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»» LKB Kronika" Nr. 74 

(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
Telšiai. - 1987 m. kovo 26 d. 

į Telšių Kultūros namus buvo 
sukviesti aplinkinių parapijų 
komitetų nariai, valdžios vadi
nami „dvidešimtukais". Jiems 
kalbėjo Petras Anilionis. Susi
rinkime dalyvavo ir Telšių rajo
no vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotoja B. Urbelytė. 
Pagrindinė įgaliotinio P. Anilio-
nio paskaitos tema buvo pasi
ruošimas Lietuvos 600 metų 
Krikšto jubiliejui. Anilionis iš
kėlė „didžius" valdžios nuopel
nus, siekiant padėti Lietuvos 
Katalikų Bažnyčiai gražiau at
švęsti šią sukaktį. Aiškino, kiek 
valdžia yra išleidusi maldakny
gių, katekizmų, katalikų kalen
dorių, žinynų ir t.t., ir kad tai 
„kiek valdžia leido išspausdin
ti, pilnai pakanka tikintiesiems; 
pažadėjo, kad ateityje bus išleis
ta 50,000 jubiliejinių paveikslė
lių... ir visi bus atiduoti tikintie
siems, sau pasiliksime tik pa
vyzdžius". — dėstė įgaliotinis P. 
Anilionis. Gyrėsi, kad, vysku
pams atsisakius išleisti spalvo
tus bažnyčių albumus, šį darbą 
atlikti valdžia patikėjo „Min
ties" leidyklai. 500 albumų 
pasirodys jau balandžio mėnesį 
knygynuose. 

Priminė, kad netrukus Vatika
ne palaimintuoju bus paskelb
tas arkivyskupas J. Matulevi
čius. Akcentavo, kad Vatikane 
jis vadinamas Džordžu Matule-
vič, tačiau tarybinės valdžios 

atstovai bandys užmegzti pokal
bį su Vatikanu dėl lietuviškos 
pavardės „sugrąžinimo". Aiški
no, jog pavyko susitarti su dva
sininkais, kad šie leistų valdžiai 
atspausdinti J. Matulevičiaus 
portretus, ir dabar jie j au 
ruošiami. Nepamiršo priminti, 
kad yra duoti keli leidimai baž
nyčių remontams ir jų rekonst
rukcijoms, o taip pat ruošiami 
kunigų leidimai į Vatikane vyk
siančias iškilmes. įgaliotinis 
visais būdais stengėsi įtikinti 
susirinkusius, kad valdžia labai 
rūpinasi, jog Lietuva turėtų 
šventąjį. 

„Taigi, kad Lietuvoje Katali
kų Bažnyčia persekiojama — 
gryni pliurpalai ir melas", — 
aiškino P. Anilionis. 

Antroje paskaitos pusėje P. 
Anilionis plačiai ir griežtai 
pasisakė prieš parašų rinkimą 
po tekstais, reikalaujant atiduo
ti Klaipėdos bažnyčią ir į laisvę 
grąžinti nekaltai nuteistus ku
nigus A. Svarinską, S. Tamkevi-
čių, J. Matulionį. Akcentavo, 
kad parašų rinkimas dar nieka
da neišsprendė jokio ginčytino 
klausimo ir ateityje jų rinkimas 
neduos nieko gero. Anilionio 
nuomone, teigiamų rezultatų 
galima tikėtis tik iš valdžios ir 
vyskupų derybų. Baigdamas 
pagrasė, kad parašų rinkėjai 
ateityje bus baudžiami. 

(Bus daugiau) 

Iš pavergtos tėvynės 

Laiškas JAV Kongresui 
Minint 70 metų Lietuvos ne

priklausomybės atstatymo su
kaktį, atvirą laišką Jungtinių 
Amerikos Valstybių Kongresui 
parašė pavergtos Lietuvos 
laisvės kovotojai. 

Vilnius. 
1987.X.26i 

Mus apvylė JAV prezidento 
Reagano kalba liepos mėn. ant
rojoje pusėje, pavergtųjų tautų 
savaitės proga. Prezidentas pa
reikalavo iš TSRS vyriausybės 
išvesti savo okupacine kariuo
menę iš Afganistano. Jis nė 
žodžiu neužsiminė, kad ta pati 
kariuomenė beveik 50 metų 
trypia estų, latvių ir lietuvių 
žemę. 

1979 metais 45 pabaltiečiai 
kreipėsi į Atlanto Chartijos 
signatorius, abiejų Vokietijų 
vyriausybes ir JTO Generalinį 
sekretorių, prašydami iškelti 
Generalinėje Asamblėjoje Esti
jos. Latvijos ir Lietuvos aneK-
sijos klausimą. Prašymas tapo 
tyruose šaukiančiųjų balsu... 

Jau kuris laikas Maskvos 
radijo stotys, kalbančios į 
Vakarus, perša mintį, kad Esti
ja, Latvija ir Lietuva yra sena 
Rusijos nuosavybė. Negi 
tarptautinėje teisėje egzistuoja 
senaties terminas? Vakarų 
diplomatų elgesys rodo, kad 
Gebelso, Zdanovo ir Suslovo 
mokinių pastangos gan 
vaisingos... 

Vadovaudamiesi tuo, kad 
Jums neįmanoma gerai žinoti 
viso pasaulio tautų istoriją, 
pateikiame trumpą Lietuvos 
istorijos konspektą. 

Vytauto Didžiojo laikais 

(1392-1430) Lietuva valdė teri
toriją nuo Baltijos ir Juodosios 
jūrų. Jai priklausė dabartinė 
Baltarusija, Ukraina ir žymi 
dalis Rusijos žemių. Lietuva 
gynė Vakarų Europą nuo 
Mongolų, o Rytų Europą nuo 
Teutonų ordino. Kar tu su 
Lenkija ji Žalgirio mūšyje 1410 
m. sutriuškino šio ordino 
galybe. 

Lietuvos sostinė Vi ln ius 
pirmą kartą buvo užimta priešo 
tik 1655 m. 

Lietuvos ir Lenkijos Konfe
deraciją prisijungė prie Rusijos 
didžioji in ternacional is t inė 
Jekaterina II1795 m. Po 123-jų 
metų Lietuva ir Lenki ja 
pasiskelbė nepriklausomomis 
valstybėmis. Jos buvo priklau
somos daug trumpiau negu 
dauguma Afrikos ir Azijos 
tautų, po II-jo pasaulinio karo 
atgavusių savo laisvę. Prime
name, kad per visus 123 metus 
Lietuva ir Lenkija niekada 
nesusitaikė su savo vergiška 
dalia. Abi tautos visą laiką 
kovojo su Rusijos carais — 
Aleksandrais I, II ir III-ju, 
Nikolajais I ir II-ju. Net 3 kar
tus buvo sukilusios prieš Rusi
jos kariuomene — 1794. 1831 ir 
1863-64 metais. Tarp kitko, pir
majam sukilimui vadovavo gen. 
Tadas Kosciuška, pasižymėjęs 
kovose už JAV nepriklauso
mybę. 

Du dešimtmečius Lietuvos 
Valstybė išbuvo nepriklausoma 
(1918-1940). 

1920 m. Leninas Rusijos var
du išsižadėjo visiems amžiams 
teisių į Lenkiją, Lietuvą, Lat
viją ir Estiją 

(Bus daugiau) 

„Sudarykime progą 
taikai" 

Kas organizavo balsavimus už nuolaidas 

Atstovų rūmų speakeris J im Wright, dešinėje, tariasi su demokratų nariais Contras kovotojų 
reikalu po įvykusio balsavimo nutraukti jiems paramą: jo kairėje matyti kongresmenai Tony 
Coelho, Tom Foley ir David Bonior. 

Abejotinos vertės telegrama 
Viena. — Austrijos prez. Kurt 

VValdheimas pasakė, kad jis 
negali atsiminti, kas buvo prieš 
46 metus. J i s neatlaidžiai nuo
latos vis iš naujo kaltinamas 
nacių karo meto nusikaltimais. 
Jis nuolat kaltinamas nusikal
tęs žydams karo metu, siųsda
mas juos j koncentracijos sto
vyklas. Bet VValdheimas sakosi 
buvęs tik įsakymų perdavėjas ir 
aprūpinimo skyriaus karinin
kas vokiečių kariuomenėje. 

Praėjusią savaitę Vokietijoje 
Der Spiegei a tspausdino 
telegramos tekstą, kurioje pa
rašyta, jog leitenantas Kurt 
VValdheim reikalauja, kad 4,224 
kaliniai iš Kozaros būtų išsiųsti 
į Grubisino Polje ir į Zemmumo 
lagerį. Kozara — kalnuota sri
tis Jugoslavijoje, kur dauguma 
koncentracijos kalinių buvo 
nužudyti. 

Kalbėdamas su Austrijos 
dienraščio Kurier reporteriu, 
VValdheimas pasakė, jog negalįs 

KGB bauginimai 
nesibaigia 

Vilnius. — Reuteris praneša, 
kad gruodžio 3 d. pas filologijos 
mokslų kandidatą Algimantą 
VaLšnorą j namus Vilniuje atvy
kusios 3 moterys pasisakė esan
čios butu eksploatacijos tarny
bos darbuotojos ir norinčios pa
sikalbėti dėl jo dalyvavimo rug
pjūčio 23 d. demonstracijoje Vil
niuje ir Latvijos nepriklausomy
bės 69-tųjų metinių minėjime 
Rygoje lapkričio 18 d., o taip pat 
dėl būsimo Lietuvos nepriklau
somybės 70-tųjų metinių minė
jimo vasario mėnesį. Vaišnoras 
atsisakė jas įsileisti į butą ir 
šnekėtis šia tema. 

Gruodžio 9 d. pas Vaišnoro 
žmoną Teofiliją, dirbančią pa-
meistre Vilniaus Pieno kombi
nate, atvyko KGB darbuotojas 
ir, nesiteikęs pasisakyti pavar
dės, pradėjo klausinėti, kur dir
ba jos vvras, kiek uždirba, ar 
parneša namo uždirbtus pinigus 
ir t.t. Priekaištavo, kad Vaiš
norienė leidžianti savo vyrui su 
vaikais dalyvauti demonstraci
joje prie Adomo Mickevičiaus 
paminklo, minint Molotovo—Ri
bentropo pakto metines. 

Saugumo spaudžiama Švytu
rio leidykla išbraukė iš numa
tytų leidinių plano Algimanto 
Vaišnoro išverstą italų rašyto
jo Džovanio Vergos romaną 
„Kalnų Karbonarai' ' . 

atsiminti, bet ta visa dokumen
tacija, kuri dabar prieinama, 
rodo, kad jis buvęs tik aprūpi
nimo karininku. Ir jei būtų 
įrodyta to dokumento tikrumas, 
t a i reikėtų labai stropiai 
patikrinti tų transportų rūšį. 
Kiekviename kare yra belaisvių 
ir pabėgėlių. Ir šiuo atveju buvo 
pabėgėlių, kurie bėgo iš Kozaros 
ir buvo apgyvendinti pereina
mosiose stovyklose. Ir tai negali 
būti surišta su karo nusikalti
mais, kalbėjo pats VValdheimas. 

Parodys tik vėliau... 
Jugoslavų istorikas Dusan 

Plenca, kuris sakosi atradęs ta 
dokumentą ir davęs nuorašą 
Spiegei dienraščiui, kai reikėjo, 
jo nerodė, bet Belgrade praėjusį 
trečiadienį pasakė, kad maž
daug po penkių dienų galėsiąs 
parodyti. Tas istorikas sakosi tą 
telegramą radęs 1970 m. ir ją 
dukart nukopijavęs. 

Prof. Manfred Messerschmidt, 
Vakarų Vokietijos istorikas, 
kuris šiuo metu yra sudarytame 
komitete ištirti VValdheimo karo 
meto nusikaltimus, pasakė 
Vienoje, jog kai nuvyko į Jugos
laviją patikrinti to dokumento 
autentiškumą, jis jam nebuvo 
parodytas. Šešių asmenų komi
tetas reikalauja, kad Jugoslavi
ja išduotų tą telegrama. „Bet 
tas dokumentas dabar yra kieno 
nors kišenėje' . pasakė to ko
miteto pirmininkas Hans Kurz 
spaudos konferencijoje. Prez. 
VValdheimas paprašė, kad komi
tetas ištirtų jam metamus kalti
nimus. 

„Sugrąžinkite 
mūsų vaikus" 

Maskva. — Pažymėtina, kad 
Afganistano okupacijos metinės 

I buvo prisimintos taip pat Mask
voje ir Leningrade. Maskvoje 
keli kitaminčiai, susirinkę prie 
Gynybos ministerijos, iškėlė 
transparentą su užrašu „Taikos 
pasauliui ir Afganistanui". Tuoj 
prisistatę milicininkai būrelį 
asmenų kažkur išsivežė. Taip 
pat ir Leningrade buvo tuoj 
areštuoti aštuoni demonstravę 
asmenys. Jie žygiavo viena 
miesto centro gatve iškėlę trans-
parentus su užrašais: Atitrauki
me Afganistane esančius ka
rius, sugrąžinkite iš Afga
nistano sveikus ir gyvus mūsų 
vaikus. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Des Moines mieste įvykęs 
viceprezidento pasikalbėjimas 
David Brinkley programoje 
praėjusį sekmadienį neatsakė į 
keliamą nuolatinį klausimą, 
kokia buvo viceprezidento G. 
Bush rolė Iranui parduodant 
ginklus. Tačiau viceprezidentas 
pasakė, kad jis atsiprašo Eli-
zabeth Dole už anksčiau jo 
žmonių padarytą išsireiškimą, 
tačiau ne Robert Dole, kuris yra 
jo varžovas į prezidento postą. 

— Meet t h e Press programo
je gubernatorius Michael Duka-
kis vėl pasisakė prieš paramą 
laisvės kovotojams Nikaragvo
je ir prieš prezidento Reagano 
SDI apsigynimo programą. 
Panašiai kalbėjo ir prezidentinis 
kandidatas Gephardt. 

— Chicagos la tv ia i kas 
sekmadienį iš WNIB-FM radi
jo stoties duoda pusvalandžio 
simfoninės muzikos programą 
tuoj po įprastinės operos 
transliacijos. 

— Maskvoje vakar M. Gorba
čiovas paskelbė, kad Sovietų Są
jungos kariuomenė iš Afganis
tano pasitraukia gegužės 15 d. 

— Prezidentas Reaganas 
buvo nustebintas, kai jis ėjo tik 
užkąsti, kai keltuvas sustojo, 
atsidarė durys ir čia jį pasitiko 
žmona Nancy. kuri pasakė, kad 
reikia šiandien eiti valgyti j kita 
kambarį. Didžiajame valgoma
jame, kur rengiami valstybiniai 
pietūs, prezidentas pamatė 
kabineto narius. Baltųjų rūmų 
aukštuosius pareigūnus, drau
gus ir padėjėjus. Orkestras gro
jo „Ronald Reagano maršą", 
kurį sukūrė Marvin Hamlisch, 
laimėjęs Oskarą, o šia proga 
sukurti maršą užsakė Nan
cy Reagan. O ta proga buvo — 
77 prez. Reagano gimtadienis. 

— Viceprez. G. Bush, kai vis 
daugiau respublikonų pasisako 
už sen. Bob Dole kandidatūrą į 
prezidentus, pradėjo iš naujo jį 
pulti, pareikšdamas, kad Dole 
pasižymi „kronizmu ir bedvasiš
kumu"'. Dole pasakė, kad vice
prezidentas turi už tai jį atsipra
šyti. 

— Washingtone buvęs Vals
tybės sekretorius Alexander 
Haig pasakė, kad prezidentas 
prieš kelis metus turėjo pasiųsti 
Generalinį prokurorą Edwin 
Meese atgal į Californiją ir būtų 
išvengės daug nemalonumų sa
vo prezidentavime. 

Washingtonas. — Atstovų 
rūmai tarė savo žodį apie 
pagalbą Nikaragvos laisvės 
kovotojams. Nuo kovo 1 d. 
daugiau jiems nebus teikiama 
parama. Taip turėjo būti, sako 
Universal Press kolumnistas 
James Kilpatrick. 
Sprendimas be didelės per
svaros: 219 prieš 211. Bet 
tuo sprendimu kongresmenai 
Amerikos vardu apleido 
tūkstančius puikių vyrų ir 
moterų, kurie norėjo išsilais
vinti iš komunistinio valdymo, 
sako tas pats kolumnistas. Tie
sa, kalbama apie karitatyvinę 
paramą, bet tai kaip tik at
palaiduoja sandinistus nuo kari
nės įtampos ir leidžia stiprinti 
savo diktatūrą krašte. Atstovų 
rūmai balsavo už nuolaidas, 
tačiau nuolaidos niekada 
nepadeda, sako Kilpatrick. Jis 
rašo, jog „kaltė priklauso, arba 
jei jūs norite — nuopelnai, šiuo 
reikalu Atstovų rūmų speake-
riui Jim Wright, ir demokra
tams — Diek Gephardt iš 
Missouri, Tony Coelho iš Cali-
fornijos ir Lee Hamilton iš In
dianos valstijos". Jie buvo vy
riausi šios akcijos vadovai. 

