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Prez. Landsbergis 
susitinka su prez. Bushu 
Wasbingtons . 1990 gruodžio 

3. — Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis bus priimtas Bal
tuosiuose rūmuose prezidento 
G. Busho kitą savaitę, kaip 
praneša Lietuvių Informacijos 
centro įstaiga Washingtone. 

Lietuvos pasiuntinybė Wa-
shingtone patvirtino žinią, kad 
susitikimas įvyks gruodžio 10 
d., pirmadien;,2 vai. po pietų. 

Nežinoma ap ie ką bus 
kalbama, bet galima manyti, 
kad bus pal iestas Lietuvos 
nepriklausomybės klausimo 
pas i t a r imų s t a t u s a s t a rp 
Vilniaus ir Maskvos ir vis griež
tesni prez. Gorbačiovo pasisa
kymai prieš Lietuvą ir kitas 
Pabaltijo valstybes. Taip pat 
gali būti paliesta ir pašlijusi 
ekonominė padėtis, kai buvo 
Kremliaus įvesta ekonominė 
blokada, užsitęsusi 74 dienas. 

Šiais metais prez. Bushas 
buvo susitikęs su Pabaltijo 
valstybių ministeriais pirmi
ninkais . Prezidento Lands
bergio vizitas Baltuosiuose 
rūmuose bus pirmas kaip Pa
baltijo valstybės galvos vizitas. 

Bus t i k NVashingtone 

Prez. Landsbergis atvyksta į 
Washingtoną sekmadienio nak
tį, gruodžio 9 d., iš Toronto ir 
k i t ą dieną po pas imatymo 
Baltuosiuose rūmuose, išskris 
atgal į Vilnių Prezidentas su 
žmona Gražina apsistos Lietu
vos pasiuntinybėje. Pasiunti
nybės vadovas Stasys Lozoraitis 
tvarko jo darbotvarkę. 

Prieš t a i prez. Landsbergis 
t u rė s pasi tarimus su Kanados 
ministeriu pirmininku Brian 
Mulroney ir kitais federaliniais 
bei provincijų vadais. Taip pat 
ir su lietuvių išeivija. Į Kanadą 
j i s a tvyksta gruodžio 5 d., 
t r e č i a d i e n į . Kanado je t u c 
reikalu daugiau informacijų 
t e i k i a A n t a n a s Š i l e ika . 
416-588-6225. 

Praėjusiais metais Landsber
gis Washingtone lankėsi du kar
tus , ka ip išrinktas Sąjūdžio 
vadas. Tačiau, kaip išr inktas 
Lietuvos Aukščiausiosios ta 
rybos pirmininkas, jis nebuvo 
atvykęs į Šiaurės Ameriką. 

Jelcino rūpestis — pamaitinti 
tautą 

Atiduoti žemę žmonėms 
Maskva . — Rusijos Fede

racijos prez. Borisas Jelcinas, 
pradėdamas naują savo respub
likos deputatų sesiją, pasakė. 
jog žiemai prasidedant, „gresia 
bado šmėkla" ir tai esanti pati 
svarbiausia Šiuo metu proble
ma. Todėl greitos ir radikalios 
žemės ūkio reformos yra esmi
nis reikalas, jei Sovietų Sąjunga 
nori išvengti bado ir neprarasti 
tų nedidelių, paskutinių metu 
daromų demokratinių reformų. 
. „Nebus tikros demokratijos 
nei tikros laisvės kada krau
tuvėse yra tuščios lentynos ir 
kada yra racionalizavimo kor
te lės ir k u p o n a i ' , pasakė 
Jelcinas. Neminėdamas deta
lių, jis pasiūlė Rusijos depu
tatams nutarti pavasarį atiduo
ti žemę žmonių nuosavybei ir 
įvesti visai nepr iklausomą 
ūk in inkav imą , kad patys 
žmonės augintų, ką jie nori ir 
sugeba ir kad patys ūkininkai 
darytų sprendimus savo laisva
me versle. 

Be pieno 
Šią savaitę Maskvos mieste 

pirkėjai eilėse laukė pieno 
atvežant. Devyni pristatytojai, 
gaudami didesnes kainas kitur. 
jo nepristatė. O mėsos krautu
vėse liko tik kaulų gabalai ir 
riebalai, bet daug mėsos galima 
gauti laisvoje rinkoje, kuri kai
nuoja nuo 10 iki 20 kartų bran
giau, ir daugelis žmonių neturi 
tiek pinigu Vakarų valstybės, 
atsiliepdamos į šią netvarką, 
pažadėjo pasiųsti maisto gami

nių. Vokietijos delegacya jau 
aptarė tokios pagaloos būdus ir 
pasisiūlė atvežti maisto. 

S i s temos k la ida 
Didžiausią problemą sudaro 

komunistai vadovai kolūkiuose, 
kurie nesutinka pakeisti savo 
metodų, o ypač a t s i saky t i 
valstybinių ūkių. Pranešama, 
jog n e ž i ū r i n t gero g rūdų 
derliaus šiais metais, sovietams 
t rūks ta miltų, nes jau apskai
čiuota, kad 40<* tu grūdų nuėjo 
niekais, neturint sandelių arba 
patenkant į juodąją rinką. Iš 
Amerikos sovietai pirko 15.000 
metrinių tonų miltų, bet to 
neužtenka žmonių poreikiams 
Jiems reikia gauti paskolą, kad 
galėtų daugiau pirktis, tačiau 
Bushas atsisako suteikti kre-
ditan tol. kol bus leista laisva 
žmonių emigracija iš Sovietų 
Sąjungos. 

D a r re ik ia l auk t i 

Bet Maskvos miesto viršinin 
ko asistentas Sergiejus Stanke 
vičius pasakė, kad būt inai 
reikia paramos iš užsienio. Taip 
pat ir Sovietų Sąjungos prez. M. 
Gorbačiovas pripažino, jog rei 
kia skubios pagalbos iš užsienio, 
kad išsilaikytų per šią žiemą 
Būdamas Paryžiuje viršūnių 
konferencijoje. Gorbačiovas 
p rašė kelių k ra š tų padėt i 

Po rinkimų. Voku-tijos kancler; Helmut Kohl, laimėjusį praėjusi sekmadieni rinkimus, sveikina 
opozu ines Socialdemokratų partijos vadas Oskar Lafont*ine Pirmą karta po 58 metų įvyko laisvi 
visų vokiečių rinkimai. 

KGB paskirstys gautą 
užsienio maistą 

Maskva. - Reuteno agen
tūra ra.*u, jog Sovietų Sąjungos 
vyriausybė, sulaukusi maisto 
s iun t imų iš užsienio, pa 
vedė KGB — valstybes sau
gumo ir žvalgybos agentūrai 
saugoti juos ir vykdyti jų pa
skirstymą. 

Praėjusį savaitgalį iš Vokieti
jos atėjo traukiniai su maistu 
į Leningradą ir Maskvą. Taip 
pat dideles siuntos pakrautos į 
laivus ir į sunkvežimius ir tos 
vilkstinės turi pasirodyti Sovie 
tų Sąjungoje šią savaitę. Euro
pon Bendruomenė padovanos 
mėsos ir pieno produktų ir kitų 
maisto gaminių, kaip kad buvo 
nutarta jų posėdyje Romoje. 
Vienos miesto meras savo vizi
to metu Maskvoje pažadėjo 2 
mil dol. vertės maisto Maskvos 
seneliams ir vargšams. 

Japonija pažadėjo penktadieni 

mažesnėmis kainomis įsigyti 
maisto produktų. J jo prašymą 
atsiliepė JAV. Kanada. Vokieti
ja: pažadėjo padėti. Tačiau 
Chicagos First National banko 
prez. Rich'ird Thomas. kuris 
dabar yra Maskvoje, sako, kad 
su ilgalaikiu Sovietų finansa
vimu reikia palaukti. Jis ir 
minėtas bankas jau 15 metų 
turi reikalų su Sovietais ir 
žurnalistams pasakė, kad So
vietų situacija yra nepatikima, 
tad su finansais negalima rizi
kuoti, ypač kad 15 respublikų 
sudarančios tarp savęs sutartis 
ir tuo apeinančios centrine 
Maskvos vyriausybe. Jokių di-
delių pažadų esą negalima jiems 
pažadėti. 

KALENDORIUS 

G r u o d ž i o 4 d.: 
Osmundas, Erdmė. 
Vainotas. 

G r u o d ž i o 5 d. 
Nomeda. Kvie t i s . 
Eimintas. Geisvilė. 

Barbora, 
Liugailė, 

: Sabas . 
G r a t a s . 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:00, leidžiasi 4.20. 
Temperatūra dieną 24 1., 

naktį 17 1. 

aprūpinti Sovietų Sąjungą su 20 
milijonų vertes vaistais ir me
dicinos įrankiais, kad padėtų 
tiems žmonėms, kurie nuken 
tėjo nuo Černobylio nelaimes. 
Tačiau japonai sakosi atsargiai 
išstudijuosią Sovietų prašymą 
dėl tolimesnės pagalbc -. JAV. 
kaip pasakė p r e z ^ B u s h a s . 
atsižvelgdamos } humanitari
nius jausmus, turi peržiūrėti 
savo nusistatymą ir padėti 
žemės ūkio produktais. 

Kad nesuir tų są junga 
Kai buvo Europos valstybių 

viršūnių konferencija prieš 
dešimt dienų, tai prez Gorbačio
vas pats išdėstė, kokios maisto 
pagalbos jiems reikia. įskaitant 
kiaulieną, jautieną, miltus, 
sviestą, pieno mil te l ius ir 
riešutinį aliejų (Gorbačiovas yra 
laimėjęs ilgalaikes paskolas iš 
kai kurių kraštu, bet maisto 
aprūpinimas anksc.au nebuvo 
numatytas. Prancūz.įos Užsie
nio reikalų minister;.- Rolandas 
Durnas ragino už dnb'snę para
mą, kad „nežūtų .Sovietų Są
junga ar kad nebūtu nušalintas 
Gorbačiovas'" Jis -kėši kal
bėjęs su žmonėmis iš Sovietų 
Sąjungos, jog jei nebus 
Gorbačiovo, tai gaii sugrįžti 
senasis režimas. gali įvykti 
kariuomenės perv> ^ m a s . Ta
čiau yra ir kitaip ivojančių, 
kad Vakarai n e t u r t ų padėti 
Sovietams, sako ta- >ats pran
cūzas. 

Gorbačiovo vyria sybės rū
pestis, kad milžini-Ki maisto 
kiekiai nepatektu i s ekuliantų 
rankas. Todėl Sovie 4 vadas ir 
įsakęs KGB agentą is saugoti 
maisto siuntas irias askirstyt 1 
visiems piliečiam- Maskvos 
tarybos pirmininkas i. Popovas 
pranešė, jog sostin je gautas 
maistas bus paski; tytas ^per 
500 deputatu, kad •» tektų po 
lygiai visiems žmor ms. 

Prezidento žygiai 
išvengti karo 

Kaip buvo prieita prie rezoliucijos 

Uash ing tonas . 1990 gruo-
džio 2. — PasauH nustebino 
prezidento Busho nutarimas 
siųsti Valstybės sekretorių 
Bakerį į Bagdadą pas diktatorių 
prezidentą Husseiną, kad galėtų 

Gorbačiovo su t ik imas 
Bet kai Bakens ir jo patarėjas 

Dennis Ross susėdo kartu pr ie 
stalo su Gorbačiovu ir Ševard
nadze, paaiškėjo, kad ir Sovietų 
vadas y ra nusivylęs I r a k o 

surast i taikingą sprendimą prezidentu ir priėjęs išvadą, jei 
Persų įlankos krizės klausi- jau. nebus grasinama karu. t a i 
muose. Prezidento pranešimas jis niekada taikiai nepasitrauks 

Ilgametis Lietuvos atstovas Didžiojoje Britanijoje Vincas Bali c ką* ir 
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, 
kai jis lankės: Londone ir pasakė kalbą Parlamento ir Lordų rūmų 
atstovams. 

— „Tėviškės" (fa ugija turi 
36 žmonių valdyi ą, kurios 
p i rmininku yra Vaclovas 
Sakalauskas. Draug a pasiuntė 
prez. M Gorbačiovu: elegramą. 
kurioje praneša, k a jie yra už 
Lietuvos Respubi; 08 nepri 
klausomybes ats - »tymą ir 
ragina Sovietų vvriausybę 
pradėti derybas si Lietuvos 
Respublikos vyriausybe. 

LIETUVOJE 
— V i l n i u j e un ive r s i t e to 

spaudos žurnalistikos katedros 
vedėju yra docentas Bronius 
Raguotis. \ pirmą kursą buvo 
priimta 30 jaunuolių. Jie turėjo 
išlaikyti kūrybinio konkurso eg
zaminus žodžiu ir raštu. Neiš
laikę kūrybinio konkurso nega
li laikyti stojamųjų egzaminų. 
Stojamieji egzaminai buvo visi 
raštu iš lietuvių kalbos ir li
teratūros, istorijos ir kurios nors 
užsienio kalbos. 

— „ S a n t a r a " yra keturis kar 
tus per metus leidžiamas žurna
las, kurį leidžia Lie tuvos 
kultūros fondas ir tarptautinė 
poligrafijos įmonė „Spindulys". 
Vyriausias redaktorius - Romu
aldas Norkus Žurnalo konsul
tacinę kolegiją sudaro prof. 
Kazys Almenas, prof. Česlovas' 
Kudaba, komp. Giedrius Kup
revičius, rašytojas Vytautas 
Martinkus. kun. Ričardas Mi
kutav ič ius , prof. Rolandas 
Pavilionis, diplomatas Juozas 
Urbšys ir inž Vincentas Vaiče
kauskas. Žurnalas turi 128 
puslapius, skirtas Lietuvai ir 
išeivijai. Gausiai iliustruotas. 

— Vilniuje. įvykusioje Lie
tuvos žydų draugijos antrojoje 
konferencijoje, jos pirmininkas 
Emanuelis Zingeris pranešė, jog 
daug žydų išvyksta j Izraelį. Su
silaukus Lietuvos paramos, au
ga tautinė žydu sąmonė. Vilniu
je atsteigtas žydų muziejus, 
atidaryta mokykla, praėjusiais 
metais ją lankė 800 mokinių, 
yra vaikų lopšelis, darželis, 
Judaikos skyrius, veikia folk
lorinis ansamblis „Fajerlech". 
. .Makab i " sporto k l u b a s . 
Emanuelis Zingeris yra Lie
tuvos parlamento deputatas ir 
Užsienio re ikalų komi te to 
narys. 

— K a u n o protez iniu ir 
oropedinių gaminių direktorius 
Vytau tas Petkevičius buvo 
atvykęs \ JAV ir čia susipažino 
su Erdvilui Janulaičiu, kuris 
yra ..Advanced orthopedic Ser
vices" pirmininku. Pas jį išbuvo 
3 savaites ir turėjo progos susi
pažinti su protezavimo firmų 
darbu ir ortopedine gamyba 

— I^enkijos Krokuvos Jogai
los universiteto dėstytojas, filo
sofas, aktyvus politiniame len
kų gyvenime, Bogdans Sliachta 
Vilniuje rinko medžiagą savo 
moksliniam darbui. 

spaudos konferencijoje pirmiau
siai buvo palankiai sutiktas 
Irako ambasadoriaus Paryžiuje, 
kuris laikomas artimu Hus-
seino žmogumi. Šis pranešimas 
padarytas praėjus 24 valandoms 
po Jungtinių Tautų nutarimo, 
kad galima Vakarų sąjunginin
kams panaudoti savo karo pajė
gas prieš Iraką. 

Kad išvengtų k a r o 

Jis taip pat pakvietė Irako 
Užsienio reikalų ministerį at
vykti į V/ashingtoną gruodžio 
dešimtos savaitę pradiniams pa
s i t a r i m a m s , o Valstybės 
sekretorius aplankytų Bagdadą 
po gruodžio 15 dienos. Amerikos 
oficialūs pareigūnai sako, jog 
tuo žestu prazidentas bus 
išbandęs visas diplomatines 
pastangas, kad tik išvengtų 
karo, o taip pat patenkins ir 
amerikiečių visuomenę ir kon 
gresą, nes bus padaryta viskas, 
kas tik buvo galima padaryti. 

Baltieji rūmai ir Vakarų 
diplomatai sako, kad Valstybes 
sekretoriaus Bakerio vienintelis 
pranešimas Irakui bus jo pasi
traukimas iš Kuvvaito be sąlygų 
arba karas. Sekretorius būsiąs 
pasiruošęs diskutuoti su Iraku 
visus kitus klausimus, kuriuos 
norės Irakas po pasitraukimo iš 
Kuwaito diskutuoti. 

