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Lietuvos karių dienos 
minėjimas 

Vilnius. Lapkričio 23 d. (Elta) 
— Visą praėjusią savaitę Res-
pubikoje vyko renginiai Lietu
vos karių dįenai. Didžiausieji 
surengti lapkričio 23-ąją — 
Lietuvos kariuomenės įkūrimo 
dieną. 

Vilniuje šeštadienio iškilmės 
prasidėjo 12 valandą 30 minučių 
šventomis Mišiomis Vilniaus 
Arkikatedroje. J a s aukojo vys
kupas Sigitas Tamkevičius. 
Buvo pašventintos Lietuvos 
kariuomenės vėliavos. Paskelb
ta , kad Lietuvos vyskupų kon
ferencijos nutarimu prelatas 
Alfonsas Svarinskas paskirtas 
Lietuvos kariuomenės vyriau
siuoju kapelionu. 

Po Mišių į iškilmingą rikiuotę 
Katedros aikštėje stojo Lietuvos 
kariuomenės junginiai iš įvairių 
Respublikos miestų ir rajonų 
Krašto apsaugos ministras 
Audrius Butkevičius priėmė 
naujokų priesaiką. Lietuvos 

karius pasveikino atstovai iš 
Estijos ir Latvijos. Iškilmingą 
rikiuotę Katedros aikštėje ste
bėjo Respublikoje esantys už
sienio šalių diplomatai. 

Po pietų Antakalnio ir Rasų 
kapinėse pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. 

Vakare šventiniai renginiai 
tęsėsi Vilniaus koncertų ir spor
to rūmuose. Apie Lietuvos 
kariuomenės reikal ingumą, 
svarbą ir uždavinius daugiau 
kaip 5 tūkstančiams susirin
kusiųjų kalbėjo L ie tuvos 
respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas, Krašto 
apsaugos garbės savanoris Vy
tautas Landsbergis, ministras 
pirmininkas Gediminas Vag
nor ius , Krašto apsaugos 
ministras garbės savanoris 
Audrius Butkevičius. 

Vakaronę prie Sporto rūmų 
vainikavo šventinis saliutas. 

Katalikų mokykla Rietave 
Rietavas. — „Lietuvos aido" 

korespondentė S. Dabašins-
kienė, prasidėjus šį rudenį 
mokslo metams, praneša apie 
Žemaitijoje atidarytą pirmąją 
katalikų mokyklą. 

Iš didelio būrio vyrų ir moterų 
— naujai paskirtų Lietuvos 
demokratėjančių bendrojo 
lavinimo mokyklų direktorių — 
įsidėmėjau vieną, kurio švarko 
at lape pastebėjau bl iksint 
metalinį kryželį. „Arūnas Mau-
l ius" , — prisistatė ką t ik 
atidarytos Rietavo katalikų 
devynmetės mokyklos direkto
rius, dviešimt devynerių metų 
Vilniaus universiteto auklėti
nis, istorikas, žemaitis, trijų 
dukterų tėvas. J is vadovaus jau 
antrai Lietuvoje mokyklai, ku
rios klasėse kabo kryžius. Šios 
mokyklos iniciatorius — buvęs 
Rietavo parapijos klebonas B. 
Latakas. Vieni rietaviškiai atvi
rai džiūgauja dėl šios mokyklos, 
kiti — neslepia priešiškumo. 
Tačiau kaimyninės Vytogalos, 
Pajūrio žemės ūkio mokyklos, 
mokytojas buvo ryžtingas — ga

vęs savivaldybės sutikimą ir 
Bažnyčios palaimintas, ėmėsi 
darbo. Pradeda veikti nauja 
mokykla, kurioje mokslo metai 
visados prasidės šventomis 
Mišiomis. Mokyklos pradžią, 
Rietavo jaunuomenės doros ir 
at jautos ugdymo pradžią 
įamžins dievdirbio drožtas 
kryžius , kurį mokinia i ir 
mokytojai nugabeno į Šiaulių 
kryžių kalną. O mokytojas 
vaikus sveikins: „Garbė Jėzui 
Kr is tu i !" I klausimą, kuo 
išsiskirs ši mažytė katalikų 
„ respubl ika" , d i r ek to r ius 
atsakė: „Čia viskas bus kaip 
paprastoje mokykloje. Tik viena 
tikybos pamoka per savaitę, 
kurią ves mokyklos kapelionas, 
Rietavo parapijos klebonas Čes
lovas Degutis, yra privaloma, 
kaip ir malda prieš pamokas ir 
po jų". 

Arūnas Maulius — vienas iš 
aštuoniasdešimties, kuriuos su 
naujomis pareigomis pasveikino 
ir palinkėjo geriausios kloties 
kultūros ir švietimo ministras 
Darius Kuolvs. 

Benzino stotys Lietuvoje 
Viln ius . (Elta) -

„Naudodamiesi mūsų benzino 
išdavimo kolonėlėmis, j ū s 
gausite visą benziną, už kuri 
sumokėjote", — užtikrino JAV 
korporacijos „Tokheim" filialo 
Olandijoje direktorius Edvardas 
Danseris. Lapkričio 11 dieną jis 
kalbėjo Lietuvos parodų ir mu
gių organizavimo centre , 
atidarant „Tokheimo" ir ben
dros Lietuvos-Amerikos įmonės 
„Lietokheim" produkcijos pa
rodą. 

Parodoje eksponuojamos ben
dros įmonės Lietuvoje pagamin
tos elektroninės benzino 
pilstymo kolonėlės, kurių pir
mosios dvi jau veikia Vilniaus 
degalinėse. Parodoje galima 
pamatyt i i r naujausią 
„Tokheimo" produkciją, taip 
pat kuro siurblius, kurie veikia 
nuo autoakumuliatorių ar elek
tros tinklų,bei rankinius. 

„Lietolheimas" jau baigia 
gaminti pirmąjį šimtą visame 
pasaulyje naudojamų benzino 
kolonėlių. Netrukus iš Ameri
kos bus atgabenta detalių ir 
mazgų kitam šimtui kolonėlių. 
Kai Vievyje bus pritaikytos 
patalpos bendrai įmonei, per 
pirmuosius metus ji gamins iki 

3 tūkstančių, o vėl iau 20 
tūkstančių kolonėlių per metus. 
Produkcija bus teikiama ir 
kaimyninėms šalims. Ja jau 
susidomėjo Suomijoje. 

Olandų verslininkų 
patarimas 

Vilnius Lapkričio 22. (Elta) — 
„Vakaruose yra daug pinigų, ku
riuos galima panaudoti Lietuvo
je. Bet tie pinigai nebus atnešti 
į respubliką ant sidabrinės lėkš
tutės. Lietuva turi pati pelnyti 
gerą vardą Vakaruose, siųsda
ma ten savo atstovus, per ku
riuos Vakarų verslininkai už
megztų tiesioginius kontaktus". 
Tokią nuomonę pareiškė Lietu
voje viešėję Olandijos versli
ninkai, atstovai iš Žemės ūkio 
korporacijos ir Centrinio banko. 

Svečiai pareiškė norą bendra
darbiauti su mūsų valstybe įvai
riausiose srityse. Tačiau, jų 
nuomone, to siekiant reikia 
labiau koordinuoti valstybinių 
ir privačių firmų veiklą, iš
spręsti komunikacijų problemą, 
valstybiniu lygiu s u k u r t i 
struktūrą, kuri įgalintų užsieno 
firmas greičiau įeiti i Lietuvos 
liaudies ūkį. 

Vokiečių - rusų nauja 
draugystė 

Rusijos Respublikos prezidentas Boris N. Jelcinas, kairėje, po pasitarimų su Vokietijos kancleriu 
Helmut Kohl, kurie sutarė palaikyti teisioginius ryfeus ir glaudžiai bendradarbiauti. 

Jelcino naujos problemos, 
sugrįžus iš Vokietijos 

M a s k v a . Lapkr ič io 24. 
Reuteris praneša, jog Rusijos 
Respubl ikos prez. Boris 
Jelcinas, baigęs savo sėkmingą 
vizitą Vokieti joje, sugrįžo 
praėjusį sekmadienį į Maskvą ir 
rado po trijų dienų nebuvimo 
namie krūvą naujų problemų. 

Rusijos vyriausybė ir parla
mentas negali susitarti, kas va
dovaus radikalioms ekonomi
nėms programoms, kurias Jelci
nas paskelbė praėjusią savaitę. 
Yra nepatenkintų, kad Jelcinui 
suteikta per daug vykdomosios 
galios. Taip pat jo vizito metu 
atsinaujino kovos tarp armėnų 
ir azerų, kuriuos jis rugsėjo 
mėnesį buvo beveik sutaikinęs. 

P a n a i k i n t o s j a m duo tos 
te i sės 

Penktadienį Rusijos parla
m e n t a r a i a t m e t ė Je lc ino 
pasiūlymą p e r i m t i Sovietų 
banką, kuris tvarko jų eko
nominius reikalus su užsieniu ir 
nubalsavo, kad jie patys toliau 
tvarkys tuos reikalus. Rusijos 
viceminstras pirmininkas Jego
ras Gaidaras, kuris pats yra 
radikalus reformų šalininkas, 
apkaltino savo parlamentą, jog 
nori nuvertinti Jelciną savo 
nepalankiais nutarimais prieš 
jo norimas reformas. Penkta
dienį nauju n u t a r i m u j ie 
panaikino Jelcinui neseniai 
suteiktas teises, kurios buvo 
esminės norint pravesti tas ra
dikalias reformas, kad būtų 
išvengta ekonominės krizės. 

Praėjusią savaitę Jelcinas 
pasakė, jog jis pasitrauks iš 
pareigų, jeigu jo reformoms — 
laisvai veikti užsienio ekono
minėms firmoms ir panaikinti 
importui ir eksportui kontrolę 
bei perimti dar turimus Sovietų 
aukso rezervus — nebus pritar
ta. Panašūs nesusiprat imai 
vyko ir tada, kai Jelcinas spalio 
mėnesį buvo išvykęs atostogų. 
Jo sudarytame kabinete nėra 
vienos nuomonės, kodėl Rusija 
tikrai turėjo pasirašyti Gor
bačiovo pasiūlytą sutartį su 
kitomis respublikomis. 

Opozicija p r i e š Je lc iną 
Je l c inas , vos sugr įžęs į 

Maskvą pradėjo tuoj pa t s 
vadovauti savo vyriausybei. Bet 
Rusijos par lamento vicepir
mininkas Sergejus Filatovas pa
sakė, jog vykstąs skilimas tarp 

Parlamento ir prezidento, kuris 
norįs valdyti Rusija tik savo 
dekretais. Filatovas. kurio žo
džius citavo Rusijos radijas, jog 
noras valdyti įsakymais nuve
šiąs Rusiją į chaosą. Cečėnų-in-
gušų reikalų tvarkymas pasiun-
čiant kariuomenę, labai paken
kęs Jelcino autoritetai ir savai
me susidarė opozicija prieš jį. O 
naujas nemalonus įvykis vėl 
padidino įtampą tarp armėnų ir 
azerbaidžanų, kai sudužo heli
kopteris praėjusią savaitę. Azer-
baidžanai kaltina armėnus, kad 
jie nušovė tą helikopterį. Kaip 
tik Jelcino iniciatyva buvo 
pradėti tarp tų respublikų pasi
tarimai, kaip baigti kovas dėl 
Nagorno-Karabacho srities, 
kurių metu jau yra žuvę dau
giau kaip 800 žmonių. Nukritu-
siame helikopteryje skrido kaip 
tik azerbaiždanų delegacijos 
nariai pasitarimams su armė
nais. 

Rusai apie save 
Vilnius. Lapkričio 21d. (Eltai 

— Valstybinis tautinis tyrimų 
centras surengė sociologinę 
apklausą apie Lietuvoje gyve
nančių rusų socialines bei eko
nomines problemas, pilietines 
pozicijas. 

Apklausti 1.331 žmonės, tu
rintys rinkimų teisę, gyvenan
tys Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune. 
Šiauliuose bei rajonuose. 46 pro
cen t a i apklaustųjų gimė 
Lietuvoje. 41 procentas gyvena 
čia 10 ir daugiau metų, tik 7 
procentai atvyko čia prieš 1-5 
metus. 56 procentai rusų teigia, 
kad jų tėvynė - Lietuva. Trys 
ketvir tadaliai ju mano esą 
Lietuvos piliečiai ir neketina 
išvažiuoti gyventi kitur. 30 
procentų teigia, kad jų tėvynė 
yra Rusija, trečdalis jų norėtų 
ten sugrįžti. 

58 procentai rusų, kaip jie 
patys teigia. Lietuvoje jaučiasi 
saugūs, 21 procentas — nesau 
gūs, 20 procentu pasirinko 
neutralų atsakymą. 

Lietuviškai kalbėti visai 
nemoka 14 procentų. 

— Kaune baigėsi pirmasis 
respubl ikos jaunųjų poetų 
suvažiavimas ..sienkstis-91 . 
Suvažiavime dalyvavo Vilniaus. 
Kauno ir Klaipėde- literatai. 

LIETUVOJE 
— Lietuvos Nepriklausomy

bės partija lapkričio 23 dieną 
patvirtino savo Kontrolės ir kre
dencialų komisijos rekomenda
ciją atleisti iš partijos vado 
pareigų Virgilijų Čepaitį, kuris 
bendradarbiavo su KGB, kaip 
praėjusį sekmadienį buvo 
pranešta per radijo žinias. V. 
Čepaitis lapkričio 15 dieną 
prisipažino, kad jis dirbęs 
„Juozo" vardu minėtai komisi
j a i , tad l ie tuvių spaudoje 
parašyta žinia esanti teisinga. 
Tačiau jis niekada nepasirašęs 
jokio rašto, kad sutinka būti 
KGB agentu. Nepriklausomy
bės partija kvies naują konfe
renciją išrinkti savo partijos 
vadovybei. 

— Lietuvos buvusioji prem
jerė Kazimiera P runsk ienė 
lapkričio 23 d. lankėsi Maskvo
je ir susitiko su į užsienio 
reikalų ministro pareigas sugrį
žusiu E. Ševardandze, pranešė 
„Tasso" agentūra. Ševardnadze 
dar nėra atsisakęs iš Sovietų 
delegacijos pasitarimams su 
Lietuva vadovo pareigų, bet 
manoma, kad bus paskirtas 
delegacijai vadovauti k i tas 
asmuo. 

— Vilniuje vieši Anglijos 
parlamento Lordų rūmų atsto
vas lordas Kaganas ir Bendruo
menės rūmų atstovas John Tow-
send. Svečiai susi t iko su 
Lietuvos parlamento Užsienio 
reikalų komisijos n a r i a i s . 
Kalbėta apie Lietuvos ir Angli
jos bendradarbiavimo santy
kius. Apsvarstytos Lietuvos 
įstojimo į Europos Bendriją 
galimybės ir keliai. 

— Lietuvos Kultūros ir Švie
timo ministerijoje lankėsi JAV 
valstybės departamento ir infor
macinės agentūros atstovai, 
atvykę į respubliką susipažinti 
su mokymo įstaigų technine 
baze, aprūpinimu, pedagoginio 
darbo problemomis. Susipažinus 
su padėtimi, bus numatomos 
galimybės suteikti Lietuvos 
mokykloms paramą mokyti 
anglų kalbos, padėti įsigyti 
specialią įrangą, rengti mokyto
jams kursus, atsiųsti padirbėti 
dėstytojus. 

— Savo tėvų žemėje dirba 
58% ūkininkų, didžiausi ūkiai 
kuriasi Akemenės ir Pasvalio 
rajonuose Mažesni — Ukmer
gės ir Varėnos apylinkėse, 75% 
ūkininkų pasirinko mišrią že
mės ūkio kryptį — augalinin
kystę ir gyvulininkystę. 

B o n a . Lapkr ič io 22. — 
Vokiečių žinių agentūra pra
nešė, jog Rusijos Respublikos 
prezidento trijų dienų vizitas 
Vokietijoje pradėjo naujus 
teisioginius ryšius tarp naujo
sios Vokietijos ir naujosios Rusi
jos. 

Jelcino sutikimas su užsienio 
valstybės prezidentui t inkama 
pagarba, paženklino naują jo 
sta tusą , kaip vyraujančios 
pajėgos bovietų Sąjungoje. 
Ištiesta trijų spalvų Rusijos 
vėliava aerouoste prieš nusi
leidžiant Jelcino lėktuvui, o 
vokiečių kariuomenės orkestras 
pasitiko jį su Rusijos himnu, 
k u r i s n i e k a m č ia nebuvo 
girdėtas . Valstybinių pietų 
metu Vokiet i jos kanc l e r i s 
Helmut Kohl sveikino prezi
dentą Jelciną kaip politinių ir 
socialinių reformų pradininką, 
kuris mokėjo gerai kovoti su 
„vadakrykščiomis jėgomis". Tai 
buvo pirmasis Jelcino vizitas už
sienyje po perversmo prieš Gor
bačiovą ir pirmą kartą jis iš viso 
susitiko su Vokietijos kancleriu. 