Pavyzdys — Rytų Europa 
Šie demokratų liberalai lai

mėjo balsus su šūkiu: „Duokime 
progą taikai". Jų naivi idėja, 
jog, kai nebebus spaudimo iš 
Contras kovotojų, Sandinistų 
režimas pasitaisys. Jie taps vėl 
gerais žmonėmis ir atsisakys 
prakeikto kelio. Jie priims Con
tras į naują „pliuralistinę" 

Jam leista gyventi 
Amerikoje 

New Yorkas. — Americans 
for Due Process iš New Yorko 
praneša, kad Jacob Tannen-
baum, Lenkijos žydas, tar
navęs kaip žydų policijos „kapo"" 
— viršininkas Gerlitz koncen
tracijos stovykloje, prieš kurį 
OSI iškėlė išpilietinimo bylą 
1987 m„ nebus deprotuotas iš 
JAV-bių. Pagal susitarimą su 
valdžia, J. Tannenbaum savano
riškai atidavė savo pilietybės 

dokumentus vasario 4 d. New 
Yorko federaliniam teismui. 
Praėjusią vasarą J. Tannen
baum savo depozicijų metu 
prisipažino buvęs žiaurus 
stovyklos kaliniams, nors Tan
nenbaum šeima teigia, kad jis 
tai darė apsaugoti savus žydus 
nuo nacių didelių žiaurumų. 
Tannenbaum prisipažino buvęs 
žiaurus ir tada, kai aplink 
nebuvo jokių vokiečių. 

Valdžia nedeportuos 77 metų 
amžiaus Tannenbaum. kadangi 
daktarai yra sutikę, kad 
išpilietinimo teismas ir depor
tacijos akcijos įtampa gali būti 
pavojinga jo gyvybei dėl jo 
sveikatos būklės. Jo gynybos ad
vokatas Elihu Massel pareiškė: 
„Čia yra geriausia išeitis vi
siems. Bus išvengiamas tikrai 
baisus teismas, kuriame žydai, 
nė vienas iš kurių nebenori pri
siminti, būtų turėję liudyti prieš 
kitus žydus'". O Neal Sher. OSI 
direktorius, pasakė: „Aš atvirai 
galvoju, kad čia yra teisus šios 
bylos išsprendimas". 

administraciją, kurioje bus 
laisvi rinkimai, spaudos laisvė, 
visiems amnestija ir Sovietų Są
jungos pagalbos atsisakymas. 

Koks tuščiažodžiavimas! Rea
lybė, jei prisiminsime praeitį, 
yra visai kitokia. Ar per 70 
metų bet koks komunistinis 
režimas atsisakė savo galios? 
„Pasakykite nors vieną, Mr. 
Gephardt. Prakalbėkite Mr. 
Speaker! Papasakokite apie pi
liečių likimą ir žmogaus teises 
Rytų Europoje. Angoloje, Afga
nistane. Kuboje ir Vietname. 
Tai būtų labai malonu išgirsti 
tokį tvirtinimą", sako tas pats 
kolumnistas. 

Gavo viską 
Su šiuo sprendimu Nika

ragvos prez. Ortega gavo viską, 
ko tik jis norėjo. Nebėra 
militarinio spaudimo, ir toliau 
j is galės daryti laikinus 
apgaudinėjimus, kad užliū
liuotų speakerį ir kongresinė
mis. Praeis šeši mėnesiai, gal ir 
metai ir Contras laisvės kovoto
jai bus nuginkluoti ir nebepa
jėgūs, bet kas atsitiks tada. 

Pagal prez. Arias planą, 
sandinistai turi atsisakyti 
karinės paramos iš Sovietų 
Sąjungos. Bet Maskva davė 
šimtus milijonų dolerių, kad 
būtų suorganizuota stipriausia 
karinė jėga Nikaragvoje, kuri 
būtų galingiausia visoje Centro 
Amerikoje. Ir kam tie milijonai. 
ar, kad Nikaragva apsigintų 
nuo Costa Ricos, kuri neturi 
kariuomenės? 

Ispaniškasis glasnost 

Šiuo metu Nikaragvoje So
vietų įtaka bus prislopinta. Bus 
laikinai leista veikti opozicijos 
spaudai ir radijui. Bažnyčiai bus 
atleisti varžtai. Tai bus glasnost 
su ispanišku akcentu. Contras 
jėgos nebesudarys pavojaus. Ir 
tada kūjis ir pjautuvas pradės 
savo darbą. Pažadėtieji laisvi 
rinkimai bus atidėti arba 
sufabrikuoti. La Prensa laik
raštis perimtas diktatoriaus ži
nion, marksistų partizanai Sal
vadore susilauks daug didesnės 
paramos. Kubos Castro veikla 
plėsis, Sovietų ir Rytų Vokieti
jos patarėjai sugrįš į Nikaragvą. 

Reikia geresnio daktaro 

Po praėjusios savaitės 
kongresmenų balsavimo, tokios 
padėties galima laukti Centro 
Amerikoje, sako Sun-Times ko
lumnistas Kilpatrick. ..Būkime 
tikri, kad kai kartą Contras bus 
sužaloti jie niekados nebebus tie 
patys. Negali amputuoti žmo
gaus kojas, atsiprašyti už ope
raciją, ir pasakyti jam vaikš
čioti. Daktarai VVright ir Gep
hardt nejaučia žalos, jie turi 
geriausias intencijas, jie tikrai 
nenori matyti Sovietų laivyną ir 
lėktuvų bazę mūsų hemisferoje. 
Tačiau Contras turi turėti 
geresnius daktarus". 

— Jeruzalėje dar sunkiai su
žeista 20 palestiniečių, kai įvy
ko naujas susirėmimas su 
Izraelio kareiviais. 

KALENDORIUS 

Vasario 9 d.: Donatas. Apo
lonija. Alge, Girvydas. Marijus. 
Prišmantas. Algimantas. 

Vasario 10 d.: Silvanas. 
Skolastika. Skaistutis. Gražute. 
Kęsgailą. 

ORAS 

Saulė teka 6:55. leidžiasi 5:15. 
Temperatūra dieną 21 1.. 

naktį 14 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI m SVEIKTI. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 6515 So. Califonda A ve.. Chicago, IU. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ELGESYS ŠALČIO 
PRAMONĖMS UŽGULUS 

K l a u s i m a s . Peršalau. Nosis 
užgulta, galva sunki , girda 
sumažus, sausai kosčiu. Gydy
tojo prašiau duoti man ,,šatą" 
antibiotikų ar tablečių — kapsu
lių penicilino ar tetraciklino. 
Gydytojas padavė man ,,zinc 
gluconate" dideles 23 mg table
tes ir p a t a r ė su i š g e r t u 
naudingu karš tu skysčiu čiulpti 
jas kas dvi valandos: dieną ir 
naktį, gulint. Skysčių daug ger
ti, be t būtinai po puodelį prieš 
p a i m a n t tą t a b l e t e . I m t i 
mažiausiai tris dienas be jokios 
pertraukos. 

Mano klausimas, ar t a s gydy
tojas gydytojiškai pas ie lgė , 
nesiskaitydamas su paciento pa
geidavimu. Gal jis „old fa-
shioned"? 

A t s a k y m a s . D ž i a u k i s ir 
l inksminkis tokį gydytoją atra
dęs i r linkėki kit iems tokį susi
rasti . Ir štai dėl ko. 

Kar t ą an t visados visi lie
tuviai turėtų išmokti pajėgti pa
tys su slogomis tvarkyt is ir t ik 
būtiname reikale su gydytoju 
tar t is . Užgulta nosis a ts i randa 
tada, kai v i r u s a i 'ne bakterijos 
— t i k šios tvarkomos antibio
tikų pagalba, virusai antibio
t ikams nejautrūs) pa tenka į 
nosies gleivines celes. Ten vi
rusai dauginasi. Kūnas ginasi 
nuo virusų nosies gleivinės 
uždegimu ir padidinta gleivių 
gamyba. 

Ką tokiu atveju reikia daryti? 
Gleivių suskystinimui ir nosies 
ruimo valymui padeda kvėpa
vimas kiaršfcais garais uždengus 
galvą audeklu virš verdančio 
puodo paprasto vandens. Ga
rintuvas '„vaporizer") ar oro 
drėgnintuvas („humidifier") ar 
garų vonia tam reikalui irgi 
naudingi. Ilgas gulėjimas šiltoje 
vonioje ir šiltų garų a lsavimas 
irgi ta lk ina t am reikalui . Pir
tyje — specialiame kambaryje — 
yra t ikras virusais sergančiai 
nosiai r o j u s . T u r i n t i e j i 
chronišką slogą ir vietoje nepa-
sigydę, net Mayo kl inikose 
nieko nepešę, Chicagos žydų 
už la ikomoje p i r ty je ( t a m e 
pilname garų kambaryje) paliko 
slogavimą visam laikui. 

Valgyti re ikia karš tus val
gius, ypač silkes — tas padės 
skystėti nosies gleivėms. Gerk 
naudingus skysčius, tik ne svai
galus, ir ne pieną — tai t i rš t ins 
gleives. Obuolių sunka ir citri
ninės sunkos y ra vietoje. Taip 
pat vaisių a r daržovių sriubos, 
geriamos gorčiais yra geriausias 
vaistas tokiu atveju. 

Miegok pakel ta galva. Tegul 
gleivės laisviau drimba lauk. 
Tam reikalui galvūgalį lovos 
pakelk per dvi plytas aukščiau. 

Jokių nosies purškalų ne
naudok, nors juos net tuzinas 
patarėjų. į skai tant ir gydytoją 
tūlą patar tų . 

Cinkas yra mineralas labai 
stiprinąs žmogaus a tsparumo 
jėgas . Tyr imuose imant ie j i 
cinku sumažino slogavimo laiką 
dviem trečdaliais. 

Je i a t s i r a n d a nuo l a t i n i a i 
skaur.mai sprande, ausyse, glan-
dose a r sinusuose ir jie tęsiasi 
s a v a i t ę su v i r š a p l a n k y k 
gydytoją. 

Nepamirškime padidinti vita
mino C dozės. Slogai besiarti
nant a r prisiartinus, imkime po 
500 m g tabletę kas keturios 
valandos. 

Kai n o s i s u p e l i ū k š č i u v i r s t a 

Gleivę gaminančios nosies 
gleivinės celės padidina savo 

darbą kovodamos su įsibro
vėliais. Tose gleivėse randasi 
medžiagos žudančios virusus ir 
juos lauk išplaunančios. Kas 
daryti tokiu atveju? Šnypšk 
nuolatiniu, bet nestipriu spau
dimu. Kitaip elgiantis yra pavo
jus virusus įstumti į vidinę ausį 
ir sukelt i t en uždegimą. 

G e r k l ė s s k a u s m a s 

Burnos gleivinė gali tapti sau
sa ir sujaudinta nuo kosulio a r 
dėl kvėpavimo per burną, esant 
užgultai nosiai. Virusai dažnai 
sukelia pasmakrio liaukų pa
didėjimą, nes jos kovoja su viru
sine infekcija. 

Kas daryti tuo atveju? Jokių 
nuo skausmo vaistų nevartok, 
a s p i r i n o n e i m k . N a u d o k 
g a r g a l i a v i m u s kaip žemiau 
nurodoma. CiuJpk kietus saldai
n iukus ir namie gamintus vai
sių sunkos ledo gabaliukus. J ie 
palaikys drėgmę burnoje. Gar
galiuok sūroku vandeniu (ket
virtis lygmalo arbatinio šaukš
telio valgomosios druskos išleist 
8 uncijų šilto vandens stikle). 
Tas ramins sujaudintą gleivinę. 

Eik pas gydytoją sekančiais 
atvejais: 1. Je i gerklę skauda 
visą savaitę, jei karštis 100 
laipsnių F laikosi dvi paras. 2. 
Jei skausmas didėja su 101CF 
karščiu per visą parą. 3. Kai la
bai gerklę skauda ar kartu dar 
ir ausį ima gelti. 

S a u s a s kosu lys ir 
s k r e p l i a v i m a s 

Skrepliuojama kosėjant. kai 
bronchų gleivinė dėl virusų 
susijaudina. Tai geras ženklas, 
nes k ū n a s valo kvėpavimo 
takus . Sausas kosulys atsiran
da dėl lengvo sujaudinimo 
viršutiniojo kvėpavimo tako ir 
iš išdžiūvimo. 

Kas daryt ina? Jokių kosuliui 
formulių, skysčių, tablečių 
nenaudoti , nors juos ir iš dan
gaus angelai lietuviui pirštų ar 
kuris nors k i t as mūsiškių ta ip 
elgtis patar tų . Ne! Elgtis reikia 
kaip anksčiau jau minėta. įkvė
pimui šilti vandens garai (be 
jokių chemikalų bei kitokių 
priemaišų, t a ip visų mūsiškių 
mėgiamų) ir gausus sriubų, 
skysčių, vaisių sunkų naudo
j imas yra geriausi vaistai ko
sint. Visa tai skystina kvėpa
vimo takų gleives. 

Kada pas gydytoją kreiptis? 
Eik pas gydytoją šiais atvejais. 
1. Kai kosulys laikosi virš 
dešimt dienų, ypač kai kar tu 
yra karš t is 102° F. 2. Kai 
gleivės labai tirštos, jų spalva 
gelsva, plytos a r žalios spalvos. 

Gail. sesuo Elena Peržinskienė 
praneša mediciniškus duomenis apie 
slogo*, gydymą sveiku maistu ir gau
siu naudingo skysčio naudojimu 
Alvudo pafmonyje Lietuvio sodyboje. 

Nuotr. M. Nagio 

kurie laikysis minėtų nuro
dymų, kurie a t s i sakys antibio
tikų ir be gydytojo žinios jų 
neims, t iems beveik ir ne teks 
dėl s l o g a v i m o p a m a t y t i 
daktarą. 

Reikia t ikė t i s , kad silpna-
sveikačiai l ietuviai visi pasi-
skiepino nuo slogos. Tuomi j ie 
pasistatė didesnę užtvarą prieš 
v i r u s i n ę , d a u g s t i p r e s n ę 
infekciją. 

Minė t ą c i n k ą be recep to 
galima gaut i kiekvienoje vais
tinėje. Jei k a m taip neišeitų, jo 

* — ^ galima gaut i Lietuvio sodybos 
Jaunatviškas šypsnys yra geras ginklas prieš virusine infekcija, nes jis didina a m b u l a to r i j o j e . 
atsparumą visokiems užkrėtalams. Čia Akademinio skautų sąjūdžio nariai, Kas čia p a t a r t a — viskas iš-
vadovaujami fil. Algio Korzono (kr.),aplankę pensininkus Alvudo pažmonyje bandyta Sodybos ambulatorijoje 
Lietuvio sodyboje su giesmėmis, dainomis ir savo darbo vaišėmis, dabar sunk iaus iose slogose — su 
sveikai, beveik nematomai vaišinami Anelės Kirvaitytes (kr.), šalia jos tn. 
Vilija Gudaitė, tn. Kristina Likanderytė ir fil. Albertas Tuskenis (nėra fil. 
Alvidos Baukutės) Nuotr. M. Nagio 

3 . Kai pas i rodo k r a u j a s Sva rb i aus i a yra sumaž in t i 
skrepliuose. 4. Kai labai daug paburkimą. Tada galvos skaus-
gleivių per tris dienas rodosi. 5. mas savaime praeis. 
Kai gerklės skausmas trukdo Aplankyk gydytoją. 1. K a i 
atlikti kasdieninę ruošą. 6. Kai galvą vis dar skauda per dvi pa-
a ts i randa s t iprus skausmas ras nukri tus karščiui. 2. Ka i 
kosint. 

