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Lietuvos prezidento 
vizitas Washingtone 

Washing tonas . — Praėjusio 
sekmadienio vakare ir pirma
dienio rytą žinių agentūros 
skelbė, jog prez. G. Bushas. 
pailsėjęs sekmadieni po kelionės 
Lotynų Amerikos kraštuose, 
priims Lietuvos prezidentą Vy
tautą Landsbergį pirmadienį. 
Bushas turėjo dalyvauti sosti
nės Kalėdų pobūvyje, bet atsi
sakė. 

Iš Toronto prez. Landsbergis 
atvyko į i)ulles tarptautinį ae
rouostą Washingtone sekmadie
nį 6:25 vakare. Tai jo ketvirtoji 
kelionė į JAV, bet pirmoji, kai 
išrinktas Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos prezidentu. 

Landsbergis ir jo žmona Gra
žina aerouoste buvo pasitikti 
Valstybės departamento atstovo 
Paul Goble, kuris yra specialus 
asistentas Sovietų Sąjungos 
tautybėms ir Pabaltijo reika
lams, ir Randy Baumgarden, 
Valstybės departamento proto
kolo įstaigos atstovo. Po trum
po sutikimo, kurio metu prez. 
Landsbergis padarė pareiškimą, 
j is vyko į Lietuvos pasiuntiny
be, kurioje ^us savo vizito metu. 
Sostinės ir Baltimorės lietuviai 
taip pat dalyvavo sutikime. Sve
čią taip pat pasitiko Lietuvos at
stovas Stasys Lozoraitis. 

Vals tybės depa r t amen te 
Pirmadienį 10:00 vai. ryto 

Landsbergis turėjo pasitarimus 

Valstybės d e p a r t a m e n t e su 
a u k š t a i s i a i s d e p a r t a m e n t o 
oficialiais pareigūnais. J į lydė
jo Lietuvos atstovas Washingto-
ne Stasys Lozoraitis. Jis ta ip pat 
susitiko su Valstybės depar
tamento sekretoriaus aisistentu 
Lawrence Eagleburger. Ray-
mond Seitz, Valstybės sekreto
riaus asistentas Europos ir Ka
nados reikalams, buvo priešpie
čių šeimininku Valstybės depar 
tamente. 

P a s J A V p r e z i d e n t ą 
2:00 vai. po pietų Lietuvos 

prezidentą priėmė JAV prez. G. 
Bushas. Tai pirmas prez. Busho 
susitikimas su Pabaltijo valsty
bės galva. Susitikime turėjo da
lyvauti ir Saugumo tarybos vir
šininkas Brent Scovvcroft, Vals
tybės sekretoriaus as is tentas 
Seitz ir dar keli oficialūs Saugu
mo tarybos nar iai . Šiam susiti
kimui buvo skir ta 30 minučių. 
Po t o buvo numa ty t a , kad 
Landsbergis atsakys į reporte
rių klausimus. 

Pirmadienio vakare įvyko dip
lomatinis priėmimas Lietuvos 
pasiuntinybėje, kur iam vado
vavo Stasys Lozoraitis. 

Š iand ien , antradienį, turėjo 
būti 11:30 vai. spaudos konfe
rencija Lietuvos pasiuntinybėje, 
o 1:15 vai. po pietų Landsbergis 
vizituoja JAV viceprezidentą 
Daniel Quayle. 

Islandijos parlamentas su Lietuva 
Vilnius. — Islandijos par

lamentas — Althing atsiuntė 
atsakymą Lietuvos Aukščiau
siajai ta rybai į kvie t imą 
dalyvauti Pabaltijo parlamentų 
sesijoje Vilniuje, kad dėl 
techniškų priežasčių negali 
atvykti. 

Bet Islandijos parlamento 
vadai priminė savo rezoliuciją, 
kai 1990 m. kovo 12 dieną jie 
sveikino Lietuvos žmones už 
paskelbimą nepriklausomybės 
deklaraci jos . J i e taip p a t 
priminė ir tą faktą, jog Islandi-

Paskirta Slančiausko 
premija 

Jon i šk i s . (Elta) — Joniškio 
rajono „Pe rga l ė s " ko lūkis 
įs te igė Mato S lanč iausko 
(1850-1924) — vieno žymiausių 
tautosakos rinkėjų — premiją. 
Dabartiniame Joniškio rajone 
gimęs mūsų tautos šviesuolis — 
ten, Reibiniuose, jis ir palai
dotas — savo tautosakininko 
veiklą siejo su valstybingumo 
netekusios Lietuvos, kur ia i 
carinė valdžia draudė ir spaudą 
gimtąja kalba, atgimimu. 

Šią premiją už tautosakos rin
kinius komisija, vadovaujama 
filologijos mokslų d a k t a r o 
Norberto Vėliaus, paskyrė Jur
giui Dovydaičiui, neseniai 
sulaukusiam 83 metų. Pradėjęs 
šį darbą dar 1923 metais, jam 
pašventė visą savo gyvenimą — 
skaičiuojama per šimtą tūkstan
čių jo surinktų tautosakos 
kūrinių, Nepaisydamas garbaus 
amžiaus, Jurgis Dovydaitis 
dalyvauja etnografinėse, kraš
totyrininkų ekspedicijose, renka 
ir kaupia mūsų tautosakos 
turtus. 

Prieš keletą dienų Joniškio ra
jone, Skaistgiryje, buvo 
iškilmingai pagerbtas pirmasis 
M. Slančiausko premijos laurea-

jos vyriausybė pasižadėjo be re
zervų p a l a i k y t i P a b a l t i j o 
respublikų dalyvavimo prašymą 
Europos Saugumo i r Bendra
darbiavimo konferencijoje. J i e 
pastebi, jog paskutinė viršūnių 
konferencija Paryžiuje pažymi 
istorinį įvykį ir šaltojo ka ro 
baigimą, bet pasisako tvir ta i 
tikį, kad pokarinis periodas 
nebus baigtas tol, kol Pabaltijo 
respublikos neatgaus savo lais
vės ir suverenių teisių ir pažada 
visada padėti Pabaltijui tarptau
tinėse sferose. Linkėdami Pa
baltijo parlamentų sesijai pa
sisekimo ir apgailestaudami, 
kad negalėjo a tvykt i , raš tą 
pasirašė Islandijos par lamento 
Aukštųjų rūmų prezidentas Jon 
Helgason, Žemųjų r ū m ų prezi
dentas Arni Gunnarsson ir Is
landijos jungtinio par lamento 
prezidentas Gudru m Helga-
dottir. 

Landsbergienės 
diena Washingtone 

Washing tonas . — Kai Lietu
vos Respublikos prez. Vytau tas 
Landsbergis vizituoja Baltuo
sius rūmus ir Valstybės depar
tamentą, tai jo žmonai Gražinai, 
kuri yra koncertinė pianistė, bu
vo paruošta atskira programa. 

