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Paskirtas nuncijus 
Lietuvai 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Gruodžio 2. (Elta) — 
Lietuvai paskirtas Šv. Sosto 
nuncijus. Tai Jo ekscelencija 
monsinjoras Justo Mullor Gar-
c ia , t i tu l iar in is Meridos 
Augustos arkivyskupas. Jis iki 
šiol buvo Šventojo Sosto nuolati
nis stebėtojas prie Jungtinu 
Tautų specialiųjų institucijų 
Ženevoje. Nuncijus reziduos Vil
niuje. J is yra ispanų tautybės. 

J a u n i Baltijos valstybių 
diplomatai mokysis 

Vokietijoje 
Jauni diplomatai iš Lietuvos, 

Latvijos ir Estijos pirmą kartą 
galės Vokietijoje išeiti specialų 
mokslo kursą. Jau ateinančių 
metų kovo mėnesį VFR užsienio 
reikalų ministerijos mokykla 
priims pirmuosius klausytojus, 
ir jie keturis mėnesius mokysis 
diplomatijos pagrindų. J e i 
eksperimentas pasiseks, ta i 
planuojama nuo 1993 metų pa
didinti klausytojų skaičių. 

Ypatingų reikalavimų kan
didatams nekeliama: jie turės 
pakankamai mokėti vokiečių 
kalbą ir turėti nors nedidelę 
darbo užsienio reikalų ministe
rijoje patirtį. 

Europos saugumas ir 
Baltijos vals tybės 

Ryšium su gruodžio 17-19 
dienomis Vilniuje įvyksiančiu 
tarptautiniu seminaru ..Tarp
tautinis saugumas ir Baltijos 
valstybės'" į Lietuvą atvyko 
vienas jo organizatorių — 
šiaurės Atlanto asamblėjos 
generalinio sekretoriaus pava
duotojas Saimonas Lunas 
(Simon Lunn). Svečią priėmė 
Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. 

Seminare, kurį rengia Šiaurės 
šalių asamblėja, dalyvaus į 
NATO įeinančių šalių, taip pat 
Skandinavijos, Rytų Europos 
valstybių atstovai Jų tikslas — 
kartu su Baltijos šalių specialis
t a i s išsiaiškinti šių tr i jų 
valstybių saugumo situaciją, 
problemas, su kuriomis šia 
plotme susiduria Estija. Latvi
ja, Lietuva. Tai padės atitin
kamai formuoti savo valstybių 
vyriausybių politiką įjungiant 
Baltijos valstybes į Europos 
saugumo sistemą. 

Tarpvalstybinės derybos 
Lietuvos Respublikos užsienio 

re ikalų ministerijoje vyko 
derybos tarp Lietuvos ir Suomi
jos dėl prekybos tarp šių šalių ir 
investicijų apsaugos. Suderinti 
ir paragrafuoti sutarčių tekstai. 
Jas numatyta pasirašyti arti
miausiu metu. Pagrindiniai su
tarčių principai yra pakanka
mai palankūs abiems pusėms, ir 
tai būtų rimtas žingsnis vystant 
ekonominį bendradarbiavimą 
su Suomija. 

Švietimo re ikala is 
Dalyvauti šiaurės tarybos 

šalių pasitarime išvyko Lie
tuvos kultūros ir švietimo 
min i s t r a s Darius Kuolys. 
Pasitarime, be kita KO, bus ap
tartos bendradarbiavimo ir 
paramos Lietuvos švietimui 
galimybės. 

Santykiai su Rusija 
klostosi gerai 

Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
V. Landsbergis priėmė į Lietuvą 
atvykusią Rusijos parlamento 
delegaciją, kuriai vadovauja 

Rusijos Aukščiausiosios Tary
bos tarprespublikinių ryšių ir 
regioninės politikos komiteto 
pirmininkas A. Granbergas. 

Buvo aptarti Lietuvos ir Rusi
jos tarpvalstybiniai santykiai. 
Prieita bendros išvados, kad jie 
vystosi normaliai, draugiškai. 
Rusijos delegacijos vadovo 
nuomone, artimiausiu metu — 
jau gruodžio mėnesį — Rusijos 
parlamente bus pradėta ratifi
kuoti Lietuvos ir Rusijos tarp
valstybinė sutartis. 

Abi pusės pasisakė už tolesnį 
tarpusavio ryšių plėtojimą, 
ekonominio susitarimo tarp 
Lietuvos ir Rusijos vyriausybių 
sudarymą. 

Tarėsi susisiekimo 
ministrai 

Vilniuje įvyko Lietuvos ir 
Latvijos susisiekimo bei Estijos 
transporto ministrų pasitari
mas. 

Aptartai pasirengimas dery
boms su Rusijos Federacija ir 
buvusiomis Sovietų Sąjungos 
respublikomis, toliau buvo 
ruošiama transporto sutartis 
tarp trijų Baltijos valstybių, 
susumuoti pasitarimo dėl auto
transporto, automobilių kelių ir 
geležinkelių vystymo su Lenkija 
ir Suomija rezultatai. 

Lietuvos susisiekimo minis
tras Jonas Biržiškis pažymėjo, 
kad dar yra daug neišspręstų 
problemų, ypač juridinių ii 
tarptautinių, kurios trukdo 
vystyti įvairias tarnsporto rūšis. 
Kol kas tarptautiniai susisieki
mai vyksta pagal Sovietų Sąjun
gos tarifus, normas, kvotas. 
Buvo tariamasi, kaip greičiau 
integruotis į Europos transpor
to sistemą. 

Dega Chanukos žvaku tės 
Žydų bendruomenė pažymi 

gruodžio pirmąją prasidėjusią 
aš tuonių dienų šven te — 
Chanuką. Ta proga Vilniaus 
žydų tautinėje mokykloje buvo 
uždegta pirmoji žvakutė, įvyko 
vaikų ansamblio . .Ali ja" 
koncertas. Moterų sionisčių 
organizacijos atstovės su dova
nomis lanko senyvus žmones, 
ligonius. 

Vilniaus mokytojų namuose 
atidarytas žydų istorijos ir 
kultūros mokymo centras. Jį 
įsteigė Izraelio kultūros ir 
švietimo diasporoje rėmimo fon 
das. Atidarydamas naująjį 
kultūros židinį, Vilniaus žydų 
tautinės mokyklos direktorius 
Miša Jakobas pažymėjo, kad 
gražus sutapimas — pirmoji 
paskaita ir pirmoji Chanukos 
žvakutė — simbolizuoja šios 
t au tos veržimąsi į šviesą. 
Pirmąją paskaitą skaitė Izraelio 
rašytojas Dovydas Markišas. 

Vakarų partizanų 
sąskrydis 

Tauragė . Lapkričio 24. (Elta> 
— Tauragėje įvyko Vakarų Lie
tuvos partizanų, jų ryšininkų ir 
rėmėjų sąskrydis, skirtas Lie
tuvos karių dienai pažymėti. 
Jame dalyvavo bemaž du šimtai 
buvusių kovotojų už Lietuvos 
lasivę ir nepriklausomybę iš 
Kęstučio. Žemaičių. Prisikėlimo 
ir kitu apygardų Po šventų 
Mišių miesto bažnyčioje už 
žuvusius karius sąskrydžio 
dalyviai aplankė k r i tus ių 
savanorių kapus, uždegė žva
kutes, padėjo gėlių Rajono sa
vivaldybės salėje įvyko buvusiu 
kovotojų iškilmingas susirin
kimas. 

LIETUVOJE 

Leonidas M. Kravčiukas. Ukrainos Parlamento vadas, buvęs k .aistas, 
bet pasidaręs demokratu, sekmadienį išrinktas Ukrainos Rv ...biikos 
prezidentu. Jis pareiškė, kad Ukraina bus visiškai nepriklausom- aistybė. 

Kremliaus finansinė krizė 
Maskva. Lapkričio 30. — 

Šeštadienį Rusijos Federalinės 
Respublikos prezidentas Boris 
Jelcinas sutiko išpirkti prak
tiškai subankrutavusią Sovietų 
prezidento Michailo Gorbačiovo 
vyriausybę, perimdamas jos 
biudžeto reikalus ir įvesdamas 
griežtus išlaidu sumažinimus. 

Šis pranešimas buvo padary
tas po Jelcino pasitarimų su 
Gorbačiovu ir Sovietų centrinio 
banko viršininku. Tai noras dar 
kuriam laikui išlaikyti Centro 
vyriausybę, bet tai dar vienas 
didžiulis žingsnis, kad Jelcinas 
suima daug centrinės vyriausy
bės funkcijų į savo rankas ir 
keičia Kreml i aus galią ir 
mažina jo teises. Per paskutines 
kelias savaites Rusijos Respubli
kos vyriausybė perėmė Sovietų 
aukso, de imantų ir naftos 
šaltiniu kontrolę, kurie yra 
Rusijos teritorijoje. Perimtos ir 
Sovietų ministerijos, ypač tos, 
kurios surištos su ekonominiais 
reikalais, o daugelio veikla sus
tabdyta. 

Pe rėmė F inans inę 
ministeri ją 

Šeštadienį galutinai sutarta 
sujungti Rusijos ir Sovietų 
biudžetus į vieną grupę ir perve
dant Sovietų Finansų ministe
riją Rusijos Respublikos žinion. 
Rusijos bankinė sistema turin
ti savo pinigų ir galinti toliau 
vykdyti valstybinius išmokėji
mus Tačiau pabrėžiama, jog ir 
Rusijos Respublika turi finan
sinių sunkumų, o ypač dabar, 
kai einama į laisvo verslo 
ekonomiją. Jelcinas pasakė, kad 
jis nenori atsakyti už visus Gor
bačiovo įsipareigojimus. Jis ta
čiau nepaaiškino, kokius Gor
bačiovo įsipareigojimus nevyk-

mi n is teri joms, atlyginimus 
kariškiams, daktarams pensi
ninkams, policijai ir-^į sgeliui 
kitų sričių. Sovietų vyriausybė 
nuo pat vasaros pradžios buvo 
blogoje finansinėje krizėje, nes 
r e spub l ikos . į sk t a i t an t ir 
Rusiją, nebemokėjo Centrui-
savo įnašų, o kai Gorbačiovas 
norėjo dar pasiskolinti 160 
bilijonų dolerių, tai Sovietų 
Aukščiausioji Taryba nubalsavo 
tą jo prašymą atmesti. 

Šias žinias suteikė Interfakso 
žinių agentūra. 

Ševardnadzė 
vadovaus delegacijai 
derybose su Lietuva 

Vilnius . Lapkričio 30. (Elta) 
— SSRS prezidentas iki šiol 
nėra paskyręs naujo Sovietų 
Sąjungos delegacijom deryboms 
su Lie tuva vesti vadovo, 
pareiškė lapkričio 28 spaudos 
konferencijoje SSRS tarptau
tinių ryšiu ministerijos infor
macijos viršininkas Vitalijus 
Čiurkins. K >1 prade- eiti Sovie
tų Sąjungos tarpt aulinių ryšių 
ministro pareigas, šios delegaci
jos vadovas yra Eduardas Se-

— Norbertas Vidrinskas pa
skirtas Lietuvos Respublikos 
krašto apsaugos ministro pava
duotoju. Jam pavesta vykdyti 
štabo viršininko pareigas ir 
laikinai, kol bus a tkur ta Lietu
vos kariuomenė ir paskirtas jos 
vadas, koordinuoti krašto ap
saugos padalinių veiklą. 

— Lietuvoje įsigalioja naujos 
alkoholinių gėrimų kainos.. 
Butelis špmpano kainuoja 50 
rub.. ..Auksinis šampanas" — 
75 rub., „Kvittinė", „Sostinė" 
— 36 rub., „Skaidrioji" — 35 
rub. „Kristalinė " — 45 rub., 
„Malūnininkų" — 80 rub. Šios 
kainos vidutiniškai pakilo 1.5-2 
kartus. Alus nebrangsta. Pakils 
ir atvežtinių gėrimų kainos. 

— Izraelio universitetų profe
soriai, kiti šios šalies intelektu
alai skaitė paskaitas gruodžio 
1-ąją Vilniuje atidaromame žy
dų istorijos ir kultūros mokymo 
centre. Paskaitos naujajame 
švietimo centre bus skaitomos 
du kanus per mėnesį. Platus jų 
diapazonas — nuo Biblijos 
aprašytų laikų iki šių dienų 
Izraelio. Centro steigėjai — 
Izraelio kultūros ir švietimo 
diasporoje rėmimo fondas 
drauge su Vilniaus tautine žydų 
mokykla. 

— Klaipėdos konservatorijos 
koncertų salėje prasideda pir
masis mažųjų atlikėjų religinių 
giesmių konkursas ..Giesmių 
giesmelė". Jame dalyvauja 
vaikai iš Žemaitijos miestų ir 
kaimų. Dauguma jų neturi 
specialaus muzikinio parengimo 
— atlikti bažnytinę muziką juos 
mokė tėvai, darželiu auklėtojos, 
mokytojos ar vargonininkai. 
Konkursą organizavo šventosios 
Cecilijos draugija. Kompozitorių 
sąjungos Klaipėdos skyrius ir 
Uostamiesčio konservatorija. 

— Vilniuje. Menininkų rū
muose buvo paminėtos Antano 
Škėmos 80-osios gimimo 
metinės. Ta proga valstybės 
laikraštyje ..Lietuvos aidas" 
spausdinamas akademiko Jono 
Lankučio s t ra ipsnis apie 
rašytojo dramaturgiją, kuri yra 
„reikšminga viršukalnė šiaip 
jau gana skurdžioje 20 amžiaus 
vidurio lietuvių dramaturgijos 
panoramoje". 

— Alytuje prasidėjo Lietuvos 
pediatrų suvažiavimas. Savo 
suvažiavimus Lietuvos pediatrų 
draugija rengia kas ketveri 
metai, kiekvieną jų paskirdama 
kokiai nors vienai aktualiai 
temai. Pagrindinė ši tema — 
„Vaikų pulmonologija ir alergo
logija". Kartu su Lietuvos 
mokslininkais pranešimus pa
ruošė ir svečiai — Latvijos. Esti-

Ukraina apsisprendė už 
nepriklausomybę 

tačiau įtemptas n.mistrodarbas 
gali neleisti jam si 'elkti savo 
dėmesio į jas. Galutinį sprendi 
mą šiuo klausimu padarys pre
zidentas. — pasak> >. 

Paskirtos tautinės 
premijos 

Vilnius. Lapkriči' J^ d. 'Eltai 
— Lietuvos tautiniu premijų ko
mitetas 1991 metu l i t i n e s pro-

dys. Tuo pačiu metu prez. Jelci- mijas paskyrė Vytautui Bložei 
nas pažadėjo, kad atlyginimai 
bus mokami jau iš Rusijos 
fondų 

vardnadze. Pasak Ourkino. Še
vardnadzė ir šiar.dvn derybas *» . Švedijos ir kitų šalių vaikų 
su Lietuva laiko svarbiomis, gydytojai. Suvažiavimas tęsėsi 

dvi dienas. 
— Kaune, Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje atidaryta 
paroda, skirta rašytojo Juozo 
Grušo 90-mečiui. Parodoje gali
ma pamatyti eksponatus, kurie 
persikels į rašytojo narna 
Žaliakalnio gatvelėje — čia 
numatoma įkurti memorialini 
muziejų. Tai J. Grušo bute buvę 
meno kūriniai, jo skaitytos ir 
parašytos knygos, jų vertimai į 
kitas kalbas, rankraščiai, spėk 
takliu nuotraukos, laiškai. 

už poezijos knygą ..Noktiurnai": 
J e r o n i m u i Kačinskui už Mi 
šias ..In Honorem i' 
Cordis Beatae Maria* 
mišriam chorui. w 
vargonams, daina-

maculati 
Virgmis" 
-tams ir 
mišriam 
tas lietu 

Krizė paaiškėjo penk tad ien į 
Sovietų finansine krizė paaiš

kėjo penktadienį, kai Gosbanko chorui bei hat monu 
viršininkas Viktoras Geraščen Vių liaudies dainas; Gediminui 
ko pareiškė, jog bankas nebeturi Kara l iu i už skulpt.ras ..Ry 
pinigų išlaikyti Sovietų vyriau- tas" . „Skrydis". ..Pi tds",erd-
sybei ir sustabdė išmokėjimus vinį fontaną N'eprik :somybes 

Laisvės varpai skambėjo pasaulio 
ukrainiečių bažnyčiose 

K i j e v a s . Gruodžio 2. — 
Sekmadienį Ukrainos gyvento
j a i , kaip pasau l io žinių 
agentūros pranešė, balsavo u i 
visišką nepriklausomybę, kartu 
i š r inkdami ir pirmąjį visų 
žmonių r inktą prezidentą. 

Išrinktasis Ukrainos prezi
dentas Leonidas Kravčiukas, 
kalbėdamas su užsienio spau
dos korespondentais, pasakė, 
k a d jo k r a š t o gyven to ja i 
maždaug 92% pas isakė už 
Ukrainos nepriklausomybę. J is 
pa ts buvęs išrinktas prezidentu 
55% balsų. 

