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Kopenhagoje:

Lietuva Helsinkio 
konferencijoje

Pabaltijo respublikų prašymas 
Nemalonūs klausimai Amerikos delegatui

Kopenhaga. 1990 m. birželio 
9 d. Tęsiame toliau Gintės Da- 
mušytės pranešimą — reportažą 
iš Danijos sostinės, kurioje 
vyksta Antroji žmogaus teisių 
konferencija, dalyvaujant 35 
valstybėms.

III

Kopenhaga. 1990 birželio 9. 
(LIC) — Vakar Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos respublikų Užsienio 
reikalų ministrai kalbėjo apie 
Pabaltijį ir Helsinkio procesą 
specialiai sukviestoje konferen
cijoje praneša LIC iš Kopenha
gos.

Į pabaltiečių pasaulinės 
tarybos spaudos konferenciją, 
kurią suorganizavo ir pravedė 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės atstovė Gintė Damušytė 
iš Lietuvių Informacijos centro, 
suplaukė maždaug pusantro 
šimto korespondentų ir delegatų 
į Bella Center, kur vyksta 
CSCE (Conference on Security 
and Cooperation in Europe) kon
ferencija. Dalyvių skaičius net 
viršijo susirinkusius į prieš porą 
dienų įvykusią JAV Valstybes 
sekretoriaus J. Baker konfe
renciją! Pabaltiečių spaudos 
konferenciją tuo tarpu globojo 
JAV delegacija. Pažymėtina ir 
tai, kad žengiant į konferenci
jos auditoriją, ministrus sutiko 
Islandijos delegatas, kuris kiek
vienam perdavė asmeniškus lin
kėjimus nuo Islandijos Užsienio 
reikalų ministro Jon Baldvin 
Hannigalsson ir jiems įteikė jo 
konferencijos atidaryme pasa
kytą kalbą.

Konferencijos įžanginį žodį 
tarė JAV delegacijos narys, į ją 
įtrauktas kaip visuomeninės 
organizacijos atstovas, estas 
Maido Kari. Latvis Gunars 
Meierovics, Pasaulinės pabal
tiečių tarybos pirmininkas, 
perskaitė šios išeivijos 
koalicinės grupės pareiškimą, 
akcentuojantį tris pagrindinius 
pageidavimus CSCE nariams:
1) pripažinti de facto Pabaltijo 
kraštų vyriausybes, 2) pasmerk
ti ekonominę blokadą Lietuvoj 
ir raginti TSRS ją panaikinti; 3) 
iškelti ir paremti Pabaltijo 
kraštų dalyvavimą Helsinkio 
procese.

Estijos Užsienio reikalų 
ministras Lennart Meri davė 
istorinę Pabaltijo apžvalgą, 
išryškindamas šių trijų vals
tybių demokratinę tradiciją 
prieš sovietų okupaciją.

Raudonas pasas
Lietuvos Užsienio reikalų 

ministras Algirdas Saudargas 
plačiau palietė ekonominės blo
kados pasekmes, pranešdamas, 
kad Ignalinos atominė jėgainė 
nustojusi veikti ir kad benzino 
bei alyvos rezervai Lietuvoj bai
giasi. Jis perskaitė ištrauką iš 
vienos motinos laiško, jautriai 
apeliuojantį gelbėti jos 11 m. 
cukralige sergantį sūnų, ku
riam dėl blokados trūksta in- 
sulino.Saudargas pridūrė, kad 
dalyvaujant žmogaus teisių ir 
žmogiškumo konferencijoj, jam 
sąžinė neleidžia tylėti apie šiuos 
gyvybiškus pavyzdžius, tvir
tindamas, kad, kalbant apie blo
kadą, „negalima jų matuoti 
pagal vien alyvos rezervus, o

reikia galvoti apie rimtus 
žmonių sunkumus”. Jis ta pačia 
proga padėkojo CSCE konferen
cijai už svečio statusą, pirštu 
rodydamas į atlape prisegtą 
žalią įėjimo pasą, be kurio į pa
talpas neįmanoma įžengti. 
„Tačiau kokia ironija”, sakė jis, 
„kad mes pabaltiečiai, bandę 
tiek metų numesti raudono paso 
jungą, dabar veržiamės jį 
pakeisti nauju raudonu pasu” — 
tai yra raudonu pasu, kurį 
nešioja visi konferencijos dele
gatai.

Latvio žodis
Janis Yurkans, Latvijos Už

sienio reikalų ministras, tikino 
klausytojus, kad Vakarų vals
tybių interesus sustiprintų Pa
baltijo kraštų nepriklausomybė. 
Be jos bendras Europos namas 
nestovės ant tvirto pagrindo. 
Vakarai turi remti demokrati
nius procesus, o nesudėti visas 
politines viltis į Gorbačiovo 
asmenį. Yurkans išdėstė skir
tumus tarp Pabaltijo kraštų, 
išryškindamas keblią Latvijos 
demografinę sudėtį, užbaigda
mas mintim, kad Latvija aiškiai 
stoja už lygias teises visom 
tautinėm grupėm respublikoje.

Pasipylė korespondentų 
klausimai iš auditorijos: Ar 
Estija, Latvija ir Lietuva prašys 
stebėtojo statuso Kopenhagos 
konferencijoje?

Taip, buvo atsakymas. Minis
trai atskirai paruošė ir po 
spaudos konferencijos įteikė po 
kreipimąsi CSCE konferencijos 
sekretoriui, prašant suteikti 
stebėtojo statusą Kopenhagos 
konferencijoj. Šie trys prašymai 
buvo papildyti jungtinių Balti
jos Tarybos kreipimusi įtraukti 
Pabaltijo kraštų CSCE narystės 
klausimą į numatytą Paryžiaus 
suvažiavimo darbotvarkę. Pary
žiaus suvažiavimas įvyks š. m. 
gruodžio mėn.

Žurnalistų klausimai
Danijos televizijos atstovas 

klausė, ar Pabaltijo Taryba už
megs glaudesnius ryšius su 
Šiaurės Taryba (Nordic Coun
cil). Yurkans pažymėjo, kad 
Pabaltijis trokšta įeiti į Europos 
kraštų bendriją, kuriai vienu 
laiku priklausė. „Mes norime, 
kad Europa mums ištiestų 
ranką sugrįžti namo, nes iš tų 
namų ne savo noru buvom jėga 
pagrobti. O dabar matom, kad 
Baltijos jūra ne vien mus skiria, 
o ir jungia...”

Užsienio korespondentai itin 
domėjosi Lietuvos ekonomine 
padėtim. Paklaustas kaip ilgai 
Lietuva galės išlaikyti blokadą, 
Saudargas apskaičiavo ištek
lius, nušviesdamas, kaip sten
giamasi blokadą įveikti. Viena 
iš salės pranešė, kad jos ats
tovaujama žmogaus teisių orga
nizacija ateinančią savaitę į 
Lietuvą siunčia stambesnį hu
manitarinės pašalpos krovinį.

Net tris kartus koresponden
tai — danas, anglas ir kana
dietė — klausė, ar JAV, 
globodama šią konferenciją, 
išreiškia pripažinimą Pabaltijo 
vyriausybėm. JAV delegacijos 
atstovas pakartojo pabaltie- 
čiams dažnai girdimą bei gerai 
žinomą JAV liniją: Amerika 
niekad nepripažino Pabaltijo

Britanijos ministerė pirmininkė Margaret Thatcher, pabaigusi pasitarimus 
su Sovietų prezidentu M. Gorbačiovu Kremliuje, atvyko į Ukrainą ir Ki
jevo mieste dalyvavo Ukrainos Parlamento sesijoje. Ukrainiečiai, tautinės 
Ukrainos puoselėtojai ir veikėjai, ją pasitiko apsirengę tautiniais rūbais 
ir padėkojo jai už nuolat jos keliamą antikomunistinę ideologiją.

Paminėtas vyskupo 
Vincento Brizgio jubiliejus

Chicago. Birželio 10 d. — Čia 
buvo iškilmingai paminėtas 
išeivijos vyskupo Vincento 
Brizgio auksinis jubiliejus.

Procesijoje į švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią 3 vai. popiet atvyko 
jubiliatas vyskupas, dalyvau
jant Chicagos arkivyskupui 
kard. Joseph Bernardinui ir 
dvylikai vyskupų. Garbės sargy
bą sudarė ateitininkų, skautų ir 
vyčių jaunimas bei uniformuoti 
Kolumbo vyčiai. Žengiant į baž
nyčią, parapijos choras giedojo 
,,Ecce, sacerdos magnus”. 
Konceliabracijoje dalyvavo visi 
vyskupai ir 40 kunigų. Pamoks
lą pasakė vysk. P. Baltakis. 
Buvo iškilmingai nešamos 
aukos, kurių prasmę apibūdino 
Jadvyga Damušienė. Šv. Mišių 
pabaigoje kardinolas tarė savo 
žodį ir įteikė specialų raštą 
vyskupui Brizgiui, kurį atsiuntė 
Šventasis Tėvas popiežius Jonas 
Paulius II.

Parapijos choras puikiai 
atliko savo pasirinktas giesmes. 
Duetą atliko solistės Margarita 
Momkienė ir Genovaitė Mažei
kienė. Po pamaldų Marijos 
mokyklos salėje įvyko akademi
ja, kurios metu buvo išreikšti 
sveikinimai jubiliatui ir paties 
jubiliato žodis. Meninę progra
mą atliko Lietuvos Vyčių 
choras, diriguojamas Fausto 
Strolios, sol. Algirdas Brazis, 
smuikininkas Herkulis Strolia, 
akompanuojant Robertui 
Mockui. Plačiau apie akademiją 
ir kitas iškilmės dalis bus para-

kraštų prievartinio įjungimo į 
TSRS sudėtį. Taškas. Salėje 
šurmulys. Estas ministras dar 
paaiškino, kad jo respublika kol 
kas neieško pripažinimo, „nes 
mes dar esame pereinamajame 
laikotarpyje”.

(Bus daugiau)

šyta vėliau. Šiom iškilmėm 
pravesti buvo sudarytas didelis 
komitetas, kuriam vadovavo pa
rapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas ir inž. Antanas Ru
dis, dalyvaujant 45 organi
zacijoms.

Vyskupas Vincentas Brizgys,
praėjusį sekmadienį paminėjęs savo 
vyskupystės 50 metų jubiliejų.

Armėnų auka Lietuvai
Palanga. — Prieš pusantrų 

metų čia buvo atvežti po įvyku
sio Armėnijoje žemės drebėjimo 
vaikai su motinomis. Gal tūks
tantis žmonių. Jie buvo apgy
vendinti „Gintaro” ir „Nerin
gos” poilsio namuose. Dabar į 
savo gimtinę sugrįžo paskutinė 
nuo to žemės drebėjimo nuken
tėjusiųjų grupė. Išvažiuodami į 
Jerevaną, armėnai per savo 
bendrijos pirmininką Mchtaria- 
ną padėkojo „Lietuvai už šilumą 
ir nuoširdumą”. Armėnų bend
rija turėjo palikti Palangą, nes 
savo keliu buvo įsakyta iš 
Maskvos grįžti į namus. Bet ten 
daugelis neturės kur prisiglaus
ti, praneša spaudoje žurnalistas 
Gediminas Pilaitis. Išvažiuo
dami armėnai į Lietuvos bloka
dos fondą pervedė 10 tūkstančių 
rublių.

LIETUVOJEt . .
— Lietuvos Respublikos užsie

nio reikalų ministerio pavaduo
tojas Valdemaras Katkus birže
lio 1 d. susitiko su Australijos 
ministeriu pirmininku R. Houk, 
kuris pažadėjo ir toliau remti 
Lietuvą tarptautinėje plotmėje. 
Jis pasisakė už humanitarinės 
pagalbos suteikimą Lietuvai.

— Mažeikių naftos perdir
bimo įmonę sustabdžius, trys 
tūkstančiai žmonių liko be dar
bo. Šiems žmonėms vienintelis 
pragyvenimo šaltinis buvo jų 
darbas gamykloje.

— Panevėžio rajone lankėsi 
Baltarusijos Smargonio rajono 
ūkio vadovų grupė, kuri 
pažadėjo padėti Panevėžio 
žemdirbiams blokados sąly
gomis.

— „Tiesa” Lietuvos gyven
tojams praneša, jog Baltiesiems 
rūmamas buvo įteikta peticija 
su daugiau kaip šimtu tūkstan
čių parašų, prašant JAV pripa
žinti Lietuvos Respubliką ir jos 
vyriausybę bei pasmerkti Sovie
tų Sąjungos vykdomą blokadą.

— Juozas Gaižiūnas yra Vil
niaus universiteto politinės eko
nomijos katedros docentas. 
Neseniai buvo išspausdinta 
jo knyga „Nacijos tapsmas: 
lietuvių tauta istorijos ir dabar
ties kryžkelėje”.

— Lietuvos Raudonojo 
kryžiaus atstovai Londone gavo 
iš P. Girnio pirmą 500 svarų 
sterlingų auką Lietuvos dar
bams paremti, rašo „Europos 
lietuvis”.

— „Gimtasis kraštas” pra
neša, jog iš Londono gauta žinia, 
kad šių metų 33-sios Derby 
arklių lenktynių loterijos pelnas 
yra skiriamas Lietuvos Katali
kų Bažnyčiai. Ši parama 
būsianti perduota Lietuvos 
vyskupų konferencijai.

— Šeduvoje Sąjūdžio skyrius 
organizuoja birželio 14 d. savo 
rezistencijos kovotojų palaikų 
perkėlimą į kapines po iškilmin
gų pamaldų bažnyčioje.

Pabaltijo pasitarimai 
Maskvoje

Vilnius. Birželio 11 d. — 
Baltijos šalių atstovai praneša, 
kad sovietų prezidentas Michai
las Gorbačiovas sutiko pasitar
ti su Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos prezidentais dėl jų ėjimo į 
nepriklausomybę. Atstovai nu
rodė, kad visų trijų šalių 
Aukščiausiųjų tarybų pirmi
ninkai rytoj dalyvaus pokal
biuose su prezidentu Gorbačio
vu Maskvoje.

Tuo tarpu Lietuvos Respubli
kos ministerė pirmininkė Kazi
miera Prunskienė Maskvoje, 
kaip VOA pranešė, tariasi su 
Sovietų Sąjungos ministrų 
tarybos pirmininku Nikolajumi 
Ryžkovu Lietuvos nepriklauso
mybės klausimais. Pranešama, 
kad ministrė pirmininkė Pruns
kienė pateiks vėliausius Aukš
čiausiosios Tarybos pasiūlymus, 
siekiant išspręsti Lietuvos ginčą 
su Maskva. Kaip žinia, sovietų 
vadovas Gorbačiovas reikalauja 
Lietuvos atsisakyti, arba įšal
dyti nepriklausomybės deklara
ciją. Lietuvos vadovybė yra 
pasiūliusi įšaldyti įstatymus, 
įtvirtinančius nepriklausomy
bės atstatymo deklaraciją, 
tačiau ir toliau atsisako liesti 
patį kovo 11 aktą.

Vakarų valstybės spaudžia 
Maskvą išspręsti Lietuvos klau
simą, kurį prezidentas Bushas 
yra pavadinęs dygliu sovie- 
tų-amerikiečių santykiuose.

Rusijos Respublika — 
nauja Gorbačiovo 

problema
Jelcinas ruošia suverenumo įstatymą

Maskva. Reuterio žinių 
agentūra plačiai informuoja, jog 
Rusijos Federacija, didžiausia, 
labiausiai galingiausia Sovietų 
Sąjungos respublika, praėjusį 
penktadienį paskelbė, kad Rusi
jos įstatymams bus teikiama 
pirmenybė prieš Sovietų įstaty
mus. Tegalios tik tas įstatymas, 
kuris nesipriešins Rusijos 
Respublikos įstatymui.

Balsavimo metu 544 depu
tatai pasisakė už tokį pakei
timą, o 271 prieš. Tai panašus 
žingsnis į Pabaltijo respublikų 
kelią nepriklausomybėn. Tas 
dokumentas pavadintas „Rusi
jos Federacijos suvereniteto 
planu”. Jis skelbiamas vyriau
siuoju konstituciniu dokumen
tu r ^spublikoje. Juo suspen
duojami visi Sovietų įstatymai, 
kurie priešinasi respublikos 
parlamento nutarimams. Tai 
smūgis prez. Gorbačiovui, kuris 
nori išlaikyti dabartinę sąjungą. 
Suteikiama teisė vetuoti nepri
imtiną Kremliaus įstatymą. Su
daryta komisija „nušlifuoti 
kalbai” dokumento tekste. Jo 
galutinis priėmimas bus šią 
savaitę.