Pirmadienį Gražina Lands
bergienė 9:15 vai. ryto lankėsi 
Bolling Air Force bazėje, kurioje 
ją sutiko Amy Mills, Bazės or
kestras ir brigados gen. J a m e s 
L. Vick pasveikino Landsber
gienę. Vėliau — 9:40 vai. ji ste
bėjo orkestro repeticiją, o 10:00 
vai . bazės lakūnų styginis or
kestras atliko jai l ietuviškų 
kūrinių ištraukas. Nuo 10:20 iki 
11:00 vai. ryto priėmimas. Vi
sais šiais dalykais rūpinosi la
kūnų kapitonas Kevins Smith . 
P o to j i turė jo p r i v a č i u s 
priešpiečius Leonardo da Vinci 

Jungtinėmis World Medical Relief organizacijos, Vyčių ir Lietuvių Religines šalpos pastangomis, 
gruodžio 17 dieną iš Detroito} Kauną išleidžiamas konteineris su vaistais ir aparatūra CARITAS 
diagnostinei klinikai įrengti To krovinio vertė 679,000 dol. Iš kairės į dešinę Vyčių 102 kuopos 
pirm. F. Bu niki», Vyčių pagalbos Lietuvai vedėjas Robertas Boris. Vyčių 102 kuopos sekr Don 

n a Bunikiene ir Detroito Lietuvių Organizacijų Centro pirmininkas advokatas Kęstutis Miškinis. 

Reta medicininė dovana 
Lietuvai 

New Y o r k a s , 1990 gruodžio 
7 (LIC) — Pasaulinė Medicini
nės Šalpos organizacija (World 
Medical Relief), yra paskyrusi 
Lietuvai $679,031.50 vertės 
vaistų, medicininių reikmenų ir 
įrengimų. 

Ši didžiulė auka buvo išgauta 
jungtinėmis Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos ir Vyčių pas
tangomis. Ji siunčiama CARI
TAS sambūriui , kuris steigia 
diagnostinę k l in iką Kaune. 
Sąrašai reikalingų įrengimų ir 
vaistų buvo sudaryt i Amerikoj 
LKR Šalpos bendradarbio Wa-
shingtone dr. Juozo Laukaičio ir 
Lietuvoje CARITAS daktarų 
Romo Mačiulaičio ir Algio Pliū-
ros. World Medical Relief orga
nizaci ja i p r a š y m a s padėti 
Lietuvai buvo įteiktas praėjusią 
vasarą LKR Šalpos specialių 
reikalų vedėjos Rasos Razgai-
tienės, kuri koordinavo projek
to eigą per .,Gyvybės Lietuvai" 
programą. Buvo nurodyti Lietu
vos pageidavimai ir prašymai. 
Nors World Medical Relief sten
gėsi patenkint i pristatytas spe
cifikacijas, reikėjo rinktis iš tų 
medicininių reikmenų, kuriuos 
ši Detroite esant i organizacija 
turėjo jau surinkusi . Paaukotų 
reikmenų vertė: $91.720, o vais
tų - $587,311.50. 

R o b e r t o B o r i o veikla 
Detroite ryšininkas šiam pro

jektui buvo Vyčių Pagalbos Lie
tuvai komiteto pirmininkas Ro-
bert Boris. Jo iniciatyva šis pro
jektas buvo užvestas ir didžia 
dalimi įgyvendintas. Detroito 
lietuvių visuomenė atėjo į talką 
rūšiuojant, skaičiuojant ir pa
kuojant paaukotus daiktus Lie
tuvai. Viskas buvo sutalpinta į 
40 pėdų ilgio konteinerį. 

Konteineris buvo šią savaite 
pervežtas iš Detroito į New 
Jersey valstiją. Gruodžio 10 d. 
jis išplaukė Kosciuszko laivu iki 
Lenkijos. Lenkijoj konteineris 
įprastu LKR Šalpos nurodymu 
nebus perkraunamas, bet tie-

Harber vietovėje, kurių šeimi
ninke buvo ponia Lozoraitienė. 
Po to, 2:30 vai . po pietų Graži
na Landsbe rg i enė vizitavo 
Duke Ellington meno mokyklą. 

Antradienį po pietų Vytautas 
Landsbergis ir ponia turėjo 
išvykti iš Waahingtono į Mask
vą. 

siog pervežamas iki Kauno CA
RITAS durų. CARITAS gautus 
vaistus saugiai sandėliuoja ir 
veltui parūpina patikrintiems 
pacientams. Sambūris taip pat 
dirba kartu su Sveikatos Apsau
gos ministerija ir parūpina 
vaistus ir kitom Lietuvos ligo
ninėm. 

Vyčių fondas 
Transporto ir World Medical 

Relief administracijos išlaidos 
buvo sumokėtos iš specialaus 
fondo, kurį Vyčiai turi tam 
reikalui įsteigė prie LRK Šal
pos. Vyčių fondo tikslas yra 
remti World Medical Relief 
medic in inių kon te in ie r ių 
išlaidas. „Kai aš buvau Lietuvo
je šią vasarą, aš pats savo akim 
p a m a č i a u baisias są lygas , 
kuriose turi daktarai dirbti. Per 
World Medical Relief atsirado 
konkretus ir svarbus būdas 
Lietuvai padėti ir mes juo 
pasinaudojom. Jei nebūtumėm 
padavę prašymą, t a s kon
teineris būtų nuėjęs į Afriką ar 
Filipinus", pasakė Robert Boris. 

Konteineryje tilpo egzamina
vimui ir slaugymui stalai, in
validam vežimėliai, „walkers". 
ramentai , adatos, švirkštai , 
pirštinės, bandažai, vaistai, 
vitaminai, antibiotikai ir kt. 
Krovinio medicininių reikmenų 
svoris buvo 18,344 svarų, vais
tų - 2,225 svarą: 

„Džiaugiamės t'alėję padėti 
Lietuvai Naujų metų ir kietos 
žiemos išvakarės* Ieškosime ir 
toliau panašių progų ištiesti šal
pos ranką per Atlantą", tvirtino 
LKR Šalpos vedėjas kun. Kazi
mieras Pugevičius. 

— Lietuvos vyriausybė ati 
darė savo pirmąja pasiuntinybę 
Estijoje. 

— Kazimiero? P r u n s k i e 
nės, Lietuvos mmisterės pirmi 
ninkės paskutinioji kelionė į Vo
kietiją ir į Šveicariją, buvo 
naudinga ta prasme, kad vokie
čiai ir šveicarai sužinojo iš 
pirmųjų šaltiniu naująją Lietu
vos padėtį, bet šiuo metu gali tik 
pažadėti, bet nepadėti. 

— Plungės Kapinėse buvo 
restauruota senoji koplyčia prie 
Babrungo. Plungiškiai taip pat 
atstatė Liurdo Grotą ir ten pa
statė Marijos skulptūrą. 

Landsbergio vizitas 
Kanadoje 

LIETUVOJE 

— Vilniuje šeštadienį buvo iš 
karinių malūnsparnių mėtomi 
rusų kalba lapeliai. Tą dieną de
monstravo gal kokie 3,000 rusų, 
reikalaudami, kad Lietuva lik
tų Sovietų Sąjungoje ir saky
dami prieš lietuvius ir Lietuvą 
nukreiptas kalbas. 

— L i e t u v o s vyr iausybės 
delegacija deryboms su Sovietų 
Sąjunga yra paruošusi 21 vari-
jantą to protokolo, kuris turi bū
ti pasirašytas prieš pradedant 
tarpvalstybinius pasitarimus, 
tačiau Kremlius pasitenkina tik 
susi t ik imais . O paskut iniu 
metu pakartotinai ragina pasi
rašyti „unijos sutartį", kad pa
silieka Sovietų Sąjungoje. 

— Norvegijos sostinėje pra
dėjęs veikti Lietuvos informaci
jos biuras, kuris gali būti laiko
mas mažesnio pobūdžio Lietu
vos atstovybe, negauna para
mos iš jokio Lietuvos nepriklau
somybei remti fondo. Jo vedėjas 
Leonas Budas praneša, jog dar
bo iš karto daug, o pagalbos ne
gauna iš niekur, nepadeda ir iš
eivijos fondai. 