Nežiūrint Sovietų prez. M. 
Gorbačiovo įspėjimo, kad bus 
Sovietų Sąjungai pražūtis, jei 
žmonės Ukrainoje pasisakys už 
nepriklausomybę, milijonai sek
madienį balsavo ir nedvejodami 
referendumo būdu pasisakė už 
savo respublikos nepriklauso
mybę nuo Maskvos ir tuo efek
tyviai baigė išspręsti Sovietų 
Sąjungos likimą po septynių 
dešimtmečių. Pirmadienio ryto 
duomenimis, nors da r ne galu
t iniais , iš kelių didžiųjų pro
vincijų žmonės balsavo už nepri
klausomybę 9 prieš 1 santykiu. 
Bet sostinėje — Kijevo mieste 
žmonės pasisakė už tai beveik 
93% balsų, o Donetsko regione 
maždaug 70% dauguma. Odes-
sos ir Krymo srityse, kur rusų 
yra daugiau negu pačių ukrai 
niečių. balsavo už nepriklau
somybę 75%, o už Kravčiuką 
54%. Rinkimų komiteto atsto
vai pranešė, jog iš 27 rinkiminių 
distriktų 26-iuose balsavo 83.8% 
žmonių, gal inčių ba l suo t i . 
Ukrainoje buvo užsiegistravę 
balsuoti 37 milijonai žmonių. 

damas , kad „nebus jokios 
katastrofos, nes Ukraina yra 
turt inga. Ji turi turtingą žemę, 
geresnį išsilavinimą ir mes 
ga lės ime ger iau gyventi 
pasaulyje", pasakė jis žurnalis
t ams . Kravč iukas griežtai 
paneigė Gorbačiovo įspėjimą, 
p a r e i k š d a m a s , kad jis 
nebejaučia realybės Ukrainoje 
ir kad jo komentarai yra tokio 
žmogaus, kuris bijo dėl savo 
pačio likimo. Dar šiandien Gor
bačiovo situacija tebėra tokia 
pat, tačiau kokia ji bus, kai Uk
raina taps visiškai nepriklau
soma, ir kieno jis bebus prezi
dentu, nėra aišku". 

Rus i ja pr ipaž ins Ukrainą 
Kravčiukas pasakė, jog jis 

esąs užtikrintas, kad šiuo metu 
populiariausias žmogus likusio
je sąjungoje — Rusijos preziden
tas Boris Jelcinas pripažinsiąs 
Ukra inos nepriklausomybę. 
Tačiau Amerikos ambasadorius 
Robert Strauss Maskvoje sako, 
jog Amerika tuojau nepripažins 
Ukrainos, bet pradės žygius 
pasiruošti tokiam pripažinimui 
vėliau. Amerika sutiksianti su 
faktu, kad „Ukrainos gyvento
jai apsisprendė už laisvę ir ne
priklausomybę ir mes turėsime 
ką nors dėl to daryti". 

Ukrainiečių bažnyčiose ne tik 
Chicagoje, bet ir visame krašte 
ir Kanadoje, o taip pat ir visa
me pasaulyje 1 vai. popiet 
skambėjo laisvės varpai, o 
vyresnių ukrainiečių akyse 
buvo džiaugsmo ašaros, nes po 
tiek daug metų Ukraina apsis
prendė būti laisva, kai susidarė 
tam sąlygos. 

aikštėje Vilniuje: Broniui Rad
zevičiui po mirties! už dviejų 
dalių romaną ..Priešaušrio vieš
keliai": Povilui Ričardui Vai
tekūnui už tapybos darbus 
..Viešnia". ..Vyšnių raškymas 
Suvalkijoje", . .P i l igr imas" . 
..Mėlynas avilys" ir kitus, su
kurtus 1978-1990 metais. 

Žmonės n e k l a u s ė įspėjimo 
Ukrainos rinkimų išvakarėse 

Gorbačiovas vėl įspėjo ukrai
niečius balsuoti už pasilikimą 
sąjungoje ir telefonavo prez. 
Bushui pasakyti , kad būtų 
nelaimė visai žmonijai, jei 
U k r a i n a išeitų iš unijos. 
Leonidas Kravč iukas tuoj 
pane igė visus Gorbačiovo 
įspėjimus bei teigimus, pabrėž-

— Vilniaus universitete įvyko 
mokslinė konferencija tema 
..Valstybinė mokslo ir studijų 
politika". Jos rengėjai — Lietu
vos respublikos piliečių charti
ja ir Lietuvos mokslininkų 
sąjunga. 

— Vilnius senamiestyje, Šv. 
J o n o gatvėje , l anky to j ams 
atvėrė dur is dar viena meno 
galerija. Joje bus eksponuojami 
medaliai bei ki t i mažosios 
plastikos kūriniai. Galerijos šei 
mininkas — Dailininkų sąjun
ga. Pirmieji lankytojai galės 
susipažinti su trečios respubli
kinės medalių trienalės darbais. 
Meno galerija įsikūrusi pasta
tuose, kur ie 1617a. priklausė 
Lietuvos didikams Radviloms. 

Petras Valiukas — 
Vidaus Reikalų 

ministras 
Vilnius . Lapkričio 19. (Elta) 

— Šiandien Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos sesijoje minis
t ras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius pristatė kandidatą į 
vidaus reikalų ministro postą — 
Kauno policijos vyriausiąjį 
komisarą Petrą Valiuką. Iš
k laus iu s i pre tendentą bei 
frakcijų išvadas. Aukščiausioji 
taryba priėmė nutarimą patvir
t inti Petrą Valiuką Lietuvos 
respublikos vidaus reikalų 
ministru. 

Petras Valiukas gimė 1948 m. 
Švenčionių rajono Labanoro 
ka ime . 1980 metais baigė 
Vilniaus universiteto Teisės 
fakultetą. Dirbo Ukmergės, 
Švenčionių. Zarasų, kitų rajonų 
vidaus reikalų skyriuose, vėliau 
— vidaus reikalų ministerijoje, 
buvo greito reagavimo rinktinės 
„Aras" vadas. Nuo 1991 metų 
liepos mėnesio — Kauno miesto 
vyriausiasis policijos komisaras. 
Turi pulkininko laipsnį. Vedęs, 
augina dvi dukras. 

KALENDORIUS 

Gruodž io 3 d.: Pranciškus 
Ksaveras. Atalija, Audinga, 
Gailintas. Lapūnė, Vingra. 

G r u o d ž i o 4 d.: Barbora. 
Sabina. Teofonas. Liugailė. Vai
notas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6:59. leidžiasi 4:21. 
Tempera tūra dieną 34 L, 

naktį 9 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI I R SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago, 111. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D 

PERIFERINĖ IR 
AUTONOMINĖ NERVŲ 

SISTEMA (10) 
Čia aprašomi strėnų reikalai. 

Juos liečia centrinė (galvos) ner
vų sistema ir jos sudėtinė dalis 
— stuburo smegenys (spinal 
cord). Vienok t r u m p a s 
susipažinimas su dar dviem sis
temom — per i fer ine ir 
autonomine bus naudingas, no
rint geriau suprasti nervų su 
stuburu santykiavimą. 

Periferinė — pavi ršu t inė 
nervų sistema (peripherial ner-
vous system) pagrindinai per
duoda centrui ir priima iš jo 
informaciją. Tuo būdu ji su
jungia centrinę nervų sistemą 
su viso kūno audiniais. Kitaip 
t a r i a n t , ji įga l ina centrą 
(centrinę — galvos nervų sis
temą) orientuotis, kas vyksta 
visame kūne. 

Periferinę nervų sistemą 
sudaro 31 pora stuburo nervų, 
kurie kontroliuoja raumenis 
(jau pirmiau aprašyti >. ir įvairūs 
kiti nervai, kurie reguliuoja 
alsavimą, širdies plakimą ir kai 
kuriuos virškinimo kanalo 
veiksmus. 

Savita — autonominė nervinė 
sistema (autonomic nervous sys
tem) reguliuoja žmogaus kūno 
vidaus organus: visas tas kūno 
sritis, kurių žmogus savo valia 
nekontroliuoja. J i yra sujungta 
su centrine nervų sistema 
pasąmoningai. 

(Bus daugiau) 

LIETUVIŠKAS SLOGOS 
NUGALĖJIMAS (1) 

Klausimas. Artėja žiema — 
tas man nemaloniausias laikas; 
mat aš neatsikratau slogos, kai 
bent kiek nusišaldau. Ir ką aš 
neryju, kokio p a t a r i m o 
nepildau, pas kokį gydytoją 
neinu — vis tas pats snarglia-
vįmas mane vargina. 

Tiesa, aš draugauju su kavute 
ir cigarete 'juk negali poniučių 
posėdyje be jų apsieiti — kitoniš
ka, atsilikusia, neamerikoniška 
pasirodyti!1, todėl neklausau ir 
gydytojo pa ta r imo tokią 
draugiją mesti. 

Gal Tamsta, Daktare, gali 
būti kitoks, tikriau man patar
damas? 

Atsakymas . Visa bėda su 
Tamsta yra ta . k a d gero 
patarimo negana: reikia ir 
žmogaus, kuris gerą patarimą 
pildytų, o Tamsta tokia nesi. 
nes nori būti mokyta be mokslo, 
išmintinga be išmintingumo, 
nuo slogos laisva kada pati ją 
cigaretės ir kavutės talkinama 
šaukiesi savon gryčion. 

Tai būtų dar ne taip baisu, bet 
moterys su kavute ir cigarete 
prisišaukia ir paralyžių-stroką. 
kas dabar medicinoje neabejo
tinai uždokumentuota. 

Ir tai Tamstai ir panašiai besi
elgiančioms dar ne galas pavo
jaus. Dabar ateina medikų 
pramatyta sunki influenza — 
flu į Ameriką. Ji palies ir mus. 
Labiausiai nukentės rūkoriai, 
ypač labiau pavargusieji kūnu 
ir asmenybe bei gerokai 
pagyvenusieji. Todėl dabar 
Tamsta kelkis nuo poniučių 
kavutės stalo, mesk cigaretę 
šiukšlių dėžėn, kur ji priklauso, 
ir skubėk pasiskiepyti nuo „flu" 
pas savo gydytoją (kur tai kai
nuos), ar gauk skiepus („flu 
shot") nemokamai, n u vykdama 
i socialinę įstaigą (Marquette 
Parko apylinkėje tokia yra 6254 
S. Kedzie Ave.). Kuo žmogus se-
nesnis,ar kuo jis sunkiau serga 
plaučiais, skleroze, širdimi bei 
labiau linkęs j slogą, tuo svar

biau jam taip skiepytis, visai 
nesirūpinant dėl skiepų blo
gumo, neveiksmingumo, ar 
neva nuo pernykščio dėl jų 
susirgimo. 

J e i ne s i a l e r g i š k a s , per 
jau t rus kiaušinio ba l tymui , 
tokie skiepai ne t ik padeda, bet 
kartais ir nuo mirties išgelbsti. 
Mat sloga susirgti senam, 
liguistam, cigaretės-kavutės iš-

Žaizdos dažniaus ia i a t s i r a n d a viršų 
tinėje virškinimo k a n a l o sri tyje: 1 
Stemplė, 2 . Skrandis . 3. Dvylikapirš
t ė žarna. 

vargintam yra beveik t a s pats, 
kas be laiko graban atsigulti . 
Todėl dabar y ra pats laikas, 
k a d a n ė v i e n a s m ū s i š k i s 
neturėtų būti paikas . 

O kai su kavute ir cigarete 
b ič iu lys tę n u t r a u k u s pasi
skiepysi, tada ramiai aviečių 
arbatą su medum gurkšnodama 
ir vaisių ar varškės pyragaičiu 
besigardžiuodama, galėsi dūmo
ti apie lietuvišką slogos iš
vengimą bei nuo jos be ypatingų 
vaistų greitesnį pagijimą šitaip 
besielgdama. Toks nurodymas 
t inka ir k i e k v i e n a i k i ta i 
lietuvei bei vis iems mūsiš
kiams. 

Štai tas . gali sakyti, nemeluo
tai lietuviškas ir be brangių 
vaistų su sloga susidorojimas — 
savo kūno atsparumo įvairioms 
ligoms. įskaitant ir slogą didi
nimas. 

P i r m a s reikalavimas, norint 
išvengti slogos, yra nesinuodyti 
svaigalu, tabaku, nutukimu, 
riebalais, saldumynais ir ko
feinu, kurio y r a kavoje (be ko
feino kava dar nesveikesnė) bei 
įvairiausiuose pepsuose. 

A n t r a s būt inumas, tvarkan
tis su sloga, y r a sutvarkymas, 
taip sakant, savo namo sto
go, kol dar nelyja: užlaikyti visą 
savo kūną, protą ir asmenybę 
(išmintingumą) gerame stovyje, 
pradedant nuo galvos, burnos 
• dantų) ir baigiant pirštų galais. 
Taip turime susi tvarkyti , kad 
slogos virusai nerastų mūsų 
kūne jokios vietos gūžtai sukti 
patogios vietos. Kūno atspa
rumas viską lemia. 

T r e č i a priemonė, įgalinanti 
be baimės slogas su t ik t i , y ra 
skanus, daugumos mūsiškių dar 
nevalgomas vaisių ir daržovių 
įvairiausias, sveikiausias mais
tas. Tai kiaušinio baltymų ir 
lieso pieno su m i n ė t a i s 

žalumynais naudojimas, kitaip 
vadinamas ovo-lacto vegetariš
kas valgis - ALVUDO dieta. 
Tai jokia ypatinga dieta, o 
visame pasaulyje išmintingųjų 
valgomas pa ts sveikiausias 
maistas. 

Žmonės jau ima susiprasti ir 
pradėjo tolintis nuo mirtį jiems 
greitinančių dalykų. Niekas 
netikėjo, kad šio krašto ištvirkė
liai pradės tvirtinti, kad gumos 
neišgelbės jų nuo mirtinos AIDS 
ligos, o tik šeimoje ištikimybė ir 
susilaikymas intymume, kol 
sukursi šeimą. Net tas garsusis 
sportininkas jau tvirtina, kad 
saugiąsias seksas yra „No sex". 

Taip atgimstamą tieson ir mi
tybos sr i tyje . P radedama 
suprasti, kad žmogus yra žolia-
valgis, ne mėsėdis. Praeis dar 
generacijos, kol dauguma ims 
prisilaikyti Dievo žmogui duoto 
valgio, jam Rojuje gyvenant: 
maitinimosi vaisiais i' daržo
vėmis. 

O kas tai per mit ba ta ovo-
lacto vege t a r inė , paklaus 
dažnasiki šiol buvęs ligų maišu 
dėl mėsomis persivalgymo. Štai 
tas garsusis valgis, kuris saugo 
mūsiškį nuo mirtinų negerovių: 
pakelto kraujospūdžio, sklerozės 
su širdies ataka ir smegenų apo-
pleksija-stroku, nuo cukraligės, 
nuo per rūgštaus, per riebaus 
kraujo ir kitų negalių, kaip 
sąnarių uždegimo, inkstuose ir 
tulžies pūslėje akmenų ir įvai
riose vietose vėžių, hemorojaus 
ir nuo slogų, nuo kurių dabar 
rūpinamasi apisaugoti. 

O tas, gali sakyti tikrai svei
katą teikiantis ALVUDO mais
tas savo esmėje susideda iš 
kiaušinio baltymų, lieso pieno, 
rudų ryžių, aliejaus ir didelio 
kiekio vaisių ir daržovių. Tai ir 
yra ovo-lacto vegetarinė mityba. 
Iš šių gaminių sudaryk dienos 
davinį, sudėk į šaldytuvą ir 
suvalgyk po truputį per 6-8 kar
t u s dienoje: 

1. Keturi puodeliai nugriebto 
(skim) pieno. 2. Trys valgomi 
šaukštai aliejaus (tik ne kokoso 
a r palmių riešutų; geriausias 
būtų sėmenų aliejaus „flax seed 
oil", gautas iš Lietuvos, nes čia 
j is neįkandamai brangus. Ska
tinkime tokio aliejaus importą 
iš Lietuvos. Taip pat tinka 
žemės riešutų „peanut" aliejus, 
bei visi kiti daržoviniai aliejai). 
3. Iki tuzino kiaušinio baltymų 
įvairiame pavidale. 4. Rudų 
ryžių pusė puoduko, valgant kas 

Visi lietuviai, kol kraujas ne- nepajėgia atsikratyti žaizdos 
suliesės iki 130 mg% pilno cho- savo dvylikapirštėje žarnoje. Ji 
lesterolio ir nepariebės geruoju tai pritilsta, ta i vėl jį vargina. 
cholesteroliu HDL) iki 42 
mg%, visai nenaudojame nei 
mėsos, nei paukštienos, nei žu
vies. Tik tokį kraujo stovį 
pasiekusieji imkime dairytis į 
virtą žuvį ar tokią kalakutieną. 

Jis, tiesa, čiaupsi pypkę ir šalia 
savęs tuščio stikliuko nelaiko. 
Kaip reikėtų tokias žaizdas 
tu r inč ia jam elgtis savo 
gyvenime ir kokie yra geriausi 
vaistai dabar patariami tokias 

Tokį patarimą ALVUDAS jau žaizdas turinčiajam? 
keliasdešimt metų skelbia, pir- A t s a k y m a s . P i rmiaus ia 
mas visoje Amerikoje taip daro; r « i k i a neprarast i natūraliai 
kada net mūsiškiai širdies ligų turimo išmintingumo, jį naudoti 
gydytojai neigė maisto reikšmę bei jo pakankamai įsigyti nuo 
ir pustrečio šimto cholesterolio mažens per tinkamą žmogaus 
kiekį laikė normaliu. Dabar jau 
Loyolos kardiologas reikalauja, 
kad cholesterolio kiekis būtų 
žemesnis kaip 150 mg%, o gero
jo aukštesnis už 45 — tai beveik 
žodis į žodį. ką ALVUDAS jau 
nuo seno skelbia. 

Tik taip save parengęs kiek
vienas lietuvis bus ganėtinai 
apsišarvavę? nugalėti daugelį 

auklėjimą. Tai būtinas turtas, 
bene p a t s ve r t ing iaus ias , 
kiekvienam, nes tik tada žmo
gus pajėgia visose srityse tinka
mai e lg t i s , į ska i t an t ir 
gydymąsi nuo žaizdos skrandyje 
ar dvylikapirštėje žarnoje. 

