiasi 7:47. 
• "iperatūra d->n-i 68 1 . nak

tį 49 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI I R SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

K E L I A S l S V E I K A T Ą , 6515 So. C a l i f o r n i a Ave. , Chicago , 01. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS. M D. 

ŠIRDĮ GELBSTINTI, VEŽI 
TOLINANTI ŽUVIS 

Žuvies taukai ir panašiai vei
kiąs sėmenų aliejus žemina 
hipertensiją, saugo širdies ir 
smegenų arterijas nuo užsi
kimšimo ir storąją žarną nuo 
vėžiu susirgimo. 

Naujaus ia medic in iška t iesa 

Sėmenų aliejus (linseed oil) 
j au senais laikais, ypač gavė
nioje, ne t niekam nežinant, 
mūsiškių širdis užlaikė gerame 
stovyje, reguliavo kraujospūdį ir 
tolino da ina i storoje žarnoje 
a ts i randant į vėžį, o taip pat ir 
paralyžių. Žuvies taukai veikia 
panašiai. Todėl dabar, nedels
dami, neapsileisdami kvieski-
mės tuos du geradarius į savo 
skrandžius . Vietoje iki šiol 
vartotų kitokių aliejų, naudo
kime lino žiedo aliejų, ir vietoje 
įvair iausių mėsų valgykime 
žuvį. Šiuos abu vėžio šalintojus, 
hipertensijos normuotojus, šir
dies ir smegenų gelbėtojus 
laikykime mielais svečiais savo
je pastogėje. 

Kai mažas k u p s t a s 
d ide l į vežimą ve rč i a 

Dabar mūsiškiams ne nerei
kia priminti, kad, esant gydyto
jo žinioje, pakelto kraujospūdžio 
sunormavimui reikia griebtis 
visų priemonių, keisti net ir 
mažmožius savo gyvenime. Su 
pirmu jų — svorio perviršiaus 
atsisakymu — čia susipažinome 
aną ka r t a . Be atsikratymo laši
nių — hįpertensija ne nepajudės 

eiti šalin. O lašinius tirpinsime 
ne vaistais, bet valgydami be 
persivalgymo ir judėdami. Ant
ras toks mažmožis, reguliuojąs 
pakeltą kraujospūdį, y r a žuvies 
taukai . Juose esanti riebalinė 
rūgštis yra vadinama Omega-3. 
Jos ganėtinai randama ir sėme
nų aliejuje. Tai du, dideli, kups
tai, verčia didelį vežimą — varą 
lauk šias negeroves: pakeltą 
kraujospdūdį, smegenų ir šir
dies arterijų užsikimšimą ir 
mirtiną storiosios žarnos vėžį. 

Tik čia reikalingas mažas at
sargumas: nekepkime žuvies 
keptuvėje su daržovių aliejumi 
— tai panaikina minėtos nau
dingosios riebalinės rūgšties 
Omega-3 veikimą, o vieton jo 
naudokime įvairius priesko
nius : bell pepper, c i t r iną, 
krapus, curry miltelius. Apvar-
tydami tušinkime ar virkime ir 
su atskirai virtais rudais ry
žiais. Tokią žuvį valgykime 
pagal išgales: du, tris a r keturis 
kar tus per savaite. Taip turėtų 
elgtis sveikatos atžvilgiu dide
liame pavojuje esantis kiekvie
nas mūsiškis. 

Priedui toks mūsiškis tegul 
pradeda naudoti sėmenų aliejų 
vietoje iki dabar va r to tų 
kukurūzų, saulėgrąžų, šafranų 
ar įvairiu kitų daržovinių aliejų 

Dar nebaigti tyrimai nurodo, 
kad žuvies taukuose esanti rie
balinė rūgštis Omega-3 žemina 
kraujospūdį, tolina skleroze ir 
ret ina vėžio atsiradimą storoje 
žarnoje Todėl patariamia net 
:ki keturių kartų savaitėje nau
doti žuvį Tos naudingos rūgš
ties daugiausia randama vande 
nyno žuvyse, kaip mackerel. 
tuną. lašiša 'salrnonl ir silkė 

Bėk ime nepa ta i somai 
ligai už a k i ų 

Nedarykime ir toliau senų 
k la idų , nes ižegnokime t ik 
perkūnui sugriaudus, o ganėtinai 
iš anksto ruoškime savo kūne 
dirvą gerai sveikatai. Dabar 

mes viską sveikatos atžvilgiu 
darome po laiko: kai jau galva 
ima suktis 80-mečiui, jis prašosi 
pagalbos. O kur toks buvo prieš 
pusšimtį metų, dar gerai jausda
masis: kodėl j i s t inkamai 
nesirengė sveikai senatvei. Juk 
ir senas nori žmoniškai savo 
saulėlydi praleisti. 0 štai kita 
graži blondinė, turinti 280 
mg dl cholesterolio, (norma 
žemiau 200, geriau — 130) ir jau 
girdėjusi pirmą skambutį 
(pergyvenusi smegenų insultą 
— netekusi kuriam laikui kal
bos) neatsisako dešrų, kiaulie
nos ir taukų. Jos išmintinga 
duktė guodžiasi: mamos akys 
degte dega pamačius tortą — 
koks čia gyvenimas be tokio 
gardėsio, ji sakanti. Taip ir esti 
gyvenime: be nusiteikimo svei
katai, jos nebuvo, nėra ir nebus, 
nes negali būti. 

Kaip dabar jau daug kas daro
ma, nepataisomai AIDS ligai, 
bet nesielgiama kaip reikiant 
(nesutramdomas tos mirtinos 
pavietrės šaltinis: ištvirka-

Jei tor tus taršysi , šaldytuvą dažnai vars tyk, kad ir kas m i n u t e sversies — svoris nemažės 
tol, kol nuo persivalgymo neatsisakysi i r t a pilvą ka ip arbūzą tvarkysi sunkiu darbu, mankšta 
bei bėgimu ar t v i r t u žingsniavimu. 

kartų savaitėje, ypač jei esame 
sunkioje padėtyje dėl sklerozės. 

Nauja viltis — 
žuvies taukai 

Dabar daugelis t iek girdi 
rėksmingo žuvies taukų vartoji
mo garsinimo, kad žmogus gali 
pagalvoti, ar t a i nebus dar 
vienas greitai užmirštas mados 
reikalas. 0 gal t a i yra svarbus 
mitybos srityje pagerinimas? 

Gydytojas, Harvard univer
siteto profesorius George L. 
Blackburn mano, kad už poros 
metų mitybos žinovai patars, 
kiek žmogui naudoti žuvies 
t aukų . J is gr indžia savo 
nuomonę patirtimi, kad žuvies 
taukuose esanti neprisotinta 
(unsaturated) riebalinė rūgštis 
— Omega-3 gali stabdyti artritą, 
širdies ligas ir vėžio ligą. 

Amer ik ieč ia i va lgo per 
r i eb ia i . R ieba lus r e ik i a 
sumažinti taip, kad jų būtų 
mažiau 30% visų suvalgytų 

v imas | ir todėl t a liga plinta kalorijų, tad žmogui yra laikas 
pagalvoti , kok ius r i eba lus 
naudoti. 

Nuo 1970 metų amerikiečiai 
žino apie „blogus" — gyvulinės 
kilmės riebalus (saturated fats), 
kurie didina kraujuje choleste
rolį, sunkina artritą, artina 
širdies a taką ir paralyžių. 
Dabar žmonės jau žino ir apie 
„geruosius" riebalus — nepri
so t in tus v a n d e n i l i u (un
saturated). Tai augalinės kilmės 
riebalai, kurių irgi reikia su 
saiku valgyti. 

Ir gerieji riebalai nėra 
vienodai geri 

Neprisotintieji vandeniliu — 
gerieji r iebalai nevienodai 

pasibaisėtinu greičiu taip esti ir 
su dažno lietuvio sveikata: jis 
nebėga ligai už akių savo iš
mintingu elgesiu: nepersival-
gymu, druskos nevartojimu, 
nesisvaiginimu, nerūkymu, 
nesirauky mu pasninkiškai min-
tant... O čia mūsų laukia dideli 
darbai, ta mūsų saujelė turi 
didelius uždavinius, ypač kada 
tėvynė kenčia dar negirdėtus 
pasaulyje žiaurumus ir visiems, 
net krikščionims, nepadedant, 
neužtariant, mes visi dabar tu
rime susispausti, susijungti ir, 
sveikiausi būdami, tikrai sėk
mingai privalome tėvynainiams 
padėti nugalėti visas kliūtis į 
laimingesnį gyvenimą. 

Todėl nesiraukydami. o su 
šypsena grįžkime į senus penk- veikia. Iš daržovių gautieji 
tadienius mitybos srityje ir vadinasi Omega-6. Kitos rūšies 
juos pagausinkime iki keturių 
savaitėje, valgydami žuvį savo 
hipertensijos tvarkymui, širdies 
ir smegenų apsaugai ir vėžio 
išgujimui iš storosios žarnos. 

Žuvies valgymas — 
širdies užlaikymas 

Dabar daugelis kalba, rašo 
apie žuvies taukų pakaitalą — 
jų tabletes, pamiršdami tokių 
taukų šaltinį — ŽUVĮ. Žuvis yra 
labai liesas pakaitalas raudonai 
mėsai Trys uncijos išvirtos 

tensijos, nuo auglių ir nuo arte-
riosklerozės Žuvies taukai ta ip 
p a t t a lk ina t a s negeroves 
tvarkant . 

Kas čia pasakyta apie žuvies 
taukus, t a s pat sakytina ir apie 
lino žiedo nebalus — semėnų 
aliejų. J i s irgi taip gerai žmogui 
pasitarnauja. Tik naudokime jį. 

Saugojimasis nuo vėžio 

Yra t r y s vėžio išsivystymo ir 
augimo tarpsniai. 1. Normalios 
celės genetiškas pakit imas į 
vėžinę celę 2. Po tokio celės 
vėžine pavirtimo, celė gal i 
tūnoti nes.daugindama arba 
gali imti vežiškai daugintis ir 
sveikas celes naikinti. 3. Besi
dauginanti vėžinė celė sudaro 
guzą. J o dalys gali keliauti į 
gretimas ar tolimas kūno vietas. 
Tai vėžio vaikų — metastazų 
atsiradimas, pas i skleidimas po 
visą kūną. 

Dabar daugelis tyrinėtojų 
mano, kad vėžio augimą įtakoja 
ma i s to gausumas i r j a m e 
esamas riebalų kiekis. Iki šiol 
tyrinėtojai dar nenustatė, koks 
maistas ir kokie riebalai vėžį 
augina. Minėtas profesorius 
B a l c k b u r n t v i r t i n a , k a d 
Omega-3 riebalinės rūgšt ies 
gausa pristabdo vėžio augimą ir 
plėtimąsi. Yra galimybė, kad to
ji žuvies taukuose ir sėmenų 
aliejuje esanti riebalinė rūgštis 
nužudo pai oje pradžioje vėžinę 
celę iŠ pat pradžių^pirm negu ji 
pradeda daugintis. 

Minėtos riebalinės rūgšties 
nauda yra įrodyta bandymais su 
žiurkėmis: j a s šeriant žuvies 
taukais, sumažo vėžio gausu
mas pas jas i r esantieji pas jas 
vėžinia; guzai susitraukė. Su 
žmonėmis tokie tyrimai dar 
ateityje bus atl ikti . 

Kaip mes turime elgtis? 

Yra būdų, ka ip tą naudingą 
žuvies t a u k u o s e esančią 

— neprisotintieji, gerieji riebalai 
— Omega-3 gaunami iš gilaus 
vandens žuvų. Tų r iebalų 
mažais kiekiais yra ir kai ku
riuose auga luose , sakys im, riebaline rūgštį — Omega-3 
mums gerai žinomuose linuose, 
tad ir jų aliejuje. 

Dabar amer ik ieč ia i labai 
mažai valgo gerųjų — Omega-3 
riebalų, nes mažai naudoja 
žuvų. Taip ir gaunasi santykis 
Omega-6 su Omega-3 (buvęs 
normalus kaip 3:1 ar 2:1) apie 
20:1. 

Omega 3 r e i b a l a i bio-
v.enos riebiausių atlantiskų c h e m i š k a i v e i k i a s k i r t i n g a i 
žuvų — .ašišos <salmon) turi 
mažiau negu trečdalį riebalų, 
kiek jų yra tokiame kiekyje 
spirginto steiko. 

Zuviena yra ne tik liesa, bet 
ji turi ir didelės svarbos riebalų 
rūšį — Omega-3 r iebal ine 
rūgštį Tai žuvies taukų svar
biausia sudedamoji dalis, kuri 
yra net penkeriopai naudinga: 
1. užlaiko širdį gerame stovyje: 
2. mažina cholesterolio kiek) 
kraujuje; 3. stabdo kepenyse 
gaminamus trigliceridus (tai 
kita rūšis kraujuje esančių rie
balų, kurių perviršis kenkia 
širdžiai ir smegenims); 4 trukdo 
kraujui per daug krešet del ar 
terijų sklerozės susiaurėjusiame 
spindyje, o tokie krešuliai suke
lia širdies atakas, kurios, pažei
dusios smegenis, sukelia vienos 
kūno pusės paralyžių: 5. trukdo 
vėžiui išsivystyti storojoje žar
noje. 

Užtai visi, išskyrus podagri-
kus. remkimes ne tiek žuVies 
taukų kapsulėmis i tai lengvas, 
bet nepakankamas darbas), bet 
valgykime žuvieną iki keturių 

nuo Omega—6. Dėl to atsirado 
širdies l igų, artrito ir vėžio 
epidemija. Pradėjus daugiau 
valgyti žuvies, bus atstatytas 
normalus kiekis Omega-3 rie
balų ir tuo bus užbėgta už akių 
susirgimams tomis ligomis, 
bei talkinamą jų, o ta ip pat ir 
kitokių negalių gydymui. 

Žuvies taukai ir širdies 
sklerozė 

Tyrinėtojai atkreipė dėmesį į 
Grenlandijos eskimų žuvienos 
valgymą ir jų širdžių sveikumą. 
Nors jie valgo riebiau už vaka
riečius, bet jie naudoja t ik 
žuvies taukus,gautus iš ruonių, 
banginių, vairus, ir tik šalto 
vandens žuvų, kuriose yra 
gausu Omega-3 r iebalų . 
Mokslininkai susekė, kokiu 
būdu Omega-3 riebalinė rūgštis 
padeda širdžiai: ji t rukdo krau
jui per stipriai krešėti , šis dau
gina širdies atakų ir paralyžių 
skaičių. 

Taip pat susekta, kad žuvies 
taukai saugo nuo širdies krau
jagyslių priskretimo, nuo hiper-

pagaminti savo kūne. Nėra 
būtina imti žuvies taukų kapsu
les. Geriau bus, jei mes valgy
sime daug iau žuvienos , o 
mažiau gyvulienos: riebių mėsų, 
saldaus pieno gaminių, rie
baluose mirkstančių valgių 
(taip lietuvių pamėgtų!) o taip 
pat ir p i r k t ų , g a t a v a i 
pagamintų. 

Be visų žuvies taukų kapsulių 
galima apsieit^valgant giliųjų 
vandenų žuvieną keturis penkis 
kartus savaitėje. Tokios žuvys, 
kaip lašiša (salmon), mackerel, 
tuna.silkė ir vandenyje įpakuo
tos sardinės y ra mūsų talkinin
kės. Žuvį gali iš dalies pakeisti 
sėmenų aliejus. 

Bet ir čia reikalingas perspė
jimas: nekepkime žuvies augali
niuose aliejuose ir nenaudokime 
su aliejumi paruoštų sardinių, 
nes tai sunak ina r iebal inę 
rūgštį Omega-3: ją panaikina 
daržoviniuose aliejuose esanti 
kita riebalinė rūgštis: Omega-6. 