— „Li te ra turna ja Gaze ta" 
išspausdino rašytojo Vytauto 
Petkevičiaus, sugrįžusio iš ke
lionės po JAV, pasikalbėjimą, 
ku r i ame k a l t i n a Sąjūdžio 
dabartinius vadovus demagogi
ja ir eibe kitų „nuodėmių". Ryš
kėja Petkevičiaus palankumas 
Gorbačiovo linijai. 

— Šaulių Sąjunga Lietuvoje 
susilaukia nepalankių komen
tarų iš Kremliaus pareigūnų. 
Šaulių Sąjungos pirmininku iš
rinktas Gediminas Jankus iš 
Kauno. 

— Klaipėdos uostą tyrinėjo 
atvykęs Belgijos Trasnporto mi
nisterijos direktorius, kaip uos
tas galėtų geriau padėti Lietu
vai, kai jos ekonomija bus tikrai 
nepriklausoma. 

— Iš Lenkijos buvo atvykę 
80 lietuvių ūkininkų, kuriuos 
pasitiko min. pirm. K Pruns
kienė. Šie lietuviai iŠ Seinų ir 
Punsko, kurių delegacijai vavo-
vavo Punsko valsčiaus viršai
tis R. Vitkauskas, susipažino su 
pertvarkomu Lietuvos ūkiu ir 
dabartiniais sunkumais su So
vietų Sąjunga. Jie sakėsi, jog 
pametę darbus, vakarais bėga 
žiūrėti „Panoramos" programos 
televizijoje iš Vilniaus, kuri 
gerai matoma toje Lenkijos 
dalyje. 

O t t a w a . 1990 gruodžio 7. -
Lietuvos prezidentas Vytautas 
Landsbergis po pasitarimo su 
Kanados ministeriu pirmininku 
Brian Mulroney, pasakė, jog 
Kanados vyriausybės oficialūs 
asmenys užtikrino jį, jog jie im
sis žygių, kad Lietuva gautų 
dalį grūdų, kurie siunčiami 
Sovietų Sąjungai. Landsbergis 
taip pat atskirai susitiko ir su 
Kanados Užsienio reikalų mi 
nisteriu Joe Clark, o valiau ir su 
opozicinės Liberalų T jutijos va
du Herbert Grey. 

Spaudos konferencijos metu 
po susitikimo su Mulroney. 
prez. Landsbergis pasakė, jog jis 
prašęs Kanados vyriausybę ras
ti būdus, kad Sovietų Sąjunga 
nepanaudotų ekonominę pagal 
bą iš Kanados kaip ginklą prieš 
Lie tuvą ir k i t a s Pabalt i jo 
respublikas. Kanados ministe-
ris pirmininkas pažadėjęs imtis 
„politinių priemonių", kad dalis 
grūdų, kurie anksčiau pasiek
davo Lietuvą, būtų gauti ten ir 
dabar Iš Kanados pusės, kaip 
pranešė „Amerikos balsas" per 
savo radijo laidas, nebuvo 
oficialaus patvir t inimo šiuo 
klausimu. 

Bet Kanados Užsienio reikalu 
ministeris Joe Clark pareiškė, 
jog jis pasiųs laišką Sovietų 
Užsienio reikalų ministeriui E. 
Ševardnazei, kad Lietuva gautų 
grūdų iš Kanados siuntų 

Sovietai nesilaiko susitarimų 
Vytautas Landsbergis pain 

formavo Kanados vyriausybę, 
kokia yra ekonominė ir politinė 
situacija Lietuvoje, Latvijoje ir 

Estijoje. J i s pranešė, jog So
vietai nesilaiko susitarimo pri
statyti maisto produktų, o ypač 
grūdų ir miltų. Tai esant i 
Kremliaus strategijos da l i s 
spausti Pabaltijo valstybes pa
sirašyti naują „unijos sutartį", 
kurią pasiūlė Gorbačiovas. 
Landsbergis pareiškė, kad Ka
nados pareigūnai suprato jo pa
reiškimus ir jis esąs patenkin
tas susitikimo rezultatais, nes 
pasikalbėjimai buvę a tv i r i , 
konkretūs ir draugiški. 

J e i bus badas , Lietuva p a d ė s 
Atsakydamas \ klausimą Eu

ropos Saugumo konferencijos 
Paryžiuje reikalu, pasakė, jog jis 
to klausimo Mulroney neiškė-
lęs, tačiau min. pirmininkas 
pats paaiškinęs ir pasakęs, kad 
Paryžiuje stebėtojo s ta tuso 
Pabaltijui paneigimas įvykęs po 
jo kalbos. Pasak prez. Landsber
gį, Kanados min. pirm. Mulro
ney pasakęs, jog Kanada yra Pa 
balttjo valstybių pusėje ir kad 
Pabaltijo klausimo iškėlimas 
esant Sovietų prez. Gorbačiovui 
iau yra svarbus įvykis. 

Landsbergis taip pat pasakė, 
jog Lietuva nenori maišytis So
vietų pagalbos dalykuose, nes 
Sovietų žmonės daug kenčia. 
Lietuvos vyriausybė pati 
diskutavusi klausimą, kaip 
padėti Sovietų žmonėms, jei juos 
ištiktų badas. J is pasakė, jog jis 
ragino Vakarus užmegsti tie
sioginius ryšius su Pabaltijo 
valstybėmis ir kitomis Sovietų 
respublikomis ir tie kontaktai 
tik padės ateičiai, bet nepa
kenks stabilizacijai. 

Solidarumo vadas -— Lenkijos 
prezidentas 

Gdnaskas. 1990 gruodžio 9 d. 
— Reuterio žinių agentūros pra 
nešimu. 1983 metų Nobelio Tai 
kos premijos laureatas ir Solida
rumo vadas, praėjusį sekmadie 
nį didele balsų dauguma buvo 
išrinktas Lenkijos prezidentu. 
Negalutiniais duomenimis, jis 
buvo populiariu žmonių balsavi
mu išrinktas maždaug 7 7 ^ bal 
sų Prie savo rinkimų būstinės, 
netoli laivų statybos dirbtuvių, 
kur prasidėjo Solidarumas, Lech 
Walesa buvo sveikinamas šam
panu ir tradicine lenkų daina 
„Sto Lat". Savo kalboje jis pa
sakė, jog norįs tarnauti savo 
žmonėms, kaip kad ir per pra
ėjusį dešimtmetį, kai gimė So
lidarumas tose pačiose darbinin
kų laivų dirbtuvėse. „Aš dirbsiu 
kartu su jumis. Šios kartos sap
nas išsipildė prieš mūsų akis. Be 
kraujo ir per Solidarumo pa 
stangas mes laimėjome Lenkijai 
laisvę. Tik nuo mūsų pačių pn 
klauso, kokia bus mūsų ateitis. 
(Gdanske žmonės triumfavo gat 
vėse ir pučiamųjų orkestras gro
jo patriotines lenkų dainas. Jo 
oponentas Stanislaw Tyminski 
surinko maždaug 2 3 ^ balsų 

I -ech Walena: 
„Aš noriu būti jūsų didžiausiu tarnu, 
bet ne prezidentu". 

— Klaipėdos miesto taryba 
3avo sesijoje nusprendė įparei
goti miesto valdybą nukelti 
Lenino paminklą to paties pava 
dinimo aikštėje ir patranką Per
gales aikštėje, bet tuoj atsirado 
du ginkluoti jūrų pėstininkų bū
riai, kurie saugoja tą paminklą 
dieną ir naktį. 