Neišmintingųjų mūsų tarpe 
liūliuoja marios. Tokie net reli
gines mintis mėgina skleisti 

ligų, taip dabar pensininkus P«e kavutės, nesuprasdami, 
kamuojančių. įskaitant ir slogą k a d Jo s patenka tarp erškėčių, 

antrą dieną pasikeičiant su 
kiaušinio baltymais. Tie du 
dalykai su aliejumi ir kopūs-
tinėmis daržovėmis prilygsta 
mėsai. 5. Pora riekučių rupios 
duonos. 6. Su lupena virtos dvi 
vidutinės bulvės. 7. Pakaitalas 
nugriebtam pienui yra iš lieso 
pieno padarytas rūgusis pienas 
a r be r iebalų jogurtas, 8. 
Vais ių-daržovių didžiausia 
gausa su įvairiausiais bedrus-
kiais prieskoniais; ypač kopūs-
tinės. o taip pat geltonos ir ža
lios spalvos vi*-t<->s, garuose 
troškintos »os bei rau
gintos, jei neturi pakelto krau
jo spaudimo. 

Tokia mityba kiekvienam 
te ik ia ge r i aus i ą sveikatą. 
Padėkime sene l i a i s taip mai
tintis. Nenaudokime gyvulinių 
riebalų visiškai (apsieikime be 
sviesto, margar ino , taukų, 
lašinių, grietinės). Lietuviškos 
krautuvės ir valgykos pamažu 
p r a d ė k i t e t o k i u s valgius 
gaminti. Visi nerūkome ir nesi-
svaiginame. 

— influenza — „flu". 
Paskatinti lietuvių sugrįžti į 

vegetarišką mitybą, kuri 
sugrąžins į stovį be chroniškų 
ligų, ALVUDO atstovas duos po 
šimtą dolerių kiekvienam iš 
dešimties pirmųjų lietuvių, 
suliesinusių savo kraujo choles
terolį iki 130 ir liesiau, o gerojo 
cholesterolio kiekį padidinusių 
iki 42 ir daugiau, nenaudojant 
jokių vaistų kraujo suliesini-
mui, kartu nerūkant ir nesisvai-
ginant ir su normuojant per 
didelį svorį. Lietuvio sodyboje 
gavus minėtų laboratorinių 
duomenų kopijas, p i rmam 
dešimtukui bus išsiųstas 100 
dol. money order. 

Tik išpildęs kas čia paminėta, 
lietuvis galės eiti be ypatingų 
nuo slogos vaistų prie slogos 
sudorojimo. 

Dabar kiekvienas nusipirkite 
iš vaistinės ar iš Health Food 
krautuvės cinko glukonoto 25 
mg tablečių (zinc gluconate) ir 
kaip saldainius imkite kas dvi 
valandos čiulpti per dvejetą-tre-
jetą dienų«* os tik slogai pirmus 
lašus iš nosies išlašinus. O 
daugiau pildykime savo mamy
čių patarimus štai kaip. 

1. Galvą laikyk vėsiai, kūną 
ypač kojas šiltai ir sausai. 2. 
Kvėpuok per nosį. 3. Dėvėk 
pirštines a n t rankų , o ne 
kišenėje ar mašinoje jas laikyk. 
4. Jokiame pavidale alkoholio 
nė lašo neimk, ypač prieš einant 
lauk į šaltį, vėją ar lietų. Mesk 
pasakas iš galvos, kad alkoholis 
šildo. 5. Nerūkyk ir prirūkyto 
oro neįkvėpk. 6. Visada gerk 
daug (iki 12 stiklinių paroje) 
naudingų skysčių, ypač per 
šiltame kambaryje būdamas. 7. 
Neperkaitink oro bute, apsirenk 
normaliai, ypač žiemą dėvėk 
megztinius. 8. Kasdien maukis 
švarias koj ines , nešiok 
neperšlampamus erdvius batus 
ir mūvėk dar antras, abiem 
galais atviras kojines iki kelią 
mūvėk 9. Dantis valyk 6 
minutės po kiekvieno valgio 
vidutinio kietum^ šepetėliu. 
Taip apsisaugosi nuo danties 
nervo uždegimo-pulpito, nuo 
dantenų sužalojimo — gingvito 
ir nuo beveik nepagydomos 
ligos - giliųjų prie danties 
audinių uždegimo — perio-
dentito Daugiau apie tai kitą 
kartą. 

TALKINKIME SAVO 
KŪNUI GINTIS NUO 

ŽAIZDOS 

Klausimas. Mano tėvelis 

kuriuos pirmiausia reikia iš
r a u t i — nuo narkomanijai 
prilygstančio nuodijimosi atsi
tolinti — tik tada geras grūdas 
pateks į gerą dirvą. Tik tada, 
žinoma, ir bus tikra nauda iš 
tokios sklaidos. 

Tas pats dedas ir su Tamstos 
t ėve l iu . J i s irgi prie 
neišmintingųjų rikiuojasi: tokie 
neatsikrato tokių žaizdų, nes 
nepaliauja rūkę, girtavę, kavą 
(ir be kofeino pavojingą dėl joje 
esamų peptidų — dar pavo-" 
jingesnę skrandžiui) bei kofeino 
turinčius pepsus gėrę, neatsi
s a k y d a m i aš t rumų (kepto, 
rūkyto, aštr iais prieskoniais 
perkrauto maisto), kaip pizza. 

Tik išmintingasis pajėgia savo 
kūną, protą ir nusiteikimus ( 
asmenybę) užlaikyti normalia
me stovyje. Išmintingasis kil
nias mintis ir mediciniškas tie
sas skleidžia prie vaisių sunkos, 
žolelių arbatos bei vaisių ar 
varškės pyragaičių užkandos. 
Tik taip elgiantis užlaikoma 
darna žmogaus viduje ir išorėje, 
apsieinant be įprasto ir neįpras
to nuodijimosi, su kuriuo visi iš
mintingieji kovoja ir jo vengia, 
rodydami sveiką pavyzdį tikin
tiesiems ir netikėliams. 

Todėl išmintingieji ne tik tė
vai, bet ir visi kiti — visų kitų 
profesijų asmenys pr iva lo 
t a l k i n t i va ikui vystyt is į 
išmintingą tvarinį. Toks jis pa
jėgs gyventi kaip Dievas pri
sakė, įskaitant ir rojišką valgį 
— vegetarišką maistą, apsiei
damas be savo kūno, proto ir 
nusiteikimų nuodijimo. 

Labai gai la dabar tokių 
žmonių, kurie geria, rūko, ne
vengia kavos ir neišsivaduoja 
nuo skrandžio bei dvylikapirš
tės žarnos žaizdų. Jie nevykdo 
gydytojo nurodymų šiuose 
reikaluose. Jie naudoja už 
mokesčių mokančiųjų pinigus 
daugiau dolerio kainuojančias 
tabletes visai negaudami iš jų 
jokios naudos. Jų neužgyjančios 
žaizdos komplikuojasi: krau
juoja, o randais sugijusios 
greit vėl atsinaujina. Ir taip jie 
vargsta per visą laiką. Gydy
tojai kalba, kad nereiktų tokių 
nė pradėti gydyti tol, kol jie 
nesiliaus save nuodiję, nes da
bartinis jų, kad ir geriausias 
gydymas nesuteikia jiems jokios 
apčiuopiamos naudos: ką 
gydymas pagerina, jie nuodi-
jimusi kava, tabaku, svaigalu, 
narkotiku, pepsu viską suardo. 

Visi t rokš t ame būt i i k i 
amžiaus galo ne pūzdrais, o gera 

Žaizda sugyja žmoniškai elgiantis - nerūkant, kavos, pepsu. alkoholio negeriant, nesijaudinant 
dėl mažmožio ir sveikai mintant maistu nuo sklerozės atitolstant ir reikale vartojant tinkamus 
vaistus, (kaip Carafate, Tagament ir kO. A. 1. rūgštis skrandyje ar dvylikapirštėje žarnoje. 2. 
Barjeras: gleivių sluoksnis saugas gleivine nuo rūgšties veikimo. 3. Žarnos skrandžio sienelės 
schema. Čia jau rūgštis prasiveržė pro barjerą ir sukelia žaizdą. 8. Vaistas Carafate pradeda 
gydyti žaizda C. Sugijusi dvylikapirštėje žarnos sienelėje žaizda. Tokia žaizda yra viso žmogaus 
amžiaus liga: kartojasi nuo 50* iki 80'- net ir gerai — žmoniškai užsilaikant; gi, kitaip elgiantis 
— ji iš viso neužgyja, komplikuojasi ir žmogus lieka luošas visam laikui. Po sugijimo tokios žaiz
dos, būtina imti kasdien, 5 v. v. po vieną tablete reikiamo vaisto per metus kitus. 
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sveikata besidžiaugiantieji, je ir dvylikapirštėje žarnoje, o 
Todėl dabar, ne ryt, nežiūrint atsiradusi lengviau duosis gyti. 
amžiaus naštos sunkumo, im
kime save nagan ir pradėkime 
valgyti ne kas mums patinka, 
bet pritinka. Tas pats ir su gė
rimu. Svarbiausia, tęskime 
tolimesni gyvenimą be tabako, 
kavos, pepsų ir alkoholio. 

Taip mums elgiantis, žaizdai 
bus sunkiau atsirasti skrandy-

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGUA 
1 M Ea«t Suporior, Suite 402 

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

Tada padės ir reikiami vaistai. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Stroot, CMcago 
Tol. (1-312) 434-5*49 (veikia 24 vai) 

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaokl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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3900 W. 95 St. ML (708) 422-0101 
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Pirmo 3 v p p -7 vv . amrd 12 30-3 v p p 
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6132 S. Kedzle Ava., Chicago 
(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 KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Puiaokl Road. 
Tol. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm. antr. penki 12-3 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 
Tol. (1-312) 476-2112 

9525 S 791h Ave . Hickory Hills. 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tol. kabkioto k buto: (788)852-4119 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 t o . SOtti Ava., Ctcoro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BUROEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
156 R. Mlddgoo Ava., Sutta 324 lf 
9836 8* Pulookl Rd., Chtcogo, IL 

81 St. k Koon Ava., JuaOco, IL 
Tol. (1-312) 566 2888 (veikia 24 vai) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 We»t Ava.. Orland Park 
708-349-8100 

10 W. Martin, Naporvllle 
708-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu te! 708-857-8383 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tol. (1-312) 471-3300, 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kodzla Ava., 
Chicago. III. 60652 

Pirm antr ketv ir penKt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marguette Medical Buildmg 

6132 S Kedz;e 
Chicago. IL 60629 

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

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

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

Nauji pacientai priimami Ir laukiami! 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzla. Chicago. III. 
Tol . (1-312)925-2670 

1185 Dunda* Ava . , Elgln. III. 60120 
To l . (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba ';etuvškai) 

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

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

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

Tol. (708) 448-1777 

DR. DANA M. SALIKUS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W . C o r m a k Rd. 
VVostchestor, IL 6 0 1 5 3 

T o l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2858 W. 63rd Stroot 

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

Kabkioto tol. (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

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

Kalbama lietuviškai 
6165 S. Archor Avo. (prie Austin) 

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

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Contor-

316, 1020 C Avo. 
IL 60663 

Tol. 1-708-627-0090 
Valandos pagal susitarimą 
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Neužmirškime savo bendrakeleivių 

LIETUVOS 
DIPLOMATINĖS 

TARNYBOS 
Kai b u v o m e išblokšt i iš 

tėvynės ir atsidūrėme sveti
moje jūroje, griebėmės kiek
vieno šiaudelio, kuris priminė 
savuosius. J a u susibūrę į pa
bėgėlių stovyklas, sužinojome, 
kad kai kuriose šalyse tebe
veikia Lietuvos pasiuntinybės ir 
konsulatai. Tai teikė mums drą
sos ir vilties. Okupantas dėjo 
v isas p a s t a n g a s Lie tuvos 
diplomatinės tarnybos likučius 
sunaikint i . Buvo ir savųjų, 
kurie gal be blogos valios buvo 
pradėję prieš juos veikti. Bet 
sąmoninga visuomenė, tokių 
ėj imų n e p a r ė m ė . Maskvos 
propaganda ir mirtis mūsų 
diplomatinės tarnybos likučius 
palaipsniui ret ino. Likusieji 
pa sau l i o a k y s e buvo lyg 
dinozaurai. 

Pasaulio istorija kito pana
šaus atvejo galbūt nežino, kad 
okupuoto krašto diplomatija 
egzistuotų pusę šimto metų. Jų 
veiklos sąlygos, žinoma, buvo 
sunkios. Jie tebuvo tik šiaip taip 
pakenčiami, savaime aišku, 
didelio respekto neturėjo ir 
užuojautos nesulaukė. Užtai 
Stasys Lozoraitis, tuometinis 
mūsų ministeris Washingtone. 
pasakė, kad jis nemėgsta dip
lomatų, kadangi niekuomet 
nematė jų besišypsančių. Reikia 
suprasti, kiek reikėjo nervų ir 
užsispyrimo, kad visa būtų iš
laikyta. Todėl jie ir verti mūsų 
pagarbos ir šiuo metu dar 
p a r a m o s . Tą pat į ga l ime 
pasakyti ir apie mūsų garbės 
konsulus. Ir jų pareigos buvo 
sunkios ir daug garbės gal 
neturėjo. 

Gerai p r i s imenu , kuomet 
mūsų garbės konsulas Chica-
goje Vasario 16-tosios proga 
kviesdavo čia reziduojančius 
konsulus. Iš daugiau kaip pusės 
šimto konsulų, esančių Chicago-
je, tik 3-4 tepasirodydavo. Ir tie 
patys iš mažai reikšmingų 
kraštų. Bet jis rankų nenu
leido, dirbdamas toliau. Dabar 
viskas jau pasikeitė. Valsty
bėms vienai po kitos Lietuvą 
pripažįstant, susirado ir mūsų 
diplomatines tarnybas. Spalio 3 
d. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje surengtame konsula-
riniame priėmime jau dalyvavo 
24 konsulai ir ta ip pat nemažai 
iš amerikiečių kultūrinio elito. 
Dar didesni pasikeitimai įvyko 
VVashingtone, kur mūsų pa
siuntinybė jau nebėra vengtinas 
objektas. Dar taip neseniai daug 
kas sukdavo ra tu . kad nebūtu 
įtarimų. 

Didž iaus ias p a s i k e i t i m a s 
įvyko Jungt inėse Tautose. Tas 
pas ta tas mums, kaip lietu
viams, buvo neprieinamas ir 
svetimas. Demonstracijų arti jo 
neprileisdavo. Ir sesijų metu. 
jeigu kas pabandydavo Lietuvos 
a r bendrai Pabaltijo vardą 
paminėti, tai pasigirsdavo A. 
Višinskio, A. Gromyko arba jų 
įpėdiniu ..niet". Pasaulis ste
bėjosi, kodėl tie „mažiukai" vis 
nerimsta. Vieni su užuojauta, o 
kiti net su panieka į mus ir į 
mūsų diplomatiją žiūrėjo. Prieš 
kelerius metus netikėjome, kad 
sulauktume plevėsuojančios tri
spalvės prie tų rūmų. O dabar 
tai jau įvykęs faktas. Jau esame 
..laisvi — tarpe laisvųjų", tik, 
žinoma, ta mūsų ..laisvė" dar 
labai ribota. Esame, kaip smilga 
prie kelio, kuri nuo kiekvieno 
vėjelio pūstelėjimo svyruoja. 

Anicetas Simutis diploma

tinėje tarnyboje jau 55 metai, iš 
kurių beveik 51 m. rezis
tencinėje diplomatijoje. Ar tai 
nebus savos rūšies rekordas? Jis 
buvo išlikęs vienintelis Lietuvos 
kar jeros konsulas . Tikrai 
reikėjo daug nervų ir kantrybės 
tiek metų ištesėti. Už tą savo 
pasiaukojimą po 55 m. tarnybos 
jis pelnytai pakeltas pirmuoju 
Lietuvos ambasadoriumi prie 
Jungtinių Tautų. Čia neuž
tenka vien mūsų džiaugsmo, bet 
reikia ir mūsų paramos. Reikia 
suorganizuoti ambasadą, kuriai 
reikia patalpų, įrengimo ir 
štabo. Gerai padarė Tautos fon
das tam tikslui paskirdamas 
100,000 dol., bet tai yra tiktai 
pradž ia . Iš Lietuvos bent 
artimiausioje ateityje žymesnės 
finansinės paramos negalima 
tikėtis. Tad čia yra geras būdas 
Lietuvai padėti, kadangi ne tik 
padėsime, bet ir žinosime, kur 
tie pinigai nueina. 

Pasauliui Lietuvą pripažįs
tant ir mezgant ryšius, mūsų 
pasiuntinybės ir konsulatai ne
bebus tik „popierinės" įstaigos. 
J a u jos turės pilna žodžio 
prasme tas pareigas atlikti. Tad 
nebeužteks savo asmeniškų re
zidencijų. Atvažiuojantieji pa
reigūnai irgi norės, kad būtų 
tinkamai priimti. Tik gal nė 
vienas iš jų neatvažiuos su 
čekiu. Reikia numatyti, kad 
pirmaisiais metais išeivija turės 
s t ip r i au pa remt i . Tad. 
vykdydami paramą, turime šio 
re ika lo neužmi r š t i , kad 
ne l ik tumėm su tuščiomis 
kišenėmis stovėti. Reikia at
siminti, kad mūsų kišenės turi 
dugną, tad negalime abiem 
rankom į visas puses žarstyti. 

Mūsų diplomatija, kuri išlaikė 
Lietuvos valstybingumo mintį, 
yra mūsų bendrakeleivė. Ji su 
mumis džiaugėsi ir kartu var
gus kentėjo, tad bendri pergyve
nimai mus tampriai surišo. Yra 
sakoma, kad „labdarybė turi 
prasidėti nuo savo aplinkos". 
Tad pirmiausia mes ir turime 
pasirūpinti tais, kurie yra ar
č iausia i mūsų. Kanados 
lietuviai žada pirkti ambasadai 
rūmus Briuselyje, kadangi ten 
Vakarų Europos nervų centras. 
Sekant jų pavyzdžiu, mums 
re ikė tų pas i rūp in t i dviem 
ambasadom (Washingtone ir 
New Yorke) ir dviem konsula
tais. Su laiku New Yorke turės 
būti irgi paskirtas konsulas, ka
dangi A. Simutis jau paskirtas 
aukštesnėms pareigoms. O 
Lietuvai išeinant į pasaulinę 
rinką, New Yorkas, savaime 
aišku, turės svarbią reikšmę. 