Vokiečių — rusų pa re i šk imas 
Abu vadai pasirašė bendrą pa

reiškimą, kuriame pasižadama 
bendradarbiauti labai plačioje 
apimtyje, įskaitant ir ginklų 
kontrolės klausimus bei moks
linius tyrinėjimus ir mažumų 
teises kiekvienoje respublikoje. 
Kancleris pasakė, jog vokie
čiams rūpi padėti rusams alyvos 
ir dujų rezervų išgavimo rei
kaluose, suteikiant naują rei
kalingą techniką. Jelcinas taip 
pat su susitiko ir su vokiečių pa
grindinių partijų vadais, su 
kuriais j is niekada nebuvo 
kalbėjęs prieš tai . 

Per vokiečių televizija prez. 
Jelcinas kalbėjo j o g rusai išgy
vens šią žiemą, tačiau , jei gaus 
Vakarų paramą, ta i tie sunku
mai būsią lengviau pakeliami. 
„Mes aišku neatsisakysime, nes 
milijonai žmonių yra mūsų 
krašte skurde, bet sprendimas 
priklauso nuo Vokietijos vy
riausybės. Aš n e p r a š y s i u " . 
Jelciną šioje kelionėje lydėjo 
didelė grupė ekonomijos 
patarėjų, kurie atskirai tarėsi 
su vokiečių pramonininkais. 
Vokietija jau suteikė šimtų 
milijonų dolerių vertės pagalbą 
per paskutinius dvejus metus 
Sovietų Sąjungai. Kancleris 
paskė, jog vokiečiai pasiųs 
specialistus patart i Jelcinui, 
kaip pereiti į laisvo verslo 

— 

Jau taupomas kuras 

Vilnius. Lapkričio 25. (Elta) 
— Lietuvoje pradėtas riboti elek
tros energijos tiekimas vartoto
jams. Šiuo metu pramonės ir 
žemės ūkio įmonės elektros 
gauna 10 procentų mažiau. Dėl 
to gamyba nesumažėjo. Šie 
apribojimai kol kas netaikomi 
komunalinėms, sveikatos ap
saugos, švietimo įmonėms. Taip 
pat 10 laipsniu sumažinto ter
mofikacinio vandens tempera
tūra. Jeigu normali tempera
tūra butuose turėtų būti apie 18 
laipsnių C, tai dabar sumažės 
1-3 laipsniais. 

Numatyta, kad visiškai ne
g a u n a n t naftos, p ramonės 
įmonėms energįjos bus teikiama 
ketvirčiu mažiau, dėl ko gerokai 
sutriktų visa gamyba. Šiltas 
vanduo į butus bus teikiamas 
du kartus per savaitę, o televizi
ja pradėtų rodyti nuo 8 valandos 
vakaro. 

ekonomiją. Bet jis pastebėjo, 
kad nauja parama Rusijai bus 
teikiama ne vien iš Vokietijos, 
bet iš Vakarų valstybių kartu, 
kurios sudaro jos rėmimo gruį.;ę. 

Vokiečių respubl ika? 
Abu vadai prisiminė savo 

kalbose, kad abi tautos buvo 
didžiausi priešai istorijoje prieš 
karą, „bet dabar pradedamas 
naujas lapas mūsų ryšiuose", 
sakė Jelcinas. Daugiausia vis 
buvo kel iami ekonominia i 
klausimai, tačiau buvo kalbėta 
ir apie Honeckerio likimą. 
Jelcinas sutinkąs grąžinti jį 
atgal į Vokietiją, tačiau to 
neleidžiąs Gorbačiovas. Tačiau 
Jelcinas pastebėjo, jog buvęs 
komunistų vadas būsiąs sugrą
žintas, kad vokiečiai galėtų jį 
teisti. Taip pat buvo paliestas 
dviejų milijonų vokiečių gyve
nimo klausimas Rusijoje. Prie 
Volgos esą būtų galima įsteigti 
vokiečių respubliką. 

Je lc inas atskrido į Boną 
su Aerofloto lėktuvu. Kai 
jį žurnalistai paklausė, kodėl ne 
p rez iden t in iu l ėk tuvu , j i s 
atsakė: . Jlusijos prezidentas dar 
neturi savo lėktuvo. Kai mes 
gyvensime geriau, tada a š 
turėsiu", nusijuokęs pasakė 
Jelcinas. 

SAS į Vilnių 
Kopenhaga. Lapkričio 12. — 

Čia Skandinavijos lėktuvų kom
pan i j a SAS paskelbė , jog 
planuoja atidaryti skridimus 
dukar t savaitėje iš Kopenhagos 
į Vilnių sausio 21 dieną. Nau
jieji skridimai vyks bendroje 
SAS. SwissAir įr Austr i jos 
lėktuvų kompanijų sudėtyje, ta i 
reiškia, jog SAS bus reprezen
tuojama visose trijose Pabaltijo 
va l s tybėse , kaip apie t a i 
praėjusį pirmadienį pranešė 
Vakarų žinių agentūros. 

Benzinas — 
antradieniais, 

ketvirtadieniais, 
šeštadieniais 

VUnius. Lapkričio 20. (Elta) 
— Nuo šiol benzinas automė-
gėjams Lietuvoje parduodamas 
tik porinėmis savaitės dienomis 
ir po 20 litrų vienam asmeniui. 
Šį žingsnį Energetikos ministe
rija aiškina tuo, kad ketvirta
jame ketvirtyje Respublika iš 
Rusijos gavo žymiai mažiau naf
tos, nei buvo planuota. Dėl to 
Mažeikių naftos perdirbimo 
įmonė pagamino daug mažiau 
benzino ir kito kuro, o gyvento
jams jo parduota beveik pusan
tro karto daugiau numatyto 
k i ek io . Vyr iausybė s iekia 
sukaupti kuro atsargų ateinan
čių metų pradžiai. Iš patikimų 
šaltinių ministerijoje sužinota, 
kad artimiausiu laiku gyvento
jams benzinas gali būti visai 
nepardavinėjamas. 

KALENDORIUS 

Lapkr ič io 26 d.: Konradas, 
Dobilas, Rimas, Siga, Silvestras, 
Vygante. 

Lapkričio 27 d.: Virgilijus, 
Girdvydė, Skomantas, Girda. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:51, leidžiasi 4:23. 
Temperatūra dieną 34 L. 

naktį 20 1. 
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NUGAROS SMEGENYS (8) 
Nugaros smegenys (spinal 

cord) yra saugios stuburo kanale 
(spinal canal). nes ten jos yra net 
šešiariopai stipriai saugomos. 1. 
Nervų išsišakojimus saugo išo
rinis kūno odos sluoksnis. 2. 
Stuburo slankstelius jungia 
raiščiai, laikydami juos vie
toje, saugo nugaros smegenis. 3. 
Sutrenkimus sugeria minkštas 
riebalų sluoksnis. 4. Galvos ir 
nugaros smegenis apsupa labai 
s t ipr i jungiamojo aud in io 
membrana, vadinama dura 
mater. 5. Smegeninis skystis 
(cerebrospinal fluid) iš kraujo iš
skiriamas j smegenų aplinką. 6. 
Dvi plonos membranos apsupa 
nugaros t ir galvos) smegenis. 

Pačios nugaros smegenys yra 
sudėtos iš dvejopos medžiagos: 
1. baltos (white matter) — tai 
nervinės skaidulos su jų baltu, 
minkštu apvalkalu, vadinamu 
„mielinu" (myelin sheath) ir 2. 
iš pilkos įgray matter) — tai 
pačios nervinės celės — jų kūnai 
su jų išsišakojimais, vadinamais 
dendritais (dendrites). 

Visus kūno raumenis kon
troliuoja tiesiai iš stuburo sme
genų išeinančios nugaros sme
genų nervų (spinal nerves), 31 
poros. Tų nervų pr iekinės 
šaknelės (anterior roots) sudaro 
taką iš stuburo smegenų išei
nančioms motorinėms (judesių) 
šaknelėms (neuronams). 

Užpakalinės (posterior roots) 
— sensor inės (pajutimo) 
nervinės skaidulos iš išorės 
įeina į stuburo smegenis. Tada 
susidaro dviejų takų susižino
jimo tinklas: 1. Paskatos įeina į 
smegenis ir sąmoninga veikla 
esti apsprendžiama. 2. Paskata 
iš išorės nunešama užpakali
nėmis šaknelėmis (posterior 
roots) į kitus nervinius centrus 
ir į atsakančias kūno vietas. Už 
tai centrinė nervų sistema ir yra 
tokio vardo verta: tai centras, 
kuris diriguoja ir susumuoja 
visas žmogaus kūno funkcijas. 
Bus daugiau. 

VĖŽIO P A V O J A U S 
ŽENKLAI S T O R O J O J E 

ŽARNOJE 

Klausimas. Mano teta emė 
kraujuoti su išmatomis. Ligo
ninėje gydytojai, suradę vėžį, 
operavo. Deja. jis jau buvo 
išs iplėtęs į kepenis . Ta ip 
netruko baigtis jos vargai . 
Noriu tikrai žinoti, kokie yra 
ankstybi ženklai tokio vėžio. 
kad žmogus galėtum laiku jo 
atsikratyti? 

Atsakymas. Kreipkis pas gy
dytoją, jei bent per dvi savaites 
imsi negaluoti bent vienaip iš 
šių septynių būdų. 

1. Kai nei iš šio, nei iš to stai
ga sukietės ar pasileis viduriai. 

2. Kai atsiras smalos juo
dumo, rausvai rudi viduriai ar 
pasirodys grynas kraujas išma
tose ar ant jų paviršiaus. 

3. Kai negerumas viduriuose 
nesiliauja. 

4. Kai ims eiti neįprastai su
plonėjusios (pieštuko storio) 
išmatos. 

5. Kai staiga atsiras skubus ir 
skausmingas noras tuš t in t i 
vidurius. 

6. Kai jausi, kad išsituštinus 
vidurius dar nepilnai juos ištuš
t inai . 

7. Kai nežinia nuo ko imsi lie-
sėti, skųstis nuovargiu, pabalti 
ar veido spalva pas ikeis į 
pelenų. 

Kiekvienam atsimintina, kad 
kai kurie šių ženklų gali atsi
rasti dėl kitokių ligų — ne nuo 
vėžio, ar gali būti dėl nieko rim
to; bet tegul tik gydytojas spren
džia šį reikalą. O kai vėžys bus 
surastas, reikės vykdyti visus 
gydytojo nurodymus šimtapro
centiniai. 

GRAMAS A P S A U G O S 
VERTESNIS UŽ C E N T N E R I 

GYDYMO 

Klaus imas . Laimė, kad aš, 
sus to jus v i d u r i a m s , l a i k u 
kreipiausi pas gydytoją, kuris 
ligoninėje susekė vėžį storojoje 
žarnoje ir jis dar nebuvo iš 
žarnos išsiplėtęs, kaip ir pas 
prez. Reaganą. J au gerokas 
laikas, kai aš jaučiuosi gerai. 
Tikrinu pas gydytoją išmatas 
dėl paslėpto kraujo. Leidžiuosi 
v i tamino B-12 kas mėnuo . 
Gydytojas kasmet t ik r ina sto
rąją žarną — viskas tvarkoje kol 
kas . Aš noriu žinoti , kaip 
t ikriau saugotis tokioje žarnoje 
vėžio, kad ta nelaimė žmogų 
nevargintų ar kuo rečiau atsi
rastų. 

A t s a k y m a s . I š m i n t i n g a m 
žmogui (kitoks nepildys jokio 
gero patarimo) reikia dešimte
riopai apsišviesti, kad jo storo
joje žarnoje vėžys niekada sau 
lizdo nesusuktų. Todėl išmin
tingam lietuviui reiktų jau nuo 
šiandien pradėti šitaip elgtis. 

1. Amerikiečiams patar iama 
savo dienos maiste sumažinti 
riebalus iki 25 procentų (jie 
labai daug jų suvalgo). Lietuviui 
irgi reikia liautis t aukus per 
barzdą varvinti, kaip iki šiol 
kad daro. Daug sveikiau bus 
kiekvienam, jei jis pasi tenkins 
tik trimis šaukštais aliejaus 
(ypač sėmenų ar sojos pupelių) 
paroje ir, žinoma, nenaudos 
jokių kitų kitokių riebalų — 
įvairiausiame pavidale i juos nė 
akimirkai nepažvelgs. 

2. Amerikiečiams patar iama 
sumaž in t i r a u d o n o s mėsos 
davinį. Lietuvis tegu visai jos 
savo burnon nededa. Kol krau
jas nesuliesės cholesteroliu iki 
130. o geruoju nepilnės iki 42. 
tol nė v ienas i š m i n t i n g a s 
lietuvis (kuris nori apsaugoti 
širdį nuo atakos, smegenis nuo 
stroko. o storąją žarną nuo 
vėžio) t e n e n e š a n ė vieno 
mėsiško ar žuviško kąsnio savo 
burnos link. Tokiam išmin
tingajam mėsa ar žuvį iki 
minėto laiko atstos du dalykai: 
1. Kombinacija iš kopūstinių 
daržovių, kiaušinių baltymų 'iki 
tuzino jų per parą) ir 3 valgomi 
šaukštai aliejaus. 2. Arba ta 
pati kombinacija, t ik vietoje 
kiaušinio baltymų naudojant 
pusę puodelio rudų ryžių ir taip 

Nugaros smegenų veikimas. Kai pirštu (1)prisilieti karštą pečių (2), pečiaus 
karštumo žinia keliauja sensoriniu (jutimo) nervu (S1 tiesiai į nugaros sme
genis (4), kur jis perduodamas j motorinį (judesio r.ervą — neuroną (5) 
Pasiekęs rankos raumenis (7) jie žaibišku greičiu pirštą atitraukia nuo 
pečiaus. 

kas antra diena keičiant tuos 
ryžius su kiaušinio baltymais. 

3. Kasdien po 6 kartus pa
valgyti daržovių ir po 4 kartus 
vaisių. 

4. Valgyk kasdien mažiausiai 
4 kartus rupią duoną ir tokius 
javainius (cereals), taip pat po 
du valgomus šauks* u< avižinių 
sėlenų (oat bran). 

5. Kasdien valgyk nevirtas 
kopūs t ines daržoves (kaip 
kopūstai, broecoli. kalafiorai, 
Bruselio kopūstėliai ir pan.). 

6. Kasdien valgyk daug kalcio 
turintį maistą (ankštinius — pu
pas, pupeles, žirnius, ir visokias 
salotas, ypač Iceberg lettuce). 

7. Lieso pieno (skim) išgerk po 
4 puodukus kasdien. 

8. Kasdien bent pusvalandį 
greitokai pavaikščiok. 

9. Būtinai suliesėk iki nor
mos, mažiau valgydamas, dau
giau judėdamas. 

10. Kai sulauksi virš 40 metų, 
kasmet pas gydytoją tikrinkis 
dėl vėžio (cancer sereening tęst). 

Ilgai jau plaučių vėžio giltinė 
džiūgauja, būdama vyriausioji 
žudikė. Antroji žudikė yra sto
rosios ir išeinamosios žarnų 
vėžys. Jei prez. Reaganas tokiu 
vėžiu nebūtų susirgęs, ir toliau 
būtų buvusi mirtina tyla to 
vėžio reikalu. O tokia tyla yra 
mirtinas dalykas. Dabartinė 
medicina tvirtina, kad tokio 
vėžio būtų galima išvengti, jei 
žmonės keistų savo nesveiką 
gyvenimą sveikesniu. 

Nesveikai gyvenant, dabar 
padvigubėjo širdies atakos, 
vėžys storojoje žarnoje ir kai 
kurie kitur atsirandą vėžiai 
(ypač prostatoje ir krūtyje). 
Todėl visiems lietuviams bus la
bai p rava r tu pradėti daug 
sveikiau maitintis. 

Sveikas maistas yra liesas, 
rupus ir pasižymi dideliais 
kiekiais vaisių ir daržovių (ypač 
kopūstinėmis, kuriose yra daug 
kalcio). Toks valgymas apsau
gos nuo nutukimo, jei žmogus 
priedo būtinai darbuosis, ne taip 
elgsis ka ip daba r darbui 
alergiški pensininkai, kurie 
pasitenkina vien tik liežuvio 
judinimu. 

Vėžio, kur jis bebūtų, visi 
turė tume vengti, valgydami 
sveiką maistą ir reguliariai 
tikrindamiesi pas gydytoją. O 
kai jis atsir?"H" turėtume 
anksti jį p raš i a ; i. Tik tada 
penkerius metus 85 procentams 
mūs i šk ių bus už t ik r in ta 
r a m u m a . Bet kai vėžys 
išsiplečia, tuomet jau tik 5 5 ^ 
žmonių gali tikėt 's, kad jis 
nepasikartos. 

Š ITAIP PASIREIŠKIA 
Š I R D I E S ATAKA 

Klaus imas . Pensininkų susi
rinkime sunegalavo mano vy
ras. Po stipraus užkandimo ėmė 
raugėti ir atsirado skausmas 

Širdies atakos re išk in ia i : 1. 
svaigstant is , šaltu p r a k a i t u 
l igon inėn. 