— Kaišiadorių vyskupo Juo
zapo Matulaičio iniciatyva, 
sekmadieniais katedroje vyksta 
jaunimo pamaldos, kurių metu 
jau gieda ir jaunimo choras, o 
jam vadovauja Pranas Greisius 

KALENDORIUS 

Gruodžio 11 d.: Damazas. 
Aistis, Dovydas, Garbutas . 
Tautvaldė, Visginis. 

Gruodžio 12 d.: Dagmara, 
Gabriele, Gilmintas. Vaingede. 
Rudavilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:07. leidžiasi 4.20. 
Temperatūra dieną 48 L, nak-

tį 28 1 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS \ SVEIKATĄ, 6615 So. Califoraia Ave., Chicago, m. 80629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ASMENYBĖS STOKA -
ALKOHOLIZMO GAUSA 

Darbais nepadengtos kalbos 
yra tuščiavidurės; už tai 
gausėdami išmintingumu, 
griebkimės pirmiausia už 
svarbiausių darbų! 

Pražūtį tolinantis 
raginimas 

Dabar net šimtas milijonų 
amerikiečių geria alkoholinius 
gėrimus; jų 10 milijonų geria 
vidinės prievartos-kompulsijos 
verčiami, o 5 milijonai čia geria 
tiek daug, kad tai pakenkia jų 
darbui ir visuomeniniam 
gyvenimui. Toks girtavimas 
šiam kraštui sudaro didžiausią 
sunkenybe, juoba kad girta
vimas šliejasi prie nemažos 
sunkenybės — tuberkuliozės ir 
mirtinos AIDS ligos. 

Tikras dalykas, kad ir mūsų 
tėvynėje dabar ne ką geresni 
reikalai. Todėl bent dalele prisi
dėkime prie kovos su alko
holizmu, daugiau apsišviesdami 
šioje srityje ir ugdydami savo iš
mintingumą. 

trikimų — asmenybės pairimo 
tvarkymas, išmintingumo 
ugdymas būtų pagrindinė ašis, 
dabartinei kovai su įvairiopa 
narkomanija, imtinai ir gir
tavimu šiame krašte. Narkoma-

nybėje tuštumos: dėl išmin
tingumo stokos yra sunku alko
holikus gydyti tol, kol* jie tą 
tuštumą pradeda užpildyti ne 
alkoholiu, o išmintingais nusi
teikimais, savo ir kitų gerovei 
dirbamais darbais. Kol alkoholi
kas tų darbų nedirba, tol jis 
palieka didžiausiu melagiu. Ir 
tai labai trukdo jam pagyti. 

Pirmas alkoholiko melas: jis 
neigia turįs ligą. Dar priedo, 
chroniškas gėrėjas yra ir 
chroniškas melagis. Jis meluo
ja ir kiek išgeria ir kada gir
tauja ir meluoja apie turimas 
dėl girtavimo sunkenybes 
namuose ir darbe. 

Gyd. Martin Goldberg turi pa
tyrimo vedusių alkoholikų 
gydyme. Lengviau sekasi 
tvarkyti vyro ar žmonos gir-

Eugenijai Strongienei matuojamas kraujospūdis Alvudo pažmonyje, Lietuvio 
sodyboje. Nuotr. M. N a g i o 

Laiškas „Draugui" 

tavimu Siame Krašte.«ardoma- t v a r k y t i vyro ar žmonos gir- 4 i M A i r v i . . 8 , T» T AI^KA 
nijos išvengimas (preventionl ^ ^ k l S i gydymą ijungia ATSAKYMAS I „ J LAISKA 
nuo jos apsauga turi būti ;_ ;—«_ _ *^.^«« TY^O 

Nėra vysk. Valančiaus — 
nėra kovos su girtavimu 
Čia nėra Valančiaus laikų 

lietuviškos kovos su girtavimu. 
Gyd. Martin Goldberg, mėginąs 
su šia nelaime sėkmingiau 
kovoti, tvirtina, kad kovos su 
girtavimu nesėkmingumas bus 
tamsiausias laikotarpis medi
cinos istorijoje. 

Kodėl yra taip labai sunki 
kova su alkoholizmu? Ji nebuvo 
lengva ir vysk. Valančiui. Bet 
jo išmintingumas viską 
nugalėjo. Jis visa jėga dirbo ir 
kitus į tokius darbus įkinkė. Tik 
todėl Lietuva kaip su atomine 
bomba ištaškė visas pakelės 
smukles. Jų vietoje Rūpintojėlis 
pradėjo puošti mūsų pakeles, 
sodybas. Šitaip ir tik taip ir mes 
turime veikti. 

pradėta nuo žmogaus asmeny
bės — jo proto — išmintingumo, 
atstatymo į normalų stovį. Mat, 
proto-asmenybės sumenkimas 
yra ne tik narkotizavimosi 
pasekmė, bet ir jo priežastis. 

Per keturis metus tyrinėtojai 
įvairiose krašto vietose sekė aš
tuoniolikmečius ir vyresnius 
asmenis, esančius psichiatri
nėse ligoninėse, kalėjimuose ir 
prieglaudose ir patyrė, kad pro
tu sužalotųjų (sergančiųjų šizo
frenija, depresija, nevisuomeniš-
kumu, baimingumu) net 22.3% 
girtavo, palyginti su 11% tų 
proto sutrikimų neturinčiųjų. 

Kitokius narkotikus negu 
alkoholį vartojo 14.7% protiniai 
negaluojančiųjų (linkusių į 
paniką ir baimingumą), paly
ginti su tik 3.7% tų protinių su
trikimų neturinčiųjų. 

ir jos/jo vyrą ar žmonjl. Toks 
elgesys yra dar svarbesnis, kai „Draugo puslapiuose (spalio 
negirtaųjantis vyras ar žmona 2 3 d-> pasirodė „Laiškas iš Lie-
yra dalinai priežastis gir- tuvos", pasirašytas „J.", kuris 
taųjančio pradinio ir tolimesnio tvirtino, kad vaistai siunčiami 
girtavimo. Reikia kartu i š vakarų yra pasenę, ne
tvarkyti ir vyrą ir jo žmoną. Nė tinkami ir atsiduria turguje, 
nemanykit, kad moterys retai Per Lietuvių Katalikų Reli-
kada girtauja. Irjos girtauja, tik ginės Šalpos „Gyvybė Lietuvai" 
vyrai kiek dažniau. programą mes esame Lietuvai 

Išvada. Kol dar laikas, visi P8* praėjusį pusmetį pampinę 
atgimkime mums būtiniausiai daugiau negu pusę milijono 
veiklai: atsisakę neveiksmingų dolerių vertės vaistų ir medi-
- lengvų užsiėmimų, kurie cininės aparatūros. Mūsų visi 
veda mus pražūtin, ryžkimės vaistai yra siunčiami CARITAS 

Žuvis ima gesti nuo galvos 
Todėl pirmiausia žuvies galva 

turi nustoti gedus: visi, būtinai 
visi įvairiopi vadai arba 
pranykite arba susitvarkę, pra
dėkite visus mus vesti į sau
sumą; savais darbais rodykite 
mums kaip apsieiti be svaigalų 
įvairiausiame pavidale. Kol 
tokio kelio lietuvis nematys, tol 
nebus ir kovos su mirtį jaunam 
ir pensininkui nešančia alko
holizmo pavietre. 

Artėja Užgimimo šventės. 
Užgimkime ir mes apsiėjimui be 
stikliuko, buteliuko: imkime 
puoštis išmintingumu ir 
padėkime kitiems taip dabintis, 
nes kito kelio išsigelbėjimui ne
buvo, nėra ir negali būti. 