Rusų bendri tikslai
Bet šiai rezoliucijai trūksta 

dviejų trečdalių balsų, kurie yra 
reikalingi pilname Parlamente, 
kad galėtų pakeisti Rusijos 
konstituciją, tad abejojama, ar 
pavyks surinkti tiek balsų. 
Gorbačiovas darys viską, kad 
kai kurie deputatai nebalsuotų 
už tą planą. Todėl ir tas doku
mentas buvo pavadintas tik 
„planu”. Spaudos konferencijoje 
Gorbačiovas pasakė nemanąs, 
kad „Rusijos parlamentas 
padarytų tokį žingsnį prieš So
vietų Sąjungos konstituciją”. Be 
to, jis pasakė, jog „mes turime 
bendrus tikslus ir uždavinius”, 
kalbėdamas apie Boris Jelcino 
akciją.

Rusijos Federacija, kuriai 
dabar vadovauja Boris Jelcinas, 
turi maždaug 160 milijonų gy
ventojų, o visoje Sovietų Są
jungoje esama 280 milijonų 
žmonių. Rusijos suverenumas 
yra pagrindinis punktas Jelcino 
platformoje. Jis pasisako už 
žemės ūkio pervedimą į 
privačias rankas ir respubliko
je esančias alyvos bei dujų ir 
benzino gaminimo įmones ati
duoti taip pat individualioms 
kompanijoms, o tai yra prieš 
dabartinę federalinę konstitu
ciją. Jelcinas pranešė esąs prie
šingas Sovietų vyriausybės 
ekonominiam planui, į kurį įei
na kainų padidinimas duonai ir 
kitiems maisto produktams. 

Lemtingas balsavimas 
Politiniai komentatoriai 

mano, jog Jelcinui bus sunku 
valdyti Rusiją, nes jis gavo tik 
truputį daugiau kaip reikalau
jama — pusę balsų. Praėjusią 
savaitę priimtas dokumentas 
dar nėra įstatymas, bet tik 
planas, kuris bus vykdomas, jei 
pritars du trečdaliai deputatų. 
Kelios respublikos jau yra 
pasisakiusios už veto teisę savo 
konstitucijoje, įskaitant ir Pa
baltijo respublikas, tačiau 
niekas netikėjo, kad tiek daug 
deputatų pasisakys už suvere
numą. Rusija turi tris ketvirta
dalius visos Sovietų teritorijos 
— nuo Europos iki Pacifiko.

Kai buvo paskelbti balsavimo 
rezultatai, tai Rusijos deputatai 
sustoję plojo ir sveikino vienas 
kitą. Deputatai, kurie balsavo 
už suverenumą, pasižadėjo dirb
ti, kad ir prieš balsavusieji pa
keistų savo nuomonę ir balsuo
tų už konstitucinį pakeitimą.

Lietuvos prezidentas Vytau
tas Landsbergis mielai sutiko 
Rusijos deklaraciją. „Mes tą 
padarėme prieš metus... Šis pro
cesas nebus sustabdytas. Tai 
tęsis. Moldavija jau eina ta 
kryptimi, Transkaukazo res
publikos, Ukraina ir dabar 
Rusija veikia įtikinančiai”. Tai 
padeda tiems, kurie jau pana
šiai padarė ir yra dabar 
persekiojami”, kalbėjo jis. 
„Atrodo, kad mes buvome tei
sūs”. Landsbergis sakė, jog 
teorijoje Sovietų Konstitucįja 
suteikia visoms 15 respublikų 
suvenerias teises, tačiau tai yra 
tik ant popieriaus.

Gorbačiovo pasitikėjimas
Sovietų prez. Gorbačiovas vis 

daugiau kritikuojamas už savo 
ekonominius planus. Kitą 
mėnesį turi būti Komunistų 
partijos kongresas. Ar Gorba
čiovui pavyks išlaikyti vieną 
Komunistų partiją, priklausys 
nuo to, ką jis per tą mėnesį dar 
atliks. Jo populiarumas yra 
daug mažesnis pačioje sąjun
goje, negu užsienyje. Gorba
čiovas, kuris kalbėjo kartu 
bendroje spaudos konferencijo
je su Britanijos ministere pir
mininke M. Thatcher, pasakė 
netikįs, kad Rusijos Federacija 
norėtų susikirsti. Absoliučiai 
tikiu, 100% esu tikras, kad 
Rusijos Aukščiausioji taryba 
nepatvirtins bet kokio įstatymo, 
kuris kenktų naujai besivy
stančiai respublikų federacijai”.

Įdomiausia, jog „Tasso” žinių 
agentūra pranešė, kad Ukrai
nos parlamente susiorganizavo 
nauja grupė — „Liaudies 
taryba”, kuri nori pravesti 
panašų nutarimą kaip Rusijos 
deklaracija. „Tassas” sako, jog 
tai naujai grupei Ukrainos 
parlamente priklauso visi tau
tiniai ukrainiečių deputatai 
kartu su liberalais. Jie atvirai 
kalba, kad Ukraina turi būti 
suvereni respublika ir kad 
reikia panaikinti Sovietų 
įstatymus, iškeliant Ukrainos 
įstatymus. Ukrainos teisininkai 
studijuoja naujų įstatymų pro
jektus, kurie tikrai nesutaps su 
Sovietų Sąjungos Konstitucija.

Bet toje pačioje spaudos kon
ferencijoje Gorbačiovas pasakė 
manąs, jog Rusijos žmonės 
„netoleruos tokios situacijos, 
kur vienas asmuo stums iuos i 
susirėmimą”, turėdamas minty
je Jelciną.

KALENDORIUS

Birželio 12 d.: Kristijonas, 
Dovė, Rūta, Ramūnas, Uosis, 
Vilma.

Birželio 13 d.: Antanas, 
Akvilina, Kunotas, Skalvė.

ORAS CHICAGOJE

Saulės teka 5:15, leidžiasi 
8:26.

Temperatūra dieną 861., na’ 
tį 64 1.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. Califomia Avė., Chicago, III. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

TIK IŠMINTINGASIS 
STROPIAU SAUGOSI 

PARALYŽIAUS
Vienos kūno pusės paraly- 
žiaus-stroko pasekmių — pvz. 
kalbos netekimo — dažniausiai 
galima išvengti, išmintingu 
gyvenimu bėgant šiai negerovei 
už akių. Bet ją gavus, teks gydy
tis, nors tai tik ribotai pagelbės.

Dabartinė mediciniška tiesa

Kas penktas stroką gavęs 
žmogus (20%) jį gauna dėl to, 
kad plyšo cholesteroliu priskre- 
tusios arterijos smegenyse. 
Tada šalimais plyšimo esančios 
smegenų celės yra užlietos 
krauju ir tame stovyje sunyks
ta, negaudamos deguonies ir 
stokodamos maisto. Tuomet 
visoje vienoje kūno pusėje atsi
randa paralyžius, žiūrint kurio
je smegenų pusėje arterija plyšo.

Nervai į kūną išeina iš 
smegenų. Tačiau dar smegeny
se, vienos smegenų pusės nervai 
susikryžiuoja su kitos pusės ner
vais. Todėl kūno paralyžius esti 
kitoje kūno pusėje, o ne toje 
pačioje, kurioje plyšo smegenyse 
arterija. Kalbos centras yra kai
rioje smegenų pusėje, todėl 
sužalojus kairę smegenų pusę — 
jos dalį, paralyžius gali gautis 
dešinėje pusėje kartu su kalbos 
sutrikimu.

Plyšta beveik visada tik vie
noje smegenų pusėje arterija ir 
nežinoma kodėl. Plyšimas arte
rijos esti sukeliamas toli pažen
gusios sklerozės. Taip atsitinka 
gana pagyvenusiems, ypač 
moteriškėms.

Dar vienas iš dažnesnių sme
genų arterijos plyšimo atvejų 
yra iš prigimties pasilpusios 
arterijoje vietos (prie išsišako
jimo) plyšimas. Tas pasitaiko 
pusamžio sulaukus. Tada arteri
jos gali būti visai nepriskretu- 
sios, bet silpnoje vietoje arterija 
plyšta, ypač turint kiek pakilusį 
kraujospūdį.

Už tai su pastaruoju reikia 
keleriopai tvarkytis: pirmiau
sia, nevartoti druskos, suliesėti 
(iš valgomosios mašinos virsti 
normaliu valgytoju), ramiai 
gyventi ir reikale, gydytojo 
žinioje esant, prirašytus vaistus 
reikiamai naudoti.

Bėgimas strokui už akių
Užtat reikia iš anksto bėgti 

tokiam plyšimui už akių taip, 
kaip bėgame nuo sklerozės: sut
varkyti kraujospūdį persival
gymą iškeičiant į valgymą; liau
nantis plaučius laikyti rūkyk
loje, ypač pačiam metant rūkyti; 
nepridedant stiklelio, bokalo, 
butelio prie lūpų; užsiimant 
kilniais dalykais, paliovus 
rūpintis menkniekiais, na ir 
gausinant savyje išmintingumą 
ir medicinišką šviesumą bei pa
dedant ir kitiems tuomi gausėti.

Čia turime kartu su šio krašto 
dabartine prezidentiene nusi
teikti savo gyvenime elgtis „ar
ba-arba”: ar gyventi kitam pa
dedant ir taip sau laimę didinti, 
ar, vien savu pilvu besi
rūpinant, virsti nežmonišku 
nusiminėliu ir niekados giedrios 
dienos nematyti.

Tyrinėtojai-neurologai džiau
gėsi, pranešdami, kad kai kurie, 
jau čia anksčiau minėtu enzimu 
gydomi stroko pacientai, dar bū
dami po suleidimo to enzimo ant 
stalo, pradėjo judinti paralyžuo- 
tą ranką ar aiškiau kalbėti. 
Nelaimė, kad trys pacientai nuo 
tokio gydymo susilaukė rimtų 
komplikacijų: jie nukraujavo į 
smegenis iki mirties. Už tai 
dabar tyrinėtojai per ateinan
čius trejus metus tyrinės, kaip 
išvengti tokios negerovės.

Tiriami gyvuliai, o 
paskui žmonės

Antras stroko gydymo būdas, 
kol kas dar tik su gyvuliais 
bandytas. Sužinota, kad negau
damos deguonies, smegenų 
celės pradeda nykti. Tokiose 
celėse atsiranda tam tikros 
cheminės medžiagos (jos atsi
randa ir kitais atvejais, tik 
mažais kiekiais) ir ima naikin
ti gretimai esančias sveikas 
smegenų celes. Taip ir sukasi 
celių nykimo ratas.

Smegenų tyrinėtojai nežino, 
kodėl smegenys tais atvejais 
ima naikinti pačios save. Jie tik 
žino, kad smegenyse esąs chemi
kalas „gautamate” tokį sme
genų naikinimą pradeda. Už tai 
dabar jie bando chemines me
džiagas, kurios neleidžia tam 
chemikalui įeiti į celes.

Vienas tyrimas atliktas su 
triušių smegenimis. Jiems 
sukėlus stroką, į jų kraują buvo 
suleistos dvi medžiagos — dex- 
tromethorpan ir dextrorphan. 
Po to dešimteriopai sumažėjo 
smegenų celių pakenkimas, 
palyginus su triušiais po stroko, 
kurie negavo tų medžiagų.

Gaila, kad tos medžiagos gali 
sukelti psichinę ligą, šizofreniją. 
Vis vien ta liga yra menkesnė 
už mirtį po stroko, nes dabar 
medicina stroką gavusiam 
nieko negali padėti, todėl bet 
kokia pagalba stroką gavusiam 
yra vertinama.

Lietuviui nėra ko 
atidėlioti

Tikrai kiekvienam mūsų nėra 
ko laukti, atidėliojant savos 
sveikatos taisymą, kada reikia 
nedelsiant pradėti kovą su 
skleroze, kada jos giltinė už 
lango dalgį galanda. Turtėkime 
išmintingumu ir meskime šalin 
seną, nudėvėtą nesveiko elgesio 
rūbą: siauskimės lietuvišku iš
minties apsiaustu. Tada pajėg
sime keisti savo nesveiko gyve
nimo įpročius sveikesniais.

Štai vienas jaunas lietuvis 
sakosi važiuojąs į Seklyčią 
pietums. Jis žinąs, kad ten 
maistas riebus, bet jis mėgstąs 
tokį ir vis vien važiuojąs, nors 
žinąs, kad tas jam neina į 
sveikatą. O štai kokio jo elgesio 
pasekmės: jo kraujo riebumas 
cholesteroliu — apie 300, blogojo 
cholesterolio tris kartus 
daugiau negu norma. Toks 
šuoliais lekią kapų duobėn. Kai 
į ją įžengs, likusieji, kaip pri
imta, apraudos jį, atsisveikins 
su juo, apgailėdami, kad toks 
jaunas turėjo žūti per savo ne
išmintingumą, dar ir patys sau 
kapduobę artindami, per ge
dulingus, taukuose skęstančius 
pietus.

O ar kitokie mūsų renginiai: 
ten „skanus lietuviškas mais
tas”, baras ir orkestras. Išmin
tingo elgesio paskatų ten nė 
neieškok. Sena vaga riedame be 
laiko į savo pražūtį per sklerozę. 
Su šia mūsų generacija taip ir 
liks. Tik maža dalis mūsiškių 
paklausys šių dienų medi
ciniško patarimo. Dabartinėje 
Lietuvoje irgi dvi kartos nurašy- 
tinos: jos skęsta svaigaluose ir 
kitokiuose niekuose, kaip tvir
tina iš ten atvykę išmintingieji.

Ten išmintingieji sujudo 
gelbėti saviškius. Neatsilikime 
ir mes: gelbėkime save ir visus 
čionykščius lietuvius, nes kiek
vienas net ir dabar rudens 
lapais nuo sklerozės krentąs 
savo gyvenimo vasaroje mūsiš

Muz. Juozas Sodaitis prie pianino vadovauja gegužinėms pamaldoms Alvudo 
pažmonyje, Lietuvio sodyboje.

Nuotr. Aleksandro Unguraičio

kis yra mums brangenybė. Tu
rime kiekvienas dabar ryžtis 
eiti sveiko gyvenimo vaga. O ji 
štai kokia.

Kova su skleroze prilygsta 
užbėgimui strokui už akių
Pradėkime į pergalę vedančią 

kovą su skleroze, visiškai atsi
sakydami gyvuliniais riebalais 
ir cholesteroliu gausaus maisto, 
nerūkydami, negirtaudami, at
sisakydami tinginystės. Nuo 
aušros iki tamsos dirbdamas 
sode — lauke, pajėgsi suliesinti 
kraują, kuris pavojingai žaloja 
smegenų, širdies ir kitų kūno 
dalių arterijas. Taip gyven
damas, sumažink cholesterolio 
kiekį kraujuje iki 130 mg%. 
Taip ir nė per plauką kitaip, 
jei nori savo smegenų giltinę iš
siųsti {'Sibirą sušalti.

Tuojau paklaus per barzdą 
taukus varvinantysis: tai ką 
man valgyti. O štai ką dabar 
kiekvienas strokui už akių bė
gantysis mūsiškis (amerikiečiui 
ir dažnam mūsiškiui to neįpir- 
ši) turėtų valgyti, jei nori choles
terolį kraujuje sumažinti iki 130 
mg% ir tuomi nuo stroko apsi
saugoti.