Jeigu mes tik šiuos reikalus 
paremsime ir tai jau būtų labai 
didelė parama Lietuvai. Lietu
vai atstovauti ir už ją kalbėti 
turi diplomatai, o ne turistai. Ir 
mes ž inotumėme, kur iam 
tikslui mūsų aukos būtų panau
dotos. Aplamai, pasaulyje yra 
vadovaujamasi tokiu principu, 
galbūt, pasakyčiau, yra gamtos 
dėsnis. Kad pinigai eina ten. 
kur gal ima jų t a m t ik ra 
kontrolė. Bent dabartiniu metu 
to nėra. Išeivija neturi teisės į 
pilietybę ir į įvykių kontrolę. O 
jos mintys — net nepagei 
daujamos. Tegalime būti tik 
finansuotojai ir įvykių stebė
tojai. Tad, stebėdami įvykius. 
matome, kaip būriais po visą 
pasaulį važinėjama. Todėl nėra 
noro vien tiktai turizmą finan
suoti. J . Z. 

NAUJASIS LIETUVOS SAUGUMAS 
Pasikalbėjimas su Zigmu Vaišvila 

Mažieji žmonės prigeria ne
laimėje, didžiosios asmenybės 
pakyla aukščiau. 

W. Irvinu 

Motina, re ikia bučiuoti 
kiekvieną žemės pėdą. kurią 
yra palietusi tavo koja. 

H. Heine 

Lietuvos Respublikos vice
premjeras Zigmas Vaišvila 
spalio pradžioj buvo paskirtas 
Lietuvos saugumo viršininku. 
Jo pareigos apima teisėsaugos 
institucijas, policiją, krašto 
apsaugą ir vidaus saugumą bei 
aplinkos apsaugą. Šis pasikal
bėjimas vyko Vilniuje. 

R. Razgaitienė: Sveikinu su 
naujom pareigom, ką tik nese
niai įgytom... 

Z. Vaišvila: Dėkui už sveiki
nimus, bet reikia ir užjausti... 

R. Razgaitienė: Tikrai. Jums 
pareigų dabar nepaprastai 
daug, bet manau, kad jos visos 
reikalingos. Ar galėtumėte 
pasakyti, koks bus naujasis 
Lietuvos saugumas? 

Z. Vaišvila: Labai norėtųsi, 
kad istorinė pamoka būtų 
mums visiems rimta pamoka, 
nors yra nežmoniškai sunku. 
Mes esame žmonės su sunkiu 
palikimu ir puikiai suprantam, 
kad mūsų visuomenė nepasikeis 
nei per metus, nei per kelerius 
metus. Bet, kalbant apie šitą 
instituciją, aišku, būtina kuo 
greičiau ir kaip galima tiksliau 
apibrėžti įs tatymiškai jos 
veiklą. Deja, dar valstybės 
saugumo įstatymas nėra priim
tas, nors ir ne viename įsta
tyme ir kitame normatyviniame 
dokumente šita institucija jau 
figūruoja ir dirba. Na. jeigu jau 
lėmė likimas vadovauti šiam 
departamentui, labai norėtųsi, 
kad jis netaptų jokios grupuotės, 
nei kokios politinės jėgos ar 
pseudopurtijos įrankiu, o būtų 
tiesiog valstybės įrankis kovai 
už jos pačios saugumą ir prieš 
tuos, kurie suinteresuoti nu
versti valstybę. Nu. o šiaip, 
turėtų būti taip. kad tas. kas 
nepažeidžia įstatymų, neturėtų 
bijoti tokios institucijos. Mes 
viską padarysime, kad būtų 
toks departamentas ir tokia 
tarnyba. 
R. Razgaitienė: Kai perėmėte 
saugumą*, ar radote, kad archy
vai buvo daugiausia pilni ar kad 
buvo dalis išvežta, sudeginta? 

Z. Vaišvila: Didžioji dalis sau
gumo komiteto archyvų dar pra
ėjusių metų pradžioje buvo iš
vežti į Rusiją. 

R. Razgaitienė: Jūs pats tuo 
metu dar bandėte saugoti do
kumentus, kad neišvežtų... 

Z. Vaišvila: Taip. tuo metu 
buvo įvairių neramumų, inci
dentų, įvykių, bet. deja. išvežė. 
Ir be jokios abejonės, mes 
reikalaujame, kad jie būtų 
grąžinti, tačiau ne viskas taip 
paprasta. Labai norėtųsi pirma 

RASA RAZGAITIENĖ 
čia padaryti tvarką, t.y. invento
rizuoti, sužinoti, ką mes turime, 
ir užtikrinti laikomų doku
mentų apsaugą. Tuomet, toliau 
sužinojus Maskvos laikomų 
dokumentų saugojimo sąlygas, 
būtų galima jau aiškiau ir kon
krečiau šnekėtis su Maskva dėl 
kitų archyvų dalie< sugrąži
nimo. Iš principo jie -atinka juos 
sugrąžinti, bet jiems dabar 
savaime aišku rūpi žmonių, dir
busių toje sistemi e likimas. 
Jiems rūpi, kad su jais nebūtų 
susidorojama linčo teismo for
ma, neištyrus reikalų ir pan. 
Tas rūpestis suprantamas. Ypač 
po rugpjūčio įvykių, mes turime 
tokių, kurie šaukia, kad šluoti 
reikia visus iš eilės, bet 
nevisada yra aišku, kas tas šau
kiantis yra ir kokie io tie tikrie
ji tikslai. Todėl dabar yra psi
chologiškai labai sunkus laiko
tarpis. Beje, ir viena iš tokių 
buvo priežasčių, dėl kurių aš su
tikau vis tiek užimti šį postą, 
nors krūvis darbų ir taip didelis, 
buvo todėl, kad nebūtų tokių 
neapgalvotų ir visiškai neargu
mentuotų reikalavimų išvaikyti 
viską, paleisti, duoti bet kam 
papuolus išformuot; saugumą ir 
panašiai. 

R. Razgait ienė: Koks yra 
Jūsų pirmas uždavinys? 

Z. Vaišvi la : Nu. tai čia 
visiškai nauja institucija, kur 
pradedama kurti nuo nulio. Mes 
pakeitėme vadovus ir pra
dedama žiūrėti, kokie žmonės 
dirba ir kaip dirbama. Po 
trupučiuką dabar plečiamės, bet 
ne daug, nes dar ir patalpų 
neturime, o tikrai šitame pa
state nedirbsime. Su senu 
saugumo komiteto pastatu ir vi
somis tomis problemomis dar
bas bus labai ilge.; ir ne viene
rių metų, ypač tų archyvų ir 
visų dokumentų studijavimas, 
jų galų gale surūšiavimas. suin
ventorizavimas, išskirstymas. 
Specialistai turi dirbti, teisėsau
gos institucijos tokios, kaip 
prokuratūra, visų pirma, gal ir 
speciali Aukščiasiosios tarybos 
deputatų komisija kurs specia
lias grupes tam, kad ištirtų šitą 
veiklą. Tikrai mes dar neži
nome, kiek ten ir ko yra. Bet 
žinome, kad pagrindiniai doku
mentai jau yra iškeliavę į Mask
vą. 

R. Razgaitienė: Ar kai kurie 
dokumentai buvo sudeginti ar 
sumalti? 

Z. Vaišvila: Sunku dabar pa 
sakyti , koks l ikimas tų 
dokumentų, kurie buvo perkelti 

į Rusiją. Turime žinių, kur jie 
yra. Dalis yra Maskvoj, dalis ne 
Maskvoj, ir reikalaujame, kad 
būtų jie mums parodyti, bet kol 
kas, deja, dar nepavyksta. Na,o 
tomis dienomis, kai baigėsi 
pučas ir prasidėjo saugumo 
komiteto padalinio Lietuvoje 
likvidavimas, aišku, naudo
damiesi paskutinėmis minu
tėmis, valandomis, kai kas 
puolė deginti dokumentus ir 
juos naikinti. Buvo įvairių nesu
sipratimų tame tarpe ir čia 
Vilniuje. Nors turiu pasakyti, 
kad buvo ir priešingų nesusipra
timų. Kai kurie taip sąlyginai 
pavadinkime asmenimis iš 
mūsų oficialių struktūrų parode 
iniciatyvą irgi gal ir. sakykim, 
gerų norų vedami, bet vis tiek 
praktiškai padarė nusikaltimą, 
pagrobdami dokumentus, ir da
bar kiekvienu atveju reikia 
aiškintis, ar jie gelbėdami emė 
ar jie turėjo tam tikrą intenciją. 

R. Razgaitienė: Teko vakar 
jūsų saugumo kambariuose.. 

Z. Vaišvila: Ten jau ne mūsų 
saugumo rūmai... 

R. Razgaitienė: Gerai. Teko 
buvusiuose komunistų saugumo 
rūmuose matyti medžiagos apie 
buvusius Lietuvos partizanus, 
nuotraukas, kai kurias suplėšy
tas, dokumentus ir panašiai. Tai 
nepaprastai didelis turtas Lietu
vos istorijai. Ką Jūs žadate su 
tais dalykais daryti? 

Z. Vaišvila: Čia pirma mūsų 
teisėsaugos institucijoms, o po 
to specialistai, mūsų archivarai. 
istorikai turi juos studijuoti, 
nagrinėti ir tirti. Aišku, kad tas 
archyvas ir nukentėjęs, vis tiek 
yra savotiškas lobis ir darbo la
bai daug. Svarbiausia, kad 
mums užtektų kantrybės ir iš
tvermės visa tai padaryti tvark
ingai, be jokių aistrų, emocijų, 
nes gali būti ir dokumentų tyčia 
paliktų. Negalima daryti jokių 
išvadų, neatl ikus kompe
tentingų tyrimų. Nesinorėtu, 
kad mus ištiktų, pavyzdžiui. 
Rytų Vokietijos likimas, kur jau 
nebežinai, kas ką kaltina ir kas 
iš tikrųjų kaltas. O šiaip tai 
lobis yra. bet ir pavojingas kar
tais. 

R. Razgaitienė: Koks būtu 
Jūsų dabartinis didžiausias rū
pestis? 

Z. Vaišvila: Didžiausias ir at
sakingiausias darbas dabar yra 
ir kaip tik susijęs su krašto sau
gumu. Didelį rūpestį kelia ir 
pradžia lemiamo etapo visu tu 
ekonominių reformų, privati
zavimo, kur viskas jau įsibėgėję 
Teisėsaugos reforma trupučiuką 
atsilieka nuo ekonominės, nebe-

Zigmas Vaišvila. Lietuvos Respublikos vicepremjeras ir Saugumo depar
tamento viršininkas. 

spėja pasivyti. Aukščiausiojoj 
taryboj įstatymai ne taip grei
tai priimami kaip norėtųsi ir. 
deja. nesusipratimų ir bėdų yra 
daug. Bet be jokios abejones, tei
sėsaugos sistema yra labai at
sakingas baras, todėl, kad tai 
negalima sukurti per vienerius 
ar kelerius metus ir nepakeisi 
žmonių per dieną. Tenka ir su 
daug kuo iš senų kadru dirbti, 
tenka ir juos keisti. 

R. Razgaitienė: Jūsų nuo 
monea koks turėtų būti Lietuvos 
Respublikos aukščiausias pri 
oritetas? 

Z. Vaišvila: Kuo greičiau 
vykdyti ekonominę reformą ir 
privatizavimą. Jau mes visi ma
tome puikiai per šiuos pasku
tinius kelerius metus kokia ka
tastrofa artėja, j e i . u mes 
nesikeisime. Ir tai. kad mes 
esame priekyje, lyginant su 
Tarybų Sąjunga, duoda mums 
didelį šansą išsikapstyti iš tos 
baisios duobės. Prasidėjo priva
tizavimas, nors labai sunkiai 
vyksta. Vietose savivaldybės 
trukdo. Pr ivat izavimui jie 
nenori traukti objektus j priva
tizavimo sąrašą. Tenka juos 
spausti, barti, raginti ir geruoju 
ir bloguoju. Bet žmonės jau pa 
juto galimybes. Dabar svarbu 
nesustoti. Jeigu lyginsimos <u 

kitomis Rytų Europos valsty
bėmis, su Čekoslovakija ar 
Vengrija, kurios sąlyginai lais
viau gyveno, tai vaizdžiai pama
tysime, kiek mums daug ką 
reikia iš naujo kurt i . Mums 
reikia kurti sienų apsaugą, poli
ciją, krašto apsauga, politines 
struktūras ir dar tuo pačiu 
turime daryti ekonominę re
formą... Tebeturim tą pačią 
valiutą kaip Tarybų Sąjunga, 
tuos pačius rublius, ir čia iš kar
to mes susiduriame su dirbtinė
mis bėdomis Negalime laisvai 
varžytinėse pinigus pardavinėti, 
jų neribojant arba neįvedant 
kokių dirbtinių kliūčių. Neaiš
ku, kas gali pinigus nupirkti , ir 
neaišku, iš kur tų rublių gauti 
popierinių. Daug kas yra dirb
tina, bet vis tiek tikime, kad jau 
kitais metais gyvensime su savo 
valiuta. 

R. R a z g a i t i e n ė : Ar j ū s 
pramatote. kada jvesite litą? 

Z. Vaišvila: Čia techniškai 
jau baigiama ruoštis tam. Bet 
klausimas yra paruošti visus 
žmones ir sulaukti palankaus 
laiko politiniuose santykiuose 
su rytais. 

R. Razgai t ienė: Ar Lietuva 
planuoja parduoti bonus? 

Z. Vaišvila: Galbūt lakštais 
'Nukelta į 4 psl.i 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 

19 
— Nevisai... Už mokytojavimą nieko nemoka... 

Bent labai mažai. O mamytei labai sunku vienai 
uždirbti pragyvenimui... Aš su Arūnu dar turim 
mokytis... Bet vasara aš noriu gauti kur nors darbo, 
kad galėčiau mamai padėti. 

— Tai gera mergaitė! Šiūr! Mamai reik padėt! 
— Dabar tas tėvelio prašymas... Mamytė visai 

neturi iš ko jam tu medžiagų nupirkti... Dėl to ir neiš-
siunčia to siuntinio iki šiol... 

— Naje! Ar aš nesakiau? Iš kur galės? Juk Am* rike 
tik pradėjo naują gyvenimą! 

— O gal tu. Antanai, galėtum jai paalpinti? teta 
Anelė jau žino visą reikalą. 

Aušros akys nušvito. Ji jau užvedė savo gimines 
įjos norėtąjį kelią, todėl dabar jau nutyla ir dėde su 
teta perima reikalo svarstymą. Prislopintais balsais 
juodu angliškai tariasi kaip geriau ir patogiau nežy
miai padėti savo giminaitei. 

— Ale tik tu nieko mamai nepasakok, kaip mes 
čia... 

Antanas Padegimas tapšnoja Aušrai per petį. 
Tarytum užtikrindamas savo sandėrį su ja. Slaptas 
posėdis baigtas, todėl kalbos vėl pagarsėja. Jos sukasi 
apie buto privalumus ir patogumus, apie baldus. >pie 
padėtį miesto rajone ir apie kitus bendrinius reikalas. 
Per indu barškėjimą Birutė virtuvėje jų kalbu negirdi, 

j Aušra tik dabar pasigenda Arūno ir išsikviečia jį iš mie

gamojo, kur jis buvo įkibęs į laikraštines karikatūras, 
vadinamas ,.komikais". 

— Eik dabar tu pašnekėk su jais! 
— Nenoriu... 
— Aš turiu mamytei padėti. Jeigu neisi, tai pasaky

siu mamai, kad tu skaitai ..komikus". 
Arūnas nenori nustoti ..komikų", todėl paklūsta 

šantažui, pakyla ir eina į svetainę. Dėdė jį tuoj ima 
klausinėti apie mokslą, sportą ir draugus. Tuo tarpu 
Aušra nubėga virtuvėn. 

— Gal tau padėti, mamyte? 
— Ne, aš jau pati pabaigsiu. Jau baigiu sušluostyti. 
— Dabar ten jie su Arūnu kalba... 
Aušra vis tiek paima kitą sausą rankšluosti ir su 

vos slepiamu vidiniu džiaugsmu padeda motinai triūs 
tis. Nejunta, kad motina ją nežymiai stebi. 

— Ko tu tokia patenkinta. Aušrele? Ar džiaugiesi, 
kad dėdė su teta aplankė ir su mumis susitaikė? 

— Taip! Labai džiaugiuosi, mamyte! Aš visada 
norėjau, kad mūsų reikalai su jais... mūsų santykiai 
pagerėtų! 

Kai abi baigia darbą ir prisideda prie svečių, šie 
pareiškia norą pamatyti visą butą. Arūnas jau pasi 
ruošęs jiems parodyti. Birutė pati perima vadovo pa 
reigas ir rodo svečiams abu miegamuosius. Viename 
miega ji su Aušra, o kitas skirtas Arūnui. Tačiau dienos 
metu abudu vaikai naudoja Arūno kambarį pamoku 
ruošimui ir kitiems užsiėmimams Todėl ir lova čia 
sudedama ir paverčiama į sofą. 

— Well... Labai dailiai insitaisėt! Ale. kad tie jūsų 
rakandai ..no good"... Gal norėtume naujų, geresnių0 

— Tuo tarpu ir tie bus geri! 
— Well... Birutėle, aš norėč tau padaryt, kaip 

sako.prezenta... ne prezenta. ale vienu žodžiu noriu tau 
padėti. Nepyk, jeigu dėdė tau duos biskutį pinigu . 

— Nereikia, dėde! Aš neblogai dabar uždirbu ir 
galą su galu dar sudariu! 

— Well Tu jau ne^iartačyk. kaip sako! Aš žinau 
ką darau! Ir žinau, kad tau pinigų reikia! Še tau! 

Iš švarko kišenės išsiėmęs pundą pinigų, suveržtų 
gumele. Padegimas neskaičiuodamas padalina į dvi 
apylygias dalis. Paduoda pluoštą banknotu Birutei. 