Kai asmenybėje esti tuštuma, 
ji būna užpildoma narkotikais, 
įskaitant ir girtavimą. Tada visi 
kenčia. O tuščios asmenybės 
savininkų yra nesuskaitomi 
skaičiai. Todėl ir skęsta alko
holyje milijonai pajėgiausiame 
amžiuje esančių asmenų. Čia 
prisiminkime, kaip neišmintin
gasis kenkia sau ir kitiems. 

Kur asmenybė menkėja — 
ten narkotizavimąsi* gausėja 

Šio krašto Protinės sveikatos 
institute (The National Insti
tute of Mental Health, Bethes-
da. Md.) dirbąs dr. Darrel Regiel 
tyrė tose apylinkėse gyvenančių 
20,291 žmogų ir susekė, kad 
•. rotines problemas turintieji 
(baimingieji, prislėgtieji, ištvir
kėliai) dvigubai dažniau išgeria 
per daug alkoholio ir vartoja 
kitokius narkotikus. Todėl tas 
gydytojas su talkininkais visai 
Amerikai skelbia, kad proto su 

Du niekadėjai susėda — 
tuoj žmogų suėda 

New Jersey universiteto dar
buotojai tyrė alkoholikus ir 
rado, kad 5% jų buvo apsikrėtę 
AIDS virusais. Tai 1 iš 20 gir
taujančiųjų. Šių tyrimų vadovas 
or. Steven J. Schleifer tvirtina, 
kad girtuokliai prisipažino, kad 
išgeria prieš turėdami intymius 
santykius. 

Tai naujas vargas su gerian
čiaisiais: jie ne tik patys serga 
AIDS liga, bet ir platina tą 
mirtiną, baisesnę už marą pa
vietrę. Maras išnyko, sunaiki
nus maro bacilomis apkrėstas 
žiurkes, o AIDS liga dabar 
nenugalimai plinta per iš
tvirkavimą, girtavimą ir narko- Klausimas. Gydausi diafrag 
tiku vartojimą, paliesdama ir ™ •" —•* mn r 1 1; 

visai nekaltus žmones ir vaikus. 
Tai Sodomos-Gomoro8 ateiną 
laikai. 

Mums snausti toliau nevalia 

stoti į žūtbūtinę kovą su savimi! 
Nugalėkime tuos savo įpročius, 
kurie alina ir mus pačius ir 
artimą. Padėkime ir savo ar
timui juos nugalėti. 

Taip laimėję kovą su išmintin
gumo trukdytojais savyje, mes 
pirmą kartą žmonijos istorijoje 
pradėsime masiškai vien žmo
niškus darbus dirbti. Tai bus 
mūsų atgimimas, kuris įpras
mins artėjantį Užgimimą. Tada 
ir tik tada bus nudrenuotas mus 
skandinantis alkoholizmo ir 
narkotizavimosi tvanas, kuris 
dabar su savais palydovais — 
AIDS virusiais ir tuberkulioze 
— vis stipriau ima mums grasin
ti neišvengiama pražūtimi. 

Apie tai, kaip žmonos net 
septyneriopai skatina vyrus gir
tauti — sekantį kartą. 

Pasiskaityti. Consultant, No-
vember 1974. 

KAI ŽMONA PABĖGO, 
VYRAS NEMOKA 

VANDENS UŽVIRINTI 

sambūrio nuožiūrai. Kad jie yra 
atsakingai dalinami, byloja 
CARITAS parūpinta dokumen
tacija, kurioje nurodoma ligoni
nės ir pacientai, kurie juos gavo 
ir kada. Kad vaistai yra padėję 
ne vienam broliui ar seseriai 
Lietuvoje, atsispindi laiškuose, 
kurie pasiekia mūsų įstaigą 
kasdien. Vienas toks pavyzdys 
yra toks: 

„Nuoširdžiai dėkoju Jums už 
tai, kad nepamiršote tautiečių 
Lietuvoje, rūpinatės jais. Skiria
te savo jėgas ir lėšas. Likimas 
lėmė taip, kad mes atsidūrėme 
elgetos vietoje, Lietuva bando 
išsivaduoti iš pančių. Tačiau, 
kaip ir visais laikais, o dabar 
ypatingai, sunkiausiai yra ligo
niams ir invalidams. O iš jų tar
po labiausiai gaila vaikų. Jie 

k u r vaistų iš vis nėra arba yra 
prieinama tik žemos kokybės 
tarybiniai vaistai. CARITAS iš
duoda vaistus mažomis dozėmis; 
pacientai turi po trumpo laiko 
vis grįžti pasitikrinimams, ir tik 
tada išduodama antra, trečia 
dozė ir t.t. Visi vaistai veltui 
dalinami. CARITAS taip pat 
vaistus parūpina kitų ligoninių 
pacientam po konsultacijų su li
goninių gydytojais. 

LKR Šalpa apeliuoja į vaistų 
firmas ir šalpos organizacijas, 
Jtad jos neužmirštų Lietuvos ir 
paskirtų didesnius kiekius me
dicininių reikmenų Lietuvai. 
Telieka tik padengti šių dalykų 
t ransporto išlaidas arba 
amerikiečių organizacijų žemas 
administracines išlaidas 
(l%-4%). Mes Lietuvių Katali
kų Religinėj šalpoj galvojam, 
kad jei galima bent taip prisi
dėti prie sovietų nualintos 
sveikatos sistemos atstatymo 
Lietuvoje, tai labai apsimoka. 

O „J" irjos šeimai linkime ge
ros sveikatos, ir kad nereiktų 
naujuose metuose vaistų iš 
Vakarų, kaip kad reikėjo Auš
relei. 

Marijona Skabeikienė 
LKR Šalpos iždininkė 
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IDR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

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

|Ptrm . antr ketv . penki nuo 12 iki 6 v v 

. K»b. (1-312) 735-4477: 
|ft«z. (708)244-0007; arba (708)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susrtar ną 

Dieną nesnausk, naktį 
nešiaušk. 

Lietuvių patarlė 

KODĖL RAUDONASIS 
KRYŽIUS 

Raudonąjį kryžių matome 
daug kur — ant ligoninės iška-

dar savam gyvenime nieko blo- bos, „greitosios pagalbos durų, 

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

3900 W. 95 St. M (706) 422-0101 
Valandos pagal sjS'tanmą 

Pirmo 3 v p p -7 v v antrd 12 30-3 v p p 
cečd uždaryta - kerva I -3 v p p penktd 
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Carcac Diagnosis. I t d 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel (1-312) 436-7700 

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

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

6132 S. Keozle Ava.. Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 469-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

O mes vis dar po senovei 
elgiamės: užsiimdami menknie
kiais, esminius dalykus pro 
pirštus praleidžiame. Mes tu
rime vaižgantiškai savo artimą 
mylėti ir valančiškai sunkiu 
darbų griebtis. Alkoholikai dve
jopai kenkia sau ir kitiems. 1. 
Alkoholis trukdo geriančiajam 
išvengti pavojingo elgesio — 
tada jis platina mirtiną ligą. 2. 
Girtavimas susilpnina gir
tuoklio imunitetą — pajėgumą 
apsiginti nuo ligų. Nepajėg
damas kovoti su infekcijomis, 
alkoholikas jomis užkrečia kitus 
žmones. 