Kai a t s i r a n d a šv i lp ian t i s 
a l s a v i m a s 

Sutirštėjusios gleivės bron
chuose susiaurina oro ventilia-
vimosi taką ir dėl to gaunasi 
švilpiantis alsavimas. Tuo atve
ju elgiamasi taip, kaip skrep-
liuojant. Geriant daug skysčių, 
šiltų sriubų, kvėpavimo takai 
atsipalaiduos nuo tirštų gleivių. 
Negerk alkoholinių gėrimų ir 
kavos. Eik pas gydytoją kai 
pasidaro sunku giliai alsuoti, 
kai kvapo pr i t rūkimas tęsiasi 
dvi paras, kai atsiranda aštrus 
skausmas krūtinėje. 

galvą skauda ir regėjimas su
t r inka . 3. Kai kramtant, dantį 
skauda ir k a | atsiranda karšt is 
su tirštomis gleivėmis iš nosies. 

Nepamirština, kad visomis 
tomis slogavimo formomis ne
galuojant, reikia imti cinką 
nurodytu būdu ir didžiausiais 
kiekiais gerti naudingus skys
čius. Tai ir visas slogavimo 
tvarkymas, kpl pasirodo ženklai 
dėl kurių reikia eiti pas gydy
toją. Čia t inka pastaba: t iems, 

dideliu svaiguliu, tekėjimu ir 
karščiu. Po tri jų dienų viskas 
nukrito, kaip r anka nuimta. Tik 
reikia visu 100% išpildyti nuro
dymus, nes k i ta ip nebus nosiai 
mediciniško išganymo. 

Svarbu pradėt i cinką čiulpti 
vos p i rmam lašui iš nosies pasi
rodžius, vos slogai prasidėjus. 
Tada pasekmės esti puikios 
kovoje su sloga. Už ta i visi 
žemaič ia i -kukučia i l i a u k i t ė s 
nuolat besvarstę: kiek čia m a n 
k a i n u o s , g a l p r a e i s , t a d a 
sutaupysiu. Nus toki te lauke 
dairytis, a r lyja, ar lyjant lauke 
kabąs pantis varva... o kai sloga 
zovada įsibėgės, tada i r apsilei
dėlis sukrus — t ik su sk i r t ingu 
rezultatu. 

Juk , mes negal ime ta ip save 
į n iekus verst i , kaip t a s kuku
tis, nusipi rkęs prieš savai tę 
kovai su sloga cinko tablečių, o 

MOKINYS APIE VASARIO 
16 GIMNAZIJĄ 

K a r š č i u i s p i r g i n a n t i r 
d rebu l iu i k r e č i a n t 

Nuo 1986 .mokslo metų pra- jausmas . Nesijauti uždary tas , 
džios iki 198^-88 mokslo metų nesijauti, kad nėra galimybių iš-
an t ro semestro aš turėjau ypa- važiuoti, t i k esi taip įsigilinęs 

Didelis karėtjs ' ir krečiantys tingą privilegiją: mano tėvai su- , į s a v-o veikią^ kad nepastebė-
drebuliai rodo, kad visas kūnas t i k o man leisti lankyti laisvojo \ damas visada veiki. Gimnazijoje 
metasi į darbą sudaryti nepa- pasaulio vienintelę lietuvišką v r a šokių grupė, choras, daina-
lankias sąlygas virusams laiky- V a s a r i o 16-tos 
t is kūne. Kūno temperatūra re
guliuojama viena smegenų da
limi („hypothalamus"). Šioji da
lis verčia raumenis stipriai vir-

gimnazi ją 
Huetenfelde Vakarų Vokieti
joje. 

Prieš man lankant Vasario 
16-tos gimnaziją, aš girdėjau la-

pėti , trūkčioti ir tuo būdu kūno b a i Įvairių atgarsių apie ją. Kai 
ši l imą didint i . Tokį karš t į 
sunku virusams pakelt i . 

Kas da ry t ina? Gerk daug 
skysčių: vandens ar vaisių ar 
daržovių sunkos — iki galiono 
per parą. Tas karščio sukelia
mas negerumas, pavargimas, o 
kar ta is ir susimaišymas atsi
randa dėl vandens trūkumo 
kūne. 

Kreipkis pas gydytoją, kai 
karšt is pasiekia 104° F. kai 
100° F karšt is laikosi keturias 
dienas, ar kai bet koks karštis 
laikosi virš savaitės. 

Kai g a l v a i m a suk t i s 

Gleivių gausa gali užblokuo
ti Eustacho kanalėlį (jis iš 
gerklės eina į vidinę ausį ir išly
gina oro spaudimą į būgnelį). 
Tada sutr inka žmogaus lygsva
ra ir žmogus kar ta is jaučiasi 
judąs, kai yra visai ramus. 
Lengvą svaiguli gali sukelti ir 
sumažintas kūne skysčio kiekis. 

Kas darytina? Laikyk galvą 
kuo ramiausiai . Tada mažiau 
jausi svaigulį. Gerk sūrokos 
vištienos-kalakutienos sriubos 
l i trais, o ne puodeliais. Tai 
padės ats tatyt i prarastą kūno 
druskos kiekį, kai karščiavimas 
kūną apdžiovino ir druskos 
kiekį kūne sumažino. 

Kreipkis pas gydytoją kai su 
svaiguliu tur i 102° F karščio, 
kai 101 c F karšt is laikosi 36 
valandas a r kai stiprus svai
gulys, galvą ramiai laikant, 
laikosi ilgiau 36 valandų. 

Galvos skausmas 

Virusų sukeltas karštis pa
greit ina visą kūno veikimą, 
įskaitant pulsą ir kraujo prista
tymą j galvą. Vidurinė ausies 
dalis ir sinusai paburksta glei
vių gausa. 

Kas darytina? Elkis taip, kaip 
nurodyta užsikimšus nosiai. 

kur ie žmonės man sakė, jog t a 
gimnazi ja yra na rkomanų , 
alkoholikų ir išmestųjų rojus, 
kad ta gimnazija y ra šlykšti ir 
niekam netikusi. Dėkui Dievui, 
kad jų neklausiau. Aš klausiau 
tų, kurie buvo lankę Vasario 
16-tos gimnaziją, arba tų, kurie 
turėjo kokį nors ryšį su ja. Tie 
man sakė, kati, nors gimnazija 
tu r i trūkumų, jos lietuviška 
dvasia, jos žmonės ir jos t ra
dicijos atsveria tuos t rūkumus. 
Jų žinios buvo teigiamos, o 
mano net daugiau teigiamos. 

Aš praleidau 3 semestrus t e n 
ir turėjau išvažiuoti tik todėl, 
kad mano tėvai ir a š nutarėm, 
jog aš turėčiau baigti gimnaziją 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Iki šiol tie trys semestrai 
buvo mano laimingiausi i r 
pilniausi mano gyvenime. Kol 
aš l ank iau Vasar io 16-tos 
gimnaziją, aš turėjau progą 
patobulinti savo lietuvių kalbą, 
pagilinti savo Lietuvos istorijos 
žinias ir gyventi lietuviškoje ap
linkoje, tarp lietuvių draugų, 
mokytojų ir t radici jų. A š 
p a g a l i a u j auč i aus i s a v a s 
žmogus. Aš neturėjau gyventi 
du gyvenimus: būti amerikiečiu 
su keista pavarde vienu laiku, 
o normaliu — išeivijos lietuviu. 
Aš pagaliau turėjau tik vieną 
veidą: lietuvišką. 

Man grįžus į Ameriką žmonės 
man sakė, kad jie „žino", jog 
gimnazijoje nieko nėra ko 
daryti , kad žmonės praleidžia 
savo laisvą laiką nuobodžiau
dami arba girtuokliaudami. Iš 
savo patirties aš žinau, kad t a s 
yra teisybė tik retam. Vasario 

vimo b ū r e l i s , a t e i t i n i n k a i , 
skautai , sąžinės kal inių kores
pondencijos būrel is , kaba re t a s , 
pradinė šokių grupė ir daugiau. 
Tik tie, kurie y r a tokie apatiški, 
kad nenori įsijungti į bet ką, 
randa laiko nuobodžiauti . 

Gimnazija t u r i ko n i eku r 
k i tur pasauly nerasi . J i t u r i 
laisvę, laisvai galvojantį i r 
sąmoningą lietuvišką jaunimą. 
Gimnazijos esmė neslypi pamo
kose, kur l ietuvių ka lba y r a 
naudojama dės tymui , nei or
ganizacijose, nei mokytojuose, 
nei vietovėje, nei pas ta tuose . 
Gimnazijos t u r t a s ir esmė y r a 
jos mokiniai. Tik Vasario 16-toje 
gali kasdien l ietuviškai kalbėti 
pamokose, t ik ten gali kasdien 
veikti lietuvių labui, t ik ten gaii 
žinoti, kad esi t ik lietuvių tarpe, 
kad tavo visi draugai yra lie
t u v i a i . T ik V a s a r i o 16-tos 
gimnazija duoda mokiniui progą 
diskutuoti , mokytis , veikti i r 
gyventi l ie tuviškai k a s d i e n ! 

Kiek aš girdėjau ir tebe
girdžiu apie gimnazijos baisią 
praeitį ir kokia baisi j i buvo, 
mane jaudina ir graudina . Yra 
laikas, kad l ietuvių išeivija 
žinotų ir pripažintų, kad Va
sar io 16-tos g imnaz i j a y r a 
pasikeitus, kad ji y r a ver ta 
mūsų pagarbos. Bet ne t svar
biau — ji y ra ver ta mūsų jau
nimo. Vasario 16-tos gimnazija 
yra labai didelė dal is mūsų 
praeities, dabar t ies ir bus labai 
didelė dal is mūsų a t e i t i e s . 
Ivertinkim ją. 

A i d a s F . P a l u b i n s k a s 

P E R S P Ė J A G Ė R Ė J U S 

Kai kur iuose Chicagos ba
ruose stovi apa ra ta s , ku r i ame 
priėjęs gėrėjas gali pamaty t i 
sakinį: Alkoholio k iekis Jū sų 

16-tos gimnazijoje yra tiek daug kraujuje per didelis. Negal i te 
ko veikti, jog labai dažnai tik po vairuoti automobilio arba: „Turi 
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vidurnakty k laus ia po septynių 
dienų: — „Kaip t as tabletes 
naudoti?.. . Pakar to t ina i j am iš
aiškinus, jis tv i r t ino, kad dabar 
ta i atsiminsiąs. 

0R. ŪMAS A. SIDRYS 
AKIU LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W. 71st Street 
Priima trečiad nuo 2 iki S v v. 
Ketvirtad nuo 10 v r iki 6 v v 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. VMAY BAJ Ai. M.D., S.C. 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VICAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami ofise; 

Priklauso Holy Cross ;r Cnrisi ligoninėms 
2434 W. 71 Straat. Chicago 
Tai. 434-5849 (veikla 24 vai.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. L DECKYS 
GYDYTOfA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDINC 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 
2655 W. 69 St. 
Tel. 776-9691 

pirm. 12-2 v. p.p.; treč. 12 - 2 v. p.p. 
penkt.: 1 - 3 v. p.p. 

3900 W. 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos paga! susitarimą 

mėnesio ar dviejų pastebėsi, kad 
nesi iš mūsų mažo kaimelio iš
važiavęs, nebent su kokia nors 
gimnazijos grupe. O nuosta
bumas to yra, kad nėra blogas 

palaukti , prieš imdamas ki tą 
s t i k l e l į " . A p a r a t ų Com-
munidyne Electronic Brea th 
Analyser iki šiol jau pagamin
ta apie 2000. 

Ofiso tel. — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOK S A 
V A I K Ų L I G O S 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A L G I R D A S K A V A L I Ū N A S 
Specialybe vidaus ir kraujo hgos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidu gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tel. 585-2802 

Valandos pagai susitarimą 
Penkt . antr. ketv ir penkt 

ffeikalui esant atvažiuoiu ir Į namus 

Tai RE-llance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 W*st 591h Straat 

Vai : pirm . antr., ketv ir penkt 
nuo 12-3 vai popiet ir 4-6 vai. vak. 

Trec ir šešt uždaryta 

Tel. ofiso ir buto: OLympir 2-41 ?o 

DR. P. KISIELIUS 
CYOTTOfAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai vak 

išskvrus trec Sešt 1 2 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU 'R VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDINC 

3200 VV. 81st Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Reiid. 385-4811 

Dr. Tumasonio ofisą pereme 

DR. S. U L 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 VV. 71st Street 
434-2123 

Pirm 2-7 Antr. ir 
ketv 9-12. Penkt 2-7 

DR. 2IBUTE 7APARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 i ast Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. - 337-1285 

Ofs. tai. 471-3300; raz. 4424297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ava., 
Chicage. III. 60652 

Pirm , antr, ketv. ir penkt. 
paga! susitarimą 

Cardiac Diagoosis, Ltd. 
Marquette Medicai Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIIA 
6132 S. Kedzie. Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin, III. oOT20 

Tel. 742-0255 
Vaiand<>s pagal susitarimą 

Of*. tel. l t ! 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2BKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. L 0. PETRBKIS 
DANTŲ CYD> TOl \ 
8104 S. Roberts Road 

I mvlia i vakarus nuo Harlem Ave 
Tel. 563-0700 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
• Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2618 VV. 7lst St. - Tel. 737-5149 

Vai pagal susitarimą Uždarvta trei 

Dr Tumasonio ofisą perėmė 

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

Te!. 434-1818 - Rez. 852-0889 
Vai: pirm . antr. ketv. ir penkt 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybe Vidaus ;r plaučiu ligos 

2836 W 71 «t St.. CMcego. IN. 
Tai.: 438-0100 

11800 SouttroMt Htatnray 
Palos HatoMs. IH. S0463 

312)381-0220 312)381-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

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

Ofiso tel. 776-2880, rez. 448-5545 

NANCY STREITMATTER, M.D. 
KARDIOLOGE 

24S4 W. 71 Street 
Tel. 434-6777 

Valandos paga! susitarimą 

Edmundas Vižinas. M.D., S.C 
Specialvbe — \ idaus ligų gvdvtojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 586-7756 

J O H N P. VVAITKUS. M.D. , FACS 
SPECIAUSTAS CHIRURGAS 
Priklauso Holy Cross ligoninei 

2700 W. 43 St.. Tai. 9 2 7 - 3 2 3 1 
Kalbame lietuviškai 

Vai. pagal aualtarliną pirm. 
Ketv. Ir penkt. nuo 3-7 v.v. 

» 



Kelionė po Lietuvą (2) 

PAS RAŠYTOJUS 
Sovietinės spaudos skiltimis 

tęsdami kelionę po okupuotąją 
Lietuvą, mes pirmiausia nu
vykstame į Raseinius, apie ku
riuos šviesaus atminimo vysk. 
M. Valančius rašė: „Visuomet 
didžiausias Žemaičių kunigaikš
tystės miestas buvo Raseiniai". 
Šios apylinkės, Dubysa — Mai
ronio tėviškė, jo apdainuota 
žemė. Nesigilindami į tolimą 
įdomią bajorišką Raseinių 
praeitį, mes atsukame laikrodį 
tik 12 metų atgal ir, paskaitę 
„Literatūrą ir meną" (nr. 3, 
1988), pateikiame tokį rašytojo 
V. Petkevičiaus liudijimą, 
pasakytą Rašytojų draugijos 
valdybos posėdžio me tu 
1987.XU.29. Jis kalbėjo: „1976 
metais Lenino premijos laurea
tas G. Jokūbonis padovanojo Ra
seiniams Maironio skulptūrą. 
Buvo nusiųsta į Vilnių, dovana 
parvežta. Ją apžiūrėjo tuome
tinis LKP Raseinių RK sekreto
r ius Zigmas Gramai las i r 
vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas (kultūrai!) Zigmas 
Butkus. Jis iškvietė buvusį pro
fesinės technikos mokyklos di
rektorių V. Diržį ir įsakė jam, 
kad šitas juodaskvernis (atseit, 
l ie tuvių l iaudies dainius) 
nematytų dienos šviesos. Skulp
tūra keletą metų išgulėjo — su 
nulaužta nosimi, nulaupytomis 
ausimis, išbadytomis akimis — 
mokyklos rūsyje ir pagaliau 
išnyko nežinia kur. Visa tai 
matė ir stebėjo šimtai mokinių 
ir mokyklos darbuotojų... Tai 
dar vienas nesudrausto van
dalizmo aktas , kad gražūs 
žodžiai — dar ne persitvar
kymas, kad turime dėti visas jė
gas, kad panašūs dalykai nie
kada nebesugrįžtų". Vadinasi, 
šitaip tada Maironio tėvynai
niai „pagerbė" didįjį savo ir 
visos Lietuvos liaudies dainių. 