— Juk visokiu gi reikalu yra... Tu jau pati žinai 
ko tau labiausia reikia... 

Birutes akyse ašaros. Ji nežino kaip dėkoti. Aušrelė 
bučiuoja dėde ir tetą. net Arūną ir motina Tik ji viena 
žino kode! ji taip džiaugiasi, net labiau už motiną... 

Kai Vilainiai ir vėl pasilieka vieni, jų džiaugsmui 
nėra galo Aušra šokinėja. Arūnas dainuoja ir švilpauja, 
o motina vis dar negali suprasti netikėtos ir taip laiku 
atėjusios pagalbos. Vaikai suskaičiuoja net virš dviejų 
šimtu doleriu 

— Tokia krūva pinigų! 
— Pirmiausia reikia išsiųsti tėveliui siuntinį! 
Aušra už motiną nusprendžia svarbų reikalą. 
— Taip! Rytoj pat eisiu i krautuves paieškoti 

medžiagų' 
— Ir aš eisiu kartu! Gerai, mamyte? 
Čirškėjimas prie durų nutraukia visų džiaugsmą. 

Naujas ir labiau kasdieninis svečias įžengia į butą. 
Albertas Martulis tuoj pat įsijungia j bendrąjį džiū
gavimą. Kai jam atskleidžiama ilgai nuo jo slėptoji 
žinia apie Stepo Vilainio atsiliepimą iš anapus 
geležinės uždangos, jis lyg apsiniaukia, bet tuoj pat 
susivaldo, surimtėja ir lyg kiek nuliūsta Birute jun
ta, kad jam nemalonu, jog jis paskutinis sužinojo 
teisybę. 

(Bus daugiau) 
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PRANEŠIMAI VLIKO SEIME 
JURGIS JANUŠAITIS 

Vliko tarybos pranešimą skai
tė pirmininkas Grožvydas La
zauskas, kuris yra taip pat ir 
Altos pirmininkas. Jis savo 
kalboje pažymėjo, kad tarp 
Vliko tarybos ir Altos vyko il
gametis ir glaudus bendradar
biavimas. Altą ankstyvesniais 
laikais rėmė Vliką finansais, 
o vėliau, Altos pajamoms suma
žėjus, Vlikas rėmė Altos poli
tinę veiklą irgi finansais. Sa
vo žodyje jis išryškino ir Altos 
pirmąsias pastangas Lietuvos 
laisvės kovoje. 

Gana ilgą, išsamų pranešimą 
apie ilgalaikę Vliko veiklą 
skaitė Vliko valdybos pirmi
ninkas dr. Kazys Bobelis. Savo 
pranešime jis išsakė Vliko įkū
rimo, dar Lietuvoje, istoriją, jo 
veiklą karo metais pogrindyje 
Lietuvoje, vėliau Vokietijoje ir 
ilgiausiai JAV-bėse. Suminėjo 
visą eilę buvusių Vliko pirmi
ninkų, tačiau kažkodėl vis tik 
nutylėjo jų keletą, jų tarpe 
nepaminėjo daugiau kaip de
šimtmetį Vlikui vadovavusio 
dr. Kęstučio Valiūno. Istorijai 
tai buvo būtina, nežiūrint, kad 
dr. K. Valiūnas yra pasisakęs 
kietokai apie Vliko veiklos 
ateitį. Suminėjo visą eilę radijo 
valandėlių, tačiau nepaminėta 
seniausioji radijo valandėlė 
Chicagoje, nors ir ji yra gar
sinusi Vliko veiklą. 

Išsamioje Vliko veiklos 
apžvalgoje dr. Kazys Bobelis 
palietė daug Vliko veiklos perio
dų. Citavo eilę paskelbtų Vliko 
veiklos tęstinumo deklaracijų, 
datomis suminėjo Vliko daly
vavimus tarptautinėse konfe
rencijose, r a š y t u s memo
randumus, įsteigtas Vliko atsto
vybes Argentinoje, Brazilijoje, 
Venecueloje, Prancūzijoje, 
Vokietijoje, Anglijoje, Kanadoje 
ir Australijoje. Palietė san
tykius su kitomis organiza
cijomis. Paminėjo PLB ir LB 
konferencijas politinei veiklai 
suderinti, tačiau susitarimai 
buvę nesėkmingi ir apie PLB 
valdybą nieko gero negalįs 
pasakyti. 

Vlikas, ypač pastaraisiais 
metais, išvystė gana aktyvią 
veiklą, dalyvavo įvairiose tarp
tautinėse konferencijose, dele
gacijoms į te ikdavo memo
randumus. Ypač našiai atsto
vauta Lietuvai Europos parla
mente. Atmetė kaltinimus kriti
kų, kritikavusių Vliko vado

vybę už pasirašymą drauge su 
komunistais deklaracijos Lietu 
vai laisvėjant ir už sveikinimą 
nuo Maskvos atsiskyrusios 
Lietuvos Komunistų partijos 
sekretoriui A. Brazauskui. 

Vliko veikloje buvo ryškios 
pastangos įtaigauti JAV ir kitų 
valstybių vyriausybes nepri
pažinti Lietuvos okupacijos bei 
pripažinti Lietuvos demok 
ratine vyriausybę. Tarp kita ko 
pažymėjo, kad nežiūrint šaltų 
santykių, vis tik Vlikas esąs 
parėmęs finansiškai ir PLB 
veiklą. 

Savo pranešime įsakmiai 
pažymėjo, kad Vlikas savus 
įsipareigojimus yra atlikęs, kad 
Vliko politinė veikla yra baigta, 
kad yra susitarta su Lietuvos 
respublikos vyriausybe dėl 
archyvų ir fondų perdavimo 
Lietuvai. Kvietė vieningai dirb 
ti Lietuvos gerovei ateityje. 
Padėkojo lietuvių išeivijai už 
paramą Vliko darbams. 

Neįmanoma detaliai analizuo
ti trumpame reportaže išsamaus 
Vliko pirmininko dr. K. Bobelio 
pranešimo. Daugelis suminėtų 
Vliko darbų išeivijos lietuviams 
yra žinomi iš spaudoje skelbtu 
pranešimų. 

Tautos fondo tarybos prane
šimą padarė pirmininkas Jurgis 
Valaitis. Tautos fondas esąs 
a t sk i ras ir niekam nepri
klausąs, veikia savarankiškai. 
Jis įkurtas prieš trisdešimt 
metų. Telkia lėšas Vliko veiklai 
finansuoti. Tautos fondą rėmė 
lietuviškoji išeivija, buvę 
sutelkta milijoninės sumos, 
tačiau Vliko veikla pareikalavo 
ir didelių išlaidų. Tautos fondo 
ateitis priklauso nuo šios or
ganizacijos ir šio seimo 
sprendimų. Vlikui ba igus 
veiklą, Tautos fondo paskirtis 
įgauna naują pobūdį, tad reikė 
sią persiorganizuoti iš pagrindų, 
tačiau po Vliko kepure juk 
veikia dar kel i sk i r t ingų 
paskirčių fondai. Atrodo, kad 
veikla pers iorganizavus 
būsianti tęsiama ir t-irės būti 
at l ikti aukotojams duoti 
įsipareigojimai (testamentai, 
palikimai, negrąžinamos 
paskolos už procentus) ir t.t. 
Kvietė seimą rūpes t ingai 
nagrinėti šias sudėtingas pro
blemas ir rasti geriausius spren
dimus. Tautos fondo valdybos 
pirmininkas Aleksandras 
Vakselis suglaustai papasakojo 

(Atkelta iš 3 psl.) 

LIETUVOS 
SAUGUMAS 

vadinsis. Vyriausybė jau šį 
reikalą svarstė ir Aukščiausia 
taryba galvoja greitai svarstyti. 
Tai ir būtų tokios tiesioginės 

pagalbos išraiška žmogaus, 
kuris bent simboliškai pasiryžęs 
padėti Lietuvai atsistatyti. 

R. Razgaitienė: Kaip išei
vijos lietuviai galėtų prisidėti 
prie krašto atstatymo proceso? 

Z. Vaišvila: Labai trūksta 
mums dabar specialistų. Mes 
dabar perėmėme laivyną, avia
ciją, geležinkelį ir praktiškai 
neturime dokumentų reglamen
tuojančių jų veiklą, kurie ati
tiktų tarptautinius standartus, 
kad mes galėtumėme įstoti į 
įvairias organizacijas ir daryti 
sutartis su valstybėmis. Užgriu
vo darbai politiniai, santykių 
sudarymas su kitomis valsty
bėmis. Kiekvienoj srity reikia 
atskirų susitarimų, ir tas srau
tas yra milžiniškas. Reikia 
organizuoti, kurti mūsų banko, 
finansų sistemą. Vis matome, 
kad trūksta žmonių. 

Būkime atviri, ne visi čia 
tomis reformomis tiki ir jas 
skatina. Kai kas siekia politinio 
revanšo iš senųjų jėgų. ir norė
tųsi, jeigu kas gali atvykti savo 
patarimu, kad ir trumpam 
laikui, mes jų labai lauktu-

CLASSIFIED GUIDE 

mėme. Mes Lietuvoj jau turime 
tokių pirmųjų kregždžių ir mes 
mokomės vieni iš kitų. Tokių 
žmonių, pagalbininkų labai 
reikia. Džiugu, kad ir jaunimas 
yra atvykęs iš už anapus Atlan 
to nuo pat pradžios, nuo kovo 
11-tosios ir dirba tiek Aukščiau 
šioj taryboj, tiek vyriausybėj. 
Tokios paramos reikėtų. Nu. ir 
be jokios abejonės, išeivija 
turėtų judinti, krutinti mūsų 
bendrą reikalą visuose 
kraštuose, agituojant ir ieškant 
kontaktų, ieškant kapitalo, kurj 
mes galėtumėm importuoti i 
Lietuvą, kuris padėtu mums 
atsistoti ant kojų. 

Labdaros siuntos iš Amerikos 
yra labai naudingos, ypač dabar 
tuo laiku, kai savaime nutrūks 
ta kai kurie ekonominiai ryšiai, 
jie persiorganizuoja, keičiasi 
Visoje Rytų Europoje nuosmū 
kis jaučiasi ir yra visuotinės 
deficito sąlygos, nes vyksta eko 
nominė reforma. Čia daug ir 
šnekėti neverta, nes visiems yra 
aišku, ką reiškia tokia parama, 
kokia gauname iš New Yorko 
Lietuvių Katalikų Religines Šal 
pos ir kitu įstaigų. Tiek vais 
tų, tiek kitokių siuntų, tame 
tarpe ir istorijos vadovėlių ir 
knygų, kurių daugumą mūsų 
iki šiol nebuvome matę ir apie 
kurias net nežinojom, yra 
nepaprastai naudinga ir reika 
linga. 

HEALfeSTATE REAL ESTATE 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, MA 
MIRĖ A.A. ONA KERŠIENĖ 

Lapkričio 15 d. skausmų 
išvarginta Šv. Vincento ligoni
nėje mirė Ona Keršinė, 86 metų 
amžiaus. Velionė, gimusi Wor-
cestery. čia išgyveno iki mirties. 
Buvo baigusi Commerce High 
School. Visą gyvenimą priklau
sė Šv Kaz imie ro l ie tuvių 
parapijai ir buvo pavyzdinga jos 
narė. 

1926 m. Onutė Anušauskaitė 
ištekėjo už Antano Keršio. 
Ne t rukus j ie t apo mais to 
produktų krautuvės savininkai. 
Po poros metų jų džiaugsmui 
gimė dukrelė Olgutė. 

1930 m. išrinkta Lietuvių 
Labdaringos dr-jos finansų sek
retore. Jai patikėtas pareigas 
atliko rūpestingai, kruopščiai, 
nors turėjo nemažai savo šeimos 
darbų ir rūpesčių. Gražus sugy
venimas ir tarpusavio meilė 

šeimoje padėjo nugalėti visus 
sunkumus. Gražų Keršių šei
mos gyvenimą sukrėtė didelis 
skausmas, 1943 metais mirus 
Onutės mylimam vyrui An
tanui. Pasiliko su dukrele Olga, 
bet nepalūžo dideliame netek
t ies skausme. Pasitikėjo Aukš
čiausiojo globa. 

O. Keršienė priklausė ne vien 
Lietuvių Labdaringai, bet ir ki
toms Šv. Kazimiero parapijoje 
veikusioms draugijoms, o jų 
buvo apsčiai: Šv. Onos, Marijos 
Vardo. Lietuvos Vyčių 26-ta kp. 
ir kitos. Visose buvo ne tik 
aktyvi, bet kai kurių valdybose 
ėjo įvairias pareigas. Nuošir
di rėmėja ir geradarė lietuvių 
pranciškonų vienuolijos. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo seselių 
Putname. Priklausė ir šios vie
nuolijos Gildijai. Seselės atsi
sveikinimui su Onute atsilankė 
į Jono Kazlausko laidotuvių 
namus, o kitą dieną dalyvavo 
pamaldose Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje 

Praėjusių metu pabaigoje O. 
apie valdybos darbus. Pažymėjo, 
kad j k u r t a s Vliko veiklai 
finansuoti. Dabar yra daugiau Keršienė pasitraukė iš Lietuvių į e l e g a t 

negu 2.500 aktyvių narių. 
Seimo dieną fondų sąskaitose 
2,508.401 dol. Tautos fondo 
raštinė veikia 5 dienas. Dirba 
vienas apmokamas pilno laiko 
tarnautojas ir dalį laiko du 
pagelbininkai. J is manąs, kad 
veiklos greitu laiku nebūsią 
gal ima s u s t a b d y t i . Vlikui 
veiklą užbaigus, likusios lėšos 
apie 2,500,000 dol. turėtų būti 
p inaudo tos pagal Lietuvos 
vyriausybės patvarymus. Nors 
veikia savarankiškai , tačiau 
yra žinoma, kad Vlikas turi 45 
sprendžiamuosius balsus, taigi 
praktiškai Vlikas gali lemti ir 
sprendimus. Iš valdybos pirmi
ninko Aleksandro Vakselio 
pateiktos apyskaitos matyti, 
kad fondų balansas seimo dieną 
buvo toks : T a u t o s fondas 
ope ra tyv in i s 518,418 dol.. 
Laisves iždas - 1.651.911 dol.. 
abinaudės sutartys <Charitable> 
153.988 dol. Pa t ikė t in io 
sąskaitos 278,092 dol. Iš viso 
fonduose 2.603,387 dol. Per šių 
metų 9 mėn. gavo pajamų iš viso 
178.603 dol. Per tą laikotarpi 
išleista Vliko uždaviniams vyk 
dyti 220,705 dol. Tautos fondo 
aukų telkimo išlaidos 43.907 
dol. Kitos fondo išlaidos 8.226 
dol. Iš viso išlaidu per 9 mėn 
turėta 272.838 dol. Operaty 
vinė- veiklos deficitas 94,235 
dol. 

Didelės išlaidos yra tarnauto 
jų atlyginimai 55.780 dol. Vliko 
raš t inės i š la ikymas 31.225 
dol. Eltos biuletenis 59.418 dol. 
Tautos fondo tarnautojams 
algos 32,540 dol. Sužymėjau iš 
apyska i tos t ik s tambesnes 
išlaidas. Kaip matyti, Vliko ir 
Tautos fondo veiklai išleidžiama 
labai didelės sumos. Elta, kaip 
dabar yra . ypač lietuvių kalba, 
savęs nepateisina. Visas tas 
senokas žinias galima skelbti 
spaudoje. 

TF remia Kanados atstovybė. 
Ir šiais metais įteikė čekį TF 
Vliko darbams remti 70,000 dol 
Visų p r a n e š i m a i paruošt i 
kruopščiai. Pranešimai ryškiai 
aptarė Vliko. Tautos fondo 
veiklą. Dėl pranešimų diskusi 
jos tęsiamo* popietiniame seimo 
P'Wf>dyje 

Labdar ingos dr-jos finansų 
raštininkės pa-eigų. Pirminin
kas ir valdybf suruošė jai gražų 

Nuott. A. Stuknio 

globojo. Ant jos rankų mamytė 
ir užmigo amžinu miegu 
lapkričio 15 d. Tai buvo 
sukaktuvinė diena kurią ji prieš 
šešiasdešimt penkerius metus 
priėmė moterystės sakramentą. 

A.a. Ona Keršienė buvo 
pašarvota Jono Kazlausko lai
dotuvių namuose. Daugybė 
žmonių atsilankė paskutinį 
kartą šiame pasauly su a.a. 
Onute atsisveikinti, pasimelsti, 
išreikšti užuojautą dukrelei 
Olgai ir giminėms. Gėlės puošė 
jos karstą. Šeimos pageidavimu, 
a.a. O. Keršienės atminimui au 
kos buvo prašomos skirti Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčiai. 
Lietuvių katalikių moterų 
sąjungos 5-tos kp. narės kalbėjo 
rožinį. Meldėsi ir Lietuvos 
Vyčių 26-ta kp. Iš Putnamo at
vyko prel V. Balčiūnas, kun. J. 
Steponaitis ir seselės. Vakare 
maldas kalbėjo klebonas kun. 
V. Parulis. Lapkričio 18 d. 
velionė buvo atlydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčią prie kurios karstą 
pasitiko Lietuvos Vyčių 26-tos 
ir 116-tos kp. nariai. Sąjungie-
tės ir Lietuvių Labdaros dr-jos 

ės. Žmonių buvo pilna 

A.a. Ona Keršienė 

pagerbimą ir apdovanojo dova
nomis. Pirmininkas K. Adoma
vičius pareiškė: „Iš mūsų tarpo 
pasitraukė ilgametė finansų 
raštininkė Ona Keršienė. Su ja 
man teko pr'•••• •'- 27 metus pradėti 
pirmininko darbą. Ji turėjo 
daug patyrimo tame darbe. 