Sunkūs , ankš tus , bes isk le idž ia k rū t i nės skausmai . 2 Ba imingas , 
padengtas 3 R a m i a i l a i kydamas i s prašyk , kad k i tas nuvežtų 

krūtinėje. Manė, kad persi
valgę, bet gydytojas patarė 
gultis ligoninėn. Ten buvo 
rastos trys susiaurėjusios širdies 
arterijos. Jos buvo pakeistos 
operuojant. Jis dar nebuvo 
gavęs širdie* atakos. Kaip pasi
reiškia tas arterijų priskre-
timas, kuris veda prie atakos, 
kad žmogus žinotum, kada jam 
gresia toks pavojus? 

Atsakymas. „Myocardial in-
faretion" yra mediciniškas pa
vadinimas to. ką žmonės vadina 
širdies ataka. Tai yra sužalo
jimas širdies raumens, vadi
namo „Myoccardium'. Atsi
tinka, kad krešulys (elot) ar pri-
skretimas >plaque) širdies ar
terijose (coronary arteries) stip
riai sumažina kraujo pri-
tekėjimą į širdies raumenį. To 
pasekmė esti infarktas (tai yra, 
raumens sužeidimas ar apmi
rimas dėl prailginto kraujo 
neprisatymo į jį). 

Ryškiausias širdies atakos 
simptomas yra nepraeinantis 
skausmas krūtinėje sėdint ar 
gulint. Kartais tas skausmas 
krūtinėje jaučiamas kaip ankš
tumas, pilnumas, sunku-
mas-slėgimas, tarsi kas būtų 
centnerį svorio ant krūtinės 
užvertęs. 

Skausmas gali eiti žemyn kai
rėje rankoje, rečiau dešinėje, 
mestis į kairį petį, kaklo 
užpakalin. į kaklą ar apatinį 
žandikaulį. Pacientas gali pasi
daryti baimingas, nenustigs-
tantis, nesurandąs patogios pa
dėties ir sunkiai alsuojąs. Nors 
Nitroglicerinas prašalina skaus
mus turint anginą, jis mažai ką 
padeda gavus širdies ataką. 

Kartais skausmas persimeta 
žemyn - t ies duobute ima 
skaudėti. Atsiranda pykinimas 
ir vėmimas. Atrodo lyg nuo 
valgio, bet prieš rūgštis vaistai 
nepadeda 

Gavus širdies ataką, dažnai 
ligonis ima šaltai prakaituoti, 
silpsta, alpsta ir svaigsta. Jei 
sumąžta kraujospūdis, atšąla 
oda, daro?i pilka ir drėgna. 

Ne visada gali žinoti, kad turi 
širdies ataką. Kartais skausmas 
tęsiasi tik valandą, kitą ar dar 
mažiau. Tada žmogus mano, 
kad jis ko nors užvalgė ir dėl to 
jam vidurius suspaudė. Retai 
kada širdies a taka (myocardial 
infaretion) es t i „ tyl i" . Ka'i 
daroma vėliau elektrokardio
grama^ susekami seni randai šir
dies raumenyje nuo tokios tylios 
atakos. Tačiau kai krūtinės 
skausmai esti ryškūs, reikalas 
širdį gydyti lengvai 
suprantamas. 

Kiekvienas mūsiškis turėtų 
šitaip orientuotis. Kai turi 
skausmą ar nepatogumą ties 
krūtinkauliu, turi dar kitų 
negalavimų a r net jei jų neturi, 
būtinai nieko nelaukdamas, 
jokio gydytojo nešaukdamas, 
prašyk, kad kuris nors tamstą 
nugabentu ligoninėn. Gali ir 
neturėti ten savo gydytojo — 
vyk nelaukdamas: bus kuris 
tamstą gydys. 

Nemėgink pats vairuoti ir 
nelauk, manydamas, kad nusi
skundimai praeis. Tai gali būti 
blogiausias sprendimas tamstos 
gyvenime Kol pasieksi ligoninę, 
laikykis ramiai, nejudėk ir 
būtinai nerūkyk . Iš viso, 
visiems mūsiškiams yra pats 
laikas liautis save žudžius 
rūkant. 

0 kad nesulauktum širdies 
atakos, reikės prisilaikyti Alvu-

Atsteigta Hanzos 
Fondo faktorija 

Kaunas. Spalio 26 d. (Elta) — 
Kaune po šešių šimtmečių 
atkurta Naujosios Hanzos fon
do faktorija. Įvyko steigiamoji 
konferencija. Pasak Naujosios 
Hanzos fondo prezidento Leivi 
Šerą, šios tarptautinės organiza
cijos t ikslas stiprinti ir plėsti 
kon tak tus su įvairių šalių 
verslininkais, informuoti juos 
apie vidaus ir užsienio rinkos 
poslinkius. Tuo tikslu Taline 
leidžiamas „Naujosios Hanzos 
laikraštis", įsteigtos aštuonios 
kasmetinės premijos, kurios bus 
skiriamos už reikšmingiausius 
studentų mokslinius darbus, 
numatyta įkurti jaunųjų versli
ninkų mokymo centrą. 

Pirmaisiais Kauno faktorijos 
nariais tapo Jiesios dailiosios 
keramikos gamykla, „Kauno 
audinių" fabrikas, „Kauno 
birža", Informatikos instituto 
Kauno filialas, įvairios miesto 
firmos ir akcinės bendrovės. 

Steigiamojoje konferencijoje 
dalyvavo Naujosios Hanzos fon
do Rytų Europos steigėjai iš 
Estijos. Šią vasarą Tal ine 
įsteigtas Naujosios Hanzos fon
das jungia Estijos, Latvijos, 
Rusijos, Lenkijos, o nuo šiol ir 
Lietuvos Hanzos tradicijų puo
selėtojus. 

do dietos — ovo lakto vege
t a r i ško maisto, nė k iek 
nenaudokime gyvulinių riebalų. 
Tai padės širdies arterijoms likti 
neužterštoms. Svorį visi mes 
turime iki normos sutvarkyti 
dar prieš gaudami ataką. Aišku, 
visas tur imas negales (pakeltą 
kraujospūdį, cukraligę, podagrą) 
sutvarkykime iš anksto. Neap
sileiskime kaip iki šiol kad 
darėme. Jei gydytojas leis, 
reguliariai darbuokimės a r 
sportuokime, lietuviškai užsi-
imkime. Jokio gėipp neįsigysi be 
darbo. Ne kitaip yra ir su apsau
ga nuo širdies atakos. Supran
tama, kad tik išmintingasis 
paklausys šito mediciniško pa
tarimo. 

STENOCARDIA: KAS J I 
YRA IR KĄ DARYT? 

Klausimas. Gavau iš Lietu
vos la išką . Prašo va is tų . 
Ats iųs tas receptas — nuo 
„Stenocardios". Vaistininkai 
vienas neišskaito recepto, kitas 
sako, kad tokių vaistų čia nėra, 
prašau patarti, ką man daryti, 
norint tenykščiam padėti. Pri-
siunčiu receptą. 

Atsakymas . Stenocardia yra 
priskretusių širdies raumens 
arterijų diagnozė. Tai tas pats, 
kas širdies angina. Sklerozės 
gydymas pradedamas ne nuo 
vaisto, o nuo tinkamo maisto. O 
apie t a i jau čia minėta ir 
perminėta. O vis dėl to randasi 
mūsiškių kurčių ir aklų. Bet jie 
mūsų broliai ir juos reikia 
mylėti —jiems padėti. Pirmiau
sia reikia visapusiškai tvarky
tis: tinkamą gyvenimo kelią pa
s i r inkt i : nesinuodyti , nuo
taikingai nusiteikti — gerais 
darbais užlaikyti savo giedrią 
nuotaiką. Tinkamai maitintis. 
O iš vaistų, tai trejopus naudoti: 
1. Zinc sulfatte, 200 mg vieną 
tabletę pavalgius, paroje. 2. Il
go veikimo nitrogliceriną, 6,5 
mg kapsules, po vieną kas 12 
valandų naudoti, ar skauda ar 
ne — visą laiką. 3. Aspirino po 
vieną tabletę kas antra diena 
(tas pats veikimas, kas ir kas
dien imant) pavalgius (coated). 
O jei bus dar pavojus ir smegenų 
arterijoms apskretus, reikės pri
dėti po vieną 75 mg tabletę vais
to Dipyridamole. 

Žinoma, dabar kiekvienas 
lietuvis turi mažiausiai išsitirti 
kraują dėl vadinamo „Coronary 
profile". Už 25 dol. ištiria tiems, 
kurie neturi Medicare, o tu
rintiems — šis tyrimas veltui. 
Tada dar stropiau galima elgtis, 
žinant kur priešas yra ir kaip 
stiprus jis yra. 
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LIGONINES SUNKUMAI 

Hyde Parko ligoninė Chicago-
je dėl finansinių sunkumų, sau
godamasi nuo visiško bankroto, 
paskelbė persiorganizavimą. 
Net ir Šv. Kryžiaus ligoninė 
buvo pr ivers ta mažint i 
personalą, atleisdama daugiau 
šimto tarnautojų. 
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DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Suparlor, Sutte 402 

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

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, CMcago . 
Tol. (1-312) 434-9449 (veikia 24 vai ) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)245-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 W. 9S St. Tai. (708) 422-0101 
Valanaos pagal susitarimą 

Pirma 3 v p p - 7 vv antrd 12 30-3 v p p 
trecd uždarytas, ketvd 1-3 v p p per^ktd 

.r seštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kadzla Ava., CMcago 
(1-312) 778-6969 arba (1-312)489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. 
Tai. (1-312) 565-2602 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr. penkt l 2 - 3 v p p . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

IL 

Tai. kaMnato k buto: (706)652-415* 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Ckaro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. POSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
166 N. MIcMpan Ava., SuMa 324 Ir 
5638 t . PutaoM M . , CMcago, IL 

81 St. h Kaan Ava., Justtca. IL 
Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 va i ) 

Valandos pagal susitarimą 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija ui 
skelbimų turiiu neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

ATLEIS 130 
Chicagos miesto biblioteka 

taupumo sumetimais atleidžia 
130 tarnautojų. 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Wa»t Ava., Ortand Parfc 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naparvlll* 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tei 706-857-8383 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312)779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago. IN. 60652 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Buildmg 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D. 

CESAR J. NERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Nauji pacientai priimami Ir laukiami! 

Namų (706) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava., Elgin. M. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71st St. 

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

Palo* Vlalon Cantar, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (706) 446-1777 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cormak Rd. 
VVastchastar. IL 60153 

Tai. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

KaMnato tai. (1-312) 776-2660. 
Raz. (706) 446-5545 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2464 W. 71at Straat 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austi n) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 665-7755 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
C#fitsf* 

310, 1020 t . Ofdon Ava., 
NaaorvMa IL 60663 
Tai. 1-706-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

I 



Užmirštos lietuviškos žemės 

IŠ KUR MUMS 
NEŠĖ „AUŠRĄ' 

Lietuvių gentys nuo priešis
torinių laikų gyveno Nemuno 
upyne. Tačiau jau prasidėjus 
rašytinei mūsų istorijai, į vaka
rinį Nemuno krantą pradėjo 
brautis svetimi mums žmonės. 
Net pavojaus atveju lietuvių 
gentys arba platesne prasme 
aisčiai nemokėjo susijungti ir 
bendromis jėgomis savo pro
tėvių palikimą ginti. Gal dėl to, 
kad tai vyko tuo metu, kuomet 
Mindaugo tėvas (kurio vardo 
mes nežinome) pradėjo vienyti 
lietuviškas gentis. O tai nebuvo 
pasiekta be vidaus kovų. Be to, 
dėl nežinomų mums priežasčių 
iš visų aisčių genčių tik prūsai 
ir kuršiai buvo žinomi kaip jū
reiviai. Pradedant Mindaugu ir 
baigiant vėlesniais Lietuvos 
valdovais, nė vienas iš jų 
nesuprato jūros reikšmės. Nors 
ir buvome vikingų kaimynai ir 
jų lankomi, bet iš jų nebuvo 
nieko pasimokyta. Taip ir 
likome nuo jūros atskirti. 

Nors Vytautas kryžiuočiams 
rašė, kad ir Prūsija yra jo tėvo
nija, tačiau nedarė jokių žygių 
tą tėvoniją atgauti. Čia reikėtų 
mesti žvilgsni į lenkus, kurie 
visai priešingai elgėsi. Kai 
lenkų ponai ieškojo Jadvygai 
vyro, jų žvilgsnis nukrypo į Jo
gailą. Mažosis Lenkijos ponai jo 
kandidatūrą rėmė, nes jie 
tikėjosi per lietuvių valdomas 
žemes gauti išėjimą į Juodąją 
jūrą. O Krėvos aktu Jogaila 
pasižadėjo savo lėšomis atgauti 
visas sritis, kurių lenkai pasku
t in iu la iku buvo netekę 
(Pamarėlį, Slaską, Chelmo ir ki
tas žemes). Tai įrodo, kad lenkai 
savo prarastųjų žemių niekada 
nebuvo atsižadėję. Tų žemių 
Jogaila neatgavo, bet tai įvykdė 
jo sūnus Kazimieras. Po ilgų 
kovų, vadinamo Trylikos metų 
karo, Lenkija nugalėjo ordiną, 
atgavo Dancigą, Elbingą, visą 
Pamarėlį ir kitas žemes. Ordino 
magistras, kurio būstinė buvo 
perkelta į Karaliaučių, tapo 
Lenkijos vasalu. Iš čia ir kyla 
Lenkijos pretenzijos į Rytprū
sius ir Karaliaučių. O lietuviai 
didikai tuo metu savo tarpe 
vaidijosi, su lenkais vedė ginčus 
dėl Podolės ir ordino subyrėjimu 
visai nepasinaudojo. 

GINA SOVIETŲ SĄJUNGĄ IR 
DEMOKRATIJĄ 

Tai yra akivaizdus įrodymas, 
kad ne tik mūsų valdovai, bet ir 
didikai ne i l ie tuviškomis 
žemėmis, nei priėjimu prie jūros 
visai nesirūpno. Didikams besi
rūpinant lenkiškomis manie
romis ir herbais, Vilnius nors ir 
buvo Lietuvos sostinė, tačiau 
lietuvybės jame daug nebuvo. 
Išradus spaudą ir kylant apšvie-
tai, Vilniuje buvo išspausdinta 
pirmoji gudiška ir pirmoji lat
viška knyga. O pirmoji 
l ietuviška knyga, Mažvydo 
katekizmas, buvo išspausdintas 
Karaliaučiuje. Karaliaučius 
davė daugelį pirmųjų lietu
viškos raštijos darbuotojų. Prū
sų Lietuva išaugino ir pirmąjį 
rašytoją, kuris atkreipė ir kita
taučių dėmesį. Turbūt jau 
visiems aišku, kad tai buvo 
Kristijonas Donelaitis, kurio 
Metai ir dabar dar nėra pasenę. 
Su juo galbūt ir prasidėjo lietu
viška literatūra, rašiusieji prieš 
jį terašė tik religinius raštus. 

Prasidėjus spaudos draudimui 
iš Prūsų Lietuvos sklido šviesa, 
kuri pas iekė ir Lietuvos 
kaimus. Vysk. M. Valančiaus 
suorganizuotas knygnešių 
t inklas iš pradžių platino 
maldaknyges ir rel igines 
knygeles. Vėliau tai išaugo į 

platų rezistencinį sąjūdį. Ra
gainė ir Tilžė tapo lietuviško 
sąjūdžio centrais. I jį įsijungė ir 
Prūsuos lietuviai. Net sunku įsi
vaizduoti, kad beveik po 700 
metų vokiečių valdymo dar 
išliko gyva lietuviška mintis. 
Ne tik išliko, bet susior
ganizavusi Prūsų Lietuvos 
Tautinė Taryba 1918 m. lap
kričio 30 d. aktu viešai 
reikalavo priglaudimo Mažosios 
Lietuvos prie Didžiosios 
Lietuvos. Tie nutarimai yra 
žinomi „Tilžės aktų" vardu. 
I jų reikšmę pažvelgsime 
kiek vėliau. Bet tuo metu ir 
Lietuvoje jie buvo mažai tepa
stebėti. Ir iki šių dienų mes 
neturime l ie tuviškų žemių 
sąvokos. Tik vis dejuojame, kad 
„esame maži". Tai pavaizduoti 
paimsiu mažą faktą, tuos pačius 
„Tilžės aktus". Vartydami 
Lietuvių enciklopediją, kur ra
šoma apie Tilžę, mes rasime 
„Tilžės sūrį", tačiau reikia padi
dinamojo stiklo, kad rastume 
minėtus aktus. Tad ir nenuo
stabu, kad ten, kur skambėjo 
lietuvių kalba ir iš kur mums 
ėjo „Aušra", dabar tegirdimi 
rusiški žodžiai. 