Iš Raseinių netoli ir Varniai. 
Kaip žinome, čia 1850-1864 m. 
gyveno ir dirbo Žemaičių vys
kupas M. Valančius. Daugybė jo 
gerųjų darbų Lietuvai, įskaitant 
kovą prieš caristinį režimą ir 
draudžiamosios lietuvių spau
dos suorganizavimą, išėjo iš 
Varnių . Nepriklausomybės 
metais klebono kun. Juozapa
vičiaus ir parapiečių rūpesčiu 

jaus vedėja Rasma Leonavičienė 
pasakoja: „Patalpas būtina 
remontuoti: stogas kiauras, an
tro aukšto perdanga silpna, 
tenka įspėti lankytojus, kad 
nesiburtų vienoje vietoje — grin
dys linguoja, krosnys ir sienos 
plyšinėja, rūsyje nuolat telkšo 
vanduo... Sukaupėme jau 
daugiau kaip 5000 eksponatų, o 
reikiamos apsaugos nėra. 
Neturime reikalingų buitinių 
sąlygų darbui. Žino mūsų bėdas 
ir vietos valdžia, ir vadovybė... 
bet į minėjimą niekas nei iš 
rajono, nei iš miesto vadovybės 
neatvyko, nors ir pranešėme, 
nors ir laikraštyje skelbėme... 
Muziejaus remontas metai iš 
metų nukeliamas". Beje muzie
juje jau dai zk u kaip 15 metų 
gyvenąs ir ne:' oziejinis ekspo
natas — Ona Kamparskaitė, de
ja, jos esą negalima iškelti, nes 
valdžia neduodanti jai kito buto. 

Vykstame vėl į mūsų sostinę 
Vilnių. Čia susirinkę minėti 
rašytojų vadovai sielojosi knygų 
leidimo ir gimtosios kalbos 
reikalu. J. Aputis šnekėjo, kad 
rašytojų rankraščiai, paduoti 
leidyklai išleisti, gulį jos stal
čiuose 7 ar net 10 metų. Vadina
si, jie turi pereiti įvairias cenzū
ras, pataisymus, kol bus duotas 
(o dažniau neduotas) leidimas 
išleisti. Rašyt. .1. Šaltenis: 
„Mums būtų gėdinga užsi
merkti ir garsiai nešnekėti apie 
gimtosios kalbos ekologiją —juk 
lietuvių kalba yra nedidelis eže
rėlis palyginti su plačiai ištvinu-
siom anglų, ispanų ar rusų 
kalbų jūrom ir okeanais. Todėl 
nieko juokinga, kai net nežy
mus to mūsų ežerėlio vandens 
lygio svyravimas mums, lyg ko
kioms žuvytėms ar buožgal-
vėliams, menantiems dramatiš
kus savo istorijos periodus, 
sukelia nerimą ir įvaro gilią, 
tegu kartais ir perdėtą, dep
resiją. Todėl aiškiai pribrendo 
reikalas (kartą jau sėkmingai 
sušaukus plenumą literatūros 
palikimo klausimais) vėl susi
rinkti rašytojams, kultūros 
veikėjams ir blaiviai bei dorai 
įvertinti gimtosios kalbos situa
ciją, kartu pasiūlant praktiškas 

DINGSTA BREŽNEVO VARDAS 
K- BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

buvo pastatyta M. Valančiui pa- I ir tvirtai argumentuotas re-
minklas. Bet pokario metais 
bolševikai jį nuvertė. Minėtame 
pokalbyje literatūrologas Al
bertas Zalatorius (gim. 1932 m.) 
šitaip kalbėjo: „Turime Lie
tuvos kultūrai didžiai nusi
pelniusią XIX amžiaus asmeny
b ę — M . Valančių, kurio pa
minklą, stovėjusį Varniuose, 
būtina atstatyti". (Kas jį nugrio
vė — Zalatorius nutylėjo). „Bai
gia griūti ir buvusi M. Valan
čiaus rezidencija. Liūdnas buvu
sios dvasinės seminarijos pasta
to likimas... O juk šiame pasta
te galėtų būti Žemaitijos isto
rijos ir kultūros muziejus". A. 
Zalatorius čia pat pasiūlęs pasi
rūpinti kai kurių emigracijoje ' 
gyvenančių rašytojų tėviškėmis. 

Netoli Alvito yra karo metais 
sugriauta Salomėjos Nėries 
tėviškė. Tačiau rašytojas V. 
Bubnys sako: „Netolimoje pra
eityje turėjome ne vieną skau
dų faktą, kai buvo ne tik leista 
sunykti literatūros klasikų tė
viškėms, bet ir sąmoningai jos 
buvo nugriaunamos (Biržų ra
jone K. Jakūbėno, J . Janonio), 
nupjaunami jas primenantys 
šimtamečiai medžiai (Jurbarko 
rajone J. Baltrušaičio tėviškės, 
Vilkaviškio rajone — P. 
Mašioto). 

Bet iš Literatūros ir Meno (nr. 
3,1988) paskelbto kauniškio M. 
Tamašausko rašinio „Sunkūs 
muziejininkų keliai..." pati
riame, kaip labai yra nuskurdęs 
sovietinės Lietuvos „pranašės" 
Sal. Nėries memorialinis muzie
jus, įruoštas Palemone, jos ir 
vyro skulptoriaus B. Bučio pasi
statytame name dar „buržuazi
nės Lietuvos" laikais. Muzie-

komendacijas lietuvių kalbos 
apsaugai ir pilnakraujam kas
dieniškam jos gyvavimui... Mes 
patys esam gimtosios kalbos 
gy vybingumo garantija. Nes li
teratūros išnešiota, kasdieni
niame gyvenime nenusususi lie
tuvių kalba tolimų proanūkių 
lūpose bus jų kaulams didžiau
sia paguoda". 

įsidėmėtini arch. J. Minke
vičiaus žodžiai („Kultūros ba
rai" nr. 1,1988): „Lietuva maža. 
Ją labai lengva greitai galbūt 
neatitaisomai užteršti ne tik 
tada, kai nesirūpinama ekolo
gija, bet ir skubia, neapgalvota 
ar nesąžininga menine ir kultū
rine veikla. Čia, matyt, ir slypi 
menininko ir visuomenės san
tykių esmė. Sunku įsivaizduoti, 
kad kūrėjas galėtų vadovautis 
kuo nors kitu, o ne įsisąmoninta 
atsakomybe visuomenei. Deja, 
taip ne visada būna. Dėl etinės 
pozicijos reikia kovoti". 

Paskutinis mūsų kelionės 
punktas Klaipėda. „Kultūros 
barai" (nr. 1,1988) rašo, kad čia 
mėginama organizuoti kalvys
tės muziejų, sutelkiant įvairius 
šio amato įrankius. Mat šiame 
Lietuvos kampe šis amatas 
buvo daugiausia ištobulintas. 
Tačiau medžiagą rinkti nesą 
lengva: „Štai kalvis D. Varkalis 
apgailestauja, kad šiomis die
nomis sunaikintos Šilutės kapi
nės, kur buvo daug vertingų 
kaltinių paminklų, geležinių 
tvorelių, vartelių. Daug praras
ta ir Klaipėdos, ir jos apylinkių 
kapinaitėse. Reiktų susirūpinti 
senosiomis kalvėmis, kurių 
maža teišliko". 

b.kv. 

Aštuntos Tautinių šokių šventės grupių vadovų kursuose Hamiltone susitikę lektoriai ir šven
tės vadovai. Iš kairės: Stasys Malašius, „Klumpės" vadovas, Irena Smieliauskienė, „Grandies" 
vadovė, Juozas Karasiejus „Gintaro" vadovas, Jadvyga Matulaitienė „Tryptinio" vadovė, Geno
vaitė Breichmanienė „Gyvataro" vadovė, Rita Karasiejienė, „Gintaro" vadovė, Liudas Sagys 
„Grandinėlės" vadovas. x . _ __., 

Nuotr. J . Miltenio 

TAUTINIO ŠOKIO 
JUDESY TĖVYNĖ GYVA 

Aštuntajai tautinių šokių 
šventei šūkį sugalvojo spaudos 
bendradarbis žurnalistas Alfon
sas Nakas. Šventei ruošti 
komitetas Kanadoje šūkį 
priėmė ir ši šokių šventė 
ruošiama prasminga dvasia. 

Tautiniai šokiai išeivijoje pla
čiai praktikuojami. Laisvajame 
pasaulyje didesnėse ir 
mažesnėse lietuvių kolonijose 
susiburia mūsų jaunimas ir, 
pasiaukojusiems vadovams 
vadovaujant. įsteigia tautinių 
šokių grupes, ansamblius, 
kuriuose susi telkia nuo 
mokyklinio amžiaus vaikučių 
iki veteranų šokėjai. Turime 
keliasdešimt tokių vienetų, 
kurie šiuo metu su nepaprastu 
at idumu sparčiai ruošiasi 
aštuntajai laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventei, 
kuri bus liepos 3 d. Hamiltone 
Kanadoje. 

Tad nenuostabu, kad laisvojo 
pasaulio lietuvių akys ir 
dėmesys ir krypsta į šią didin
gą, tautinės kultūros demonst
raciją. 

Šią švente ruošiant, Kanados 
lietuviai sparčiai juda. Jie juda 
ne tik šios šventės ruošoje, bet 
taip pat įvykstantiems dar 
dviem svarbiems renginiams — 
PLB seimui ir Kultūros kongre
sui. 

Visi trys LB planuojami už
mojai yra labai svarbūs, nes jų 
metu bus laikomas dar vienas 
lietuvių išeivijos didysis eg
zaminas, rodantis, ar mes esa-

J U R G I S JANUSAI TIS 

me nudžiūvusi tautos kamieno 
šaka ar gyvastinga, kūrybinga 
lietuvių tautos dalis išeivijoje. 

Žvilgsnį meskime į artėjančią 
Tautinių šokių šventę. Jauni
mas , šokdamas t au t i n iu s 
šokius, dalyvaudamas šventėse 
liudys kaip tik šūkio esmę, kad 
augančiose kartose Lietuva yra 
gyva ir kartų kartos nežada 
pamiršti, bet ruošiasi sunkiam, 
ilgam tėvynės rūpesčiais gyve
nantiems darbams. 

Šventei ruošti komitetas, va
dovaujamas jauno, energingo 
p i r m i n i n k o dr. Vaidoto 
Kvedaro, dažnai sėda prie stalo 
ilgiems posėdžiams, kurių metu 
komiteto nariai, komisijų pir
mininkai sprendžia šventės 
ruošos darbus, planuoja eigą, 
kad pati šventė būtų didinga, 
nauja savo planavimu, kad 
ž iūrovai būtų maloniai 
pradžiuginti. 

Iš gana vertingos infbrma 
cijos, kurios susilaukia spaudos 
bendradarbiai iš komiteto in
formacijos vadovo Kazio 
Milerio, matyti šventės planavi
mo rūpestis, darbai. 

Rūpesčių daug. Lėšos, šokėjų 
priėmimas, jų ir svečių apgyven
dinimas, visa eilė kultūrinių su 
švente susijusių renginių. Iš 
Amerikos lietuvių komitetas 
t ik is i sus i laukt i piniginės 
paramos 35,000 dol. Amerikoje 
yra sudarytas bendras visiems 
t r i m s rengin iams — PLB 

seimui, Kultūros kongresui ir 
Tautinių šokių šventei lėšas 
telkti komitetas, kurį sudaro St. 
Jokubauskas, dr. Antanas Raz
ma ir dr. Petras Kisielius. Tai 
stiprios asmenybės, dideli kul 
tūrininkai ir visuomenininkai, 
kuriems yra patikėtas svarbus 
lėšų telkimo darbas. Šis 
komitetas numato sutelkti 
100,000 dol. Amerikoje ir tada 
bus proporcingai paremti minėti 
visi trys didieji renginiai. 

Šventės leidinio redagavimu 
rūpinasi redaktorius C. Senke
vičius, o techniškasis re
daktorius yra vienas iš šventės 
meno vadovų Juozas Karasie
jus. Leidinio nutarta spausdin
ti 5000 egz. Didžioji dalis bus 
išdalinama šokėjams, o dalis 
bus parduodama šventės daly
viams, norint sumažinti leidinio 
spausdinimo išlaidas. 

Leidinys busiąs įdomus istori
ne medžiaga. Leidiniui bus 
renkami ir sveikinimai, komer-

I ciniai skelbimai ir šį darbą koor
dinuoja J. Pleinys. Jo adresą 
komitetas spaudoje paskelbs 
vėliau. Visi suinteresuoti 
sveikinimais ir skelbimais galės 
tiesiog į kordinatorių ir kreiptis. 

Šventėje dalyvaus šokėjų 
grupė, 24 asmenų ir 2 vadovai, 
iš Punsko ir iš Vakarų Vokie
tijos, be Vasario 16-tosios 
grupės, dar veteranų grupė iš 
Miuncheno. Šventės programo
je dalyvauja „Volungės" choras, 
vadovaujamas muz. Dalios 
Skrinskaitės-Viskontienės, ir 

Maskvos priemiesčio Brežne
vo vardas išbrauktas iš miesto 
plano. Mat gyventojai paprašė 
komunistų partijos grąžinti 
jiems seną Čerjonuškį pavadi
nimą. Partija tuoj pat patenkino 
jų prašymą, nors iš tikrųjų po 
gyventojų skraiste slepiasi Gor
bačiovas ir jo draugai. Taip pat 
ir Pavolgės pramonės miestui 
vėl grąžintas senas Noberežnyje 
Čechy vardas. 

Kodėl į tokią didelę nemalonę 
pateko buv. generalinis partijos 
sekretorius? Gorbačiovas, 
vykdydamas naują savo re
formą, kaltino Brežnevą stagna
cija ir atsilikimu visose gyve
nimo srityse. Tad ir jo pavardę 
Gorbačiovas stengiasi ne tik 
pažeminti, bet kartu ištrinti iš 
žemėlapių ir gyventojų atmin
ties. 

Brežnevo atvejis yra tipiškas 
sovietiniame gyvenime. Po jo 
mirties 1982 m. lapkričio mėn. 
Brežnevo vardu buvo pa
vadintos gatvės, gimnazijos, 
įmonės, net viena šarvuočių 
divizija, laivai. Viskas atlikta 
„amžinam atminimui''. Jokios 
„konkurencijos" neturi tik Le
ninas. Tuoj po jo mirties 1924 m. 
senas Peterburgo miestas gavo 
Leningrado vardą. Lenino pava-

atliks šokių metu vokalinę dalį 
— 7 šokius palydės choras su 
dainomis. Tokia palyda papras
tai būna labai įdomi, kelianti 
nuotaiką ir duodanti pačiai 
šventei spalvingumo. Organi
zuojama ir platesnės apimties 
tautodailės paroda. Ją atidarys 
Ilona Stanaitytė. 

Komitetas, planuodamas pra
mogas, ypatingą dėmesį kreipia 
ir į suvažiavusio jaunimo 
pramogas. Jaunimui šokiai 
numatyta suruošti penktadienio 
vakare Jaunimo centre, o 
reikalui esant būsią panaudota 
ir parapijos salė. 

Šventės metu bus ir iškilmin
gos pamaldos, kuriomis rūpi
nasi kun. J. Liauba drauge su 
parapijos taryba. 

Tai tik mažą dalį suminėjome 
šventei ruošti komiteto darbų. 
Apie juos dažniau kalbėsime ir 
ateityje mūsų spaudoje. Šiuo 

i metu turime visi pagalvoti apie 
artėjančius Kanadoje įvykius ir 
planuokime savo atostogas ir 
keliones į šiuos didžiuosius, išei
vijos lietuviams labai svarbius 
renginius. Taip pat prisidėkime 
ir prie šių uždavinių įgyvendi
nimo savo auka. 

dinimai randami kaimuose, 
miesteliuose, mokyklose. Sto
vint kiekvieno miesto ar mies
telio didelėje aikštėje, „užmerk-
tom akim", galima sakyti, kad 
tai Lenino aikštė (pvz. Vilniuje 
Lukiškių pakeista Lenino 
aikšte, pastatant ten ir pa
minklą). Tad nenuostabu, kad, 
Sov. Sąjungoje įsigalėjus komu
nizmui, nauji miestų pavadi
nimai pradėjo dygti kaip grybai 
po lietaus. Štai prie Pavolgės 
Simbirsk buvo pakeistas Lenino 
šeimos Uljanovsk pavarde, 
Caricynas nuo 1925 m. gavo 
Stalingrado vardą, Tvero gyven
tojai (14-15 š. tarp Maskvos ir 
Tvero vyko arši Rusijos valdymo 
kova) vieną 1931 m. rytą pa
budo jau Kalinino mieste. Ka
liningrado vardą gavo Karaliau
čius. 1932 m. Nižnyj Novgorod 
• viduramžiais kultūros ir preky
bos centras) pavadintas rašytojo 
Maksim Gorkio vardu. Pasta
tyta prieš totorių puolimus 
Samaros tvirtovė pakeista Kui-
byševu. „Matiuškos" Volgos 

pakrantėse randami taip pat 
Markso, Engelso, net ir italo 
komunisto Togliatti pavadi
nimai. Tik garsiosios „čeką" 
įsteigėjas Feliksas Dzeržinskis 
turėjo pasitenkinti vienos ne
didelės upės pavadinimu. 