J i draugija gelbėjo ir finan
siniai. Skolino jai pinigus". Ona 
Keršienė finansų sekretorės 
pareigose išbuvo 60 metų. Ji 
skubėjo į kiekvieną susirin
kimą, posėdi ar kitokius drau 
gijos darbus ir reikalus. Parei
gos jausmas ją vesdavo iš 
namu. nežn: nt koks buvo oras. 
Dukrelė Oiga neikada neatsisa
kydavo vežt i mamytę į Maironio 
Parką. Ji labai mylėjo savo ma
mytę. Jai --usirgus labai per 
gyveno, ligoje kupina meilės šir
dimi dien<>iiis ir naktimis ją 

ATLANTA IMPORT EXPORT 
Džiaugiasi, galėdama pranešti, jog pagerėjus susisiekimui 
su Lietuva, f i rmos klientams išrūpinta nuolaida: 

89 et už svarą, jei siuntinys sveria daugiau, negu 100 svarų, 
99 cr už svarą lengvesnio siuntinio. 

Nuolaic", įsigalioja lapkričio 18 d . , pirmadienį ir tęsis iki 
gruodžio 31 d . 

ATLAN A didžiuojasi, kad š|met turėjo apie TRIS TŪKS
TANČIUS KLIENTŲ, ir visų siuntiniai laimingai pasiekė 
Lietuva Daugiau 100 svarų siuntiniai paimami iš namų. 

č ia taip pat galite pasiteirauti dėl maisto siuntinių 

ATLANTA IMPORT EXPORT, 2719 West 71»t St. , 
Chlcago IL 6 0 6 2 9 . Tai . (312) 434-2121 

GREIT 
PARDUODA 

bažnyčia. 
Šv. Mišias koncelebravo kleb. 

kun. V. Parulis. MIC. ir asis
tentas kun. J. Petrauskas, MIC 
— Lietuvos Vyčių 26 tos kp. dva
sios vadas. Jis pa ska i t ė 
Evangeiją ir pasakė pamokslą, 
kuriame priminė, jog turime 
mirti, kad pasiektume Amžiną 
gyvenimą; mirtis y r a tik 
pradžia niekada nesibaigiančio 
Amžinojo gyvenimo. Dalyvavo 
ir Aušros Vartų parapijos 
klebonas kun. A. Volungis, kun. 
A. Yankauskas ir kun. J. Stepo
naitis. Giedojo vyresnio amžiaus 
žmonių choras, vadovaujamas 
vargonininkės O. Valinskienės. 
Po Mišių sugiedotas Lietuvos 
Vyčių himnas. 

Ilga automobilių vilkstinė pa
lydėjo a.a. O. Keršienės kūną į 
amžino poilsio vietą Šv. Jono 
kapinėse, kur religinį patarna
vimą atliko visi šv Mišias 
koncelebravę kunigai. Palaido
ta Keršių šeimos sklype šalia 
savo vyro Antano. Keršių šeima 
pakvietė visus pietums į Mairo
nio Parką. Dukrelė Olga 
padėkojo visiems giliai susi
jaudinus. Nuliūdime pasiliko 
duktė Olga Keršytė, a.a. O. 
Keršienės brolis A. Anusauskas 
su šeima ir kiti giminės. 

Ilsėkis, mieloji Onute, ramy
bėje gailestingojo Dievo globoje. 
Dukrą Olga nuoširdžiai užjau
čiame ir drauge išgyvename 
sunkiąsias dienas. 

J .M. 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patai ravimas 
• MLS. Kompiuterių ir FA* pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

HELP VVANTED 

LIVE-IN COMPANIONS 
CNA & HOMEMAKER 

Immediate openings Ch;cago. south 
side Billmgual. Slavic he'ptul. EacctetU 
vvages and benefits 

CALL AORIANNF 
(708) 798 8966 

CONCERNEO CARE. INC. 

IEŠKOME NAMŲ RUOŠOS 
DARBININKŲ! 

Darbas pietinėje Chicagos d? 
Reikia gyvent kartu Page:dauj£ • 
mokėtg slavų kalbas Gera a'gi ; • 

Skambint ADRIANNE: 
(708) 798 8966 

CONCERNEO CARE. INC. 

y;e 
kad 

GERA PROGA ĮSIGYTI 
VERTINGAS KNYGAS 

Muz. Alfonso Mikulskio 
kūrybos „Dainos' ' ir gies
mės", antroji knyga „Skam
bėkite kanklės " , Čiurlionio 
ansamblio monografija reda
guota V. Kavaliūno — „Gimto
sios žemės giesmė", jau yra 
išėjusios iš spaudos ir galima 
užsisakyti pas minimų knygų 
leidimo komiteto ižd. O. Joku-
baitienę, 3000 Hadden Rd. , 
Euc l id , OH 44117. t e l . 
216-481 -7161. arba „Drauge", 
4545 W . 63td St. . Chlcago. 
IL 60629 . Knygos dideiio for 
mato. gražiai išleistos, kieti 
viršeliai. Spaudė . .Draugo" 
spaustuvė. Kiekvienos knygos 
kaina 15 dol Su persiuntimu — 
17.50 dol . Illinois gyv. dar pri
deda 1.20 dol. valstijos mo 
kesčio. 

ii 
BE! L BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6529 S. Kedzte Ave. , 

Chlcago, IL 60628 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Narrvj pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuteriu ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir są?; lingas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

ŠIMAITIS REALTY 
v'-. iofas Šimaitis, Realtor 

Irena BHnstrubtana, 
Realtor Assoc 

tJ - vybu. pardavimas Income Ta \ 
5953 S. Kedz l * Ava. 

Tai- 436-7878 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10Jb —20%- 30°/u pig'au mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies » automobilio 
la*5 mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th St re t 

"»! . — (708) 424 -8654 
(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Tunu C hie \gos rrne<-!0 leuj'iną D"tH»ir 
oHiiesty Dirba g-«?'ta>. garantuotai ir sąži-
rangej 

312-77-J-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

_ _ _ _ — — ^ ^ — — — • • 

Rimta l ietuvė kalbanti angliš
kai ieško bet kokio darbo dienos 
metu Te l . 312 -737 -7864 arba 
312 436-6724 

Ar Jūs patenkinti savo drauda Ir 
Investavimais? 
Paskambinki t* Ir palyginkite. 
G.~>l "*•••'> galėsime sutaupyti Įurr>s pinigų 

Ange le K a v a k a s 
(708) 579-5585 
(708) 2 5 7 8652 

1 hePruderrtia! 

NAUJAMETINIAI 
SIUNTINIAI 

„Super -€xpress Vė jas" — 
$1 .25 u? svarą. . .Satelitas" — 
nuo $75 iki $10 ,000 . LITHU-
A N I A N , 2458 W. 69 St . , Chl
cago , IL 6 0 6 2 9 . 

Tel. 312-434 5 6 8 7 

Tremtine — tai vienas paveikshs iŠ labai |«uoSiiios dail. POVILO 
PUZINO monografijos, kuri yra didelio fornvHo ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. K-irtu ir XX atnJi -us Madoną apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų f« -.tiva!y'•• t/>« Ajųceles, 
Calif. ir Grand National Avvard Ajnerikos dailiniikų prrrfi -m'"-je są
jungoje Ne-' Yorko Puiki dovan-i ir rink- '•••nt k' ••• progomis 
įteikti bet kar.i: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su iH-rsiufitimu 
27 dol. Ulsakymus sius1 

DRAIKIAS, 454$ W»M «Ud StreeC, 
ChicaftO, U 9HZZ9 

Illinois gyventojai dar prideda (I 50 v • >.|.,, mokesčio. 

i 

< 



Muz. Vytautas Šiškauskas ir jo sesuo Virginija Kliknienė programos metu 
Martiniąue pokylių salėje 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, Fla. 

G Y V A S M E T I N I S L B 
P O B Ū V I S 

Tradicinis met in i s Lie tuvių 
B e n d r u o m e n ė s S u n n y H i l l s 
a p y l i n k ė s p o b ū v i s į v y k o 
lapkričio 16 d. Šv. Te re sė s 
parap. salėje. Anksčiau t o k i u s 
pobūvius vadindavome geguži
nėmis . Bet , b e n t čia aps i 
gyvenus, dalyvaujant j au šeštąjį 
kartą, įvyksta vis tai spalio, ta i 
lapkričio mėnesį. Todėl ir nebe
sinori gegužine vadint i . 

Prasidėjo ke tv i r t ą vai . p.p. 
Dalyvavo netoli š imto žmonių. 
Jeigu š imtas v ien l ietuvių, t a i 
būtų buvę apie 90 procentų. Bet 
vieną s ta lą užsėdo ar t i t u z i n a s 
mums draug iškų k i ta tauč ių , 
mus l ietuvius ir mūsų pobūvius 
mėgstančių. 

Pobūvį keletu sakinių pradėjo 
LB apyl . v-bos pirm. V y t a s 
Macys. N e s t a n d a r t i n ę m a l d a 
sukalbėjo kun. Leonardas Mus
teikis. J i s sakė , kad Dievui 
tur ime ypa t inga i dėkot i , jog 
L i e t u v a n u s i k r a t ė v e r g i j o s 
pančius. Ir dėkot i už t a i , kad 
šiame graž iame l i e tuv i škame 
telkinėlyje e same kaip seserys 
ir broliai , ka ip viena še ima . 

Visą laiką grojo Alf. Vėlavi-
čiaus p a r ū p i n t a muz ika , t ik 
naujos salės da r nesuregul iuo
t i ke tur i mikrofonai melodijas 
gerokai luošino. Vėliau, ka i du 
mikrofonus išjungė, galėjome 
šokti. 

Šiais meta is daugel i s apy
linkės taut iečių buvo išvykę j 
Lietuvą. Kiti nesenia i sugrįžo. 
Gal todėl ir n e s u s k u b t a pobū 
viui s u o r g a n i z u o t i m e n i n ę 
programėle. 

Daug gyvumo įnešė la imė 
jimų s ta las . Laimingiej i namo 
išsinešė gerų au tor ių knygų , 
vyno butelių ir kitokių ver t ingu 
daiktelių, ku r iuos blogiausiu 
atveju ki ta proga vėl pavers 
„fantais" . Dėl to la imės stalo. 
kaip visada, t a ip ir šį k a r t a 
užvis la imingiaus ia l i eka LB 
apylinkės valdyba, nes ke le t a s 
šimtų dolerių, ta ip r e ika l ingu 
administracinėms išlaidoms, vėl 
papildė jos kasą. 

Va i šėms b a i g i a n t i s , darg i 
turėjome staigmeną. K a i pirm. 
V. Macio žodžiu ir . . I lgiausiais 
me ta i s " pasveikinome deiman
tinį amžiaus jubil iejų šven
čiančią (kaip ka r t a s lapkričio 16 
d. t a s gimtadienis!) Mariją Bal
čiūnienę, ji a n t k iekvieno stalo 
pasta tė po butelį saito š ampano 

Pobūdį rengdami , darbavosi 
visi v a l d y b o s n a r i a i : O n ė 
Adomait ienė. V y t a u t a s Gečas, 
V. Macys ir J u r g i s Savai t is . Bet 
daugiausia darbo šį k a r t ą įdėjo 
renginių vadovė Valė Zuba-
vičienė, kuri . pasitelkusi sau pa
dėjėjas, suruošė pu ik ias vaišes . 

M E T I N I S L B 
S U S I R I N K I M A S 

Paskut in į ka r t ą apie Sunny 
Hil ls r a š y d a m a s , k l a i d i n g a i 

paminėjau, kad met in i s LB susi
r i n k i m a s įvyks lapkr ič io 16 d., 
ka i iš t ik rų jų ši d a t a buvo skir
t a tik ką a p r a š y t a m m e t i n i a m 
pobūviui . 

O me t in i s , v i suo t in i s Sunny 
Hil ls LB a p y l i n k ė s na r ių susi
r i n k i m a s į vyks s e k m a d i e n į , 
g ruodž io 8 d., Šv . T e r e s ė s 
parapijos salėje. Sąmoningai ne
skelbiu va l andos , nes dėl kitų 
organizac i jų s u s i r i n k i m ų ar 
n e n u m a t y t ų k l e b o n o p l a n ų 
tiksli pradžios v a l a n d a bus suži
nota ir pama ldų m e t u paskelbta 
t ik gruodžio pirmąją. 

LB apyl inkė yra v ienin te lė 
visus S. Hil ls lietuvius jungiant i 
organizaci ja . Iš t ik rų jų bent 
90% ją ir remiame, jos pobūvius 
l a n k o m e , jos valdybai r a g i n a n t 
auko j ame Lietuvos r e ika l ams . 
V ien in t e l ė visų m ū s ų yda — 
v e n g i m a s pasidarbuoti valdy
boje. B a i s u ir paga lvot i , kad 
k a d a nors niekas nebenorės į 
va ldybą e i t i ir o rganizuota LB 
a p y l i n k ė nustos egzis tavusi . 
L i k t u m e palaidų av ių banda , 
n e v e r t a vadintis sąmoninga i s 
l i e tuv ia i s . Pagalvokime! 

A l f o n s a s N a k a s 

K E L E T A S ŽODŽIŲ A P I E 
J U B I L I A T Ą R O M Ą Š A T Ą 

J o j u b i l i e j u s — s e p t y n i 
a m ž i a u s dešimtmečiai . Turėjau 
ap ie jį parašyt i anksč iau ir 
p lač iau , k a d dar spėtų k i tų vie
tovių draugai jį l a iku pasvei
k in t i . Kodėl vėluoju i r nepa
ra šys iu išsamiau, t i k aš ir 
Romas žinome. Čia Sunny Hills 
j i s a n t r a s a r t imiaus ias mano 
k a i m y n a s , namas n u o namo 
ap ie pusant ro š imto žingsnių, 
bet komunikuojame dažniausiai 
telefonais . . . 

P a g r i n d i n i u s b i o g r a f i n i u s 
d u o m e n i s nurašau iš LE 37-to 
tomo. 

Romas Algirdas Š a t a s (dabar 
— Shatas) gimė 1921 metų gruo
džio 7 d. Kaune. T e n baigė 
gimnazi ją ir Vytau to Didžiojo 
u n - t e e l e k t r o s i n ž i n e r i j ą 
(diplomas — 1944 metais) . Pasi
t r a u k ę s į Vokietiją, 1946-49 m. 
s tudi jas gilino Tuebingeno un-
t e . E m i g r a v ę s A m e r i k o n , 
1963-72 m. su p e r t r a u k o m i s 

fiziką bei m a t e m a t ^ studijavo 
Alabamos, Colorao bei kituose 
JAV univers i t e tuose Dirbo 
tyr inėtoju J A V arn;:;os labora
torijose, Boeing, Southern Tech
nologies bendrovės- N'uo 1983 
m. buvo Teledyne 3rown Eng. 
bendrovės moksliniu konsul
t an tu . 

K a r t u su koautorium C. A. 
Coul ter 1968 m. išleido knygą 
„Topics in Fie lds and Solids". 
Profesiniuose žurnaluose pa
skelbė 47 straipsni j ; . Turi įgijęs 
aš tuonis J A V patentus. 

Gale šios perdėm kondensuo
tos LE biografijos dar pažymėta, 
kad Lietuvoje buvo rezistencijos 
dalyvis nacių okupacijoje ir po
gr indinio radijo vienas iš kon
s t ruktor ių . Kažkuriam žurnale 
(bene Į l a i s v ę ) teko skai tyt i 
užuominą, jog bū:a ne „vieno 
iš", bet faktino pogrindinio radi
jo k o n s t r u k t o r i a u s Pagal iau, 
kad p a r a š o korespondencijų 
D r a u g u i . 

Kele tą mėnesių su Sunny 
Hills vietove flirtavę iš Huns-
ville, AL Romas iv Gertrūda Ša
tai p a g a l i a u čia apsigyveno 
1989 m. pradžioje Abu įsijungė 
į Šv. Teresės parapijos ir LB 
Sunny Hil ls apylinkės veiklą. 
Romas kur į laiką buvo LB apyl. 
v-bos sekretor ium Užklupus 
d r a m a t i š k i a u s i e m s š io 
š imtmeč io Lietuvos istorijai 

JAV LB „DOVANA LIETUVAI" FONDO 
LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 
1989, 1990 ir 1991 metais 

1. Elektroninėms priemonėms: 
Lietuvos valdžiai, spaudai, Mažvydo bibliotekai, Istorijos ir etno
grafuos muziejui, Vilniaus universitetui. Vytauto Didžiojo universi
tetui, Kauno technologijos universitetui, Vilniaus pedagoginiam in
stitutui, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungai $89,231 

2. Organizacijoms ir institucijoms Lietuvoje: 
Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiui. Kompozitorių sąjungai, Politinių 
kalinių sąjungai, skautams, ateitininkams, sportininkams-buriuo-
tojams, Marijampolės C. Sasnausko muzikos mokyklai, B. Kviklio 
,.Mūsų Lietuva" spausdinimui, restauravimo literatūrai, mokykli
nėms priemonėms, Vilniaus universiteto bibliotekoms knygų 
restauravimui ir, kitiems jo reikalams, Vytauto Didžiojo universi
tetui užsienio žurnalų prenumeratoms, Lietuvos Švietimo minis
terijos leidybos centrui, Lietuvos kompozitorių sąjungai ir Lietu
vos enciklopedijų leidyklai $60,631 

3. Lietuvos prezidento V. Landsbergio vadovaujamų delegacijų 
vizitams JAV-ėse valstybiniais reikalais $52,584 

4 Knygų ir įvairių daiktų konteineriais siuntimui į Lietuvą $50,975 

5. Popieriui A. Šapokos ..Lietuvos Istorijai" spausdinti $50,000 

6 Lietuvos nepriklausomybės reikalų gynimui ir propagavimui 
JAV-ėse: 
Lietuvos sąjūdžio informacijos centrui, Hotline, JAV LB 
Komunikacijos centro skelbimams JAV spaudoje, Lietuvos tele
vizijos reporterio darbų ir priemonių išlaidoms, ruošiant filmą apie 
Lietuvos išeiviją, Lietuvos sportininkų dalyvavimui geros valios 
žaidynėse, demonstracijoms už Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę 

7 Žuvusių už Lietuvos laisvę šeimų paramai 

8 Lietuvių informacijos centrui New Yorke 

9 Lietuvos mokslininkų ir studentų išlaidoms, 

$20,302 
$20,000 
$16,500 

dalyvaujant 
mokslinėse konferencijose užsienyje, bei gilinant studijas JAV-bių 
universitetuose $16,420 
10. Pasaulio lietuvių Kultūros, mokslo ir švietimo centro leidyklai 
Vytauto Didžiojo universitete $15,000 

11 Tarptautinės teisės specialisto S. H. Hough III teisiniams 
patarnavimams Lietuvos vyriausybei $13,291 

12. Lietuvos atstovavimui Helsinkio žmogaus teisių konfe
rencijoje Kopenhagoje ir Paryžiuje, PEN klube ir Ekologinėje 
komisijoje $13,229 

13. A.a. Jurgio Jašinsko palikimas Lietuvai per „Laisvės Varpo" 
radiją $10,620 

14. Lietuvos vaikų gydymui JAV-ėse $7,240 

15. Vaistams ir jų persiuntimui į Lietuvą $6,373 

(Bus daug iau ) 

įvykiams. Romas ja i s dieną ir 
n a k t į gyveno. Buvo atvejų, k a d 
gi l iausiam įmigy v idurnak t i a r 
po vidurnakčio j is skambindavo 
k i t i ems v-bos n a r i a m s , ragin
d a m a s šaukt i posėdį „Lie tuva i 
gelbėt i" . P a n a m a City dienraš
t i s The Nevvs H e r a l d išspaus
d ino Lietuvos re ika lu visą eilę 
akademiška i brandžių jo viešų 
„ la iškų redakcijai", o vieną — 
svečio editorialo te isėmis . 