Ne visi daržovių valgiai 
valgytini 

Užtai iki Šiol vartotus javų — 
daržovių aliejus (kukurūzų, 
saulėgrąžų, sarfranų) pakeiski
me į naudingesnį, kuris turi 
Omega 3 riebalinę rūgštį — 

Išvada. Bėkime mirtinoms li
goms už akių sveikai, tikrai 
lietuviškai maitindamiesi, ne
pamiršdami sėmenų aliejaus ir 
žuvies. 

Pasiskaityti . Postgraduate 
Medicine. February 15, 1990. 

TIK KOPŪSTG ALVIAI IMA 
SVORIO SUMAŽINIMUI 

VAISTUS 
Klaus imas . Giminai tė iš 

Lietuvos prašo vaistų svorio 
numetimui. Skelbiami vienokie 
ir kitokie tam reikalui vaistai. 
K o k i u s T a m s t a p a t a r t u m 
naudoti? 

Atsakymas. Jokių! Taip, ir 
nė per plauką kitaip. Svoris 
numetamas, kai mažiau valgo
ma ir sunaudojama daugiau 
kalorijų — energijos vaikščio
jimu, darbu ar gimnastika. Kito 
saugaus kelio lašinių sutvar
kymui nėra. Visokios dietos ir 
visokie tam reikalui skelbiami 
vaistai yra skiriami kopūstgal-
viams. Tokių yra gyva galybė, 
todėl tie apgaudinėtojai gerai 
verčiasi. Tamsta esi išmintinga, 
todėl tokią tiesą pranešk gimi
naitei. Jei ji turi galvą ant 
pečių, paklausys ir sėkmingai 
sutvarkys savo negalę. Tik 
neturėk jokių iliuzijų: kol j i 
neįsigijo bent minimumą išmin
tingumo, tol nė vienas gramas 
jos riebalų nesutirps. Juk taip 
yra ir su milijonais kitų begal
vių: šimtų dietų besilaikančių ir 
tuzinų dietos knygų beskaitan-
Čių, bet neprisilaikančių es
minio reikalo, užtai ir liekančių 
riebiais visam gyvenimui. 

O ar ne taip dabar yra su prez. 
Bush pradėta kova su narkotikų 
t iekėjais , visai ne tvarkan t 
asmenybes narkotikų vartotojų: 
bus vėjais išleisti milijonai do
lerių. O ar ne taip nevykusiai 
dabar einama prie visiems 
būtino, visų amerikiečių trokšte 
trokštamo nusiginklavimo, ka
da ginklavimosi priežasties 
nešalinama — merdėjančiai ver
gijos imperijai neleidžiama į 
niekus virsti, vis kalant ir ta
r i an t i s , o nieko esminio 
nenuveikiant. Žuvis genda nuo 
galvos. Norintiems susitvarkyti 
būtinas yra velykiškas prisikė
limas gėriui, tiesai, visuomeniš
kumui ir ramybei! 
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Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

AMERIKOS 
MILIJONIERIAI 

1987 metais Amerikoj buvo 
36,299 asmens, kurių pajamos, 
grynas pelnas, buvo 1 milijonas 
dol. ar daugiau. Jie tačiau su
darė tik 0.03 procentus visų 
mokesčių mokėtojų, bet jų 
apmokestinimo bendra suma 
buvo 75.5 bilijonai dolerių ir 
mokesčių sumokėjo 25.5 bil. dol. 
Su tiek mokesčių visos federali
nės įstaigos, institucijos galėjo 
operuoti 8 su puse dienos. Tais 
pačiais metais 113,396 asmenys 
turėjo pelno nuo 500,000 iki 1 
milijono dol., o bendra suma 79 
bil. 545,177 asmens turėjo paja
mų 200.000 dol. ar daugiau. 

SKURDAS LOTYNŲ 
AMERIKOJE 

Lotynų Amerikoj gyvena 460 
milijonų žmonių. Iš jų 140 
milijonų neturi tinkamo gerti 
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0030 8. Puls**) M . , CMcago. IL 

Tol. (1412) 000-2000 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

sėmenų aliejų ar canola aliejų, vandens sistemos; 250 mil. 
gauta iš nunokusių sėklų. O neturi kanalizacijos. Vien Bra
zu vieš taukų kapsules palikime zilijoj 108 mil. gyventojų neturi 
tiems naudoti, kurie nepajėgia šiukšlių surinkimo tinklo. 0 
valgyti pačia žuvį. Globo, Rio de Janeiro. 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILOING 
3200 W. 81et Otreet 

Kabineto tel . (1-312) 737-1100; 
ftezM. (700)300-4011 

LW. T URtttftOOvO R0O9f^o9%3^ ^ • C # # f o # 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2404 W. 71at Otreet 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penki 2-7 

Kab. te l . (1-312) 000 0 3 4 0 ; 
Mes. (1-312) 770-0033 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CH'RURGAS 

4200 W. 03rO Ot. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-

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

Kab. tel. (1-312) 471-3300; 
Rez. (700) 442-0207 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzte Ave., 
Chicago. M. 00052 

Pirm , antr.. ketv ir penKt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buildirvg 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

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

SURENDCR KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (700) 504-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

0132 0. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. (1-312) 020-2070 

1108 Dtandeo Ave., Elgtn, W. 00120 
Tel. (700) 742-0259 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0055 8. Robertą Rd., Hickory HHto, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 500-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2018 W. 71et 8t . 

Tel. (1-312) 737-5149 
Vai. pagal susitarimą 

Palos Vision Center. 7152 W. 127thSt. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v.v. 

Te l . (708) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman ligoninė Elgin. IL 

Te l . (708) 837-0005 
Skambinti galima 24 vai 

Or. Tumeaenlo kabinetą perem* 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 Weat 7 l s t Street 

Tel. (1-312) 434-111 •: Re*. (708) 152-OMt 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v T'k susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2830 W. 71 st. Ot., CMcago. M. 

Tol . : (1-312)430-0100 
11000 Souttroeet Hlghvay 

(708) 301-0220 (700) 381-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2000 W. 63rd Street 

Va! antr 1-4 v p p • r Ketv 2-5 v p p 
šest pagal susitarimą 

Kabineto tel. (1-312) 773-2880. 
Re*. (700) 440-5545 

EDMUNDE V1ŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuv-skai 
8185 S. Archer Ave. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . (1-312) 500-7750 

Kab. tel. (1-312) 500-3100; 
Namą (708) 381-3772 

OR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8745 Weet 83r0 Otreet 
Vai pi'm antr ketv ir penlct 3-6, 

šestaoieniais paga: susitarimą 

I 
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Ar tikrai 

REQUIEM 
KOMJAUNIMUI? 

Tą ,,Requiem" į vieno rašinio 
antraštę iškėlė Klaipėdoje lei
džiamas laikraštis ,,Mažoji Lie
tuva" (Nr. 13, IV. 11). Autorius 
L i n a s Česnulevičius rašo: 
,.Aišku, kad Lietuvos Respub
likoje komunistinei jaunimo or
ganizacijai vietos nėra, politinė 
padėtis — toli gražu ne jos nau
dai" . Ši okupantų Lietuvos 
jaunimui primesta organizacija 
yra pasmerkta mirčiai. Jos nori 
ir pati organizacijos vadovybė, 
ir aiški narių dauguma. Šia pro
ga truputis komjaunimo isto
rijos. 

J i , kaip Maskvos „Komso-
molo" padalinys, buvo Vilniuje 
1918 nelietuviškos komunistų 
partijos sukur ta . Pirmasis 
vadovas buvo Josifas Greifen-
bergeris. Kitų iniciatorių tarpe 
minimi: R. Antokolskis. Nikola
jus Volovas. Aizikas Lifšicas. 
Vulfas Šimensas, vėliau Icikas 
Meskupas ir kiti. Šie vardai ir 
pavardės rodo, kurioms tau
tybėms jie priklausė. 

Komjaunimas nebuvo narių 
skaičiumi didelė organizacija. 
1919 buvę 440 narių, bet 1932 
tik 234.1940, pirmaisiais Lietu
vos okupacijos metais, komjau-
nimui priklausė apie 1000 na
rių, kurių didžioji dalis buvo 
nelietuviai. 1940.VI.28 orga
nizacija buvo legalizuota ir 
tapo Visasąjunginės Lenino 
komjaunimo sąjungos (centras* 
Maskvoje) dalimi. 

Nors komjaunuolių nebuvo 
daug, tačiau okupacinė valdžia 
patikėdavo jiems labai svarbias 
pareigas. Jie buvo aktyvūs 
NKVD talkininkai, skundikai. 
šnipeliai; padėjo okupantams 
persekioti, suiminėti ir net 
tardyti — kankinti Lietuvos 
gyventojus, uoliai talkino depor
tacijų metu, padėdami surasti 
suimamus asmenis. Taigi ne
nuostabu, kad kai 1941 prasi
dėjo ka ra s , didžioji dalis 
komjaunuolių, žinodami savo 
kalte, bėgo į Rusiją, kartu su ko
munistų veikėjais ir raudonar
miečiais. Tada Lietuvą apleido 
apie 2200 komjaunuolių. Didžio
ji jų dalis pateko į raudonąją 
armiją, jos XVI taip vadinamą 
,,lietuviškąją" diviziją. Nemaža 
jų žuvo karo veiksmų su vokie
čiais metu. 

1944. Lietuvą iš naujo okupa
vus rusams, komjaunimas vėl 
buvo atkurtas. Čia vėl aktyviai 
talkino okupantams. Apie 1600 
komjaunuolių įstojo j stribų 
(istrebitelių) baudžiamuosius 
dalinius, dalyvavo kovose prieš 
lietuvius partizanus, vėl uoliai 
talkino deportacijų metu. veikė 
kaip šnipai. Ypač daug ..pasi
darbavo'" kolchozų steigimo 
metu. padedami okupantams 
ardyti ūkius, paimti gyventoju 
turtą, prisidėjo prie religijos per
sekiojimo, bažnyčių griovimo ir 
kitokios niekingos akcijos. 

Okupacinė valdžia paskelbė 
komjaunimą vienintele Lie
tuvos jaunimo organizacija ir 
visą laika spaudė, kad visas jau
nimas jai priklausytų. Mo
kyklose j komjaunimą mokslei
viai buvo prievarta įrašomi; pa 
tekti į aukštąja mokyklą 
nekomjaunuoliui buvo beveik 
neįmanoma. Komjaunuoliai mo
kyklose turėjo labai dideles tei
ses, kontroliavo mokytojų bei 
direktorių darbą, skundė sau 
gumo įstaigoms lietuvius moky
tojus, dvasininkus. Tarnybose 
jie buvo privilegijuoti, gaudavo 
geresnius ir pelningesnius dar
bus. Taigi nereikia stebėtis, kad 
prievartą naudojant, komjau
nuolių skaičius labai išaugo. 
Kai 1945 tebuvo 3806 kom 
jaunuoliai, tai 1980 jau 441.760. 
o 1986 m. 518,119. Pagal tauty
bes, lietuviai sudarė apie 70rv 
viso komja 

Komjaunimo merdėjimas pra
sidėjo drauge su lietuvių tau
tiniu atgimimu. Didžioji kom
jaunimo narių dalis ir beveik 
visi vadovai nebenori būti taip 
labai negarbingos ir Lietuvai 
tiek daug žalos padariusios or
ganizacijos nariais. Niekas iš 
viršaus komjaunimo organiza
cijos neuždarė, nenaikino, bet ji 
pati pamatė, kad komjaunimas 
Lietuvoje neturi ateities. Taigi 
pereitais metais įvykusio visuo
tino skyrių atstovų suvažiavimo 
Vilniuje metu buvo nutarta 
atsiriboti nuo Maskvos centro ir 
persiorganizuoti į Lietuvos 
komunistinio jaunimo sąjungą 
(LKJSl Dauguma organizacijos 
narių visiškai pasitraukė iš 
komjaunimo, o LKJS-gos na
riais pasiliko 73,594 asmenys — 
toks buvo skaičius persiregist
ruojant ir išduodant naujus 
bilietus. Nedidelė narių dalis 
apsisprendė paklusti Maskvos 
centrui. Tokių yra 3-4000, dau
giausia rusai ir lenkai. Tai 
„penktoji" Maskvos kolona, 
kuri skelbia save esant „tikroji 
Lietuvos Lenino komjaunimo 
sąjunga". 

Lietuvos komjaunimo sąjunga 
tvirtai pasisakė už Lietuvos 
nepriklausomybę, tačiau apie 
90$ Lietuvos moksleivių ne
dalyvauja nei komjaunimo, nei 
kitų organizacijų veikloje: išsi-
braukė iš komjaunimo, bet 
neįstojo į kurią nors kita or
ganizaciją. Taigi atsirado tuš
tuma, laukianti sprendimo. 

NAŠLAIČIAI KAUNE 

Vasario 16-tosios demonstracijose ir tokį vaizdą buvo galima matyti. Vidury - Nijole Sadūnaitė. 
Nuotr J . Tamulaiėio 

LIETUVIŲ - TOTORIŲ BIČIULYSTE 
Atsakymas į Broniaus Kviklio straipsnį 

p a s k u t i n i u o s i u s Gerbiamasis pone Broniau k a r t ą į t ikino Lietuvos 
Kvikly! v isuomene lietuvių tautos 

Labai susidomėjęs ir su didžiu tolerantiškumu kitoms tau-
dėkingumu Jums, gerbiamasis toms. 
pone B. Kvikly, perskaičiau 
straipsnį „Ištikimybė Lietuvai*' 
1989 metų gruodžio 5 dienos 
„Draugo" laikraštyje. 

Taip, Lietuvos totorių istorija 
— tai iš esmės mūsų naujos ir 
dabar jau vienintelės Tėvynės — 
Lietuvos istorija kas labai vaiz
džiai atsispindi straipsnyje. 

O vasario 9 dieną tos pačios 
azerbaidžaniečių bendruomenės 
prašymu atlaikytos pamaldos 
Keturiasdešimt Totorių kaimo 
musulmonų mečetėje. Joje susi
rinko dešimtys azerbaidžanie
čių. Lietuvos gyventojų ir sve
čių. Lietuvos totorių — mūsų 
kultūros atgimimo draugijos 

Jūsų nuoširdus, suinteresuoto aktyvistų iš Vilniaus, Kauno. 
žmogaus žodžiai apie mūsų ne
gausios tautos dabartį ir ateitį 
atitinka t a i . ką mes girdime iš 
lietuvių bet kuriame Respub 
likos kampelyje, kai kalbama 

Keturiasdešimt Totorių kaimo. 
Mula Alijus Sabanovičius ara
biškai sukalbėjo maldą Jasin už 
nekaltai žuvusių žmonių sielas. 

Pagal musulmonų paprotį 

Iškilo ir organizacijos vardo 
pakei t imo k laus imas , nes 
niekas nebenori save-vadinti to
kios negarbingos organizacijos 
vardu. Šiuo metu siūlomi keturi 
naujo vardo variantai: Lietuvos 
Liberalinio Jaunimo sąjunga. 
Lietuvos Ryto sąjunga. Jaunimo 
organizacija ..Demokratija ir 
vystymasis"', Lietuvos Jaunimo 
Forumas. 

Ruošiami perorganizuotos or
ganizacijos įstatai, programos. 
Atrodo, kad nauja organizacija 
būsianti socialdemokratinė. 
Taigi komjaunimo žodžio nebe
bus nsi jos pavadinime, nei pro
gramoje. Tačiau komjaunimui. 
visą laiką nebuvusiam sava
rankiška organizacija, nelengva 
persiorganizuoti. Apie tai Kęs
tutis Jauniškis „Lietuvos ryte" 
(Nr. 66, IV4)rašo: ..Blogiausia, 
kad mes nesugebame ir nemo
kame savarankiškai veikti. 
Atsidūrėme lyg dykumoje — 
akys buvo užrištos, vedė už vir
vutės kaip kupranugarį. Staiga 
atrišo akis. matai, kad vedlio 
nėra. ir nežinai. į kurią puse 
pasukti". 