Rybinskas savo vardą keitė 
net tris kartus: nuo 1946 m. iki 
1951 m. jis vadinosi Ščer
bakovu, nuo 1984 m. Andropo
vu, o dabar jam vėl sugrąžintas 
senas vardas. 

Ir kituose atvejuose „amži
nybė" tęsėsi tik keletą metų. 
Pvz. Molotovo vardu pavadinta 
Permė 1957 m. atgavo savo seną 
pavadinimą. 

Daug pakeitimų įvyko po 
Stalino mirties, jo net ir lavonas 
buvo perke l tas iš Raudo
nosios aikštės mauzoliejaus. Ir 
taip Stalingradas tapo Volgo
gradu, Tadžikistano sostinė 
Stalinbad — Dušanbe ir Jusofka 
nuo 1924 m. pavadinta Stalino 
tapo Donecku. Nuo 1987 m. pa
vasario Isevsko gyventojai savo 
antrašuose išbraukė maršl. 
Ustinovo vardą. 

Miestų vardų keitimai labai 
dažnai surišti su asmenimis. 
Pvz. Nižnyj Novgorode gimė M. 
Gorki, Andropovas studijavo ir 
dirbo Rybinske. Tuo tarpu Bre-
nevas — nebuvo net apsilankęs 
Naberežnyje Čelny. 

Kokios aukos dar laukiamos? 
Spauda j au kritikuoja Žda-
novą, marš . Vorošilovą bei 
Kalininą. 

DANGORAIŽIO ŠEŠĖLIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 
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— Buvau, iki tavęs nesutikau. 
— Bet vis dėlto galėjai man pasakyti, kas tave 

graužė. 
— Bijojau tave prarasti. Žinai, kaip yra. Įsimyli ir 

bijai visos savo praeities, kad tik draugystės pradžiai 
ir sau nepakenktum. 

— Žinai, verkiau... 
— Tu verki per dažnai... Klausyk, papasakosi vis

ką. Dalykai taip susiklojo, kad turim daug ką 
išsišnekėti. 

Devinskis žvilgtelėjo į laikrodėlį. 
— Beliko keliolika minučių. Po penkių pravažiuo

damas paimsiu tave, sustosim viešbuty prie ežero ir 
išsiaiškinsim. Papasakosi viską. 

— Gerai. 
Tai, va, tikra velniava ir dėl to reikia skubėti. 

Atrodo, kad ji dar įsimylėjusi, turbūt tik išsigando ir 
nurims,užtikrinus maloniais žodžiais ir dovanomis. 

Jis greitai užsimetė švarką ir lietpaltį, praėjo pro 
Prūsą, kuriam vėliau tikėjosi padaryti dar vieną 
nemalonumą, bet šįkart nuskubėjo prie lifto. Nusileidęs 
pirmam aukšte,ieškojo Lenai ką nors nupirkti. 

Ilgai negalėjo delsti. Pas laikrodininką išsirinko 
auksinę grandinėlę PU kryželiu, sumokėjo, bet ki^me 
sėdęs į automobili vėl nervinosi negalėdamas išvažiuo
ti į gatvę ir įsilieti į šimtus namo važiuojančių automo
bilių. 

Jis spaudė signalą, piktai skersakiavo į šonus ir 
sausai krenkšėjo: ..fš kur jų tiek kaip tik šiuo momen
tu čia atsirado? Tiek susigrūdo!" 

Kol įsiliejo į srovę ir kol pasiekė ant šaligatvio 
nekantriai stoviniuojančią piktoką Lena, praėjo pus
valandis. Jos vilnonė palaidinukė ir lietpaltis ant 
rankos suribuliavo tarp judančių automobilių. Jis jai 
pravėrė duris. 

Jau įšoku? vidun, jis nežinojo ką sakyti. Tik 
išvažiavus iš centro marmalynės, jis palietė jos ranką, 
bet ji ją atitraukė. Tada jis užsirūkė, stebėjo kelią ir 
laukė audros. Lena buvo pikta. 

— Ar tu turi ir vaikų? — pagaliau pasakė ji turbūt 
apie tai visą laiką galvojusi. 

— Ne, neturiu, — jis buvo jos pikto veido tiesiog 
priverstas pameluoti. 

— Kaimynė spėliojo. Sakė, kad gali būti. 
— Palik tą bobą ramybėje. Galėjo būti, bet nebuvo. 
— Alanai, aš myliu tave, bet kartu ir nekenčiu 

dabar. Kodėl taip ilgai man nieko nesakei? Galėjai būti 
atviresnis ir žmoniškesnis. Kodėl kiti turi ateiti ir man 
apie tave pasakoti? Tu esi lyg kokia „uždara skrynia", 
pilna visokių paslapčių. 

J is vėl bandė paimti jos ranką. 
— Atsitrauk! Geriau žiūrėk į kelią ir vairuok. Ne

kenčiu tokiu tavo prisigretinimu Be to. tavo ranka 
suprakaitavusi. 

J is šyptelėjo ir paprašė jos nosinės. Tai nervai, 
galvojo, nosine šluostydams rankas ir vairą. J is skubėjo 
į paežerio viešbutį. Ji nurims ir viskas bus vėl kai buvę. 
Reikėjo tik kantrybės. 

Bet ji vis kalbėjo ir kalbėjo. Tada jis suktelėjo j kelio 
šoną, sustabdė automobilį, žiūrėjo jai į akis, klausėsi 
ir bandė apkabinti. Bet ji lengvai daužė mažais 
kumščiais jo pečius. Jis nesipriešino ir nieko nedarė. 

— Taip, mušk mane, — tai pasakęs jis užsimerkė. 

— Aš kaltas, Lena, ir to užsitarnavau. — Po to 
laukė. 

Ji atstūmė jį visa jėga ir kumšteliais kalė į jo siau
rą, gan padžiūvusią krūtinę. Staiga jis pradėjo kosėti ir 
inkšti, tarsi jam trūktų oro. Tada ji nustojo. 

— Kas tau? — susirūpino ji, matydama kaip jis 
žiopčioja, lyg neatgautų kvapo. 

— Tas raumenų negalavimas... Jau seniai... 
Jis pasakojo jai kaip gimnazijoj žaisdamas beisbolą 

išsisuko petį, pagulėjo ligoninėj ir net dabar rudenį ir 
žiemą kenčia, neina į šaltą baseiną. O buvo vis tik geras 
sportininkas — galėjo tapti garsiu beisbolo lošiku. 
Norėjo tęsti, kad žiemą kartais tenka vaikščioti su 
lazdele, bet nutilo ir laukė, ką ji pasakys. 

Ji kiek atlyžo. Atrodė, atleido jam už melą ir žiūrėjo 
į jį susirūpinusiomis akimis. Tikriausiai galvojo apie 
naują staigmeną. 

— Dabar tu turbūt susirasi sveikesnį ir jaunesnį 
vyrą, Lena? Aš tau netinku. 

— Ne, ne, taip nekalbėk... — ji prisiglaudė prie jo 
peties. 

Jis tada vėl įsuko į kelią dėkodamas likimui, kad 
šiaip bei taip ši scena baigėsi neblogai, nors ji dar buvo 
draskoma abejonių. 

Viešbuty ji jam prikaišiojo už neatvirumą, už stai
gius susimąstymus, tylėjimą, kurių metu ji jaučiasi 
vieniša, iš jo gyvenimo išjungta, stačiai neegzistuojanti. 
Bet jis kartojo jai. ..Tai toks jau mano būdas, tas 
dangoraižis ir darbo rūpesčiai, kuriuos vien tu linksma 
nuotaika ir atsidavimu sugebi išsklaidyti". 

— Ar tu man daugiau nemeluosi? 
— Ne, — atsakė jis, ištraukdamas iš kišenės 

auksine grandinėlę, kurią uždėjęs jai ant kaklo, 
pasilenkė ir pabučiavo kryželį. 

'Bus daugiau) 
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KONCERTU 
SUTVIRTINTA 
DRAUGYSTĖ 

ALFONSAS NAKAS 

Sovietų išradimas jų pagrob
tų šališų miestus poruoti su lais
vaisiais mus pamatuotai pyki
na. Antai, sužiedavo Madison su 
Vilnium, bet visi žino, kad nei 
vilniečių Madison svečiuotis iš
leis, nei Madison gyventojui Vil
niuje bus galima kada tik užma
no lankytis. Visai kas kita, kai 
tarpmiestinę bičiulystę mezga 
Floridos lietuviai... 

Tokio susibičiulaivimo įspū
dingas aktas įvyko 1988 m. 
sausio 29-31 dienomis, kai iš St. 
Petersburgo į Sunny Hills va
žiavo koncertuoti devyni žmon
ės, o juos atlydėjo daugiau kaip 
pusšimtis nedainuojančių tau
tiečių, taip maždaug po pustu
zinį kiekvieną dainininką. Ka
dangi, kaip iš ankstesnių raši
nių žinome, Sunny Hills iš viso 
apie šimtinė lietuvių tebegyve
na, o ir iš tos šimtinės gal 20% 
vis būna kur nors kelionėse, tad 
minimomis dienomis suvažiavę 
šventapeterburgiečiai mūsų 
skaičių beveik padvigubino. Ku
rie ten vyko automobiliais (dau
giausia programos atlikėjai), čia 
atsirado sausio 29 d. Vietiniams 
buvo proga su jais suartėti ir 
vieną kitą tostą už abiejų 
telkinių draugystę pakelti. Sau
sio 30 popietę atriedėjo Stepo 
Lungio suorganizuotas autobu
sas su 44 sielom ir už 16 mylių, 
netoli Chipley miestelio, užėmė 
visą motelį. Kai ketvirtai valan
dai artėjant rinkomės į Commu-
nity centro salę, ten laiku atsi
rado ir tas autobusas. Man pa
sakojo, kad kai kurios Šv. Petro 
ponios buvusios užburtos Sunny 
Hills grožio... 

Sausakimšai pilnoj salėj 
prie ilgomis eilėmis sustatytų 
stalų klegėjo, ūžė apie 140 tau
tiečių. Koncerto belaukdami, 
kilnodami stiklinaites, gilinom 
ir tvirtinom draugystę. 

Truputį po ketvirtos ūžesį su
stabdė skardus Klemenso Žu
kausko, vakaro vadovo ir kon
certą rengiančio., Antrosios jau
nystės" choro v-bos pirmininko, 
balsas. Jo įkandin prabilo LB 
apyl. v-bos pirmininkė Onė Ado
maitienė, dainininkus svei
kindama P. Vaičaičio „Vai lėki
te, dainos" posmu. Dainininkų 
vardu keletą žodžių pasakė (apie 
repertuarą) Aleksas Kusinskis. 

Prie pianino atėjo devyni 
vyrai: akompanuotojas-dirigen-
tas Albertas Mateika ir aštuo
ni dainininkai. Programos 
lankstinuke nepaskelbtos jų 
pavardės, tai tą žalą čia atitai
sau, surašydamas dainininkų 
pavardes alfabeto tvarka: Sta
sys Citvaras, Bronius Gaižaus
kas, Antanas Kovėra, Mečys 
Krasauskas, Aleksas Kusinskis, 
Jurgis Lašinskas. Algis Ulbinas 
ir Petras Vasiliauskas. 

Pirmoje dalyje jie atliko 8 ar 
9 dainas (ne visai, kaip progra
moje skelbta). Tai buvo J. Šve
do, St. Šimkaus, J. Strolios, V. 
Bložės. Navickio, Gorbulskio, 
Telksnio kūriniai. Antroji dalis 
pradėta St. Citvaro atliekamais 
trimis solo dalykais (arija iš V. 
Klovos operos „Pilėnai", ne
žinomo autoriaus (?!) daina ar 
arija „Giliam rūsy" ir popu
liari plėšiko arija iš R. Plan-
ąuette'o operos „Kornevilio var
pai"). Po jo vėl visas oktetas dai
navo Gudaitienės (o gal G. Gu
dauskienės?), St. Sližio, Gor
bulskio, Andriulio. Žebarausko, 
Paltanavičiaus ir kitų kūrinius. 
Nors. kaip vėliau dainininkai 
pasakojo, žemų lubų; žmonėmis 
perkimšta Community centro 
salė gera akustika nepasižymė
jo, galingi vyrų balsai skambė
jo maloniai ir darniai. Šis okte

tas ypač gali didžiuotis bosais, 
jų tarpe esant žinomam solistui 
St. Citvarui ir kai kuriose dai
nose solo intarpus atliekančiam 
A. Kusinskiui. Tuo nenoriu pa
sakyti, kad būtų silpni tenorai 
ar kiti du bosai. Anaiptol! Su pa
sigėrėjimu klausėmės vyrų bal
sų, kuriais Albertas Mateika 
gali didžiuotis ir kuriuos mūsų 
maestro Vincas Mamaitis mie
lai norėtų į savo „Jaunystės" 
gretas priimti... Publikos en
tuziazmas irgi vertas paminėji
mo. Paprastai koncertuose „bra
vo" ir „bis" atsiranda tik po 
kelintos dainos, kai atlikėjai ap
šyla ir publika geriau įsiklauso. 
Šį kartą „valio", „bravo", „bis" 
liejosi po kiekvienos dainos, pra
dedant pačia pirmąja. Jei dar 
kiek didesnio entuziazmo pa
gauti, gal jau būtume ir patys 
ėmę kartu su okteto vyrais dai
nuoti... 

Minėjau pirmą ir antrąją kon
certo dalį. Iš tikrųjų, atokvėpis 
leistas tik dainininkams, bet ne 
publikai. Jo metu labai stipriai 
pasireiškė dvi mūsiškės mote
rys. Pirmoji — Onė Adomaitie
nė, žemaitiškai perskaitydama 
keletą Butkų Juzės kūrinėlių 
apie žemaičių stiprybę. Aktorės 
talentu ir absoliučiai tikra 
žemaitiška tarme ji minėtus 
kūrinius atliko pasigėrėtinai! 
Antroji — Elena Lukienė, nepa
mainoma Sunny Hills feljetonis
tė! Ji iš savo rašto papasakojo, 
kaip mes ruošėmės St. Peters
burgo svečius sutikti . Po 
kiekvieno jos trumpesnio ar il
gesnio sakinėlio salė kvatojo ir 
plojo. Jos skaitymas, priešingai 
Onei, neturi nieko artistiško: 
skardus, bet monotoniškas, dar
gi pačios kikenimu pertrauki-
nėjamas. Bet tos rūšies kūri
niui kaip tik toks skaitymas 
pats efektingiausias. 

Grįžtant prie okteto (kuris ofi
cialiai vadinamas „St. Peters
burgo lietuvių dainuojančių vy
rų vienetu", nes anksčiau 
dainavę 11, bet trys pasitraukę), 
repertuarą išsėmęs, bisui davė 
populiariąją dainą „Aras" ir pa
čia paskutine — „Senbernio dai
ną". 

Po pusantros valandos progra
mos žodžiui pakviestas St. Pe
tersburgo Lietuvių pensininkų 
klubo pirm. Stepas Lungys. 
Padėkojęs už šiltą sutikimą, 
perskaitė 44 autobusu atkelia
vusiųjų tautiečių pavardes ir 
patarė vaišių metu su jais susi
pažinti. 

Trejetą valandų vaišinomės, 
mezgėm pažintis, šokom Jono 
Vyšniausko puikiai muzikai 
grojant. Beje. šokiams pradžioje 
tebuvo siauras salės ruoželis, 
bet daliai publikos išėjus ir 
keletą stalų išmetus, vietos 
užteko. 

Kaip anksčiau minėta, kon
certą ir pobūvį rengė „Antrosios 
jaunystės" choras. Didžiausią 
rengimo naštą nešė Viktorija 
Dėdinienė ir Elena Lukienė. 
Joms talkino Genė ir Vytautas 
Beleckai, Anelė ir Klemensas 
Žukauskai bei kai kurie choris
tai. 