Sovietų pr i ta r imas 

James A. Bakeris visą mėnesį 
keliavo, norėdamas gaut i 
valstvtių pritarimą ir kiek 
vieną dieną telefonavo prez. 
Bushui. informuodamas jį. kas 
ir kaip atsakė į jo pageidavimus 
už noi.mą pravesti rezoliuciją 
Jungtinėse Tautose. Nuo pat 
pradž. is šios akcijos, Bushas, 
Baker:s ir Saugumo tarybos 
patarė jas Brent Scovvcro.t 
žinojo kad be Sovietų pritari-no 
nebus galima pravesti nutarimo 
kariai.ti. Tad Valstybės sekre
torius apkričio 8 dienos popietę 
atsiraoo prezidento Gorbačiovo 
bibliotekoje, užmiestyje, jo 
dačbje 

Pag.-.l vieno oficialaus asmens 
pasak jimą, vienu svarbiu mo
mentu Gorbačiovas, žiūreda 
mas Bakeriui tiesiai į akis, 
pasak „Jūs suprantate dabar, 
jei m«^ priimsime rezoliuciją, 
leidžiančią naudoti jėgą, ir jei 
SaddsTnas nepasitrauks, jūs tu
rėsite panaudoti jėgą. Ar jūs 
tikrai pasiruošę tai daryti 
dabar '" 

Ta <ii«'ną Bakeris su Sevard 
nadze diskutavo 6 valandas 
Persu įlankos krizės klausimus. 
Kai Bakeris buvo vežamas pas 
Gorbačiovą į dačą, jis jau turėjo 
Ševardnadzės pritarimą bal 
suoti už. rezoliuciją. Amenkie 
čiai sakosi patyrę, kad Vidurio 
Rytu klausimai sovietų buvo 
diskutuojami kelias savaites, 
ypač tarp Ševardnadzes, Vidu 
rio Rytų pasiuntinio Primakovo, 
kuris buvo ir V/ashingtone. 
KGB pareigūnų ir Sovietų 
kariuomenės vadų. Tie žmonės 
nenorėję, kad jų 20 metų darbas 
Irake būtų sunaikintas. 

iš Kuvvaito. Ir tada Gorbačiovas 
tikrai klausęs Baker}, ar Busho 
vyriausybė tikrai supranta, jog, 
jei Jungtines Tautos nutars, ta i 
turės kariauti, jei Husseinas 
nesitrauks. Kai Bakens pasakė, 
kad Bushas tai puikiausiai žino, 
tai Gorbačiovas pasakęs, ka ip 
tai turėtų būti padaryta. J is pa
siūlė, kad būtų pravestos dvi 
rezoliucijos. Viena, kad bū tų 
leista naudoti jėgą. o kita. ku r i 
dar turėtų būti priimta, jei kelių 
savaičių diplomatija nepasisek
tų kad pradedamas k a r a s . 
Bakeris tada pasiūlęs, kad bū tų 
viena rezoliucija su sausio pir 
mosios data Ten tada paaiškėjo, 
kad Gorbačiovas sut inka su 
tokia rezoliucija vėliau — su 
sausio 15 datos nutar imu. 

P r a n e š i m a s Bushu i 

Kai Bakens sugrįžo į Maskvą, 
jis tuoj savo ambasadoje te
lefonavo saugiąja linija pre
zidentui Bushui. Maži skir
tumai buvo išlyginti ir Jung
tinių Tautu Saugumo t a r y b a 
priėmė rezoliuciją, kad iki 
sausio 15 dienos Irakas tu r i 
pasitraukti iš Kuvvaito. Pra
nešama taip pat, kad Busho 
vyriausybė praneš Gorbačiovui 
iš anksto, kada puls I rako 
pajėgas. Be to. Busho vyriau
sybė raginanti Saudi Arabiją 
nuteikti vieno bilijono dolerių 
paramą Sovietams, kad ji išgy
ventų šią žiemą 

Bushas ir Bakeris nuo pat 
pradžios sutarė, kad Valstybės 
sekretorius turi asmeniškai 
aplankyti 15 Jungtinių Tau tų 
valstybių vadus, kad galėtų 
Nevv Yorke. kai bus balsavimas, 
jipms priminti, kad mes jau 
esame susitarę tada ir tada.. . . 

Su KGB p r i t a r i m u 

Cair<> Baker i s a e r o u o s t o 
restorane susitiko su Kinijos 
Užsienio reikalų ministeriu, o 
kad Kinija nepanaudotų savo 
veto teisės, Ševardnadze at
sirado staiga Kinijos sostinėje 
Beijinge. Gorbačiovui buvo 
labai svarbu parodyti, kad jis 
neseka tik amerikiečių politiką, 
bet kad ir Kinija eina panašiu 
keliu. Jam teko gauti KGB ir 
kariuomenės vadų sutikimą, 
kad balsuotų už tokią rezo
liuciją. Del tos pačios pnežasties 
buvo iškviestas 1 Maskvą ir Ira 
ko Užsienio reikalų mmister is 
Tanų Azu. o Kinijos Užsienio 
reikalų ministras vizitavo prez. 
Bushą. 

Valstybes sekretorius visoms 
Saugumo taryboje esančioms 
valstybėms pasakė, jog Wa-
shingtonui labai svarbu, kad jos 
balsuotų už. rezoliuciją. Kai Je
menas balsavo prieš tą rezo
liuciją, tai po b a l s a v i m o 
Amerikos pareigūnas buvo įga
l iotas Jemeno m i n i s t e r i u i 
pasakyti: ...Jūsų balsas , .ne" — 
buvo Jums pats įšlaidingiau 
šias. koki J ū s tik galėjote 
padaryti" Tai reiškia, kad 
Amerika sulaikys 70 mil. dol. 
užsienio pagalbą Jemenui. 

http://anksc.au
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KELIAS X SVEIKAI ^ 
NESIRGTI IR S V E I K T I P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS l SVEIKATA, 6515 So. California Ave., Chicago, UI. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

O KAD AŠ DIENĄ 
NESVAIGČIAU, O NAKTĮ 

MIEGOČIAU! 
Kanadietis Jurgis Strazdas, 

sekdamas vokiečių, anglų ir 
rusų literatūrą ir bendradar
biaudamas „Tėviškės Žiburiuo
se" nuo 1974 m., mielai ta lkina 
ir šiam skyriui. Čia dabar jis pa
teikia iš „Kosmos" žurnalo prof. 
chemiko dr. J. Schurz mintis. 
Jas visi įsidėmėkime, perpras-
kime ir savo gyvenime jomis va
dovaukimės. 

PILNAS P I L V A S 
NENORIAI S T U D I J U O J A 

Visi esame patyrę, kad po 
gausaus valgio gana sunku gal
voti ir atsiranda nuovargis bei 
mieguistumo jausmas. Tačiau 
ką žinome apie tai , kaip mūsų 
valgis veikia į smegenis? 

Maitinimo tyrinėtojų naujau
si atradimai rodo, kad ta i pri
klauso nuo to, ką valgome. Tai 
rišasi su tuo, ar esame atidūs ar 
mieguisti, neramūs ar paten-
inti. 

Proteinai (baltymai) valgyje, 
atrodo, vaidina ypač svarbų 
vaidmenį. Kai kurie tų proteinų 
turi amino rūgštį tirosiną (ty-
rosine). Kai jis patenka į sme
genis, j is ten skatina dopamino 
'dopamine) ir noradrenalino 
(noradrenalin) susidarymą. Sie 
du priklauso ,,neurolaidinin 
kams"' (neurotransmitters): jie 
vaidina svarbią rolę, perkeliant 
nervų impulsus į jų susijungimo 
vietas — „synapses" ta rp nervų 
ląstelių. Dabar jau manoma, 
kad jie teigiamai veikia pajė
gumą galvoti ir skirti dėmesį — 
i smegenų ..budrumą". 

Paukštiena, žuvys, ypač giliu 
jūrų žuvys, kaip tuną, turi 
proteinų, kurie turi daug ti-
rosino. Jeigu valgome tokios 
rūšies maistą Dusryčiams arba 
lengviems pietums, tas tirosinas 
ilgas valandas palaikys mumy
se aktyvumą, gerą nuotaiką. 

Bet ne visi maisto dalykai, 
turintys tirosino, taip veikia. 
Jautiena ir kita „ raudona" 
mėsa taip pat turi daug tirosino. 
bet taip pat ir daug riebalų. O 
dėl riebalų, kraujas blogiau 
sugeria tirosiną. o ir pa t s krau 
įas negali ta ip gerai patekti į 
smegenis. Kuo liesesnė mėsa. 
tuo geriau kūnas pasisavina 
tirosiną. 

Kai kurie maisto dalykai sta
čiai paradoksaliai veikia: jie 
gali padaryt i at idžių arba 
mieguis tu po valg io . Pvz. 
k a l a k u t a s ir p i e n a s t u r i 
tirosino. bet taip pat ir daug 
kitokios amino rūgšties — trip 
tofano Itryptophan). Pastaroji 
smegenyse skatina neurolaidi-
mnką serotoniną, kur is padaro 
mus mieguistus ir nuvargusius. 

Jeigu valgomas kalakutas ar 
geriamas pienas su daug anglia 
vandeniu (carbohydrates), bu 
tent . milt iniai krakmol inia i 
valgiai, kaip pyragaičiai arba 
krakmolingi — pvz. bulviniai 
gaminiai, padaugėja kraujuje 
cukraus ir tuomet kasa (pan 
creas gamina daugiau hormono 
insulino. Šis ne tik sumažina 
cukrų, bet taip pat padaro, kad 
iš kraujo laikinai pasišalina 
visos amino rūgštys, išskyrus 
triptofaną. ir jos a ts i randa 
raumenyse ir kituose audiniuo
se, todėl j smegenis patenka tik 
triptofanas, iššaukdamas mie
guistumo, nuovargio ir protinio 
tingumo jausmą. Taip tęsiasi 
keletą vaiandų. Kai cukrus 
kraujuje vel esti nukr i tęs , 
tirosinas vėl gali patekti į 

smegenis ir vėl padaryti mus 
atidžius ir budrius. 

Jeigu cukraus kraujuje pa
daugėja v a k a r i e n ė s metu, 
netrukus po to tampame mie
guisti ir nuvargę. Kai po kelių 
valandų tirosinas vėl pradeda 
ve ik t i , g a l b ū t j a u esame 
atsigulę, ir jis kliudo mums 
užmigti. Ant raver tus , jeigu 
valgome maistą, turintį daug 
angliavandenių, neilgai prieš ei
nant gulti, j is gali veikti kaip 
migdomasis vaistas. 

Norint sutrukdyti angliavan
denių veikimą, kuris daro mus 
mieguistus, reikia pradėti val
gyti bal tymus — proteinus. 
Pavyzdžiui, kai mėsa yra dalis 
maisto davinio, ją reikia valgyti 
tuojau — dar prieš valgant mil
tinius — krakmolinius valgius, 
turinčius angliavandenių. Taip 
elgiantis, tirosinas pateks į sme
genis dar prieš būdamas pašali
namas iš kraujo insul ino 
veikimu. 

Iš šių d u o m e n ų gal ima 
padaryt i tokią išvadą, je i 
norime būti aktyvūs ir žvalūs 
dienos metu, pusryčiams ir 
priešpiečiams turime valgyti 
maistą, kuriame yra daug pro
teino — baltymų, nes juose yra 
daug tirosino. Angliavandenių 
kiekis turi būti naudojamas 
nuosaikiai. 

Vakarienei jau galima smagu
riauti angliavandeniais, kurie 
sukels tuo metu pageidaujamą 
mieguistumą. 

Mvudiečiai įteikia Balfui re ikmenis per jo a ts tovą Alb iną Dzirvoną deš.i. 
Nuotr . M. Nagio 

Alvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje Anele Kirvaity'. 
Stasei Kazlienei. 

*- •% 

matuoja kraujospūdi 

Nuotr M. N a g i o 

kūnui kovoti su įsibrovusiais Tai klaidingas gyvenimo kelias, 
virusais ir bakterijomis. Tufts Iš jo tuojau pasukime į sveika-

KAIP SLAPIAI VIŠTAI 
IŠSIDŽIOVINTI? 

K l a u s i m a s . Nea t s i k r a t au 
slogos. Rodos v i skas man 
kenkia. Ar skersvėjis perpučia, 
ar kas prie manęs sukosti — tuo
jau ir prilimpa. Esu kaip šlapia 
višta ir išsidžiovinti nepajėgiu. 
Kas man kenkia ir kaip nuo 
tokio pakenkimo išsivaduoti? 

Atsakymas. Kaip norėdamas 
išvengti nelaimės, privalai savo 
automobilį užlaikyt i 100T 
gerame stovyje, taip ir savo 
kūną iš anksto taip tvarkyk, 
kad nereiktų gailėtis po laiko. 
Bėgant už ak ių negalėms, 
reikia taip tvarkytis, kad mūsų 
aplinkoje atsirastų žmoniški tė
vai. Tik tada sulauksime k i i p 
reikiant vaikų, kurie pajėgs 
žmoniškai gyventi. Dabar mes 
dažnai be reikalo kenčiame, nes 
lokiškai miegame — apsileidžia-
me savose pare igose , kol 
nelaimė ar išvengiama liga ima 
mus varginti. 

Štai šiomis dienomis penki 
neišauklėti jaunuoliai apleistą 
namą pavertė savu klubu ir 
kūrendami jame ugnį. sudegino 
Chicagoje penkis namus ir 40 
žmonių liko be pastogės. Kurgi 
buvo tėvai — kaimynai, kad jie 
laiku netvarkė jaunuoliu ne
žmoniškumą? 

Taigi , aps i saugoj imas iš 
anksto buvo. yra ir bus ge
riausias skydas, saugantis žm<> 
gu nuo įvainopo blogio. įskai 
t ant ir Tamstos šlapią višti-
urną. Tamstai ir kiekvienam 
kitam reikia iš anksto saugotis 
mus supančių negerovių. 

Tinkamas maistas saugo žmo 
gu nuo suglebimo, grumiantis 
su liga: atsparumas prieš ligą -
virusus, bakterijas esti palai 
komas normaliu maistu. Tyri 
netojai jrodė, kad pensininku 
atsparumas ligoms sumenkėja 
su amžiumi. Baltieji kraujo 
kūneliai (limfocitai^ padeda 

universiteto darbuotojai susekė, 
kad vitamino E didelės dozės 
(400 IU kapsulė kas 12 valandų) 
pagerina linifocitų darbuotę, ko
vojant su infekcija. 

Tamsiai žalios spalvos dar
žovių lapuose (kopūstai, kale, 
broccoli), ankštiniuose, riešu
tuose, pilnų grūdų javainiuose 
ir tokioje duonoje, yra daug 
vitamino E. 

Dabar pats laikas skiepytis 
nuo slogos — influenzos. Ypač 
pasilpusieji, širdininkai, plau-
čininkai, susenėjusieji šį mėnesį 
t u r ė t ų pas i sk iepy t i , nes 
nežinome, kokio stiprumo bus 
ta liga kai ateis. Tada nereikės 
gailėtis, kaip dabar dažnai pasi
taiko apsileidusiems. 

Gaila, kad patirtis rodo, jog 
visų tokių gerų gydytojų (o taip 
pat ir dvasiškių bei mokytojų) 
patarimų neišgirsta neišmin
tingieji. Taip mes ir toliau šauk
sime tyruose, kol žmogus pradės 
įsigyti bent dalelę išmintin
gumo per savo pastangas ir per 
t inkamą nuo mažens išauklėji
mą, o dabar mažai kas kreipia 
t inkamą dėmesį. Visiems čia 
reikia atgimimo, kitaip mes visi 
vargsime ir niekas mums pagal
bos rankos neišties. 

Tamsta didink savo kūno ats
parumą, išgerdama vieną kvor
ta vištienos sriubos, nugraibius 
taukus. Taip daryk kasdien, kol 
„išsidžiovinsi". 

IR O P E R A C I J O S 
N E P A D Ė S . J E I R I E B A L A I 

ĖS KLUBIKAULIUS 

Klaus imas . Ar tiesa, kad 
pavykusi mano klubų galvučių 
operacija nueis niekais , je i 
mano svoris bus pustrečio šimto 
svarų? Mano jauno veido oda 
raukšlėta, gal ir klubo galvutės 
per anksti paseno? 

A t s a k y m a s . N u e i s , n e s 
Tvėrėjas nesukūrė žmogui tokių 
klubų galvučių, kurios atlai
kytų dvigubą svorį riebalų. 
Todėl tas galvutes ir reikėjo 
operuoti, nes jau nuo seno su 
svoriu nesitvarkei. Normalios 
galvutės neatlaikė — susinešiojo 
prie c laika. Ne kitaip bus ir su 
dabar turimomis dirbtinomis. 
Pirmiau reikėjo Tamstai savo 
galvą pakeisti, nes joje yra prie
žastis kodėl persivalgai. 

Cia ir prieiname būtinumą 
pilno bendradarbiavimo t a rp 
gydytojo ir paciento Pastarasis 
dažnai nesiryžta r e ik iamai 
judėti, maitintis, viską paves 
damas operacijai bei tabletei 

ton vedantį taką. Ir š tai dėl ko. 
Nežiūrint Tamstos amžiaus, 

kaip ir visi, Tamsta nori paleng-
viau senti. Paveldėjimas stipriai 
veikia žmogaus senėjimą, bet ly
giai stipriai įtakoja jį ir dieta. 
Reguliairia- valgydamas t a m 
t ikrą maistą, žmogus gali pri
stabdyti a r net ir sulaikyti se
nėjimą, pradedant nuo raukšlių 
(išvengiant odos sausumo), ir 
išvengiant - nesulaukiant su 
amžiumi surištų ligų. Niekada 
nėra vėlu pradėti kratytis senė
jimo. Bet pirmiau reikia sutvar
kyti savus vidinius negerumus, 
kur ie mums trukdo normaliai 
elgtis gyvenime. 