Labai gerai, kad komjauni 
mas pasuko į Lietuvos nepri
klausomybe ir neseka savo gė-
dingų, Lietuvai daug žalos pa
dariusių komjaunuolių pėdomis. 
Dabartinis komjaunimas, kad ir 
labai sužalotas dvasiškai, vis 
dėlto apjungia keliasdešimt 
tūkstančių Lietuvos jaunimo. 
Taigi negalima į jį numoti 
ranka. Taip pat negalime pri
mesti jau gal trečios-ketvirtos 
kartos komjaunuoliams jų pirm-
takūnų padarytų nusikaltimų 
lietuvių tautai ir visai Lietuvai, 
nes kai jie terorizavo ir kankino 
mūsų žmones, dabar t in ia i 
komjaunuoliai nebuvo dar ir 
gimę. Lietuvių tauta negausi 
žmonių skaičiumi, jos laukia 
sunkūs bandymai, kurie gal pa
re ika laus naujų aukų bei 
kankiniu Visi duomenys rodo, 
kad persiorganizavę kom
jaunuoliai, atsikratę gėdingo 
vardo ir be galo negarbingos 
praeities, bus geri ir naudingi 
dabarties ir ateities Lietuvai. 

b.kv. 

apie totorių praeitį, dabartį ir kalbant maldą už. mirusį, reikia 
ateitį. Mes visur jaučiame lie- minėti velionio ir jo motinos 
tuvių tautos petį ir paramą. v a r d u s . Besimeldžiantys 

Vakar vėlai vakare grįžau iš nežinojo žuvusiųjų vardų. Visus 
Keturiasdešimt Totorių kaimo, vyrus musulmonu dvasininkas 
Šios netikėtos kelionės istorija vadino Adomai-, moteris — 
ypatinga. Chavomistlevom-1. jų motinas 

Jūs tikriausiai girdėjote apie — taip pat Chavomis (Ievomis), 
kruvinus įvykius Baku siu Per pamaldas «feus azerbaidža-
metų sausio 19-20 dieną, kai niečius. kai:1 priimta musul-
nuo netikėtai įvestos i miestą 
kariuomenės kulkų ir sviedinių 
skeveldrų žuvo dešimtys be
ginklių ir niekuo nekaltų senių, 
vaikų, moterų, jaunuolių. Lie
tuvoje gyvenančių azerbaidža
niečiu draugija kreipėsi iš pra
džių į katal ikų dvasininkus. 

monų religijoje, apdalijo sadaga 
(paaukojimais' už žuvusiųjų sie
las — saldainiais. 

Po pamaldų susirinkome vie
t inės totorių bendruomenės 
pirmininko ihrahimo J a k u 
bovskio erdviuose namuose. 
Lietuvos totoriai papasakojo 

prašydama atlaikyti gedulingas azerbaidžaniei. ,ams apie savo 
mišias vienoje iš Vilniaus ka
talikų bažnyčių. Tokios mišios 
a t la ikytos vasario 2 dieną 
Vilniaus Arkikatedroje. Už žu
vusius azerbaidžaniečių tautos 
atstovus meldėsi šimtai ka
talikų. Pamaldų metu Arkika
tedroje buvo musulmonų reli
gijos atstovų: azerbaidžaniečių 
ir Lietuvos totorių. Ši akcija dar 

tautos istorija, apie Vytautą 
Didįjį, apie liet ivių tautos tole-
raniškuma ir rūpinimąsi pali
kuonimis narsi.1 karių, ne kartą 
liejusių kraują dėl Lietuvos 
nepriklausom >ės. Azerbaidža
niečiai papasakoji apie tarpna
cionalines riaušes Užkaukazėje, 
išpučiamas ko: -?ervatyviųjų vi
siems žinomo i entro jėgų. 

Tai apie 
įvykius. 

Lietuvos totorių kultūros atgi
mimo draugijos reikalai palaips-
iui juda į priekį. 1989 metų 
rugpjūčio 4 dieną pažymėjome 
1410-uosius m e t u s p a g a l 
Mėnulio kalendorių, apie ką 
Jūs. tikriausiai, nežinojote. 

Nuostabus sutapimas! Pagal 
Grigaliaus kalendorių 1410-ieji 
buvo mūsų kovų šlovės ir per
galės prie Žalgir io m e t a i ; 
1410-ieji pagal Mėnulio kalen
dorių — Lietuvos totorių tau
tines dvasios atgimimo metai. 
Šioje šventėje da lyvavo ir 
kalbas sakė vyriausybės atsto
vai, TSRS liaudies deputatai 
nuo Lietuvos. Sąjūdžio vadovai. 
Krymo totorių pasiuntiniai. Bu
vo atvykęs liaudies ansamblis iš 
Kazanės . Vieni g raž iaus ių 
Vilniaus kultūros rūmų buvo 
perpildyti vietinių totorių. 

Į šventę buvo pakviesti atsto
vai Lietuvos totorių, dabar 
gyvenančių Vakarų Baltarusi
joje, Lenkijoje. 

Kaune Dailės muziejaus lė
šomis p r a d ė t a r e m o n t u o t i 
mečetė Žinoma, tai kosmetinis 
remontas. Mečetės pirmykštį 
variantą reikia res tauruot i . 
Tikimės, kad čia mums padės 
Lietuvos kultūros ministerija. 
Lietuvoje jau veikia t rys Lie
tuvos totorių kultūros atgimimo 
draugijos skyriai. Vilniaus sky
riui vadovauja Adomas Asana-
vičius. Kauno skyriaus pirmi
ninku išrinktas Kauno poli
technikos instituto docentas 
Jonas Rizvanavičius. Trečias 
skyrius įsikūręs Alytuje. J a m 
vadovauja profesinės technikos 
mokyklos direktorius Ipolitas 
Janušauskas. Ketiname įsteigti 

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS 

..Judviejų mergaitės gražią 
mintį globoti našlaičius tik dali
nai sekasi įgyvendinti. Gruodžio 
21 buvome su Kalėdų (pirmą 
kar t Kalėdų! (seneliu* o ne 
..šalčiu"', studentais ir snie
guolėmis pas 6-15 metukų naš
laičius. 1 IV klasės vaikučius. 
Snieguolės tai mergaitės pasi-
puošiusios tautiniais drabužiais. 
Lietuvaitės. Gal pasiseks iš jų 
suburti ateitininkų kuopelę 

Gruodžio 26. antrą Kalėdų 
dieną, buvo atostogų metas. Iš 
300 mokyklos vaikų, apie 250 
buvo pasiėmę savi ar svetimi 
žmonės. O l ikus ių niekas 
nepasiėmė. Tai mes nuvažia
vome, nuvežėme akademijos 
moterų atneštus pyragėlius. 

Bet va. štai ko mes stokojame. 
Net ir kapelionas kun. Gustaitis 
neturi — šventinių paveikslėlių! 
Jeigu nesusidarytų problemos, 
gal galite Velykoms pasiųsti. 
Bet tokie daiktai brangūs. Pas 
mus jokių nėra. Vaikučiai viso
kiais džiaugsis. O ką gali žinoti. 
jie nėra parengti. Kai kurie gali 
juos ir pajuokti. Teta Vincutė 
(seselė . K.V.i ga lė tų juos 
pamokyti, bet irgi atsiranda 
visokių problemų. Vieną 

išsprendi, ta i kitos užsimezga... 
Pagaliau pavyko suvesti tetą 
Vincutę su našlaičių mokyklos 
direktore. J au nuo vakar pra
dėjo I - IV klasių mokinukams 
katekizacijos pamokas" 

Susimąsčius ir pagalvojus 
bent kiek, galime įsivaizduoti 
gyvenimą našlaityne. Maistas, 
drabužėliai, kambariai — visa 
aplinka tik būtinus reikalus pa
tenkina. Kalėdų Senelio su 
snieguolėmis apsilankymas, tai 
svarbi švente jiems, nors Kalė
dų Senelis jokių dovanėlių neat
neša. Jis taip pat neturtingas. 
Per Kalėdas atvežti pyragaičiai 
— tai skaniausios vaišės Kalė
doms. 

Šie vaikučiai, kai kurie yra 
našlaičiai, kai kurie turi tė
velius, bet jie alkoholikai ar 
narkomanai ir nepajėgia vaiku
čius auginti, patys ligoniais 
būdami. t 

įdomu, a r išeivijos jaunimas, 
ateitininkai bei skautai norėtų 
palaikyti bent kokį, kad ir labai 
trapų ryšį su šiais vaikučiais? 
Sau užsipelnytų gerą darbelį, o 
našlaitėliams suteiktų džiaugs
mą jų vargingoje dvasinėje bei 
materialinėje aplinkoje. 

K.V. 

draugijos Švenčionių ir Ig
nalinos skyrių. Ten turime daug 
aktyvistų. 

Nuo šių metų sausio mėnesio 
Lietuvos valstybinis televizijos 
ir radijo komitetas organizuoja 
radijo laidas totoriams. Vieno
je tokių laidų jau papasakojau 
apie aukščiau minėtą Jūsų 
straipsnį „Draugo" laikraštyje. 

Valstybinis spaudos komite
tas pirmininko Juozo Nekro 
šiauš iniciatyva apsiėmė išleis
ti žymaus totorių istoriko Leo
no Kr ič insk io monografiją 
„Lietuvos totoriai", parašytą ir 
išleistą prieškario metais lenkų 
kalba. Praktiškai tai vertin 
giausias iš turimų istorinių 
veikalų, plačiai atspindinčių 
Lietuvos ir Lietuvos totorių is
toriją. Iš lenkų kalbos į lietuvių 
jį verčia mano duktė Tamara, is
tori jos mokslų kandidatė . 
Respublikos Mokslu Akademi
jos Istorijos instituto moksline 
sekretorė. Manoma, jog mono
grafija išeis 10.000 egzempliorių 
tiražu. Kai tik ji pasirodys, 
būtinai atsiusiu Jums. 

Jūs tikriausiai žinote, kad 
Lietuvos totoriai prarado pro 
tėvių kalbą dar XVI amžiuje 
Kaip ir daugelis ano meto bajo 
rų. jie kalbėjo gudų kalba. Ligi 
šiol daugelis šeimų išsaugojo 
kitabų (knygų rankraščių, rašy
tų arabiškomis raidėmis gudų 

kalba). Juose dėstomos mūsų le
gendos, padavimai, liaudies me
dicinos metodai ir t.t . 

Atgimimo laikais nuspren
dėme palaipsniui atkurt i bent 
buitinę Krymo totorių kalbą, 
mūsų tolimų protėvių gimtąją 
kalbą. 

Krymo totoriai, nepaisydami 
sunkumų, atsiuntė į Vilnių 
merginą — Elmyrą Bekirovą, 
baigusią Krymo totorių kalbos 
ir literatūros fakultetą. J i dės
to Krymo totorių kalbą per 
pamokas, transliuojamas per 
respublikinį radiją, dėsto ir 
Vilniaus sekmadieninėje mo
kykloje. Mokyklą lanko ne tik 
vaikai, bet ir jų mamos, tėtės, 
seneliai ir močiutės. 

Žinoma, yra sunkumų. Jų dar 
nemaža, bet stengiamės įveikti. 
Neseniai mane išrinko Lietuvos 
kultūros fondo valdybos prezi
diumo nariu, tad padedant Fon
dui, padedant Sąjūdžiui tai pa
daryti bus daug lengviau. Na, o 
pagrindinis mūsų tikslas — kar
tu su lietuvių tauta, kartu su vi
somis tautomis, gyvenančiomis 
Lietuvoje, atkurti mūsų vienin
telės karštai mylimos Tėvynės 
nepriklausomybę. Lietuvos toto
riai lieka ištikimi savo pasi
šventimui. 

Su pagarba, 
Mensaidas Bairaševskis 
Lietuvos Totorių Kultūros 

draugijos pirmininkas 

DIEVE, KODĖL APLEIDAI 
MANO TAUTĄ... 

Novelė 
VLADAS VAILIONIS 

i 

Tą atmint iną 1940 metų birželio mėnesio di-ną aš 
ilgai negalėjau užmigti. Visokios mintys maiše-' »n« 
galvoje, kurios drumstė mano naktinę ram 
viena mintis išsiskyrė iš visų, sugrįždama -
kodėl Dievas apleido mano tautą. 

Aš, kunigas Sakėnas, jau trisdešimt me 
Dievo tarnyboje1, neturėčiau, kad ir tik mintimi? išmė
tinėti Dievui, bet juk ir aš esu tik menk. )ievo 
tvarinelis. Nors mano protas man ir sako. kad ~*:l'-
yra Dievo rankoje ir be Jo žinios nė plauki 
krenta nuo žmogaus galvos, bet aš nenoriu t i K-
ši didžioji mano tautos nelaimė būtų įvyko-
valia. 

Per šiuos trisdešimt mano kunigystės met'i • 
kartų kalbėjau žmonėms apie nuodėmę, jos p.i-
bei būdus jos išvengti. Tą naktį aš papildžiau 

| didžiausią mano gyvenime nuodėmę, leisdar 
sieloje veistis nepasitikėjimui Dievu. O. roda
vau tvir tas tikėjime, neturįs abejonių sa\ 
čioniškoje pasaulėžiūroje. Sakyčiau, buvai; 
kūdros vanduo, kur bangos neskalauja kr: 
nekelia į viršų dugne susigulėjusių nuosėdų 

. bet 
•tgal: 

-tovįs 

lenu-
.kad 
)ievo 

daug 
kmes 
albūt 
savo 

iš bu-
;rikš-
g tas 
tų ir 
jeigu 

ir ramiai klostės. Ir mano sieloje buvo audrų, bet aš 
nesuklupau savo gyvenimo kelyje. 

Jau daug metų prabėgo, kai mano tėvas tarė tuos 
lemiamus žodžius, pasukusius mano gyvenimą kuni
gystės keliu, bet aš prisimenu dar viską labai aiškiai. 
Grįžus man vieną kartą iš gimnazijos atostogoms, mano 
tėvas pasakė man, kad. girdi, močia ir j is nukalbėję 
mane į kunigus leisti. Pasakė su šypsena veide ir, 
matyt, džiaugsmu širdyje, lyg tai būtu paprasčiausias 
ūkinis reikalas. Vaikas nesupran ta pašaukimo 
prasmės, bet tėvas neklausė manęs, a r bent man 
pat iktų būt i kunigu. Vienas v ien in te l i s žodis 
„nukalbėjom" pakreipė mano gyvenimą šiuo keliu, 
kuriame aš vėl buvau blaškomas sielos audrų. Tik šiuo 
kartu jos buvo kitokios kaip mano jaunystėje. 

Belankant Kunigų seminarija, aš greit susigy
venau su mintimi būti kunigu. Sakyčiau, net kažkoks 
lyg išdidumo jausmas įsimetė mano širdyje, todėl 
seminarijoje aš buvau laikomas pavyzdingu klieriku, 
kas žinoma, mano tėvams kėlė dideli džiaugsmą. To 
jie neslėpė nei nuo manęs, nei nuo kaimynų bei giminių. 
Grįžus man pirmą vasarą sutanuotam atostogų, mano 
tėvai neleido man net ir mažiausio darbelio dirbti, kas 
labai pykino mano brolį. Aš su broliu gerai sutariau, 
todėl ankstyvesniais metais kar tu šieną pjaudavome, 
kar tu ir į vakaruškas išeidavome. Aš tikėjausi ir ve! 
spausti dalgį rankose, bet tėvai buvo nesukalbami. Gir 

Ryte juk reikės 

Pasisukęs į mane, jau nuolaidžiau pasakė: — Petrai, 
einam į pievą, o vakare aš nuvesiu tave pas mergas. 