Pensininkas, laiko turė
damas, pasidėk į šaldytuvą die
nos davinį ir kas valandą kol 
nemiegi užkandžiaudamas, visą 
dienos davinį suvalgyk. O į tą 
dienos davinį įeina šie dalykai: 
tuzinas kiaušinio baltymų, dvi 
riekės stambiai maltų miltų 
duonos (plyta), dvi bulvės, trys 
valgomi šaukštai sėmenų alie
jaus (flax seed oil) ar kol jo gausi 
— safflower oil, penki valgomi 
šaukštai rudų ryžių, keturi 
puodeliai nugriebto (skim) 
pieno, vienas puodelis avižinių 
sėlenų (oat bran). Reikia valgyti 
labai daug vaisių ir daržovių, 
ypač kopūstinių, pupų, pupelių, 
žirnių, juos valgydami kas 
valandą. Vaisių-daržovių sunkų 
reikia gerti iki 10 puodelių, 
vietoje vandens. Paties vandens 
nenaudokime.
Susitvarkykite kiekvienas 

dantis — išleiskite tūkstančius 
dolerių, bet būtinai laukite 
senatvės, turėdami sutvarkytus 
dantis. Žinokite, kad stroką 
gauti yra nepalyginti didesnis 
blogis už šią „vargingą” mitybą, 
kuria naudotis pajėgs tik iš
mintingasis. Tokiam ir ski
riamas šis patarimas. Kitoks — 
save žudys už gurkšnį grietinės, 
už gabalą sviesto, už trynį bei 
riebų kąsnį.

Kiekvienas išsitirkite savo 
kraują geriausioje laboratorijoje 
nemokamai. Tada aiškiau bus 
kur eiti. Susigydykime visas 
turimas negeroves, ypač pakeltą 
kraujospūdį, nutukimą ir 
sklerozę.

O kad tas geriau sektųsi, 
kiekvienas kas antrą dieną im
kime per visą gyvenimą aspi-

DĖKINGUMAS
Dėkingumo yra toks pinigas, 

kuris yra vertinamas visame 
pasaulyje. Gal jis toks brangus 
todėl, kad yra labai retas. Mums 
lietuviams, apie šį retą dalyką 
reikėtų dažniau pagalvoti ir 
dažniau juo pasinaudoti.

Šiandien apie Lietuvą rašo 
viso pasaulio spauda. Retoje TV 
programoje neišgirsi Lietuvos 
vardo. Panašiai ir su radijo. 
Anksčiau reikėjo stambokas 
sumas mokėti, kad patektum į 
aukščiau minėtas programas. 
Už tai turime būti dėkingi mūsų 
tautos vadams Lietuvoje, kad 
savo didvyriškais žygiais iškėlė 
mūsų tautos vardą į pasaulinę 
areną. •(

Užkurtas laužas pradžioje 
silpnai dega, tik ugniai 
pasiekus visą kurą — skaisčiai 
įsiliepsnoja. Kai kuras sudega — 
laužas užgęsta. Norint laužą il
giau išlaikyti degantį, reikia 
nuolat kurstyti.

Šiandieninės Lietuvos si
tuacija yra panaši į aprašytą 
laužą. Jis liepsnoja, nes 
pasaulinė spauda neleidžia jam 
užgesti. O kaip su mumis? Ar 
mes daug prisidedame prie tos 
lietuviškosios propagandos? 
Šiek tiek, bet ne per daugiau
siai. Mes dažnai minime 
didžiuosius spaudos šaltinius, 
gal ir padėkos laišką kai kada ir 
kas nors pasiunčia. Turbūt 
mažiausiai sekame smulkiąją 
spaudą, kuri nepasižymi mili
joniniais tiražais, o tenkinasi 
šimtu tūkstančių ar mažesniu 
skaitytojų skaičiumi. Tačiau toji 
spauda atlieka labai didelį 
vaidmenį, išjudina periferijas ir 
apšviečia tuos asmenis, kurie 
tenkinasi vietiniais reikalais. 
Mes turime veikti globaliniu 
būdu, neturime pamiršti ir 
mažesniųjų. Jiems turime pa
siųsti padėką.

Daugelis lietuvių net nežino, 
kas apie mus rašo, kas su 
mumis nori kalbėtis. Tam tikra 
dalis lietuvių yra neigiamai 
nusiteikę prieš kai kuriuos 
judėjimus pvz. „birčininkus”, 
„larūšininkus” ir kitus. Paskai
tę šiandieninę jų spaudą, rasime 
labai daug medžiagos apie Lie
tuvą, net pirmuosiuose pusla
piuose. Nemanykite, kad jie nei
giamai apie mus rašo, jie kovoja 
už Lietuvos nepriklausomybę. 
Jie nuteikia savo skaitytojus 
palankia mums prasme. Ar jie 
neverti mūsų padėkos? Juk 
niekas iš mūsų neprašo, kad jie 
apie mus rašytų, tačiau jie tai 
daro savanoriškai, net atremia 
Maskvos puolimus prieš Lietu
vą.

Mes turime žinoti visus, kurie 
apie mus teigiamai ar nei
giamai atsiliepia. Už teigiamy
bes — padėkoti, o neigiamybes

rino, dengtose tabletėse (coated). 
Kartu su aspirinu imkime 
dipyridamole, 75 mg ir dar 
pridėkime cinko — zinc sulfate, 
200 mg, po vieną tabletę kas
dien, pavalgius.

O turint labai riebų kraują, 
šalia minėto režimo, dar reikės 
imti po vieną tabletę kas 8 
valandas niacino, 500 mg. 
Būkite kiekvienas savo gydytojo 
žinioje ir klausykite jo 
patarimo. Ištirtinas ir kraujo 
tirštumas (prothrombin time) — 
netvarka sutvarkytina. O kuris 
gydytojas ar šiaip asmuo turite 
geresnes priemones prieš stroką 
— paralyžių, praneškite šiam 
skyriui — jas sužinos visi 
skaitytojai.

Išvada. Neklausykime blogų 
pranašų: atsiranda tvirtinančių, 
kad net 400 mg% cholesterolio 
kraujuje kiekis yra niekis. Tai 
piktas melas tų, kurie, papirkti 
cholesterolio ir gyvulinių rie
balų pirklių, skelbia medici
nišką netiesą. Daugiau tuo 
reikalu — kitą kartą.

Pasiskaityti. Hippocrates, 
May-June 1990.

— atremti, atitaisyti.
Išeivijos lietuviai turi daug or

ganizuotų vienetų: politinių, 
kultūrinių, profesinių. Kiek
vienas organizuotas vienetas 
turėtų pasiimti savo krašto lei
džiamos spaudos sąrašus ir 
užsiprenumeruoti tam tikrą 
spaudą. Vieningai veikdami, 
neturėtume sunkumų sekti visą 
krašto spaudą. Nebūtinai viską 
perskaityti, o tik tuos straips
nius, kurie liečia Lietuvą. Tų 
straipsnių iškarpas turėtų 
pasiųsti vadovaujantiems as
menims, sakysime Vlikui, 
Tarybai, Bendruomenei ar or
ganizacijų valdyboms. Jie turė
dami tokią medžiagą, pasiųstų 
padėką ar atitaisytų klaidas? 
Vien Amerikos Lietuvių Bend
ruomenė turi apie 70 apylinkių. 
Kiekvienai apylinkei nebūtų 
sunku sekti 5 ar 10 spaudos 
vienetų, ypač vietinę spaudą.

Nors ir pavėluotai, ar nevertė
tų tuo reikalu susirūpinti.

Dabar visas savo jėgas kon
centruojame: demonstracijoms, 
laiškų, telegramų siuntimui 
prezidentui ir kongresmanams. 
Tai yra labai svarbu ir reika
linga. Čia irgi turime reikštis, 
kaip kultūringa tauta. Turime 
išlaikyti taktą ir toleranciją. 
Vengti įžeidimų, pajuokiančių 
plakatų, išsišokimų. Tokiais 
keliais eidami nieko nelai
mėsime, tik sulauksime neigia
mų pasekmių. Garbinga tauta, 
turi garbingai kovoti, tik tokiu 
būdu mes sulauksime užuojau
tos, pagarbos ir pagalbos. Kietą 
nusistatymą nepakeisime nei 
įžeidimais ar pajuoka, bet tvir
tais argumentais ir kultūringa 
elgsena.

Šiandien Lietuva kenčia. Jai 
reikalinga laisvojo pasaulio pa
galba. Ne viskuo mes galime 
padėti, bet išnaudokime tas 
galimybes, kurias turime ir 
kurios nereikalauja virš- 
norminės įtampos. Palaikykime 
tą propagandos laužo liepsną, 
duokime kuro, kad neužgestų, 
bet skleistų savo žiežirbas po 
viso pasaulio centrus, pro
vincijas ir apleistas vietoves. 
Dėkingumas mums daug padės. 
Surasime daugiau draugų, dau
giau palankių nuomonių, su ku
riomis skaitysis ir tie, kurie 
neigiamai yra nusiteikę mūsų 
tėvynės atžvilgiu.

Šiuo sunkiu mūsų tėvynės 
momentu, prisiminkim tą pasa
kos senelį ir šluotą, kurią jis 
liepė savo sūnums perlaužti. Jie 
nepajėgė to padaryti, kol neišar
dė atskirais virbais. Mūsų 
galybė ir laimėjimas ateis tik 
per vienybę. Paaukoti savo am
bicijas ant tėvynės aukuro ne 
tik verta, bet yra ir būtina.

J. Plačas
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Tel. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr., ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja

2659 W. 59th St„ Chicago, IL
Tel. (1-312) 476-2112 

9525 S. 79th Avė., Hickory Hills, IL. 
Tel. (708) 598-8101 
Vai. pagal susitarimą 

Tel. kabineto Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY

DR. JAMES BURDEN
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
155 N. Michigan Avė., Sulte 324 Ir 
8635 S. Pulaekl Rd., Chicago, IL

Tel. (1-312) 585-2980 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81 at Street 

Kabineto tel. (1-312) 737-1168;
Rezid. (708)385-4811

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

2454 W. 71 at Street 
(1-312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7

Kab. tel. (1-312) 585-0348;
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
166 East Superlor, Sulte 402

Valandos pagal susitarimą
Tel. — (1-312) 337-1285

Kab. tel. (1-312) 471-3300;
Rez. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzle Avė., 
Chicago, III. 60652

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA

6132 S. Kedzle, Chicago, III.
Tel. (1-312) 925-2670 

1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255

Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius
2618 W. 71at St.

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

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

Tel. (708) 448-1777

JONAS V. PRUNSKIS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo gydymo specialistas
Sherman ligoninė, Elgin, IL

Tel. (708) 837-0005
Skambinti galima 24 vai.

T. RAMA, M.D.
Specialybė — Chirurgija 
2454 VVest 71 st Street 

Tel. (1-312) 434-1818; Rez. (708) 852-0889
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt.

3 iki 7 v.v. Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS
2636 W. 71 et. St., Chicago, III. 

Tel.: (1-312) 436-0100 
11800 Southvvest Highvvay 
Palos Helghts, III. 60463 

(708) 361-0220 (708) 361-0222

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. (1-312) 585-7755

Kab. tel. (1-312) 586-3166;
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 VVeet 63rd Street
Vai.: pirm, antr., ketv. ir penkt. 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą



Praeityje ir dabartyje

LIETUVIAI IR RUSAI
Kai Lietuvos pripažinimo 

nepriklausoma valstybe klau
simas sunkiai sprendžiamas 
Vakarų šalyse, mumyse kyla 
mintis, kad, nesumažinus mūsų 
aktyvumo „Vakarų fronte, 
reiktų paieškoti nuoširdesnių ir 
mažiau savanaudiškų draugų ir 
kitur. Taigi mūsų akys nu
krypsta į rytus, o ten, kaip gerai 
žinome, gyvena rusai. Su rusų 
tauta mes ilgus amžius gyve
nome artimoje kaimynystėje. 
XIII-XIV a. Lietuva valdė 
didelius rusų žemių plotus. 
Tada tikroji Lietuva sudarė gal 
tik dešimtadalį Lietuvos didžio
sios kunigaikštijos žemių. Bet 
po Liublino unijos, praradus 
Smolensko sritį, Lietuvoje rusų 
tebuvo tik apie 3%. 1795-1915 
m. Lietuva buvo carinės Rusi
jos imperijos dalis, o nuo 1940 
m. ligi dabar — jos kolonija. 
Mūsų tautai noroms nenoroms 
tenka su rusais geruoju ar pik
tuoju bendrauti ir kažin ar dar 
greit pajėgsime nuo jų „atsika
binti” — per daug esame eko
nomiškai prie Rusijos pririšti.

Taigi labai svarbu pažinti ru
sus. Jie, kaip ir kiekviena kita 
tauta, turi gerų ir blogų savy
bių. Neigiamos savybės: žiau
rumas, nesaikumas, neveik
lumas, stoka iniciatyvos, pilie
tinės drąsos, paviršutiniš
kumas, nepatrauklumas, besai
kis girtavimas, keikimasis, 
nepareigingumas ir daugelis 
kitų ypatybių. Iš kitos pusės tei
giamos ypatybės: nuoširdumas, 
energingumas, kantrumas, 
trumpas patvarumas, drąsa, 
sugebėjimas spaiTietiškai ten
kintis mažu, pakęsti vargą, 
skurdą, alkį, pasyviai kentėti. 
Nuo amžių rusas karys pasi
žymi fatalizmu ir pasyvumu. 
Įsakymą priima ir vykdo ligi 
kraštutinumų.

Rusijos valstybiškumas reiš
kėsi caro valdžios dievinimu. 
Rusijos senatas pagarbiai atsi
stodavo ir nusilenkdavo caro 
karininkams. Rusai retai 
temaištaudavo. Jie priprato vis
ko bijoti, ypač žmogaus su uni
forma, beldimosi į duris. Rusų 
valstiečiai be galo skursdavo, 
tuo tarpu didikai bei kari
ninkai, dvarininkai besaikiai lė
baudavo, pralošdami ne tik savo 
kapitalus, bet ir dvarus.

Iš kitos pusės, buvo humaniš
koji Rusija. Prisiminkime rusų 
intelektualus, rašytojus, filoso
fus, kultūrininkus; M. Lomono
sovą, A. Sumarakovą, A. S. Puš
kiną, M. J. Lermontovą, L. Tols
tojų, N. V. Gogolį, V. Bielinskį, 
A. Čechovą, K. Balmontą, N. 
Berdiajevą, V. Solovjovą, prie jų 
pritapusį mūsiškį Jurgį Baltru
šaitį — kiek daug jie davė Rusi
jai ir visai žmonijai šviesių, 
giedrių minčių. Daugelis jų 
užtarė lietuvius ir jiems padėjo. 
Kai kūrėsi nepriklausoma Lie
tuva, steigiantis mokslo ir ad
ministracijos įstaigoms, nesava
naudiškai jai padėjo pasaulinio 
garso profesoriai L. Karsavinas, 
A. Jaščenka, J. Lappo, N. Pak- 
rovskis, administratoriai bei tei
sininkai P. Veriovkinas, S. 
Vorobjovas, eilė karininkų ir kt.

*
Nuo 1917 m. spalio revoliu

cijos Rusijoje viskas pasikeitė. 
Tarp carinės ir sovietinės Ru
sijos nėra tęstinumo. Bolševiz
mas buvo rusų tautai primestas 
jėga bei apgaule. Didžiuma to 
meto komunistų veikėjų bei 
politbiuro narių nebuvo rusai. 
Rusai be galo nelaiminga tau
ta. Jie visą laiką kentėjo ir 
dabar kenčia nuo savo nepro
tingų ir nežmoniškų vadų. Rusi
ja neteko daugybės žmonių, 
tikrosios Rusijos žemės apleis
tos, ūkiai išnyko. Rusas ne
bemoka išsiauginti žemės der
liaus. Tvirtinama, kad gula
guose bei kalėjimuose žuvę dau
giausia rusų. Atėmus nuo
savybę, rusui nebebuvo noro

dirbti — daugybė rusų tapo 
tinginių tauta. Jie viskuo nusi
vylė, net ir pastaruoju metu pa
skelbta „perestroiką”. Blogiau
sia, kad rusai nebeturi vidinių 
jėgų atgimti, kurias, ačiū 
Dievui, turi lietuviai ir kitos 
nerusų tautos. Jie nebeįstengia 
nugalėti vergijos metais išug
dytą tingėjimą, nerūpes
tingumą, abejingumą. Po 70 
metų trukusio religinio genoci
do sunku jiems grįžti prie Dievo.