Tamstai , kaip ir kiekvienam 
kitam, labai svarbu pastoviai 
užlaikyti normalų svori- Tas 
n u o l a t i n i s pa r i ebė j imas ir 
su l i e sė j imas v i s a m l a i k u i 
susilpnina elastines skaidulas, 
kurios prilaiko žmogaus odą. 
Kartą nustojusios elastiškumo. 
tos skaidulos nebesusitraukia ir 
nebeprisi taiko suliesėjusiam 
kūnui, o palieka ištįsusios, 
raukšlėtos. Raukšlės tai dar 
nieko, bet susinešiojimas šlau
nikaulių galvučių yra didelis 
luošumas, kurį mes galime 
maistu prilaikyti. 

Didelis ir greitas kūno svorio 
kaitaliojimasis gali pagreitin
tai sendinti žmogaus veidą. Am
žius taip pat plonina poodinių 
riebalų sluogsnį. Tada išryškėja 
esamos r a u k š l ė s ir oda 
sudrimba. 

Nėra specialaus maisto, kuris 
apsaugotų nuo raukšlių a r jas 
išlygintų. Bet žmogus gali sulė
tinti raukšėlijimąsį, valgyda
mas tinkamą maistą- Tai užlai
kys poodinių riebalų sluoksnį 
pakankamai storą. Tada žmo
gaus oda bus lygi. Geriausia 
dieta yra ta, kuri kasdien esti 
pakankamai kaloringa palaiky
ti normalų svorį pagal kūno 
sudėtį. 

Maisto kalorijas turi suteikti 
maistingi dalykai. Vitaminas A, 
randamas tamsiai žalios spalvos 
daržovių lapuose, apelsinuose ir 
stipriai geltonose daržovėse, 
padeda odos celėms švelniai lup 
tis. Vitaminas C, randamas cit
r in in iuose va is iuose i r jų 
sultyse, suteikia odai elas-
tiškumą. nes.talkina kolageno 
gamybai, o pastarasis jaunat
viškai oHai suteikia elastines sa
vybes. 

š ių visu patarimų Tamstos 
ausys negirdės tol, kol, čia 
Amerikoje esant kalnams mais
to. Tamstos iftmintineumas sau-

Lietuviai Floridoje 

Pompano Beach, Flar 
BENDROS KŪČIOS 

„Young Lithuanian Heritage 
Culture" klubas ir šiais metais 
ruošia simbolines tradicines 
kūč ia s , kuriose dalyvaut i 
kviečiami visi klubo nariai, jų 
mišrios šeimos ir draugai. Pro
gramą ir maldas anglų kalba 
p raves Marytė Prunskytė . 
Vytas Dubauskas, neseniai 
grįžęs iš atostogų Lietuvoje, 
papasakos apie dabartinę padėtį 
tėvynėje. Kūčios vyks Reginos 
Kaulakienės namuose. Smul
kesnes informacijas te ik ia 
Regina Kaulakienė, tel. . 
305-681-3477, arba Marytė 
Prunskytė, tel. 305-781-0817. 
Atsiliepus automatui, prašoma 
palikti savo pavardę ir telefono 
numerį. 

g ia i -nenutunkančia i išves 
Tamstą pro maisto neregėtą, 
negirdėtą gausybę. Tik prilaiky
damas savo svorį pagal svo-
rio-ūgio-sudėjimo lente les 
Tamsta pajėgsi išgelbėti naujai 
įdėtas šlaunikaulių galvutes ir 
aplinkinius kaulus nuo per-
ankstyvo sunykimo. 

Daug geriau bus visiems, jei 
mes šalia odos priežiūros, daug 
daugiau kreipsime dėmesio į pa
grindinius žmogaus negalavi
mus, įskaitant ir per ankstyvą 
šlaunikaulių galvučių susidė
vėjimą. Čia persivalgymas ne
sveiku maistu y ra viso žmogaus 
kūno dalių didelis priešas. Todėl 
tvarkykime savo vidinį pasaulį 
— savo asmenybe, įsigydami 
daugiau išmintingumo, nes tik 
tada būsime pajėgūs medicinos 
patarimais pasinaudoti. 

DRAUGAS 
' (USPS-161000) 

THE UTHUAN1AN WORLD WIDE DAILY 

Pubhshed daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays. the 
Tuesdays following Monday observance of Legal Holidays as v.ell as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Cathoiic Press Society, 4545 W 63rd 
Street. Chicago. IL 60629-5589 

Second class postage paid at Chicago. IL and additional rtiailing offices. 
Subscription Rates $80 00. Foreign countries$90 .00. 
Po8tmaster: Send aodress changes to Draugas - 4545 W. 63rd St., 

Chicago. IL 60629 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai ui gautas prenumeratas 
nesiunčiami Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prsnumarata mokam* I i anksto 

metams S metų 3 men. 
U S A $80 $45 $25 
Kanadoje ir kitur (U.S.A. dol< $90 $50 $30 
U.S.A savaitinis išešt laida. $45 $30 $25 
Kanadoje ir kitur 'šešt. laida 
USA doi.) savaitinis $50 $30 $25 

. Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiao savo 
nuo 8:30 iki 4 30. šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotu straips-
nuo 8:30 iki 12:00. m u nesaugo Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba skelbimu turinį neatsako. Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

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

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 StrMt, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai ) 

Pirm . antr . ketv . penki nuo 12 iki 6 v v 

CUKRALIGES I R 
HIPERTENSIJOS 

GYDYMAS BE VAISTŲ 

Klausimas. Mano vyras yra 
tikras ožys: jis turi cukraligę ir 
pakeltą kraujospūdį ir vien tik 
tabletėmis minta, o nieko gero 
neišeina. Neišjudinu jo pavaikš
čioti ir niekaip neįperšu jam 
gydytojo nurodytą maistą. Jis 
daro savo kaip jam patinka ir 
rūko ir čerkos nestumia nuo 
savęs. Ką man su juo daryti? 

Atsakymas. Jis jau toks pa
darytas — gavai kryželį ir nešk. 
Nė Dangus tokiam negali padė
ti, kuris pats sau nepadeda. 
Tokių mūsų tarpe yra daugiau, 
negu paklusniųjų. Juokai, šalin, 
nes dalykas labai rimtas — tai 
net mirtina pensininko ligų 
kombinacija: hipertensija ir 
cukraligė. Ypač tokios negero
vės yra mirtinos, kai inkstai esti 
paliesti. Labai atkaklus gydy
mas yra būtinas tokiais atve
jais. 

Šiuo atveju vien tabletės 
mažai ką gali padėti. Būtinas 
yra ne vaistais gydymas, būtent 
pritaikant maistą, judėjimą — 
vaikščiojimą, druskos nevarto
jimą, sumažinimą cholesterolio 
kraujuje iki žemiau 200 (geriau 
iki 130), nesisvaiginimą ir 
nerūkymą. Aišku, kad jam toks 
patarimas pri lygsta sauso 
medžio laistymui. Ar dar ir 
dabar nebus aišku tūlam mū
siškiui, kad visas mūsų rūpestis 
turi būti išauginimas normalių 
— asmenybe susitvarkiusių — 
išmintingų asmenų. Tad visi į 
tokį darbą visomis jėgomis pa
smerkime! Kiekvienas pasako
rius virskime darbininku. 

Kab (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0067: arba (709)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagai susitarimą 

Iš to darbo nei Dievui žvakės, 
nei velniu šakės. 

Lietuviškas priežodis 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GVDVTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LK30S 

3900 W 95 St. ML '708i 422 0101 
Valandos saga' sus:taf:T>ą 

Pirmd 3 v p p-7 vv antrd 1230-3 v p p 
trečd uždaryta ketvd i-3 vpp penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kaozla Ava. . Chicago 
(1 -312) 925-2670 arba (1-312) 499-4441 

1 DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Cardtac D.agnosis. Ltd. 
Marquette Medtcal Buiiding 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 6C529 

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 
Vaiandos pagal susitarimą 

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago. III. 
Tai. (1 312) 925-2670 

118S Dundaa Ava. . Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pag3i susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hills, IL 
1 mylta ; vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir krauio ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 565-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pi. m antr. penkt U-3 v p p . ketv 2-7 vv 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 St . Ctvcago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79t^ Ave . rfctarjry Hiils. IL 
Tai (708) 598 8101 
Vai p^cpi susitarimą, 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pnta'ko akinius 
2618 W. 71 *t St. 

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

Palos Vision Cantar, 7152 W. 127th St. 
Pa.os Hgts. m Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydyto.as - ch.'urgas 

A- ^s'cznos ir skausmo gydymo specialistas 
Sherman liqonme E'gm. IL 

Tai. 708 854 1050 
S*?.mbint< galima 24 vai 

Tai. kablnato Ir buto: (708)652-4159 j 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS 'R CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Cicero 

Kasdien • M 8 va1 vak 
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai poDiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ DUSLĖS IP PBOS-ATOS 

GYDYMAS BE! CHIRURGIJA 
155 N. Michlgan Ava.. Sulta 324 ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kaan Ava.. Just ice. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 įve'kia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak L n m , IL 60453-2533 

T« l . 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDiCAL BUILDING 
3200 W. 81 at Straat 

Kablnato tai. (1-312) 737-1168: 
Razld. (708)385-4811 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ G v D Y T O J A 

10442 W . Cermak Rd. 
VVcstchester. IL 6 0 1 5 3 

Te l . 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penki 2-7 

Klaidos yra išminties 
pamokos. Nors praeitis nebegali 
būti pakeičiama, bet ateitis yra 
mūsų galioje. 

H. White 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 E M * Supartor, Sulta 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tai .— (1312)337-1285 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šeš' pagai susitarimą 

Kablnato tai. (1-312) 776-2880 
Raz. (708) 448-5545 

EOMUNDAS VIŽINAS, M.D., S .C 
Specalybe V !aus iigų gydytoms 

Kalbame lietuviškai 
616S S. Archar Ava. (pn» <Viistm) 

Valandos Dagai susitarimą 
Tai. (1 312)565-7755 

Kab. tai. (1-312) 585-0348: 
Raz. (1-312) 7795533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CH'RURGAS 

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

6-9 antr* 12 6 penkt 10-12 i-6 

Kab. tai. (1-312) 471 3300. 
Raz. (706) 442-8297 

VIDAS J. NEMICKAS, M.O. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES JGOS 

7722 S. Kadzla Ava. . 
Chicago III. 60652 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarltan Madlcal Cantar 

Naparvilia Ctmput 
1020 E Ogdan Ava.. Sulta 310. 

Naparvilia IL 60563 
Tai. i 708 527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kao. tai. (1-312) 586 3166 
Namu. (708) 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wati 63rd Straat 
Vai pirm antr ketv ir penkt 3-6 

Seštartipnias pagal susitarimą 



Realybė 

MŪSŲ POLITINIS 
NAIVUMAS 

Greitai riedantys politiniai 
įvykiai visame pasaulyje, o ypač 
labai galimas dar vienas vi
suotini? karas Persų įlankoje 
dažna: sumaišo pranašavimus ir 
a te i t i e s n 

didž- -nu i -vdanu savo 
Tėv} '; ,M!nc h 
hmaanit .albos. K 
buvo priežastis mūsų trumpa 

DEMOKRATIZACI JOS GAIRĖS 

M: gal ' 
trac K>Hg iant 
morajo. : ą >-»ionišk 
mu. o giliau į ' 
taut tų garbinamų 
džiūr. ; galvosenos skirtin 
gumą, p duodaaftne 

iei. 
sar-

J au porą dienu prieš Ameri
kos prezidento naujai ištiestą 
ranką tautų žudikui Assadui. 
kurį visas Vakarų pasaulis 
mato esant visiška irakiečių 
vado Huiseino kopija, netikėtai 
bevartant šiaip mūsiškių gal 
re ta i skaitomo . . F o r t u n e " 
žurnalo rugpjūčio mėnesio pus
lapius, užtikau įdomų prezi
dento Busho pokalbį apie po
litiką su mūsų senatoriais, 
kurio vietinė spauda nepa
minėjo. Kalbant apie didelį 
dėmesį sovietų krašto vidaus 
vargams, ir vieno senatoriaus 
paklaustas, ką jis manąs daryti 
dėl Lietuvos dabartinių įvykiu 
raidoje, žurnalas tiksliai paci
tavo Busho atsakymą: ..Lithu-
ania is not in my orbit" — atseit. 
Lietuva nėra mano interesų zo
noje. 

Daug kartų raginame saviš
kius rašyti laiškus prezidentui, 
telegramas senatoriams, štai 
sutikome prezidentą besilan
kantį San Diego festivalyje, su 
gėlėmis rankose, bet visad te
matome tą plačią šypseną ir ke
lis žodžius, kad ..Lietuva, tikiu, 
bus laisva". Tai politiko atsaky
mas balsuotojams, ar ne? Gi 
šiandien vėl girdime oro ban
gomis pažadus galią padvigu
binusiam jo draugui Gorbačio
vui padėti išsilaikyti savo besi-
šiaušiančiose re=oublikose. kai 
tuo metu šis Nobelio Taikos 
premijos laimėtojas išdidžiai 
praneša apie galimą ,.kraujo 
bala" bandančiose atsiskirti 
sovietų ginklu okupuotose res
publ ikose, jei jos r imtai 
nutartų išstoti iš didžiosios 
..laisvos" Unijos su ruskiais. 

Interesai — visų amerikiečių 
svarbiausias tikslas ir uždavi
nys — net jeigu ir tektų parvežti 
maišuose iš Irako keliasdešimt 

kazimieriečių ir tėvų jėzuitų 
gimnazijose ir iki šiol nesu
gebančiai suvokti, k a d pasaulis 
šoka pagal visai kitą ri tmą, 
- , v s mintys atrodo visiškai 

prantomos. ypač ma tan t 
v izijcje tuos j a u n u s entuzi-

• is kar ius , besiveržiančius 
paust: savo vado ranką. 

Šiurkštūs ū- grasinantys Gor-
o žodžiai toms respubli-

s. kurios nu ta r tų nebesusi-
ėA su Sovietų Sąjunga, tu rė tų 

tikrai prablaivinti mūsų protus. 
Galim įsivaizduoti, kaip dabar 
atsities ir padrąsės sovietams 
pataikaujantys svetimi ir savieji 
pi'ieeiai mūsų ta ip viltingai į 
nepriklausomybę žengiančiame 
krašte, kaip jie vėl gėlėmis ir 
dainomis pasitiks tankus, rie
dančius su t ramdyt i tą nelemtą 
nacionalizmą. Taip, mes užaugom 
tikėdami, kad žmogus žmogui 
turėtų leisti būti laisvu ir lai
mingu, kad mes visi t u r im tą 
įgimtą teisę būt i ir vadai, ir 
kariai savame krašte , o ne pas 
svetimuosius, ir kad teisybė turi 
laimėti. Ar pasaulio istorija tai 
patvirt ina? 

Girdint Gorbačiovo „naująjį" 
planą sudaryti laisvų valstybių 
uniją, k ū n u nubėga šiurpuliai. 
Smulkiau įsiskaičius į paskirus 
nuostatus tuoj matyt , kad tos 
„laisvos respublikos" tebeturės 
rusų centro saugumą — KGB, 
bendrą kariuomenę, uždarus 
uostus ir sienas, suvaržymus 
prekyboje su ki ta is kraštais . 
Taip pat turės bendrą piniginę 
sistemą. Šio kraš to laikraščiai 
vėl kartoja Lietuvos vardą, kaip 
vienintelės, paskelbusios savo 
įstatymus galiojant virš sovie
tiškųjų, o dabar prie to prisidėjo 
ir galingoji Rusijos Jelcino res
publika. Vokietija gi uždusda
ma skuba padėti vargšui badau
jančiam Gorbačiovui. K u r pra
dingo praktikoje ta t a ip gar
sinama moralė? Kaip ir viskas 
šiame krašte , ji turi dvi puses: 
kai yra nauda — moralė reika
linga, bet kai interesai rodo ki
ton pusėn, ji tyliai pastumiama 
į šalį. Nieko nuostabaus, kad 
dabar ir čia daugelis žmonių jau 
ima viešai kelti klausimus apie 
artėjantį karą ir apie valdančios 
klasės nu ta r imus , kurie sveti
mų mažų kraštų užgrobimai yra 
verti ka ro ir mūsų karių krau
jo, o kur ie visai paprastai „nėra 
mūsų orbitoje — interesų sfe
roje". 