Motina verkdama pradėjo jį barti, storžieviu ir be
dieviu vadinti, kuriam tik mergos sukasi galvoje, todėl 
jis ir kunigėlį norįs iš kelio išvesti. 

Aš nenorėjau būti šeimos nesantaikos priežastimi, 
todėl aš pradėjau juos raminti, paaiškindamas, kad ir 
seminarijoje mums patarė namuose nedykinėti, o dirb-
a, žinoma, neužmirštant Dievo. Pagaliau tėvai nusi
leido, bet apie vakarones nebuvo nė kalbos, ko a i ir 
pats nenorėjau. 

Taip be didesnių vargų aš baigiau seminariją. 
Primicijų metu labai tvirtai pasiryžau ištikimai 
tarnauti Dievui ir būti geru kunigu. Belaiminant man 
tada tėvus, mano motinos akys spindėjo tokiu 
džiaugsmu, tokiu dėkingumu Dievui, kad tas mano 
pasiryžimą dar padidino. Žinoma, ne visuomet gyve
nimas taip klostosi, kaip žmogus nori. Taip įvyko ir su 
manimi. 

Paskyrė mane i parapiją, kurios klebonas buvo 
gana keistas žmogus. Jis buvo lietuviškos kilmės, 
kalbėjo gerai lietuviškai, bet buvo gerokai aplenkėjęs. 
Tai buvo prieš pirmąjį pasaulin) karą, kas tada nebuvo 
ir retenybė. Aš gi. belankydamas Seinuose gimnaziją 
ir seminariją, buvau jsijungęs į lietuvišką veiklą. Todėl 
tikėjausi rasti parapijoje gerą progą dirbti ne tik 
Bažnyčios, bet ir tėvynės naudai. Vos tik pradėjus man 
dairytis po parapiją, mano klebonas tuoj pasipriešino di, jums, kunigėli, netinka tas. Ryte juk reiKes | 

bažnyčią nueiti, o po pietų galėsite sode ar seklyčioje tam. 
knygas paskaityti. Brolis, išgirdęs tuos žodžius, pašoko - Kunige Petrai, man atrodo, kad tu nesupranti 
ir pradėjo šaukti: kunigiskių pareigų, - pareiškė jis man. - Mūsų parei-

— Negi jums galvoje pradėjo maišytis? Koks jis čia ga yra rūpintis žmonių sielų išganymu, bet neužsiimi-
kunigėlis ir iš kur tas ,jūs"? Savo sūnų pradėjo vadinti nėti kokiais nors litvomaniškais prajovais. 
jūs" . Gedykitės žmonių. Palaukit, iki jį įšventins kuni ^ ^ daugiau) 

ir nubėgdavo kada nors to ramaus vanden« P"'- šiumi 
maža vėjo šiūrele, tai ji po minutėlės ir vėl nur davo. 

Žinoma, ne viskas mano gyvenime jau t a p ngvai ^ t a i t a ( j a gaiėaite jam ir ranką pabučiuoti. — 
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KELIOS SUGESTIJOS TRUMPAI 
INFORMACIJAI APIE LIETUVĄ 

Žavimės mūsų jaunimu, pa
mažu perimančiu vadovavimą 
išeivijos gyvenime. Gavęs laisvą 
iniciatyvą j i s parodo daug 
sumanumo, energijos bei entu
ziazmo. Daugumai baigus JAV 
aukštąjį mokslą, gerai mokant 
anglų kalbą, l engv iau nei 
vyresniajai kar ta i prieiti prie 
vyriausybės, žurnalistų ir pla
čios amerikiečių visuomenės. 
Ypač mūsų akademikės mo
terys parodo daug gyvumo, kaip 
matyti iš spaudos, pvz. Los 
Angeles l a ik ra šč ių . Tač i au 
neužtenka gerų norų, suge
bėjimų ir darbingumo. Pasigen
dama esminių žinių apie Lietu
vą. Todėl čia pr imenama eilė 
faktų, būtinų informacijai. Visų 
pirma nepamiršt ina, kad 

G e n o c i d a s t e b e v y k s t a 
Lie tuvoje! 

Jeigu didelį bei klaikų įspū
dį daro 1941-jų metų pradėta 
lietuvių masinė deportacija į 
Sibirą, nepastebimai eina pavie
niai darbininkų išsiuntimai iš 
savo krašto. Be to, yra ki tas , 
ypač žudantis metodas — sveti
mųjų i m p o r t a c i j a į Lietuvą. 
O k u p a n t a i s u g r i o v ė m ū s ų 
žydintį žemės ūkio kraštą, pri
steigė fabrikų bei įmonių, o 
juose dirbti privežė daugybe 
rusų. Vis dar nuolat tebeveža 
mums svetimą elementą, kur is 
rusintų l ietuvius ir sudarytų 
krašte e tninę daugumą, nu
stelbiančią senus gyventojus. 

P e r maža i i n f o r m u o j a m a ki
t a t a u č i u s a p i e 

sov ie tų s k r i a u d a s . 

Labiausiai veikia konkretūs, 
gyvenimiški pavyzdžiai, ku
r iuos r a s i m e k i e k v i e n o j e 
šeimoje. Pvz. neturtingos našlės 
sūnus, dideliu vargu pasiekęs 
universiteto diplomą, gavo gerą 
darbą, tačiau tuoj komunistų 
suimamas, už akių nuteisiamas 
už tai. kad atsisako šnipinėti 
KGB. 45 metus i škankintas 
kalėjimuose, Sibiro kasyklose, 
grįžta namo. į tėvynę, t ik 
nebeturi kur prisiglausti... Vėl: 
jauna gimdyvė išvelkama iš 
lovos. į g rūdama į gyvulinį 
vagoną, pagimdo vaiką, kur i s 

čia pat miršta. Miršta ir motina, 
tad abu lavonai išmetami iš 
vagono į gryną plyną. Seniai, 
paliegėliai, ligonys žiemos metu 
negailestingai atvežami į taigą. 
paliekami sniege be šiltų dra
bužių, be įrankių dirbti miške. 
Tai t ik gryni faktai iš 1941 iš
vežimų. Tokiomis priemonėmis 
vyksta lietuvių tautos genocidas 
pagal rusų planą Labai svarbu 
skubiai aiškinti , kodėl 

Paba l t i e č i a i neno r i 
t a r n a u t i sovie tų 

k a r i u o m e n ė j e . 

Toje kariuomenėje jau esą iki 
4 0 ^ musulmonų, kurie neap
kenčia krikščionių, be to, jie la
bai žiaurūs. Taip pat rusai 
(stačiatikiai) nemėgsta svetim
taučių, ypač inteligentų, iš 
kurių ne t ik šaiposi, bet juos ir 
persekioja. Tarp jų atsidūręs 
daugiau išprusęs pabaltietis 
pa s ida ro j ų n e a p y k a n t o s 
taikiniu. J a u daug faktų yra 
skelbta apie kareivių, taip pat 
ir karininkų brutalumą, apie 
nukankintus, nuskaustus mūsų 
jaunuolius, kurių nemažai j au 
grįžo namo karstuose — savo 
„draugų" aukos. Mūsiškiams 
sunkia i p a k e l i a m a s pras tas 
maistas, labai žemo lygio hi
giena, sani tar i ja , nuolat inė 
ba imė aps ik rė s t i bais iomis 
ligomis. 

Taigi, ne vien patriotinių 
jausmų vedami jaunuoliai bai
dosi tos tarnybos. Dažnai kita
taučiai mus laiko slavais, todėl 
t enka aiškinti , kad lietuviai ir 
l a t v i a i be i senie j i p r ū s a i 
priklauso atskirai indoeuropie
čių k i l m ė s t a u t ų g rupe i , 
vadinamai bal tais ir giminingi 
visiems indoeuropiečiams, kaip 
ge rmanams , slavams, roma
nams. Reikia tik atsiminti, kad 

Lietuvių kalba sen iaus ia 
iš Europos gyvųjų kalbų. 

J i net senesnė už graikų bei 
lo tynų , k u r i o m i s jau ne
bekalbama. Lingvistams, studi 
j u o j a n t i e m s indoeuropiečių 
ka lbas , l i e tuv ių kalba yra 
studijų pagrindas! 

Lietuvos valstybė buvo įsikū 
rusi bent prieš 750 metu. o 

lietuvių tauta dar senesnė. Jau 
13-ame amžiuje turė jome 
karal ių Mindaugą (Maskva 
iškilo tik po 1380 metų, o dar 
11-ojo amžiaus, — taip! vienuo
liktojo amžiaus garsioje Kijevo 
Rusios (Ukrainos) poemoje 
„Sakmė apie Igorio žygį" skai
tome apie rytų slavų kovas su 
lietuviais: 

...,,Tik Iziaslavas vienas 
Vasiliko sūnus 
Savo kalaviju aštriu 
Pabarškino 
Į lietuviškus šalmus, — 
Tuo ir šlovę aptemdė 
Vseslavo, savo senolio. 
Bet ir patsai 
Po skydu raudonu 
Ant žolės kruvinos 
Lietuvių kalavijų 
Liko paguldytas..." 

(Balio Sruogos vertimas) 
Nuo 14-ojo amžiaus Lietuva 

su sostine Vilniuje jau tituluo
jama Didžiąja kunigaikštija — 
Magnum Ducatum Lituaniae, 
Great Duchy of Lithuania, 
Grossfuerstentum von Litauen, 
Le Grand Duchie de Lituanie, 
Velikoje kniažestvo Litvoskoje, 
VVielkie Księstvvo Litevvskie. 
Taip pat nuo 14-ojo amžiaus Lie
tuvos simbolis herbas Vytis — 
baltas raitelis raudonam dugne 
— Riteris Budėtojas, ginąs savo 
tėvynę. 

Lietuva priėmė krikščionybę 
vėliau negu kitos valstybės 
(1387). nes viduramžiais ją 
puldinėjo vokiečiai kryžiuočiai 
ir kalavijuočiai, nešdami Kris
t aus mokslą ugnimi ir kalaviju. 
Lietuviams teko taip despera
tiškai gintis, kad 1336 Punios 
pilies kunigaikštis Margiris, 
nenorėdamas atiduoti priešams 
pilies, pats susidegino su visa 
įgula. Tas neabejotinas faktas 
y ra tik vienas iš dviejų pasau
linėje istorijoje žinomų atsi
tikimų. Pirmasis — dar prieš 
mūsų erą — pirmame amžiuje 
romėnams puolant žydus prie 
M a s s a d a tv i r tovės , žydai 
išsižudė. 

Lietuviai ir lenkai turėjo ben
d r u s priešus: viduramžiais 
vokiečių puolimai, o vėliau 
Mas kvos kunigaikšt i jos ag
resija privertė lietuvius dėtis su 

lenkais į unijos ryšius. P. 0
ral 

paskutini akta 1569, Liubline 
dvi valstybės suėjt į uniją „kaip 
lygūs su lygiais ir laisvi su 
laisvais". 

Lietuva išlaikė savo 
valstybingumą iki 1795' 

iki Lietuvos-Lenkijos padali
nimo. J a s pasidalino Prūsija ir 
Rusija. 15-ame :r 16-ame amžiu
je Lietuvoje ž; dėjo ūkis ir 
ku l tū ra . Lietuvos sost inė 
Vilnius jau nuc fenų laikų buvo 
prekybos centras, kuriame susi
tikdavo vokiečiai, lenkai, rusai, 
čekai su armėnais, graikais, to
toriais ir kt. Vilnius buvo vienas 
iš žymiausių miestų Europoje. 
Renesanso ir oaroko laikais 
jame klestėjo Italijos menas ir 
architektūra, garsūs buvo jo 
auksakaliai, dailūs odos išdirbi
niai. 

Lietuvos šviesuoliai, nors ir 
perimdami lemu kalbą, geriau
siai vartojo lotynų, kuri ilgai 
buvo tarptautinė kalba. Ypač 
Reformacijos laikais lietuviai 
labai buvo suartėję su Vakarais, 
teologai susirašinėjo su Liu
teriu, Kalvinu. Melanchtonu. Iš 
tų laikų liko daug įdomių trak
tatų lotynų kalba. 

Nuo 1579 Lietuva turėjo 
universitetą Vilniuje. 

Rusai savo pirmąjį universi
tetą gavo Maskvoje tik 1755 
metais! Be to. daug Lietuvos 

persekiojami, suvargo prekyba, 
amatai sunyko. Vis dėlto abiejų 
šalių šviesuomenė darė pastan 
gų pakelti kultūrą. 19 a. pra
džioje Vilniaus universitetas 
daug nusipelnė šioje srityje. 
Pirmoji pasaulyje švietimo 
ministerija pakėlė mokyklas, 
švietimą, pražydo romantine 
literatūra, kilo mokslai. Plačiai 
buvo žinoma Vilniaus universi
teto observatorija, lyginama su 
Oksfordo. Krašte užaugo sąmo
ningų patriotų, kurie t r i s kar
tus buvo sukilę (1794, 1831, 
1863), bet menki sukilėlių gink
lai negalėjo atlaikyti galingos 
Rusijos armijos, jau prityrusios 
tautų engėjos Kaukaze. Ban
dymai grąžinti Lietuvai laisvę 
baigėsi labai žiauriu persekio
j imu — t ū k s t a n č i a i mūsų 
žmonių pateko į kalėjimus, buvo 
tremiami į Sibirą. Vilniaus uni
versitetas tapo uždarytas, o 
Lietuvos s ta tu tas pakeistas 
rusų įstatymais. Sunki baudžia
va (serfdom) slėgė iki 1861. 
Daug lietuviškų sodybų buvo 
sunaikinta arba konfiskuota ir 
atiduota rusams. Ėjo negailes
t ingas rusinimas: mokyklos 
uždarytos, jų vietoj įkurtos 
rusiškos, lietuvių kalba rašyti 
lotyniškomis raidėmis griežtai 
draudžiama, prievarta skiepi
j a m a s ortodoksų t ikėjimas, 
katalikų bažnyčios ir dvasiškija 
— persekiojami. Nepaisant visų 
varžymų ir spaudos draudimo. 
19-ame amžiuje Lietuvoje raš-

jaunimo anais laikais studijavo tingumas buvo palyginti aukš-
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Vokietijos, Italijos ir kt. uni
versitetuose. Istatymdavystė 
baudžiavos (serfdom i. feodaliz
mo, žiauriais laikais Lietuvoje 
buvo švelnesnė nei Vokietijoje, 
ypač Rusijoje. Jau 1447 buvo 
panaikinta kolektyvinė atsa
komybė už nusikaltimus, o naš
lės ir našlaičiai buvo įstatymų 
globojami. 1529 išėjo pirmasis 

tas — 45^ , panašiai kaip šiame 
šimtmetyje Ispanijoje. 

Su spaudos draudimu (1864-
1904) net paprasti kaimiečiai at
kakliai kovojo, ir rusų caras pri
v e r s t a s l i e tuv i šką spauda 
grąžinti 1904. 

Šio šimtmečio pradžioje, dėl 
rusų šeimininkavimo Lietuvoje, 
ji buvo nusmukusi iki skur-

Lietuvos Statutas (paskui dar džiausios šalies t a m e kon-
1566 ir 1588 kuris žinovų tinente. Su tuo ir garbingas Lie-
laikomas pačiu pažangiausiu to tuvos Didžiosios Kunigaikštijos 

SV. SOSTAS AKTYVIAI 
JAUČIA LIETUVOS REIKALUS 

LADAS T U L A B A 

Lietuvos pastangas ginti savo 
teises į nepriklausomybę dauge
lis laisvo pasaulio valstybių 
daugiau ar mažiau, vienu ar 
kitu būdu remia. Vat ikanas. 
kuii.~ paprastai politiniuose 
klausimuose yra labai atsargus. 
Lietuvos klausimu pakartotinai 
pakele savo balsą. Pats popie
žius Jonas Paulius II kovo 25 
diena, prabildamas į minią, 
susirinkusią Šv. Petro aikštėje, 
šiais žodžiais prisiminė Lietuvą: 
..Šiandien Lietuva yra Europos 
ir pasaulio interesų centre. Var 
dan ilgų amžių bendrų ryšių 
meldžiame Dievo Apvaizdą, kad 
L ie tuvos k l a u s i m a s r a s t ų 
taikingą ir teisingą sprendimą 
nuoš i rdž ių de rybų eigoje 
t a r p t a u t i n ė j e sferoje, kad 
Viešpats suteiktų šviesą ir galią 
visiems tiems, nuo kurių pri
klauso šitas sprendimas". 