* * * 
Jeigu nebūtų buvę „Tilžės 

aktų", Klaipėdos kraštas ir 
būtų likęs Rytprūsių dalimi. 
Mažosios Lietuvos lietuviams 
parodžius didesnį susipratimą ir 
pradėjus klebenti sąjungininkų 
duris, Versalyje Klaipėdos 
kraštas buvo atskirtas nuo 
Vokietijos. Kairysis Nemuno 
krantas su Ragaine ir Tilže liko 
Vokietijai. Sąjungininkų 
komisijos nuomone, kuri 
nesilankė kaimuose ir nesikal
bėjo su laukininkais, kraštas is
toriškai nors ir lietuviškas, 
tačiau germanizacija jau per 
daug toli pažengusi. Nežiūrint 
to, jų nutarimo ir Hitlerio 
paspartintos germanizacijos 
rašantysis 1944 m. Stalupė
nuose ir Karaliaučiuje lengviau 
lietuviškai susikalbėjo, negu 
1939-40 m. Vilniuje. 

Lenkų ir jų draugų prancūzų 
machinacijos kitus tikslus 
turėjo, tad sukilimo ir kraujo 
aukų reikėjo. Tačiau to viso ne
būtų buvę, jeigu Mažosios 
Lietuvos Tautinė Taryba 1918 
m. lapkričio 30 d. nebūtų to 
nutarimo paskelbusi. Klaipėdos 
kraštas šiuo metu būtų tokioje 
pat situacijoje, kokioje dabar 
yra atsidūręs kairysis Nemuno 
krantas, kuris yra visai susla
vintas, nuniokotas ir Vilniaus 
vyriausybės vėl užmirštas. 
Neužtenka parvežti Vydūno, 
Jankaus ar kitų to krašto 
veikėjų kaulus ir palaidoti Ram-
byno pašlaitėse. Tai būtų visai 
tuščias gestas, jeigu būtų 
užmiršti tie tikslai, dėl kurių jie 
dirbo. 

O atrodo, kad yra užmirš
tama. Baigiantis antrajam pa
sauliniam karui, Maskva buvo 
susirūpinusi įrodyti Rytprūsių 
lietuviškumą. Turėjo surinkę 
dokumentus visam tam įrodyti. 
Tačiau, gavę to krašto dalį 
laikinam administravimui ir 
matydami, kad Vakarai visai 
nesidomi, pradėjo genocidą ir 
rusifikaciją. Dabar teko girdėti 
ir užuominas skaityti, kad 
Lietuvos-Rusijos sutartyje, 
rašant apie geležinkelių 
transportą, yra minimas laisvas 
susisiekimas su Rusuos Kali
ningrado teritorija. Tai būtų 
pirmutinis aneksijos pri
pažinimas ir legalizavimas. Tad 
ko verti — tie kaulų perkėlimai! 

J.Ž. 

Aleksandr Jakovlev, kai ku
rių laikomas Lietuvos Sąjūdžio 
bei demokrtijos krikšto tėvas, ir 
laikomas glasnost architektu, 
lankėsi Chicagoje ir lapkričio 12 j 
d. kalbėjo tūkstantinei miniai 
Chicago Hilton and Towers vieš
butyje. Jo paskaitą suruošė 
Chicago Council on Foreign Re-
lations. 

Jakovlevas buvo reformos 
judėjimo intelektualinė dvasia. 
Užaugęs komjaunuoliu, jis buvo 
ištikimas komunizmo idealams 
ir tikėjo Stalinu, nors jo paties 
tėvas 1937 metais vos išvengė 
arešto. Jam buvo sunku tikėti 
k a d Chruščiovas pasmerkė 
stalinizmą. Dabar Jakovlevas 
skaito t a i buvusiu drąsiu 
veiksmu, tik kad Chruščiovas 
nežengė pirmyn į demokratiza
ciją. Jakovlevas 1958 buvo pir
mas Sovietų studentas Colum-
bia universitete ir gyveno netoli 
Harlem. Pradėjo darytis abe
jingas komunizmui. Nuo 1973 
iki 1983 buvo Sovietų amba
sadorius Kanadoje. Nuo 1983 m. 
j is dirbo su Gorbačiovu — buvo 
d i rek tor ius Pasaul inės 
ekonomikos ir tarptautinių 
ryšių instituto, vadovavo cen
trinio komiteto propagandos 
departamentui ir buvo Polit-
biuro narys. Nuo 1990 m. iki 
1991 m. buvo Gorbačiovo vidaus 
saugumo ministeris ir tuo laiku 
užstojo Rytų Europos revoliuci
jas . Kai Lietuvoje vyko sausio 
13 d. žudynės, jis sakė, kad 
Gorbačiovas yra atsakingas už 
visą kraštą, tačiau griežtai Gor
bačiovo nekaltino. Jakovlevas 
ragino Gorbačiovą susitaikyti 
su Jelcinu ir palaikyti res
publikų vadų pozicijas prieš 
reakcionierius. 

Aleksandras Jakovlevas, nors 
gerai moka angliškai, kalbėjo 
per vertėją. J i s sakė, kad 
pasimokęs iš Roosevelto, kad 
reformatorius ne būtinai yra 
išdavikas. Sovietų Sąjunga yra 
pasaulio dėmesio centras, nes 
ten yra įvykę pasaulinės svar
bos pasikeitimai. Demokratiš
kos jėgos ruošėsi ilgai kovai 
konstituciniu keliu, o pergalė 
įvyko per kelias dienas. Todėl jis 
dėkingas pučo vadams. Jis kal
bėjo apie savo bendraminčius, 
sakydamas, kad buvome nepasi
ruošę, neturime žmonių mokan
čių vadovauti nauju būdu, senoji 
galvosena dar stipri, totalita
rizmas nedingęs. Kai kuriose 
Sąjungos respublikose, nežiū
rint mūsų lūkesčių, matomi 
seni feodaliniai įpročiai, kurie 
aštriai pasireiškia. Yra sunkūs 
ekonominiai i r socialiniai 

laikai. įstatymus leidžianti 
valdžia („legisiative povver") dir
ba garsiai, bet ne visuomet 
naudingai. Egzekutyvinė val
džia perėmė savo seną vietą, o 
juridinė nėra Kompetentinga. 

Labai įvairūs žmonės įeina į 
parlamentą. Dalis jų tebėra iš 
partijos aparato. Kraštutiniai 
kairieji radikalai kalba gerai, 
bet nemoka ni-ko praktiškai at
likti. Mažuma galvoja demokra
tiškai ir konkrečiai veikia. 

Kita kliūtis - įprotis ieškoti 
kaltųjų. Tuo laiku tikrasis biz
nis nejuda pirmyn. Žada stipriai 
pasisakyti už demokratines refor
mas gruodžio 14 ir 15 vyksiančia
me kongrese. Mūsų krašte reika
lingas susitaikymas. Nei viena 
respublika nėra panaši į kitą ir 
tai yra suprantama. Deja, paaiš
kėja, kad daugelyje respublikų 
yra laikomasi totalitarizmo 
daug tvirčiau negu Maskvoje. 
Bolševizmas reformuojamas. 
Iškyla neofašizmas. Nors mūsų 
„media" iš jo tyčiojasi, Že-
linovskis surinko apie šešis mi
lijonus balsų Rusijos preziden
to rinkimuose Reikia atsimin
ti kaip buvo Vokietijoje. Tokie 
elementai susilaukia atgarsio, 
nes socialinė ir ekonominė padė
tis verčia žmones patikėti tiems, 
kurie ką nors žada. Kai buvo 
tankai gatvėse, jaučiausi ra
miai. Dabar, kai demokratija 
laimėjo ir pučas nugalėtas, man 
neramu. Nebus naujo pučo, nes 
tokia taktika sukompromituota. 

Mums nepatogu į jus kreiptis 
ištiestom rankom. Mes turime 
resursų, bet nemokam tvarky
tis su tais visais turtais. Turime 
išmokti. Keičiame sistemą. 
Mūsų krštas buvo valdomas ne 
įs tatymais , bet carizmo ir 
bolševizmo palikimu. Pergyve
name sunkų pereinamą laiko
tarpį nuo nelaisvės į laisvę. 
Nežinome kas yra demokratija, 
nes nesame gyvenę demokrati
joje. Rusijos žmonės žino kas yra 
laisva valia, sauvaliavimas Ne
nuostabu, kad anarchija buvo 
priimta Rusijoje ir kad pirmieji 
nepriklausomybės judėjimai va
dinosi „žmonių valios" vardu 
Mes nesuprantame, kad demo
kratija turi ribas. Dideliuose 
miestuose yra maisto trūkumas. 
Užmiestyje yra beveik visokio 
maisto, bet jo nenori parduoti, 
nes niekam nereikia „medinių 
rublių". 

Didžioji perestroikos klaida — 
finansai ir nuostatai. Jei mes 
įveiksime finansinę krizę, įveik
sime ir ekonominę krizę. Jelci
nas žada paleisti kainas. Tai tei
singas kelias, tačiau kainas 

galima paleisti, tik kai yra 
laisva kompeticija, kai industri
ja privatizuota. Bijau, kad 
rezultatas bus aukšta infliacija. 
Mes gaunam ekspertų (JAV, 
prancūzų, vokiečių) pasiūlymus, 
bet ir jie skiriasi. Sunku spręsti, 
kuris pasiūlymas geresnis. Mes 
nesuprantame Vakarų ekono
mikos. 

Paskutinė Valstybės Tarybos 
sesija buvo optimistiškesnė, 
negu praeitoji. Mūsų visam 
kraštui reikia vienos užsienio 
poli t ikos, vienos apsaugos 
politikos ir vienos antikrimi-
nalinės politikos. 

Gudijoj (Belorusijoj), Ukrai
noj ir Kazakstane yra atominių 
ginklų. Jie turi būti Sovietų 
Sąjungos prezidento žinioje. Bus 
svarstoma nauja Sąjungos su
tartis. Mūsų sąlygose mums rei
kia materialinės pagalbos. Rei-
kai solidarumo tarp demokra
tinių judėjimų. Nestatysim nei 
socializmo, nei kapitalizmo. 
Statysime kraštą, kuriame in
dividas jausis gerai. 

Atsakydamas į klausimą — 
kas užpildys jėgos vakumą Rytų 
Europoje, Jakovlevas sakė 
nesąs l inkęs galvoti apie 
vakumo užpildymą. Kiekvienas 
kraštas užpildys su savo žmo
nėmis. Armijos, KGB ir komu
n is tų autor i te tas nukr i t ę s 
beveik iki nulio. Jakovlevas tiki 
į Europos konfederaciją. Tai 
esąs ateities kelias. Kam mums 
reikia sienų, pirmos ir antros 
kategorijos piliečių kariuome
nių? Galvokim apie pasaulį 20 
ar 30 metų nuo šiandien. Euro
piečiai labai aktyvūs Sovietų 
Sąjungoje. Daugelis suvaržymų 
jau pašalinti svetimtaučių kom
panijoms ir investuotojams. 
Greit visi suvaržymai bus nuim
ti ,,so \velcome!" Kai skaitau 
ta i , ką seniau esu parašęs, 
jaučiuosi lyg kažkas kitas tai 
būtų rašęs. 

Buvo paklausta, ar geležinke
liai, susisiekimas ir energetika 
priklausys Sovietų Sąjungai ar 
respublikoms. Neabejodamas 
kietai atsakė, Sovietų Sąjungai, 
ir publika patenkintai juokėsi. 

Vėl iškilo klausimas apie Są
jungos iširimą lyginant su Lin-
colnu ir JAV. Įdomu, kad Jakov
levas pasakė, kad JAV istorija 
yra kitokia negu USSR. Kiek
vienoje JAV valstijoje yra daug 
tautybių Daugumas Sovietų 
Sąjungos respublikų yra vienos 
tautos žmonės. Todėl išsisky
rimas iš JAV būtų kitoks reika
las. Yra neįmanoma jėga sulai
kyti respublikas. Galime tik siū-
lvti alternatyvas ir tai, kas 

žmonėms būtų geriau. Mes 
norime įtikinti žmones, kad 
kraštui būtų geriau turėti vieną 
ekonomiką, vieną demokratinę 
sferą ir vieną strateginę sferą. 
Tikime, kad respublikos turi 
būti laisvos ir suverenios vidaus 
reikaluose. Europiečiai dabar 
supranta, kad negalima gyven
ti visai atskirai. Respublikos 
turi gauti nepriklausomybę, o 
tada daryti kitus apsispren
dimus. 

Pabaltijis yra nepriklauso
mas, bet ten dabar niekas 
nesidaro. Viskas pasiliko, kaip 
seniau buvo. Jie skundžiasi dėl 
netekimo žaliavų. Gyvenimas 
yra gyvenimas. Nei viena res
publika nėra pasitraukus iš 
Sovietų Sąjungos išskyrus Pa
baltijį, kai buvo pr i imtas 
Valstybės tarybos sprendimas. 
Mes patys nesuprantame, kas 
darosi mūsų kraš te . Tada 
Jakovlevas pajuokiančiai davė 
visą eilę pavyzdžių, kaip įvairios 
respublikos komiškai ir nelo
giškai elgiasi. 

Jakovlevas sakė, jog yra sun
ku turėti ekonominius ryšius su 
Vakarais, neturint konvertuo
jamo rublio. Norint padaryti 
rublį konvertuojamu, reikia 
sunaudoti pinigus ir padidinti 
produkciją. „ S u n a u d o t i " 
pinigus reikia turėti prekių, o jų 
nėra. Nepajėgiame nei padidin
ti produkcijos, nei sumažinti 
jos, nes ekonominiai ryšiai 
buvo nutraukti. Valstybė neno
ri paimti pinigų jėga. Mes 
turime būti aktyvesni privati
zacijoje. Mums reikia bankų 
sistemos, nepriklausančios nuo 
valstybės. Turime r\ žtingiau 
vystyti žemės ūkį. Perestroika 
turėjo būt i p radė ta su 
pas ike i t imais žemės ūkio 
sistemoje. 

Aleksandr Jakovlevas kalbėjo 
vakarietišku stiliumi, naudoda
mas anekdotus ir parodydamas 
savo „žmogiškumą". Save 
pristatė kaip didelį demokra
tijos šalininką, tačiau stipriai 
rėmė centralizaciją ir Sovietų 
Sąjungos idėją. Jautėsi keistas 

„JAUNOJO 
DŽENTELMENO" 

MOKYKLA 
K a u n a s . Lapkričio 6 d. (Elta) 

— Šiand ien nemažas Kauno 
miesto v idur in ių mokyklų de
š imtokų ir vienuoliktokų būrys 
p r i i m t a s m o k y t i s „Jaunojo 
džen te lmeno" mokykloje. 

Pirmąją mies te tokią mokyk
lą b e r n i u k a m s įkūrė uždara 
akcinė bendrovė „Kvadratas". 
Mokslas joje vyks po pamokų, 
t r u k s iki birželio mėnesio pa
baigos. Ruošiant mokymo prog
ramą, vadovautas i principu — 
būs imajam džentelmenui vis
k a s svarbu: elgesio kultūra ir 
geros manieros , estetinis išpru
s imas ir fizinis lavinimas, gy
venime ir buityje reikalingos ži
nios ir įgūdžiai . Todėl būsimie
ji džen te lmena i mokysis gerų 
manierų , kelių eismo taisyklių, 
va i ruot i ir prižiūrėti automo
bil ius, t a i sy t i radijo ir kitokius 
a p a r a t u s . Bus mokomasi anglų 
ir vokiečių kalbų. Moksleiviai 
tu rės sąlygas techninei kūrybai 
r a k e t ų mode l i av imo , auto-
modelizmo, radijo ryšių, ra
diotechnikos, aviacijos mėgėjų 
ir k i tuose būreliuose. 

mišinys liberalizmo ir konserva
tyvumo. 

Po paska i tos numatyta spau
dos konferencija neįvyko, bet 
kai netyčia susitikom Jakovlevą 
s a l ė s t a r p d u r y j e , pradėjau 
dėkoti, kad rėmė demokratinius 
e lementus Lietuvoje ir nespėjau 
p a k l a u s t i a p i e ka i kur ias 
nes ider inanč ias mintis, kai jis 
pare iškė , kad dabar jis pabaP 
t iečius bars . Aiškino, jog jis 
atstovauja Sąjungai derybose su 
Pabal t i ju ir kad dabar važiuo
s iąs į Latviją aiškintis dėl 
pi l ietybės įs tatymo, reikalau
jančio 16 metų gyvenimo Latvi
joje, nor int įsigyti pilietybę. At
sakiau, kad tie kraštai žino, kas 
j i ems re ikal inga. . . Jis atsakė, 
kad visi žmonės lygūs. 

Indrė 

Naujos Pal Jurgio Matulaičio bažnyčios Vilniuje namai, kuriuose yra 
laikomos pamaldos, kol bus pastatyta bažnyčia. 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 
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Tam, kas seka paskui dramblį, 
nereikia rasos nuo žolės nu
braukti. 

Ašanti afrikiečių patarlė 

Geriau būti iš karto prarytam 
krokodilo, negu būti mažų 
žuvelių ii lėto ėdamam. 