Sekmadieniais Romą sutin
k a m po pamaldų Šv. Teresės 
bažnyčioje. Šiokiadienius j is lei
džia prie savo kompiuter io ir 
fakso. Kai čia aps igyvenęs dar 
buvo išvykęs į Hunsvi l l ę il
gesniam laikui reikalų tvarkyti , 
buvau paprašytas pa iminė t i jo 
paštą . Kiekvieną dieną dėželę 
r a s d a v a u p i l n ą d e š i m č i ų 
amerikiečių mokslo žu rna lų ir 
gausybės lietuviškos periodikos. 

Iš šių kelių bruožų gal ima 
susidaryt i nuomonę apie Romą 
Ša tą žmogų ir l ietuvį. 

Romui l inkiu da r daugelio 
sveikų metų, naujų moksl inių 
s t raipsnių ir patentų! . . 

A l f o n s a s N a k a s 
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A.tA. 
ZIGMAS 

MIŠAUSKAS 

Gyveno Union Pier, MI. anksčiau Cicero, IL. 
Mirė 1991 m. lapkričio 29 d.. 1:06 vai. p.p., sulaukęs 85 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kaune. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Teofile Mišauskienė 

Gvasdinskaitė. svainis Jonas Gvasdinskas su žmona Stase, 
gyv. New Buffalo. MI ir kiti giminės. 

Velionis buvo tėvas a.a. Raimundo Mišausko. 
Priklausė Lietuvių Bendruomenei, Union Pier, MI. 
Kūnas buvo pašarvotas gruodžio 1 d., sekmadieni nuo 2 

iki 9 v.v. Petkus Butkus koplyčioje. 1446 S. 50 Ave.. Ci
cero, IL. 

Laidotuvės įvyko pirmadienį, gruodžio 2 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto buvo atlydėtas į Šv. Antano bažnyčią. Cicero. IL, 
kurioje 9:30 įvyko gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų buvo nulydėtas i Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuliūdę žmona, sva in is su šeima. 

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

708-652-1003 

A.tA. 
MARGARITA BALČIŪNIENĖ 

Gyveno Chicagoje. Marquette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. lapkričio 30 d.. 11:35 vai. vakaro, sulaukusi 

82 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnėnas Albinas Grubis su 

žmona Aldona, gyv. Toronto, Canada, svainis Vale Balčiūnas 
su žmona Sadie. gyv. Daytona Beach, FL; daug sūnėnų ir 
dukterėčių. 

Velionė buvo žmona a.a. Antano. 
Kūnas pašarvotas antradienį, gruodžio 3 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gruodžio 4 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryt« bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia, kurioje 9:30 įvyks gedulingos pamaldos ui velionės 
siela P> pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines 

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

Nuliūdę sūnėnas , svainis ir jų šeimos. 

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

VILIUI BUNTINUI 

mirus , jo d u k r ą A L D O N Ą , sūnų R A I M U N D Ą su 
šeima bei v i sus a r t i m u o s i u s nuoš i rdž ia i už jauč iame 

Ansas ir Elena Lymantai 
Vilius ir Ada Pėteraičiai 

Mont ' ea l i s , 1991 l apkr i č io mėnuo 

A T N A U J I N A S T O T I 
Šimto metų senumo King Dri-

ve gatvės Chicagos miesto susi
siekimo stotis uždaryta. Joje bus 
p r a v e d a m a s 4 mi l . doler ių 
kainuojantis r emon ta s . 

AŠTUONIOLIKOS METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
PRANAS 
GEDVILĄ 

J a u suėjo a š t u o n i o l i k a m e t ų , ka i n e g a i l e s 
t i n g a m i r t i s a t s k y r ė i š m ū s ų t a r p o m y l i m ą v y r ą , 
b ro l į i r švoge r į , k u r i o n e t e k o m e 1 9 7 3 m . g r u o d ž i o 
8 d. P a l a i d o t a s Šv . K a z i m i e r o k a p i n ė s e . 

J o n e t e k i m a s b u v o m u m s s k a u d u s s m ū g i s , 
k u r i s v i s s k a u d i n a i r s k a u d i n s m ū s ų š i r d i s . 
N i e k a i p n e g a l i m e a p s i p r a s t i s u m i n t i m i , k a d j o 
j a u n e b ė r a m ū s ų t a r p e . Ž inome, k a d jo n i e k u o m e t 
n e u ž m i r š i m e , k a d j i s g y v e n a s u m u m i s , ik i k o l 
m e s s u j u o s u s i j u n g s i m e a m ž i n y b ė j e . 

U ž jo s i e l ą šv . M i š i o s bus a t n a š a u j a m o s Š v č . 
M . M a r i j o s G i m i m o b a ž n y č i o j e 1 9 9 1 m . g r u o d ž i o 
7 d. 7 : 3 0 v a i . r y t o i r k i t o s e b a ž n y č i o s e Č i k a g o j e 
i r L i e t u v o j e . 

M a l o n i a i p r a š o m e g i m i n e s , a r t i m u o s i u s i r 
p a ž į s t a m u s d a l y v a u t i šiose p a m a l d o s e i r k a r t u 
s u m u m i s p a s i m e l s t i u ž a.a. P r a n o G e d v i l o s s i e l ą . 

I l s ė k i s r a m y b ė j e . 

N u l i ū d ę : Ž m o n a O n a i r g i m i n ė s L i e t u v o j e . 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

43.30-34 S. California Avenue 
Telefonai - < 1-312) 523-0440 i r i 1-312) 523-9852 

4605-07 Sou th Hermi tage A v e n u e 
Te le fonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California A v e n u e 
Te le fonas — (1-312) 523-0440 

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. K E D Z I E 
Marquerte Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hvvy. * 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. 

\ larquette Funeral Home 
Z533 VW-t 7Kt Stnvt 

Chicago. Illinois 60621) 
1-(3121-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Rotvrts Road 
IVilos Hills. I l l inois 6046-

708-430-44.55 

Petkus-Butkus Funeral Home 
144h South 5Ml Avonuo 

( kero Illinois f>(V>50 
708-652 -100 3 

L a i d o t u v i ų n a m a i Ch icago j e ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s gal i te p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i M 3 1 2 M 7 6 - 2 3 4 5 

A N T H O N Y B. PFTKLS 
DONALD V PEIKUS 

DON AII> M. PFTKLS 

file:///larquette


DRAUGAS, antradienis. 1991 m. gruodžio mėn. 3 d. 

x S e s e r ų k a z i m i e r i e č i ų 
kop lyč io j e šv. Mišios bus 
trečiadienį, gruodžio 4 d., 7 vai. 
vak., prašant Dievo, kad Moti
na Marija Kaupaitė, Šv. Kazi
miero seserų vienuolijos stei
gėja, būtų greičiau paskelbta 
palaimintąja. Šv. Mišias laikys 
angliškai kun. Joseph Mol iš St. 
Thomas More bažnyčios. Visi 
kviečiami dalvvauti. 

x Advento seminaruose . 
vykstančiuose Šv. Antano pa
rapijoje. Cicero. 111.. sekma
dieniais po 11 vai. lietuviškų 
Mišių šj sekmadienį, gruodžio 8 
d., kalbės teologijos magistrė 
Šv. Rašto žinovė Aldona Zails-
kaite tema: „Gyventi sau ar 
Dievui: iššūkis Apreiškimo 
Jonui knygoje", kaip trys mo
teriški įvaizdžiai toje knygoje 
mus sukrečia, kad rinktumėmės 
gyventi su Dievu, ne bėjo. Visi 
Chicagos ir apylinkių lietuviai 
kviečiami atvykti dalyvauti 
gražiose adventinėse Mišiose, 
jaukioje adventinėje nuotaikoje 
prie kavutės pabendrauti ir apie 
1:15 jau būti laisvi pietums. 

x Fotografas Aleksandras 
Plėnys rodys savo video iš 
keliones Lietuvon ..Kur bėga 
Šešupe". II laida, per Dainavos 
ansamblio vakaronę. Bus pro
gos keliauti per visą Lietuvą, 
nes vaizdajuostėje matysit 
Vilnių. Kauną. Nida. Mažei
kius. Ventos upę. Žemaitijos 
miškus ir kitus Lietuvos vaiz
dus. Vakaronė bus penktadienį, 
gruodžio 6 d.. Jaunimo centro 
kavinėje. Pradžia 7 vai. vak. 
u,x Amer ikos Montessor i 
draugijos metinis seminaras 
įvyks Chicagoje. balandžio 10. 
11. 12 dienomis. Priėjo rengimo 
aktyviai prisidėti pakviestos ir 
lietuvaitės Montessori auklėto
jos. 

x Ričardas Šokas, neseniai 
atvykęs iš Lietuvos. įsijungė į 
Lietuvių Operos vienetą Chica
goje ir jau pradėjo repetuoti su 
choru. Jis 1986 metais yra bai
gęs Lietuvos valstybinę kon
servatoriją, fortepiono ir var
gonų specialybes profesoriaus 
Leopoldo Digrio klasėje. Jam 
baigus konservatoriją, buvo 
suteiktos šios kvailifikacijos: 
v argonų solisto atlikėjo, pianis
to, koncertmeisterio, kamerinio 
ansamblio solisto ir dėstytojo. 
Tais pačiais metais buvo paskir
tas į Lietuvos Tautinę Filhar
moniją kaip vargonų solistas ir 
partijų atlikėjas. Nuo tada pra
sidėjo jo aktyvi muzikinė veikla 
— grojimas Vilniaus. Kauno. 
Klaipėdos, Nidos ir kitų 
Lietuvos miestu koncertų salė
se grojo kaip solistas ir kartu su 
kitais muzikais ansambliuose. 
1987 m. dalyvavo J. S. Bacho 
vargonų festivalyje Kaliningra
de ir su koncertais Rygoje. 
Krokuvoje. Erfurte ir kitur. 

x Lietuviai pas lietuvius! 
„Seklyčios" restorane sveikas, 
geras lietuviškas maistas. Res
toranas atidarąs kiekviena 
dieną nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Salė išnuomojama įvai
riems šeimos ar lietuviškų or
ganizacijų renginiams. Resto
rano pelnas skinamas Vyres
niųjų Lietuvių centro išlaiky
mui SEKLYČIA. 2711 West 
71 st St.. Chicago. IL 60629. 
Telef. 312-476-2655. 

(sk) 

x Madų ir Dainos vakaras! 
Praleiskite įdomų ir malonų 
vakarą su svečiais iš Vilniaus — 
madų salono vedėja Virginija ir 
jos broliu, estrados dainininku, 
muziku Vytautu. Vakarone 
įvyks š.m. gruodžio 6 d.. 7:30 
v.v.. Pasaulio Lietuvių centre. 
Lemonte. Po programos užkan
džiai ir kavute Taip pat bus 
galima įsigyti gražių kūriniu šio 
vakaro metu. įėjimo auka $8.00. 

'ski 

x Ate inan t į s ekmad ien į , 
gruodžio 8 d., po 8, 9:15 ir 10:30 
vai. šv. Mišių Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos salėje bus 
blynų pusryčiai. į kuriuos 
kviečiami visi parapiečiai . 
atvykę šv. Mišioms. Blynų pus
ryčius rengia parapijos moterys. 
Pusryčius galima pavalgyti ir 
namo išsinešti. 

x Elzė Diminskienė iš West 
Hot Springs. Ar 
Chicagą aplankyti sūnaus Jono 
ir dukters Aldonos su šeima. Ji 
gyvena kartu su dukterimi Ni
jole ir jos vyru ir prižiūri 
sergantį savo vyrą Viktorą, 
kuris kadaise dirbo „Draugo" 
bibliotekininku ir buvo miesto 
autobuso sužeistas. E. Di
minskienė. lydima Joanos Kru-
tulienes, aplankė savo pažįs
tamus „Drauge". 

x Kar ina T u rne ry t ė ir Ma
r ius Vygantas vaidins Jonuko 
ir Gretutės tėvelius vaikų kalė
dinėje Eglutėje. Po vaidinimėlio 
vaikučius aplankys Kalėdų 
senelis su dovanėlėmis ir kartu 
su vaikučiais padainuos kalė
dines giesmes. Visi bus pavai
šinti skaniais užkandžiais . 
Kalėdų Eglutė įvyks gruodžio 8 
d. 1 vai. p.p. Jaunimo centro 
mažojoje salėje. 

x J A V LB Socialinių rei
kalų ir Švietimo t a r y b o s ren
giasi išsiųsti trečią konteinerį 
var to tų rūbų ir mokslo 
priemonių Lietuvos našlai
čiams. Kas turi gerų vartotų 
rūbų. mokslo priemonių ar 
a t l iekamų dolerių prašome 
prisidėti ir padėti nelaimin
giems Lietuvos vaikams. Kon
teineris bus išsiųstas, kai tik 
bus pripildytas. Daiktus ir 
aukas prašome pr is ta tyt i i 
Seklyčią kiekvieną dieną nuo 8 
vai. rvto iki 8 vai. vakaro. 

x Gražu tė Sirutienė iš Los 
Angeles atvyko į Chicagą pas 
gimines ir draugus. Kadaise ji 
su vyru a.a. Aloyzu gyveno 

atvyko į Chicagoje. o paskiau jau kuris 
laikas yra persikėlę į Santą 
Monicą, kur jos vyras Aloyzas ir 
mirė. G. Sirutienė Chicagoje yra 
apsistojusi pas G ir A. Dzir-
vonus. Ji apsilankė ir „Drau
ge", pasimatydama ir pasi
kalbėdama su savo pažįstamais. 

x Bevery Shores, Ind., Šv. 
Onos bažnyčioje šį sekma
dienį, gruodžio 8 d„ 12 vai. Ma
rijos Neka l to Prasidėj imo 
šventėje bus pamaldos lietuvių 
kalba. Išpažintį klausys nuo 
11:30 vai. ryto. Jungsimės 
maldose su tėvynainiais. Šv. Mi
šias atnašaus kun. Ant. Saulai-
tis, S.J. Bažnyčioje vargonais 
gros muzikas Gutauskas. 2 vai. 
p.p. Lie tuvių klubo susi
rinkimas bus Gražinos ir Jono 
S tankūnų res torane . Susi
rinkimą globoja Danguolė ir inž. 
Eugenijus Bartkai. Danguolė 
grįžo iš kelionės Lietuvoje. 

x JAV L B Švietimo t a r y b a 
laiminga už išeivijos didėjantį 
rūpestį Lietuvos likimo nu
skriaustais vaikučiais. Batukus 
gavome Jūratės Bielskienės. Jū
ra tės Dovilienės ir Romos 
Kuprienės kilnių širdžių dėka. 
Kita nuoširdi geradarė Jonė 
Bružienė iš Oakland, CA. 
prisiuntė šimtą dolerių, pagei
daudama nupirkti šiltų ko
jinaičių. Vaikučius pradžiugins 
ir geradariai Antanina Reje-
rienė, Oak Lawn. IL, Algirdas 

x D. Pe t ru ty tė grįžo pralei- ir Marija Barr. Phoenix, AZ. 

ARAS ROOFING 
Arvyda* K 1*1 a 

Danglama Ir taisoma 
VISI Į rūšių t t o g u * 

Tai 312 434 9856 arba 
312 737 1717 

dusi tris mėnesius Lietuvoje. Primename, 
lankydama darželius, persitvar- toliau, 
kančius į Montessori. duodama 
kursus darželiu auklėtojoms. 
Savo įspūdžiais iš Lietuvos 
pasidalino Montessori auklėtoju 
sekcijos susirinkime. 

x Regina Kučienė. JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininkė, 
rodys vaizdajuostę apie Lietuvos 
jaunimą gruodžio 4 d., trečia
dienį. 2 vai. p.p. Vyresniųjų 
lietuvių centre Seklyčioje. Po 
programos bus pietūs. Laukiam 
visų. kur ie domisi laisvos 
Lietuvos ateitimi. 

x Dr. Antanas Razma vado
vauja 1992 metų vasarą įvyks
tančios IX išeivijos Lietuvių 
Tautiniu šokių šventės lėšų 
telkimo komisijai. 

x Sut inkame New Yorko ir 
Wash ing tono aerodromuose 
jūsų gimines ir pristatome į 
Chicagą. arba išvežame pigiau, 
negu lėktuvu. Skambinti: (312) 
890-4902. 