Fo šio popiežiaus pareiškimo 
naujai p a s k i r t a s V a t i k a n o 
atstovas Maskvoje arkiv. F. 
Colassuono davė pareiškimą 
spaudai, pasisakydamas, jog Šv. 
Sostas yra pasirengęs tarpi
ninkauti, siekiant rasti teisingą 
bei pa tenk inan t į susitarimą 
tarp Vilniaus ir Maskvos. 

Ir balandžio 14 d. atsi lankė 
Vatikane M Gorbačiovo poli 
tinis patarėjas Vadim Zagladin. 

visą kilnią tautą , kur ios 
siekiams labiau negu kada esu 
artimas, ypač šių Velykų proga. 
Maldoje pavedu visagaliam 
Dievui, kurio Apvaizda tvarko 
individų ir tautų gyvenimą, 
jūsų mylimos tautos likimą. 

Buvo pri imtas Šv. Tėvo ir po to Teužtar ia j u s palaimintoj i 
turėjo ilgą pasikalbėjimą su Mergelė Marija, kurios jūs 

laiko įstaty-nų kodeksu 
Europoje. 

Lietuva, apsupta kaimynų, 
kurie dažnai ja puldavo, turėjo 
smarkiai nuo jų gintis. Karo 
amatas buvo labai garbingas ir 
mūsuose pagarsėjo ne vienas 
bajoras — karys. Net Vilniaus 
universiteto profesoriaus 
Simanavičiaus traktatas apie 
artileriją buvo išverstas į pran
cūzų bei anglų kalbas (17-ame 
amžiuje) ir plačiai vartotas. 

Ilga rusų okupacija 

Visą mūsų krašto kultūrą 
sugriovė rusu caro Petro lojo 
vestas karas su Švedija (Šve-

vardas pamažu mirė pasaulio 
sąmonėje. 

O kaip daug žmonių per 
amžius Lietuvą atidavė len
kams, rusams, vokiečiams... 
Dabar jau ir vokiečiai pripažįs
ta, kad didysis Filosofas I. Kan
tas (1724-1804) buvo prūsų lie
tuvių kilmės... 

Lietuva prisikėlė kaip Fenik
sas iš pelenų, atgavusi 1918 
nepriklausomybę. (!). Apie tą 
laikotarpį liudija buvęs Lie
tuvos žemės ūkio ministras prof. 
dr. Jurgis Krikščiūnas: ..Lie
tuvos ūkio ir kultūros augimas 
1920-1940 padarė tokią dina
miką, kokios tuo laiku nesuge-

,. , , , , VTT , bėjo išvvstyti nė vienas kraštas 
dijos karalium Karoliu XII), po _ J r .. T . . -, , , . . — Europoje . Lietuva ne tik pati to sekęs hadas, epidemijos. . . . . . . , 

Va t ikano valstybės sekreto
riumi kard. A. Casaroli. Jokios 
abejonės nėra, kad kalbėjosi 
Lietuvos reikalu. Tikriausiai 
prašė, kad Šv. Sostas padėtų 
išspręsti Lietuvos klausimą. 
kaip norėtų M Gorbačiovas. 

įdomu, kad ta pačia proga Šv. 
Sostas paskelbė, jog popiežius 
Jonas Paulius II pasiuntė laišką 
kard. V. Sladkevičiui. Lietuvos 
b a ž n y t i n ė s provincijos pir 
mininkui. Šiame laiške rašoma: 
, ,Artinantis Velykų šventėms 
jaučiu širdies gilumoje norą 
išreikšti Tau. garbingasis Broli. 
ir Lietuvos vyskupams mano 
gilios vienybes jausmą prisi
kėlusiame Kristuje, iš kurio 
meldžiu jums šviesos, rnalonės ir 
išganymo dovanų. Šiose baimi 
nimosi ir vilties valandose esų 
ypatingu būdu artimas Bažny 
čiai Lietuvoje, kuri per šimtme 
čius ir kartų kar tas išlaikė ti
kėjimo pi lnybę , gau ta per 
krikštą. Atjaučiu dabartinius 
tautos išgyvenimus. Tautos, 
kuri tapo uoli puoselėtoja ir 
saugotoja religinių, moralinių ir 
kultūrinių vertybių, kurios kyla 
iš krikščioniškos versmes ir at
spindi tautos tapatybę Mano 

nuoširdus rūpestis liečia taipgi 

šaukiatės Vilniuje Aušros Var
tuose Gailestingosios Motinos 
meilingu vardu ir šv. Kazimie
r a s jūsų t au tos šven tas i s 
globėjas". 

Šiomis pačiomis mintimis pa
sveikino Lietuvą ir lietuvius 
Šventasis Tėvas Velykų vidu
dienyje suteikdamas apašta
lišką palaiminimą ..Urbi et Or-
bi" Šv. Tėvas pareiškė, jog 
karšta malda kreipiasi į prisikė
lusį Išganytoją, prašydamas, 
kad įgalintų išspręsti ir reali
zuoti teisėtus lietuvių siekius 
ta ik iu tarp taut in ių derybų 
keliu. Sitai pasakė popiežius 
Jonas Paulius II išimtinu būdu 
iš visų per šimtą įvairiomis 
kalbomis paskytų sveikinimų. 

Patebetina. kad šių metų 
Velykų iškilmės iš Šv. Petro 
bazilikos buvo perduotos per 
radiją ir televiziją ir Sovietų 
Sąjungoje Todėl buvo girdima 
ir matoma taip pat ir Lietuvoje 

Prancūzų televizija perdavė 
ištraukas pamaldų, kurioms va 
dovavo arkiv. J. Steponavičius 
iš Vilniaus katedros. Iškilmėse 
dalyvavo Lietuvos vyriausybės 
na r ia i . Tarp k i tų matėsi 
Vytautas Landsbergis ir Kazi
miera Prunskienė. 

krašto ekonominis smukimas ir 
anarchija privedė prie Lenkijos 
ir Lietuvos padalinimų tarp Prū
sijos ir Rusijos imperijų. Ilga. 
daugiau kaip 100 metų tęsusi 
okupacija <nuo 1795 iki 1914* 
buvo labai sunki. Žmonės buvo 

išsimaitindavo, bet ir savo pro
duktus eksportuodavo: Lietuva 
sėkmingai išlaikė savo valiutą 
— litą. ir net buvo susitaupiusi 
aukso, kurį 1940 m. sovietai, 
okupavę Lietuvą, nusavino. 

(Nukelta \ 5 psl.) 

STATYBA JAU PRASIDĖJO!!! 
Pasaulio lietuvių centre. Lemonte. greit bus įrengti 
..condominiums". Liepos mėnesį savininkai galės pra
dėt čia kraustytis. 

čia pirkėjai ras: Malonią, lietuvišką aplinką 
Gražiai ir patogiai įrengtą „condominium" 

GERIAUSIĄ PIRKINĮ ČIKAGOS PIETVAKARIŲ RAJONUOSE 

Dar yra keletas neparduotų ..condominiums" Jeigu nonte čia 
gyventi ir nusipirkti ..condominium" priešstatybine kaina, tai 
paskubėkit. 

KAINOS KILS 10% BIRŽEUO 1 , 1990. 

Dabar yra 
1 miegamojo $55.000 
1 miegamojo su raštine $70.000 
1 miegamojo su didžiuliu salonu ir valgomuoju $80.000 
2 miegamųjų, 2 vonių $80.000 

Smulkesnei informacijai skambinkit Rūtai Sušinskienei 
(708) 301-0880 ar (708) 257-7114 

arba rašykit: 
Century 21 Prime fUal Estatė 

14300 S. Be* Rd. 
Lockport, IN. 80441 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui' 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parauoaame ir mažas ir di
deles nuosav/bes 
Vietine (staiga. 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

l let'jv.arr.s žinomas T patikiTias vargas 

a MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaioa gai'te PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ -^-veste ir pr.emiesčiuose Sąži
ninga patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEL--9ACE REALTORS 

INC0M6 TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią jstaigą. prašome 
paminėti, kad esate artjaixxite būti 
Rimo Stankaus Khjentais Nuosa
vybes įkainavimas nemokamai. 

m MLS, 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių iširkime bei 
pardavime Kreiptis tel. (312) 
767-0600 arba (312) 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ona Stop Raal Estata 

HELP WANTED 

[B MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis,Realtor 
Nuosavybių pardavimas Irtcome Tax. 

59S3 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

„ATTENTION: EARN MONEY 
READING BOOKS! S32,000/year 
income potential. Details. (1) 
602-838-8885 Ext. Bk 7765." 

„ATTENTION: EARN MONEY 
TYPING AT HOME! 32.0OO/yr in
come potential. Details. (1) 
602-838-8885 Ext. T-7765." 

„ATTENTION: EASY WORK EX-
CELLENT PAY! Assemble pro-
ducts at home. DetaUs. (1) 
602-838-8885 Ext. W-7765." 

TAILORS 
SEVVERS 

Expenenced Full time 9-5 . Mon-
day--Fnday.;Vust be abie ;o commumcate 
in English. 

For appomtment cali 
312-994-8900 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 
įįP> 

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

Tunu Chicagos miesto leidimą. Dtrbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS _ 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Nij . 
Jankutė. 192 psi $7.00 

IEŠKANČIOJO PĖDSAKAI, evangel iniai 
mąstymai. Kęst Trimakas. 267 psl.m. virš. $10.00 

k. virš. $12.00 
GIRIOS AIDAS, lietuvių miškininkų išeivių vardy

nas. 335 psl $10.00 
ATSIMINIMAI Juozas Urbšys. 166 psl $7.00 
TĖVAS VENANCIJUS IR JO MATILDA, pasa

kojimai Jurgis Jankus. 269 psl $10.00 
LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN. St. 

Maziliauskas. 311 psl $10.00 
AUKSINIO SAULĖLYDŽIO GUNDYMAI, roma

nas. R. Spalis 383 psl $10.00 

LIETUVA XIX AMŽIUJE. V Trumpa. 279 psl. $12.00 
A GUIDE TO THE BALTIC STATES Ingrida 

Kalnins. 309 psl $17 50 
SIDABRO LIETUS, (vairių tautų pasakų rinkinys. 

Parinko Vladas Civmskas. 153 psl $20.00 
GEROJO DIEVO GLOBOJE N Sadūnaitė. 103 

Psl $5.00 
AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE. Sibiran tremtinių atsi

minimai 303 psl $10.00 
ĄŽUOLŲ RANDAI. S.biran tremtines atsiminimai 

Ant. Garmutė. 127 ps! $6.00 
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA. Mo

nografija. Al. Merkelis. 416 psl $15.00 
600 LIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJUS. Red. J. 

Baužys 313 psl $12.00 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS Sudarė J. Andrius . . $6.00 
VILNIUS LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOSE. G. Kri-

vickienė-Gusta'tytė. 207 psl $20.00 
ANTRAS KAIMAS, veidai ir tekstai Sud T. Anta

naitis 446 psl $20.00 
SVEČIOSE ŠALYSE, kelionių įspūdžiai. Stasys 

Dahus 305 psl $9.00 
ATSIMINIMAI Juozas Urbšys 166 psl $7.00 
GRYBS. GRYBS. liet damorėlis mažiesiems. Su 

kasete 81 psl $9.00 
LIETUVIŲ MARŠA!, plokštelė ir kasetė. Br. 

Jonušas Lietuvos televizijos ir radijo choras 
10.00 

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



AR REIKALINGA 
LIETUVIAMS 

NOJAUS ARKA 
KONSTANCIJA LELEŠIŪTĖ-VAUUŠKIENĖ 

(Pabaiga) 
Alkoholizmo grėsmę 

s u m a ž i n t i neuž tenka vien 
alkoholikus izoliuoti, gydyti. 
Nereikia laukti, kol alkoholikas 
įvykdys šiurpų kriminalą. J ų ir 
be kriminalo alkoholiko šeima 
išgyvena kraupias valandas. 
Ž u r n a l i s t a s s iūlo užbėgt i 
nužmoginto žmogaus sukeltai 
k a n č i a i už akių, siūlo jis 
sukrust i ir išugdyti masinį, 
veiklų blaivybės sąjūdį, prie 
k u r i o a k t y v i a i , sąž in ingai 
įsijungtų valdžia, šviesuomenė 
su r imta, moksline visuomenės 
išblaivinimo programa. 

T a m pačiam , ,Švy tu r io" 
numeryje J. Jurevičius aprašo 
Semel i šk ių b a ž n y t k a i m i o 
alkoholizmo aukas. Tas 700 
gyventojų miestelis apsuptas 
n u o s t a b i a i g raž ių ka lvų , 
ežerėlių, Strėvos upės ir jos 
slėnio. Ten medinė Šv. Lauryno 
bažnytėlė statyta 1501 m. Nuo 
XrV a. kryžiuočių kelis kartus 
naikinamas ir nesunaikinamas, 
o d a b a r sva iga lų l iūno 
traukiami, gyventojai vienas 
kitą naikina. Žiaurūs įvykiai, 
bet labai realūs. Pasidalinkime 
jais. 

Gėrė. linksmai draugaudami, 
t ėvas ir sūnus . Tėvui dar 
neužteko svaigalų. Pritrūko 
pinigų. „Linksmybės" baigėsi 
ginču ir tėvo mirtinu peilio 
smūgiu sūnui. 

Jaunutis, įgėręs Semeliškių 
jaunuolis pastojo trisdešimt
metę moterį ir nužudė miškely
je. Įtūžime jai galvą nupjovė. 

Kaimynas kaimyną dalgiu 
nudūrė dėl pievos ginčų, nors 
tos pievos būtų užtekę ir porai 
dešimčių, ne t ik porai vyrų. 

Du broliai prieš šv. Kalėdas 
žvejojo. Ne tiek žuvį, kiek 
svaigalus. Ledui įlūžus, abu 
žuvo. 

Alkoholiu dvokiantį vyrą. 
keverzojantį prie avilių, bitės 
mirtinai sugėlė. 

Iš valgyklėlės i šgr iuvęs 
apyjaunis vyras nusirito po 
autobuso retais ir ten mirtį 
rado. 

Motina kasė bulves. O sūnui 
dar pritrūko degtinės. Motina 
nesutiko savo vaikui duoti 
pinigų nuodingiems svaiga
lams. Jis ją akmenimis už
mušė čia pat, bulvių lauke, 
kurias ji kasė ir sūnui pa
valgydinti. 