Dabar yra gerai uždokumen-
tuota, kad miestuose AIDS liga 
užsikrėtusių narkomanų yra 
net 50%-60^. Gi, alkoholikai 
su tokiais bendrauja, todėl jiems 
užsikrėtimo AIDS liga pavojus 
yra labai didelis ir jie tą ligą 
gausiai platina. Seniau gir
tavusių, gydymo centruose tirtų 
žmonių — 4% buvo užsikrėtė 
AIDS virusais. O girtavusių ir 
narkotikus vartojusių net 48.1% 
buvo AIDS virusais užsikrėtė. 

Matom, kad girtavimas dabar, 
tai ne Valančiaus laikais. Dabar 
jis yra nepalyginamai pavo
jingesnis ir girtaujantiems ir vi
siems kitiems. 

Alkoholikas tampa 
didžiausiu melagiu 

Jau žinoma, kad dėl tos asme-

mos išvaržą valstybinėje Ii 
goninėje. Patarė imti vieną per 
dieną dolerine tablete, kurias 
gaunu veltui ir patartą neaštrų 
maistą valgau restoranuose, 
nes, žmonai pabėgus, nieko apie 
maistą nežinau, net vandens 
užvirinti nemoku. 

Iš restorano grįžęs, jaučiu ne
gerumą po krūtine. Pradėjau 
imti po dvi, o vėliau po tris 
tabletes per dieną. Gydytojas 
barė, kam aš neklausau jo 
patarimo, nes tos tabletės, gau
siai imamos, gali sugadinti 
sveikatą ir uždraudė valgyti 
restorano aštrų maistą. 

Ką man dabar daryti ir kur 
dėtis, patekus tarp kūjo ir 
priekalo? 

Atsakymas. Tuojau bėgte 
bėk į Kriaučeliūnų globojamus 
monte8orinius vaikams na
melius Marųuette Parke. Ten 
dabar išmoksi, ko vaiku bū
damas neišmokai: kaip kelnes 
užsimauti, kaip pieną gerti. 
vandenį užsivirinti... 

Tuojau atbulas gręžkis nuo 
restoranų valgio, nes jis ten biz
niui skirtas, o Tamstai rei 

go nepadarę, nematę žiaurumo 
ir neteisybės, niekaip negali 
suprasti, kodėl sąžiningai ger
dami vaistus ir vykdydami su
augusiųjų nurodymus, nepa-
sveiksta. Atsakymas aiškus — 
kol kas nei gydytojai, nei tėvai 
nepajėgūs ištiesti pagalbos 
rankos šiems vargšams. Pas 
mus trūksta gerų vaistų, medi
cininės technikos. 

Štai ir aš auginu dukrytę, ser
gančią mukoviscidoze. Žinau, 
kad Amerikoje sergantys šia 

ant vaistinėlės. O kokia šio 
„Raudonojo kryžiaus" istorija? 

1863 m. Ženevoje, Šveicarijos 
piliečių Anri Diunano ir Giusta-
vo Muanje pastangomis susi
rinko 14 valstybių diplomatai ir 
šelpimo draugijų atstovai, 1864 
rugpjūčio 22 d. konferencijos 
dalyviai pasirašė garsiąją 
Ženevos konvenciją apie ligonių 
ir sužeistųjų gydymą armijose. 

Naujosios organizacijos em
blema tapo raudonasis kryžius. 
Tokia emblema buvo priimta 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. PulMkl Ro»d 
Tai . (1-312) 585 2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr penkt 12-3 v p p ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79t l Ave . Hickory Hills IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai parpi aasaBainsi 

Namų (70S) 584 5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava. . Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robar ts R d . , H ickory Hllla. IL 
1 mylia ; vakarus nuO Har lem Ave 

Tai. (70S) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tiknna akis. pritaiko akinius 
261S W. 71 «t St. 

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

Paloa Vision Cantar, 7152 W. i27tn St. 
Palos Hgts. Iii Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (708) 448-1777 

kad AmeriKoje seigauij-o wo »~~.— 
liga gana neblogai apgydomi pagerbiant Šveicariją, kur vyko 
gerais vaistais ir aparatūra. De- konferencijos posėdžiai, šveica-
ja, pas mus dauguma jų miršta rijos tautinė vėliava — baltas vaikystėje. Ir štai atsiranda 
žmonės, kaip Jūs, kurie nors 
trumpam įžiebia gęstančią 
ugnelę Kada atsinešiau keletą 
dėžučių vaistų iš CARITO, 
mano dukrytės Aušrelės akutės 
suspindėjo. Ji tarė: „Dabar tai 
aš tikriausiai pasveiksiu". O 
man suspaudė širdį. Juk žinau, 
kad liga sunki, ir gydymas yra 
ilgas ir sudėtingas. Supran
tama, ligonių tiek daug, kad vi
siems padėti Jūs nepajėgūs. 
Tačiau dar kartą leiskite pa
dėkoti už gerą širdį ir palinkėti 
kitiems metams geros sveika
tos, neišsenkančios energijos 
Jūsų darbuose. Laimutė Šave-
lienė - Kaunas". 

Lietuvoj būnant spalio mėnesį 
teko dirbti su CARITAS Kauno 

kryžius raudoname fone. Šis 
ženklas kadaise atsirado kovų 
laukuose. Šveicarijos kariai 
prisisiūdavo baltus kryžius ant 
raudono fono. Tokia emblema 
būdavo labai lengvai atpažįs
tama. Raudonasis kryžius — at
virkštinė Šveicarijos vėliava, 
kurioje yra raudonas kryžius 
baltame fone. Raudonojo kry
žiaus ženklas — gailestingumo 
ženklas. Jis nieko bendro neturi 
su krikščionybe. Tačiau visgi 
musulmonų šalys, Iranas ir Tur-
kija, atsisakė priimti šią 
emblemą. Turkijos sanitarinė 
tarnyba turi Pusmėnulio, o 
Iranas — Liūto ir Saulės 
ženklus. Tarptautinė organi
zacija dėl to vadinama Raudo
nojo kryžiaus ir Raudonojo 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas a cnirurgas 

Anestezijos ir skausme gydymo specialistas 
Sherman iiqonine Elgm IL 

Tai. 708-854-1050 
Skambmti gahma 24 vai 

Tai . kab ineto Ir buto: ( 708 )652 -4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava.. Cicaro 

K a i r ė n 1 M 8 vai vak 
išskyus trec Šešt 12 'ki 4 vai pop>et 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR DROSTATOS 

G V D Y M A S BE! CHIRURGIJA 
155 N. Mlcnlgan Ava.. Surte 324 Ir 
5635 S. Pulaafcl Rd.. Chicago. IL 
81 i * , ir Kean Ave.. Justice. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 .veikia 2* vai | 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ U G O S 

4 7 0 0 W . 9 5 St. 
Oak. L*wn, IL 60453-2533 

Ta i . 708 -635 -3113 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 at Streat 

Kablnato tai. (1-312) 737-1168: 
Razid. 708>385-48ll 

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

10442 W . Cermak Rd. 
VVestchaster. IL 60153 

T e l . 708 -531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

niui skirtas, o lamstai rei- ^ " ^ r j ^ T į ^ t i j u pusmėnulio vardu 
kalingas mediciniškas valgis, skyriaus d * t ^ * ^ £ P Tačiau tarptaut 
Tada nereikės virš normos 
didinti imamus vaistus. Mat, vi
sose ligose pirmoje vietoje 
naudojamas maistas, o tik po to 
vaistas. Nors ir geriausias ir 
brangiausias vaistas, jis pasi
daro pavojingas, kaip jo imama 
per daug. 