O vis dėlto Rusijoje yra nema
ža šviesių žmonių, kurie ir sun
kiausio režimo sąlygomis puo
selėjo žmoniškumo idėjas. 
Mums lietuviams ypač prisi
mintinas rusas disidentas Ser- 
giejus Kovaliovas, energingai 
gynęs lietuvių disidentų bylą 
Vilniuje ir dėlto kalintas 
Liubliankoje. Kitas mūsų 
gynėjas —- garsusis moksli
ninkas akademikas Andriejus 
Sacharovas, memorandumais ir 
geru žodžiu užtaręs lietuvius di
sidentus ir dėlto nukentėjęs. 
(Mirė šiais metais).

*

Šių eilučių autoriui teko 
palaikyti kai kuriuos korespon- 
dencinius ryšius su garsiuoju 
rusų akademiku kalbininku — 
baltistu dr. Vladimiru N. Topo
rovu (gim. 1928 m. Maskvoje). 
Jo kalbotyrinė veikla reiškiasi 
daugiau kaip 30 metų. Per tą 
laiką jis yra paskelbęs apiel200 
mokslinių studijų, kurių dalis iš 
baltistiškos bei lituanistikos sri
ties. Jis pabrėžia Lietuvos 
valdovų, ypač Mindaugo, platų 
geopolitinį požiūrį, blaivumą, 
politikos praktiškumą ir lanks
tumą. Jis pagiria Mindaugą ir 
Jogailą su Vytautu, kad pasi
rinko krikštą iš Vakarų Ka
talikų bažnyčios, o ne iš Rytų, 
nes „reikėjo spirtis prieš slaviš
kąjį elementą”. Esą jei krikštas 
būtų priimtas iš Rytų bažny
čios, Lietuvą būtų ištikęs jos 
rytinių — Naugarduko, Gar
dino, Lydos, Ašmenos, Dysnos, 
Borisovo, dalies Minsko ir kitų 
žemių likimas.

Neseniai „Soglasije” žurnale 
(Nr. 14) jis paskelbė lietuviams 
labai palankų „Laišką iš Mask
vos”, kurį lietuviškame vertime 
persispausdino „Liter. ir meno” 
savaitraštis (Nr. 20). Kalbė
damas apie blokadą, jis pasmer
kia įsisiautėjantį žaliuką (rusą 
internacionalistą), kuris „vidur 
dienos visų žmonių akyse var
toja smurtą prieš vaiką, moterį, 
senį, prieš fiziškai silpnesnį, 
prieš niekuo jam nenusikaltusi, 
nebent, kaip Krylovo pa
sakėčioje, — Tu kaltas tik dėl to, 
kad norisi man valgyt”. Toliau 
rašo: „Ir štai šiandien mūsų 
akyse prieš Lietuvą, išniekintą 
mūsų sesę, imamasi išties bai
sių priemonių... Už padarytą 
blogį teks mokėti šimteriopai, ir 
dar ilgai mokės vaikų, anūkų ir 
proanūkų kartos savo suluošin
tais gyvenimais”. M. Toporovas 
rašo, kad „banditas toli gražu 
ne visuomet vartoja peilį. Tas 
pats šiandien yra Lietuvoje”. 
Pasmerkęs blokados priemones, 
straipsnio pabaigoje rašo, kad 
„internacionalistas neatsto
vauja nei rusų liaudžiai, nei 
netgi visoms mūsų šalies 
tautoms”.

Gavęs Lietuvoje išleistą 
antrąja laida „Mūsų Lietuvos” 
I tomą, jis mums rašo: „Šios 
knygos išleidimas lemtingomis 
Lietuvai dienomis man turi 
didelę simbolinę reikšmę. Ir aš, 
ir mano artimieji, draugai, 
kolegos ir daug rusų žmonių šio
mis dienomis yra širdyje su 
jumis, linki Lietuvai laimingo 
gyvenimo ir lietuvių žygdarbį 
vertina kaip pavyzdį mums vi
siems”. Nūdien Rusijoje reiškia
si tvirtos demokratinės inte- 
telektualinės jėgos. Tikėkime, 
kad jos parems ir mūsų laisvės

ŽMOGAUS TEISIŲ 
KONFERENCIJA KOPENHAGOJE

PLB paruošė memorandumus ir siunčia stebėtojus
Trisdešimt trys Europos vals

tybės kartu su JAV ir Kanada 
po trejų metų derybų 1975 m. 
pasirašė vadinamąjį Helsinkio 
baigiamąjį aktą. Pasibaigus 
antrajam pasauliniam karui 
taikos sutartis nebuvo pasi
rašyta, nes greitai paaiškėjo, 
kad Stalinas nemano vykdyti 
pasižadėjimų bei pasitraukti iš 
užimtų kraštų. Sovietai visą 
laiką stengėsi įteisinti naujas 
valstybines sienas. Amerika ir 
Vakarų valstybės ilgus metus 
vedė politiką, siekiančią stab
dyti sovietų grobimą („contain- 
ment”) ir vadinamo „šaltojo 
karo” politiką, bet ji buvo 
nesėkminga, nes nebuvo vieny
bės. Pradėjus „detente” įvyko 
Helsinkio susitarimai. Sovietai 
skaitė, kad tuo pripažįstamos 
pokarinės sienos, nes Akto prin
cipas III garantuoja sienų 
nepažeidžiamumą, o principas 
IV garantuoja teritorinį integ
ralumą, t.y. negalima dalį teri
torijos atskirti aktą pasirašiu
sioms valstybėms.

Vakarai teigia, kad Helsinkio 
aktas yra deklaracija, o ne 
teisinė sutartis. Jo neratifikavo, 
bet „de facto” sienas pripažino 
ir dėl to jokių kalusimų nekėlė.

Viena būdinga Helsinkio akto 
ypatybė yra, kad numatytos 

periodinės peržiūros konfe
rencijos patikrinti, kaip pasi
rašiusios valstybės vykdo susi
tarimus. Konferencijos 
vadinamos „Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konfe
rencijos” (ESBK). Jose balsą 
turi tik aktą pasirašiusios vals
tybės. Lietuva, Latvija ir Esti
ja nefigūruoja; jos laikomos 
Sovietų Sąjungos dalimi.

Žmogaus teisių konferencijos
JAV ir Kanados pastangomis 

į Helsinkio aktą įrašyta prin
cipas VII „Pagarba žmogaus tei
sėms ir pagrindinėms laisvėms, 
įskaitant minties, sąžinės, reli
gijos ar įsitikinimo laisves”. 
Buvo teigiama, kad, jei žmonės 
turės minties, žodžio, spaudos, 
religijos ir kitas civilines-poli- 
tines laisves, tai savaime, laikui 
bėgant, kils reakcija prieš totali
tarinę priespaudos sistemą ir 
žmonės ją pakeis.

Pirmoje peržiūros konfe
rencijoje Belgrade 1977 Sovietai 
parodė, kad daugumos Helsin
kio susitarimų nepaiso, 
pateikdami savotišką susita
rimų interpretaciją. Svarstyti 
žmogaus teises iš viso, atsisakė, 
sakydami, kad tai vidinis vals
tybės reikalas ir tai užtikrinta 
Sovietų konstitucija.

Antroji ESBK peržiūros kon-

KAI LAISVĖ ŠVITO
t

Žmonių mentalitetas 

JUOZAS RUDZEVIČIUS
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Vyresnieji jau traukė čia, Prūsų parubežėje, visų 

pamėgtą suaugusių ir jaunimo plačiai dainuojamą 
damą.

Eina garsas nuo rubežiaus,
Žirgus reiks balnoti,
Daug kryžiuočių nuo Malburgo
Rengias mus terioti.
Kaip suūžavusios girios ūžesys, nuo vyresniųjų iki 

pirmokų sutartinai suaidėjo tie patys daug kartų 
dainuoti žodžiai, ta pati parubežės žmonėms į kaulus 
įsmilkusi melodija. Ir pačios smulkiosios mūs klasės 
merginėlės plonais, skardžiais balseliais viena už kitą 
garsiau skardeno: „Pasilik, sesute sveika, nuramink 
širdelę...”. Ir mes ne kiek mažesni vaikinėliai, bet kovos 
dvasios pakurstyti, kaip Gedimino laikų Panerių kalnų 
įšėlę laukiniai vilkiukai, išsitiesėme visu ūgiu, 
pakėlėme galvas. Ir didžiu balsu dainos žodžius narsiai 
šaukdami: „Gal sugrįšiu nepražuvęs už tėvų šalelę...”, 
kojomis smarkiai daužėme gatvių grindinius, drąsiai 
žygiavome miesto gatvėmis.

Ir mes lydėjome karan einančius vyrus. Jei tada 
būtume buvę mokytesni, jau būtume žinoję senosios

J. V. DANYS

ferenciją Madride prasidėjo 
1980, JAV prezidentu esant Jim- 
my Carter, kuris siekė taikios 
politikos ir tikėjo susitarimų ir 
pažadų vykdymu. Bet Sovietų 
įsiveržimas į Afganistaną ir 
lenkų „solidarumo” užgniau
žimas (nors ir pačių lenkų 
komunistų karine jėga), ne tik 
nuvylė prezidentą Carterį, bet 
ir prisidėjo prie jo rinkimų 
pralaimėjimo prieš Ronald Rea- 
ganą.

ESBK Madride vyko sunkiai 
ir su pertraukomis tęsėsi 
beveik trejus metus vietoj 
numatytų 6 metų, bet, Rea- 
ganui imantis griežtesnės li
nijos, Sovietai padarė kai kurių 
nuolaidų. Kanados užs. reikalų 
ministerio Mark MacGuigan 
pasiūlymas ruošti trumpas, 
kelių savaičių konferencijas, 
skirtas tik žmogaus teisėms, 
buvo priimtas.

Pirmoji ESBK žmogaus teisių 
konferencija įvyko 1985 m. Ot- 
tawoje, Kanadoje. Kanada ne- 
valdinėms organizacijoms leido 
demonstracijas, spaudos konfe
rencijas, interviu, parodas. Tuo 
sėkmingai pasinaudojo Pasau
lio, Kanados ir JAV Bendruo
menės kartu su Latvių ir Estų 
Bendruomenėmis. Pirmą kartą 
tokiose konferencijose buvo iš
vardinta net 17 lietuvių poli
tinių kalinių ir disidentų, kaip 
Gajauskas, Petkus, Skuodis, 
Svarinskas, Iešmantas ir kiti.

Žmogaus teisių konferencijos 
atkreipia daug dėmesio, nes 
tų teisių pažeidimų įvyksta 
daugelyje kraštų, yra daug 
organizacijų ar tik būrelių joms 
ginti. Dažnai visrs ESBK kon
ferencijos vadinamos žmogaus 
teisių konferencijomis, nes joms 
daugiausia dėmesio skiria me
diją.

ESBK Vienoje nutarė, kad 
žmogaus teisių konferencijos 
bus 1989 m. Paryžiuje (ji įvyko 
— PLB dalyvavo), 1990 — Ko
penhagoje ir 1991 — Maskvoje. 
Jos oficialiai vadinamos „huma
nistinių teisų” konferencijomis. 
Sovietams labai spiriantis, šalia 
paprastai suprantamų civilinių 
teisių — minties, žodžio, reli
gijos, politinių įsitikinimų, 
keliavimo ir pan., pridėta vadi
namos socialinės-ekonominės 
teisės-sveikatos drauda, darbas, 
tinkamos darbo sąlygos, atosto
gos, pensijos, pastogė ir pan., 
apie kurias pačiame Helsinkio 
akte labai mažai kalbama, o 
sovietai laiko, kad šioje srityje 
jie tai užtikrina savo gyventojus 
geriau kaip Vakarai.

Besikeičianti padėtis
Gorbačiovo „perestroiką” ir 

„glasnost” sumažino daug 
suvaržymų: politiniai kaliniai 
paleisti, daug spausdinama ir 
atvirai kritiškai pasisakoma, 
leidžiamos organizacijos, reli
ginė veikla , grąžinamos kai ku
rios bažnyčios, buvo palengvinti 
ryšiai su užsieniu, buvusiose 
satelitinėse valstybėse nu
verčiamos totalitarinės komu
nistinės vyriausybės. Tai pozi
tyviai įvertina Vakarų kraštai, 
o daug entuziazmo, dažnai ir 
perdėto rodo Vakarų spauda. Ne 
viena Vakarų vyriausybė yra 
atsargi savo ėjimuose. Todėl 
prieš metus ruošiantis Pa
ryžiaus žmogaus teisių kon
ferencijai, buvo suprasta, kad 
memorandumų paruošimas ir 
priėjimas prie delegacijų turi 
būti skirtingas, nei jis buvo per 
pereitą dešimtmetį. Bendrai, 
Sovietų Sąjungoje per tuos 
metus žmogaus teisių padėtis 
gerėjo. Bet Lietuvoje buvo 
kitaip po kovo 11 dienos nepri
klausomybės atkūrimo pa
skelbimo.

Iš privačių pasikalbėjimų su 
Kanados pareigūnais, skirtais 
rūpintis ESBK konferencijomis, 
matyti, kad, pripažindami pa
darytą sovietų progresą žmo
gaus teisių srityje, jie bus 
mažiau kritiški Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu.

Pasiruošimas Kopenhagos 
konferencijai

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė jau anksti mezgė ry
šius su Lietuva, nes, aišku, pa
grindinė, autentiška informa
cija turėjo būti iš Lietuvos. Jau 
anksti pasiųsta su ESBK kon
ferencijoms surišta medžiaga, o
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Grįžtant į miestą, kartkartėmis darganas pakeitė 
lengvo lietaus ruožai. Vandens srovelės tekėjo veidais, 
peršlapusiu apdaru slinko žemyn, kaupėsi pažliugu
siuose batuose. Išmalto plento purvo duobėse ištižusiu 
purvu taškydamiesi, mynėme kelią atgal. O mūsų 
akyse švietė skaidri laisvos Lietuvos viltis, kai tikėjome 
tikrai, kad ir kaip ten bebūtų, gerasis Dievas Lietuvos 
laisvę išsaugos. Ir turėjome tiesos.

Tada nežinojome, kad 1920 m. lapkričio 17 d. Želi
govskio armija didelėmis jėgomis puolė Lietuvą 
Giedraičių, Širvintų ruože ir. pralaužę lietuvių frontą, 
supo Ukmergę. To pavojaus dienomis Krašto apsaugos 
ministeris M. Žukas įsakė vyr. lt. Balnui su batalionu 
karių naktį prasiveržti į lenkų užnugarį. Batalionas 
naktį netikėtai susidūręs su lenkų štabu, ten sukėlė 
tokią paniką, kad Želigovskis visai lenkų kariuomenei 
davė įsakymą trauktis. Lietuvos kariuomenė lenkus 
puolė Giedraičių, Širvintų srityje. Lenkai traukėsi, 
bėgo netvarkingai. Lietuvos nelaimei, lenkus užstojo 
Tautų sąjungos kontrolės komisija, pareikalavus, kad 
lietuviai sustabdytų karo veiksmus, lenkams duotų 
laiko pasitraukti. Taip Vilnius likosi neišvaduotas, bet 
čia aprašytu tuo vadinamu Giedraičių-Širvintų 
stebuklu, buvo išgelbėta Lietuvos laisvė.

Lapkričio 29 d. Kauno geležinkelio stotyje, Tautų 
sąjungos komisijos priežiūroje buvo pasirašytas paliau
bų protokolas. Oficialios kovos su lenkais baigėsi. Bet 
neutralioje zonoje dar apie pustrečių metų vyko parti
zaniniai išpuoliai.

(Bus daugiau)

Romos imperijos legionierių kovos šūkį, būtume 
visiems į akis šaukę: „Dulce et decorum pro patria 
mori!” — Miela ir garbinga už tėvynę mirti! (laisvas 
vertimas).

Pasiekę plentą, kelionę tęsėme ramesne nuotaika, 
normaliu žingsniu. Nė tada nejautėme, kai susikaupę 
darganų lašeliai, šalto vandens srovelėmis riedėjo mūs 
jaunučiais laimingais veidais, merkė apdarus.

Nuo Prūsų šalies miglotomis, darganojančiomis 
lygumomis dusliai dundėdamas, dūmus pūsdamas, 
pūškuodamas, klaikiai sustaugdamas į stotį artėjo 
didžiulis, daugumai jaunesniųjų niekad nematytas 
traukinys. Galingai suūkavęs, stabdomų geležinių ratų 
kibirkštimis sušvitęs, garvežys sustojo. Tik negeso jo 
dvi nemirksinčios stiklinės akys. Juodų dūmų, suo
džių kamuoliai užvertė peroną, neleido mums nė 
matyti, kai mūs vyrai, atsisveikinę mokytojus, draugus 
sėdo į didžiulį traukinį. Į karą išvykstančius visi at
sisveikinome karo daina.