Trečioji ir paskutinė susiarti
nimo su šventapeterburgiečiais 
dalis įvyko sekmadienį, sausio 
31 d., Šv. Teresės bažnytėlėj bei 
parapijos aikštėj. Pamaldų me
tu keletą giesmių atliko visas 
oktetas ir pora solo — St. Cit
varas, A. Mateikai vargonais 
akompanuojant. Sužavėtas kle
bonas kun. Francis Szczykuto-
wicz tarė jiems keletą padėkos 
žodžių, džiaugėsi tokiu gausiu 
būriu svečių maldininkų, vos 
besutelpančių ankštoj bažnytė-
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Prie vieno svečių stalo Damušių auksinio vedybų jubiliejaus metu Floridoje. Kalba dr. Vyt. Ma
jauskas — draugas iš Nuertingeno lagerio, Jadvyga Damušienė, kun. Viktoras Dabušis, dr. Adolfas 
Darnusis, Julija Šalkauskienė — pirmoji pažintis Amerikoje, teis. Povilas Mikšys — Damušio kla
sės draugas iš Panevėžio, dr. L. ir Marija Bajorūnai, Vanda Majauskienė. 

lės erdvėj, kvietė dažniau čia 
lankytis ir iš jų išprašė dar 
vieną giesmę. 

Po pamaldų aikštėje prieš 
bažnyčią susidraugavę abiejų 
telkinių tautiečiai beveik valan
da dar negalėjo atsisveikinti, at
siskirti. Ir orą peterburgiečiai 
buvo atsivežę Floridos vidurio: 
lengvus debesiūkščius, šiltą vė
ją, daugiau kaip 70 1. tempera
tūrą. Mainais mes jiems davėm 
gerą dozę pušų kvapo... Manau, 
kad už metų apie šitą laiką jie 
vėl pas mus sugrįš, gal ne vienu, 
o bent trimis Stėpb'Lungio au
tobusais. vi«. 

O „Antrajai jaunystei" prime
nu, kad Daytona Beach apylin
kėse repetuoja S. Skridulio dai-
noriai, kurie taip pat Jaukia jū
sų pakvietimo... 

Laiškai 
ATVIRAS LAIŠKAS 

Gerb. p. Vitėnai, 

Atsakydama į.Tamstos laišką 
Drauge, pradedu sena patarle: 
tapti herojum reikia mirti. Taip 
atsitiko ir su . a.a.Henriku 
Kačinsku. Be abejo *p. Vitėnas 
gal ir nuoširdus, sakydamas, 
kad velionis būdamas gyvas 
žiūrovus džiugino savo vaidyba 
Lietuvoje ir rečitaliais išeivijoje. 
Sutinku, kad jis nebuvo priva
tus asmuo ir priklausė visuome
nei. Tačiau ką toji visuomenė 
jam yra padariusi? Visas visuo
menės padarytas skriaudas 
mano vyrui norėjau pamiršti 
lygiai taip, kaip mano velionis 
vyras, bet p. Vitėnui pavyko 
mane išprovokuoti ir reikia 
iškelti visą kartėlį, kurį a.a. 
Henrikas patyrė vos įkėlęs koją 
į šį svetingą kraštą. Jis tuoj 
buvo žiauriai ir nepagrįstai 
užpultas, jam metami kaltini
mai žudė jo talentą, kurį buvo 
pašventęs tik visuomenei, ir 
palaužė jį dvasiniai. Šią 
visuomenės skriaudą j is 
nusinešė į karstą be skundų. 
Nesuklysiu sakydama, kad tai 
buvo sunkiausias jo gyvenimo 
laikotarpis. Niekas kitas, tik 
žmona tada išėjo į nelygią kovą 
su jo linčiuotojais. Dabar pul
ti, kaltinti likusią našlę labai 
lengva. 

Kad Henrikas Amerikos val
džios buvo rehabilituotas, tai tik 
dr. Kosto Jurgėlos, Amerikos 
balso lietuviško skyriaus 
vadovo dėka. Tada Amerika 
ištyrė jo lojalumą, davė pilietybę 
ir leido užimti nebloga tarnybą, 
kurioj jis ištarnavo 20 metų. 

Dabar kyla klausimas, kodėl 
kai kas bando barstyti perlus 
ant takų, kuriais Henrikas Ka
činskas jau negali vaikščioti? 
Kodėl jie pavėlavo ir ieško tik 
jo kapo. kai buvo pamiršę gyvą? 
Man atsakymas žinomas, tik ar 
žino p. Vitėnas? 

A.a. Henrikas gyvenvietę ir 
amžino poilsio vietą pasirinko 
pats. Jis nepaprastai mylėjo 

gamtą, ne mažiau kaip ir 
žmones. Čia jis turėjo pušynus, 
gėles ir paukščius, kurie 
džiugino jo* menišką sielą, 
ramino pavargusią širdį ir 
prailgino gyvenimą keletai 
metų. Aš iš savo pusės p. Vitėno 
metamus kaltinimus priimu 
kaip komplimentą. 

Su pagarba, 

Sofija Kačinskienė 

KAI ŽURNALISTAI 
VIRSTA AGITATORIAIS 

LB susilaūtfė^pyios už pakvie
timą buvusio OSI tarnautojo 
parašyti veikalą apie nacių 
okupaciją Lietuvoje. Vieni kri
tikai pasitenkino šio fakto 
iškėlimu ir pateikė argumentus, 
kodėl pasir inktas veikalas 
turėtų vaizduoti ne tik nacių, 
bet ir sovietų okupaciją, nes jos 
yra glaudžiai I arp savęs susiju
sios ir turėtų būti tinkamai 
išgvildentos. 

Nesugebėjo objektyviai šiuo 
klausimu pasisakyti mūsų 
žurnalistai, greitai reaguoją į vi
sokias mūsų gyvenimo nege
roves. Šiaip ja^ gana objektyvus 
ir dažnai įvairiais klausimais 
rašąs J. Žygas neišvengė ir agi
tacijos, pagrasindamas, kad 
aukotojai galį'uždaryti savo pi
nigines ir neaukoti LB rei
kalams. O dažnai mūsų spaudo
je įvair iais klausimais 
pasisakanti Aurelija Balašai-
tienė nuėjo da£. toliau. Jai nepa
tinka ne tik autoriaus pasi
rinkimas, bet ir pats veikalas jai 
atrodo visai nereikalingas, nes 
pagal ją veikalas apimsiąs 
archyvinę, mokslinę medžiagą 
ir todėl plačiajai visuomenei ne
naudingas. Išėjusi į rašytojas 
Bc'ašaitienė visų vardu pasi
genda romanų, novelių, gaivios 
poezijos ir pan., bet jų LB 
neremia ir riebių honorarų 
nemoka. Man labai keista iš 
šios žurnalistės išgirsti, kad 
mums nėra reikalingos istorinės 
knygos apie okupacijas, nes jų 
kaip tik trūksta ir dėlto Lie-

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

RAŠTAI. I tomas. Bendrinė kalba. Antanas Salys. 
570 psl $30.00 

RAŠTAI, II tomas. Tikriniai raštai. Antanas Salys. 
696 psl $36.00 

RAŠTAI, III tomas, (vairūs straipsniai. Antanas 
Salys. 545 psl $36.00 

LIETUVOS ISTORIJA, 7-ji laida. V. Daugir
daitė-Sruogienė. 526 psl $10.00 

LIETUVOS SENOVĖS PAMINKLAI. Marijus 
Blynas. 262 psl $10.00 

LIET. KAT. MOKSLO AKADEMIJOS SUVAŽIA
VIMO DARBAI, IX tomas. 455 psl $32.00 

LIET. KAT. MOKSLO AKADEMIJOS SUVAŽIA
VIMO DARBAI. X tomas. 390 psl $30.00 

Pas taba . Užs;tkant kny^i- per pasta, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaita, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

Joe ir Janina Galica kviečia jus 
aplankyt NERINGOS restoraną, 
2632 W. 71stSt. paragauti geriau
sio ir skaniausio lietuviško maisto 
Chicagoje. 

REAL ESTATE 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% - ?0°/o _ 309'0 pjgiau nokėsit u-r 
aptfcattdą nuo ugnies ir automobilio pa? 
mus. 

FRA MK Z A P O L I S 
3203Va Wes' 95th Street 

T - l . — GA 4-8554 

^ MLS KOMPIUTERIŲ 
pagaloa galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

IUCOME TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

tuvos okupacijos istorijas rašo 
kerštingi OSI samdiniai ir 
pakalikai. 

Nelaiminga ta LB, nes kiek
vienas pagal mūsų liaudies 
posakį ant jos visus šunis karia. 
Niekas neragino nutraukti san
tykių su Lietuvos konsulatais, 
kai į vieną jų buvo paskirtas 
OSI reikalams tarnavęs asmuo. 
Taip pat niekas neragino 
neaukoti Vlikui ir Religinei 
šalpai, kai jie įrodinėjo, kad 
kelti Vilniaus arkivyskupijos 
įjungimo į Lietuvos bažnyčios 
provinciją klausimą yra ne
reikalinga, nors Vilniaus klau
simas mums yra šventu tapęs. 

Tad neskatinkim mokesčių 
mokėtojų revoliucijų, nes mūsų 
aukotojai yra pakankamai 
išprusę žinoti, kuriam reikalui 
ir kada,aukoti, o tokie ragi
nimai ne vienam sudarys pa
grindą atsisakyti aukoti bet 
kuriam lietuviškam reikalui ir 
save prieš kitus išteisinti, kodėl 
jis savo piniginę yra devyniom 
spynom užrakinęs. 

LB gerai padarytų paskelb
dama čįup reikalu visuomenei 
pareiškimą ir užkirsdama kelią 
įvairiems spėliojimams ir įta
rinėjimams. 

K. J a n k ū n a s 

Lietuviai Floridoje 

Juno Beach, Fla. 
PATIKSLINIMAS 

Sausio 19 d. „Drauge'* Damu
šių jubiliejaus aprašyme yra 
įsivėlus klaida, būtent, kad 
Damušių dainuotos dainos apie 
ąžuolaitį paskutinis sakinys 
parašytas, kad mes vargą vargt 
papratę nepasidavėm vargais, o 
turėjo būti — nepasidavėm ver
gais. Ir praleistas sakinys: dr. 
Darnusis, darydamas Akmenėje 
kalio tyrimus, jau buvo profesū
ros personale asistentas, vėliau 
docentas ir profesorius dekanas. 
Už įvykusią klaidą atsiprašome. 

— Koresp. 

V.T. ELECTPIC C O . 
Licansed, Insure d — Bonded 

436 37 
Elektros ir namų apšildymo 

sistemų pataisymai. 
Vytautas Taras 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai Įkainuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

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

Turiu Chicagcs miesto leidimą. Dir 
b>: ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo-
'ai ir sąžiningai. 

S5S-2C20 
KLAUOIJUS PUMPUTIS 

H E L P V V A N T E D 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

R I M A S L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

FOR RENT 

Dental assistant! Excellent entry, 
leve! opprt. for a bright self-motivated 
career-minde person in a modern 
high-quaiity Southvvest suburban of-
fice. Call 429-0030. Leave message. 

ECOFF NEEDS 
OWNER OPERATORS 

Clean driving record. 2 years tanks. Ali 
verifiaole. VVeekly pay. 

CALL FOR APPOINTMENT 
312/333-1448 

Please call in English. 

išnuomojamas butas su pilnu aptarna
vimu, žmogui, negalinčiam pačiam 
apsitvarkyti. Dėl smulkesnės informa
cijos skambinti telefonu: 

471-9213 

FOR SALE 

Pigiai parduodu tinkamus 
naudoti Uetuvoje 

VIDEO REKORDERIUS 
(3"?) 839-5829 

INSIDE SALES/CUSTOMER SERVICE 
PERMANENT PART-TIME 

• Are your days free now that the children are back in school? 
• Are you an enthusiastic self motivated person desiring per-
manent part time work in a fast paced transport service 
industry? 
• Do the hours 9 am thru 1 pm, M-F, fit in with your schedule? 

• Want to work but desire the hours that will give you the 
opportunity to take night classes. work another part time job 
or just spend more time with your family? 
• Local Hodgekins co. has an immediate opening in the in-
side sales customer service dept. Mušt speak fluent English. 
For more information about this excellent employment op
portunity please call: 

Telemarketing Manager 
(312)482-7610 

E.O.E. 

j <;^^M 

Tremtini — tai viei.as paveikslas iš labai puošnios daiL POVILO 
PUZFNO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles. 
Calif. ir Grand National Award Amerikos daihniikų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar l ietuviui Kaina su persiuntimu 
27 dol. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS. 4545 West 63rd Street. 
Chk-ago. H. 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $1.50 valstijos mokesčio. 



M C SU KOLONIJOS 

Worcester, Ma. 
ŠAULIŲ KUOPOS 

VALDYBA 

Praėjusių metų pabaigoje 
įvykusiam Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos metiniame 
susirinkime, pasibaigus da
bartinei valdybos kadenci
jai, išrinktas naujas pirmi
ninkas. Valdyba su mažais 
pakeitimais perrinkta ta pati. 
Pirmininkas — Arūnas Griga-
lauskas. Pirmas vicepirm. ir 
šaudymo vadovas — Juozas Bla
žys. Antras vicepirm. — g.š. 
Kazys Čėsna. Sekretorė, kores
pondentė ir paminklo prižiūrė
toja — Janina Miliauskienė. 
Iždininkė — Francis Spiraus-
kienė. Kultūrinių reikalų va
dovas — Eduardas Meilus, Sr. 
Moterų vadovė — Anelė Maske
liūnienė. Turto globėja — Genė 
Grigalauskienė. Revizijos 
komisija: Vytas Ilgūnas ir 
Henrikas Ulrichas. 

Aldona Palukaitienė, krikščionybės jubiliejaus pobūvio rengėja, kviečia 
susirinkusius svečius vaišintis. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

SU A.A. VL. ŠIMAIČIU 
ATSISVEIKINANT 

Sausio 30 d. mirties angelas 
amžinybėn išsikvietė ir porą 
metų sunkiai ligoje kentėjusi dr. 
Vladą Šimaitį. Paskutinį kar
tą su juo atsisveikinti j Petkaus 
koplyčią susirinko gausiai idė
jos draugų ir artimųjų. Kan. V. 
Zakarauskui sukalbėjus mal
das, jam vadovaujant buvo su
giedota „Marija, Marija". 

Atsisveikinimą pravedė inž. 
D. Adomaitis, pats suglaustai 
papasakodamas velionio biogra
fiją. Buvo gimęs 1911 m., Bata
kių visč., Tauragės apskr. Bai
gęs Eržvilko vidurinę mokyklą, 
Kražiuose išlaikė eksternu gim
nazijos baigimo egzaminus. Bu
vo vyriausias iš 11 vaikų šeimo
je. Tėvams nebeišsigalint, pats 
veržėsi į mokslą. 1936 m. baigė 
teisių fukultetą. Karo mokyk
loje gavo j aun . leitenanto 
laipsnį. Karui prasidėjus, vado
vavo daliniui, kuris internavo 
nuo bolševikų prasiveržusius į 
Lietuvą lenkus. Vėliau buvo 
notaras, prokuroro padėjėjas. 
Nuo bolševikų bėgdamas apsi
gyveno Reutlingene. 1947 m. 
Tuebingene gavo teisių daktaro 
laipsnį. Atvykęs į JAV. išlaikė 
nejudomos nuosavybės prekybi
ninko egzaminus ir dirbo šioje 
srityje, kartu būdamas uolus vi-
suomeninkas, 
Vliko Tarybos pirm. P. Dirda 

priminė, kad velionis buvo nuo
širdus Vliko veikėjas. Inž. La
zauskas pažymėjo, kad velionis 
buvo Amerikos Lietuvių Tary
bos vicepirmininkas, darbavęsis 
tris dešimtmečius ir už nuopel
nus pakeltas į garbės narius. 
..Lietuvių Balso'" vardu kalbėjęs 
Edm. Jasiūnas pažymėjo, kad 
velionis buvo pareigingas, 
rūpestingas, sielojosi lietuvybės 
išlikimu, išauginęs lietuviškoj 
dvasioj dvi dukteris ir sūnų. Ak
tyvus spaudoj ir visuomenėje, 
įkūrė Lietuvių Bendruomenės 
apyl. Brighton Parke. Dr. V. 
Dargis pabrėžė, kad velionis 
buvo bekompromisinis patrio
tas, šviesus idealistas, nuošir
dus lietuvis ir taurus tolerantas. 
Inž. Ant. Rudis išryškino velio
nio veiklą krikščionių demokra
tų eilėse. Darbo federacijos var
du K. Povilaitis papasakojo apie 
velionio darbus išeivijoje atkur
toje darbo federacijoj. 

Pagaliau velionio brolis Vikt. 
Šimaitis savo kalboje atskleidė 
velionio kantrybę. Sužinojęs 
apie savo mirtin traukiančią 
ligą, jis nesiskundė. Gyveno dar
bu, kūrybinių džiaugsmu. 