Vien „mokslo" vaikų name
liuose nepakaks: reikės sava 
asmenybe subręsti — bent 
dulkele išmintingumo įsigyti. 
Tada ir be žmonos pajėgsi gyvy 
binius darbus neblogiau už 

procedūras. CARITAS daktarai 
patikrina kiekvieną pacientą, 
kuris ateina pas juos su pra
šymu padėti. Dažnai pacientus 
čia siunčia daktarai iš kitų 
nuošalesnių Lietuvos vietovių, 

Tačiau tarptautiniu ženklu 
liko Raudonasis kryžius. 
Raudonasis kryžius ant 
medicinos darbuotojų rūbų ir 
ant ligoninės pastatų — tai 
neliačiamumo ženklas karo 
metu. 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

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

Kabineto tai. (1-312) 776-2880 
Re*. (708) 448-5545 

PP 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

EDMUNDAS VIŽINAS. M.D., S.C. 
SpeciaiyOe — Vidaus iigų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave (pną Austin) 

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

žvirblį atlikti: jam irgi nereikia 
patelės pagalbos grūdus lesant. 
Skaitytojai nesistebėkit tokiu 
žmogum: jų netrūksta nei 
tėvynėje nei pas mus. Už tai tik 
daugiau dirbkime, kad tokių 
skaičius mažėtų pas mus. 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 t a r t Supertor, Sufta 402 

Valandos pagal susrtanmą 
Tai. - (1-312)337-1288 

Kab. tai. (1-312) 4713300; 
Ras. (708) 442-8297 

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

7722 S. Katfala Ava.. 
Chlcaoo M. 60652 

Pirm anlr. ketv •< penkt 
pagal susitarimą 

ARAS Ž U O B A . M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madteal Cantar -

MaparvUla Campua 
1020 E. Ogdan Ava.. Sutta 310. 

Naparvttla IL 60563 
Tai. 1 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) S90-3104: 
Namu. (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Waat 63rd Straat 
Vai p«rm antr ketv ir penkt 3-6 

Šeštadieniais pagal susitarimą 
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Kas riša 

AMERIKĄ IR SOVIETUS? 
Ankstesniais laikais Amerika 

ir Rusija turėjo mažai bendrų 
tikslų ir problemų. Gyveno toli 
vieni nuo kitų, bendri interesai 
iškilo t ik dėl šiaurinio kampo — 
Aliaskos, kur ią t ada rusai 
mielai perleido Amerikai. Bet 
metai bėgo, vyko keli pasauli
niai karai , o Rusijoje smarkiai 
įsigalėjo komunizmas, kurio 
ideologija netiko amerikiečių 
praktiškam galvojimui. Jei ne 
Hitleris, vargu ar dabar būtų 
t a ip s u a r t ė t a . Po Antrojo 
pasaulinio karo Sovietuose au
gant užimtų kraštų priespaudai, 
Amerika tam nors nepritarė, 
bet ir nesirengė dėl to lieti 
savąjį kraują . Keis toką 
sua r t ė j imą a tnešė s t ip rus 
komunizmo sistemos trupėji
mas, išlaisvinęs taip vadinamą 
Rytų Europą, nors t a dalis 
n i e k a d nebuvo žemėlapio 
rytuose. Tada politikų akys vėl 
nukrypo į tą pasaulio puse, 
kadangi jau nebuvo galima 
nepastebėti naujai linijai vado
vaujančio sovietų vado Gor
bačiovo, gal ne iš meilės žmo
gaus laisvei, o dėl augančių 
problemų savo krašto viduje, lei
džiančių sutrupėti ta ip išgar
bintoms komunizmo tvirto
vėms. Dabar gi iki koktumo vis 
rodomas k iekvienas Gorbio 
pakrutėj imas, auginant is jo 
populiarumą pasaulio kraš
tuose, išskyrus savo paties 
imperijoje. 

Iš kur iš tiesų ta bendra da
bart inė JAV ir Sovietų meilė ir 
sutarimas? Atidžiai pažvelgus j 
psichologinę šio sandėrio pusę. 
iškyla keli įdomūs taškai. Kas 
juos jungia ir riša vieną prie 
kito, išskyrus norą būti imperi
jomis? Dėmesį atkreipia vis ryš
kėjanti panieka tautiškumui — 
vadinamam nacionalizmui — 
jiems patogiai sulydinant tautos 
ir valstybės samprotas. Abiejose 
pusėse stipriai pabrėžiama vals
tybės nedalomumo svarba, nu
stumiant žmogų į šoną ir panei
giant žmogaus teisę apsispręs
t i , kur jis norėtų priklausyti. 
Nors ir naudojant skirtingas 
priemones, naujieji broliukai 
sutinka, kad nereikia tautų, o 
t ik galingų imperijų. 

Sovietų Rusijoje tai įgyven
dinama jėga, prievarta. KGB. 
armijos pajėgomis, vadukus 
paperkant privilegijomis, gra
žiomis vasarvietėmis, visuome
nės gretas užpildant šnipais ir 
prisiplakėliais. Amerika prieš 
žmogelį an t stalo padeda visa
galį dolerį. Nereikia skirtumų, 
visų bendras tiklas tebūnie pra
turtėti . Tokiame plane be prie
var tos n a t ū r a l i a i išnyksta 
priklausomumo savo tautai 
jausmas, sąžinė, identitetas, visi 
supanašėja, visi prisiima ne 
savo kilmės, o Amerikos is
toriją, ištrindami savo praeitį. 

Ar kas prieš ta i sukyla? Tik 
ne religiniai vadai, nes jie čia 
prievarta neužgniaužiami, ne 

DONKICHOTIŠKA 
KOVA SU „VĖJO MALŪNAIS" 

Bažnyčia, nors be moralinių pa
grindų auginamoje žemėje ir jų 
nariai smarkiai mažėja. O gal 
ne visai taip? Pažvelkime į da
bartinį dar kiek šešėlyje besto
vintį karą ir mūsų priešininką 
mahometoną. Nors arabai yra 
dažnai skirtingų Mahometo 
pasekėjų sektų nariai, j ie vie
nijasi savo meilėje Alachui, Is
lamui, kuris išvertus, reiškia 
visišką pasidavimą Dievo valiai, 
o už žuvimą kare jiems bus atly
ginta amžinuoju gyvenimu. 
Taigi juos ten vienus su kitais 
riša dvasinis momentas, kai 
šioje pusėje vienijantis elemen
tas yra pinigas. 

Šiandieną sekant žinias tele
vizijoje beveik visuomet apima 
nemalonus jausmas. Esame so
ti ir gana gerai aprūpinta avių 
banda, bandanti dar daugiau 
atsiriboti nuo dienos žinių apie 
narkotikus, šaudymus gatvėse, 
palaidą elgesį, kurį gana vyku
siai bandome įsiūlyti visam 
pasaul iu i , v a d i n d a m i t a i 
asmens, spaudos, pasirinkimo 
laisve. Padejuojame dėl mokslei
vių žemo išsilavinmo lygio, gi 
juodiems darbams vis didiname 
bemokslių imigrantų skaičių, 
vietoj atiduodami tuos darbus 
saviesiems nemokšoms. Ne
klausiame, kodėl t iek daug 
„benamių", t ik vis rūpinamės jų | 
pamai t inimu. Visa ta i va
diname lygybe. Ar tai nepri
mena mums tos „kitos sis
temos", kurią seniau smerkė
me, o dabar mylime? 