Į kovą aukštaičiai, į kovą žemaičiai,
Į kovą visa Lietuva...
Traukinys pajudėjo. Ne vien kiti, ir mūs bendrakla

sės merginėlės net pasišokėdamos išvažiuojantiems 
rankelėmis mojavo, visu balsu ligi pakimimo valio, 
valio, valio šaukėme. Mojuodami rankomis, šaukdami 
valio, valio, valio atsisveikinome, paūkavusion tolumon 
išvykstantį traukinį išlydėjome. Ir patys silpnieji 
norėjome tikėti, kad mūs vyrams negali prilygti joki 
priešai. Ir kas gi galėtų pasipriešinti šitokiais 
geležiniais milžinais važiuojantiems mūs tėvynės 
gynėjams?!

vasario mėnesį gana platūs met
menys, kas konferencijoje bus 
svarstoma, kaip tai bus daroma 
ir kokios galimybės mums pasi
reikšti bei kokia informacija 
reikalinga. Padaryta ir eilė 
asmeninių kontaktų. Tuo pačiu 
metu sekta Lietuvos spauda su
rinkti dokumentuotus žmogaus 
teisių pažeidimus.

Sunkumai buvo dvejopi.Lietu- 
voje trūksta darbuotojų, ypač 
realiam praktiškam darbui at
likti. Dirbantieji yra darbais 
perkrauti. Išeivijoje irgi panaši 
padėtis. Trūksta supratimo, ką 
apima Helsinkio susitarimai ir 
jo vėlesni papildymai. Todėl ne
reikalingai tikimasi ko ten 
nėra. Tokia padėtis Lietuvoje 
suprantama, nes tų dokumentų 
jiems anksčiau neteko matyti. 
Gaila, kad ir išeivijoje kai kurie 
ilgamečiai veikėjai teturi tik 
miglotą tų dalykų supratimą.

Iš Lietuvos gauta medžiaga 
apimties atžvilgiu yra ne
balansuota, kai kurioms sritims 
trūko dokumentacijos.

Paruošta memorandumas
PLB memorandumas, skirtas 

Kopenhagos 35 valstybių ofi
cialioms delegacijoms, yra 36 p. 
ir turi 14 priedų, 50 psl. Memo
randume nurodoma, kad Sovie
tų Sąjunga pažeidžia Helsinkio 
akto VIII principą, pagal kurį 
kiekviena tauta turi pilną teisę 
nuspręsti, kokios politinės san
tvarkos ji nori. Sovietų repre
sijos, ypač po kovo 11 deklara
cijos yra aiškus šio principo 
sulaužymas. Pridėta kaip prie
das prof. B. Meisner, Koelno 
universiteto Rytų-Vakarų insti
tuto direktoriaus, 10 psl. 
mokslinė studija „Teisė apsi
sprendimui po Helsinkio ir jos 
reikšmė Pabaltijo kraštams”.

Toliau memorandume nuro
doma įvairūs žmogaus teisių 
pažeidimai, kaip prievartiniai 
karinių dalinių spaudos rūmų 
užėmimai ir pan., kelionių 
varžymai po kovo 11 d., socio- 
ekonominiai klausimai, kaip 
sveikatos, pensijų, butų pro

blemos. Plačiau aprašomi kon
fliktai ryšiumi su karine 
prievole.
Prieduose yra Lietuvoje įvy

kusios santykių su Maskva kri
zės studija, keletas Lietuvos pro
kuratūros dokumentų, statis
tinių diagramų apie sveikatos ir 
dabartinį nedarbą dėl blokados.

PLB, JAV LB ir Kanados LB 
pasiruošimą ir dalyvavimą 
Kopenhagos konferencijoje pa
vedė PLB vicepirm. Gabijai Pet
rauskienei, kuri su komisija 
šiam projektui iš dr. Mildos 
Danytės (Montrealis), Juozu 
Daniu (Ottavva), Ginte Darnu- 
šyte (LIC, New York) paruošė 
memorandumą su priedais. 
Gauta informacijos iš Lietuvos, 
o prie memorandumo apipavi
dalinimo padėjo Vida Žalnieriū- 
naitė ir Aida Vekterytė. Memo
randumas iš anksto buvo nu
siųstas atstovams visų 35 vals
tybių, kurios dalyvaus konfe
rencijoje. Taip pat pasiųsta 
Anglijos, Švedijos, V. Vokietijos, 
Šveicarijos, Prancūzijos, Italijos, 
JAV-ių ir Kanados LB pirmi
ninkams, kad asmeniškai įteik
tų savo kraštų delegacijoms 
su savo papildomais paaiški
nimais.

Kopenhagoje pirmąją savaitę 
PLB atstovaus Gabija Pet
rauskienė ; Toronto ir Gintė 
Damušytė iš New Yorko. Pas
kutinę savaitę — Viktoras Na
kas iš Washingtono, Rūta Gir- 
dauskaitė iš Toronto ir Narcizas 
Prielaida, Šveicarijos LB pirmi
ninkas. Iš Lietuvos laukiama 
atvykstant Zigmo Vaišvilos ir 
Virgilijaus Čepaičio. Bus pa- 
simatoma su kraštų delegacijo
mis, dalyvaujama nevaldiškų 
organizacijų ruošiamoje lygia
grečioje konferencijoje, jų spau
dos konferencijoje, platinama 
informacija. Kopenhagoje tris
dešimt nevaldinių organizacijų 
rengia minėtą lygiagretę kon
ferenciją”, kuriai paramą paža
dėjo Danijos vyriausybė. PLB 
buvo pakviesta dalyvauti toje 
neoficialioje konferencijoje.
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Kun. Jonas Kubilius, SJ — jubiliatas

JO PĖDOS RYŠKIOS 
DVIEJUOSE 

KONTINENTUOSE
Kun. J. Kubiliaus, SJ, sukakčių proga 

VLADAS RAMOJUS

Montrealyje gyvenantis kun.
> dr. Jonas Kubilius, SJ, birželio 

24 d. minės trigubą sukaktį: 65 
m. vienuoliško gyvenimo, 50 m. 
kunigystės ir 40 m. kai Mon
trealyje lietuviams jis įkūrė 
Aušros Vartų parapiją. Žvelg
dami į sukaktuvininko 
gyvenimą; matome, kad jis savo 
pėdas paliko ir Europos, ir Šiau
rės Amerikos žemynuose — Lie
tuvoje ir Prancūzijoje, o po to 
Montrealyje ir JAV lietuvių sos- 

, tinėje Chicagoje. Taip jau 
' likimas lėmė, kad tėvynėje Lie

tuvoje, kur sukaktuvininkas 
1906 m. gimė, jam neilgai teko 

1 gyventi. Mokslus pradėjęs Skuo
do gimnazijoje ir 1925 m. baigęs 
Telšių gimnaziją, tuojau išvyko 
Olandijon ir, įstojęs į jėzuitus, 
pradėjo Falkenberge studijuoti 
filosofiją. 1933 m. studijas baigė, 
gavo daktaro laipsnį ir sugrįžo 
į Lietuvą, kur ketverius metus 
jėzuitų gimnazijoje Kaune dės
tė graikų ir lotynų kalbas, kar
tu lankydamas Vytauto Didžio
jo universitetą.

Grėsė mirties bausmė
1937 m. jau nesugrįžtamai iš

vyko į Lijono universitetą, Pran
cūzijoje, studijuoti teologijos ir 
1941 m. baigė. Kunigystės šven
timus gavo 1940 m., Lietuvai 
esant jau bolševikų okupuotai. 
Vokiečiams okupavus Prancū
ziją, pasiliko ten gyventi ir po 
kurio laiko įstojo į rezistencinį 
prancūzų sąjūdį. Pradėjo dirbti 
socialinių ir ekonominių studijų 
žurnale Reneveaux, kur buvo 
įstatymų aiškinimo ir vedamųjų 
straipsnių skyriaus redakto
rium, skaitytojams nurodinė
damas laikymosi būdus okupa
cinėse sąlygose. 1943 m. naciai 
susekė, kad kun. Kubilius 
parūpina žydų vaikams krikš
čionių religijų metrikus. Tada 
buvo suimtas ir jam grėsė mir
ties bausmė. Tačiau rezis
tencijos vyrų buvo išgelbėtas ir 
ištrūkęs iš kalėjimo gyveno 
kalnuose kartu su prancūzais 
partizanais iki karo pabaigos. 
Vos tik Paryžių išvadavus,drau
ge su prancūzų partizanais kun. 
J. Kubilius, jau kaip nugalė
tojas, iškilmingai įžengė į Pran
cūzijos sostinę, o išgelbėti žydai 
vėliau stengėsi jam kuo nors 
geru atsilyginti.

Po karo gyveno Paryžiuje ir 
studijavo Sorbonos universitete,

kur parašė disertaciją apie 
Nietzches filosofiją ir gavo 
antrąjį filosofijos daktaro 
laipsnį. Savo jėgas jis jau skyrė 
broliams lietuviams, iki iš
vykimo į Kanadą būdamas 
Prancūzijos lietuvių katalikų 
misijos direktorium. Paryžiuje 
apsilankė pas tuometinį nuncijų 
arkiv. Roncalli (busimąjį po
piežių Joną XXIII) ir paprašė 
Vatikano pagalbos lietuviams 
pabėgėliams. Kitą dieną nunci
jus pranešė, kad pagalba jau 
sutvarkyta. Vėliau paaiškėjo, 
kad čia daug padėjo kurį laiką 
Kaune gyvenęs arkiv. Samorė. 
Už tai arkivyskupas, septin
tajame dešimtmetyje lanky
damasis Chicagoje ir atvykęs į 
kun. J. Kubiliaus vadovaujamą 
Jaunimo centrą, kelių šimtų lie
tuvių buvo labai gražiai, tiesiog 
įspūdingai sutiktas ir pagerb
tas.

PAŽADŲ ŠEŠĖLYJE
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Rinkiminės kampanijos metu 
Clevelando lietuvių namuose 
lankėsi dabartinis Amerikos 
prezidentas Bushas, kratyda
mas rankas, reikšdamas užuo
jautą lietuviams dėl jų tėvynės 
tragedijos, žadėdamas savo 
paramą jos laisvei atgauti. 
Vasario 16-sios minėjimuose pa
grindiniais kalbėtojais buvo pa
kviesti ir kongreso atstovai, se
natoriai. Rinkiminiais metais 
nėra problemų gauti jų suti
kimą, tačiau kai jiems nereika
lingi „etnikų” balsai, jie siunčia 
savo atstovus. Senatorių ir 
kongreso atstovų kalbos yra 
puikiai jų tarnautojų paruošia
mos, jas iliustruojant lietu
viškomis pavardėmis, net pasis
veikinant lietuviškai. Publika 
puola į ekstazę, sukelia ovaci
jas ii- tiki, kad, laikui atėjus, iš 
jų bus susilaukta paramos... 
Ypatingai buvo garbinami Ohio 
senatoriai Hotvard Metzenbaum 
ir John H. Glenn, kuris prieš 
keletą metų buvo net specialiai 
atvykęs į Clevelando kultūri
niuose darželiuose surengtą 
demonstraciją.

Dabar atėjo laikas savo šim
tus kartų viešai kartotus paža
dus, ištesėti, bet...

Pirmieji žingsniai 
nežinomam mieste

Į Montrealį kun. J. Kubilius 
atvyko 1950 m. vasarą su dviem 
lagaminais ir 20 dolerių ki
šenėje. Išlipo iš traukinio visai 
nepažįstamam mieste ir čia pra
dėjo ieškoti vietos, kur pirma 
pačiam prisiglausti, o po to pra
dėti kurti antrąją parapiją 
Montrealio lietuviams vaka
rinėje miesto dalyje, nes viena 
parapija jau kuris laikas egzis
tavo rytinėje dalyje. Verdune 
atsitiktinai sutiko senelį airį 
prelatą Elliot, kuris leido kun. 
Kubiliui pradžioje įsikurti seno
joje jo parapijos salėje. Netrukus 
ryžosi kurti naują parapiją. Tam 
reikėjo leidimo iš vietos kardi
nolo. Vieną 1950 m. rugpjūčio 
dieną kun. Kubilius pasibeldė į 
tuometinio Montrealio kardi
nolo Leger duris, kur buvo pa
ties kardinolo priimtas. Jam iš
dėstė reikalą ir gavo leidimą 
steigti Aušros Vartų lietuvių 
parapiją. Bažnyčios statyba 
baigta, berods, 1954 m. ir kun. 
Kubilius buvo pirmasis kle
bonas. Parapijoje dar yra dirbę 
šie tėvai jėzuitai: J. Raibužis, K. 
Pečkys, J. Borevičius, L. Za
remba, J. Vaišnys ir dabartinis 
klebonas J. Aranauskas, neuž
mirštant ir po visą Kanadą 
skraidžiusio velionio kun. S. 
Kulbio.

1974 m. aplankęs Montrealį ir
Aušros Vartų bažnyčios statyto
ją kun. J. Kubilių, „Drauge” 
paskelbtuose įspūdžiuose 
rašiau: „Aplamai gal visos 
Kanados lietuvių bažnyčios 
alsuoja gilia ne tik religine, bet 
ir tautine dvasia. Taip ir Auš
ros Vartų bažnyčioje, kur pa
grindiniame altoriuje iškilę 
Vilniaus Trys Kryžiai, šone 
altoriaus yra ir Lietuvos Neži
nomojo kareivio graviūra su 
įrašu: .Žuvusiems už Lietuvos 
laisvę savanoriams, kariams, 
šauliams ir partizanams atmin
ti’...”

Tokį paminklą Montrealio lie
tuviams pastatė Tėvas Jonas, 
kur jis ir dabar, po gyvenime 
atliktų didelių darbų, leidžia 
emerito dienas.

Iš Montrealio į Chicagą
Kai kun. Br. Krištanavičius 

Chicagoje užbaigė statyti Jau
nimo centrą ir tėvai jėzuitai per
davė Chicagos ir apylinkių lie
tuvių, ypač jaunimo., tautinei, 
lituanistinio švietimo bei kultū
rinei veiklai, tai kun. J. Kubi
lių atsikvietė į Chicagą ir jam 
pavedė JC direktoriaus parei-

Iš spaudos ir televizijos 
pranešimų matome, kad Baltieji 
rūmai labai santūriai reaguoja 
į Lietuvos išsilaisvinimo klausi
mą, nes nenori kištis į Sovietų 
Sąjungos „vidaus reikalus”, nors 
tai prieštarauja ilgametei anek
sijos nepripažinimo politikai. 
Atrodo, kad tai reiškmės netu
rintis parešikimas, padarytas, 
tik norint apraminti Baltijos 
kraštų įkyrius atstovus. Lo
giškai vadovaujantis, „nepri
pažinimo politikos” principu, jei 
Lietuva, Latvija ir Estija nėra 
teisėta Sovietų Sąjungos dalimi, 
tai ir jų likimas nėra jos „vidaus 
reikalas”. Skirtumas tarp 
pažadų ir veiksmo pradeda 
ryškėti. Didžiausią nusvylimą 
pergyvena Ohio valstijos skait
linga lietuvių visuomenė paty
rusi, kad šen. Jesse Helms rezo
liucija.reikalaujanti prezidentą 
nedelsiant pripažinti nepriklau
somą Lietuvos Respubliką, buvo 
senato atmesta, o senatoriai 
Metzenbaum ir Glenn balsavo 
PRIEŠ tos rezoliucijos priėmi
mą... Pats prezidentas nenorįs 
pripažinimo pareiškti, nes 
„Lietuva nekontroliuojanti savo 
teritorijos”. Jis, žinoma, neprašo 
Gorbačiovą iš Lietuvos išgaben-

gas, kuriose išbuvo lygiai 
dešimtį metų — 1957-67. Jo 
direktoriavimo laikotarpiu 
Jaunimo centre lietuviška 
veikla nebetilpo. Juk tai buvo 
pats tautinio sužydėjimo zeni
tas. Todėl jėzuitų vadovybei nu
sprendus, 1966 m. kun. J. Kubi
liui buvo pavesta Jaunimo 
centrą dvigubai padidinti. Čia 
jam teko įdėti daug darbo, pa
stangų ir sveikatos. Jaunimo 
centro didinimui kun. V. Gu
tauskas, SJ, važinėdamas po Š. 
Ameriką, rinko aukas ypač iš 
ankstyvesnės emigracijos lietu
vių, nes reikėjo šimtatūkstanti
nių sumų. Tuo tarpu kun. J. 
Kubilius su architektu, ran
govu, įvairiais specialistais 
bei organizacijų atstovais rengė 
ir perdirbinėjo planus, kovojo su 
įvairiomis netikėtai iškilu
siomis kliūtimis. Būta ir rim
tesnių nemalonumų ypač su 
architektu. Tai atsiliepė ir taip 
jau nestipriai jo sveikatai. 
Vieną sekmadienį aukojant Mi
šias jėzuitų koplyčioje, jį ištiko 
labai rimtas širdies priepuolis. 
Laimei, kad bažnyčioje buvo dr. 
A. Maciūnas, kuris tuojau at
skubėjo prie altoriaus, suteik
damas pirmąją medicininę 
pagalbą. Ilgainiui kun. Jonas 
atsigavo. Tačiau, kai 1972 m. 
rugsėjo pradžioje vyko naujojo 
Jaunimo centro pašventinimas 
ir atidarymas, jo padidintojas 
savo paties prašymu jau buvo 
grįžęs į savo pirmąją apaštala
vimo vietą Š. Amerikos žemyne 
— Montrealį, Chicagoje palikęs 
ypač didelį būrį savo draugų bei 
gerbėjų.