Malajzijos žmonių patarlė 

Kas kita — mergaitė. Ji man gimininga, sava. Kaip 
veidrody jos širdyje aš matau tokius pat savo polėkius 
ir svajones, sapnus neįvykdomus... Su ja jau kitokia 
kalba. Ir tai negaliu su Aušra dažnai atviriau pakalbėt, 
nes ji vis skuba, vis lekia, vis ieško visokių džiaugsmų. 
Nestoja ir nepagalvoja, kas bus dar vėliau Ką teks 
jai daryti suaugus? Ko siekti gyvenime? Bet abudu 
mielieji vaikai visumoj dar geri, nes paklusnūs, manda
gūs, tvarkingi, protingi ir gabūs. 

Ir kai parėję iš mokinių subuvimo abu man 
pareiškė, jog stojo lietuvių ansamblin, mano sieloj 
išaugo lyg pagarbos pajutimas vaikams! Pamačiau, kad 
mano pasėtasis grūdas jau duoda daigus, nors mažus 
dar, žalius ir gležnus... Bet dvasia jų tvirta lietuvybe! 
Jie paisė manęs, jie dėjos į širdį mano žodžiu?! Maironio, 
Vaičaičio eilėraščiai jiems buvo penas ir vaistas. O 
draugai, draugės vėl juos kreipė nauja ir r.škesne 
vaga. Gal iš draugų daug kas stojo į minima jųjų an
samblį. Suprantama, jaunas vis mėgsta pasekti 
draugus, prisijungt, prisidėt. Bet miela, džiugu mano 
sieloj nuo to. Ir jau saugoti daug jų nereikia Jie patys 
įpratę prie savo kalbos, tarpusavy šneka ir daug, ir 
gražiai. Atslūgo viena problema. Ir darbas lengvėja. 

Po dainų iš ansamblio sugrįžę abu pakuždom pasi
tarę jie kreipėsi lyg ir nedrąsiai: 

— Mamyte... Norim stoti į gimnaziją Ji lietuviška, 
šeštadieniais veikia. Nebrangiai ten reikia mokėti... 

Ir džiaugsmas, ir vėl naujas vargas! Remdama jų 
troškimą turėjau išimti iš santaupų vėl kone viską. 

Tikslu sumokėti už mokslą ir vadovėlius. Jie džiaugėsi, 
mokėsi savąją kalbą mylėti. Senovę ir kraštą. O tai net 
už deimantus yra brangiau! Svečioje šalyje atsigrįžt į 
varge dar paskendusią mūsų tėvynę ir pakelt ją iš 
užsimiršimo lentynų į aiškią ir saulėtą šviesą — tai 
didelis ir brangus perlas! Puoselėt jį būtinai aš turėjau! 
Bet lėšos neleido. Stigo jų net būtiniems ir gyvenimiš
kiems reikalams. 

Bet atsirado ir vėl angelų man siųstoji pagalba. 
Alberto aš pati visiškai neieškojau. Nebuvo jis koks 
turtuolis, o toks kaipč ir aš ir kiti: dolerėlių plakėjas 
į bendrąsias šeimos krūveles. Juo labiau tat graudino 
kilnusis jo gestas. Neprašomas jis apmokėjo už moks
lą ir knygas. Vėliau ir Aušrai net pianiną padovanojo. 
Nors jau vartotą, bet pakankamą muzikinį jutimą iš-
lavint mano mergaitei. Jis pats t iktai darbi
ninkas kažkur fabrike. Ekonomijos ir teisės mokslų, 
Lietuvoj išeitų, nepakanka, kad gautum geresnį sau 
darbą... Koncerto metu užkalbino jis ir jau nuo manęs 
netolo nė žingsnio... Jis toks pat, kaip Galinis — žmonos 
nebetekęs, žinių neturįs. Jis gerbia mane. Vis švelniai 
atidus, nežeidžia grubiais įkyrumais. Ramybės, 
linksmumo, taikos atžala! Puikus jis! Net gal ir meilės 
savy aš galėčiau surast... Kiek kartų tą slenkstį galėjau 
aš peržengt, bet vis lyg ranka kažkieno sulaikydavo 
valios kritimą. Paskutinę sekundę nukrypdavo lūpos 
ir kilo kova viduje, kol į vienumą vesdavo vėl švyturys 
neužgesęs per visą gyvenimo kelią. 

Žinau — juk ir Albertas kentė tą patį virimą... Jis 
giliai sąžiningas ir Dievą mylįs, bet gamtos gaivalingi 
įstatymai lenkė savin. Tik nepaprastos valios jėga 
sulaikydavo savo širdies plakimus, vis pabaigdamas 
pokštais arba vėl pravėdindamas mudviejų kaitrą mi
nioj ar žavingoj gamtoj. Jo geriausi draugai — Aušra 
ir Arūnas! Vaikams jis patinka. Dažnai visi keturi 
paskraidydavom po pasaulį, naujų vaizdų beieškodami. 
Porą metų j au mes kaip šeima, via atostogas leidžiam 

kartu. Ir toli, ir arti ir j a u daug daug kraštų apkeliavę 
mes esam. 

Štai, neseniai t iktai buvom prie jūros . Jūra mane 
visada raminančiai veikia. Bangų ošimas vienodai 
ramus, bet sykiu neišvengiamas, lyg ir lemtingas, jog 
taip trokšti kas kartą vis naujo šniokštimo! Bangos 
nuolat ir vis nesulaikomai, lygiai , vienodai skalauja 
krantus. Jos visos panašios, bet vis ir kitokios. Rodos, 
paviršius toks lygus, r amus ir savy jisai neslepia nieko 
valingo. Bet. štai, jau iškyla k a u b r y s t a r tum kalnas! 
Pilnėja, didėja jisai, o įgavęs t a m t ik rą aukštumą jau 
rieda tolyn, gi krante vėl sugr iūva , susmunka staiga. 
Nutyška žemyn ir t a š k y d a m a s i s r i ta į krantą 
putojančią juostą. Čia dingsta jėga ir smarkumas — tik 
lukučiai įsigeria smėlin. Vėl nauja banga ritas per 
senąja, dar visiškai neužgesusią, bet — ir jos jau nebėr... 

Taip ir gyvenimas — bėga, vis kyla, pasiekia 
aukščiausiosios savo kilimo vi ršūnės . Tada jau sugriū
va, susmunka. Pranyksta žmogus, lyg tasai vandens 
srautas, daugybėj tokių pat lašų, susimaišo su smėliu, 
įsigeria žemėn ir — pėdsako n ė nesurasi . . . 

Arba vėl — žvelgdama to lumon matydavau aš 
visokiausius vaizdus. Gyvenimas t a r t u m jūroj žmogus... 
Tolimi horizontai saulėje mi rga smulkiaisiais bliz
gučiais. Jie vilioja jūreivius la ivuos. Trikampės burės 
lygiai slenka, vienodai. Iš tolo atrodo, kad taip lengva 
plaukt buriniu laiveliu, bet tiktai pabandyk laivu 
plaukti patsai ir laivą valdyti! Kelia, meto laivelį 
didelės bangos. Vėjas drasko bures ir grasina apverst. 
Kiek pastangų reikia laivelį viena kryptimi išlaikyti! 
O dažnai juk gyvenimas, rodcs. toks lengvas, toks 
lygus, malonus... Tik iš arti jį pažinęs, tik atvira jūra 
beplaukdamas tepamatai, kaip sunku kartais gerą 
gyvenimą tiesia linija e inant į sau išlaikyti! 

• Bus daugiau* 
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ATOMINE ELEKTROS 
ENERGIJA IR 

LIETUVA 
Dr. E. RINGUS 

Ši tema nebūtų labai aktuali, 
jeigu ne Ignalinos jėgainė ir 
Sniečkaus rusiška bazė. Šiuo 
metu pasaulyje yra 283 jėgainės 
ir dar statoma apie 90. Prancū

zija gauna 75% savo energijos 
iš atominių jėgainių, Amerika 
tik 20%. Buvęs entuziazmas 
atšalo, kai įvyko didesnių ar 
mažesnių komplikacijų įvai
riose jėgainėse. Didžiausią smū
gį sudavė Černobylio katastro
fa Ukrainoje, kurią nepri
klausoma nuo Maskvos Ukrai
na neseniai uždarė. 

Atominių elektros jėgainių 
principas yra panaudojimas ura-
nijaus atomų skilimo proceso, 
kurio pasėkoje gaunama ener
gija. Ta energija naudojama 
šildyti cirkuliuojantį vandenį, 
kuris.pavirtęs į garus, varo tur
binas gaminančias elektros 
energiją. Vienas svaras ura-
nijaus pagamina tiek energijos, 
kiek 1500 tonų anglies. Todėl 
atominė energija atrodė pigesnė 
ir neteršianti aplinkos. 

Ignalinos jėgainės kon
strukcija panaši į Černobylio. 
Todėl verta trumpai peržvelgti 
tos jėgainės katastrofos 
priežastį ir pasekmes. Katastro
fa įvyko 1986 m. balandžio pa 
baigoje. Šis įvykis būtų nepaste 
betas, kaip ir ankstyvesni Sov. 
Sąj. jeigu vėjas nebūtų nunešęs 
radioaktyvios energijos Šve-
dijon, kuri tuojau pareikalavo 
Maskvos pasiaiškinimo. Vėliau 
paaiškėjo, kad Černobylio ka
tastrofa jau ne pirmutinė Sov. 
Sąjungoje. Jų įvyko daug nuo 
atominės pramonės išvystymo 
pokariniame laikotarpyje. 

Visos jėgainės buvo rytinėse 
srityse Uralo kalnuose. Ši 
pramonė priklausė KGB orga 
nizacijai ir viskas buvo laikoma 
paslaptyje. Didžiausia katastro
fa įvyko 1957 m Kyshtyn, Ura
lo kalnuose, kur buvo renkamos 
atominių reakcijų liekanos, 
nenaudotos plutonijumo garny 
boję. Patsplutonijusyra naudo
jamas atominiu ginklų garny 
boję. Surinktos liekanos vieną 
dieną užsidegė, kilo sprogimas 
ir milžiniška teritorija buvo 
užkrėsta atomine energija, pa 
vojinga gyviams ir augmenijai. 

1000 km turėjo būti ištuštinta, 
o žmonių aukos taip ir liks pa
slaptyje. 

Paga^ Sovietų pranešimus 
Černobylio katastrofa įvyko dėl 
inžinierių kaltės. Gal taip, bet 
Vakarų ekspertai galvoja 
kitaip. Jų nuomone jėgainė nuo 
pat pradžios turėjo silpnų vietų. 
Sovietai tvirtina, kad nelaimės 
pradžia buvo. kai buvo bando
mas vienas eksperimentas, 
kuriam nebuvo atit inkamai 
pasiruošta. Vėlesni įvykiai 
tikrai tai įrodė. Eksperimentui 
nepavykus, reaktoriuje pakilo 
temperatūra, atomų skilimo 
procesas pagreitėjo, kilo gaisras 
ir galutinai sprogimas. Tas įvy
ko per kelias minutes. Laimei 
kiti reaktoriai liko nepaliesti, 
kitaip tragedija būtų neišpa
sakyta. Kadangi katastrofa įvy
ko per naktinę pamainą nebuvo 
užtektino personalo, nes nebuvo 
tikėtasi, kad pats reaktorius bus 
paveiktas. Dėl vietinių inžinie
rių nesusiorientavimo ir dėl so
vietiškos biurokratijos prie
monės sumažinti katastrofą 
pavėlavo ir kontrolė buvo visiš
kai prarasta. Pora inžinirių 
reaktoriaus centre bandė, bet 
didelė radiacija padarė juos bejė
giais. Po poros savaičių abu 
mirė. 

Visų pirma reikėjo gesinti 
gaisrą. Sutraukti visi gaisri
ninkai iš aplinkinių vietovių ir 
atgabenta keliolika tūkstančių 
policijos ir kareivių. Užgesinus 
išorinį jėgainės gaisrą, liko svar
biausia užduotis sustabdyti 
pačio reaktoriaus gaisrą. Tam 
tikslui vandens neužteko. 
Pirmiausiai pilta smėlis iš heli
kopterių, paskui molis, dolomi
tas, cementas, kol pastatas tapo 
didžiuliu sarkofagu. Skaičiuo
jama, kad sarkofage dar liko 
10,000 kg. plutonijaus ir tos ma
sės negalima bus pajudinti tūks
tančius metų. Maža to. dar 
reikės pastiprinti jį iš viršaus, 
šonų, o ypač iš apačios, nes plu-
tonijus gali pers i sunkt i į 
požemio vandenį. 

Užtruko 10 dienų, kol abu 
gaisrai pagaliau buvo sukont
roliuoti Per tą laiką daug 
radioaktyvinės medžiagos 

išsklaidyta po artimą ir tolimą 
apylinkę, beveik po visą Eu
ropą. Skaičiuojama, kad apie 
600,000 asmenų gavo neleistiną 
radiacijos dozę. J a u pirmą dieną 
po sprogimo 108 darbininkai pa
guldyti vietinėje ligoninėje, ki
ti išsiųsti į aplinkines. Atsiųsti 
žmonės skundėsi, kad nei li
goninės, nei personalas nebuvo 
tam pasiruošę ir ne visi žinojo 
kaip gydyti. 

Blogiausia, kad dėl radiacijos 
t i k r in imo a p a r a t ų stokos, 
gautos dozės nebuvo žinomos. 
Kai pavojus gyventojams buvo 
visur — ore. ant žemės ir 
vandenyje, — j ie apie tai 
nežinojo. Vaikai ėjo į mokyklas, 
žmonės stovėjo eilutėse prie 
krautuvių, bobutės kapstėsi 
daržuose. Viena bobutė stebė
josi, kodėl jos basos kojos staiga 
paraudonavo. Žmonių evaku
acija prasidėjo t ik dvi dienas 
po šios katastrofos; 50,000 
žmonių išvežta iš jėgainės 
apylinkės į tolimesnes vietoves 
be jokios registracijos, šeimos iš
sklaidytos. Tik po 10 dienų duo
tas įsakymas iškraustyti gy
ventojus ir gyvulius iš užterštos 
zonos, k v ' j au buvo padidinta 
iki 30 km aplink jėgainę. Dar 
90,000 žmonių išvežta iš 170 
miestelių ir kaimų. Per visą tą 
laiką gyventojai negavo jokių 
patarimų kaip išvengti radia
cijos. 

Tuo tarpu Lenkijos piliečiai 
gavo jodino tabletes, vidurio ir 
Vakarų Europos ūkin inkai 
buvo informuoti laikyti galvijus 
daržinėse ir nemaitinti žole, nes 
ji j a u buvo r ad ioak tyv i . 
Pagaliau Ukrainos gyventojai 
susigaudę apie pavojų sveikatai. 
Nėščios m o t e r y s pradėjo 
reikalauti abortų, kad vaikai 
būtų išsiųsti į saugias vietoves. 
Tik t a d a m o k y k l o s buvo 
uždarytos, vaikai 8-15 metų iš
siuntinėti į stovyklas. Pieno, 
daržovių ir ne t šviežios mėsos 
p a r d a v i m a s s u s t a b d y t a s 
laikinai. Tolimesnis draudimas 
Sovietų sąlygose buvo neįma
nomas, nes nebuvo iš k u r atga
benti reikalingo maisto ir dar 
dideliame kiekyje. O užteršta 
teritorija buvo lygi Vakarų Eu
ropai. Tikslių duomenų apie ra
diacijos aukas gauti bus sunku, 
nes tai kol kas laikoma paslap
tyje. 

Be žmonių, tūkstančiai ir 
tūkstančiai paukščių, šunų, 
kačių ir kitokių žvėrelių žuvo. 
Apsaugoti j u o s nuo kančių 
k a r e i v i a m s buvo į s aky ta 
šaudyt i . Be nuola t in ių gy
ventojų, dar atvežta vėliau 
500,000 darbininkų, kurie dir
bo Černobilyje ir jo apylinkėse, 
transportuojant žmones, dekon-
taminuojant miestus, kaimus, 
žemes, miškus ir vandens tieki
mo p r i emones . Perasfaltuo-
ti keliai, nor int uždengti jų 
radioaktyvumą ir sumažinti 
radioaktyvių dulkių kiekį. Ant 
žemės pilta vanduo su chemi
kalais, t raktoriais ar ta žemė, 
kad būtų pakastas jos viršutinis 
sluoksnis t a m e plote. 

Tolimesnės pasekmės šios tra
gedijos vis d a r renkamos. Jos 
nebus labai tikslios, žinant 
Sovietų tvarką ir stoką susi-
interesavimo, ypač, kai centras 
surgriuvo. J a u dabar pastebėta, 
kad dažniau randama vaikų 
leukemija. Užregistruota 250,000. 
Psichologiška trauma motinoms 
yra be ribų, nes kiekvieno vaiko 
susirgimas iššauks motinoje 
s u s i r ū p i n i m ą ir ypač pas 
laukiančias. 

Kas daryti Lietuvai? Elektri
nė energija Lietuvai labai 
reikalinga. Anglies nėra, dujų 
nėra, alyva ir kitos žaliavos 
Maskvos kon t ro lė je . Visų 
kraštų visuomenės reikalauja 
sumažinti oro teršimą, naudo
jant anglį, o elektrinės energi
jos pareikalavimas didėja. Todėl 
susiinteresavimas tolimesne pa
žanga atominės energijos gamy
boje didėja. Nauji pagerinimai 
jėgainių saugume gal nuramins 
visuomenę, bet pakils kainos dėl 
saugumo įrengimų. 