Visi dalyviai sugiedojo „Lietu-

NAUJAS PIRMININKAS 

Naujasis Dr. Vinco Kudirkos 
šaulių kuopos pirmininkas Arū
nas Grigalauskas gimė nepri
klausomoje Lietuvoje, be t 
mokytis ir bręsti jam teko rusų 
okupuotoje Lietuvoje. Nežiūrint 
to, vaikystės dienose jam tėvų 
įdiegta tėvynės meilė pasiliko ir 
tada, kai okupantai tą meilę 
visokiais būda i s n iekino , 
šmeižė ir stengėsi iš visų, bet 
ypatingai j a u n i m o širdžių 
išplėšti, bet jiems nepavyko jos 
išplėšti iš Arūno širdies. Jis pa
siliko i š t ik imas tėvynei 
Lietuvai ir ja i meilę atsinešė į 
JAV, kada prieš 10 metų jo 
tėvelis Gr iga l auskas jį i r 
mamytę G. Grigalauskienę 
atsiėmė iš Lietuvos po daugelio 
laukimo metų. 

Pradėjęs žengti pirmuosius 

va brangi'', o pabaigoje Lietuvos 
himną. 

Atsisveikinime buvo išryškin
ta velionio veikla ateitininkuose. 
Reikšta nuoširdi užuojauta ve
lionio dukroms Silvijai Krump-
lienei, Audronei Elvikienei, sū
nui Vytautui, anūkams, broliui 
Viktorui ir jų šeimoms. 

Laidotuvių pamaldose Mišias 
aukojo kan. V. Zakarauskas. 

Aukas prie altoriaus Mišioms 
nešė dukraitės. Solo giedojo J. 
Vaznelis, vargonavo A. Kalvai
tis. Po pamaldų ilga vilkstinė 
automobilių patraukė į Šv. Ka
zimiero lietuvių kapines, kur 
laidotuvių apeigas atliko kan. 
V. Zakaraukas, Kapinėse palai
dotas šalia savo anksčiau 
mirusios žmonos a.a. Aldonos 
Dirmantaitės-Šimaitienės. 

Juoz . Pr . 

CHICAGOS ŽINIOS 

BRANGSTA NAMAI 

Chicagoje per dešimtmetį 
namai pabrango apie 116% — 
pabrango daugiau negu dvigu
bai. Namai, kurie 1977 m. 
kainavo 50,900, dabar kainuo
ja 110,000 dol. Gyventojų pa
jamos padaugėjo 95%. 

MAŽIAU MOKSLEIVIŲ 

19 dienų užsitęsęs mokytojų 
streikas ir imigracijos su
varžymai paveikė, kad sumažėjo 
moksleivių skaičius Chicagos 
miesto mokyklose. Spalio mėn. 
mokinių buvo 419,537, taigi 
11,761 mažiau negu praeitais 
mokslo metais. Daugiausia 
moksleivių buvo 1968 m. — 
587,098. Ir Chicagos katalikų 
mokyklose šiemet auklėtinių 
skaičius sumažėjo 2,969. 

DEMONSTRAVO PRIEŠ 
ABORTUS 

Chicagoje sausio 22 d., 15 
metinėse nuo to kaip Aukščiau
sias teismas leido abortus, 
demonstravo prieš abortus apie 
300 žmonių. Buvo nešiojami 
plakatai su užrašu „Kūdikiai 
nori gyventi". Buvo sakomos 
kalbos, reikalaujant atšaukti 
nuostatus, leidžiančius ne
gimusių žudymą. Atsirado ir 
apie šimtinę tokių, kurie para
davo už abortus. 

A.tA. 
ZOFIJAI BIKULČIENEI 

mirus, jos vyrą Stasį, ALTS-gos Cicero Skyriaus narį, 
bei sūnus VLADĄ, ALGIRDĄ, STASĮ, BRONIŲ ir 
RIMĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučia 

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Cicero skyrius 

gyvenimo žingsnius naujame 
pasaulio kontinente, jis rūpinosi 
ne tik išmokti anglų kalbą, 
gauti darbą, bet tuojau abu su 
mamyte įstojo į Dr. Vinco 
Kudirkos saulių kuopą. Po kelių 
metų Arūną jau randame ne tik 
kuopos, bet ir Trakų šaulių 
rinktinės valdybose sąžiningai 
a t l i ekan t j am pavestas 
pareigas. 

Arūnas Worcesteryje baigė 
Quinsigamond Community Col-
lege. Gavo darbą Thermo En-
vironmental Instruments, Inc., 
bendrovėje, kurioje yra darbų 
skyriaus vedėjas. Vakarais 
studijuoja Central New Eng-
land College kompiuterių 
inžineriją. Tenka palinkėti 
Arūnui geriausios sėkmės dar
be, studijose, o taip pat naujose 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopos pirmininko pareigose. 

J.M. 

DRAUGAS, antradienis, 1968 m. vasario mėn. 9 d. 

APTVARKYS TELEFONUS 

Illinois Bell bendrovė pažadėjo 
patvarkyti, kad vaikai nebe
galėtų šaukti telefonu porno
grafinių numerių. Tai dar turės 
patvirtinti Illinois komercijos 
komisija. 

PINGA PASKOLOS 

Chicagoje darosi pigesnės 
paskolos namams įsigyti — nu
krenta žemiau 10%. 

Mielai draugei 
A.tA. 

Dr. IRENAI KYRIENEI 
netikėtai Amžinybėn iškeliavus, vyrą dr. ANTANĄ, 
dukteris RŪTĄ THOMPSON, dr. LAURĄ COLONA 
ir jų šeimas, brolį VYTAUTĄ SENUTĄ bei artimuo
sius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi. 

Buvę Telšių gimnazijos mokiniai-draugai 

Š. m. vasario mėn. 4 d. Hartford, Conn., staigiai mirė 

A.tA. 
Mokytoja 

MAGDELANA KUDIRKIENĖ 
SALDUKAITĖ 

teisėjo a.a. Antano Kudirkos našlė, sulaukusi 78 metų 
amžiaus. 

Buvo gimusi Lietuvoje, Kalvarijoj, Marijampolės 
apskrityje. Amerikoje išgyveno 49 metus. 

Giliame liūdesyje paliko: duktė dr. Nijolė Kudirkaitė 
New Yorke. sūnus dr. Arvydas Kudirka ir jo žmona 
Aldona, vaikaičiai: Andrius, Paulius, Romas ir Audra 
Los Angeles ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

1 

Mylimam Vyrui ir Tėvui 

Inž. VYTAUTUI IZBICKUI 
mirus, jo žmonai FELICIJAI ir visai šeimai reiškiame 
gilią užuojautą ir kar tu liūdime. 

Juozas ir Monika Damušiai 

A.tA. 
Inž. VYTAUTUI IZBICKUI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai, šeimai ir 
giminėms. 

Inžinierių Architektų ALIAS-PLIAS Centro v-ba 
ir Los Angeles ALIAS Skyrius. 

A.tA. 
VLADUI ŠIMAIČIUI 

mirus, jo brolį VIKTORĄ su šeima ir visus ar
timuosius nuoširdžiai užjaučiame. 

Rita ir Myron Bezdicek 
Birutė, Kazys ir Viktoras Sekmakai 

Mielą p . FELICIJĄ ir VYTENĮ nuoširdžiai 
užjaučiame 

inž. VYTAUTUI IZBICKUI 
iškeliavus Amžinybėn. 

Mindaugas, Olimpija, 
Alvida ir Gintaras Baukai 

A.tA. 
PETRUI MIKULIUI 

Lietuvoje mirus , dukrai VERUTEI, žentui STASIUI' 
ir vaikaičiui ALGIMANTUI MYKOLAIČIAMS liūde 
sio valandoje reiškiu giliausią užjautą. 

Kun. Romanas Klumbys 

Werden, Az. 

A.tA. 
SESUO M. PAULĄ PAJAUJIS 

(Magdalena Pajaujis) 

Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kazimiero Vienuolyno 
Infirmary 1988 m. sausio 5 diena, duktė Jono ir Marijonos 
(Smolenskaitės) Pajaujų. 

I Vienuolyną įstojo iš Šv. Juozapo parapijos, Scranion, PA. 
Vienuolyne išgyveno 68 metus. 

Paliko nuliūdime Sv. Kazimiero Seseris, savo sesutę Eliza-
beth Nazinskas ir šeimą, Coraopolis, PA.. Ritą Pajaujis, brolio 
žmoną, Chicago, Mary T. Muck, dukterėčią. Chalport, PA., 
ir jų šeimas ir kitus gimines, mokinius ir pažįstamus 

Laidotuvių Sv. Mišios pirmadienį, 7:00 v.v., sausio 8 d. 
Laidotuvės į kapines — antradienį 10:00 v. ryto. sausio 9 d. 
Gedulingos pamaldos prasidės 9:30 valandą ryto Šv. 

Kazimiero Seserų Koplyčioje, 2601 W. Marąuette Road., 
Chicago. 

Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. Prašo
me gimines, Seseles mokinius ir pažįstamus dalyvauti 
laidotuvėse ir pasimelsti už a.a. Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Pajaujų šeima. 
Laidotuvių direktorius John G. Evans Funeral Home. 

Dideliam dainos mylėtojui 

A.tA. 
PRANUI PUIDOKUI 

mirus, žmonai VERUTEI, dukrai KRISTINAI ir sū
nui PRANUI Jr. su šeimomis reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Dainos garsų draugai: 
Antanas Burkūnas, Al formas Dziakonas 
Stasys Ilgūnas, Raimundas Kiršteinas 
Bronius Krokys, Kostas Mačiulis 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 

11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinoi9 

Telefonas - 652-1003 



DRAUGAS, antradienis, 1988 m. vasario mėn. 9 d. 

x Marijonų bendradarbių 
Chicagos apskr ič io susi
r i nk imas bus t reč iad ien i , 
vasario 17 d., 1 vai. p.p. Mari
jonų vienuolyno salėje. Valdyba 
kviečia visus atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti me
tinio seimo, kuris bus kovo 20 
d., Marijonų koplyčioje ir salėje, 
klausimus. Po susirinkimo bus 
vaišės. 

x „Draugo" metinis kon
certas ir Marijonų vienuolijos 
Amerikoje gyvavimo ir darbų 
75-rių metų minėjimas bus kovo 
20 d. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Dainuos sol. Ričardas 
Daunoras iš Vokietijos ir sol. 
Birutė Vizgirdienė iš Los 
Angeles. Bilietus jau dabar 
ga l ima įs igyt i Vaznelių 
parduotuvėje. 

x Lietuvių Bendruomenes 
Lemonto apylinkė Vasario 
16-tos minėjimą rengia šį 
sekmadieni, vasario 14 d., su šv. 
Mišiomis St. Alphonsus par. 
bažnyčioje ir akademine dalimi 
Lemonto High School salėje. Pa
grindinę paskaitą skaitys Gintė 
Damušytė iš New Yorko. 

x Įtampos mažinimas — šir
dies atakos tolinimas — 673 Al-
vudo radijo paskaita šį sekma
dienį, 7:45 v.r. Frances ir Ana
tolijaus Šlutų radijo valandos 
metu. 

x Ledo ritulio (hockey) 
žaidėjams žinotina, kad šį pa
vasarį ŠALFASS lietuvių spor
to žaidynių metu Chicagoje 
vyks lietuvių ledo ritulio tur
nyras. Chicagos lietuvių ledo 
ritulio komanda „Gintaras" 
ieško naujų arba buvusių 
žaidėjų. Žaidėjų amžius neapri
botas. Kviečiami nuo 14 m. 
amžiaus ir vyresni. Norintys 
žaisti ledo ritulį prašomi kreip
tis: Albertas Tuskenis, 7259 S. 
California, Chicago. 60629, tel. 
434-8744. 

x Akademinio skautų sąjū
džio nariai raginami dalyvauti 
Altos ruoš iamame Vasario 
16-tosios minėjime. Prašoma 
dėvėti išeigines uniformas ir 
spalvas. Minėjimas bus šį sek
madienį, vasario 14 d., 2 vai. 
p.p. Marijos aukšt. mokykloje. 

x Tradicinis akademikų 
skautų b lynų b a l i u s bus 
penktadienį, vasario 12 d., 
„Gintaro" klubo apatinėje sa
lėje. Nariai ir visi susidomėję 
ASS veikla maloniai kviečiami. 
Pradžia 8 vai. vak. 

x A d v. Vytenis Lietuv
iukas, 2501 West 69th St., Chi
cago, 111., dažnai mus paremia 
didesnėmis aukomis. Už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė 50 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Victor J. Fricas, North-
brook, 111., užprenumeravo 
„Draugą" vieneriems metams 
kaip dovaną savo tėvui Gėry 
Fricas, gyv. Mountain Home, 
Arkansas. 

x Paskolos Reikia? Namų 
pirkimo paskolos nuo 10.0^: (2.1 
points). „Home Eąuity" pasko
los 10.5% (fixed). Automobilio 
pirkimo paskolos iki 5 metų 
95%. KASA Lithuanian Fede-
ral Credit Union, 2615 W. 71st 
Str., Chicago tel.: 598-1333 ir 
737-2110. 

(sk.) 

x Lietuviai pensininkai ir 
kiti, nedelsiant organizuojasi 9 
dienų išvykai į Floridą balan
džio 22 d- Aplankysime Flo
ridos įdomybes. Skamb. Skei
viui 778-6536. 

(sk) 

x Lietuvos Nepriklauso
mybės 70 metų sukakties mi
nėjimas bus Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje 
iškilmingomis šv. Mišiomis 
10:30 vai., giedant parapijos 
chorui. Akademinis minėjimas 
ir meninė dalis bus Marijos 
aukšt. mokyklos salėje 2 vai. 
p.p. Tai bus ateinantį sekma
dienį, vasario 14 d. Rengia 
Chicagos Lietuvių Taryba ir 
kviečia visus lietuvius daly
vauti bažnyčioje ir salėje. 

x Sv. Vardo vyrų draugijos 
Švč. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčios bendra Komunija 
bus ateinantį sekmadienį, vasa
rio 14 d., per 8 vai. šv. Mišias. 
Po pamaldų parapijos salėje bus 
t rumpas susirinkimas ir 
pusryčiai. 

x Adv. Povilas Žumbakis iš 
Australijos sveikina „Draugo" 
redakciją ir visus Amerikos 
lietuvius ir praneša apie savo 
liudijimą Australijos senate 
apie vadinamų „karo nusikal
tėlių medžioklę". 

x Chicagos aukštesnioji 
lituanistinė mokykla Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
sukaktį minės šį šeštadienį, va
sario 13 d. Mokiniai, kartu su 
Altos atstovais 12 vai. susirinks 
prie Laisvės kovų paminklo 
Jaunimo centro sodelyje, kur, 
pakėlus vėliavas, atitinkamą 
žodį tars 8 kl. mokinys Linas 
Paulius. 12:15 vai. minėjimas 
bus tęsiamas Jaunimo centro 
kavinėje, kur mokiniai skaitys 
parinktą Maironio poeziją ir bus 
rodomos V. Kučo paruoštos Lie
tuvos vaizdų skaidrės, jas apibū
dinant mokyklos direktoriui J. 
Masilioniui. Visi kviečiami at
silankyti ir paremti mokinių pa
stangas paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės 70-tąją 
sukaktį. 

x „Mūsų Vaikas", 1988 m. 
vasario mėn. numeris išėjo iš 
spaudos. Šiame numeryje rašo 
D. Petrutytė apie Vasario 
16-tąją ir šeimą, duodama daug 
vaikiškų ir ne vaikiškų, bet 
vaikams tinkamų eilėraščių ir 
iliustracijų. Redaguoja Stasė 
Vaišvilienė. Leidžia Švietimo 
taryba ir Liet. Montessori 
draugija, remiamos Lietuvių 
fondo. 

x Henrikas Bajelis, Los 
Angeles, Cal., atsiuntė 30 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių su laiškučiu: „Esame 
dėkingi ,Draugo' redakcijai ir 
administracijai.dirbantiems šį 
sunkų spaudos darbą ir vedamą 
kovą per šį gražų dienraštį Ne
priklausomos Lietuvos gerovei. 
Nepamiršime Jūsų ir toliau". 
Nuoširdus ačiū už mielus žo
džius ir paramą. 

x Domas Šlapkūnas, Gulf-
port, Fla.. lietuviško žodžio 
palaikytojas, pratęsė prenume
ratą, pridėjo 20 dol. dienraščio 
paramai ir 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. D. 
Šlapkūną skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką 
labai dėkojame. 

x Albertas Zalatorius, lite
r a tū ros mokslininkas, šį 
penktd. vasario 12 d. 7:30 v.v 
Balzeko Muziejuje, 6500 S. 
Pulaski Rd. skaitys paskaitą 
apie lietuvių novelės raidą. 
Kviečia Santara-Šviesa. 