RKV 

Pastarais ia is metais įvyko 
visa eilė pasikeitimų Vidurio ir 
Rytų Europoje, įskai tant ir So
vietų Sąjungą. Komunizmas 
ka ip vyraujanti ir vadovaujan
t i jėga susmuko . Pas ikei tė 
šaltojo karo nuotaikos. Kopen-

I hagos konferencijoje vietoje kon-
\ frontacijos pasire iškė nauja 
| Europos bendradarbiavimo dva-
! sia. Visuotiniu sutarimu (con-
į sent) buvo pr i imtas dokumen

tas , kuris nus ta tė demokrati
zacijos gaires, kur ian t naują 
Europos bendruomenę. Plačios 
apimties dokumentas pavadin
t a s Dokumentas apie Kopenha
gos posėdžius, liečiantis žmo
gaus dimensiją Europos Sau-

! gumo ir bendradarbiavimo kon-
Į ferencijoje. Dokumentas turi 
penkis pagrindinius skyrius 

DR. DOMAS KRIVICKAS 

kad demokratija yra prigimtas 
elementas teisines valstybės. 
J o s pr ipaž įs ta p lura l izmo 
reiškmę, kiek tai liečia politines 
organizacijas. 

Jos patvirtina, kad gerbs 
v i e n a ki tos teisę l a i sva i 
pasirinkti ir vystui, sutinkamai 
su tarptautiniais žmogaus teisių 
s tandartais , jų politines, socia
lines, ekonomines ir kultūrines 
sistemas. Vykdydamos šią teisę 
jos užtikrins, kad jų įstatymai, 
taisyklės, praktika ir politika 
a t i t iks jų tarptautiniams įsipa
reigojimams ir bus suderinta su 
Deklaracija apie Principus ir Euro
pos Saugumo ir bendradarbiavi
mo konferencijos įsipareigoji-

Apie teisinę valstybę ir laisvus mais. Jos iškilmingai skelbia, 
r inkimus; Žmogaus teisės ir pa- kad tarpe tų teisingumo ele-
grindinės laisvės; Institucijų 
demokrat inė vertybė; Tautinės 
mažumos; Žmogaus teisių vyk
dymo procedūra. Prie dokumen
to prijungtas konferencijos pir
mininko pareiškimas, liečiąs 
nevyriausybinių organizacijų ir 
spaudos atstovų dalyvavimą 
konferencijoje. 

Lietuva, paskelbusi Lietuvos 
valstybės atstatymą, pasuko 

mentų, kurie yra esminiai pil
n a m pasireiškimui žmogiškoms 
būtybėms prigimto orumo ir ly
gių ir neperleidžiamų teisių, 
yra: Laisvi rinkimai, vykdomi 
žmonišku dažnumu slaptu bal
s a v i m u arba kita tolygia 
procedūra ta sąlyga, kad ji prak
t i š k a i užt ikrintų laisvą 
pasireiškimą rinkėjų nuomonės 
renkant jų atstovus. Reprezen-

naujosios Europos keliu. Mes čia tacimo pobūdžio vyriausybės for-
t rumpai paliesime kai kurias m a * kurioje vykdomoji valdžia 
teisinės valstybės problemas ir 
taut inių mažumų klausimą. 

Kopenhagos Dokumento įva
de skaitome: Dalyvaujančios 
v a l s t y b ė s p r i paž į s t a , kad 
p lu ra l i s t inė demokra t i j a ir 
teisinė vals tybė yra būt ini 

i elementai užtikrinimui visų 
i žmogaus teisių ir pagrindinių 
j laisvių, plėtojimui žmogaus 
j ryšių ir sprendimui kitų proble

mų, turinčių humanist inio po
būdžio. Todėl jos sveikina įsi
pareigojimus, išreikštus visų 
dalyvaujančių valstybių demo
kra t in iams idealams ir politi
niam pliuralizmui ir ta ip pat 
bendram nusistatymui kurti 
demokratines visuomenes, pa
remtas laisvais rinkimais ir 
teisinės valstybės pagrindais. 

Susitariančios šalys y ra pasi
ryžusios remti ir skatinti tuos 
teisingumo elementus, kurie 
sudaro teisinės valstybės bazę. 
Jos laiko, kad teisinė valstvbė 
reiškia ne tik formalią lygybę, 
kuri užt ikr ina reguliarumą ir 
pastovumą siekiant įgyvendinti 
ir stiprinti demokratinę tvarką, 
bet ir teisingumą, paremta pri
pažinimu ir pilnu priėmimu 
žmogaus asmenybės kaip aukš
čiausios vertybės, garantuotos 

tuk u jaunų karių lavonų. 

y ra atsakinga rinktiems jsta-
t imdaviams ar patiems rinkė
jams. Vyriausybės ir viešųjų 
insti tucijų pare iga-vykdyt i 
konstituciją ir veikti, prisi
l a i k a n t įstatymų. Aiškus 
a t s k y r i m a s vyriausybės ir 
politinių partijų, ypač. kad 
po l i t i nė s partijos nebūtų 
sulietos su valstybe. Vyriau
sybės ir administracijos veikla 
ir taip pat teisingumas bus 
vykdomas sutinkamai su įstaty
miškai veikiančia sistema. Turi 
būti užtikrintas tos sistemos 
veikimas. Katjnės pajėgos ir po
licija bus kontroliuojamos ir bus 
atsakingos civiliniams pareigū
nams. Žmogaus teisės ir pagrin 
dinės laisvės bus garantuotos 
įstatymu ir sutinkamai su įsipa
reigojimais pagal tarptautinę 
teisę. Įstatymai ir įsakai bus 
paskelbti, nes tai y ra sąlyga jų 
vykdymui. Jų tekstai bus pri
einami visiems. 

Dalyvaujančios vals tybės 
skelbia, kad tautos valia, laisvai 
ir teisingai išreikšta per periodi
nius ir tikrus rinkimus, yra val
džios baze .r visų vyriausybių 
legitimacija 

Kad tauto- valia taptų pagrin
du valdžios ir vyriausybės auto-

institucijomis, kurios sudaro ritetui. daly vaųjančios šalys im-
rėmus žmogaus asmenybės pil- sis tokių veiksmų: Vykdys 
niausiam pasireiškimui. rinkimus žm.mišku dažnumu. 

Jos pakar tot inai patvir t ina, nustatytu \ -atymais. Garan 

tuos visuotiną ir lygų balsą 
visiems suaugusiems pilie
čiams. Garantuos, kad balsai 
paduoti slaptomis kortelėmis ar
ba tolygia balsavimo procedūra 
būtų sąžiningai suskaityti ir ofi
cialiai paskelbti viešumai. Res
pektuos piliečių teisę siekti 
politinės pozicijos individualiai 
ir kaip atstovai politinių partijų 
ar organizacijų, be jokios diskri
minacijos. Respektuos individų 
ir grupių teisę įkurti visai lais
vai politines partijas ar politines 
organizacijas ir sudarys tokioms 
politinėms partijoms ar organi
zacijoms reikalingas teisines 
garantijas įgalinančias jas 
rungtyniauti viena su kita ly
gaus traktavimo pagrindu. Ga
rantuos, kad įstatymai ir vieša 
politinė veikla įgalins vesti 
politine propagandą garbingai, 
laisvoje atmosferoje, kurioje nei 
administracinė akcija, nei smur
tas ar grėsmė negalėtų sudaryti 
kliūčių partijoms ar kandida
tams laisvai pareikšti savo nu
sistatymą ir kvalifikacijas ar 
kliudyti balsuotojams susipa
žinti ir diskutuoti jas ar balsuoti 
be bausmės baimės. 

Nustatys, kad jokia teisės ar 
administracijos kliūtis nestovė
tų skersai kelio nekliudomai 
naudotis spauda, televizija, radi
jo (Media), lygiai traktuojant 
visas politines grupuotes ar 
individus norinčius dalyvauti 
rinkiminiame procese. Užtikri
nus, kad kandidatas, gavęs rei
kiamą balsų skaičių,nustatytą 
jstatymu, pradėtų tarnybą ir 
pasiliktų joje, iki pasibaigs ter
minas ar kitokiu būdu baigtųsi 
darbas.nustatytas įstatymu su
tinkamai su demokratine parla
mentine procedūra. 

Pagaliau tenka paminėti nau
ją nuostatą, kurio nebuvo anks
čiau, būtent politinius stebė
tojus. 

Dalyvaujančios šalys laiko, 
kad buvimas svetimšalių ar vie
tinių stebėtojų gali sustiprinti 
rinkiminį procesą tose šalyse, 
kuriose jis vyksta įstatymų 
leistose ribose. Stebėtojai neturi 
teisės kištis į rinkiminę propa
gandos eigą. 

Tai. kas yra nauja šiame sche
matiniame plane, yra, kad nau
joji Europa turi būti laisva, de
mokratine ir pluralistinė, kurio
je visos vyriausybės yra paval
džios teisinės valstybės princi
pams ir kad dalyvaujančios 
šalys įsipareigojo sudary t i 
demokratines teisės valstybes — 
Rechtsstaat. democratic etat de 
droit. sako profesorius Thomas 
Buergent. Ir čia pat norėtume 
pridurti, kad šiame plane tautos 
valia, laisvai ir t e i s inga i 
išreiškta per periodinius ir 

t ikrus rinkimus, yra valdžios 
bazė ir visų vyriausybių legi-
timazija". 

Taut inės m a ž u m o s 

Atsikuriančioje Lietuvos vals
tybėje ši problema visą laiką 
buvo aktuali. J au 1917 m. Vil
niaus konferencija pasisakė už 
tai, kad būtų garantuojamos 
kul tūr inės teisės. Tautinių 
mažumų problema įgijo pilną 
savo reikšmę t ik po I-jo 
pasaulinio karo. Lenkija. Čekos
lovakija, Jugoslavija, Graikija. 
Rumunija, Austrija. Bulgarija. 
Vengrija ir Turkija sutartimis 
su didžiomis alijantų valsty
bėmis įsipareigojo patikrinti 
teisingą ir lygų traktavimą 
rasinių, religinių ir kalbinių 
mažumų. Tokius pat įsiparei 
gojimus turėjo prisiimti Alba 
nija, Estija, Latvija. Lietuva. 
Irakas, stodami į Tautų Sąjun 
gą. Jų padarytų deklaracijų 
turinys atitiko tuos pačius pnn 
cipus išreikštus minėtose sutar 
tyse. Lietuva tokia deklaracija 
pasirašė 1922.V.12. Tie Lie
tuvos valstybes įsipareigojimai 
Steigiamojo Seimo priimtoje 
konstitucijoje 1922 m. buvo 
išreikšti 73 ir 74 str. 

Str. 73. Tautines piliečių 
mažumos, kurios sudaro žymią 
piliečių dalį, tur i teises 
įstatymų ribose autonomingai 
tvarkyti savo tautines kultūros 
reikalus — liaudies švietimą, 
labdarybę, savitarpinę pagalbą 
— ir šiems reikalams vesti 
įstatyme nurodyta tvarka atsto 
vaujamus organus 

Prievolės jų atžvilgiu buvo 
uždėtos tik besikuriančioms 
valstybėms, ir čia atsirado tam 
tikra nelygybė, kuri prieštaravo 
valstybių lygybės principui. Tai 
buvo pr iežast is nuolat inio 
nepas i tenkin imo. Po II-jo 
pasaulinio karo, išnykus Tautų 
Sąjungai, išnyko ir tie jsipa 
reigojimai. Jungtinėse Tautose 
priimtas kitas principas, as
mens laisvės apsaugojimo 
principas. 

Helsinkio Akte įrašyti 
taut inių mažumų nuosta ta i 

Dalyvaujančios šalys, kurių 
teritorijoje yra t au t in ių 
mažumų, respektuos teises 
asmenų,priklausančių tokioms 
mažumoms. Lygus traktavimas 
įstatymuose s u t e i k s joms 
pilną galimybę faktiškai nau
dotis žmogaus teisėmis ir pa 
grindinėmis laisvėmis ir tuo 
būdu patenkinti savo teisėtus 
interesus šioje srityje. 

Palengva teisių apimtis didėjo, 
pradedant Madrido, Vienos ir 
pagaliau Kopenhagos konferen
cijoje pasikeitus politinei atmos 
ferai. Dalyvaujančios šalys pri 

pažįsta, kad klausimai.susiję su 
taut inėmis mažumomis, gali 
būti patenkinamai išspręsti tik 
demokratinėje politinėje struk
tūroje, paremtoje teisiškais 
valstybės pagrindais, veikiant 
nepriklausomam teismui. 

Asmenys priklausantys joms 
turi teisę laisvai reikšti, saugoti 
ir vystyti jų etninį, kultūrini, 
kalbinį ir religinį identitetą, 
palaikyti ir vystyti jų kultūrą 
visais aspektais, laisvai, be 
pastangų juos asimiliuoti prieš 
jų valią. 

Jos tur i teisę laisvai naudoti 
gimtąją kalbą privačiai ir 
viešai, kurti ir palaikyti jų pačių 
švietimo, kultūros ar religines 
draugijas, kurios gali siekti 
laisvanoriškos finansinės ar ki
tokios paramos, ir taip pat 
viešos paramos, sutinkamai su 
valstybės įstatymais: išpažinti 
ir praktikuoti religiją, įskaitant 
ir įsigijimą, valdymą ir naudo
jimą religinių reikmenų, ir 
vykdyti religinį šviet imą 
gimtąja kalba; nustatyti ir 
palaikyti nekliudomai ryšius 
tarpusavyje savoje valstybėje ir 
ryšius su kitos valstybes pi
liečiais, su kuriais jie turi 
bendrą etninę ar nacionalinę 
kilmę, kultūrini palikimą ar 
religinį įsitikinimą : platinti, 
gauti ir pasikeisti informaci
jomis gimtąja kalba: kurt i ir 
pa la iky t i organizacijas ar 
draugijas valstybės viduje ir 
dalyvauti ne vyriausybinėse or
ganizacijose. 

Dalyvaujančios valstybės sau
gos etninę, kultūrinę, kalbinę 
ir religinę tapatybę jų terito
rijoje ir sudarys sąlygas skatin
tinu jų identitetą. Jos imsis rei
kalingu priemonių šiam reika
lui, po reikiamų pasitarimų, 
įskaitant ir ryšius su organi
zacijomis ar draugijomis tokių 
mažumu, sutinkamai su kiek
vienos valstybės nus ta ty ta 
sprendimu procedūra. Tokios 
priemonės atitiks lygybės prin
cipus ir nebus diskriminuo
jančios santykyje su kitais pi
liečiais, suinteresuotos daly
vaujančios valstybes. 

Dalyvaujančios valstybės aiš
kiai be jokių abejonių smerkia 
totalizmą. rasinę ir etninę ne
apykantą, kscnofobią ir dis
kriminaciją prieš kitus asmenis, 
o taip pat ir persekiojimą reli
giniais ar ideologiniais moty
vais. Jos skelbia jų tvirtą in
tenciją suintensyvinti pastan
gas kovoje su šiais fenomenais 
visose formose. 

Dalyvaujančios valstybes res
pektuos teisę asmenų, priklau
sančių tautinėms mažumoms, 
aktyviai dalyvauti viešuose rei
kaluose, įskaitant ir dalyvavi
mą reikaluose, susijusiuos su 
apsauga ir skatinimu identito 
tokiu mažumų. 

Sekretorius Bakeris dar gražiau 
pridėjo, paaiškindrm as tautai, 
kad ten t\v vyrai n 'noterys 
mirtų už liekantiems krašte 
darbus, kuriuos vėl būtų galima 
išplėsti su laisvai tekančia 
svetima alyva. Mūsų galvosenai 
įdiegtai tų puikių seselių 

Moks l in inka i dar t iks l ia i 
neatsakė į klausimą, a r seniai 
Australijoje gyvena žmonės. 
N'eseniai paskelbti naujų tyri
nėjimų rezultatai. Manoma, kad 
Quenslande žmonės gyveno jau 
10950 metais prieš mūsų erą. 

Keletas narių tarptautinės organizacijos. „Tradicijų, Šeimos ir nuosavybes 
gynyba" «palio2d prie pasaulinio garso PRADO muziejau? MHrlnde Ispani 
joje. rinko parašus Lietuvos nepriklausomybės peticijai. Peti^ja pasirašo tuo 
metu ten besilankanti Irena Silkaitienė. 
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Susėdo prie kukliais valgiais apkrauto -alelio. 
Silkės su svogūnais, šližikai su aguonų pienu viskas 
praktiškos motinos iš kažkur surasta, paganu-a ir su 
meile papuošta tokiai mažai jų šeimai. Kad;, se, ka i 
Jūra tebebuvo mažutė, pas juos atvažiuodavo K 'edoms 
sena t e t a Bronislava, tėvo sesuo. Gaudą- daug 
dovanų, turėjo dažytais r iešutais, saldau 
sidabriniais popierėliais papuoštą eglutę. Dab; 
tik dviese ir labai juto savo vienatvę, nors ir i 
viena kitai to neparodyti. 

Baigus valgyti Jūra tė pabučiavo motiną ir 
norinti dar sykį rimtai pasikalbėti. 

— Gerai, Jūra , bet ar t ikrai nori dar ka-ą save 
jaudinti šį šventą vakarą? 