BUVUSIO LB PIRMININKO 
DR. A. RAZMOS ŽODIS 
Perimant V. Maciūnui krašto 

valdybos pareigas 

CLASSIFIED GUIDE 

Mano vadovaujamos JAV 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybos trejų metų veikla buvo 
istorinė, kadangi ji prasidėjo su 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio įsisteigimu 1988 metais ir 
baigėsi su Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo pripažinimu 
beveik visų pasaulio valstybių 
1991 metais. 

Visa krašto valdyba su savo 
tarybomis, LB apygardomis, 
apylinkėmis ir visa Lietuvių 
išeivija buvo labai aktyviai 
įsijungusi į Lietuvos išlaisvi
nimo darbą, neapleidžiant ir 
lietuvybės darbų išeivijoje. Per 
tuos trejus metus beveik kiek
viena diena atnešdavo iš Lie
tuvos naujų žinių, kurios dažnai 
sukeldavo baisų •įerimą, o kar
ta is netikėtą džiaugsmą. Į visa 
ta i krašto valdyba tuoj reaguo
davo su vienokia ar kitokia 
parama tautai. Lietuvių išeivija 
krašto valdybos darbus rėmė ne
paprastai dosniai ir efektyviai 
įvairiais būdais. Lietuvių Fon
do parama Lietuvių Bendruo
menės švietimo, kultūros, visuo
meniniams ir kitiems darbams 
buvo labai didelė. 

Per paskutiniuosius metus 
krašto valdyba kar tu su savo 
tarybomis ir „Dovana Lietuvai" 
fondu turėjo daugiau kaip mili
jono dolerių apyvartą. Šios 
kadencijos metu arti pusės mili
jono dolerių buvo paskirti tie
siogiai Lietuvai. 
Malonu, kad naujos krašto 
valdybos darbams finansuoti 
galime perduoti per 60 tūks
tančių dolerių su vienu testa
mentiniu palikimu ir visomis 
apmokėtomis sąskaitomis. 

Man buvo garbė ir pasididžia
vimas vadovauti šiai darbščiai 
krašto valdybai, kurios visi 
nariai pavyzdingai atliko savo 
darbus, lietuvybės ir tautos 
gerovei skirdami visą savo 
laisvalaikį. 

Esu dėkingas Broniui Juode
liui už pavyzdingą sekretoria-
vimą, aplinkraščių redagavimą 
LB darbuotojams, Danutei Kor-

KALĖDINIAI SIUNTINIAI? 
DAR NEVĖLU! 

ATLANTA Import Export praneša, Jog dar galima 
išsiųsti kalėdinius siuntinius lėktuvu. Dovanos 
pasieks adresatą prieš Kalėdas! 
1 svaro kaina — $1.59. 

Minimumas — 12 svarų. 

Kaip ir anksčiau, na tokia skubūs siuntiniai siunčiami po 
.99 et. už svarą, o Jaigu sluntlno svoris viršija 100 svarų — 
tik .89 et. 

Siuntiniai virš 100 svarų Chicagoja paimami i i namų. 
Siuntiniai pristatomi į namus Lietuvoje.* 

ATLANTA IMPORT EXPORT, 2719 West 71st St., Chicago, 
IL 60629. Tai. (312) 434-2121. 
Dirbame: nuo pi'-iadtenk) iki penktadienio 9 v r— 5v.v , šeštadienį 10v.r.—3 v. p.p. 
"Certain conditions apply 

REAL tSTATE REAL ESTATE 

zonienei už profesionalų Lietu
vių bendruomenės būstinės ve
dimą, Birutei Jasaitienei už 
sumanų finansinį socialinių ir 
organizacinių reikalų tvarky
mą, Kostui Dočkui už sėkmin
gus finansų rezultatus, Vladui 
Sinkui už gražų „Dovana 
L ie tuva i " fondo tvarkymą, 
Reginai Kučienei už išeivijos 
lituanistinių mokyklų atsinauji
nimą, Daliai Kučėnienei už 
išeivijos kultūrinės veiklos lygio 
kėlimą, dr. Tomui Remeikiui už 
įžvalgų visuomeninių—politinių 
planų ir darbų organizavimą, 
kun. Antanui Saulaičiui už 
progresyvų lietuvių relginių 
reikalų tvarkymą, Linui Noru-
šiui, vykdomajam vicepirminin
kui, už besąlyginį atlikimą visų 
darbų, kuriuos jam pavesdavau, 
Ramunei Kubiliūtei už vaizdin
gą krašto valdybos darbų apra
šymą lietuvių ir anglų kalbomis 
spaudoje, Rimantui Dirvoniui 
už puikų sportininkų atstovavi
mą išeivijoje ir Lietuvoje, Sigu
tei Šnipaitei už didelį rūpestį 
lietuvių jaunimo reikalais išei
vijoje. 

Astai Banionytei už profesio
nalų ir pasiaukojantį vadova
vimą Lietuvių Bendruomenės 
įstaigai VVashingtone. 

Taip pat didelė padėka pri
k lauso Ramonai Stepo
nav ič iū te i , Pranui Joga i , 
dr. Petrui V. Kisieliui ir Ar
vydui Barzdukui už efektyviai 
atliktus darbus, būnant krašto 
valdyboje. Jie anksčiau pasi
traukė iš krašto valdybos dėl 
kitų profesinių įsipareigojimų. 

Linkiu naujam JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos 
pirmininkui Vytautui Maciūnui 
sėkmingai vadovauti naujai 
krašto valdybai. Prašau lietuvių 
visuomenę ir toliau remti JAV 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybos darbus, nes jie yra 
būtini lietuvybės išlaikymui 
išeivijoje ir teikiamai paramai 
atsistatančiai Lietuvos valsty
bei. 

/ 

OREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(706) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 9. Kadeto Ava., 
CMcaae, IL 69629 

(312)778-2233 
INC OME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agantal kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

MISCELLANEOUS 

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

T6i. 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
:as mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Waat 95th Strat 
Tai. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

įULS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Iraną BHftstrubtsna, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax, 

5953 S. Kadzls Ava. 
Tai. 436-7878 

SIUNČIAME SIUNTINIUS Į UETUVĄ. 
.85 et. iki 100 svarų Ir .80 et. v ir i 100 svarų. Visi siun
tiniai pristatomi į namus, į bet kurią Lietuvos vietą. Už 
persiuntimą apmokama tik tada, kai siuntinys pasiekia 
adresatą 

Taip pat pristatoma maisto rinkinius. 
Jūsų patogumui siuntiniai virš 100 svarų paimami iš 

namų Chicagoje ir Chicagos apylinkėse. 
Pervedama pinigus į Lietuvą. 
Parduodama Fordo ir GMC naujus automobilius Lietu

voje. 
Kainos tokios pat kaip ir JAV automobilių parduotuvėse. 
Darbo valandos: 10:00 v.r—8:00 v.v. 

Adresas: GEYSER IMPORT/EXPORT 
7667 W. 95th St. 

SUITE208 
Hickory Hllls, Illinois 60457 

Tai.: (708) 430-0069 
Teirautis: Drąsiaus Arkusausko. 
Mes pasiruošė Jums patarnauti! 

FOR SALE 

E L E K T R O S 
JVEDIMAl _ PATAISYMĄ. 

Turiu Chicngos miesto leidimą DKDU ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuofat ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AR NORITE BŪTI „PEN-PAL"? 
Susirašinėti su įvairaus amžiaus 
Lietuvos lietuviais? Kreipkitės į 
susirašinėjimo įstaigą: 
TEXA3 FMENDSHIP CONNECTION 

P.O. Box 532214 
Grand Prairta, TX 75053-2214 

Gausite platesne infomtiaciią ir aplikaciją. 

išsikeliant į Floridą, nebrangiai 
parduotu 10 dydžio kanadiškos 
ūdros kailio paltą. 

Skambinti: 7 0 8 - 3 2 5 - 4 2 7 9 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai' 
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų 
kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 

> laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75. 

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

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

AUKSINIO SAULĖLYDŽIO GUNDYMAI, 
romanas. R. Spalis. 384 psl $10.00 

LIETUVIŲ IŠEIVIŲ RELIGINĖ KNYGA 195* 1965 
m. Bibliografija. Aleksandras Ružancovas. 
16 psl $1.00 

NEW YORKO FILHARMONIJOS CHORO AT
LIEKAMOS ŠV. JERONIMO MIŠIOS IR KI
TOS GIESMĖS. Kasetė. Išleido J. Stankū
nas $10.00 

LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai. Vladas 
Kulbokas. 336 psl $8.00 

KELIONĖ Į KAUNĄ, romanas. Andrius Norimas. 
167 psl $10.00 

SĄŽINĖ PSICHOLOGINIU POŽIŪRIU. Antanas 
Paskųs. 184 psl $6.00 

ATSIMINIMAI, II d. Vai. Šimkus. 253 psl $10.00 
ABĖCĖLĖ, Vaikams mok. lietuviškai. D. Stončiū-

tė-Kuoiionė. 55 psl $3.00 
IŠ ARTI IR IŠ TOLI, literatūra, kultūra, grožis. Akj. 

J. Greimas. 524 psl $10.00 
ŠALIS, KURIOJE GYVENAM, kelionių po JAV 

[spūdžiai. Vincas šalčiūnas. 296 psl. .. . $12.50 
VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS. G. Songinas. 

138 psl $8.00 
LENKŲ OKUPACUOJE IR JŲ KALĖJIMUOSE. 

atsiminimai. Povilas Petkevičius. 187 psl. $8.00 
KOL ESU ČIA, pasakojimai. Jurgis Jankus. 376 

psl $5.00 
GEN. POVILAS PLECHAVIČIUS, monografija. 

Red. P. Jurgėla, P. Jurkus. 300 psl $9.00 

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

„ATLAIDAI — Uthuanlan Pllgr|mag««" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Grincevičius, Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys. Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai. Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim
taučiui. Gaunama „Drauge", kaina su persiuntimu 27 tfol. 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4545 W «3rd St. 
Chicago. IL 60629 



SVEČIŲ SVEIKINIMŲ 
BESIKLAUSANT VLIKO 

SEIME 
JURGIS JANUŠAITIS 

Vliko baigiamųjų darbų seime 
dalyvavo Lietuvos ministeris 
pirmininkas Gediminas Vagno
rius, Lietuvos ambasadorius 
Washingtone Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos ambasadorius Jungti
nėse Tautose Anicetas Simutis, 
Lietuvos generaliniai konsulai . 
— Vaclovas Kleiza iš Chicagos, 
Vytautas Čekanauskas iš Los 
Angeles ir H. Lapas iš Toronto. 
Svečiai stebėjo Vliko seimo dar
bus, o iškilmingajame seimo ati
daromajame posėdyje pasakė 
sveikinimo kalbas. 

Pirmasis kalbėjo Lietuvos 
respublikos ministeris pirmi
ninkas Gediminas Vagnorius. 
Jis savo žodyje pasidžiaugė galįs 
šiandieną drauge su išeivijos 
l ie tuviais da lyvaut i š iame 
seime. Džiaugėsi galįs susitikti 
su t a i s žmonėmis, k u r i e 
persekiojami turėjo pal ik t i 
Lietuvą ir kurie taip intensyviai 
daugelį metų dirbo Lietuvos ats
tatymo darbą. Ministeris pirmi
ninkas pažymėjo, k«»d drauge su 
mumis pra le i s ląs t r u p u t į 
daugiau kaip dvi valandas. 

„Anksčiau mums nebuvo leis
ta bendrauti su jumis. Tai 
trukdė žiauri sovietinė tvarka,o 
kartais ir tarpusavio abejonės. 
Mes išsimokslinome be tų vado
vėlių, kuriuos rašėte jūs. Jūs 
sunkiai dirbote, kūrėte sunkiai 
savo gyvenimą, nenuilstamai 
tesėte savo darbą įvairiose or
ganizacijose. Kalbėjote spaudo
je, radijo laidose pasauliui apie 
pavergtą Lietuvą. Vliko seimas 
mums ne tik maloni viešnagė, 
bet didelė istorijos pamoka, 
kurios mes neužmiršime. Mes 
esame čia, page rb t i jūsų 
pas tangas ir pas iaukoj imą 
Lietuvai. Dabar Lietuva jau 
mūsų visų. Dabar kiekvienas 
galite į ją sugrįžti. Lietuva turi 
ilgą ir garbingą istoriją, ir mūsų 
visų pareiga yra jai sugrąžinti 
prideramą vietą. Leiskite man 
Lietuvos respublikos vyriau
sybės, kuri po penkiasdešimties 
metų yra visų valstybių pri
pažinta, vardu nuoširdžiai pa
sveikinti šį Vliko seimą ir pa
dėkoti už ilgalaikę Vliko veiklą 
Lietuvos laisvės kovoje. Vlikas 
yra užbaigęs politinės kovos 
darbą, už tai dėkinga Lietuva. 
Linkiu seimui sėkmės ir pačių 
geriausių sprendimų". 

Ambasadorius Stasys Lozorai
tis pažymėjo, kad šis susi
tikimas, Lietuvai atgavus pilną 
nepriklausomybę, bus istorinis. 
Teigiamai vertino ilgalaikę 
Vliko veiklą, už ką pelno pa
garbą. J a u t u r i m e nepri 
klausomą Lietuvą. Jos laisvei 
pasiekti dirbome visi — tėvynėje 
kovojanti tauta ir lietuviškoji 
išeivija. Kiekvienas esame 
reikalingi atsikūrusiai nepri
klausomai Lietuvai. I Lietuvos 
ateitį turime žvelgti su pasi
tikėjimu ir optimizmu. Turime 
visi glaudžiai susilieti su savo 
tauta, su sava nepriklausoma 
valstybe. Turime ir toliau dirb
ti vieningai ir prisidėti prie 
Lietuvos atkūrimo ekonomiš
kai, kultūrinėje ir politinėje 
srityse. 

Ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų Anicetas Simutis savo 
kalboje pažymėjo, kad Lietuva 
dabar yra pilnateisė Jungtinių 
Tautų narė. Lietuvos priėmimą 
į šią organizaciją viso pasaulio 
valstybės sutiko su džiaugsmu 
ir simpatijomis. Susilaukė am
basadorius daug sveikinimų, jų 
tarpe ir Sovietų Sąjungos amba
sadoriaus, o Irano ambasadorius 
sveikindamas raštu atsiuntė ir 
gražių gėlių puokštę. 

Anicetas Simutis pavaizdavo 
dabartines JT vykstančias nuo 
taikąs Lietuvos atžvilgiu. Jam 
tekę pirmajam po priėmimo 
pasakyti JT kalbą. Jis pažymėjo 
ištvermingą Lietuvos ir išeivijos 

laisvės kovą, kuri tapo pavyz
džiu ne t Sovietų Sąjungos 
respublikoms, siekiančioms su-
veriniteto. Šiltai vertino ilga
laikę Vliko politinę veiklą, 
kurią rėmė visa išeivija. Jam 
tekę glaudžiai bendradarbiauti 
su Vliku, pasakyti daug kalbų, 
o dabar džiaugiasi Vliko laimė
jimais. Pažymėjo ambasados 
išlaikymo sunkumus ir kreipėsi 
į Vliko seimą, prašydamas iš 
Tautos fondo paskir t i t am 
reikalui bent šimtą tūkstančių 
doler ių . Pa l inkė jo se imui 
sėkmės. 

Gana diplomatiškus sveiki
nimus išreiškė ir mūsų Lietuvos 
generaliniai konsulai — Vy
tautas Čekanauskas, H. Lapas, 
Vaclovas Kleiza. Jų sveiki
nimuose atspindėjo patriotinės 
nuota ikos , t e ig iamai verti
nančios lietuvių kovojančios 
tautos ir išeivijos solidarumą. 
Viltingai žvelgta į Lietuvos 
ateitį ir skatino iševiją, Vlikui 
užbaigus politinį darbą, jungtis 
į kitas organizacijas, dirbti vie
ningai Lietuvos atstatymo dar-

DRAUGAS, antradienis, 1991 m. lapkričio mėn. 26 d. 

Šiaulių vaikų internato vaikai, pakrikštyti Šv. Pet: r Povilo bažnyčioje. 

buose ir naujuose projektuose. 
Gražius sveikinimus Vlikui 

atvežė Lietuvos sąjūdžio atsto
vas A. Skaisgiris, kuris per
skaitė vadovybės laišką, linkint 
seimui sėkmės ir pareikšta 
dėkingumas už paramą 
Lietuvai. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vardu Vliką sveikino pirmi
ninkas Grožvydas Lazauskas, 
primindamas glaudų Altos ir 
Vliko ilgalaikį bendradar

biavimą. Altą anksčiau finan
siškai rėmė Vliką, o vėliau ir 
Vlikas parėmė Altą. kada jos 
veikla sumenkėjo. 