Ne vien karčemoje, bet 

„O kiek pamirštų mūs šven
čių... kiek pragertų... Kiek 
šventų dalykų jau nebešventi, 
pajuokti ir apjuokti. Juk blaivus 
žmogus, švelniai tariant, dauge
liui jau „kažkoks keistuolis, 

išgyvenimais, nuotaikomis ir nors jis ir negėrė a. Kohoho. Bu-
pa t i r t imi ir s t engdamies i na irzlus, priekabus, nesukai-
pildyti organizacijos principus, bamas, kartais atrodo, kad rei-
Ten jie atranda jėgų, patarimų, kalai žymiai pablogo. Būkle 
Pajunta, kad jie nėra vieni, kad dabar tapo sunkesne negu buvo 
turi 'likimo draugų', ir visame jam geriant. Dar karta kantry-
tame jaučia stiprią atramą. A.A. bės. Tai yra normali reakcija, 
organizacijų grupės pagelbėjo Su laiku praeis. Nustojęs gerti 
daugeliui tūkstančių grįžti į alkoholikas dažna! jaučiasi 
normalų gyvenimą. Besidali- pavargęs. Netrukdybte. Aiški
nant problemomis su kitais jos te jam pailsėti, kai tik gali. 
nariais, padės emociniai įsi- Planuokite sau užėmimus, iše-
jausti, tvrinėjimų li teratūra jimus, o ne jam-
įrodys intelektualiai, kad ai- Alkoholikas žino. kad gyvena 
koholizmas y ra liga. o ne aplinkoje, kur vai** retai ap-
nuodėmė. Susipažinę su faktais, sieina be alkohoho Tegul jis 

Laiškas 
DRAUC \ S , antradienis . 1990 m. gegužės mėn. 1 d. 

REIKIA LEIDINIŲ 
INFORMACIJAI 

liui jau „kažkoks keistuolis, n u o f ™ ^ ~ " £ • " ' — ~ ~ T " s i s p r e ndž ia dalvvauti ar 
? T * - ^ « P - = S t t ^ a ' f f i ^ U - - r g e r a r P n e . T i k j , p a t s a t s a -
lių ir tvarkos". Populiarėja pati 
trumpiausioji taisyklė: „tepk! 
Netepsi — nevažiuosi! Netepsi 
— nesuars tau arų. Netepsi — 
liksi nesuprastas, liksi pasku
tinis, liksi aplenktas, šalin ar 
net atgal pastumtas, nepripa
žintas, liksi kvailas. Nes esi 
mažkiek kitoks. Nes eini prieš 
srovę ar prieš vėją. Nes tau 
baisu žiūrėti į tai,ką mato jau 
ir vaiko akys — dar negebančios 
nustatyti, kur čia gėris, kur čia 
blogis". Taip išsako žurnalistas 
J. Jurevičius gyvenimo realybę 
„Vilkaduobėje", tame žaviame 
Lietuvos kampelyje — Semeliš
kėse. 

1985 m. įsakymu sumažinus 
alkoholio tiekimą, gyvenimas 
šiek tiek pašviesėjo. Sumažėjo 
gi r tų , labiau rūp inos i jų 
gydymu, žmonės pajėgė atlikti 
sąžiningiau savo pareigas, dar
bus. Ypač narsiai kovojo Rostis-
lavas Kosmačius, kolūkio pirmi
ninkas. Nenutraukia kovos ir 
dabar, kai jau vėl pasipylė al
koholis. O kova sunki, nes jo 
mecenatai nesiskaito nei su 
sąžine, nei su priemonėmis. Ne 
vien kolūkio pirmininkas kovo
ja. Ten gyveną medikai, moky
tojai, žemdirbystės specialistai 
ir kiti šviesesnieji gyventojai 
įžiebia viltį. Reikia tv i r ta i 
tikėti, sąžiningai ir vieningai 
dirbti, Viešpaties pagalbos pra
šyti, kad į Nepriklausomybe 
įžengusi Lietuva išsfgelbėtų iš 
alkoholio tvano. 

Dauguma pasaulio autoritetų, 
ilgus metus tyrinėję alkoholiz
mą ir sekę jo eigą, priėjo išva
dos, kad alkoholizmas yra liga. 
Jąja sergantis negali kontro
liuoti gėrimo. Ligonį nei smer
kiame, nei izoliuojame,tik su 
didesne ar mažesne užuojauta 
bei kantrybe bandome jam pa
gelbėti grįžti į normalią būklę. 

Alkoholis veikia į nervų ląs
teles, atpalaiduoja nuo rūpesčių, 
įtampos, nepasitikėjimo. Pajun
tamas geras jausmas. Pasaulis 
ir gražiu ir geru tampa. Netru
kus maizgiojasi įtarinėjimas, 
irzlumas, pyktis. Pasireiškia 
daug negatyvių jausmų. Ilgai-

i r n iui alkoholiko n e g a t y v ū s 

raaeaam jausu gijime. i r ^ 
Viena iš alkoholikų gydymo ne, ger t iar ne.Tikjispatsatsa-

problemų yra, kad alkoholikas kingas už save. 
nesuvokia, net iki , kad jam Nustojęs gerti, atsikratęs isge-
re ikal inga paga lba . Šeima riančių draugų, Jis turi daugiau 
lankydama Al-Anon susirinki- laiko bei progų praleisti laiką su 
mus, pamažu atgauna emocinę kitais. Pritarkime jo entuziaz-
lygsvarą ne t ik sau, bet ir mui, praleiskime laiką kartu su 
alkoholikui. Kuo daugiau šeima juo, su jo pomėgiais. Besigydan-
susipažįsta su alkoholizmu, tuo čiai šeimai bei besitaisančiam 
daugiau ji padeda ir savo šeimos alkoholikui teks padaryti klai-
nariams ir alkoholikui. Naudin- dų, atsisukti prie senų jprociu. 
ga klausvtis paskaitų, skaityti Nenusiminkim Pradžia visada 
literatūrą, dalvvauti diskusi- sunki. Prisiminkime šviesesnes 
jose, pokalbiuose. ^ ^ T S 

Jei alkoholikas dar vis gena, grąžinti. Pamirškime sukeltus 
šeima turi žinoti ko „edaryti. nusivylimus, atleiskime vieni 

i Tai labai svarbi programos da
lis, išaugusi iš daugelio asmenų 
patirties per ilgus metus. 

Netraktuok alkoholiką kaip 
vaiką. Jo netraktuotum, taip, jei 
jis sirgtų kita liga. 

Netikrink,kiek jis išgeria. 
Neieškok paslėptų gėrimų, 

verčiau užsiimk konstruktyviu 
veikimu. 

Neišliek alkoholio, alkoho
likas ras būdą, kaip jo dau
giau gauti. 

Neburbėk, neišmėtinėk dėl 
gėrimo. 

Niekada nesiginčyk su įgėru-
siu. 

kitiems ir vėl kopkime aukštyn. 
Alkoholio tvanas skandina vi

są žmoniją, ne tik Lietuvą. Gar
siai šaukia „Švyturio" stambios 
raidės klausimą: „Kas statys 
Nojaus a r k ą ? " Žurnalistas 
Juozas Jurevičius, jo pokalbio 
dalyviai ir visi alkoholio pro
blema susirūpinę žmonės, orga
nizacijos, išsilaisvinančios 
tautos vyriausybė jau renka me
džiagą — jie visi statys Nojaus 
Arką. 

Mes visi esame broliai, nors 
tremtis, tėvynė, platusis pa
saulis mus kiekvieną savitai 
veikė, drožė, skaptavo. Mūsų 

Nepamokslauk, nebark, nė visų gėrio pasėliai išaugino 
nesiginčyk. skirtingą derlių. Dabar, kai jau 

Alkoholikas jaučiasi kaltas mus skiriančios sienos griūva, 
dėl gėrimo daugiau nei mums kai nuo kranto į krantą per gel-
atrodo. Beprasmiška prikaišioti, mes išsitiesia tiltai, ištieskime 
kad jam šeima nėra svarbi, vieni kitiems pagalbos ranką, 
išmėtinėti *jei mylėtum, tai Visi turime kuo dalytis, visiko 

J\e Vien ivan-cmyj^, »~« — i i i u i •»•—•» w -
darbe plaukia svaigalai. Grįžęs jausmai, bei jų išraiška veikia 

. . . ii i . 1 1 . _ . . . .» • :> : / , . , » ; i čfiimnc n a r i u s ir iš kolūkio, alkoholio suvar 
gintas žmogus bešeimininkau
damas namie uždegė ne tik 
namą, bet ir save. Kaulai 
nesudegė. 

O kas išminės, suskaičiuos va
gystes, plėšikavimus, išprie
vartavimus, smurtus, avarijas, 
išprotėjimus. Tos aukos į velnio 
pelkes neina vienos pačios, ve
dasi būrį kitų aukų, dažniausiai 
jaunimo. 

neigiamai į šeimos nar ius ir 
juos sužaloja. Pamažu visa 
šeima suserga alkoholizmo liga 

negertum'. Negrasinti paliki
mu, skyrybom nei kuo kitu, nes 
bus tik beprasmiai ginčai, ne
bent tikrai tą į vykdytum. Kai 
šeima supras ir giliai įtikės, kad 
alkoholizmas yra liga, iš kurios 
gali išsivaduoti ir kompulsyvus 
alkoholikas ir jo artimieji, tada 
nereikės alkoholizmo nei gėdy
tis, nei bijoti. 

Alkoholiką reikia respektuoti 
su kantrybe ir meile. Bet reikia 
palikti jam pačiam susitvarkyti 
jo reikalus. Nemokyti jo, kad ir 
pavėluotai, pagiriomis negaluo
jant, neskambinti už jį virši
ninkui, kad neateis į darbą, nes 
serga gripu. Net ir krizės, 
arešto, nelaimės atveju, tegul jis 
pats randa išeitį. Nesvarbu kaip 
jo gailėtum, koks žiaurus atro
dytų nesikišimas, pasišalink, jei 
nori jam pagelbėti, nes įvairios 
krizės yra tiltai iš svaigalų liūno 

nors stokojame*. Neužsidaryki 
me savyje. Su džiaugsmu per
duokime tai. ką turime, su 
dėkingumu priimkime ką gau
name. Statykime visi kartu No
jaus Arką. Kilkime ir kelkime. 

Pranašiški Oskaro Milašiaus 
žodžiai: „Šiaurės Atėnų Lietuva 
taps gyvenimu tik tada, kai 
mes, kiekvienas lietuvis, nusi
valę neigiamų ;pročių, augsime 
dvasingumu, kilnumu. Nesvar
bu kur mes ^ventume, išeivi-

Keletą k a r t ų lietuviškoje 
spaudoje nurodžiau skurdžią 
vokiškai kalbančiuose kraš
tuose lietuviškos informacijos 
padėtį, rasdamas keliose biblio
tekose pasenusius ir šiandieni
niam gyvenimui netinkamus 
leidinius, pvz. Viktoro Jung-
ferio „Litauen — Antlitz eines 
Volkes", išleistą 1939 m. (ra
dau Mannheimo bibliotekoje) ir 
kt. pavyzdžių JAV ir Kanados 
lietuviams, kurių gausūs angliš
ki leidiniai plačiai supažindina 
vietos visuomenę su gintarų 
krašto politine, ekonomine a r 
religine padėtim. Norėjau šią 
didelę informacijos spragą vo
kiškai kalbančiuose kraštuose 
užpildyti bent angliškais lei
diniais, pirmiausiai gaudamas 
Vilniaus Krašto l ie tuvių 
sąjungos išleistus, dail. P . 
Puzino albumus, Pr. Česnulio ir 
kt., bei vėliau gaudamas iš dr. 
M. Arstikaitytės-Uleckienės be
veik šimtinę J. Daumanto 
„Fighters for Freedom" knygų, 
išsiuntinėdamas j as Vakarų 
Vokietijos, Šveicarijos, Austrijos 
bibliotekoms, u-tams, parla
mentarams, spaudai, pridė
damas prof. J. Ereto „Lithu-
ania" ir iš KLB krašto valdybos 
reikalų vad. D. Deksnytės 
„Human Rights in Occup. 
Lithuania", iš prel. dr. Pr . 
Gaidos „Erzbischof Teofilius 
Matulionis" ir kt. 

Tačiau tai lašas jūroje, tad 
savo viešu laišku prašau užjū
rio tėvynainių atsiųsti kuo dau
giau politinio turinio leidinių, 
kadangi po 1988-1989 m. įvykių 
Lietuvoje (dabar M. Gorbačiovo 
viešnagės), gausių demonstra
cijų, matytų televizijoje bei 
pranešimų spaudos psl. iki šiol 
mažai žinomas „Litauen" var
das buvo plačiai linksniuotas 
visuomenės tarpe. Ir susidomė
jimas Pabaltijo kraštais diena 
dienon didėja. 

Dėkui Dievui mano balsas 
neliko šaukiančio tyruose: jau 
susilaukiau dviejų puikių dr. A. 
Geručio red. leidinių „Lithua 
nia 700 Years", atsiųstų L. 
Baltrušaitienės iš Chicagos ir 
J. Stelmoko iš Landsdowne 
PA. Vieną leidinį dukra įteikė 

jos studijuojamam Miuncheno 
u-tui, kitą pasiunčiau Vakarų 
Vokietijos parlamento biblio
tekai. Mano vilnietiškas ačiū! 

Lauk iu daugiau , kadangi 
dirva labai plati, ypatingai 
pr i s iminus Europos širdyje 
esančią V a k a r ų Vokieti ją, 
žaibo greičiu besivystančius 
politinius įvykius Centro ir 
Rytų Europoje, kadangi be 
jokių abejonių. Lietuvos klau
simas vieną dieną bus spren
džiamas prie žaliojo stalo. Anglų 
kalba politikams, s tudentams 
nėra svetima, tad ir angliški lei
diniai gan lengvai y ra jų skai
tomi. Be to. yra siūlymai Miun
cheno un ive r s i t e t e įs te igt i 
Baltistikos katedrą. Tad iš 
anksto jau dabar galima įvai
riais leidiniais papildyti šio uni
versiteto bibliotekos lentynas. 
Tačiau maloniau bū tų matyti 
vokiškus leidinius. 

J a u yra paruoštas ir ištaisytas 
J. Daumanto „Partizanai už 
geležinės uždangos" vokiškas 
vert imas bei dalis J. Urbšio 
prisiminimų, tilpusių 1989 m. 4 
nr. ir 1990 m. 1 nr. vokiškuose 
„Elta-Pressedienst" žiniaraš
čiuose, kurie taip pat siun
tinėjami Vakarų Vokietijos, 
Šveicarijos, Austrijos mokslo 

įs ta igoms, spaudai , radijui 
(paskutinė dalis palikta 1990 
nr. N r. 2 žiniaraščiui). 

Kreipiausi į Vliko valdybą. 
Tautos Fondą, prašydamas 
finansuoti tų dviejų leidinių 
išleidimą. Deja. net ir po trijų 
mėnesių, nesus i laukiau at
sakymo, nors dviejų knygų išlei
dimo kaina nėra aukšta 

Ta pačia proga mano vilnie 
tiškas ačiū dr. M. Arštikai 
tytei-Uleckienei iš Toronto už 
atsiųstą 100 markių čekį pašto 
išlaidoms padengti, kadangi iki 
šiol visą knygų persiuntimą 
apmokėdavau iš savo kuklios 
pensijos. 

Tad mielai laukiu leidinių, o 
gal net ir mecenatų dviems lei
diniams kartu užklausdamas 
PLB-nės valdybą kaip toli nuei 
ta su Mykolo Drungos reda 
guojamu anglišku leidimu'.' 

Kazys B a r o n a s 
Mano adresas: K. Baronas. 

Frankonvillestr. 16. 6806 Viern-
heim. W. Germany. 

Kalba yra pilis, kurią statant 
kiekviena žmogiškoji būtybe 
padėjo savo akmenį 

Emerson 

joje ar Lietuvoje - nes Lietuva 
tėra viena. 

šeima suserga alKononzmo uga. ^ — 
Alkoholikas kenčia dėl psichi- i gyvenimą. Alkoholikas, pate-
nės bei fiziologinės adikcijos, o kęs į krizę, pajunta,kur jis yra 
jo šeimą kankina rūpestis , 
įtampa, gėda, baimė, depresija, 
pyktis, pagieža ir visi kiti nei
giami jausmai. Jie vis intensy
vėja ir šeimoje viešpatauja chao
tiška būklė 

nuėjęs. Pamato ir supranta 
alkoholio grėsmę ir, krizės 
paveiktas, dažnai apsisprendžia 
ieškoti pagalbos. 