(sk/ 
x Norėdami a tšvęst i įvai

rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreiptis i Baltijos res
toraną , 8100 Robe r t s Rd., 
Jus t i ce , II. te!. 1-708-458-1400. 

(ak) 

x 55 SVARU MAISTO siun 
tinys KALĖDOMS yra pats 
m ė g s t a m i a u s i a s Lietuvoje: 
mėsa. dešros, sūris, aliejus, ka
va, cukrus, r ieši ' tai ir kt. 
ŠVENTINĖ NUOLAIDA -
TIK $85. Turime ir kitokių. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St.. 
C h i c a g o . IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 
x Siuntiniai į Lietuvą! Pa 

stovi kaina $1 už svarą. Pensi 
ninkams ir besisvečiuojantiems 
— 90 et . svaras . 55 sv. nauja 
metiniai maisto siuntiniai — 
kaina tik $75. „L i thuan ian" , 
2458 W. 69 St., Chicago , IL 
60629. tel. 312-434-5687. 

'sk> 

kad vajus tęsiasi 

Lietuvių Momes»ori dr. L. Kriaučel iūno vardo Vaikų namelių auklėtiniai su vedėja Maryte Utz 
ir padėjėja Aldona Pankiene šj rudenį lankėsi dynių ūkyje. Vaikučiai kviečia kitus bendraamžius 
nuo 2 su pu.-t- metų) prisijungti prie Vaikų namelių veiklos 1992 m. prasideda sausio 6 d. 

N'uotr. Lorettos J u c i e n ė s 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Aleksas ir Dalia Špokai , 
Broomfield. Co„ už kalėdinius 
a t v i r u k u s ir kalendorių 
atsiuntė 27 dol. auką. linkė
dami, kad „Draugas'" ir toliau 
juos lankytų, nors gauną labai 
pavėluotai. Dėkojame už viską. 

x Walter Rask iš Oak Lawn. 
111.. žinomas buvęs kelionių 
agentūros savininkas Chicago
je, Petras Gauronskas, Santa 
Monica. CaL, už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
50 doi. aukų. Nuoširdus ačiū. 

x Komp. Algirdas Marti
nai t is atvyksta i Chicagą su 
Šiaulių dramos teatru. Jis yra 
parašęs muziką spektakliams 
„Protėvių dangaus žiūrėtų" ir 
„Mūsų Vaikai", kuriuos teatras 
suvaidins gruodžio 7 ir 8 d., Jau
nimo centre, gruodžio 13 d. 7:30 
v.v. „Mūsų vaikai" Pas. Liet. 
centre. Lemonte. Bilietai: spek
takliui „Protėvių dangaus žiū
rėtu" — pr ie įėjimo; „Mūsų 
vaikai"' Jaunimo centre — Gifts 
int.. 2501 W. 71 St., Chicago. 

L, 312-471-1424; ..Mūsų 
vaikai" Lemonte — prie įėjimo. 

(sk) 
x Naujų Metų sut ikimo po

kylis įvyksta gruodžio 31 dienos 
vakare Jaunimo centre, kuri 
rengia Lietuvių Opera. Pokylio 
šeimininkas — Jurgis Vidžiū
n a s , t a d jo telefonu 
312-767-5609 paskambinus , 
galima sužinoti visas to pokylio 
informacijas ir užsisakyti stalus 
arba tik vietas prie jų Pokylio 
pradžia 7:30 v.v. 

(sk) 
x TIK 79 et. SVARAS už 

siuntiniu persiuntimą į Lietu
vą su pristatymu į namus. Sve
č iams iš Lietuvos tik 69 et. 
svaras. Savo daiktus siųskite 
mums paštu arba UPS. Mini 
mumas - $20. TRANSPAK. 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629. te l . 312-436-7772. 

(sk) 

METINIS LIETUVIŲ 
O P E R O S BALIUS 

Bet kuri visuomeninė bei 
kultūrinė veikla pareikalauja iš 
dirbančių tą darbą ne vien laiko 
ir pasiaukojimo, bei yra taip pat 
surišta ir su finansinėmis išlai
domis, nuo kuriu priklauso 
turimų planų įgyvendinimas. 
Ne išimtis yra ir Lietuvių 
Opera. Jų darbo apimtis yra 
plati, pareikalaujanti ir nemažų 
išlaidų. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę atsivėrė plačios 
galimybės bendradarbiauti ir su 
Lietuvos Opera. Galimybė atsi
kviesti iš Lietuvos pasaulinio 
masto dainininkus, muzikus bei 
kitus darbuotojus į te ikė mūsų 
operų pastatymai:'..- visai kitą 
dimensiją ir tau: nį atspalvį. 
Tačiau išlaidos nesumažėjo. Jų 
susidaro kai kada net daugiau. 
Lietuvių Operos valdyba tuos fi
nansinius sunkumus labai gerai 
numato ir įvairiais realiais bū
dais bando savo biudžetą su
balansuoti. Vienas iš tokių 
finansinių išteklių sutelkimo 
būdų yra metinis balius. 

Šiemetinis Lietuvių Operos 
balius įvyko lapsričio 23 dieną 
Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
Balių pradėjo solistas Vaclovas 
Momkus, pasveik indamas 
svečius, kuriu tarpe buvo ir 
, .Žalgir io" k repš in inkų , 
besilankančių Amerikoje. Visus 
jis pasveikino ir palinkėjo sma
gaus vakaro. Šio trisdešimt 
šeštojo metinio ir tradicinio 
baliaus programai pravesti jis 
pakvie tė Lietuvių Operos 
valdybos sekretorę J o n ę 
Bobinienę. 

Pradžioje mišrus choras, pa
dainavo Antan. Vanagaičio 
„Vėjužėlį'". Kitas dvi dainas 
atliko moterų choras. Jos pa 
dainavo ištrauką iš Ponchielli 
operos pirmo veiksmo „Lietu
viai", o po to .-trauką iš We-
berio trečiojo v-iksmo operos 
„Taiklusis šauly s**. Solo parti
jas dainavo Gražina Stauskaitė, 
Egle Rūkšteiy:> Sundstrom ir 

Natalija Aukšt. lienė. 
Vyrai, kaip : 

menes šventės 
kariškas daina> 
pasirinko tylia 
trauką iš Verdi 
to". Po to jau 
dainos, sukelu 
šiųjų didžiausia 
plojimų gausą. r' 
daugeliui gerai 
liančios da 
prisiminimų 

tiko Kariuo-
įenai. t raukė 
ik pradžiai jie 
melodingą iš-
eros „Rigolet-
uvo trankios 
->s susirinku-
asigėrėjimą ir 
ač. kad dainos 
iomos ir suke-

p rae i t i e s 
Nesuk lys iu 

pasakydamas, K i jos svečiams 
dar ilgai skanr . jo atmintyje. 
Cia vyrai su ypa 
padainavo St; 
„Geležinio vilk' 
reivių dainą" — 
sio Šimkaus op. etės „Išeivis" 
ir Miko Petrą -ko „Gaudžia 
trimitai". 

Programos pabaigai mišrus 

ngu jautrumu 
<\o Š imkaus 
maršą". „Ka-
į rauka iš Sta 

c h o r a s vėl padanavo dvi 
Kazimiero Banaičio dainas: 
„Anoj pusėj Dunojėlio" ir „Po 
aukštus kalnus". Galop, dar 
svečiams nenusileidžiant. bisui 
buvo padainuota ištrauka iš 
Verdi pirmojo veiksmo operos 
„Traviata". Ši ištrauka labai 
tiko baliaus nuotaikai. Solo par
tijas dainavo Eglė Rūkštely-
t ė - S u n d s t r o m ir J u l i u s 
Savrimas. 

Programoje skambėjus ias 
da inas paruošė ir dirigavo 
muzikas Alvydas Vasaitis, o 
akompanavo Manigirdas Mo-
t e k a i t i s . Pr ie p rogramos 
paruošimo prisidėjo taip pat 
solistė Audronė Gaižiūnienė ir 
naujas talkininkas iš Lietuvos 
muzikas Ričardas Šokas. 

Po programos Vaclovas Mom
kus išreiškė padėką visiems 
ta lkininkams ir taip pat Lietu
vių Operos valdybos pirmi
n inkui Vyt. Radžiui įteikė 
Lietuvių Fondo dviejų tūks
tančių dolerių auką. 

Padėkodamas Lietuvių Fon
dui už auką, Vytautas Radžius 
paminėjo, jog Lietuvių Opera 
ryžtasi ir toliau tęsti savo tris
dešimt penkerių metų tradiciją, 
puoselėdama operos meną išei
vijoje ne vien tik savųjų tarpe, 
bet supažindinant su pasiektais 
l a i m ė j i m a i s bei l ie tuvių 
kompozi to r ių k ū r i n i a i s ir 
Amerikos visuomenę. Jis taip 
pat priminė, kad nors dabar. 
Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, mūsų jėgos ir finansinė 
p a r a m a daugiau krypsta į 
anapus, bet tuo pačiu mes 
neturėtume pamiršti ir savosios 
veiklos barų ir juos remti, jeigu 
m e s nor ime dar ir tol iau 
reikšt is , kaip gyva ir kul
tūr iškai veikli tautos dalis 
išeivijoje. 

Lietuvių Operos valdyba jau 
anksčiau yra išsiuntinėjusi savo 
rėmėjams laimėjimų knygutes 
su prašymu paremti Lietuvių 
Operos darbą Kasmet rėmėjų 
gretos praretėja bei išsisklaido 
po plačiąją Ameriką sulaukę 
pensijos amžiaus tautiečiai. 
Nemaža dalis laiškų sugrįžta 
nepasiekę adresato. Tad jei kai 
kur iu Lietuvių Operos bičiuliu 
laiškai su knygutėmis nepa
siektų, yra maloniai prašomi 
kreiptis į Lietuvių Operą. 7013 
So. California. 111. 60629 ir jiems 
su džiaugsmu laimėjimų knygu
tės bus pasiųstos. 

Vienu ar kitu atveju lietuvių 
visuomenė yra prašoma prieš 
šventes prisiminti ir paremti 
Lietuvių Operą. Laimingieji 
šiais metais paaiškės meti
niame Lietuvių operos Naujų 
Metų baliuje, kuris ir šiais 
metais yra rengiamas didžiojoje 
Jaunimo centro salėje su šampa 
nu. gardžia vakariene ir puikia 
muzika. Operos valdyba jau 
dabar kviečia savo bičiulius 
užsisakyti į Naujų Metų balių 

stalus. Rezervacijas į balių 
tvarko Lietuvių Opros valdybos 
narys Jurgis Vidžiūnas. 

Rudens balius jau praeityje. 
J is buvo š a u n u s ir nuo
taikingas, kaip ir visada, nors 
oras tą vakarą su sniego sūku
riais ir žema temperatūra ir 
nebuvo labai palankus. Pasiges
ta ir ne vieno iš nuolatinių 
Lietuvių Operos parengimų 
lankytojų. Gal nepastovus 
rudens oras, o gal kiti įsiparei
gojimai jiems sutrukdė daly
vaut i . Tikimasi gausaus 
apsilankymo į Naujų Metų 
balių, ypač, kad šiais metais ir 
piniginio vajaus laimėtojai pa
aiškės šio baliaus metu. Kuone 
kasmet jau taip būna, kad 
vienas ar daugiau laimingųjų 
yra svečių tarpe. Kas bus tie 
laimingieji š iais metais? 
Atvykite, o gal jums nusišypsos 
laimė. 

J . Končius 

ST. BALZEKO 
PAGERBIMAS 

Normaliai tokiais pagerbi
mais yra pagerbiami ne tiek 
asmenys, kiek jų atlikti darbai. 
O St. Balzeko veikla yra labai 
ryški lietuvių išeivijos gyve
nime. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus kasmet pagerbia vieną 
asmenį (nebūtinai lietuvių 
kilmės), kuris yra nusipelnęs 
l ietuviškiems re ika lams . 
Tokiam asmeniui yra suteikia
mas „Exelence Award", o ta 
proga yra rengiamas banketas. 
Ne pinigų išleidimui, bet jų su
telkimui. Reikia neužmiršti, 
kad tokio muziejaus išlaikymas 
labai daug kainuoja. Reikia ne 
tik aukų. bet ir labai daug talki
ninkų turėti. Retkarčiais reikia 
sueiti, pabendrauti ir gal nauju 
draugų įsigyti. St. Balzekas. 
steigdamas šį muziejų, jo neįsi
vaizdavo senų daiktų sandėliu, 
bet gyvą ir pulsuojantį or
ganizmą Tokiu jis ir yra. 

Metų tėkmėje daug žymių 
amerikiečių ir lietuvių tuo būdu 
buvo pagerbti. Visų čia nesu
minėsiu, o tik paskutiniuosius, 
būtent Stasys Baras, Arnold 
Voketaitis. „Margutis" radijo 
(Petras Petrutis). Šiais metais, 
minint muziejaus 25 m. jubilie
jų, nominacinis komitetas pa
rinko St. Balzeką. Šis parinki
mas yra labai vykęs, kadangi 
tai įvyksta muziejaus ...sidab
rinio jubiliejaus" proga. Be to. 
šiais metais De Paul universite
tas pagerbė St Balzeką, suteik 
damas jam 1991 m. „Distin-
guished Alumni Avvard". Tas 
žymuo jam buvo suteiktas už jo 
šakotą visuomeninę veiklą, 
kurios pirmoje vietoje yra Lietu
vių kultūros muziejus. Tad būtu 
negražu, jeigu ir lietuviai to 
paties nepadarytų. Visokeriopi 
jo ryšiai, kad ir netiesioginiai, 
yra mums labai naudingi. 

Lietuvių kultūros muziejus at
lieka ne tik muziejaus funkcijas, 
bet ir žymiai daugiau. Pirmiau
siai, jis yra gal vienintelė vieta 
Chicagoje, kur susitinka visos 
lietuvių kartos. Jame prave
damos lietuvių kalbos pamokos 
gal nevieną sugrąžina j lietuvių 
šeimą. Juk gerai žinome, kiek 
yra Lietuvos vyčių, kurie, nežiū
rint silpnesnio lietuvių kalbos 
mokėjimo, su nuoširdumu dirba 
Lietuvos reikalui. Po muziejaus 
stogu visi sutelpa ir darniai visi 
dirba. Jis tampa reprezenta
ciniu lietuvių centru. Kuomet 
lankėsi prez. Vyt. Landsbergis, 
jo susitikimas su lietuviškų or
ganizacijų atstovais jame įvyko. 
Taip pat jame rengiami kon-
sulariniai priėmimai. Pasku
tinysis priėmimas buvo labai 
sėkmingas. Muziejaus Gintaro 
salė yra labai t inkama tokiai 
reprezentacijai. Be to, ir vieta 
palyginamai gera. Jo muziejus 
jau žinomas ir Lietuvoje. Jo 
archyvais pasinaudoti daugelis 
a tvyksta . Bes i lankydamas 
Lietuvoje užmezgė kontaktus, ir 
jam buvo pažadėti 5 kambariai 
Radvilų rūmuose. Tokiu būdu, 
jeigu pažadai bus ištesėti, 
Vilniuje bus Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus filialas, 
įrengtame video kambaryje 
vilniečiai tu rė tų progos 
susipažint i su išeivijos 
gyvenimu. 

Pagerbimo banketas — vaka
rienė rengiama gruodžio 8 d., 
sekmadienį, Grand Ballroom 
Stouffer Riviere Hotel miesto 
centre. Lietuviai palyginamai 
retai į tokias vietas sueina. Tad 
bus progos save parodyti ir kitus 
pamatyti. Šį pasakymą naudo
ju — tautine prasme. Tokiais 
atvejais yra progos ir naudingus 
kontaktus užmegzti. Tam pa
gerbimui yra sudaryti plačios 
apimties garbės ir organiza
ciniai komitetai. Kaip preliudas 
t a m didžiajam b a n k e t u i , 
lapkričio 24 d. Eileen Macke
vich rezidencijoje įvyko priešpie
čiai kviestiniams svečiams. 
Daugiausiai tai buvo rengimo 
komiteto žmonės. Šiuose prieš
piečiuose dalyvavo ir Islandijos 
konsulas P. Johanson su žmona. 
Teko pasikalbėti, labai malonūs 
žmonės. 

Dar kiek plačiau apie pačią 
šio renginio šeimininkę Eileen 
Mackevich. Kadangi jos pa
vardę tenka matyti angliškoje 
spaudoje, Chicagos renginių 
skyriuje, tad panorau su ja kiek 
arčiau susipažinti ir sužinoti jos 
įvairias pareigas. Ji yra Illinois 
Humanities Council, Executive 
Producer — Humanities Festi-
val. Jos ryšiai yra labai platūs 
ir naudinga ją savo draugų 
tarpe turėti. Kviečiant svečius, 
jai talkininkavo Alė Kėželienė. 
Yra gal tūkstantmetinės tra
dicijos, kad daugelis svarbių 
klausimų yra nusprendžiama 
saloniniuose susitikimuose. Per 
St. Balzeką ir jo plačius ryšius 
ir mums daug kur durys atsi
daro. Tad dėl to ir rengiamas 
jam šis pagerbimas. 

J . Žygas 

PARAMA RYTU EUROPOS 
BAŽNYČIOMS 

Chicagos arkivyskupijoje 
lapkričio 9 ir 10 d. bažnyčiose 
buvo pravesta r ink l iava 
telkiant paramą Rytų Europos 
bažnyčioms. Vyriausias šios 
paramos organizatorius yra 
kun dr. J. Šarauskas, savo 
vedamą įstaigą t u r į s Wa-
shingtone. Tai yra Office to Aid 
Catholic Church in Central 
and Eastern Europe and the 
USSR. Neseniai kun. Šaraus
kas, tyrinėdamas tikinčiųjų 
padėtį, buvo išvykęs į Rumuniją 
ir Bulgariją, o 1992 m. lankys 
Ukrainą ir Gudiją. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