— Mama, aš daug galvojau apie tai, 
šiandien pasakei Daug kas man dar nėra g< 
aišku, — iš k u r tu tą viską sužinojai ir ar ta 
yra neišvengiama teisybė. Gal tu ir nežinai, k >kie ar
timi buvom pasidarę su Valium, kiek prikalr* »m apie 
ateiti ir savo būsimą seimą. Žinau, mes n» luvome 
praktiški , tačiau jauniems žmonėms tiek neiaug te
reikia, galbūt ypatingai šiuo laiku, kai vis vien jokio 
turto niekas susikrauti negali. 

Bet tu t ik baigei gimnaziją, o ir p<•..'• vadėtis 
neleidžia daryti jokių rimtų nutarimų. 

— Mes tepadarėme vieną nutarimą, - neoesiskir 
ti kas beivvktu Meilė net>aiso politikos, m: nia. iuk 

ais i r 
sėdėjo 
engėsi 

aprašė 

ą m a n 
lutinai 
t ikrai 

tu tai žinai. Todėl labai noriu sužinoti, kaip prasidėjo 
visa šita nelaimė ir kokie yra tikri faktai 

Motina jautėsi nejaukiai, taip rimtai Jūra su ja 
niekad nebuvo kalbėjusi. Staiga ji pajuto, kad prieš ją 
stovi moteris pilnai subrendusi kurti savo gyvenimą 
ir pati daryti savo sprendimus, kad jos duktė jau nebuvo 
buvo toji išdykusi mažytė mergytė tamsiomis kasy
tėmis ir trumpu sijonėliu. įjos klausimus reikėjo duoti 
atsakymą. 

— Tai buvo gana greit po tavo gimimo. Gal metai, 
gal truputį daugiau. Dar nebuvau pažinusi savo vyro 
seserų ir brolių, jie gyveno mažame bažnytkaimyje 
netoli Zarasų. Tėvai buvo mirę, mes nedarėme didelių 
vestuvių, pasiuntėme vien laišką su nuotraukomis. 
Toks jau buvo tavo tėvas, - užsidaręs, nemėgo naujų 
pažinčių ir didelių balių, tik su manim galėdavo kalbėti 
ištisus vakarus, išsipasakoti savo slapčiausias mintis 
apie religiją, tautiškumą, kartais nuklysdavo net \ 
žvaigždynus. Aš labai jį mylėjau ir sutikau su visais 
jo reikalavimais. Mano tėvai nebuvo tuo patenkinti, 
buvo pratę pasirodyti žmonėse ir patys kitus pamatyti, 
nesuprato vestuvių be didelio baliaus. Ogi turėjo iš 
ko: toks ūkis! 

— Kada tu atsiradai ir gerokai paūgėjai, panorau 
susipažinti su naujais giminėmis. Jonas atidėliojo, 
priešinosi, bet pagaliau nerado priežasties nesutikti. 
Nuvažiavome. Gali suprasti, koks buvo mano nuste
bimas, kada artėjant priėjo namų man buvo atskleis
ta jų šeimos tragedija Jono brolis buvo aklas, sesers 
abu berniukai buvo gimę akli. Mergyte mate, nors 
silpnai. Čia ir paaiškėjo man tas baisus paveldėjimas, 
einąs iš kartos į kartą. Blaškiausi ir norėjau skirtis, 
bet meilė Jonui ir tau nuealėio. Prasidėio kelionės oas 

daktarus, nešiojau tave pas garsius specialistus, buvau 
nuvežusi net į Klaipėdą pas kažkokį garsenybę. Visų 
nuomonė buvo vienoda: tavo akys silpnos ir gali dar 
silpnėti, bet tavo vaikai gali būti akli... 

Jūratė klausė, sulaikiusi kvapą Smilkiniuose 
kažkas tartum daužė plaktuku, gerklė buvo sausa, 
motinos veidas nerealus, tars i didelėje migloje Šulei 
do nagus į delnus, kad skausmas pažadintų sąmonę, 
nors žinojo, kad niekad negalės išsivaduoti iš to 
milžiniško svorio, kuris užgulė jos gyvenimą, pasuko 
jį visai kita linkme. Prisiminė savo pastangas gimnazi 
joje, bebandant įžiūrėti smulkias raides draugių sąsiu 
viniuose. Akiniai nedaug padėjo, vis kažkaip negalėjo 
pritaikyti, skaudėjo galvą, tai jų ne nevartojo. Aklas 
dėdė, maži akli berniukai... Kur jie dabar, kaip jie 
gyvena? 

— Jūrate, ar tau negera? — susirūpino motina, pur 
tydamajos petį — Sakiau, kad geriau apie tai šiandien 
nereikėjo kalbėti. 

— Ne, nieko. 
Pamažu grįžo pažinimas ir sunkus vaizdai nutolo, 

ji vėl sedejo prie Kūčių stalo prieš nelaimingą, 
išsigandusią motiną Staigiai pastebėjo žilas gijas, jos 
kadaise tokiuose puikiuose plaukuose, raukšles kakle, 
nuovargi, prastą suknelę, susegtą dar tėvo dovanota 
gintarine sagtimi Juk ši moteris turėjo nešioti tą 
žinojimą tiek metų, turėjo slėpti rūpesti nuo svetimų 
ir nuo savo šeimos. Nieko negalėdama padėti, ji nors 
bandė atitolinti smūgi nuo savo vienturtės dukters, 
bandė galvoti ją esant dar vaiku Vargše, vargše mama! 

Lengvas drebulys krėtė visą kūną Jūrate tyliai 
pasilenkė ir pabučiavo motinos ranką 

(Bus daugiau) 
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Prie pašventinto kryžiaus laikomos šv. Mišios. Iš k. j c . Kaltinėnų k!' bonas Petrab Linkevičius, 
Telšių vyskupijos kancleris Gedgaudas, vysk. Vaičius ir Plungės kur. Petru< Našlėnas. 

Bernardo Aleknavičiaus nuotr. 

TAUTOS PRISIKĖLIMO KRYŽIUS 
Penktadienį, lapkričio 16 

dieną. Telšių vyskupas Antanas 
Vaičius pašventino 19 metrų 
aukščio Tautos Prisikėlimo 
kryžių Kaltinėnuose, kur dviejų 
metu laikotarpyje išdigs 20 
koplytėlių — Žemaičių Trem
tinių Kalvarija. 

Tai u n i k a l u s koplytėlių, 
kryžių ir net relikvijų, kurio? 
bus atvežtos iš bventos žemės, 
kolekcija Ji apims 45 hektaru?-
žemės, vieną kilometrą nuo 
Žemaičių plento Kaunas-Klai-
peda. Buvo norima jau prieš 
karą pastatyti šioje vietoje 
Kalvariją, bet sutrukdė karas, ir 
tik š ia is m e t a i s prasidėjo 
statyba, paaiškino Kaltinėnų 
klebonas kun. Petras Linke
vičius. 

Kryžius baltai nudažytas ir di
džiulis, padarytas iš gelžbetonio. 
Kaltinėnai, žemaitiškas mies
telis, apie 100 kilometrų nuo 
Klaipėdos. 

Kun. Linkevičius per iškilmes 
pabrėžė, kad „visa Lietuva statė 
šitą kryžių" Kitais metais 
gegužės mėnesį turi būti pa
šventintas tremtinių koplyčios 
Rūpintojėlis. Lietuvoje yra 
Žemaičių Kalvarija, o Kaltinė
nuose bus pirmoji šventovė 
gamtoje. 

Žemaičių Kalvarijoje, kur 
liepos 2-ją dieną prasideda 
Žemaičių Kalvarijos atlaidai ir 
vyskupas Vaičius atvažiuoja 
atlaikyti šv. Mišių, yra 20 
koplyčių — prie kurių žmonės 
meldžiasi ir gieda ..kalnus". Ž. 
Kalvarija yra prie pat namų. 
miestely, prie parduotuvių, o 
Kaltinėnuose bus uždara vieta. 
Čia niekas negyvena ir niekas 
nieko nes ta to . Planuojama 
kartą arba du kartus per metus 
rinktis į Kaltinėnus ir melstis 
už mirusius politinius kalinius. 
Prie didžiojo balto kryžiaus bus 
pastatyta juodo granito plokštės 
lenta, kurioje bus įrašyti trem
tinių bei politinių kalinių var 
dai paauksuotomis raidėmis. 
•Jau dabar pradedama rinkti 

tiniu vardus ir surinkta 
apie 

Per pačias iškilmes lijo. Susi
rinko apie 2.000 žmonių, bet 
kaip kun Linkevičius sakė. 
uitų buvę keli tūkstančiai dau-

giau, jeigu ne prastas oras. 
Šventėje dalyvavo ir mo-

kiniai ..Pirma kartą pokario 
laikotarpiu susirinko mūsų 
rn<>k>KU'r- draugiškai, vienin
gai -u mokvtojais. su direkto-

- '.prabilo kun Linkevičius, 
-akydamas, kad iš Kaltinėnų 
vidurinės mokyklos buvo 300 
i.ioktr.iu iš Nemakščių vid. 

. klot sus i r inko 200 
r.ių. ir dar buvo mokinių. 

>usių iš Bytplaukio ir 
iyov mokyklų. 

Vj <kupas Vaičius pasakė, kad 
toks susibūrimas prie Žemaičių 
plento yra liudijimas, kad Lietu-

SNIEGUOLĖ ZALATORE 

va tebėra gyva, kad vėl nori būti 
laisva, kad nori būt i tik 
nepriklausoma. Pamokslą s., 
kun. Alfonsas Svarinskas, Kau 
no a rk ivyskupi jos kuri jos 
kancleris . Kun. Svar inskas 
džiaugėsi, kad nukeltas Kryž-
kalniu Motinos paminklas išt a 
duotojams, kurį svetimieji pa 
statė ir kurį turėjo saugoti 
dvylika žmonių, kad lietuvi ai 
nenugriautų. „Taig? tie pamini. 
lai eina i istorijos sąvartyną r 
grįžta tikrieji paminklai, grįžta 
kryžius. 1940 metais, kada atė o 
svetimieji, kada sovietai okupa 
vo Lietuvą, prieš mus buvo du 
ženklai — eiti toliau arba su 
kryžiumi, arba su žvaigžde. Si
ti su kryžiumi reiškia kovoti 
a u k o t i s ir gal mir t i , kac 
sekančios kartos gyventų lais 
vai. Eiti su žvaigžde reiškia pa 
skelbti kovą Dievui ir toliau 
plėsti blogį. Ir mūsų tauta nuėjo 
su kryžiumi", sakė kun. Sva 
rinskas. 

„Neseniai paskelbė „Pravda", 
kad po revoliucijos nužudyta 45 
mil.jonai žmonių. O juk partija 
buvo vadovaujanti jėga. Taigi, 
jie neša atsakomybe už tuos 45 

milijonus. Manau, kad mums 
atėjo metas parodyti jų darbus, 
kad jie baigtų skųsti Lietuvą. 
(Čia kun. Svarinskas turėjo 
omenyje buv. propagandistą 
Fe l iksą Laurinait į , ku r i s 
kaltino švietimo ministrą Kuolį, 
kad jis leidžia dėstyti religiją 
mokyklose.) 

„Per 50 metų jie niek;.' mums 
neieido — nei kalbėti, nei rašyti 
— vežė transportais i Sibirą, lie
tuviai išbarstė kaulus — ir jie 
nejaučia jokios atsakomybes''. 
Jis dar ragino susirinkusius, 
kad. kai jie važiuos Žemaičių 
plentu, sukalbėtų bent vieną 
potere'i, kai pamatys kryžių „už 
tuos, kurie kovojo už Lietuvą, už 
tuos, kurie dabar kovoja ir kurie 
kovos". ..Lietuva turėjo ir turės 
priešų, bet visi jų mėginimai 
bus veltui, jeigu mes būsime 
aktyvūs, drausmingi ir pilni 
aukos dvasios". 

Iškilmių metu eilėraščius 
deklamavo iš Vilniaus atvykęs 
aktorius Laimonas Noreika, o 
dainavo Veronika Poviloniene 
Ji pravedė vieną žymią išeiviu 
dainą - Strolios „Kaip grįž 
tančius namo paukščius". Nors 
daug kas nemokėjo žodžių, bet 
patylomis pritarė dainininkei. 

įdomus amerikiečių spaudos 
informacijos ir reklamos būdas, 
kad yra įvykiu, kurių aprašy
mui kartais rtikėtų sumokėti 
milijonus dolerių. Tą visą 
milijoninę dolerių propagandą 
— Pabaltijo va.stybių garsini
mą neseniai atliko Nat ional 
Geographic žurnalas savo lap
kričio mėnesic laidoje be jokio 
užmokesčio. 

Prieš metus laiko m a n nu
siuntus į šį popaliarų ir plačiai 
skaitomą amerikiečių mėnesinį 
žurnalą straipsnį apie Lietuvą, 
buvau nustebintas, kada redak
cija grąžino mano straipsnį su 
pr ierašu, kad jie po l i t in ių 
straipsnių nespausdina. O tos 
politikos buvo :en labai mažai, 
gal tik tiek, kas buvo surišta su 
Lietuvoje vykstančiais įvykiais. 
Praėjus metams laiko šis žurna
las padarė 180 laipsnių posūkį. 
O tam mano teigimui yra ge
riausias įrodymas, kada savo 
paskutinėje laidoje Pabaltijo 
valstybių aprašymui paskyrė 36 
puslapius ir įdėjo 42 fotografijas. 

Žurnalo pirmojo pus lap io 
antraštė didžiulėmis raidėmis 
skamba: Baltijos valstybės Esti
ja, Latvija ir Lietuva veda kovą 
pakeliui į Nepriklausomybes. 

Straispnyje plati Pabaltijo 
kraštų istorija pradedant nuo 
keturiolikto šimtmečio. Smul
kūs kiekvienos valstybės žemė
lapiai , gyventojų ska i č iu s , 
te r i tor i jų dydis, re l ig i jos , 
pramonės, prekybos ir ūkio ga
miniai. 

Norėčiau koncentruotis tik 
Lietuvai skirtos dal ies ap
rašyme. Pirmuoju požiūriu labai 
atvirai rašoma, kad Šiauliuose 
netoli karinio aerodromo gyve
nančių kūdikiai jau gimsta de
formuoti ir serga neišaiškin
tomis ligomis To priežastis yra 
Sovietų karinių lėktuvų gamtos 
tarša. Nesunaudotas ir nerei
kal ingas kuras y r a t ies ia i 
pilamas iš lėktuvų į laukus. 

Be to požeminiai lėktuvo 
alyvos tankai yra prarūdiję ir 

..Dinos" aoveks laimėtoja Į celbiant dalis klausytojų. Ije eil. trečia iš kaires 
laimėtoja R K Vidžiūnienė 

konkurso 

Nuotr. V. Gilio 

MUŠU KOLONIJOSE 

Lemont, IL 
RUDENS BALIUS 

LEMONTE 

Lapkričio 10 d. Lietuvių cen
tre Lemonte įvyko LB Lemon-
to apylinkes valdybos ruošia
mas tradicinis rudens balius 
Nors tą pati vakft:a vyko ir 
Lietuvių fondo vaka r i enė , 
kurioje dalyvavo gausus būrys 
tautiečių, L»-monto renginyje 

;nke daugiau negu du 
imtai svečių ir visi maloniai 

pasilinksmino. 
Kudenį. prasidėjus įvairiems 

'. letuviškiems renginiams, sun
ku rasti savaitgalį, kuriame 
nebūtu svarbių veiklos įvykiu, 
reikalaujančių žmones apsis-
P'osti. kuriame iš jų dalyvauti. 
Tačiau, kad ir keliems rengi
niams tuo pat laiku vykstant, 
atrodo, dalyvių dar užtenka 
\ -įems. 

Vėle aiu laiku atvyksta daug 
j vairių scenos menininkų išLie 
tuvos. Turimo dar savų teatrų 

bei koncertų Publika nebespėja 
visur ir visada dalyvauti . Pa
sigirsta balsu, vpač pensininkų, 
kad ir kišenrs ;au „nebeišveža". 
Daugelyje lietuviškų susibūri
mų matomi tie patys veidai 
Kiekviena organizacija tur i 
savo draugus, rėmėjus ir narius. 
Sąrašai visada ilgi. bet dir
bančių ir dalyvaujančių dažnai 
stokoja. LB Lemonto apylin 
kes valdyba labai dėkinga 
visiems bendruomenės nariams 
ir jų draugams, kurie atsilanko 
į mūsų renginius, tuo parem
dami veiklos sėkmę. Ateinantis 

k i a u r i , todėl visa t a r š a 
sunkiasi į požemį ir nuodija 
gyventojų geriamą vandenį. 

National Geographic žurnalo 
korespondentui vykstant auto
mobiliu iš Rygos pakeliui į 
Vilnių.Sovietų helikopteriai ap
ginkluot i raketomis dažnai 
žemu skridimu prakirsdavo jų 
kelią. J a m atvykus į Vilnių su 
nuostaba pareiškė, kad ten 
nematė nė vienos raudonos 
vėliavos. Vilnius yra puikus 
miestas su Senojo pasaulio vilio
jančiomis grožybėmis. Lietuvos 
parlamento ministeriai ir parei
gūnai yra jaunosios generacijos 
žmonės. 