Dabar šeimai yra gera proga 
panaudoti visas savo žinias apie 

Pagerbkime mūsų 
MOTINAS 

įjungdami jas į 
šį specialų 

šv. Mišių devindienį! 

,<fo* \ *r*u M^H«< 

ška bukie. •-
Alkoholikas geria ne dėl to, alkoholizmą ir pasidalinti jomis 

kad j is bū tų s i l pnava l i s , su alkoholiku. Apsisprendimas 

KELIOS SUGESTIJOS 

(Atkelta iš 4 psl.) 

Greitai kilo kultūra, literatūra, 
menas. Teatras, opera pasiekė 
europinio lygio. Mokyklos išau
gino jaunimą, kuris be vargo 
baigdavo Vakarų Europos ir 
JAV universitetus. 

Svetimtaučiai, geriau susi
pažinę su Lietuvos praeitimi, 
galės geriau suprasti, kodėl 
šiais bandymo laikais Lietuva 
taip tvirtai laikosi, o jos žmonės 
parodo stebinančią pasaulį iš
tvermę, siekiant ištrūkimo iš 
vergovės ir atstatyti savo tėvy
nės Nepriklausomybę. 

Dr. Vanda Daugirdaitė 
Sruogienė 

m m— 

amoralus ar norįs kenkti savo 
šeimai. Jis geria.nes ne jis alko
holį, bet alkoholis jį kontro
liuoja. Ir šeimos ir alkoholiko 
liga plečiasi, jei jiems nesutei
kiama pagalba. Seimą nepajė
gia kontroliuoti savo racionalių 
jausmų ir savo elgesiu erzina 
alkoholiką, jis daugiau geria ir 
dar labiau aštrina artimųjų 

gydytis tur i išplaukti iš alko
holiko. Neturi pasireikšti jokia 
pašalinė prievarta, nes tai tik 
iššauks priešingą reakciją, jis 
nekooperuos su gydytoju, nei jo 
nurodymais. Gydymas bus be
vertis, jei jis nesilaikys visiškos 
abstinencijos. Alkoholizmo išsi-
gydymas, kad alkoholikas galė
tų gerti prie kompanijos ir 

dar laDiau a s u m a aiumųjų --. ^ . 
būklę. Vyksta greitas riedėji- PaJ*gtų kontroliuoti savo gėri 

ma tr»>a foto c Tr»Hpl (taiifnima mas žemyn. 
Amerikoje, kaip ir visame pa

saulyje, i šskyrus buvus ius 
komunistinius kraštus, išplitu
si Alkoholikų Anonimų organi
zacija, t e i k i a n t i pagalbą 
alkoholikam. Išjos išaugo A l -
Anon. pagelbstinti šeimoms, 
draugams ir Alateen (Aljauniai) 
jauniems alkoholikų vaikams. 
Jie lanko susirinkimus bent 
ka r t ą į s a v a i t ę , da l inas i 

mą, yra retas. Todėl dauguma 
pasitaisiusių alkoholikų laiko
si visiškos abstinencijos. Ilgi 
metai dažno ir nesaikingo gė
rimo sukūrė stiprų įprotį. Pri
metė organizmui alkoholio 
adikciją. Jo mentalinė ir fizinė 
sveikata susilpnėjo. Reikia 
kantrybės ir atlaidumo, kol jis 
sustiprės. 

Būna, kad nustojęs gerti alko
holikas išgyvena girto būseną, 
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MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 
«5i nov«-na j Vilniaus Aušros Vartų Stebukl Gailest.nKumo ir 

\eDaliau' • ••* Pagalbos Švč. Dievo Motiną Marija, bus celobruojama 
už mūsų ' n**. Pamotes, uošves, močiutes ir žmonas, gyvas ir 
mirusias 

Reikšdama* dėkingumą už motinos meile ir pasiaukojimą 
jungiu ja i^-Miaiu noveną. 

• (ryva'mirusi 
Motinos x <rda« 

Novenai aukoju 
Vardas, pavardė 

Adresas 

MARIAN r ATHERS, 6336 S. Kilbourn Ave., Chicago. II. 60629 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-O440 ir (1*312) 523-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741) 

4343 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
T Ė V A S IR S Ū N U S 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave. , Cicero 
Te le fonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwes t Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l ino i s 

T e l e f o n a s - (708) 652-1003 

Sally 
DonaM M.. »r. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 A v e . , C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652-5245 



x Šv. Kaz imiero seserys 
kviečia dalyvauti šv. Mišiose 
prašant Dievo, kad vienuolyno 
įsteigėja Motina Marija Kaupai
te būtų paskelbta palaimintąja. 
Mišios bus trečiadienį, gegužes 
2 d. 7 vai. vak. motiniškam 
name, 2601 W. Marąuette Rd. 

x Dr. Algis Geniušas , filo
logas iš Lietuvos Mokslų Aka
demijos, kalbės iš savo patirties 
apie ,,pokario rezistenciją ir 
rusų lagerių kelius' ' penkta
dienį, gegužes 18, 7 vai. vak , 
Jaunimo centro kavinėje Vaka
ronę rengia Lituanistikos Ty
rimo ir Studijų centras. Mažes
nės apimties pokalbis su dr. Ge
niušu apie Antano Miškinio 
kalėjimų ir lagerių poeziją bus 
LTSC patalpose. Jaunimo cen
tre, pirmadienį, gegužės 21, irgi 
7 vai. vak. 

x Dirigento Alvydo ir dr. Vi
talijos Vasaičių namuose po 
puikiai pavykusios ,,Meilės 
eliksyro" operos premjeros pra
ėjusį šeštadienį buvo susirinkę 
pasidalinti įspūdžiais gausus 
būrys menininkų ir šeimos 
artimųjį,. Jų tarpe buvo spek
taklyje dainavę iš Lietuvos teno
ras Virgilijus Noreika, Arvydas 
M a r k a u s k a s ir t enora i iš 
Vilniaus operos choro — Valdas 
Lazauskas. Petras Paulavičius, 
Romanas Povilaitis ir Jonas 
Smagurauskas. 

x P r imin imas : Lithuanian 
..Hot L i n e " numer i s : 
708-257-6677. 

DRAUGAS, antradienis, 1990 m. gegužės men. 1 d. 

x „ l a i š k a i l ie tuviams", reli
ginės ir tautinės kul tūros žur
nalas, gegužės numeris pasiekė 
redakciją. Redaguoja Juozas 
Vaišnys, S.J., leidžia Tėvai jė
zuitai. Yra gerų straipsnių ir 
p la t i re l ig in io gyven imo 
kronika. 

x G e d i m i n a s J a t u l i s ieško 
žinių apie savo tėvo Pilypo 's. 
Vinco) brolį Izidorių ir jo šeimą. 
Iz idor ius , t a r n a v ę s ka
riuomenėje Varniuose ir vėliau 
Telšiuose, kapitonas, su šeima 
pasitraukė į V. Vokietiją, vėliau 
į JAV-bes. Izidoriaus žmona 
Rimdeikytė Stasė, sūnus Min
daugas, duktė Gražina. Gedi
mino šeima išvežti į Sibirą 1949 
ir grįžo į Lietuvą 1962. Pilypas 
jau miręs daug metų, bet Gedi
minas norėtų s u r a s t i savo 
gimines. Jo adresas: Statybi
n inkų g-vė 5 - 6 3 , Š i au l i a i 
235409, Lietuva. 

x Dr. E lena L. L i a t u k a s , 
Bethesda, Md., Mikas Česas, 
Downers Grove, 111., John Žeb
rauskas, Chicago, 111., Leonas 
Barauskas, Melrose Park, 111., 
Jadvyga Kregždys, Woodhaven, 
N.Y.. Antanas ir Valė Skri
duliai, Daytona Beach, Fla., 
Jonas Gliosas, St. Petersburg 
Beach, Fla., A. Klimawiez, New 
BufFalo. Mich., už kalėdines kor
teles ir kalendorių ats iutnė po 
20 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x R e g i n a G a i b a v i č i e n ė 
'Kudrevičiūtė; ieško žinių apie 
savo dėdę (tėvo brolį) Vytautą 
Kudrevičių, Romualdo sūnų. 
Gimęs 1932 Užilgų k., Trakų 
raj., 1944 išvyko į JAV-bes. 
Kreiptis: Regina Gaibavičienė, 
Gedimino 127/13. Kaišiadorys, 
Lietuva. 

x Lie tuvių O p e r o s „Meilės 
e l i k s y r a s " paskut inis spek
t a k l i s b u s šį š e š t ad ien į , 
gegužės 5 d. 3 v .p .p . Morton 
Highschool auditorijoj, 2423 S. 
Austin Blvd., Cicero, IL. Auto
busas iš Marquet te Parko iš
važiuos 1 v. p.p. no bažnyčios. 
Pakeliui paims keleivius prie 
Br ighton P a r k o bažnyčios. 
Bilietai gaunami Gifts Inter
na t iona l , Vaznelių prekyboje. 
2501 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-471-1424, šešta
dienį — Kasoje n u o 1 v. p.p. 

(sk) 

x T r a n s p a k p a r d u o d a ir 
s iunč ia V I D E O , VAISTUS, 
DĖVĖTUS RŪBUS, MAISTĄ 
KARGO. Tvarkome palikimus, 
pervedame P I N I G U S . Trans
pak. 2638 W. 69 St., Chicago. IL 
60629. te l . 312^436-7772. 

(sk) 
x S P R A N D I N Ė (palendvi-

ca) , S K I L A N D I S , r ū k y t o s 
d e š r o s aukš tos kokybės į 
Lietuvą - $84.00. T r a n s p a k , 
2638 W. 69 St., Chicago. IL 
60629, te l . 312-436-7772. 

(sk) 

x Lietuvos ke l i aun inkų dė
mesiui . Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki 
niais ar autobusais — skambin
kite į Nev» Yorko kelionių agen
tūrą „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk) 

x I e škoma v e d u s i ų p o r a 
pr iž iūrė t i lietuvių visuomeni
nės veiklos pastatą New Yorke. 
Alga ir butas. Kreiptis raštu: 
DRAUGAS, 4545 W. 63 St., 
Ch icago , IL 60629, Skelb imų 
Skyr iu s , Nr. 2o0. 

(sk) 

x Romas P ū k š t y s p raneša , 
k a d viza j a u g a u t a . Del 
palikimų ir pinigų pervedimo į 
Lietuvą kreiptis dabar. Pasku 
tinė atsiskaitymo diena šiai 
kelionei gegužės 5. T ranspak , 
2638 W. 69 St., Chicago , IL 
60629, tel. 312-436-7772. 
'• (sk) 

x Pa ta i symai . Praėjusio šeš
tadienio ,,Draugo'' numery 7 
psl. Sofijos Jelionienės laiške įsi
vėlė kelios nemalonios klaidos. 
Sakinys. „Laiško autorius, šia
me minėjime pasigedęs įvadinio 
žodžio.. " parašyta „neteisus", o 
turi būti „teisus". Antra: laiško 
autorės žodis ,.homo sovieticus" 
buvo parašytas taisyklingai su 
„c" , o atspausdintas per klaidą 
su „k". Trečia: sakiny: ..Gaila, 
neteko Šiame ... dalyvius gau
b i a n č i u s " , o turė jo bū t i 
„gaubianč iu" . Laiško autorę 
už klaidas atsiprašome. 

x ŽAIBAS p raneša : maisto 
produktai ir vaistai jau Vilniaus 
sandėlyje! Per 10 darbo dienų 
jūsų nurodymu bus pristatyta. 
Nr. 6 mais tas : 5 sv. kumpis, 1 
sv. riešutų sviesto, 5 sv. ryžių, 
1 sv. slyvų, 1 sv. razinų. % gal. 
aliejaus, įvairių pusrytinių 
kruopu (ceTeal), 2 dež. įvairių ar
batų, 2 sv. kavos - 100 dol. Nr . 
7 vaistai i r v i taminai — $115 
dol ŽAIBAS, 9525 S. 79 Ave., 
Hickory Hills. IL 60457. Tel . 
708-430-8090. 

(sk) 

x LIETUVA - VOKIETI
J A . Jums pageidaujant, pri
dėjome papildomą kelione į Lie 
tuvą. rugpjūčio 11 iki rugpjū
čio 22 d.: 10 naktų Lietuvoje, 3 
naktys Vokietijoje. Pilna kaina 
$2,345.00. G.T. INTERNA
TIONAL. INC. (708) 430-7272. 

(sk) 

x VAISTAI \ LIETUVA -
recept in ia i ir nerecept in ia i . 
Persiuntlma^ g a r a n t u o t a s . 
Romas Pūkštys, Transpak. 2638 
W. 69 St . Chicago. IL 60629. 
tel. 312-436-7772. 

<skt 

x Lietusių Prekybos rūmai 
rengia stipendijų banketą s.m. 
gegužės 6 d 5:30 vai. vakaro 
Martiniqoe restorane. Banketo 
metu bus pagerbtas teisėjas An
tanas Valukas. Skambinkite: 
informacijai — David Gaidas, 
vakaro pirm tel. 312-523-0440: 
biliet.ims - Vincą- Samaška, 
tel . 312-735-4722. 

tek) 

Mūsų veiksnių sudaryta delegacija lankėsi pas Chicago miesto merą Richard M. Daley ir prašė, 
kad būtų galimybė iš Lietuvos atvykstantiems pr -esionalams atitinkamose institucijose pasi
tobulinti, pabūti internais. Meras prašymui pritari Iš k. į d.: kun. Antanas Saulaitis, SJ, Daiva 
Meilienė, meras Richard M. Daley, Stasys Balzekas, dr. Petras V. Kisielius. 

x Dal ia Mackialienė, reži
sierė, kultūrininkė. Madeira 
Beach, Fla. , M Gimbutas, 
Topanga, Cal., P. Andrijauskas, 
St. Petersburg Beach, Fla , An
tanas Masionis, Fair Lawn, 
N.J., S. Maurukas, Algonauin, 
111., kiekvienas atsiuntė po 20 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame. 

x Dr. E d w a r d Tallat-Kelp-
ša, Evergreen Park, IU., E. Ri-
bokienė, Brockton, Mass., Jonas 
Kasperaitis, Racine. Wisconsin, 
Elena Mazuraitis, Hot Springs. 
Ark., An tanas Baltrušaitis, 
Downers Grove, 111.. D. Pana
vas, Orland Park. II1., kiek
vienas ats iuntė po 20 doi. už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai dėkojame. 

x Po 10 dol . atsiuntė u ž 
k a l ė d i n e s kor te les , kalen
dorių: Stasys Rudys, B. Selenis, 
J. P. Pažemenas, Stanley Dim-
gaila, S. Grikenis, A. Sturonas, 
Gedas Elvi ra Žemaitis, A. 
Leškys, Rima Balčiūnas, Juozas 
Gaila, Kostas Žalnieraitis. T. C. 
Mikulskis. Labai dėkojame. 

x J u o z a s Skomantas, Be-
ver ly S h o r e s , Ind., Jonas 
Kučinskas. Miami Beach, Fla., 
Gintarė Gečytė, Philadelphia, 
Pa., Manvydas Algirdas, Mil-
ford, Mich., Sisters of t h e 
Immaculate Conception. Put-
nam, Conn., Vytautas Dalinda, 
Dearborn Hts.. Mich.. Stasys 
Šimoliūnas. Detroit, Mich., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
kiekvienas atsiuntė po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Alg iman to Kezio naujo 
fotografijų ciklo „Daugialypės 
kompozicijos'" parodos atidary
mas bus šį penktadienį, gegužės 
4 d. nuo 5-8 v.v. Gilman-Gruen 
galerijoje, 226 W. Superim- St.. 
Chicago. 