(sk) 
x Ieškau moters prižiūrėti 

vyresnio amžiaus ligonę. Reikia 
gyventi kartu. Dėl atlyginimo 
sus i ta rs ime. Skambint 
436-1395. 

(sk) 

x Vincas Lukas ir Vanda 
Aleknienė suorganizavo ir 
atrinko darbus net trisdešimties 
lietuvių dailininkų. Šie darbai 
buvo išstatyti parodoje minint 
Čiurlionio Galerijos 30 metų 
veiklą. 

(sk) 

x Jonas Levickas, LB Mar-
ąuette Parko apylinkės pirmi
ninkas, su gausiu būriu talki
ninkų prisidėjo prie LB krašto 
valdybos veiklos lankstinukų 
išsiuntinėjimo, prašant Vasario 
16 šventės proga aukų JAV LB 
veiklos išlaikymui. 

x A. a. dipl. archit. Jonas 
Kriaučiūnas vasario 5 d. mirė 
Švedijoje. Jos brolis Kazys 
Kriaučiūnas su dukra dr. Lina 
išskrido į Švediją dalyvauti 
laidotuvėse. 

x Lietuvos Vyčių „Memo-
ries of Lithuania" — Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas 
vyko Martiniąue salėje vasario 
7 d. Atidarė sol. A. Brazis ir J . 
Paukštis. Invokaciją sukalbėjo 
kun. A. Puchenskis. Minėjimo 
banketą pravedė kun. A. Zaka
rauskas. Himnus sugiedojo A. 
Brazis. Po vakarienės palai
minimą sukalbėjo kun. A. 
Miciūnas. Šokiams grojo Ą. 
Stelmokas. 

x Dail. Janina Marks, Chi
cago, 111., Adolph Baliūnas, Ri
viera Beach, Fla., Ona Damb
rauskas, Chicago, 111., Jonas 
Kontautas, Centerville, Mass., 
kiekvienas atsiuntė po 25 dol. 
auką už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame. 

x Muz. Faustas Strolia, 
Oak Forest, 111., Juozas ir Jane 
Daunorai, Oak Lawn, 111., An
t anas ir Jū ra tė Budriai , 
Chicago, 111., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
25 dol. auką. Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Marija Gimbutas, 
Bronys Raila, muz. Giedra 
Gudauskienė, V. Trumpa, dr. 
Aldona Naudžiuvienė, dr. B. 
Krakaitis, Jurgis Valaitis, Bro
nius Cikotas, Bronius Dūda, 
Saulius Šoliūnas, Zigmas Žiups-
nys, A. Šermukšnis, P. Kurnėta, 
Kęstutis Pliuškonis, kiekvienas 
atsiuntė po 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x K. J . Zemeckas, Indiana-
polis, Ind., atsiuntė 20 dol. dien
raščio palaikymui ir pratęsė 
prenumeratą 1988 metams. K. 
J. Zemecką skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką 
labai dėkojame. 

x Ina Kasis, Chicago, 111., 
atsiuntė 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių, o 20 dol. 
pridėjo „Draugo" paramai. L 
Kasį skelbiame garbės pre-
numeratore, o už auką labai 
dėkojame. 

x Antanas Kalvaitis, Chi
cago, 111., nuoširdus „Draugo" 
rėmėjas, garbės prenumera
torius, atsiuntė 20 dol. dien
raščio stiprinimui, o už kalė
dines korteles ir kalendorių — 
10 dol. auką. Ta proga pratęsė 
prenumeratą 1988 metams. La
bai dėkojame. 

x Jonas Kubilius, J. Kinde-
ris, J. Kiaušas, Leonas Keze-
nius, A. Baltutis, Bronius Ba
ras, Jonas Bielskis, Birutė 
Januškaitė, Genovaitė Norus, 
A. Ignaitis, P. Buchas, A. Arš-
tikys, A. Lazdauskas, Andrius 
Kontrimas, Helen Jockson, 
Julius Rimkūnas, Julia Saulius, 
Leonas Burlis, Stefanija 
Rydelienė, M. Cibienė pratęsė 
prenumeratą ir kiekvienas pri
dėjo po 10 dol. už kalėdines kor
teles, kalendorių ar kaip auką 
„Draugui". Labai dėkojame. 

x Dr. ir G. Krivickai, Marija 
Polteraitis, Julius Jakut is , 
Donatas Uogintas, Monica Po
cius, Genė Karsokas, K. E. 
Kriaučiūnas, dr. J. Makštutis, 
Joseph Poshka, Petras Petrušai-
tis, L. Kronas, kun. G. Degutis, 
Bronius Arbataitis, dr. A. Mar-
čiukaitis, E. Sventickas, Sophia 
Gedvilą, A. V. Laniauskas, Vy
to Stanevičius, M. Ivanauskas, 
B. Poškus, Antanas Zailskas, 
kiekvienas atsiuntė po 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių. Nuoširdus ačiū. 

Lietuvių fondo tarybos narių grupė. Iš kairės: Vyt. Kamantas, pirm. St. Baras, R. Juškienė, A. 
Steponavičienė ir dr. A. Razma. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
GRAŽI ŠEIMOS ŠVENTĖ 

Sausio 24 d. Linas ir Viktorija 
savo tėveliams Viktorui ir Re
ginai Kučams jų 30 šeimyninio 
gyvenimo sukakties proga su
ruošė dėkingumo šventę, norė
dami atsidėkoti už jų išaugi-
nimą, išauklėjimą ir išmoksli
nimą. 

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis 
Jėzuitų koplyčioje, atnašaujant 
kun. J. Vaišniui, SJ. Skaitymus 
skaitė Linas ir Viktorija. Pa
moksle kun. J. Vaišnys iškėlė 
jubiliatų gražiai nueitą gyve
nimo kelią, parodytą meilę ir iš
tikimybę. Pabrėžė, kad ypa
tinga Dievo malone šiais metais 
buvo suteikta Reginai jos 
sunkioje ligoje. Jubiliatai at
naujino savo vedybinio gyve
nimo įžadus ir jiems buvo įteik
tas Šv. Tėvo palaiminimas. 
Bažnyčioje įspūdingai giedojo ir 
fleita grojo muzikalus Poli-
kaičių jaunimas: Darius, Aud
rius, Rima ir Marius. 

Po to buvo gražiai dekoruotoje 
salėje prie papuoštų stalų vai
šės. Pokylį pradėjo Viktorija, pa
sveikindama susi r inkusius 
šeimos bičiulius, - kurių buvo 
120. Išreiškė tėveliams dėkin
gumą už visas jiems suteiktas 
gėrybes. Invokacijai pakvietė 
kun. J. Vaišnį. Linas humoris-
tiškai nupasakojo tolimesnį 
tėvų gyvenmą ir jų abiejų 
atėjimą į šį pasaulį. Priminė, 
kad šiais metais jis ir Viktorija 
sukurs savo šeimas ir seks tėvų 
parodytu pavyzdžiu. 

Sveikinimo žodį pasakė Ma
rija Ročkuvienė, apibūdindama 
šeimyninio ir skautiško gyve
nimo nueitą kelią. Daugiau 
pasakojo apie Reginą, nes ją 
pažinojo iš dieną Vokietijoje, 
būdama jos mokytoja ir skaučių 
vadovė. Iškėlė jos darbštumą ir 
sugebėjimą įkurti skaučių vie
netą Omahoje, Nebr., admi
nistracinius sugebėjimus vado

vaujant Aušros Vartų tuntui, 
statant virtuvės pastatus Rako 
stovyklavietėje, nuvežant 110 
skautų į Australijoje vykusią 
Vl-ją tautinę stovyklą. Nors 
skautišką vadovavimą perdavė 
jaunesnei kartai, ji ir dabar dir
ba su jaunimu mokytojaudama 
Kr. Donelaičio lit. mokykloje. 
eidama dar ir inspektorės pa
reigas bei dirbdama Švietimo 
taryboje. 

Viktoras, atidavęs savo dalį 
skautybei, rūpinosi šeima, 
vaikų išmokslinimu. Vaikai 
baigę studijas ir dirba savo pro
fesijose. Linas dirba civilinėje 
inžinerijoje, Viktorija — farma
cijoje. Abu veiklūs lietuviškame 
gyvenime. 

Išsamesnę kalbą pasakė dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, Reginos 
svainis. Pažindamas Reginą ir 
Viktorą iš senų laikų, dr. L. 
Kriaučeliūnas jausmingai api
būdino Kučų šeimą, lietuviškoje 
dvasioje išauklėtus vaikus ir 
vienas kito nesavanaudišką su
pratimą ir rėmimą. 

Savo jaunystės drauge poetiš
ku žodžiu sveikino Janina 
Mikutaitienė. Pasidžiaugė jos 
išskirtine šeima, puikiu jos 
gyvenimo draugu Viktoru, 
nuostabiai gerais vaikais, bai
gusiais aukštuosius mokslus ir 
stovinčiais savų vedybų 
išvakarėse. 

Prie šampano tosto buvo su
giedota Ilgiausių metų ir 
palinkėta sėkmės tolimesniame 
jubiliatų gyvenime. 

Po visų sunkių darbų ir rūpes
čių linkime Reginai ir Viktorui 
dar daug darbščių, gražių, 
saulėtų dienų ir ramaus poilsio. 

Marija Ročkuvienė 

SĖKMINGAS TRADICINIS 
RENGINYS 

Mažosios Lietuvos Lietuvių 
draugijos Chicagoje rengiamas 
tradicinis Užgavėnių šiupinys 

kasmet sutraukia vis daugiau 
mažlietuvių ir jų draugų. Šįme-
tinis susilaukė tokio susi
domėjimo, kad nebebuvo galima 
patenkinti visų norinčių daly
vauti. Praėjusį šeštadienį 
„šiupinin" susirinkę užpildė 
visas vietas Lietuvių Tau
tiniuose namuose. 

Vakarą pradėjo Maž. Lietuvos 
Lietuvių dr-jos pirm. V. Žiobrys, 
pasveikindamas dalyvius ir iš
vardindamas kai kur iuos 
nusipelniusius svečius. Trum
pus sveikinimo žodžius tarė jūrų 
šaulių ..Klaipėdos" kuopos pirm. 
J. Mikulis, buvęs ALTo pirm. 
Teodoras Blinstrubas, Rytų Lie
tuvos lietuvių vardu — P. 
Noreika, Br. Kasakaitis ir 
VLIKo valdybos vicepirm. V. 
Jokūbaitis. Vakaro programą 
vesti buvo pakviestas studentas 
Linas Buntinas. 

Meninę programą atliko Chi
cagos Lietuvių operos daini
ninkės Aldona Buntinaitė ir 
Eglė Rūkštelytė-Sundstrom 
duetu ir solo padainuodamos 
keletą dainų. Dainininkėms 
akompanavo pianistas Robertas 
Mockus. Savo kūrybos eiliuotu 
feljetonu klausytojus palinks
mino Bronė Variakojienė. Pro
gramos atlikėjoms buvo padėko
ta plojimais ir gėlių puokštėmis 
dainininkėms, o feljetonistė 
papuošta gražiu korsažvi. 

Programos vedėjui poeto Kr. 
Donelaičio žodžiais pakvietus 
vaišintis šiupiniu, dalyviai gar
džiavosi šiuo tradiciniu pa
tiekalu ir kitais lietuvių mėgs
tamais valgiais. 

Besivaišinant, MLL draugijos 
pirm. V. Žiobrys pranešė, kad 
yra gautas sveikinimas iš J. 
Juozaičio su 30 dol. auka. 
Valdybos narys A. Regis per
davė sveikinimus iš užsienio — 
nuoširdžių Maž. Lietuvos fondo 
rėmėjų J. Kaseliūno iš Kolum
bijos ir dr. St. Kuzminsko iš 
Didž. Britanijos Maž. Lietuvos 

New Yorke vykusiame simpoziume ..Holokaustas ir Lietuva" kalba adv. Povilas Žumbakis. Prie 
stalo iš kairės: prelegentai prof. Romas Vaštokas iš Kanados. Ginta Palubinskaitė iš VVashingto-
no ir simpoziumo vadovė dr. Elona Vaišniene. Simpoziumą rengė LB New Yorko apygarda ir 
Americans for Due Process. 

Nuotr. Vyt. Maželio 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Rašytojo Vytauto Tarnu-
laičio 75-rių metų amžiaus 
sukaktis buvo paminėta Toron
te sausio 23 d., šeštadienį. 
Sukakties minėjimą surengė 
sūnaus Vytauto šeima. Pobū
vyje ir minėjime dalyvavo 
didelis būrys rašytojo draugų ir 
artimųjų. Visų vardu sukaktu
vininką pasveikino Irena Kai
rienė. Linkėjimai buvo palydimi 
dovanomis ir asmeniniais svei
kinimais . Rašyt. Vytautas 
Tamulaitis yra gimęs 1913 m. 
sausio 17 d. Sutkiškių km., 
Paežerėlių vlsč., Šakių apskr. 
1933 m. baigęs Marijonų gimna
ziją Marijampolėje, studijavo 
teisę ir vėliau gamtos mokslus. 
Buvo ginklavimo karininkas, 
dirbo švietimo darbą, redagavo 
„Kariūno" žurnalą ir Karo mo
kyklos sukaktuvinį leidinį. Nuo 
1944 m. Vokietijoje ir vėliau 
Kanadoje. Yra parašęs vaikams 
ir jaunimui apysakų ir vaizdžių 
pasakojimų apie dešimt knygų. 
Gavęs Raudono Kryžiaus 
premiją už vaikams knygą 
„Skruzdėlytės Greitutės nuoty
kiai". Yra ryškiausias lietuvių 

jaunimo rašytojas. 
— Marija Jūratė Daniliū-

naitė iš Kanados Londono, 
advokatė, gilinanti studijas 
teisės magistro laipsniui gauti 
pirmaujančiame pasaulio uni
versitete Oksforde, Anglijoje, 
gavo 4400 dolerių premiją. Tas 
universitetas yra visai skirtin
gas nuo Amerikos ir Kanados 
universitetų. Suvažiavusieji 
mokslo metų pradžioje buvo 
Įspėti, kad kursas nebus lengvi
namas, nes Oksfordas turi likti 
Oksfordu! Į tą universitetą 
suvažiuoja iš viso pasaulio ga
biausi ir labiausiai moksle 
pasižymėję žmonės (vidutinių 
ten nėra), tačiau kursas yra tiek 
sunkus, kad kai kurie ir iš jų jos 
klasėje nepajėgė tęsti ir iš
važiavo namo. 

— Calgario, Alb., lietuviai 
dalyvavo žiemos olimpiados ati
daryme su tautiniais drabužiais 
ir lietuvių kalba olimpiniu 
ženklu. Dayvavo apie 120 
asmenų. 

BELGIJOJ 

— Liutauras Kazakevičius, 
gyvenąs Belgijoje olandiškai 
kalbančiųjų vietoje, žada iš
versti į olandų kalbą knygelę 
apie pal. arkiv. Jurgį Matulai
tį. Tuo supažindintų su Lietuvos 
palaimintuoju. 

Bičiulių sambūrio. Pasidžiaugė 
ir tą dieną iš J. Kancevičiaus, 
gyvenančio Lawrence, Mass., 
prisiųstais linkėjimais ir 499 
dol. auka ML fondui. Ragin
damas remti ML fondą, A. Re
gis, savo ir žmonos vardu įteikė 
100 dol. auką, atminimui a.a. 
uošvio inž. Juozo Truškausko, 
daug pasidarbavusio lietuvybės 
stiprinimui Klaipėdos krašte. 
Čekiai buvo įteikti ML fondo iž
dininkui Ramūnui Buntinui. 

Vakaras praėjo pakilioje nuo
taikoje. Visi dalyviai turėjo pro
gos maloniai pabendrauti ir 
pasilinksminti A. Stelmokui 
grojant. Džiugu buvo matyti 
gražų būrį jaunimo kultūringai 
dalyvaujant ir linksminantis 
kartu su savo tėvais ir seneliais. 
Vidurnakčiui artėjant, svečiai 
skirstėsi, reikšdmai padėką 
MLL draugijai, o ypač jos pirm. 
V. Žiobriui už šią progą draugėn 
sus i r ink t i ; pageidaudami 
kitąmet vėl dalyvauti, prašė 
tęsti šią gražią tradiciją. 

IR 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, !L 60629 
Tel . — 776-8700 

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