Kultūros ministeris 28 metų 
amžiaus su žmona ir sūnumi 
dar tebegyvena studentų ben
drabučio kambaryje. Praeitos 
vasaros įvykiai su ekonomine 
blokada ir sunkumais nepa 
laužė lietuvių dvasios. Kitose 
pasaulio dalyse panašūs politi
niai įvykiai neapsieina be riau
šių ir kraujo praliejimo. Tačiau 
lietuvių t ak t ika ir šaltas krau
jas sako, jeigu gatvėje sutiksi 
rusą paimk jį už rankos ir būk 
mandagus. Tai yra lietuvių ato
minis ginklas. Šaltas protas bu
vo geriausias ginklas išvengti 
konflikto. 

Daug kančių ir vargų turi 
pernešti jaunieji lietuviai, kurie 
atsisako ta rnaut i Sovietų ka
riuomenėje. Lietuvių religingu
mas, kur is suvienijo visą tautą 
vergovės metais , y ra labai 
ryškus. Priešas niekados nepa
jėgė sunaikint i religijos dėl 
a tsparaus ir tvirto tautos cha
rakterio. * 

Liuteronų religija Latvijoje ir 
Estijoje yra daug sunkesnėje 
būklėje, nes ten, kunigams 
m i r u s , j a u nebebuvo k a s 
papildytų jų eiles. Gyventojų 
a tsparumas neturėjo tokio tvir
to tautos charakterio kaip Lie
tuvoje. 

Priėmime ir pokalbyje su Lie
tuvos prezidentu koresponden
tas pažymėjo, kad muzikologas 
V y t a u t a s Landsberg i s y ra 
naujasis prezidents ir pirmasis, 
kur i s niekados nepriklausė 
komunistų partijai. 

Tolimesnėje pokalbio eigoje 
V. Landsbergis pareiškė: mes 
esame moral inė jėga, k u n 
tur ime prieš save blogio pasau
lį. Mes žinojome, kad vakarų 
didžiosios valstybės nepalaikys 
mūsų. Mūsų nutarimas paskelb
ti Nepriklausomybę buvo visos 
tautos nepalaužiamas ryžtas 
veikti dabar. Jeigu su šiuo pa
skelbimu mes vakarų valstybes 
pastatėme į nepatogią padėtį, 
tai mums tik gaila už juos. 
Tačiau tai yra geriau, negu 
laukti dar 50 metų Sovietų 
Sąjungos sudėtyje. 

Pokalbio pabaigoje Vyt. Land 
sbergis korespondentą maloniai 
pavaišino pianino muzika, jam 
puikiai paskambindamas M*. K. 
Čiurlionio preliudą. 

Korespondentas atidžiai ste
bėdamas V. Landsbergį ir klau
sydamas jo atliekamą kūrinį su 
įsijautimu, švelnumu ir subti
lumu savo straipsnį baigia šiais 
žodžiais: Pianino išgauti akor 
dai labai derinosi prie šių laikų 
džiaugsmo ir tylios revoliucijos 
būti pirmuoju laisvu žmogumi 
Lietuvoje. 

* E A L E S T A T E R E A L ESTATE 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

GREIT 
PARDUODA 

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

Nor nuėji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą prašome 
paminėti, kad esate arūa/tonte būt: 
Rimo Stankaus <iijentais Nuosa-
vyoes įkainavimas nemokamai . 

^ /wcs. KOMPIUTERIŲ 
pagaipa ga.te PIRKTI a- PARDUOTI 
NAMĄ -tieste •' D-'e^esėiuose Sąž -
• nca sąramais 

J . BACEVIČ IUS 
BE^LBACE aEA_T03S 

INCOME TAX - INSURANCE 
55?9 S KECZ'-E 

7782233 

Parduodame greičiau 
už didesnę kalną! 

jKa'nopmas veltui' 
Perkame ••' parduodame visose 
vaist.jose 
Išlavinti ir patyrę {»• autO;ai 
MLS kompiuteri' 
Pe'Kame-parduodame ir mažas 
deies nuosavypes 
Vietine [Staiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

6610 S. Pulaski Chicago. IL 60629 
(312 )7676655 

i letuviams žinomas ir pati*,mas vardas 

JAV 

<*-

LB m.s 
O N E STOP REAL 

ESTATE, INC. 
Norintieji pirkti ar parduoti namus, 
prašau kreiptis t BUDRAITĮ. 
312-778-3971 arba 3.2 767-0600 

L3 M I S 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Vik toras Šimait is ."ea tor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

FOR RENT 

FOR SALE 

L i a t u v o s K r i k š t o jub i l ie j in ia i 
medaliai , Kalėdų švenčių proga, la
bai nupiginti: bronziniai 1 Vį" tik $8 <r 
sidabriniai V/i" tik $30 (persiuntimas 
S1). Užsakymus siųst:. L. Stukiene, 
234 Sunltt 0r . , Vt'atchung, N.J. 
07080. 

Liatuvos Kr ikšto jubil iejaus ap
žvalginis leidinys — vertinga kalė
dinė dovana č'a ir Lietuvoje. Kaina da-
oar tik S8 (pe-siuntimas 32). Užsaky
mus Siusti: B. Poi ikai t is , 7218 S. 
Fatrfield Ave. , C h i c a g o , IL 60629 

Naujiena! I i Lietuvos parduodami 
gražiausi gintaro papuošalai: .asai dideli 
r mažesni karoliai, medalionai su vabz-
cžiais. rožančiai, žiedai, gintaro paveiksiai. 
kaip ..Auš>cs Vartų Marija" ir kt Taip pat 
įvairūs inkrustuoti paveikslai, kaip ..Karo 
muziejus" ir kt.: (vairūs lino ajdcniai. Pri
statome arba pasiunčiame Kreiptis: 
708-656-6599 

E G Z O D O L I T E R A T Ū R O S 
A T Š V A I S T A I 

Išeivių literatūros kritikos antolo
gija. (1946-1987) išleista Vilniuje 
1989 metais. Antologijote Girnius. 
Maceina, Nyka-Nmunas. Šilbajoris 
ir daug kitų. Vilniaus universiteto 
lietuvių literatūros katedros vedeia 
Viktorija Daujotyte apie š( leidinĮ 
rašo: ..Be abejonės, tai labai svar
bi knyga, ne vienu atveju parankinė 
ir literatūros mėgėjui, ir studentui, 
ir specialistui'" Knygos sudaryto
jas, įvado ir paaiškinimų autorius 
Liūtas Mockūnas. Amerikoje su 
persiuntimu kainuoja 17 dol. Il
linois gyventojai dar prideda vals
tijos mokesčio 1.20 dol . Kitur — 
1S d o l . Užsakymus siųsti ..Drau
go" adresu. 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
antrame aukšte, Brighton Pk. apyl. 
vienam arba dviem suaugusiems 
be gyvyliukų. 

Tel. 312-247-3838 

PAVASAROKIT LIETUVOS 
KAIME! 

3-jų kamb mūrinis namas. 25 km nuo Kau
no pušyne Miške pauogaust. pagrybausi 
?ageidau:ant išnuomosime automobily 
vaikams padėsime mokytis lietuvių kalbos 
Kama — pagal poilsiavimo trukmę Pakvie
timai Lietuvą bus parūpinti. Dėl 
•šsamesnes .nformacijos kreipkitės Į: Be
giną Markevičiene, 233005 Kaunas, 
Žemaites g. 6-4, Uthuanla — Lietuva. 

M ISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 378-5996 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PAtAISYMAI * 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty CVbu greitai, garantuotai ir sąži-
n.ngar 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

* 
NAMŲ APŠILDYMAS 

Išvalau ir paruošiu žiemai visų 
rūšių Šildymo sistemas. Pakeičiu 
vandens šildymo bakus. 

A. BANYS 
Tel. 1-708-447-8806 

LB Lemonto apylinkės ruošia
mas pobūvis bus gruodžio 16 
d iena-Lie tuv ių centro didž. 
salėje ruošiamos bendros kūčios. 
Tikimasi gausaus dalyvių skai
čiaus. 

R.P. 

Tremtine — tai vienas paveikslas iš labai puo&mos dail. POVTLO 
PUZINO monografijos, kun yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles. 
Calif. ir Grand National Award Amerikos d.v.'inukų profesinėje są
jungoje New Yorke Puiki dovana ir tinka bent kuriomi<; progomi* 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiunUmu 
27 dol. Užsakymas siųsti 

DRAUGAS, 4545 West «Srd Street 
Cnicmgo. IL 0M29 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 
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LIETUVIS KLEBONAS 
MASKVOJE 

KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

„Netoli garsiojo Liubiankos 
kalėjimo yra vienintelė Mask
vos katalikų bažnyčia. Sunku ją 
rasti, nes paklaustas praeivis 
pakrato tik galvą, atsakydamas, 
kad Šv. Liudviko bažnyčios jis 
net negirdėjo ir nežino kur ji 
yra. I r t aks i vairuotojams 
bažnyčia nežinoma. 

Tokiais sakiniais savo įspū
džius aprašo Mainco vysk. sa
vaitraštyje „Glaube und Leben 
— Tikėjimas ir gyvenimas" 
eksursantas M. Schepp. Supran
tama, nes beveik iš 10 mil. 
gyventojų mieste katalikų yra 
tik 50 tūkst.. kadangi tikėjimas 
Stalino ir Brežnevo metu (ir 
Gorbačiovo) buvo la ikomas 
tautos nuodais. 

Daugiausiai vokietis sustoja 
prie lietuvio klebono gyvenimo 
Maskvoje. Pasirodo, kad 
70-metis marijonas kun. Pranas 
Račiūnas ^vokietis rašo Franz 
Ratschunas) karo metu Kaune 
(vėl klaida, rašoma Gaunesj 
buvo įšventintas kunigu, dau
giausiai dirbdamas su jaunimu. 

Deja, iš KGB (Liubiankos 
kalėjimas yra netoli bažnyčios) 
buvo apkaltintas šnipinėjimu 
Vatikanui ir be jokio teismo iš
t remtas 25 m. į Sibirą, kurių 16 
metų praleido Vorkutoje, Mor-
davijoje. Retkarč ia is , tole
ruojant lagerio vadovybei, jis 
a tnašaudavo Mišias, s lapta 
teikdavo sakramentus, klausy
davo išpažinčių. 1959 m. 
kunigas buvo reabil i tuotas, 
gaudamas 9 tūkst. rub. už kalė

jimuose praleistą laiką. Jo 
pirmtakūnas, taip pat mari
jonas kun. Stanislovas Mažeika 
tu rė jo l aba i sunkų kel ią , 
kadangi į parapijos komitetą 
buvo infiltruoti KGB agentai, 
bažnyčia buvo atidaryta t ik 
Mišių metu. Kun. S. Mažeika 
nenorėjo rizikuoti bažnyčios 
uždarymu, tad vykdė visus pa
rapijos komiteto nutarimus. Be 
to, 85 m. kunigui emeritui trūko 
jėgos ir veržlumo. 

Pasikeitė bažnyčios padėtis 
perėmus ją kun. Pranui Račiū
nui: komitetui buvo a t imta 
galia, bažnyčia atidaryta nuo 
šeštos vai. ryto iki 8 vai. vakaro, 
beveik kas penkias minutes 
t r u m p a m sus ikaup imui ją 
aplanko tikintieji, smalsumo 
vedini Maskvos gyventojai. 

Padidėjo krikštų skaičius, 
ypač suaugusiųjų tarpe! 1986 m. 
buvo užregistruoti 38 krikštai , 
tuo tarpu šiemet iki rugsėjo 10. 
Beveik 80<7c katalikų gyvena be 
moterystės sakramento. Dabar 
kiekvieną savaite prie Dievo 
altoriaus stula surišamos ran
kos. Taip pat yra Mišių pa
tarnautojai, vakarais skaitomas 
Šv. Raštas. Su jaunimu dar
buojasi iš Čekoslovakijos at
vykęs kunigas ir tai tik zakris
tijoje, nes tėvai ir dabar bijo 

KGB persekiojimo. Numatoma 
įsteigti sekmadienio mokyklą. 

Maskvos metropolitas yra 
įsteigęs socialinį komitetą. Be 
ortodoksų, žydų ir protestantų 
atstovų jai priklauso ir lietuvis 
kunigas. Komitetas stengiasi 
pagerinti neturtingųjų Maskvos 
gyventojų būvį. Lietuvis susiti
ko su Maskvos miesto tarybos 
atstovu, prašydamas jį grąžinti 
seną katalikų bažnyčią. Senas 
komunistas pilnai pritarė, kar
tu pareikšdamas: jūs esate 
mums labai reikalingas, dirbti 
vargšų ir ligonių tarpe, skelbti 
tik geras žinias, kelti žmonių 

moralę. 
Lietuvis kunigas tikisi, kad po 

dvejų trejų metų bus grąžinta 
Katalikų Bažnyčiai — senoji 
bažnyčia n u s a v i n t i n a m a i , 
kuriuose dabar y ra įrengtos 
KGB įstaigos. Gal tuomet bus 
pakeistas ir „Malają Lubjanka" 
gatvės pavadinimas? 

Lietuvis, mokėdamas šešias 
kalbas taip pat aptarnauja ir 
užsienio diplomatų dvasinį 
gyvenimą. Didelis knygų mė
gėjas, jis numato prie parapijos 
įrengti biblioteką. Bažnyčioje 
y ra Prancūzijos kara l iaus Šv. 
Liudviko relikvijos. Dar vienas 
lietuvis klebonas gyvena Le
ningrade. Taip pat vokiečių 
katalikų spauda pranešė, kad 
Kazachstane vokiečius katali
kus aptarnauja lietuvis kuni
gas, naują katalikų parapiją 
Novosibi rske į s t e igė k u n . 
Vytautas Saulius. 

KAZIMIERĄ IVANAUSKĄ 
PRISIMENANT 

JUNGIASI LIGONINĖS 

Šiaurinėje Chicagos dalyje ar
ti viena kitos esančios katalikų 
ligoninės. Šv. Elzbietos, vedama 
V. Jėzaus tarnaičių vienuolyno, 
ir Švč. Nazare to Mari jos , 
vedama seselių nazaretiečių, 
apsisprendė susijungti, tikė
damos, kad tuo būdu turės 
mažiau išlaidų ir galės geriau 
patarnaut i pacientams. 

DISPENSAS 
GRUODŽIO 8 D. 

Illinois vyskupai paskelbė 
dispensą, šiemet atleidžiantį 
nuo pareigos gruodžio 8 d.. 
Nekalto Prasidėjimo šventėj, 
dalyvauti šv. Mišiose, nes ta 
diena yra šeš tadienis , dvi 
šventes greta, tai pvz. atėjus šeš
tadienio vasarą į pamaldas, 
d rauge bus a t l ik ta abiejų 
Švenčių pareiga 

Prieš dvidešimtį metų, 1970 
m. lapkričio 27 d. Chicagoje, 
nuėjęs gražų, prasmingą ir 
ilgoką gyvenimo kelią mirė 
ankstyvesniosios imigracijos 
tėvynainis a.a. Kazimieras Iva
nauskas. 

Yra žmonių, kur ie savo 
gyvenimo kelyje palieka įmynę 
gilias pėdas ir po jų mirties 
minimas jų šviesus atminimas. 
I tokių žmonių gretas įskai-
tytinas ir a.a. Kazimieras Iva
nauskas. J is mirė, sulaukęs 
87-rių metų. Gimė Panevėžio 
apskr. Dapšionių kaime, labai 
neturtingoje šeimoje. Sunki jo 
vaikystė — ganė bandas pas ūki
ninkus, paaugėjęs tarnavo kle
bonijoje, bet šviesesnės ateities 
nepramatęs , pačiame savo 
amžiaus pajėgume išvyko 
Amerikon laimės ir geresnio 
gyvenimo ieškoti. Amerikoje 
sunkiai dirbo ūkiuose, vėliau 
pramokęs mėsininko amato tar
navo kitų lietuvių krautuvėse. 
Bet pa r agavęs Amerikos 
sunkiai uždirbamos duonos, vis 
ilgėjosi savo krašto. Taupė cen
tus ir po keletos metų Kazimie
ras Ivanauskas vėl sugrįžta į 
gimtinę. Sugrįžta tikslu — 
sukurti su lietuvaite šeima ir 
tada vėl grįžti Amerikon, kur 
būsią su gyvenimo palydove 
smagiau, laimingiau, kad ir 
svečioje šalyje gyventi. 

Dar prieš išvykdamas pirmą 
kartą Amerikon jau pažinojo 8 
vaikų-našlaičių Janušauskų 
šeimą, kurioje auga vyriausioji 
dukra Pranutė. O ka i sugrįžo 
1922 m. jo pažintoji našlaitė jau 
buvo pradėjusi dvidešimtuosius 
metus. 