Klausanti- sveikinimų seimo 

dalyvių tarpe jautėsi pasitenki
nimas ir sveikintojų kalbos 
palydėtos audringais aplodis
mentais. Iš sveikinimų nu nanu 
ir Vliko reikšmė išeivijoje. 

A.tA. 
JUOZAS TAKULINSKAS 
Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. lapkričio 23 d., 10:20 vai. ryto, sulaukęs 96 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Sakių apskrityje, Kudirkos Naumiestyje. 

Amerikoje išgyveno 41 rn. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Juzė Takulinskiene, 

broliene Petrė Šipaila. dukterėčia Salomėja Astrauskienė su 
vyru Antanu, svainis Jonas Laurinaitis su šeima Lietuvoje 
ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas lapkričio 25 d., pirmadienį nuo 2 iki 9 
v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks lapkričio 26 d., antradienį. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, brolienė, dukterėčia su šeima ir kiti 
giminės. 

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

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

M E T I N I S LIETUVIŲ 
K L U B O NARIU 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvių klubo valdyba su
šaukė lapkričio 16 d. savo salėje 
visuotinį klubo narių susi
rinkimą, kurio pagrindinis tiks
las buvo išrinkti 1992 metams 
valdomuosius organus. Šiam 
s u s i r i n k i m u i vadovauti iš
r inktas Jurgis Mikaila, o sekre
toriumi Stasys Juozapavičius. 
Pradžioje pagerbti mirusieji 
klubo nariai. Iždin. M. Jurgutis 
ir klubo pirm. A. Gudonis pa
darė t rumpus pranešimus. Ata
skaitiniai klubo veiklos pra
nešimai, baigiant vadovybei ka
denciją, bus padaryti sausio 11 
d. Į naują vadovybe išrinkta val
dyba: Klemas Jurgėla — pirmi
ninkas, Povilas Jančauskas — 
vicepirmininkas, Alė Ščiglienė 
— sekretorė, Adelaida Stri-
jauskienė — finansų sekretorė. 
Marcelinas Jurgutis — iždi
ninkas; direktoriai: Jonas Šve
das, Bronius Bartkus, Mykolas 
Ščigla, Juozas Kalėda, Juozas 
Rakštys, Antanas Vitkauskas. 
Vytas Didžbalis; revizijos komi
sija: Jurgis Mikaila, Juozas Žvy-
nys, Jonas Kirtiklis, kandidatas 
Alfa Šukys. 

Iš valdybos pranešimų pa
aiškėjo, kad klubo valdyba yra 
įsteigusi Lietuvai skirtą fondą 
ir kas sekmadienį renkamos 
klube šiam tikslui aukos, kurių 
suma jau siekia 5,440 dol. 
Valdyba yra nutarusi iš klubo 
kasos įnešti į šį fondą 25,000 
dol., ir pirm. A. Gudonis prašė 
susirinkimą šiam valdybos nu
tarimui pri tart i . Diskutuojant 
šiuo klausimu buvo įvairių 
nuomonių. Vieni pritarė, kaip 
siūlė valdyba. Kitų siūlyta 
patyrinėti šį reikalą, paruošti 
ati t inkamą planą ir svarbiam 
tikslui nuo St. Petersburgo 
lietuvių, patvirtinus klubo susi
rinkimui, paskirti atitinkamą 
auką. Visai ne tur in t jokio 
plano, kai kurie klubo nariai 
nemato reikalo skubiai išimti iš 
klubo kasos tokią sumą, ją 
įnešti į įsteigtą Lietuvai fondą 
ir projektavimą kitais metais 
perduoti Lietuvai. Dar pareikš
ta nuomonė ir iš viso tokios 
sumos neski r t i Lietuvai, o 
50,000 dol. laikyti klubo rezer 
ve n e n u m a t y t i e m s net ikė
tumams bei didelėms klubo 
išlaidoms (aukšti taksų ir drau
dimo mokesčiai, nekalbant jau 
apie bėgamąsias išlaidas). Po 

šių diskusijų susir inkimas 
balsavimu pasisakė šį kartą iš 
klubo kasos aukos neskirti, o 
palikti, kaip yra. 

Sumanymuose, prisimenant 
Vliko pasisakymą Lietuvos 
pilietybės reikalu, siūlyta šiame 
susirinkime priimti nutarimą 
St. Petersburgo kolonijos vardu, 
reikalaujant, kad Lietuvos 
įstatymas, kuris atima išeivijai 
pilietybe, būtų kiek galima grei
čiau panaikintas. Lietuviai pa
grįstai tuo susirūpinę. Diskusi
jose pasisakyta apie tai ir fak
tais buvo argumentuota bei pa
remta šis siūlymas. Oponuoja
moji nuomonė: atsižvelgiant į 
dabartinę Lietuvos situaciją, 
per radiją girdimą pogrindžio 
veiklą, t e ror i s tų gaujų 
siautėjimą, iš visų pusių 
atakuojamą ar šiuo kritišku 
momentu dar ir mums prie to 
prisidėti? Susirinkimas Lietu
vos pilietybės reikalu nutarimo 
nepriėmė. 

A. Gudonis pranešė, kad St. 
Vaškys ir Bronius Gaižauskas 
dėl ligos klubo biuletenį reda
guoti atsisakė. Jiems, ypač Vaš-
kiams, už ilga ' r gerą reda
gavimą nuoširdžiai padėkojo. 
Vienkart pranešė, kad toli
mesniam biu le ten io reda
gavimui pakvietė Praną Petrai
tį ir Henriką Gineitį. 

Baigiantis susirinkimui tarė 
žodį naujai išrinktasis pirmi
ninkas Kl. Jurgėla. kuris yra 
buvęs 2 metus šio klubo 
vicepirmininku ir 7 metus 
pirmininku, pris imindamas 
nelengvas pirmininko pareigas 
ir pabrėžė, kad ateina ne vado
vauti, o visiems tarnauti. Pa
reiškė dar. kad ateity, esant 
reikalui, kreipsis į klubo narius 
at i t inkamos pagalbos, tad 
prašė, kad žmonės neatsikalbi
nėtų ir galimais būdais šiame 
darbe padėtų. Šiame susi
rinkime dalyvavo 217 klubo 
narių. 

K. Gmž. 

ELEKTRA CHICAGAI 

Po įtemptų derybų susitarta, 
kad Commonwealth Edison 
bendrovė dar per 29 metus teiks 
miestui e lektrą . E lek t ra 
nemažai kainuoja. Vien miesto 
mokyklos per metus išmoka 45 
mil. dol., bet miestui elektros 
bendrovė kasmet duos 70 mil. 
dol 

Blogo draugo liežuvis labiau 
pjauna kaip peilis. 

Ispanų priežodis 

A.tA. 
ANTANAS KATILIUS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. lapkričio 22 d.. 8:13 vai. ryto, sulaukęs 85 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Katiliškės 

kaime. Amerikoje išgyveno 44 m. 
Pasiiko dieliame nuliūdime broliai: dr. Kazys su žmona 

Aldona, dr. Petras su žmona Teodora Lietuvoje, dukterėčia 
Vida Kaczmarek su vyru JefFrey; daug dukterėčių ir sūnėnų 
Kolumbijoje ir Lietuvoje. 

Kūna< pašarvotas antradienį, lapkričio 26 d. nuo 3 iki 8 
v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, lapkričio 27 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto po apeigų koplyčioje velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimur< lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma paaukoti „Lithuanian Mercy Lift". 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus daiyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę broliai su šeimomis. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
VILIUI BUNTINUI 

Mažosios Lietuvos sūnui, amžinai užmerkus akis, 
velionio dukroms ALDONAI ir GILMAI bei sūnums 
su šeimomis ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą 
ir drauge liūdime. 

Virginija ir Vytautas Šileikiai su vaikais 

Kaunas, Lietuva 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Jūsų psdlų supakuotus siuntinius siunčiame tiesiai 

Nauji arba vartoti daiktai 
Standartiniai maisto ir vaistų siuntinėliai 

Paimam 12 svarų ir sunkesnius siuntinius 
KIEKIS NERIBOTAS 

Siunt - si pristatomi j namus be pašto patarnavimo. Už muitą 
ir drauc mą mokėti nereikia. 

Garą•••' )jame tiesioginį pristatymą kiekvienam adresatui. 
Informacijai skambinkite: 

Florida valstijoj. 
UNIVERSAL Travsi 

4117 B n Rtdgs ftd. 
Šarmota, FL 34233 

SI 3-377-0025 
UNIPOL 

8831—49 St. N. 
Pfnnatlas Parfc, FL 34686 

813-544-8700 

Mielai Motinai 

A.tA. 
OLGAI SKIRPSTŪNIENEI 

iškeliavus Amžinybėn, reiškiu gilią užuojautą dukrai 
IRENAI ir žentui EUGENIJUI SLAVINSKAMS. 

Stasė Viščiuvienė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 mėty praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

mirų*. 
žmona 

jo 

A.tA. 
ANTANUI KATILIUI 
broliui dr. KAZIMIERUI KATILIUI su 

\LDONA, jų dukrai VIDAI su šeima, taip pat 
giminėms 
užuoja utą 

Amerikoje ir Lietuvoje reiškiame gilią 

Sofija Steikūnienė 
Petras Steikūnas 
Ramutė Bergstrom 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

V1arquette Funeral Home 
2533 West 71st Street 
Chicago Illinois 606>> 

l-<312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roborts Ro.id 
Palos Hills, Illinois h04b=> 

708-430-4435 

Petkus Funeral Home 
1410 Smth 50th Avenue 

Cicero, Illinois MV--50 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 S>uth ^Ith Avomu-

Cicero, Illinois 606^) 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekt i 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PFTKUS 
DONALD V PFTKUS 

r>ONAin M PFTKUS 

* \ 

file:///LDONA


DRAUGAS, antradienis, 1991 m. lapkričio mėn. 26 d. 

x Ateinantį ketvirtadieni, 
lapkričio 28 d., yra Padėkos 
diena. Tą dieną „Draugas" 
neišeis ir visa įstaiga bus 
uždaryta. „Draugas" išeis 
trečiadienį prieš Padėkos dieną, 
bet penktadienio laidą paruoš 
trečiadienį. Skubios žinios ir 
skelbimai turi būti paduoti 
trečiadienį, lapkričio 27 d., iki 
11 vai. 

x Akademikas dr. Vytau
tas J. Bieliauskas, PLB valdy
bos pirmininkas, neseniai 
vykusiame Amerikos Katalikų 
Mokslo akademijos suvažiavime 
buvo išrinktas Akademijos 
Metraščio redakcijos komisijos 
p i rmin inku . Akademijos 
suvažiavimas buvo spalio 19 d. 
Amerikos Katalikų universite
te Washingtone, D.C. 

x „Kalėdos Pasaulyje" bus 
Mokslo ir pramonės muziejuje 
Chicagoje. Jos prasidėjo 
lapkričio 22 d. ir baigsis atei
nančių metų sausio 5 d. Lietu
vių programa, tautiniai šokiai, 
vadovaujami Frank Zapolio, bus 
gruodžio 15 d. 5 vai. vak. Lietu
viai kviečiami savoje pro
gramoje dalyvauti. 

x Amerikos Lietuvių Tary
bos valdybos posėdyje lapkričio 
22 d. inž. Grožvydas Lazauskas 
išrinktas Altos pirmininku 
trečiajai dvejų metų kadencijai. 
Pirmininko pavaduotoju yra 
Kazimieras Oksas, k i t i 
vicepirmininkai yra Stanley 
Balzekas, Stasys Briedis, Petras 
Bučas, Vytautas Jokūbaitis. 
Saulius Kuprys, Viktoras Nau
džius, Evelyna Oželienė. 
Valdybos nariai Vy tau tas 
Bildušas. Irena Blinstrubienė, 
dr. Vytautas Dargis, Juozas 
Lekas, Mykolas Pranevičius, 
Birutė Skorubskienė, sekre
tor ius Stasys Dubauskas , 
iždininkė Daina Dumbrienė. 
Lietuvos ministeriui pirmi
ninkui Gediminui Vagnoriui 
pasiųsta L. Šimučio knyga 
„Amerikos Lietuvių Taiyba" su 
posėdžio dalyvių dedikacija. 

x Išpardavę š.m. lapkričio 
mėn. Karibų jūros kelionę, sku
biai siūlome kelionę vakari
nėje Karibų jūroje. Keturios 
salos, aukštos kategorijos kam
baria i (outside cabins), 
skridimas iš Čikagos/Midvvay. 
PILNA KAINA $1,076 žmogui. 
Kelionės datos kovo 22 iki 29 d. 
Vietų skaičius ribotas. Registra
ciją uždarome gruodžio 15 die
ną. Skambinti G.T. INTERNA
TIONAL, tel. 708-430-7272. 

(sk' 

x „Kalba Vilnius". Klausy
kite Grundig radijais. 7 mo
deliai. Gradinskas, 2512 W. 47 
St., Chicago, IL, 60632. tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokiškų aparatų taisymas. Pir
miausia — paskambinkit. 

(sk) 
x Norėdami atšvęsti įvai

rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreiptis j Baltijos res
toraną, 8100 Roberts Rd., 
Justice, n . te!. 1-708-458-1400. 

(sk) 

x Elizabeth Misunas drau
gai ar giminės prašomi rašyti 
Jeanne Laitas Stump, 1604 
TuUp Tree Rd., Fort Wayne, 
IN 46825. Ms. Stump domisi 
šeimos istorija. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas K M i 

OtnglaiTM Ir l i l i omt 
visų rūilų stogus 

JI. 312-434-96M arįfe 
312-7371717 

x Gub. J im Edgar lapkričio 
27 d. 12:30 v. p.p. uždegs Illinois 
valstijos eglutę Illinois valstijos 
pastato fojė, įėjimas iš Randolph 
ir Clark gatvių kampo. Ceremo
nijas praves WBBM-TV žinių 
„anchor" Linda MacLennan, 
gimnazistų choras ir orkestras 
atliks programą ir bus nemoka
mi užkandžiai. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos Šv. Vardo vyrų drau
gijos šventė ir bendra Komunija 
bus kitą sekmadienį, gruodžio 8 
d., per 8 valandos šv. Mišias. Tą 
dieną bus kalėdiniai pusryčiai, 
kuriuos skiria Petkaus Mar-
ąue t te l a ido tuvių namai . 
Kviečiami vyrai su žmonomis ar 
motinomis. 

x Baisioji ragana — Rima 
Žukauskaitė neįveiks Jonuko ir 

Gretutės. Kviečiame visus 
vaikučius atvykt į Kalėdų Eglu
tę ir pasidžiaugti vaidinimėliu, 
Kalėdų seneliu ir vaišėmis. 
Kalėdų Eglutė įvyks gruodžio 8 
d. 1 vai. p.p. Jaunimo centro ma
žojoje salėje. 

x Advento seminarai, reli
ginių paskaitų ciklas su kavu
te keturis advento sekmadie
nius, vyks Šv. Antano parapijos 
salėje, Cicero, 12 vai . po 
lietuviškų Mišių 11 vai. Gruo
džio 1 d. pokalbį praves kun. 
Antanas Saulaitis, SJ , tema: 
„Kaip bendrystė su tikinčiai
siais Bažnyčioje įgalina mus 
vykdyti teisingumo darbus". 
Tai bus lyg tęsinys pernai pra
dėto kun. Sau la ič io pro
vokuojančio poka lb io , kur 
jaukioje kavutės atmosferoje 
diskutavome, kaip įgyvendinti 
savo krikščioniškąjį pasaukimą. 
Kviečiame visus apylinkių 
lietuvius ir iš toliau atvykti, pa
bendrauti, pasvarstyt i , kaip 
mes galime Viešpačiui taisyti 
kelią. 

x Ona Sulaitienė, Vaidilutės 
Teatro vardu maloniai parengė 
Šiaulių dramos teatro gastroles 
Chicagoje. „Protėvių dangaus 
ž i ū r ė t ų " (va ikams) įvyks 
gruodžio 7 d., 2 v. p.p.. o Ana
tolijaus Kairio „Mūsų vaikai" 
gruodžio 8 d., 3 v. p.p. Abu spek
takliai rodomi Jaunimo centre. 
Bilietai: Gifts Intrnl., 2501 W. 
71 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-471-1424. 

(sk) 

x TIK 79 et. SVARAS už 
siuntinių persiuntimą j Lie
tuvą su pristatymu į namus. 
Savo daiktus siųskite mums 
paštu arba UPS. Minimumas — 
$20 TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x P A S K U B Ė K I T E ! Mes 
turime tiesioginius kontaktus 
su Lietuvos advokatais, preky
bos bei biznio organizacijomis. 
Padėsime atgauti jūsų turtą 
Lietuvoje, nus ip i rk t i žemės 
sklypus, namus, įmones. Tu
rime daug pasiūlymų dėl b nd 
rų įmonių steigimo. Lauksiu ir 
jūsų pasiūlymų. Rašyti, skam
binti: Petras Pakėnas, 3051 S. 
Ocean Blvd., Boca Raton FL, 
33432; tel. 407-392-7916. 