(sk^ 

x I e š k a u pusbrol io Juozo 
M a t u k o ir pusseserės Onos 
M a t u k a i t ė s . Jų motina buvo 
Julė Beikutė. Leliūnų apskr.. 
Labeikių km., Utenos raj. Kas 
apie juos žino. prašau rašykite: 
L i t h u a n i a , A n y k š č i a i , 
Ged imino 57, Emilijai Beiku-
tei-Šal tenienei . 

'sk) 

x Nebrang ia i parduodame 
Lietuvoje naujus automobilius 
LADA ir VOLGA, naudotas 

" a m e r i k i e t i š k a s mašinas , 
namus. Keičiame dolerius į 
rublius arba pristatome dolerius 
į Lietuva. Pervedame paliki
mus . Skambin t i : Ąžuo lu i 
312-434-8618. 

(sk) 

CHICAGOJIR APYLINKĖSE 
MEILĖS ELIKSYRO 

ATGAIVA 

G. Donizetti, italas operų 
kompozitorius buvo toks didelis 
talentas, kad sukūrė net 70 
operų. Nors jis mirė 1848 m., bet 
jo operos tebėra gyvos ir vieną 
jų — Meiiės elik.-yras — su 
džiaugsmu stebėjome balandžio 
28 d., statomą Lietuvių operos 
Morton auditorijoje. Nors ši 
opera sukurta daugiau kaip 
prieš pusantro šimtmečio, ji ir 
dabar žiūrovams buvo miela 
atgaiva Pirmą kartą ji buvo pa
statyta Milane 1832 m. 

Lietuvių operos šis pasta
tymas buvo tuo malonesnis, kad 
jame vieton anksč:au buvusių 
kitataučių, dabar dalyvavo šeši 
menininkai iš Lietuvos operos ir 
baleto teatro: keturi tenorai 
papildė vyrų chorą, du solistai 
— baritonas Ar.ydas Mar
kauskas ir tenoras Virgilijus 
Noreika dainavo su mūsų 
Chicagos opero? -olistais. 

Žiūrovų susirinko itin gausiai, 
ne vien iš Chicagos ir apylinkių, 
bet buvo ir iš tolimesnių vietų, 
net iš Kanados :r besisvečiuo
jančių iš Lietuvos. 

Pažymėt ina , kad operos 
spektaklis būvu pradėtas Lie
tuvos himnu. 

Žiūrovus maioniai stebino di
dingas, tikroviškos, greit pa
keičiamos dekoracijos, kurios 

x P r a n e š a m e , kad Balt ic 
Blossoms gėlių parduotuve bus 
uždaryta balandžio 29. 30 ir 
gegužes 1 bei 2 d. Parduotuvė 
bus vel atidaryta gegutės 3 d., 
ketvirtadienį. 

(sk) 

x Kun. dr. K. Trimako kny
gos ..Ieškančiom pėdsakai" 
sut iktuvės — penktadienį, 
gegužės 4 d.. 6:30 v.v. Padėkos 
Mišios Jėzuitu koplyčioje; 7:30 
v.v. — Jaunimo centre progra
ma su pasisakymais pasau
liečio, kunigo, motinos, jaunimo 
bei Lietuvos požiūriu. 

x V y t a u t a s J . S t a t k u s , 
North Riverside. 111.. knygos au
torius „Lietuvos ginkluotos pa
jėgos" (1918-1940), kurią išleido 
Vydūno Fondas ir ją galima 
gauti ..Drauge už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
20 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x A l b e r t a s M i s i ū n a s , 
Detroit , Mich , visuomeni
ninkas, lietuviškos spaudos 
bendradarbis, už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė 20 
dol. auka ir palinkėjo „Draugo 
redakcijai ir administracijai bei 
bendradarbiams d.irbingu 1990 
metų. Nuoširdus ačiū už viską. 

x I r ena Alantas, Redford 
Twp , Mich , Zigmas Krasaus
kas. Niceville. Fla., Bronė Na
vickas, Wisc. Delis. Wisc., A. 
Masaitis. Dearborn, Mich., 
Jonas Bakan. W0rcester. Mass., 
Petras Dirda. Oak Lawn. M - A. 
B Jocas, Santa Monica. Cal.. 
George Sugintas, Oak Lawn. 
111.. kiekvinas atsiuntė po 20 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame 

kai ir atitinkami kost iumai, 
buvo nuomojami iš Maspeth, 
N.Y. Pat i opera skambi, melo-
dnga, intriguojanti, komiška su 
savo romantinėmis varžybomis 
tarp seržanto ir kaimo vaikino 
dėl turtingos ūkininkaitės, įsi
jungiant ir apsukriam pelna-
gaudžiui dr. Dulcamara, eliksy
ro pardavėjui. 

Atvykusius žiūrovus iš kar to 
sudomino patraukliai skambi 
uvertiūra, atliekama pajėgaus 
simfoninio orkestro su arti 40 
muzikų, profesionališkai panau
dojančių smuikus, violas, cello, 
basus, fleitas abojus, klarnetus , 
basūnus, prancūziškus ragus, 
tr imitus, trambonus, t impaną, 
arfą, mušamuosius. 

Operos choras šiam pasta
tymui sąžiningai pasiruošęs. Ar
ti 60 dainininkų rūpestingai dir
bo vadovaujami chormeisterės 
Audronės Simonaitytės-Gaižiū-
nienės, akompaniatoriaus muz. 
Manigirdo Motekaičio. Gausiai 
gyvumo įnešė New Yorko ir 
kitų operų režisierius. 

Melodingu balsu ir įsijautusią 
vaidyba pasireiškė primadona 
Audronė Simonaitytė-Gaižiū-
nienė. Ypatingai gausių ovacijų 
susilaukė Lietuvos operos solis
tas Virgilijus Noreika (kaimo 
vaikino vaidmeny). Lietuvos 
solistas Arvydas Markauskas 
žavėjo publiką vaidyba, kas ser
žanto vaidmeny lengviau įvyk
doma, bet ir balsas pajėgus, iš
lavintas. Klastingo pardavėjo to 
meilės eliksyro vaidmeny sol. 
Arnoldas Voke t a i t i s buvo 
p a t r a u k l u s savo b a l s u ir 
komiškai l inksma vaidyba. 
Visoj šioj'solistų grupėje darniai 
derinosi garvastinga sol. Marga
rita Momkienė. Su tokiais solis
tais, pasiruošusiu operos choru, 
simfoniniu orkestru, operos 
pastatymas švytėjo profesio
nališku atspalviu, ypač taikliai 
vedant dirigentui Alvydui Va-
saičiui. 

Publika skirstėsi džiaugda
masi šiuo ypatingu mūsų operos 
laimėjimu. 

Didžios pagarbos verti mūsų 
operos entuziastai valdybos 
nariai: pirm. R. Korzonas, pirm. 
pavaduotojas L. Bildušas, sekr. 
G. Končienė, ižd. Alb. Smolins-
kas, vicepirmininkai V. Mom-
kus, V. Aukštuolis, E. Rūkštely-
tė. R. Valdukaitis. Su grimu ir 
perukais talkino J . Balutis ir 
Ed. Meekin. Pažymėtinas ir 
svarbus rašytojo St. Santvaro 
įnašas, parūpinant sklandų to 
F. Romani libreto vertimą. 

Toks operos pastatymas ne

būtų įmanomas be gausių me
cenatų. Zota ir Ged. Mickevičiai 
parūpino 2,500 dol. Illinois 
menų taryba arti 2,500, atsirado 
daug tūkstantininkų, gausiai 
šimtininkų ir kitų, bet mūsų lie
tuviškoji opera to pilnai užsi
tarnauja. 

Be suminėtų dviejų Lietuvos 
operos solistų, dar talkininkavo 
Lietuvos operos choro dalyviai: 
V. Lazauskas, D. Paulavičius, 
R. Povilaitis, J. Smaguriauskas. 

Dar vienas šios operos spek
taklis įvyks šeštadienį, gegužės 
5 d. 3 v. p.p. toj pačioj Morton 
mokyklos auditorijoje, 2423 So. 
Austin Blvd., Ciceroje. 

J u o z . P r . 

L IETUVOS M I N I S T E R Ė S 
P I R M I N I N K Ė S 
BELAUKIANT 

Vliko komisijos, ryšiams su 
nepriklausoma Lietuva (dar 
okupuota) studijuoti, ir Alto 
Politinės komisijos posėdyje, 
1990.IV.26 Chicagoje, buvo 
svarstyta išeivijos ta lka Lietu
vai ir jos vyriausybei: išeivijos 
lietuvių delegacijų siuntimas 
pas valstybių vyr iausybes , 
kurios sudaro Jungtines tautas; 
ekonominės pagalbos Lietuvai 
šaltinių ieškojimas, Balfo ir 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
talkos galimybė Lietuvai; Lietu
vos klausinio iškėlimas per 
Busho-Gorbačiovo susitikimą. 

Posėdyje priimtas pageida
vimas, kad 1990.rV.l Washing-
tono Konferencijoje sudaryta 
Lietuvių Išeivijos veiksnių 
taryba sušauktų posėdį dar 
prieš Busho-Gorbačiovo susi
tikimą, visų tų klausimų svars
tymui. Posėdžiui palanki data 
būtų D. G. ministerės pirmi
ninkės atvykimas į Ameriką. 
L.I.V. Tarybos n a r y s La
zauskas įgaliotas tuo reikalu 
susisiekti su kitais Tarybos na
riais. 

Buvo užgirtas, Alto ir JAV LB 
atstovų pas Chicagos burmistrą 
pasiektas, Klaipėdos ir Chica
gos miestų „seserystės" projek
tas , vykdytinas kuo greičiau. 

Posėdyje dalyvavo K. Burba, 
T. Blinstrubas, K. Eringis, G. 
Lazauskas , A. Kalan ta , P. 
Narutis, V. Statkevičius, Pr. 
Povilaitis, M. Valiukėnas. 

P . N. 

AKADEMINIS SKAUTU 
SĄJŪDIS 

Naujai išrinkta Akademinio 
Skautų sąjūdžio Chicagos sky
riaus valdyba fil. kun. Juozas 
Vaišnys — pirmininkas, fil. 
Algis Stepaitis — vicepirmi
ninkas, t.n. Vida Milavickienė 
— iždininkė, fil. R i t a Li-
kanderytė — sekretorė ir fil. 
Jolanda Kerelienė — renginių 
vadovė. Vasar io 19 buvo 
sušaukta sueiga, kurioje daly
vavo ir pašnekesį pravedė Nijolė 
Sadūnaitė. Kovo 17 d. įvyko 
sueiga — pietūs Tautiniuose 
namuose. 

Ją pravedė fil. J. Kerelienė, 
kuri pasveikino susirinkusius ir 
pakvietė skyriaus pirmininką 
fil. kun. Juozą Vaišnį, SJ, 
sukalbėti invokaciją. Po invoka-
cijos sueigos vadovė prisegė fil. 
J. Vaišniui gėlyte, visų susi
rinkusių vardu pasveikindama 
artėjančių vardinių proga. Atsi
rado ir daugiau Juozų bei Vilijų 
(vardinės kovo 18 d.), ta i visiems 
solinezantams sugiedojom Il
giausių metų. 

Po vakarienės su įdomumu 
klausėmės fil. Rūtos Pau-
perienės įspūdžių iš Lietuvos. J i 
daug ką galėjo papasakoti, kaip 
t u r i s t ė ir kaip ke l ionių 
agentūros vedėja. Tik 6 dienoms 
praėjus nuo Nepriklausomybės 
paskelbimo atstatymo, nuotaika 
visų buvo gana pakili ir optimis
tiška. Fil. Rūtos pašnekesys vis 
buvo pertraukiamas — kiek
vienas turėjo ką nors įdomaus 
pridėti ar paklausti. Visiems 
rūpėjo kelionės į Lietuvą įspū
džiai. Ar važiuosim, ar gausim 
vizas, ar krato, ką vežti, ko ne
reikia, kaip su pinigų keitimu, 
kiek galima įvežti, ir pan. 

Ilgai kalbėjo Rūta, ilgai mes 
ją klausinėjom, ir turbūt dar il
gai būtumėm kalbėję, tačiau 
laikrodžio rodyklės negailes
tingai skubėjo nakties gilumon. 

Už įdomų pasakojimą gražią 
gėlę fil. Pauperienei įteikė fil. 
Kerelienė. Ssusirinkę filisteriai 
ir jų šeimų nariai buvo labai 
patenkinti sueiga ir pageidavo 
dažniau tokių suėjimų. Kiek 
teko nugirsti iš valdybos, panaši 
sueiga yra planuojama gegužės 
mėnesio pradžioj. 

Al. L ikande r i enė 

x Ona Rugelienė, Maywood. 
111., „Draugo" garbės prenu-
meratorė, nuoširdi rėmėja, pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams su 30 dol. auka dienraš
čiui ir 20 dol. pridėjo už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Nuoširdus ačiū. 

DAR I Š LB P O S Ė D Ž I O 

Ina Bertulytė-Bray, Seattle, 
WA LB pirmininkė, buvo viena 
iš dalyvių JAV LB visuomeni
n ių darbuoto jų posėdyje 
balandžio 22 d. Iš Washington, 
D.C., atvyko JAV LB būstinės 
vedėja Asta Banionytė ir JAV 
LB KV Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkas Arvydas 
Barzdukas. Posėdyje buvo as
m e n i š k a i a r r a š t u r ep re 
zentuojamos įvairios LB apylin
kės JAV rytuose, vidurvaka-
r iuose , ir vaka ruose . Wa-
shingtono būstinė palaiko ry
šius su maždaug tuzinu miestų 
Lietuvių Bendruomenės veik
liom apylinkėm —jose gerai or
ganizuota politinė ir visuomeni
nė veikla. Washingtono būstinė 
pasidalina žiniomis su įvairio
mis apylinkėmis per savo naujai 
įkurtą žiniaraštį „Žarijos", ku
r ios p i r m a s n u m e r i s išėjo 
vasario mėn. Be to, keli lietuvių 
radijo valandėlių vedėjai veda 
nuolat inius kas savait inius 
pasikalbėjimus su JAV LB 
Washingtono būstine. J a u yra 
buvę ir dar bus spaudos konfe
rencijų su valdžios pareigūnais, 
Amnesty International atsto
vais ir kitais. Reikia rast i pa
trauklių temų su JAV valdžios 
bei ki tų organizacijų parei 
gūnais, su jais susitikti, juos in
formuoti apie reikalus Lie
tuvoje, susilaukti jų paramos ir 
apie visą tai vėl atreportuoti 
l i e tuv ių v i suomene i . Tai 
nelengvas uždavinys, ypač jei 
girdima nusiskundimų, kad 
„mes lietuviai nieko nedarome" 
ir pan. 

CHICAGOS ŽINIOS 

VĖLIAVA „ M E N E " 

Chicagos Meno inst i tutas , 
turėjęs nemalonumų su vieno 
s tudento „meno k ū r i n i u " , 
kuriame JAV vėliava buvo iš
tiesta ant grindų, šiemet nepri
ėmė į parodą vieno studento 
darbo, kur vėliava irgi ištiesta 
an t grindų. Artėjant prie at
vertos knygos, lankytojams 
palikt savo įrašą, tektų užsistoti 
ant vėliavos. 

SOCIALINIO 
DRAUDIMO Į S P Ė J I M A S 

Socialinio draudimo įstaiga 
paskelbė, kad je igu nebus 
pateikiamas t ikslus pensiją 
gaunančio adresas, tokiam bus 
sustabdytas čekių siuntimas. 
Per 1989 m. net daugiau kaip 
100,000 siųstų čekių grįžo, nes 
laiku nebuvo praneštas tikslus, 
pakeistas adresas. 

NUOMA SUSIMETĖLIAMS 

Illinois teismas nusprendė, 
kad namų savininkas gali at
sisakyt nuomot butą be santuo
kos gyvenan t i ems susime-
tėliams. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzic Avenue 

Chicago, IL €0(09 
Tel . (1-312) 776-8700 

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

m 