Čia juos vėl suvedė likiminiai 
keliai. 1922 m. per Sekmines 
sukuria su Pranute šeimą. Dar 
keletą mėnesių pakeliauja po 
Lietuvą ir pagaliau sugrįžta į 
Ameriką, kur jau netrukus 
persikelia Chicagon ir įsigyja 
nuosavą nedidelę maisto 
krautuvėlę Dievo Apvaizdos 
parapijoje 18-toje gatvėje. 

Kazimieras nebuvo baigęs jo
kių mokslų, tačiau vakarais po 
darbų griebėsi kiek galima dau
giau prasimokyti. Sekėsi. O 
prekyboje turėjo laimę. Jis su 
žmona Pranute nepaprastai 
malonaus būdo, labai paslaugūs 
kitiems padėti, biznyje sąži
ningai patarnauja savo klien
tams, tuojau aktyviai abu įsi
jungia į katalikiškųjų parapinių 
organizacijų veiklą, remia savo 
gausiomis aukomis organiza

cijas, vienuolynus, bažnyčias, 
perka Lietuvos neprikl. bonus. 
Nuolatiniai organizacijų darbi
ninkai. O kai prasidėjo antroji 
po B pasaulinio karo imigracija, 
Pranutė ir Kazimieras Iva
nauskai sudarė sutart is ne tik 
savo svainiui — Janušaičių 
šeimai, bet jų dėka Ameriką 
pasiekė nemažas skaičius čia 
giminių neturinčių tautiečių, 
kuriems Ivanauskai parūpino 
butus, prr ^žiai maisto ir dalinai 
darbus. Tad a.a. Kazimierą ir 
Pranute Ivanauskus su dėkin
gumu ir šiandien mini nemažas 
skaičius pokario tėvynainių. 

Kazimieras ir Pranutė Iva
nauskai savo prekyboje išdirbo 
art i 30-tis me tų , o po to 
persikėlė į Marąuette Parką 
kur dar džiaugėsi poilsiu apie 18 
metų. Ivanauskai ne t ik or
ganizacijų ir k a t a l i k i š k ų 
institucijų rėmėja i , be t jų 
namus lankė daug katalikiškos 
spaudos, jų tarpe dienraštis 
„Draugas" nuo pat pirmųjų jų 
gyvenimo dienų Amerikoje. 
Pranutė Ivanauskienė, buvusi 
nuostabios energijos veikėja, 
paskutiniais meta is pradėjo 
jausti sunkią gyvenimo naštą. 
Ją globoja gerieji vaikai — 
sūnus Albertas su marčia Liu-
syte ir dukra Elena bei pulkas 
anūkų. 

Ivanauskai buvo pavyzdinga 
lietuvių šeima, gražiai auklėjo 
lietuviškoje dvasioje sūnų ir 
dukrą ir dabar lietuviškajame 
gyvenime kultūrinėje veikloje 
sutinkame muzikę Eleną Iva-
nauskaitę-Aleknienę, o sūnus 
Albertas yra JAV laivyno kapi
t o n a s . I v a n a u s k a i l a n k ė s i 
Lietuvoje. Pranutė su dukra 
Elyte ir dukrai te Elyte prieš 
keletą metų lankė gimines 
Lietuvoje, labai patiko, o sūnus 
Albertas su žmona Liusyte 
Lietuvą lankė prieš porą metų. 
Elytei ir Albertui, pirmą kartą 
su mama lankiusiems Lietuvą 
vaikystėje, 1938 m. dabar 
Lietuva atrodė kaip gražus ir 
mielas tėvelių kraštas ir paliko 
daug gražių prisiminimų. 

Tad prisimindami šį kilnios 
širdies tėvynainį Aukštaitijos 
lygumų sūnų a.a. Kazimierą 
Ivanauską dvidešimties metų 
m i r t i e s s u k a k t i e s proga 
daugelis liekame jam dėkingi už 
širdį, meilę art imui, pagalbą or
ganizacijoms, vienuolynams, 
bažnyčioms ir tyliai maldoje 
prašome Aukščiausiojo amžinos 
palaimos. 

J V Š 
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Mylimai Mamytei 

A.tA. 
BARBARAI STANKEVIČIENEI 

mirus , mielą sesę ALYTĘ, jos brol į ir tėvelį 
nuoširdžiai užjaučia 

„Kernavės" tunto skautės 

A.tA. 
STANLEY ZAGZECKAS 

ŽAKAS 

Mirė 1990 m. lapkričio 4 d. Washington. Pa. 
Velionis gimė Lietuvoje, Ukmergės mieste 1911 m. kovo 

19 d. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje kaip puskarininkis. 
Vedė Oną Silevičiūtę 1940 m., su kuria atšventė auksinį 
vedybų jubiliejų š.m. kovo 24 d. 

Į JAV atvyko 1949 m. Šio krašte piliečiu tapo 1956 m. 
Velionis buvo tėvas a.a. Stanley. 
Velionis buvo entuziastiškas pašto ženklų rinkėjas ir 

priklausė Amerikos Filatelistų draugijai. 
Liūdesyje pasiliko: žmona Ona, dukterys Anne Žakas 

ir Vlada Anderson ir trys anūkai — Denise Lynn, Mark 
Joseph ir Stanley John Anderson. Visi gyvena 
Washington. PA. 

A.tA. 
JOLANDA ALEKSIŪNIENĖ 

EIGELYTĖ 
Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Tragiškai žuvo 1990 m. gruodžio 1 d., sulaukus 47 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Diana Skoumal. 

žentas Jeffrey. Renata ir Erika Aleksiūnaitės: anūkes: Lind 
say ir Nicole Skoumal; motina Kristina Eigelienė: broliai 
Vladas ir Rimantas su žmona Virginija. 

A.a. Jolanda buvo žmona Xavier Aleksiūno ir duktė a.a. 
Vlado Eigelio . 

Priklausė Lietuvių Skaučių Seserijai, „Nerijos" tuntui. 
Kūnas pašarvotas antradienį, gruodžio 4 d. ir trečiadienį. 

gruodžio 5 d nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 
2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 6 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukterys, motina, broliai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476 2345. 

Lietuvos krikščionybės jubiliejaus lėšų telkimo va 
dovui 

-

A.tA. 
Kunigui VIKTORUI DABUŠIUI 

mirus, su didele pagarba ir padėka minime jo 
neužmirš tamą veiklą ir reiškiame nuoširdžią 
užuojautą jo giminėms, artimiesiems ir bičiuliams. 

Lietuvos krikščionybės jubiliejaus 
Vykdomasis komitetas 

Mūsų mielam draugui ir kaimynui 

A.tA. 
LIONGINUI PEČIŪRAI 

mirus, liūdinčiai žmonai JŪRATEI, dukter ims 
AUSTEI ir GINTEI ir žentui MARK reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Zigmas ir Brigita Jakimčiai 
Ann Arbor, MI 

Andrius ir Julija Jakimčiai 
Saline. MI 

Irena Jakimčiūtė 
Chicago, IL 

Mūsų Mielai 

A.tA. 
STASEI ŠIMOLIŪNIENEI 

mirus įuoširdžiai užjaučiame jos vyrą STASĮ, sūnus 
SAULŠ'J ir ALGIMANTĄ su šeima ir dalinamės Jūsų 
dideli' skausmu ir liūdesiu. 

S k irgaudų Šeima 

DRAUGAS, antradienis, 1990 m. gruodžio mėn. 4 d. 

A.tA. 
ANTANAS KLEIZA 

Mirė 1990 m. gruodžio mėn. 1 d.. 2:30 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje. Prienų parapijoje. Pačiudiškių kaime 

Amerikoje išgyveno 41 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Elzbieta, sūnus 

Vaclovas su žmona Asta, anūkai Vydas su žmona Lynn ir 
Rytas su žmona Irena bei kiti artimieji Lietuvoje liko brolis 
Povilas su šeima, žuvusio partizano brolio Juozo šeima ir 
mirusios sesers Kastulės Jurevičienės šeima. 

Priklausė Lietuvių Bendruomenei. BALFui. Alvudui. Šv 
Vardo draugijai. Marąuette Parko namų savininkų draugijai 
ir Lietuvos KB Kronikos Remejų sąjungai 

Kūnas bus pašarvotas gruodžio 4 d., antradienį, nuo 4 iki 
9 vai. vakaro Lack & Sons koplyčioje. 2424 \V~est 69th St 
Laidotuves įvyks trečiadienį, gruodžio 5 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas } Švč. Mergeles Marijos Gimimo bažnyčia, 
kurioje 9:30 vai. įvyks gedulingos pamaldos. Po šv. Mišių 
apeigos Sv. Kazimiero kapinėse bus privačios. 

Nuliūdę: žmona, sūnus, marti, anūkai su žmonomis 
ir kiti giminės. 

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 H-312) 523-9862 

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 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t ida ro n a u j u s l a ido tuv ių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e Pa rke 

Kiti S. C . Lack l a i do tuv ių n a m a i : 
11028 Southvves t Hvvy. * Pa los Hi l l s 
9236 S. R o b e r t s Rd . * Hickory Hi l l s 

2424 VV. 69 St. * Ch icago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Myl i r a i Motinai 

A.tA. 
KONSTANCIJAI KIRVELAITIENEI 

mirus. j . s . JUSTINUI KIRVELAIČIUI ir jo Seimai 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Chicagos jūrų skautminkų,ių „Grandis" 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Home 
2 "̂U VVest 7Kt strt-ft 
( hkago. Illinois 60*2^ 

1-(312)-47h-234S 

Hills funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. lilmois 60166 

708-410-44SS 

Petkus Funeral Home 
1410 South ^Hh Aveniu-

< n tro. Illinois 60650 
708-86 V2108 

Petkus Butkus Funeral Home 
U4r> South 50tti A I I I I I I 

(H.ero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(3l2)-476-234.s 

ANTHONY B PF TKUS * 
DONALD A. PFTKLS 

DONAI D M. PFTKLS 
l AVVRENCE C. GASL'NAS 

file:///V~est
file:///1arquette
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x Dainavos religiniam kon
cer te , šalia ansamblio, giedos 
abiejų Donelaičio mokyklų cho
rai — aukštesniosios ir žemes 
niosios. Penktadienio „Drauge' 
aukštesniosios vardas nebuvo 
paminėtas. Koncertas bus sek
madienį, gruodžio 16 d., 3 vai. 
p.p. Brighton Parko lietuvių 
bažnyčioje. 

x Stasė Semėnienė, Moterų 
skyriaus „Drauge" redaktorė, ir 
Mari ja Remienė „Draugo" 
renginių komiteto pirmininkė, 
sugrąžo iš Grand Cayman salos, 
kur jos atostogavo. Džiaugėsi 
britų pavyzdinga tvarka ir ten 
aukšta ekonomine padėtimi, o 
taipgi vietinių gyventojų man
dagumu ir svetingumu. Karibų 
jūros ir paplūdimio grožis bei 
pasatinis vėjas priviliojo ten iš 
Detroito ir Floridos lietuvius, 
kuriuos jos sutiko. 

x „Auš ros" šokėjų g r u p ė . 
Omaha, Nebraska. per mūsų 
bendradarbe Jadvygą Povilai-
tienę atsiuntė 25 dol. auką ir 
padėkojo už jų darbu ir veiklos 
garsinimą „Drauge". Nuoširdus 
ačiū. 

x J A V LB East St. Louis 
apylinkės pirmininkas Zigmas 
Grybinas, O'Fallon, 111., rašo: 
„Štai mažutė parama geram 
draugui. Siunčiame 25 dol. čekį 
su geriausiais linkėjimais". 
Nuoširdus ačiū už viską. 

x Da inų šventės rengimo 
komi t e t a s prašo visus chorus, 
kurie numato šventėje daly
vauti, nedelsiant užsiregistruo
ti. Registruojantis pranešti ir 
apytikrį dalyvių skaičių. Rašy
ti: V. Momkus, 3222 W. 66th 
Place, Chicago. IL 60629. 

x An tanas Antanavičius po 
ką t ik padarvtos operacijos mirė 
ligoninėje praėjusį sekmadienį. 
Giminės ir pneteliai prašo pra
nešti, kad laidotuvių diena bus 
praneš ta vėliau. Paskutiniu 
metu gyveno Brighton Parko 
apylinkėje. Chicagoje populia
riai buvo vadinamas „princu", 
anksčiau yra dainavęs Vyrų 
chore ir turėjo puikų boso balsą. 
Velionis buvo 68 metų amžiaus. 

x A d o m a s Va i tkev i č iu s , 
kur is uoliai prižiūri Jaunimo 
centrą ir pirmas pasitinka kiek
v i eną lankytoją, t a ip pat 
rūpinasi visokiais pagerinimais. 
Paskutiniu metu pastebėjom 
vestibiuly skoningą skelbimų 
lentą su savaitiniais renginių 
pranešimais. Lentą ir raides jis 
pa t s savo pinigais nupirko ir 
padovanojo Jaunimo centrui. 

Lietuvių Fondo pokylio programa atlikėjai — solistai Margarita ir Vaclovas 
Momkai 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGO J IR APYLINKĖSE 

x Cicero J ū r ų šaulių kuo
p a „Klaipėda" yra suorganiza 
vusi Vasario 16 gimnazijai rem
ti būrelį. Šiais metais surinkta 
aukų 217 dol. Aukos perduotos 
Balfo centrui, kuris, būrelio var
du, persius jas Vasario 16 gim
nazijai Nuoširdžiausiai dėkoju 
mieliesiems aukotojams. Jonas 
Dekeris. 

x J A V Lietuvių Bendruo
m e n ė s Krašto va ldybos būs-
tinę pasiekia padėkos laiškai iš 
Lietuvos. Nijolė A. iš Kauno 
rašo: „Ačiū, kad pagelbejote 
man atrasti pusseserę, apie 
kurią ilga laiką nieko neži
nojau. Dėkoju Jums už opera
tyvumą ir nuoširdumą. Lietu
viai, išsibarstę po visą pasaulį, 
surado kitur namus. Bet labai 
svarbu, kad jie neliktų vieniši 
svetimoje šalyje, kad turėtų 
glaudų ryšį su Lietuva, su gimi
nėmis ir artimaisiais". Šiam 
giminių suart inimui padėjo 
„Draugo" Aplink mus skyriuje 
spausdinta žinutė. 

x Naujų metų pokylį rengia 
Lietuvių Opera Jaunimo centro 
salėje ir kviečia Ju s jame daly
vauti. Naujų metų sutikimo 
pokylio vadovas yra Vaclovas 
Momkus. Paskambinus jo tele
fonu 925-6193, galima užsisaky
ti stalus ir sužinoti visas kitas 
informacijas. 

(sk) 

x Stasys J u š k e n a s , darbš
tus žurnalistas, kelių organiza
cijų, tarp jų ir ramovenų narys, 
mirė prieš penkens metus. Jo 
žmona Leokadija Juškenienė 
paaukojo $100 00 LKVS 
„Ramove Čikagos skyriui. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Galimybes Riga'Kopenhaga 
(su nakvyneKČikaga. New Yor 
kas ar Los Angeles. Taip pat 
siūlome Vilnius-Berlynas Čika
ga kaina nuo $1020.00 iki 
$1337.00. Vi lnius Berly
nas/Ne^- Yorkas kaina nuo 
$944.00 iki $1261.00 ir 
Vilnius Berlynas Los Angeles 
ka ina nuo $1223.00 ik i 
$1623.00. Su jūsų giminėmis 
ryši palaiko ir perduoda visas 
informacijas mūsų raštinės 
atstove Vilniuje Prašome kreip 
tis: G.T. INTERNATIONAL, 
INC.. 9525 S. 79th Ave. , 
Hickory Hills, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x L Š S T T r a k ų r i n k t i n ė 
Naujojoje Anglijoje, Mass., at
siuntė tokį laiškuti su auka: 
„Trakų valdybos rinktines nu
t a r i m u , siunčiu „ D r a u g o " 
palaikymui 30 dol. Linkiu 
„Draugo kolektyvui linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujųjų 
Metų". Pasirašė: Algirdas 
Zenkus, rinktinės pirmininkas. 
Nuoširdus ačiū už linkėjimus ir 
auką. 

x Laima Vaičiūnienė ir An 
t a n i n a Račiūnienė, abi iš 
Chicago, 111, lankėsi „Drauge", 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams ir kiekviena pa 
aukojo po 20 dol. savos spaudos 
palaikymui. Nuoširdus ačiū. 

x O n a J u s y s , Vvorcester, 
Mass.. ..Draugo" garbės pre-
numera torė ir nuoširdi jo 
rėmėja, rašo: „Siunčiu 100 dol. 
prenumeratos pratęsimui ir 30 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių Nuoširdžiai dėkoju 
už viską ir linkiu linksmiausių 
Šv. Kalėdų" Labai dėkojame už 
linkėjimus ir gražią paramą 
..Draugui". 

x Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventėje, gruodžio 
8 d., šeštadienį, 5:30 v.p.p. Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje bus aukojamas 
rožinis ir šv. Mišios. Židinys ma
loniai kviečia dalyvauti. 