(sk) 

x Siuntiniai j Lietuvą! Pa
stovi kaina $1 už svarą. Pensi
ninkams ir besisvečiuojantiems 
— 90 et. svaras. 55 sv. nauja 
metiniai maisto siuntiniai — 
kaina tik $75. „Lithuanian", 
2458 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312^34-5687. 

(sk) 

x 55 SVARŲ MAISTO siun 
tinys KALĖDOMS yra pats 
mėgstamiaus ias Lietuvoje: 
mėsa, dešros, sūris, aliejus, ka
va, cukrus, r iešuta i ir kt . 
ŠVENTINĖ NUOLAIDA -
TIK $85. Turime ir kitokių. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, te l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Dalia Dzikiene, Lietuvių 
Tautinių šokių instituto pirmi
ninkė ir Hartfordo „Berželio'" 
tautinių šokių vieneto vadovė, 
yra LX išeivijos lietuvių tautinių 
šokių šventės meno vadovė. 
Šventės muzikinis vadovas yra 
Darius Polikaitis. Šventės pro
gramoje, įvykstančioje 1992 m. 
liepos 5 d. Rosemont Horizon 
patalpose, dalyvaus daugiau 
kaip 2,000 šokėjų jaunių , 
moksleivių, studentų ir vete
ranų, atstovaujančių 46 viene
tams. 

x J A V LB Vidurio Vakarų 
apygarda yra viena iš dešimties 
šiame krašte. Apygardą sudaro 
17 apylinkių Illinois, Wis-
consin, Indianos, Minnesotos ir 
Arkanso valstijose. Būsimas 
apygardos apylinkių valdybų 
pirmininkų ir apylinkių atstovų 
suvažiavimas bus balandžio 26 
dieną, sekmadienį, 1992 metais 
Lemonto Lietuvių centre. 

x YMCA, esanti 6235 So. 
Homan Ave., praneša, kad 
žiemos kursui registracija pra
sideda gruodžio 9 d. nariams ir 
gruodžio 16 d. k i t i ems . 
Plaukimui priimami bet kokio 
amžiaus, yra ir kita priešmo
kyklinio amžiaus programa. 

x Sofija Jelionienė, Darien, 
111., visuomenininke, „Draugo" 
garbės prenumeratorė, rėmėja, 
pratęsė savo ir dukros Ritos 
prenumeratas su 70 dol. auka 
dienraščio stiprinimui ir prie
rašu: „Draugui parama, kuris 
v i sada l a u k i a m a s " . Labai 
dėkojame už auką ir gerą žodį. 

x Luise Jaremenko, North 
Port, Fla., pratęsė prenumera
tą ir nusiskundė, kad „Draugą" 
gauna prastai, daug dingsta, bet 
kaip pensininkė ir savo kalbą 
mylinti, todėl vėl užsiprenu
meravo. Su pašto patarnavimu, 
visi tur ime daug nemalonumų. 
x American Travel Service 

parūpina lėktuvų bilietus at
vykusiems iš Lietuvos, kurie, 
turi skristi iš New Yorko ir Wa-
shingtono į Chicagą, Los Ange
les, Cleveland, ar kitus miestus. 
Taip pat turi žmogų New Yorke, 
kuris sut inka atvykstančius iš 
Lietuvos ir juos palydi skren
dant į kitus miestus. Tą patį pa
tarnavimą atlieka ir grįžtan
t iems į Lietuvą. Taip pat 
darome nuotraukas pasams ir 
kitiems dokumentams, kurias 
galima tuojau atsiimti. Kreip
tis į American Travel Service 
9439 S. Kedzie Ave., Ever-
g reen Park, IL 60642. Tel. 
708-422-3000. 

(sk) 

x Lietuvių Fondui vajaus 
proga aukojo: $1,000 dr. Ferdi
nandas ir Vanda Kaunai, $500 
dr. Viktoras Dubinskas, po $300 
Aldona Aušiūra. Raimundas ir 
Rita Gramai, Jonas ir Irena 
Siručiai, $250 Petras Gaurons-
kas, po $200 Vincas ir Genovai
tė Ankai, Stasys ir Elena Barai, 
Algirdas ir Aldona Braziai, 
Jonas Diminskis, dr. Vytautas 
ir Albina Gaveliai, dr. Vytenis 
Grybauskas, Kęstutis ir Dalia 
Ječiai, Birutė Kašinskienė, po 
$100 Bronius ir Ona Babušiai, 
Jadvyga Biskienė, Bronius ir 
Marija Gurėnai , Juzė Iva-
šauskienė, JAV LB East St. 
Louis apylinkė, JAV LB Hot 
Springs apylinkė, Antanas ir 
Zuzana Janušiai, Vytautas ir 
Gražina Kamantai, Pranas ir 
Albina Kašiubai, Eugenija 
Kezienė, Juozas ir Aldona 
Lėkiai , Vaclovas ir Vanda 
Mažeikai, Albinas ir Antanina 
Mickai, Petras ir Stasė Miliaus
kai, Vytautas Rutelionis, Alek
sas Smilga, dr. Petras Sūkurys, 
Stasys Vanagūnas, Vladas ir 
Adelė Varneckai, Apolinaras 
Varnelis ir daugelis kitų auko
jusių mažesnes sumas. Lietuvių 
Fondas dėkoja visiems aukoju
siems vajaus metu ir prašo 
toliau Fondą remti, siųsti aukas 
3001 W. 59th St., Chicago, IL 
60629. 

(sk) 

Prel. Kleopas Jak;- t S, Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje krikštija vaikus. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

IŠ ARTI IR TOLI 
t 

KANADOJE 

— Aušros Vartų parapijos 
metiniai pietūs buvo lapkričio 
10 d. Atidarė Vincas Piečaitis. 
Kelias dainas padainavo naujas 
mergaičių sekstetas, vadovau
jamas Aušros Jakimavičiūtės. 
Juozas Piečaitis paskambino 
kelis kūrinius. Stalus palaimino 
kun. Izidorius Sadauskas, užbai
gė klebonas kun . Juozas 
Aranauskas. Buvo taip pat 
laimėjimai. 

— A.a. Adomas Tolutis, 
gimęs 1927 m. vasario 14 d. 
Lietuvoje, mirė Argentinoje. 
Nuliūdime liko motina 
Petronėlė Siaulisnaitė Tolu-
tienė, duktė Graciena Andrea 
su šeima. Aušros Vartų bažny
čioje buvo atlaikytos už mirusio 
vėlę ir jo tėvo bei giminių vėles 
pamaldos. 

ŠIAULIŲ DRAMOS 
TEATRO GASTROLĖS 

Gruodžio 4 d. atvyksta į Chi
cagą jaunas meninis kolektyvas 
iš Šiaulių su dviem spektak
liais: „Protėvių Dangaus Žiū
r ė tų" (vaikams) ir „Mūsų 
vaikai". 

„Mūsų va ika i" nagrinėja 
išeivijos lietuviu identiteto 
klausimą, tų, kurie emigravo į 
JAV ar kitas šalis, ir tų, kurie 
JAV gimė. Pati spektaklio 
kūrybinio kolektyvo sudėtis 
atspindi šią temą: pjesės auto
rius Anatolijus Kairys, gimęs 
Lietuvoj, dabar gyvena Chica
goje, o režisierė Audronė Baga-
ty ry tė , gimusi ir augus i 
Lietuvoje. Keturi aktoriai taip 
pat iš Lietuvos o viena — iš 
Chicagos. Štai pirmas toks 
kūrybinis bendradarbiavimas 
t a rp Lietuvos ir išeivijos 
lietuvių. 

Režisierė A. Bagatyrytė yra 
kaip tik tokių ek -perimentų mė
gėja. Šiauliuose į ją reaguoja 
kaip į menininke-keistuolę. Jos 
spektaklis „Protėvių Dangaus 
Žiūrėtų" ne tipiškas vaikų spek
taklis. Nematysit jokių kara
laičių, šokančių katyčių ar 
dainuojančiu zuikučių. Tai yra 
improvizacija mitologinėm te
mom. Vaikai kartu su aktore 
Silva Povilaityte klajos po 
laumių, vilktakių ir monų 
karalystes, o jei užtiks pavojų, 
pasišauks Žvaigždę Vakarę į 
talką. Povilaitytė yra aktorė, 
kuri turi nuostabų talentą dar
bui su vaikai? Jos vaidyboj nėra 
jokio falšo ar žeminančio 
saldumo. Su vaikais ji elgiasi 
kaip su pilnaverčiais žmonėmis, 
kurie turi jausmus, vaizduotę ir 
intelektą. 

A. Bagatyrytė taip pat yra 
„Mūsų Vaikų" režisierė. Šis 
spektaklis skirtas mąstančiam 
žmogui. Nepatiks tiems, kurie 
teatre ieško tik lengvabūdiško 
pabėgimo nuo kasdieninių pro
blemų. Spektaklis keistas ir 
neramus, kaip ir mūsų gyve
n i m a s . Iškelt i k l aus ima i , 
kuriems atsakymų nėra, Ed
mundas Leonavičius vaidina 
šimtametį Senelį, švenčianti 
savo gimimo dieną su dviem 
p r o a n ū k ė m ir jų draugais 
kažkuriame name, kažkur išei
vijoj. Gal Marąuette Parke, gal 
Oak Lawne, o gal jūsų kieme. 
Leonavičius su meile ir humoru 
vaidina Senelį. Sunku patikėti, 
kad jaunas aktorius sugeba 
šimtamečio žmogaus vaidmenį 
t a i p t iks l ia i sukur t i . Tarp 
Edmundo žymesnių kūrinių yra 
Blinkevičiaus vaidmuo J. Erlic
ko „Blinkuvoj". Už tai premija 
buvo įteikta Kauno Dramos 
festivalyje 1990 m. gruodžio 
mėn. Šio spektaklio režisierė 
ta ip pat A. Bagatyrytė. 

Jau minėta S. Povilaitytė 
vaidina realistę Nijolę „Mūsų 
vaikuose". Be pareigų Dramos 
teatre, Silva yra žinoma skaito
vė Šiauliuose. Jos meilė teatrui 
y r a begalinė ir niekuomet 
neužtenka jai darbų, todėl įstei
gė „Vaidilų kuopą" statyti 
eksperimentinius poezijos vaka
rus, komedijas bei vadevilius. 

Gražvydas Udrėnas ir Kęs
tut is Jankūnas baigė Vilniaus 
konservatoriją 1990 m. pa
vasarį. Jų pirmos sukurtos rolės 
profesionaliam teatre - t a i Al
gio ir Ginto vaidmenys „Mūsų 
vaikuose", nors ir turėjo įve
dimus įvairiuose spektakliuose 
Dramos teatre dar būdami stu
dentai. Gražvydas taip pat vysto 

Dvi aktores Šiau i Dramos teatre 
tinę iš Chicago? 

S. Pov.lai 

savo režisūrinius gabumus 
Šiaulių teatro studijoj. Tai yra 
saviveiklinė grupė teatro mėgė
jų. Gražvydas pats su jais vaidi
no, o dabar naują kartą jaunų 
aktorių ugdo. Kęstutis yra ga
bus dainininkas ir muzikantas, 
dažnai sėdi prie pianino, džiu
gina visus savo ar kitų sukur
tom dainom. 

O aš dirbau aktore Dramos 
teatro 1990-91 sezone, Lietuvoj 
išeivių tema teatre buvo ne
tikėta, šviežia, nauja. Reakcijų 
buvo įvairių: vieni braukė 
ašaras spektaklio metu, o kiti 
išeidavo murmėdami „Kokia 
nesąmonė", neiškentėdami žiū
rėti iki galo. Aš tuo džiaugiuo
si, nes teatre baisesnio dalyko 
nėra, kaip rami reakcija. Man 
bus malonu šį spektaklį Chica
goje vaidinti, taip pat aš laukiu 
progos supažindinti kitus akto
rius su lietuviais. Aš manau, 
kad jiems daug kas apie tą pačią 
pjesę paaiškės per viešnagę 
Amerikoje. 

Daug kam gal atsibodo įvai
rios meninės grupės iš Lietuvos, 
bet man atrodo, kad reikia 
mokėti atsirinkti, ir kad būtent 
šitokie kultūriniai mainai yra 
svarbūs. J ie padeda vieniems 
kitus geriau suprasti, ir tuo 
būdu save geriau pažinti. Kai 
lietuvių teatras mano ką esant 
išeivio dalia, žiūrovams pras
minga ir įdomu būtų pamatyti 
rezultatą. Kelias dar ilgas, bet 
kaip nuostabu po tiek metų 
pagaliau juo eiti! 

Audrė Budrytė 

POPIETĖ VYRESNIŲJŲ 
CENTRE SEKLYČIOJE 
Lietuvių Socialinės globos 

centras Seklyčia,Chicagoje nėra 
nei didelė, nei moderniškai 
įrengta, prabangi patalpa, bet 
savo populiarumu vyresniųjų 
tarpe rungiasi su Jaunimo cen
t ru ir su Lietuvių centru 
Lemonte. Seklyčia yra 
vyresniesiems lengvai 
pasiekiama ir administruojama 
gabių ir tikrai pasiryžusių lietu
viams padėti moterų, kaip Soc. 
reikalų tarybos pirmininkė 
Birutė Jasaitienė, žurnalo „Pen
sininkas" administratorė ir 
parengimų vadovė Elena Siru
tienė ir kt. 

Čia gyvenimas verda kas
dieną. Veikia gera, ekonomiška 
valgykla, patarimų ir globos 
tarnyba, o t rečiadieniais 
rengiamos įdomios lietuvio sielą 
ir kūną gaivinančios programos, 
kartais net su išvykomis į 
įdomias vietas. Trečiadienį, 
lapkričio 13 d. buvo „madų 
paroda", o kitą trečiadienį 
muzikinė programa. 

Šią popietę atidarydama E. 
Sirutienė pasakė: „Dainuo
jančio lietuvio širdis yra piktam 
uždaryta. Mes esame tikrai 
dainuojanti tauta. Daina mus 
lydi nuo lopšio pe r visus 
gyvenimo sunkumus, džiaugs
mus ir vargus, pergales ir 
kančias. Ji lydėjo karius ir trem
tinius, skambėjo kalėjimo celė-

Nuotr. Juozo Bindoko 

se ir šiemet mirti pasiryžusių 
mūsų parlamento ir vyriausy
bės gynėjų eilėse, nepaisant 
tankų ir barbarų kulkų. Todėl 
ir dabar vyresnieji lietuviai savo 
centrą gaivina savo jautriomis 
dainomis. Šį kar tą turime 
tikrąjį koncertą, o paskiau pa
tys dainuosime". 

Po to vadovė mums pristatė 
ypatingus programos atlikėjus 
iš Lietuvos atvykusius akių 
gydytoją Raimundą Partikaitę 
ir muziką pianistą Saulių 
Palionį. Panelė R. Partikaitė, 
j au anksčiau čia mums 
dainavusi, šį kartą švelniu 
melodingu balsu a t l iko 5 
dainas: „Kielelė", „Melan
cholija" „Rytoj Tave aš išly
dėsiu", „Tėvų namai" ir „Mes 
išliksime jauni". 

Nebūdamas muzikas/negaliu 
šio koncerto rimčiau vertinti, 
bet juk jis ir buvo ne muzikams, 
bet mums paprastiems vyres
niesiems gaivinti skirtas ir tai 
jis tikrai padarė. Plojome suža
vėti ir sujaudinti. Pro vaiz
duotės akis praskrido mums 
Lietuvos paukšteliai ir mus 
kvietė sugrįžt i , nors „ir 
plaukuos j au ša rma" . 
Išlydėjome į jūrą žvejų baltas 
bures ir laukėm grįžtančių. 
Gimtieji namai, nors daugiausia 
jau sugriauti, mus laukia su
grįžtant ir nors žingsniai jau ne
t ikr i ir jėgos senka , bet 
pasiryžom išlikti visuomet 
jauni. 

Tai buvo t ikra atgaiva. Plo
jome, plojome. Po koncerto Soc. 
Reikalų tarybos narė savanorė 
talkininkė Aldona Šmulkštienė 
įdomiai pranešė paskutines 
žinias iš Lietuvos ir apie 
Lietuvą pasaulio spaudoje. 
Lietuvą vis dar vargina 
„reabilitavimo ir nereabili-
tavimo priekaištai , privati
zacijos, pilietybės ir kiti skubūs 
ir sunkūs sprendimai sunki
nami nesutarimų ir šališkų 
kritikų. 

Atsisveikinant E. Sirutienė 
paragino skaityti ir užsakyti į 
Lietuvą „Pensininką". 

J . Žebrauskas 

KREIPIMASIS Į 
ŽURNALISTUS 

Gaunu užklausimų, koks yra 
terminas straipsnio ir nuo
traukų į Lietuvį Žurnalistą Nr. 
16 atsiuntimui. 

Norėčiau gauti medžiagą iki 
Naujų Metų. Yra keletas amži
nybėn iškeliavusių kolegų, 
laukiu apie juos bent kelių 
žodelių iš juos pažinojusių. Taip 
pat trūksta žinučių iš skyrių 
veiklos. 
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