Apie kun. J. Kubiliaus bėdas 
su širdimi sužinojo vienas iš 
Prancūzijoje jo išgelbėtų žydų, 
tapęs žinomu kardiologu. Šis 
gydytojas-specialistas, prieš at
vykdamas konsultacijoms į 
Mayo klinikas Minnesotoje, 
užsakydavo ten vietą savo iš
gelbėtojui kun. Jonui ir

Montrealio Aušros Vartų bažnyčia, pastatyta kun. J. Kubiliaus pastangomis.

ti tankus. " Ar bereikia 
komentarų?

Kai prieš eilę metų mūsų 
spaudoje buvo keliama mintis 
keisti mūsų minėjimų pobūdį, 
juose stiprinti mūsų pačių 
dvasią bei sužadinti patriotinius 
jausmus, aktyviai įtraukti 
jaunimą, nekviečiant svetim
taučių, kilo didelis rengėjų 
pasipiktinimas. Viename 
laikraštyje net ir aš buvau 
pavadinta „kriukute po 
ąžuolu”...

Svarbiausia yra tai, kad nei 
ovacijos, nei kvietimai savo 
tikslo nepasiekia, tik politi
niams kandidatams sutaupo 
priešrinkiminės kampanijos 
išlaidas, garantuojant susi
žavėjusių „etnikų” balsus, 
nepadarius išlaidų. Demokra
tinė procedūra yra tik tada 
efektyvi, kai yra pasinaudo
jama jos metodais: balsavimu, 
raštiškais reikalavimais savo iš
rinktiems atstovams, nesigai
lint kelių dolerių už telegramą 
ar telefoną. Plojimai, ovacijos ir 
delegacijos neturi jokios reikš
mės.

Graudu, kad Amerika, kuri 
skelbiasi esanti laisvės pro
paguotoja, ginanti Pietų Ameri
kos valstybėles, užėmusi ginklu 
Granados salą, padėjusi Pana
mai nusikratyti diktatūros,skel

apmokėdavo kelionę lėktuvu. 
Ten patikrinus ir sustiprinus 
nusilpusią širdį, jis kurį laiką, 
kaip svečias, poilsiaudavo to 
gydytojo Amerikoje turimoje 
viloje. Iš klinikų ir poilsio grįž
damas atgal į Montrealį, kaip 
taisyklė, per eilę metų Didžiąją 
savaitę jis sustodavo Chicagoje 
ir čia Jaunimo centre skautams 
akademikams pravesdavo 
rekolekcijas, nes ilgesnį laiką 
buvo jų dvasios vadas. Kartu tai 
būdavo puiki proga susitikti su 
savo bičiuliais bei gerbėjais, 
kurių nemažai buvo ir yra ypač 
akademikų tarpe.

Į kun. Jono Kubiliaus gyve
nimą ir jo darbus bei šakotą 
veiklą gali žvelgti iš įvairių 
pusių ir visuomet rasi ką nors 
vertingo bei įdomaus. 1968 — 
Lietuvos nepriklausomybės 
50-taisiais sukaktuviniais 
metais — kun. J. Kubiliui pra
dėjus didinti Jaunimo centrą, jis 
savo kaimynui iš Lietuvos 
rašyt. Albinui Valentinui tarė 
šiuos žodžius: „Savo širdyje 
galvoju, kad šis darbas yra vi
sų geros valios lietuvių darbas. 
Ir tikėdamasis visų pagalbos ir 
talkos, manau, kad su Dievo 
pagalba šį svarbų mūsų tau
tiniam išlikimo reikalui 
uždavinį įvykdysime visų ben
dromis jėgomis, gera lietuviška 
valia ir nepalaužiamu tikėjimu 
į lietuvybės išlaikymą plačioje 
išeivijos jūroje...”

Kaip smagu, kad tie lietuviški 
rūmai išeivijoje ir šiandien te
bestovi, tautai namuose jau 
bandant žengti nepriklausomo 
gyvenimo keliu. Jais ypač džiau
giasi čia atvažiavę atgimusios 
Lietuvos atstovai, kai randa 
tuos rūmus ai' šventoves lietu
viška gyvybe tebealsuojančius. 
Tai ypač didelį džiaugsmą kelia 
tų rūmų kūrėjams bei statyto
jams, kurių tarpe yra ir kun. Jo
nas Kubilius.
x- s:-. ' i' (i .iioln er;

bianti Pietų Afrikai sankcijas 
už juodosios rasės lygybę, 
reikalaujanti iš Lenkijos 
atitraukti sovietinius dalinius, 
kaip žado netekusi, bijo kalbėti 
už Lietuvą. O gal Gorbačiovo 
„žavumas” veikia hipnotiškai?

Rašykime protesto laiškus, 
siųskime telegramas, netin
gėkime kiekvienas individu
aliai išdėstyti savo reikala
vimus senatoriarąs ir kongreso 
atstovams. Nemokantieji gerai 
angliškai, gali kreiptis į mo
kančius, bet nesėdėti sudėjus 
rankas ir tik laukti sekančios 
progos paploti tiems, kurie savo 
pažadų nesilaiko. Vien tik 
pagalvojus, kokios nuotaikos 
vyrauja Lietuvoje, matant 
sostinės gatvėmis riedančius 
tankus, turi pabusti mūsų ko
vingi jausmai, prisimenant mū
sų himno žodžius, kad esame 
kilę „iš didvyrių žemės” ir pri
valome semtis jėgas iš didingos 
praeites. Te patogus gyvenimas 
laisvėje nepalaužia mūsų dva
sios.

Išauklėti ir stiprūs charak
teriai pirmiausia savyje ieško 
klaidų, o neišauklėti ir silpna
valiai — pirmiausia skaičiuoja 
kitų paklydimus.

Anonimas

CLASSIFIED GUIDE
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GREIT
PARDUODA

RE/MAX
REALTORS

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba,norite būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą!

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

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD.

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

I ietuviams žinomas ir patikimas vardas.

House for Sale by owner 
Beverly Shores, IN; quiet wooded setting; 
house on hill, on two lots; 3 rm. guest house 
on grounds; main hse. 9 rms.: 4 bdrms.; 
2 full bath. Second kitehen in lower lever;

2 bl. from beach. $247,000. Call: 
Betty O’Donnelt 

Fairfield of America R.E. 
219-872-1432

FOR RENT

Išnuomojamas saulėtas 5 kamb. 
apšildomas butas. Suaugusiems. 68 
St. & Washtenaw Avė. apyl. Arti 
bažnyčios. $375.00 į mėn.

Tol. 927-5745

HELP VV ANTED

“ATTENTION: EASY WORK EX- 
CELLENT PAY! Assemble pro
duets at home. Details. (1)
602-838-8885 Ext. VV-7765.

“ATTENTION: EARN MONEY 
READING BOOKS! $32,000/year 
income potential. Details. (1) 
602-838-8885. Ext. Bk. 7765.

“ATTENTION: GOVERNMENT 
JOBS — YOUR AREA! $17,840 
- $69,485. Call (1) 602-838-8885, 
Ext. R.-7765.

Tremtinė — tai vienas paveikslas iš labai puošnios dail. POVILO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madonų, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand National Award Amerikos dailinukų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent. kuriomis progomis 
įteikti bet kam- svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su persiuntimu 
27 dol. Užsakymus siųsti:

DRAUGAS, 4545 West 63rd Street,
Chicago, IL 60629

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio.

REAL ESTATE

Mis, KOMPIUTERIŲ
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS

INCOME TAX — INSURANCE
6529 S. KEDZIE

778-2233

Į Vakarus nuo Kedzie naujesnis, ge
rai prižiūrėtas 3 butų, 1 ’/2 aukšto mū
rinis namas ir garažas — verias 
dėmesio!

Pulkus Investavimas: 12 butų mūras 
arti 107 St. ir Harlem; 65,000 metinių 
pajamų, visi butai modernūs. Suinte
resuoti — NEDELSKITE!

Įkyrėjo miesto triukšmas? Par
duodama nuosavybė prie 5, vienas su 
kitu sujungtų,ežerų; 5 atskiri, 2 mieg. 
namukai, tinkami gyventi ištisus metus. 
Tik 2’/2 vai. kelio į rytus nuo Chicagos, 
Indianoje.

Suinteresuoti skambinkite; BUDRAI
ČIUI, 312-767-0600 arba į namus 
312-778-3971
ONE STOP REAL ESTATE, INC.

[H MIS
ŠIMAITIS REALTY

Viktoras Šimaitis,Realtor
Nuosavybių pardavimas. Income Tax.

5953 S. Kedzie Ava.
Tel. 436-7878

MISCELLANEOUS

A VILIMAS 
M O V I N G

Tel. 376-1882 ar 376-5996

1O°/o—2O°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95th Street

Tel. — GA 4-8654
—-----------------------l ~

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS



JAU KETURIOLIKTĄ KARTĄ
Pasaulinės futbolo pirmenybės (I)

P. GANVYTASNuo birželio 8 d. ištisą mėnesį 
sporto mėgėjų dėmesys krypsta 
Italijon, nes ten susirinkusios 
24 kraštų vienuolikės kovos už 
teisę ir privilegiją sekančius 4 
metus puoštis pasaulio meis
terio titulu. Iki šiol toks 
laimėjimas pavyko tik 6 rinkti
nėms: Anglijai 1 kartą; Argen
tinai, Urugvajui bei Vak. Vokie
tijai (po 2 kartus), Brazilijai bei 
Italijai (po 3 kartus). Pačios 
pirmenybės prasidėjo jau prieš 
2 metus, kai 103 valstybės pra
dėjo varžybas dėl teisės vykti į 
Italiją, dalyvauti baigmės tur
nyre. Patys šeimininkai bei da
bartinis meisteris Argentina 
kvalifikavosi automatiškai, o 
kiti 22 dalyviai buvo futbolo 
aikštėse nustatyti. Išskyrus 
Australiją, visi žemynai 
atstovaujami.

Baigmės turnyras
l 6 grupes suskirstytos 

rinktinės, pirmame rate kiek
viena komanda žais prieš vicas 
savo grupės vienuolikes, atseit, 
turės po 3 rungtynes. Antrasis 
ratas prasidės birželio 23 dieną, 
kvart-finalai paskutinę birželio 
dieną, gi pati baigmė bus Romoj 
liepos mėn. 8 dieną. Ar šeimi
ninkams pavyks tapti pirmąja 
rinktine, kuri pasaulio meis
terio vardą išsikovos 4 kartą, 
sunku šiuo momentu tvirtinti, 
tačiau jau dabar aišku tai, kad 
pirmą kartą Italijoje pravestose 
pirmenybėse žiūrovų skaičius 
(1934 m. — 395,000) šį kartą bus 
8 kartus didesnis — tikimasi 
daugiau kaip 3 mil. žiūrovų. 
Televizijos ekranų dėka 
žaidynes stebėti turėtų apie 26.5 
milijardai (bilijonai) entuziastų. 
Vien finalinėse rungtynėse 
pramatomas 1 mil. (bil.) stebė
tojų. Prie tokių skaičių nei 
amerikiečių Super Bowl negali 
prilygti. Kad dėmesys šioms 
pirmenybėms tikrai intensyvus, 
rodo jau ir tas faktas, kad virš 
90% visų baigmės rato žaidynių 
bilietų jau kuris laikas išpar
duoti.

Ir amerikiečiai Italijoje

Po 40 metų JAV-bių rinktinė 
vėl kvalifikavosi baigmės 
žaidynėms. Kai pirmą kartą po 
II pasaulinio karo futbolo 
rinktinės 1950 m. suvažiavo , 
Brazilija, amerikiečiams nusi
šypsojo laimė. Tose varžybose jie 
peikė Angliją 1:0 — tai buvo 
vienas iš didžiųjų netikėtumu 
asaulio pirmenybių istorijoje, 
į kartą į baigmės ratą patekti 

jauna amerikiečių komanda 
(vidurkis 23.6 metai — tai 
jauniausia rinktinė) turėjo eilę 
rungtynių prieš Centrines 
Amerikos bei Karibų >| 
vienuolikes — n tik kai viem. 
įvarčio persvara jie nugalėjo 
Trinidad Tobago rinktine, ame
rikiečiai pelnė kelionę Italijon. 
..Pakelyje" — nuo vasario 2-os

— amerikiečiai sužaidė 16 tarp
tautinių rungtynių prieš kitų 
kraštų rinktines ar garsius klu
bus, iš kurių jie 8 kartus pasi
puošė laimėjimu, 7 kartus buvo 
įveikti, gi 1 rungtynės baigėsi 
lygiomis. Pagal „Time” žurnalą 
amerikiečių laimėjimo galimy
bės išreiškiamos 1:500 šansu.

Amerikiečiams tačiau svarbu 
įsigyti kiek galint daugiau 
patirties, nes už 4 metų pasauli
nės pirmenybės vyks JAV-se. 
Eilė miestų su tinkamais sta
dionais jau dabar pradeda 
varžytis dėl privilegijos praves
ti bent dalį šių varžybų savo 
aikštėse. Nenuostabu tad, kad 
Italijoje dabar lankosi įtakingų 
asmenų, kurie bandys — iš 
pirmenybių namo sugrįžę — 
varžybas nulenkti į savo namus. 
Štai toks garsus amerikiečių 
futbolo treneris Tom Landry iš 
Dalias, Texas, vyksta su savo 
miesto delegacija Italijon. Kiek 
teko patirti, šiuo metu bent 22 
miestai yra išreiškę savo pagei
davimą pravesti dalį pirmeny
bių pas save, gi tuo tarpu varžy
bos bus pravestos tarp 8 ir 12 
vietovių.

VATIKANO - MASKVOS 
SANTYKIAI
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje

Mainzo ir Limburgo vyskupijų 
savaitraštis „Glaube und Leben 
— Tikėjimas ir gyvenimas” 
kovo mėn. 4 d. plačiai komen
tuoja Vatikano ir Maskvos san
tykius, jau pačioje pradžioje 
pažymėdamas, kad paskutiniu 
metu yra užmezgami ryšiai tarp 
šv. Sosto ir Kremliaus. Pasku
tinis oficialus ryšys buvo 1922 
m. kovo mėn. 13 d., pasirašant 
sutartį ir įsteigiant nuken- 
tėjusiems nuo karo ir revoliuci
jos pagalbos misiją. Deja, ši 
pašalpos organizacija jau po 
metų buvo uždaryta.

Komentatorius tvirtina, kad 
paskutinis M. Gorbačiovo apsi
lankymas Vatikane pakeitė 
atmosferą: jau ruošiamas 
tikėjimo laisvės įstatymas. 
Tačiau iki pasikeitimo pasiun
tiniais dar laukia ilgas ir 
sudėtingas kelias, kadangi Vati
kanui yra didelės problemos. 
Prie jų priklauso keturios dar 
laisvos Gudijos diecezijos bei 
Pabaltijo valstybių klausimas, 
kadangi Vatikanas nepripažįs
ta Lietuvos okupacijos ir prie 
šv. Sosto dar aktyviai veikia to 
krašto atstovybė.