(sk) 

KONC E R T M E ISTRO 
K U P R E V I Č I A U S 

K O N C E R T A S 

Balzeko muziejus Chicagoje 
džiugina mus ne vien gausiais 
istoriniais eksponatai*, bet taip 
pat darosi kultūrinė? veikios 
centru, k u r organizuojamos 
parodos, paskaitos, koncertai. 
St. Balzekui pavyko gauti ati
tinkamų sričių brandžius vado
vus, kurie itin sėkmingai ren
ginius organizuoja Koncertų or
ganizatorė yra Nijole Marti
naitytė. 

Balzeko muziejaus Gintaro 
salėje <6500 S. Pulaski! gruodžio 
1 d. įvyko pirmaujančio išeivijoj 
koncer tmeis te r io Andriaus 
Kuprevičiaus koncertas. Pro
gramai buvo pasirinkti pa
trauklūs klasikiniai kūriniai: 
M. K Čiurlionio Nokturno 
keturi preliudai, Fr. Chopino 
Fantazija ir Scherzo. M. Ravelio 
Undinė. Cl Debussy Preliudai: 
Mergaitė Hno plaukais, Gen. 
Lavine, Gamtos vaizdelis, Fejer
verkai ir Sodai lietuje. Pagaliau 

x Select Wines & Liąuors, 
3018 Hobson Rd.. Woodridge. 
IL 60517 pr is ta to gėrimus 
lietuvių pobūviams urmo kaina 
Kreiptis: Vytas Miceika, tel. 
708-969-3880. 

<sk> 

x RŪKYTOS MĖSOS GA
MINIAI - aukštos kokybės. 
Pristatome j namus Lietuvoje — 
$84.00. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago. IL 60629. te l . 
312-436-7772. 

(sk> 

i „ Ž A I B A S " NR. 10 -
skanios rūkytos dešros ir 
skilandžiai bus pristatyta jūsų 
nurodytu adresu Lietuvoje 10 
d a r b ų dienų la ikotarpyje . 4 
kg lietuviško skilandžio, 2 kg 
„Žalgirio" dešros. 2 kg „Suval
kietiškos" dešros, 1 kg „So
džiaus" dešros. 1 kg filė plė
velėje. Pilna kaina $100 00 — 
kreiptis „Žaibas" 9525 Sou th 
79th Ave.. Hickory Hills, 111. 
60457. T e l . f o n a s (708) 
430-8090. 

(sk) 
x Pris tatome Lietuvoje t ik 

naujus automobilius. Visų fir
mų mašinos pigesnes negu 
Vilniaus dolerinėje 20-30*$. 
Visos su garantija. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į 
rublius Parūpiname butus gi 
minaičiams Skambinti iki 12 
vai. dienos tel (312) 434-8618. 

(sk) 

x Norėdami atšvęsti įvai
rias seimo? šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis i Baltijos res
toraną . 8100 Roberts Rd., 
Jus t ice , O. tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 

x Lietuvos kel iauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti 
ar pakeisti Aerofloto ar ki tų li
nijų skrydžius į Lietuva ar gau
ti patarnavimus New Yorko ae
rodromuose, įskaitant bilie
tus i kitus miestus — lėktuvais, 
traukiniais ar autobusais — 
skambinkite į New Yorko ke
lionių a g e n t ū r a .VYTIS" 
718-769-:<300. 

(sk) 
x DEVETI DRABUŽIAI. 

ba ta i , ma i s tas ir kt daiktai: 
VAl>TAI — receptinai, nere-
cept; na; Kiekiai neribojami. 
M I I K) NĖ RA! Iš kitų miestų 
savo daiktus siųskite mums paš
tu arba UPS. Aukštos kokybės 
r ū k u o s rr.ė^os gaminiai. AU
TOMOBILIUS parduodame pi
giai TRANSPAK. 2638 W. 69 
St.. Chicago. IL 60629. tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

Fr. Liszto Petrarko Sonetas 123 
ir Tarantella. 

Kuprevičius stebino savo pirš
tų vikrumu, skambinimo tikslu
mu, giliu įsijautimu, interpreta
cijos turtingumu, ir svečiai jam 
sukėlė nuoširdžias ovacijas. 
Bisui dar davė Chopino Valsą ir 
Bacho Choralini preliudą, vėl 
sužavėdamas klausytojus, kurių 
buvo susirinkę apie 175. Gal t ik 
fortepijonas, kitu p ian is tų 
nuomone, sukonstruotas kon
certams didelėse salėse, ir čia 
juo buvo sunkiau i šgau t i 
švelnumą. 

Koncerto sėkmingumas pa
tvirtino tai, ką ir N. Marti
na i ty tė , a t idarydama šį 
renginį, kalbėjo, kad mums 
džiugu susilaukti aukščiausiai 
iškilusį išeivijos lietuvių pianis
tą, kuris senokai yra Chicagoje 
koncertavęs drauge su simfo
niniu orkestru Orchestra Hali 
salėje. 

Muziejaus organizatorius S. 
Balzekas taip pat padėkojo 
svečiui, tardama^, kad mums 
garbė ji sulaukt: 

Martinaityte padėkojo talki
ninkams šį koncertą organizuo
jant : H. Moliejienei, H. Plau-
šinaitienei, G Valiulienei, E. 
Lisauskui. Z. Moliejui, Kl. Dede-
lai . Taip pat pranašė, kad ki tas 
koncertas šiame muziejuje bus 
sausio 20 d. 3 v p p. Tada bus 
Sonatos ir Roko Zubovų piano 
koncertas. 

Su svečiu iš Clevelando buvo 
atvykusios ir jo žmona bei 
duktė Po malonaus koncerto St. 
Balzekas ir N Martinaitytė 
pakvietė svečius prie skanėstais 
apkrautų stalų pasivaišinti. 
Besiskirs tydam, - visi gyrė 
renginį. 

J u o z . P r . 
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K A S BŪTŲ, J E I J A U N I M O 
C E N T R O N E B Ū T Ų 

Chicagos ir ne Chicagos lietu
viško veikimo centras yra Jau
nimo centras. Visi jį mėgsta, juo 
naudojasi, bet ne visi pagalvo
ja, kaip jį reikia išlaikyti, kad 
j is netrukdomas funkcionuotų. 
Vien patalpų nuoma visų išlai
dų nepadengia. Tenka ieškoti 
kitų pajamų. Vienas tokių šal
tinių, kuris truputį papildo iždą, 
yra tradicinė metinė vakarienė. 
Š iemet ji buvo p raė jus į 
sekmadienį. 

Vakarienė prasidėjo pamaldo
mis jėzuitų koplyčioje. Šv. Mi
šias laikė Afrikoje besidarbuojąs 
kun. Šulcas, asistuojamas kun. 
P. Dauginčio ir kun. J . Kidyko. 
Giedojo Margari ta ir Vaclovas 
Momkai. Salė prisirinko pilna. 
Buvo gražiai papuošti stalai, 
švietė žvakės, nuotaika buvo 
šeimyniška. Vaka ro vedėja 
Marija Utz pradėjo programą, 
paminė jo , kokią r e i k š m ę 
l i e tuv i škam gyvenime t u r i 
Jaunimo centras, padėkojo jo 
statytojams jėzuitams ir visiems 
aukotojams. J. C. tarybos pirmi
ninkas V. Momkus konden
suotu žodžiu padėkojo t iems, 
kurie Centrą administruoja ir 
prižiūri — valdybos pirmininkei 
Salomėjai Endrijonienei, jos 
va ldyba i , namo u ž v a i z d a i 
Adomui Vaitkevičiui, Moterų 
klubui ir kitiems. „Išlaikykime 
Pasau l io j a u n i m o cen t r ą ! 
Nepasiduokime Pasaulio lietu
vių centrui!" — buvo jo pasku
tinis žodis, sukėlęs dideles ova
cijas. 

Meninėj daly pasirodė m u m s 
žinomas ir mėgstamas Mani-
girdas Motekaitis ir jauni, daug 
žadą t a l e n t a i — R i m a 
Polikaityte su fleita ir Kazys 
Motekaitis su smuiku. 

Salomėja Endrijonienė, Jau 
nimo centro siela ir širdis, šiose 
pareigose jau šešti metai. J i 
paminėjo, kas vyksta J. centre , 
kokio įstaigos, mokyklos, biblio-

IŠ ARTI IR TOLI 
MIAMI 

— L a p k r i č i o 4 d. St. F r a n 
c is bažnyčioje jvyko pamaldos 
už klubo narės a.a. Marcelės 
Garolienės sielą. Mišias atna
šavo ir turiningą pamokslą 
p a s a k ė p r a n c i š k o n ų pro-
vinciolas tėvas Placidas Barius. 
Muz. A. Šimkui vargonuojant, 
giedojo Bangos choras. Jos 
a tminimą pagerbiant, visiems 
klube susirinkusiems pietūs 
buvo duoti veltui, nes už juos at
silygino a.a. Garolienės krikšto 
dukra Emilija Sadonis. Susi
r inkusius pasveikino pirm. E. 
Jonušienė. Vicepirm. A. Lopez 
nupasakojo Garolienės gyve
nimo bruožus ir jos didelį 
dosnumą klubui bei Bangos 
chorui. Choras, vadovei muz. D. 
Liaugminienei akompanuojant, 
p a d a i n a v o : T ė v i š k ė l ė — 
Budriūno, Oi žiba žiburėlis — 
Naujalio, Tremtinio malda — 
Palio. Op op, kas ten — Naujalio 
ir Prisiminimas — Gudauskie
nės. Dainininkės sulaukė daug 
katučių, o vadovei ir Sadonienei 
buvo prisegtos gėlės. Pietų 
pelnas ir dar parinktos aukos 
buvo paskirtos Lietuvos vaikų 
ligoninėms. 

— Lapkr i č io 10 d. A. Kum
pis i r R. Ste ikūnai tė-Bergs t -
r o m surengė šaunius prieš
piečius Sofitel viešbutyje. Daly
vavo 220 svečių, jų tarpe apie 50 
lietuvių. Ariana Kumpis, visus 
pasve ik inus i , p a k v i e t ė TV 
pranešėją Ann Bishop vesti 
programą. Po trumpo ir nuo
taikingo žodžio, ji pakvietė 
kalbėti Floridos JAV kongres
ine n e I. Ros-Lehtinen, kuri pa
brėžė lietuvių tautos pareikštą 
valic;. būt i nepriklausomais. 
Mums vis iems be l i eka t ik 
padėti, kad jiems pavyktų tai at
siekti Buvo t raukiami laimėji
mai. Virimo knygų autorė Julee 

tekos randa prieglaudą, kokie Rosso pademonstravo virimą ir 
ansambliai repetuoja, koncer
tuoja, kokios iškyla bėdos, kai 
vieną kampą r emon tuo j an t 
kitas griūva. Labai dėkojo Mote
rų klubui, kurio dėka kasmet 
papildomas inventorius, pvz. 
neseniai buvo nupirktas mo
dernus aparatas visokios rūšies 
video juostelėms rodyti, kaina
vęs apie 3000 dolerių. Išskir
tinai padėkojo Tomui Miglinui, 
kuris labai prieinama ka ina su
t v a r k ė į r e n g i m u s scenoje , 
paminėjo Vincą Pavilčių. ku r i s 
pasirūpina, kad sekmadienio 
popiečiai kavinėje būtu j aukūs . 
Paminėjo ir naujus J . C auko

tojus (jų vardai bus paskelbti 
„Mūsų žiniose"). 

Kun. kleb. Jonui Kuzinskui 
s u k a l b ė j u s maldą , buvo 
vaišinamasi. Pietūs buvo ska
nūs , kava ir vynas geros rūšies. 
Kad loterijoj ne visi laimėjo 
š i m t i n e s , n ieko n e g a l i m a 
kalt int i , tokia jau kai kam 
laimė ar nusivylimas. Svarbu, 
kad visi skirstėsi patenkinti ir 
kalbėjo: ..Kas būtų, jei Jaunimo 
centro nebūtų? Kur būtų mūsų 
antrieji namai?" 

g-

Trečiasis knygų Lietuvai kon 
teineris iš Lituanistikos Tyrimo 
ir studijų centro Chicagoje 
iškeliavo lapkričio 26 d.. Jame 
yra apie 1,300 dėžių su 43,000 
svarų knygų, suauko tų 
visuomenės ir organizacijų, 
atsiliepusių į LTSC pirmininko 
prof. dr. Jono Račkausko atsi
šaukimą. Knygų paketus krovė 
25 savanoriai. Šio konteinerio 
persiuntimą t" msavo JAV 
Lietuvių Bendruomenė, o 
pirmuosius du - .JAV LB lygio
mis su Lietuvių Katalikų reli
gine šalpa. 

Visos trys knvgų ir meno 
siuntos į Lietuva iš Chicagos 
svėrė 117,140 svarų, arba per 58 
tonos. 

Jėzuitų bninyčia Kaune apip 193>" rr^tu*. kun daug metu buvo atimtu ir 
deaekruota. dabar v*>' i t iR' i •- HTI« 

pardavė nemažai savo knygų. 
Visas renginio pelnas paskirtas 
Lietuvos vaikų ligoninėms. 

— Lapkričio U d. k lube bu
vo prisiminti veteranai. Visus 
pasveikinusi, pirm. E . Jonušie
nė pakvietė susikaupimu pa
gerbti mirusius ve te ranus . 
Veteranams H. Bacunas, A. 
Vaina, A. Lopez ir veterano 
žmonai M. Mišeikienei buvo pri
segtos gėlės. Po pietų vyko klu
bo narių susirinkimas. Nutar ta 
susirinkimus daryti kiekvieno 
mėnesio antrą sekmadienį, 1 
vai. prieš klubo pietus. Išimtis 
— gruodžio mėn. susirinkimas 
prasidės 12 vai. 

— Kūčios klube bus gruodžio 
24 d., 2 vai. Iškilmingi Naujų 
Metų pietūs bus sausio 1 d., 2 
vai. Naujus metus pradėti tiki
mės labai nuotaikingai. Iš 
Kanados atvykęs V. Pavilonis 
duos linksmą programą ir gros 
šokiams. Lauksime gausaus 
svečių atsilankymo. Norintieji 
dalyvauti KūČiose ir N. Metų 
pietuose skambina K. Koda-
tienei, tel. 866-3044 

JAV 

— J A V Lietuvių B e n d r u o 
menės New Y o r k o a p y 
gardos pirm. V. Alksninio 
iniciatyva bus siunčiamas kon
teineris į Lietuvą Kalėdų proga. 
Raginama, kad norį ką siųsti 
siųstų gerus vartotus (ar naujus) 
rūbus, knygas, muilą ir pan. 
šiuo adresu: L i t h u a n i a n -
American Community , c/o 
KASA, 86-21, 114th Street, 
Richmond Hill, NY 11418. 

— J a a k Treiman, Est i jos 
garbės konsulas Californi-
joje, .London Review of Books" 
spalio 25 numeryje paskelbė 
ilgą laišką, kuriame stipriai pa
grįstais argumentais sukri
tikuoja anksčiau tame žurnale 
paskelbtą knygos „Soviet Disu-
nion" vertintojo J . Arch Getty 
straipsnį, kuriame pateisinama 
Sovietų Sąjungos imperija. Jaak 
Treiman, intelektualus teisi
ninkas, kaip iš jo straipsnio 
matyti, gerai pažįsta pasaulio 
istoriją ir l i tera tūrą . Savo 
argumentuose mini Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atvejį. 

— Angelė Nelsienė, Bal tų 
Laisvės Lygos p i rmininkė , 
American Board of Trial Ad-
vocates pakviesta, lapkričio 7 
Havajuose šios organizacijos 
konferencijoje skaitė paskaitą 
„The Baltic Struggle for Inde-
pendence: problems and possi-
bilities". Paskaita sukėlė gyvas 
diskusijas. P a s k a i t i n i n k e 
užmezgė daug naujų pažinčių, 
kurios galės būti naudingos 
veikloje dėl Lietuvos laisvės. 

— M a r y t ė K o n t r i m a i t ė , 
poetė iš Lietuvos, gruodžio 2 
dalyvavo Los Ange les LF 
bičiulių ruošiamame 25-jame 
literatūros vakare ir tuoj pat 
grįžo į sunkiai dėl nepriklauso
mybės kovojančią Lietuvą. 
Poete keletą savaičių svečiavosi 
savo pusbrolio dr. Ričardo Kon
trimo šeimoje, Mission Viejo, 
Califoraijoje. 

— Rašytojas V y t a u t a s Vo-
l e r t a s iš New J e r s e y į 
l i teratūros v a k a r ą atvyko 
gruodžio 1 d. ir trumpai viešna
gei sustojo Kojelių šeimoje San
ta Monicoje. 

— Prel. d r . V. Martusevi-
čius sulaukė 85 m. amžiaus. 40 
metų praleido Šv. Jurgio parapi
joje Filadelfijoje klebonu, dabar 
ten gyvena ka ip .garbės 
klebonas'. Taigi šioje parapijoje 
išbuvo jau 50 metų. Daktaro 
laipsnį (DD) gavo Romoje 1932 
m. Visada buvo ir yra palankus 
l ietuvių bend ruomen in i am 
gyvenimui. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

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