Taigi, pirmiausia, turi būti 
išspręstas kompetentingo būsi
mo šv. Sosto nuncijaus klau
simas taip pat neaplenkiant 
išeivijos lietuvių katalikų 
reikalų ir teisių. Užsienio dip-

Chuliganams ne vieta
Anglai ir olandai, vokiečiai 

bei italų futbolo entuziastai per 
paskutinį dešimtmetį parodė 
tiek fizinio brutalumo stebė
dami žaidimus, kad net keli 
šimtai žiūrovų žuvo futbolo 
stadionuose. Nenuostabu, kad 
tokių įvykių išvengimui 
rengėjai yra numatę visą eilę 
sofistikuotų priemonių. Italai 
jau deportavo vieną „žinomą” 
anglą, dar pirmenybėms nepra
sidėjus. Kiti 3 jau „pelnė” 20 
dienų daboklėje už triukšmą ir 
vagystes savo viešbučiuose. O 
Anglijos rinktinė pateko į 6 (F) 
grupę, kurios varžybos bus pra
vestos Sicilijoje bei Sardinijos 
saloje. Pastarosios Caglieri sta
dione šį šeštadienį (VI-16) vyks 
vienos iš svarbiųjų rungtynių, 
anglai susitiks su Europos meis
teriu olandais.

Iš anksto suvaržytas bilietų 
pardavimas, trikraštis policijos 
veiksmų koordinavimas ir t.t. 
rodo, kad problema rimta. Štai 
toks garsus, tačiau futbolui ne 
tiek jau dėmesio skiriąs „New 
York Times” dienraštis vasario 
gale į Cagliarį nusiuntė savo 
reporterį, trečdalį puslapio fi

lomatai oficialiai nesilanko 
Pabaltijo valstybėse. Tačiau ofi
cialiai pasitikėjimo rėmuose už
megzti ryšiai su Lenkija parodė, 
kad atviri klausimai gali būti 
lengvai išsprendžiami.

Tas pats savaitraštis pranešė, 
kad balandžio mėn. 25 d. — 
gegužės mėn. 6 d. rengiama eks
kursija į Lietuvą ir Rusiją, 
aplankant Maskvą, Leningradą 
bei Lietuvą — Vilnių, Kauną, 
Klaipėdą. Ekskursijai Lietuvo
je vadovaus prel. Antanas 
Bunga (Vokietijos lietuvių sie
lovada).

Skelbimų psl. randama dau
giau žinių. Atrodo, kad pir
miausiai bus nuvykta į Maskvą, 
iš jos bus skrendama į Vilnių. 
Pažymima, kad tai Lietuvos 
sostinė su istoriniais pamink
lais, bažnyčiom, muziejais. 
Kaunas — buv. antroji Lietuvos 
sostinė, žinoma jau nuo 11 š. ir 
taip pat yra verta dėmesio. 
Klaipėdoje aplankoma pa
veikslų galerija, jūros aug
menijos muziejus. Toliau bus 
lankomasi Taline ir Lenin
grade.

Lietuvoje bus laikomos šv. 
Mišios, ekskursantus priims 
kard. V. Sladkevičius, numa
tytas pasikalbėjimas seminari
joje. Išskrendama iš Frankfur
to.

gumo rašinyje painformavo 
skaitytojus apie visas pre- 
ventatyves priemones. Tarp kit
ko, jo nuomone, tarp 8500 anglų 
žiūrovų galima tikėtis 500 
„neramiųjų” mėgėjų, o olandai, 
kurie numato turėti virš 6000 
savo tautiečių, neapsieis be 400 
chuliganų.

O kur įvarčiai?
Kai šiame žemyne įvairios 

sporto varžybos siekia kuo aukš
tesnių rezultatų (įvarčių, taškų 
ir t.t.), tai pasaulinėje futbolo 
arenoje daviniai diametrialiai 
priešingi. Jei dar 1954 m. Švei
carijoje pravestose pirmenybėse 
įvarčių vidurkis per rungtynes 
siekė 5.2 golus, tai prieš 4 metus 
Meksikoje pravestose varžybose 
tas vidurkis nukrito iki 2.5 įvar
čių. 1958 metais prancūzui 
Juste Fontaine pavyko įmušti 
13 golų (tai žaidynių rekordas), 
tai Meksikoje anglas Gary 
Linekar turėjo pasitenkinti 6 
įvarčiais. Gynybai, kaip ma
tome, skiriamas ypatingas tak
tinis dėmesys. Net ir ta jauna

A.tA.
DOUGLAS A. MEŠKAUSKAS

Gyveno Chicago, Garfield Ridge apylinkėje.
Mirė 1990 m. birželio 9 d., sulaukęs 33 m. amžiaus.
Gimė Chicagoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Debra Richardson, 

vaikai: Daniel, Cynthia, David; tėvai Jonas Meškauskas ir 
Arlene Colman; broliai Andrevv ir John, sesuo Carol Kirkland.

Kūnas pašarvotas pirmadienį, birželio 11 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Richard Funeral Home koplyčioje, 5749 S. Archer, 
Chicago.

Laidotuvės įvyks antradienį, birželio 12 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į St. Richard parapijos bažnyčią, 
5032 S. Kenneth Avė., kurioje 9:30 v. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines.

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

Nuliūdę žmona, vaikai, tėvai, broliai ir sesuo.

Laidotuvių direkt. Richard Funeral Home. Tel. 
312-767-1840.

Mylimai Motinai

A.tA.
URŠULEI BARAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, dukrai PRIMAI VAŠKELIENEI Flo
ridoje ir sūnui JAUNUČIUI Lietuvoje su šeimomis, 
giminėms bei artimiesiems reiškiame giliausią 
užuojautą ir kartu liūdime:

Mira ir Kostas Arai 
Kostas Gasparaitis 
Irena Jakštienė 
Leontina Jankauskienė 
Natalija Paramskienė ir 
Ona Šiaudikienė

St. Petersburg, Florida

------------------------------------------------------—
A.tA.

URŠULEI BARAUSKIENEI
Lietuvoje mirus, jos dukrai PRIMAI ir ALEKSUI 
VAŠKELIAMS ir kitiems artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Eugenija ir Kazys Gimžauskai 
Elena ir Adolfas Miliai 
Genė ir Adolfas Armaliai

amerikiečių rinktinė pasižymi 
ta pačia tendencija, jų žaidimuo
se įvartis tai ypatingas pasieki
mas. Jau minėtus 16 žaidimų 
sužaidę jie 7 rungtynėse pasiekė 
tik po vieną golą, o 3 kartus

SUNKI PRADŽIA

Vilniaus arkivyskupas Juli
jonas Steponavičius rašo: „Pas 
mus gyvenimas kunkuliuoja. 
Jis yra pilnas vilčių ir nerimo... 
Bažnytiniame gyvenime daug 
ko trūksta. Galima eiti į 
mokyklas mokyti tikybos, bet 
tos pamokos turi vykti pasi
baigus pamokoms, kai mokiniai 
yra pavargę ir nori greičiau 
grįžti į namus. Be to, neturime 
vadovėlių nei katechetams, nei 
mokiniams... Pažadėta mums 
sugrąžinti keletą bažnyčių. Bet 
jos reikalingos didelių re
montų... Todėl, išskyrus arki
katedrą, dar nepradėjome mels
tis nei vienoje atiduotoje 
bažnyčioje, nes vis dar remon
tuojamos.

DRAUGAS, antradienis, 1990 m. birželio mėn. 12 d.

priešininkų vartininko visiškai 
nejveikė. Atseit virš 60% savo 
rungtynių jie baigė vienu ar 
mažiau įvarčių.

FIFA, vyriausias tarptautinis 
futbolo organas, žaidynių tei
sėjams davė parėdymus ne tik 
nesivaržyti, bet aktyviai baus

A.tA.
ANTANAS JAKUTIS

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje.
Mirė 1990 m. birželio 8 d., 5:15 vai. vakaro, sulaukęs 95 

m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Kražių parapijoj, Gedminų kaime. 

Amerikoje išgyveno 77 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mary Terasaitė, 

duktė Eleanor Vets, žentas Albert, keturi anūkai, aštuoni pro- 
anūkai ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas pirmadienį, birželio 11 d. ir antradienį, 
birželio 12 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 
2533 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 13 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines.

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

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

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345.

GAIDAS—DAIMID
E U D E I K IS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852

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

4348 S. California Avenue 
Telefonas — (1-312) 523-0440

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street — Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southvvest Hwy. — Tel. (708) 974-4410

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

PETKUS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.

Marąuette Funeral Home
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629

k l-(312)-476-2345

Hills Funeral Home
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60465 

708-430-4455

Petkus Funeral Home
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108

Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345

ANTHONY B. PETKUS DONALD M. PETKUS
DONALD A. PETKUS LAVVRENCE C. GASUNAS

5

ti visus žaidėjus, kurie gyny
biniais faulais bandys rung
tynių eigą paveikti. Klausimas, 
ar tai užtikrins daugiau įvarčių, 
tačiau aišku tai, kad golų laukia 
žiūrovų masės ir futbolo strate
gams prieš akis aiški užduotis 
padidinti įvarčių skaičių.

Demonstracijose VVashingtone susitariant Gorbačiovui su Bushu. Iš kairės: R. Kučienė 
Steponavičienė, D. Kučėnienė.

Nuotr. Viktoro Kučo

Mylimam vyrui ir tėvui

A.tA.
JONUI STAŠIUI

mirus, skausme likusius: žmoną, mūsų mielą 
pusseserę GENĘ, dukterį ASTĄ PAŠKUVIENĘ bei 
artimuosius jautriai užjaučiam ir patys Jono 
pasigendame.

Marija ir Balys Gražuliai 
Nijolė Gražulienė

VANCE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

DIREKTORIAI
1424 So. 50 Avė., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. (708) 652-5245
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x Prel. Ladas Tulaba, iš
Somos atvykęs ir dalyvavęs 
vysk. Vincento Brizgio vysku
pystės auksiniam jubiliejui, 
išvyko birželio 11 d. į 
Philadelphią, o iš ten lėktuvu 
vyks į Romą, kur jis nuolat gy
vena ir eina administratoriaus 
pareigas Šv. Petro bazilikoje. 
Garbingasis svečias buvo apsi
stojęs Marijonų vienuolyne prie 
„Draugo” ir ta proga aplankė 
savo draugus ir pažįstamus.

x Bendros pamaldos už pa
vergtų tautų laisvę bus Šv. 
Vardo katedroje birželio 24 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Katedra 
yra 735 N. State St., Chicago, 
III. Pamaldose dalyvauti 
kviečiami lietuviai, latviai, 
estai, ukrainiečiai, gudai. 
Pamaldose numatytos penkios 
giesmės penkiomis kalbomis. Iš 
lietuvių pusės pamaldomis 
rūpinasi Liet. Kat. federacijos 
Chicagos skyrius.

x JAV LB krašto valdyba 
ir Margutis kviečia dalyvauti 
liepos 1-7 d., giesmių, dainų, žo
džio ir muzikos savaitės ren
giniuose. Vilniaus universiteto 
mergaičių „Virgo” choras liepos 
1 d. 10:30 v. ryto giedos Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Tą pačią dieną 3 v. 
p.p. atliks koncertą Jaunimo 
centre. Bilietai gaunami Mar
gučio raštinėje ir Vaznėliu par
duotuvėje.
■• X Altos Chicagos skyriaus 
valdyba rengia Tragiškųjų 
birželinių įvykių sukakties 
minėjimą birželio 17 d.,
sekmadienį, Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje ir 
salėje Marąuette Parke. 10 vai. 
ryto vėliavų pakėlimas, 10:30 
vai. iškilmingos pamaldos, ku
rių metu giedos parapijos 
choras, A. Lino vadovaujamas. 
Akademinė dalis 12 vai. parapi
jos salėje. Paskaitą skaitys 
svečias iš Lietuvos Juozas Enče- 
ris, paskutinysis nepri
klausomoje Lietuvoje Korp! 
Neo-Lithuania pirmininkas ir 
Sibiro tremtinys. Žodį tars 
Vilius Bražėnas, nenuilstantis 
kovotojas prieš komunizmą ir 
„Laisvosios Lietuvos” bendra
darbis ir kolegijos narys. Or
ganizacijos su vėliavomis, mo
terys tautiniais drabužiais ir lie
tuvių visuomenė kviečiama 
minėjime dalyvauti.

x Lietuvos Mažasis Teat
ras už surinktas lėšas veš į 
Lietuvą vaikų ligoninėms vais
tus: antibiotikus, insuliną ir t.t. 
Aplankykime jų pasirodymus 
Lemonte, birželio 15 d., 7 v.v. ir 
Jaunimo centre, birželio 16 d.,
7 v.v. bei 17 d. 3 v. p.p. Bilietai 
Vaznėliu parduotuvėje: 2501 W. 
71 St., Chicago, IL 60629 tel. 
(312) 471-1424. Čekius rašyti: 
Lithuanian Roman Catholic 
Charities.

(sk)
x SPRANDINĖ (palendvi- 

ca), SKILANDIS, rūkytos i 
dešros aukštos kokybės į 
Lietuvą — $84.00. Transpak, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. (sk)

x TRANSPAK siunčia dė
vėtus drabužius kargo neri
botais kiekiais. MUITO NĖRA 
— naujas patarnavimas. 2638 
W. 69 St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-436-7772.

(sk)

ARAS
Dengiame Ir taisome visų rūšių 

STOGUS 
Su dideliu patyrimu.

Esame apdrausti.
Pats prižiūriu darbą. 
ARVYDAS KIELA 

312-737-1717

x Prof. dr. Jolita Kavaliū
naitė iš Akrono, Ohio, dalyvavo 
penkioliktam Caribų studijų 
draugijos suvažiavime ir skaitė 
paskaitą apie rašytojos Marises 
Cardis darbus. Profesorė 
atsiuntė linkėjimus ir „Draugo” 
redakcijai.

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos susirinkimas bus birželio 18 
d., pirmadienį, Nekalto Prasi
dėjimo parapijos mokyklos 
salėje Brighton Parke, šis susi
rinkimas bus paskutinis prieš 
vasarą ir prasidės 7:30 vai. vak. 
Elena Sirutienė ir William 
Liauba atliks Motinos dienos 
programą. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti.

x Chicagos Lietuvių mote
rų klubas rengia „Gintaro” 
balių ir pristatys lietuvaites 
visuomenei birželio 24 d. Hilton 
Inn viešbučio salėje Oak Lawn, 
III. Bus pristatytos Christina 
Ann Aleksandravičiūtė, Ramin
ta Rita Marie Bilutė, Rita Chris
tina Kankutė, Laura Anne 
Kotlar, Gina Marie Simėnaitė ir 
Jennifer Jayne Simėnaitė.

x A. a. Kazimieras Vait
kevičius, buvęs „Draugo” dar
bininkas, po sunkios ligos mirė 
birželio 11 d. 11 vai. Little Com
pany of Mary ligoninėje. Bus pa
šarvotas trečiadienį Petkaus 
Marąuette laidojimo įstaigoje. 
Laidojamas penktadienį, bir
želio 15 d. Liko jo žmona 
rašytoja Vanda ir dukterys su 
šeimomis.

x Ateitininkų namams A. 
Poskočimas padovanojo naują 
menišką kryžių. Naujo kryžiaus 
šventinimas bus birželio 14 d., 
ketvirtadienį, 7:45 vai. vak. 
Kun. L. Zaremba atnašaus šv. 
Mišias. Šventinimas taikomas, 
kad supultų su kryžiaus nešimu 
į Kryžių kalną Lietuvoje. Visi 
kviečiami dalyvauti. Po apeigų 
bus galima pavalgyti koldūnų ir 
atsigerti kavos.

x Barbara Kedaitis birželio 
9 d. 9:30 vai. ryto buvo išeinant 
iš Midland banko ant šaligatvio 
parmesta ir apiplėšta. Tai 
primena, kad visi Marąuette 
Parke jau turi saugotis nevaikš
čioti po vieną, ypač moterys.

x Adv. Konstant J. Savic
kas, Oak Lawn, III., sporto 
veteranas, Lietuvos Vyčių ir 
kitų organizacijų veikėjas, pra
tęsė prenumeratą ir dar pridėjo 
29 dol. dienraščio palaikymui. 
Nuoširdus ačiū „Draugo” gar
bės prenumeratoriui ir mielam 
rėmėjui.

x Vokietija gali jums mo
kėti pensiją, jei: prieš atvyk
dami į JAV, dirbote Vokietijoje 
nemažiau 18 mėn.; jei dabar čia 
dirbate, arba dirbote; jei jūsų 
miręs vyras/žmona Vokietijoje 
dirbo. Rašykite/skambinkite: 
tasta Agency of USA, P.O. 
Box 346, St. Clair Shores, MI 
48080, tel. 313-773-7529. Kalbė
kite vokiškai arba angliškai.

(sk)

x Futbolistai iš Lietuvos 
ieško darbo prie namų remonto 
arba dažymo. Tel. 708-422-8376.

(sk)

X VAISTAI Į LIETUVĄ 
siunčiami įvairių organiza
cijų ir pavienių asmenų. Kie
kiai neribojami. Pristatymas ga
rantuotas. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772.

(sk)

x Olympia rašomos maši
nėlės su liet. raidynu. Siun
čiam įvairius siuntinius su čia 
apmokėtu muitu. Kreiptis: 
Stasys, 317-842-8035.

(sk)
x Reikalinga raštinės tar

nautoja. Darbovietė Marąuette 
Parke. Kreiptis: 312-778-0833.

(sk)

Kr. Donelaičio lit. mokyklų Tėvų komitetas. Iš kairės: R. Viržintienė, Z. Mikužis, G. Vižinienė, 
pirm. J. Augius ir M. Butts.

Nuotr. J. Tamulaiėio

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
EGLĖ LESNIAUSKAITĖ - 

NAUJA DAKTARĖ

Šių metų birželio 2 dieną 
Loyolos universiteto odontolo
gijos mokykla išleido ir įteikė 
diplomus 80 naujų daktarų —- 
dantų gydytojų, tarp jų ir Eglei 
Lesniauskaitei. Jaunosios dak
tarės laimėjimu labai džiaugiasi 
jos tėveliai Teresė ir dr. 
Algimantas Lesniauskai, jos 
brolis, sesuo, senelis Viktoras 
Lesniauskas ir kiti giminės.

Jaunoji daktarė dalyvavo 
skautų ir ateitininkų organiza
cijose, yra Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos narė, baigė K.

x Gintautas Stasiukynas
Elenos Stasiulevičiūtės-Sta- 
siukynienės sūnus, gimęs 1941 
m. Marijampolės rajone, ieško 
žinių apie savo dėdės Jono Sta
siulevičiaus vaikus — sūnų ir 
dukrą. Dėdė Jonas Stasiule
vičius, Antano Stasiulevičiaus 
sūnus, gimęs apie 1895-8 m. 
Lazdijų rajone, apie 1936-39 m. 
išvyko, kiek žino, į Argentiną ir 
mirė apie 1974-78 m. Dėdės 
sūnaus kunigo vardas Jonas 
rašė Elenai Stasiukynienei, 
mirusiai 1985 m. du laiškus. 
Galima kreiptis į Gintautą Sta
siukyną, Kaštonų 8-19, Radvi- 
liškės 235120, Lithuania.

x Prašau pasiimti gerą, 
mot. lietpaltį, š.m. gegužės 25 
d. vakare paliktą Marąuette 
Funeral Home rūbinėje, o 
palikti toje pat rūbinėje, per 
klaidą iš jos paimtąjį, maną 
lietpaltį... Dėkoju.

(sk)
x Švč. Sakramento pagar

binimo pamaldos ir padėkos 
šv. Mišios bus aukojamos Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje, šeštadienį 
birželio 16 d. 5:30 v.v. Židinys 
maloniai kviečia visus daly
vauti.

(sk)
x Lietuvos keliauninkų 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 New Yorko kelionių agen
tūrą „VYTIS” 718-769-3300.

(sk)

x NAUJI AUTOMOBILIAI 
jūsų giminėms Lietuvoje — 
pigiai! Įstaiga dirba nuo 9 
v.r.—5 v. p.p.; šeštadieniais iki 
2 v. p.p. Tel. 312-436-9123.

(sk)

x R. Pūkštys vėl vyksta į 
Lietuvą liepos mėn. pradžioje. 
T varkomi palikimai, perve
dami pinigai, pigiai perkami 
nauji automobiliai. Atsiskai
tyti iki birželio 30 d. Transpak, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL, 
tel. 312-436-7772.

(sk)

Donelaičio aukštesniąją litu
anistinę mokyklą, studijavo 
Case Western Reserve ir Loyola 
universitetuose, kur po 3 metų 
buvo priimta į to universiteto 
odontologijos mokyklą. Špeciali- 
zuosis pedriatinėj odontologijoj 
UCLA (University of California, 
Los Angeles). Gimnazijoj 
būdama, grojo viola Chicago 
Youth Symphony orkestre.

Dr. Eglė Lesniauskaitė

Daktarei Eglei visi linki 
geriausios sėkmės ne tik savo 
specialybėje, bet ir lietuviškoje 
veikloje.

SU MOKSLU Į RYTOJŲ

Šeštadienį, gegužės 26 d., 
McKay mokyklos koridoriuose 
didelė spūstis, ūžesys, kaip bičių 
avilyje. Ne vien tik mokytojai ir 
mokiniai, bet ir mokinių tėvai, 
seneliai, kiti giminės ir svečiai 
laukia programos, kuri žymės 
pradžios mokyklos ir 24-sios 
laidos abiturientų, aukštesnio
sios Kristijono Donelaičio 
mokyklų mokslo metų užbai
gimą.

x Teofilė Misauskas, Union 
Pier, Mich., Aniceta Januš
kienė, Milton, Mass., Katarina 
Narkevičius, Arlington, Mass., 
Dalia Korte, San Diego, Cal., L. 
Reivydas, Los Angeles, Cal., 
Domas Slapkūnas, Gulfport, 
Fla., Antanas Masionis, Fair 
Lawn, N.J., „Draugo” garbės 
prenumeratoriai ir rėmėjai, su 
prenumeratos pratęsimo 
mokesčiu kiekvienas atsiuntė 
po visą šimtinę. Labai 
dėkojame.

x Simas Jokūbaitis, K. An-
cevičius, Alfonsas Krakauskas,
C. Beinoras, Stanley Yurkus, 
Chicago, III., Barbora 
Morkūnienė, Oak Lawn, III., 
Bronius Pranckevičius, Ever
green Park, III., Petrė Maskolai- 
tis, Chicago, III., K. Razauskas, 
Dearborn, Hts., Mich., Stasys 
Žymantas, Tinley Park, III., 
Alina Žuras, Rochester, N.Y., 
kiekvienas atsiuntė po visą 
šimtinę ir pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. Nuoširdus 
ačiū „Draugo” garbės prenu
meratoriams, rėmėjams.

Vos ga’i prasiskverbti prie 
Lietuvos laisvės troškimus žy
minčių marškinėlių, sagių, 
plakatų prekybos stalo. Čia 
galima gauti ir aukštesniosios 
mokyklos metraštį „Vilties 
metai”, redaguotą Reginos 
Kučienės, kuris atspindi šių 
mokslo metų mokyklos gyveni
mą. Jame sudėti aukšesniosios 
mokyklos mokinių darbai. Čia 
yra ir periodinis mokyklos laik
raštėlis „Pirmieji žingsniai”. 
Šiame numeryje spausdinami 
16-tojo konkurso laimėtojų dar
bai ir kiti visų skyrių ir klasių 
mokinių kūrinėliai. Laikraštėlį 
redaguoja mokytojos Vida Bra- 
zaitytė ir Rima Polikaitytė. 
Šalia stalas su storais albumais, 
pavadintais „Čia gyva visa Lie
tuva”. Juose aštuntos klasės 
mokiniai, surinkę Lietuvos is
torijos vaizdus. Salėje toks pat 
stalas su V klasės mokinių dar
bais — Lietuvos geografijos 
albumais. Šiuos albumus ge
riausiai paruošę mokiniai 
Darius Nausėdas ir Kovas Lap- 
šys įvertinti premijomis. Klasės 
auklėtoja ir geografijos moky
toja — Nijolė Nausėdienė.

Iškilmes salėje atidarė ir pro
gramą vedė mok. Gražina Stu- 
ronienė, vaizdžiai pabrėždama 
dabartinės Lietuvos kančias ir 
kelią į laisvę. Mokyklos moki
niai — tai vainikas, į kurį kiek
vienas ją baigiantis įpina po 
gėlę.

Su gėlėmis rankose įžygiuoja 
pradžios mokyklą baigusieji 
mokiniai. Juos lydi mok. Bronė

Darius Sužiedėlis kalba prie Kapitoliaus per lietuvių demonstracijas 
Washingtone, D.C. Nuotr. viktoro Kučo

Prapuolenienė. Pro kitas duris 
po vieną ateina 24-sios laidos 
abiturientai. Juos pasitinka jų 
auklėtoja Alicija Brazaitienė. 
Nuskamba JAV ir Lietuvos 
himnai. Supažindinama su 
atsilankiusiais garbės svečiais 
ir spaudos atstovais.

Iškviečiamos darželio, lietu
viškai nemokančių klasės ir 
pradžios mokyklos skyrių moky
tojos, kurios įteikia geriausiems 
skyrių mokiniams pagyrimo 
pažymėjimus. Mok. B. Prapuole
nienė iškviečia pradžios mo
kyklą baigusius. Tėvų komiteto 
atstovas Jurgis Augius jiems 
įteikia dovanas; direktorius Ju
lius Širka ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės Švietimo 
tarybos pirmininkė ir Donelai
čio mokyklų inspektorė Regina 
Kučienė įteikia mokykos bai
gimo pažymėjimus. Pradžios 
mokyklą visais penketukais 
baigė: Krista Augiūtė, Alicija 
Juškaitė ir Vaiva Rašytinytė. 
Kiti baigusieji: Dalia Bendorai- 
tytė, Audrius Čarauskas, 
Danisa Dambrauskaitė, An
drius Gaižiūnas, Rasa Gerš- 
tikaitė, Aras Nausėdas, Kovas 
Norvilas. Mokinių vardu dėkoja 
Alicija Juškaitė visiems, kurie 
vedė į gera, ypač mok. B. Pra- 
puolenienei ir įteikia jai rožių 
puokštę. B. Prapuolenienė 
dėkoja mokiniams, linki būti 
gerais lietuviais, kalbėti lietu
viškai, skaityti knygas, siekti 
aukštesnio lituanistinio 
išsilavinimo.
Regina Kučienė atsisveiki

nimo žodį taria abiturientams. 
Primena pasaulyje skambantį 
Lietuvos vardą, viltį Lietuvos 
laisvės rytojumi. Iš metraščio 
„Vilties metų” savo rašinėlius 
skaito Eugenijus Alfimovas, 
Dana Butts, Vida Gaižutytė ir 
Dalius Gilvydis. Visų noras Lie
tuvos laisvė ir nepriklausomy
bė. Daina Ancevičiūtė skaito 
savo kūrybos atsisveikinimo su 
mokykla eilėraštį „Šeštadieni, 
o tu šeštadieni”. Iškviečiami 
mokyklos korespondentai Dana 
Butts, Vida Gaižutytė ir Kris
tina Jakštytė, kurioms 
įteikiamos Liet. Žurnalistų 
sąjungos ir Lietuvių Fondo 
premijos.

Aukštesniosios mokyklos kla
sių auklėtojos įteikia garbės 
pažymėjimus geriausiems kla
sių mokiniams. Mok. A. Brazai
tienė iškviečia scenon abiturien
tus. Aukštesniąją mokyklą vi
sais penketukais baigė Daina 
Ancevičiūtė, Dana Butts, Vida 
Gaižutytė ir Elena Tijūnėlytė. 
Kiti abiturientai: Eugenijus 
Alfimovas, Dalius Gilvydis, 
Kristina Jakštytė, Algirdas Ta-
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— Muzikės Nijolės Ulėnie- 
nės, kuri su vyru dr. Jonu Ulė- 
nu gyvena Dix Hills, N.Y., spe
ciali muzikos mokykla turi apie 
40 mokinių. Gegužės 20 d. buvo 
tos muzikos mokyklos mokinių 
koncertas Steinway salėje. Tai 
yra pianinų parduotuvė, kuri 
net savo instrumentus pa
skolino mokiniams koncertuoti.
N. Ulėnienė savo studijoje 
panaudoja ir kompiuterį, kuriuo 
analizuoja mokinių muziką.

— A. a. Kazimieras Bačaus- 
kas, veiklus New Yorko lietu
vis, ypač Šaulių sąjungoje, stai
giai mirė gegužės 23 d. Jai- 
maica, N.Y. Iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios palaidotas 
Šv. Karolio kapinėse.

mulaitis ir Tomas Vasiliauskas.
Gen. konsulas Vaclovas Klei

za, Donelaičio mokyklų direkto
rius Julius Širka, tėvų komiteto 
pirm. Jurgis Augius ir moky
tojas Juozas Polikaitis įteikia 
abiturientams dovanas ir ate
status. Visi gauna rašytojo Va
cio Kavaliūno padovanotą 
knygą „Dalia”.

Abiturientų vardu atsisvei
kina Tomas Vasiliauskas. 
Dėkoja už visas pastangas di
rektoriui, mokytojams, tėvų 
komitetui, tėvams, kad padėjo 
pažinti ir pamilti Lietuvą iš tolo, 
praplėsti gyvenimo taką.

Iškviesti aukštesniosios mo
kyklos mokytojai ir tėvų kom. 
pirmininkas į sceną. 8-tos kla
sė mok. A. Brazaitienė trumpai 
pamini abiturientų įnašą į 
mokyklos ir lietuvių vi
suomeninį gyvenimą. Išreiškia 
viltį, kad mokytojų pastangos jų 
gyvenime bus brandinamos ir 
linki kopti į aukštesnes mokslo 
viršūnes. Elena Tijūnėlytė abi
turientų vardu išreiškia padėką 
mokytojoms, o berniukai pri
sega joms po gėlę.

Abiturientus sveikina garbės 
svečiai: vysk. Vincentas Briz
gys, gen. konsulas Vaclovas 
Kleiza, JAV LB Švietimo tary
bos pirmininkė Regina Kučienė, 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos klebonas kun. Jonas Kuzin- 
skas, Tėviškės lietuvių pa
rapijos klebonas kun. Hansas 
Dumpys, Pedagoginio Lit. in
stituto direktorė Stasė Pe
tersonienė, tėvų kom. pirm. Jur
gis Augius. Visi pabrėžia lie
tuvių kalbos, tradicijų, papročių 
svarbą, darbą dėl Lietuvos, 
mokslo reikšmę. Mokyklų di
rektorius Julius Širka iškelia 
gyvenamojo momento svarbą, 
viltį į laisvę, kviečia abiturien
tus būti naujais Lietuvos amba
sadoriais, šaukliais.

Meninėje dalyje tautinį šokį 
vestuvių polką šoka 7-tos kl. 
mokiniai ir jonkelį — abiturien
tai. Juos paruošė mok. Irena 
Smieliauskienė. Akordeonistas 
— Jonas Vaina. Užbaigai nu
skamba mokyklų daina „Su 
mokslu į rytojų”.

Mok. J. Polikaitis primena 
abiturientams rytojaus dieną 
dalyvauti Marijonų salėje išleis
tuvėse. Kr. Donelaičio mokyklų 
mokslo metų užbaigimo šventė 
buvo labai sklandžiai, gražiai 
suorganizuota. Mok. Gražina 
Sturonienė daug prisidėjo prie 
šventės iškilmingumo ir nuo
taikos giliu, patriotiniu poetiniu 
žodžiu vadovaudama progra
mai. Visi laukia šviesesnio ry
tojaus Lietuvai, kad su 
džiaugsmu ir entuziazmu ru
denį mokiniai ir mokytojai 
galėtų grįžti į klases, o baigę 
mokyklą siekti aukštesnio li
tuanistinio išsilavinimo.

Agnė Kižienė
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