Nepraeina diena, kad čia nesi-
gėrėtume šių metų Nobelio 
taikos premijos laimėtoju, o 
mūsų prezidentas dreba, kad t ik 
Jelcinas jo nenuverstų. Kad t ik 
pavyktų suvaldyti tuos nelem
tus tautinių grupių susispietu
sius demonstrantus, bandančius 
griauti tokią gražią imperiją. 
Juk jei neliks imperijų, nereikės 
nė imperatorių, kurių rūbai 
pasikeitė nuo Romos laikų, bet 
ne jų galvosena, kad jie tu r i 
valdyti. Asmens laisvė? Spau
dos laisvė? Taip, jomis tur im 
teisę įsakinėti kitoms tautinėms 
grupėms, kaip jos tu r i valdytis. 
Asmens laisvė? Spaudos laisvė? 
Taip, jas turime čia net iki tokio 
taško, kad galima deginti vals
tybės vėliavą, kai dykumose 
ją neša pasiryžę už ją mirti jauni 
sumobilizuoti kareiviai. Per 
Vietnamo karą jie galėjo iš
sprukti į Kanadą, o dabar ne
bėra kur bėgti. I r Lietuvoje 
broliukas Gorbis kareivėlius 
gaudo į svetimą nekenčiamą 
okupanto armiją, kad gal ir j ie 
bus pasiusti ginti pigią alyvą, jei 
jau būtinai reikės nusileisti 
draugui Bushui. 

Daug kas riša amerikiečius ir 
sovietus praeityje. Vieni vežėsi 
vergus iš Afrikos, kiti lietuvius 
į Sibirą dirbti jų įšalusią žemę. 
Pamatysim greitai, ar daug kas 
yra pasikeitę. 

R K V 

Visam pasauliui yra labai 
gerai žinoma, kad 1939 rugpjū
čio 23-ji diena yra pati nusikals-
tamiausia XX a. istorijos data. 
J u k ne kas kitas, o ji davė realią 
p radž ią ik i šiol b u v u s i a m 
pačiam siaubingiausiam žmo
nijos k a r u i , k u r i a m e t ik ro 
laimėjimo — moralinio laimėji
mo — nepasiekė niekas. 

Visose trijose Pabaltijo vals
tybėse — Tautų Sąjungos narėse 
— tuojau pat buvo pradėtos 
žudynės, įkalinimai politiniais 
sumet imais , t rėmimai . Tapo 
likviduotos visos visuomeninės 
organizacijos. Buvo pal ik ta 
veikt i t ik ta i okupantams iš
t i k i m a i t a r n a u t i pasiryžusi 
komunistų partija Iš karto buvo 
at imtos beveik visos turėtos 
plačios visų tautinių mažumu 
teisės. 

Antrajam pasauliniam karui 
pasibaigus, visos Hitlerio pa
vergtos tautos atgavo visas 
nea t imamas jų teises, tame 
skaičiuje ir nepriklausomybę. 
Tačiau Stalino pavergtos tautos 
nei laisvės, nei nepriklausomy
bės neatgavo. Lietuvių, latvių ir 
estų, kaip ir daugelio kitų 
Sovietų Sąjungoje gyvenančių 
t au tų viltys visą laiką buvo su
dėtos į JAV, kaip į nuo seno 
plačiai reklamuojamą laisvės ir 
demokratijos šalį. Visos jos 
norėjo ir tebenori, kad Amerika 
j a s laikytų draugais ir sąjungi
ninkais kovoje už žmonių ir 
t au tų laisvę, už kur kas gar
bingesni pasaulį negu jis buvo 
iki šiol. 

Tačiau JAV per visus pokario 
dešimtmečius nerado reikalo 
ne t pamėginti iškelti Pabaltijo 
t au tų iš vergijos išlaisvinimo 
k laus imą . Nors gigant išką 
apimtį turinčiame JAV Valsty
bės departamento rūmų vesti
biulyje, kar tu su ki tų 150 Wa-
shingtono nepriklausomomis 
pripažintų valstybių, vėliavomis 
kabo Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos vėliavos. 

Nuolatos deklaruodamos Pa
baltijo valstybių aneksijos ne
pripažinimą, JAV tuo pačiu 
metu, remdamosios įvairiais 
nerimtais pretekstais, stengiasi 
atitolinti diplomatinių santykių 
atnaujinimą su nepriklausomy
bės t ę s t inumą real izavusia 
Lietuva. Todėl daug kas sako, 
kad JAV tapo panašios į nešva
rią rolę lošiančią artistę. 

Šiomis dienomis paaiškėjo, 
kad Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministrui Ševardnadzei 
reikalaujant, Pabaltijo valsty
bių atstovų neįleido į Paryžiuje 
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vykstančią Europos Bendradar
biavimo ir Saugumo konfe
renciją nei lygiateisiais nariais, 
nei stebėtojais. 

Taigi vienas netikėtas ir 
nemalonus siurprizas seka kitą. 
viena žmoniškumo išdavystė 
yra įvykdoma po kitos. O 
visumoje paėmus — be perstojo 
vyksta vienas ir tas pats pro
cesas — Hitlerio-Stalino 1939 
pradėto sąmokslo tąsa prieš tris 
Pabaltijo valstybes, norint nau
jai formuojamoje Europoje ver
gais ir toliau laikyti daugiau 
negu 7 milijonus europiečių. O 
apie kitus — maždaug šimtą 
milijonų Europos vergų — 
ukrainiečius, baltarusius, toto 
rius, komius, karelus, udmur 
tus, marius, gruzinus, armėnus, 
azerba idžanieč ius , gausias 
šiaurės Kaukazo tautas ir k t , 
kol kas iš viso nemadinga 
kalbėti. 

Rytų ir Vakarų ..išminčiai" 
gana dažnai netgi kaltina pa 
vergtuosius už tai. kad jie per 
daug drąsiai siekia laisvės, kad 
netoleruoja įsibrovusių plėšikų 
šeimininkavimo jų namuose. 

Per daugiau kaip pusę am
žiaus Vakarai gana gerai pa 
demonstravo, ką reiškia Wa 
shingtono skelbiamo? Paverg
tųjų tautų savaitės ir aneksijos 
nepripažinimo politika, bet kas 
savo esmėje yra visas taip 
vadinamas „laisvasis pasaulis" 
Rytai taip pat darbais parode, 
ką reiškia keletą metų gražiai 
skambėję žodžiai apie persitvar
kymą. 

V. Byčkov savo knygoje „Es
tetika pozdnej antičnosti" (49 
p.) be ki ta ko rašė. kad žmoniš
kumas senovės Romoje ..dar ne
buvo žmoniškosios kultūros 
privalomybe" Nuo to laiko pra
ėjus dviem tūks t anč i ams 
metų, tą patį kultūros supra
timą matome dabarties „lais
vajame pasaulyje", nežinančio 
ir ne tg i nenorinčio žinoti 
moks l in io kul tūros esmės 
supratimo. Todėl nenuostabu jei 
„laisvajame pasaulyje" nėra 
principingumo tenai, kur jis yra 
būtinas, jei nėra ištikimybės 
Moralei ar Artimo meilei. Ir iš 
viso nėra aišku, kokiems prin
cipams yra ištikimas „laisvasis 
pasaulis". 

Pagaliau kyla klausimas: kas 
y r a laisvė? Laisvė — tai 
galimybė kalbėti ir daryti viską, 
kas neprieštarauja Moralei, Tei
singumui. Žmoniškumui, Gė
riui, Kultūrai. 

Dabartinis ..laisvasis pasau
l is" savo elgesiu visam tam 

prieštarauja. Jis yra labai toli 
nuėjęs už leistinos laisvės ribų. 
Todėl jis yra nusikaltėlis prieš 
Žmoniškumą, žmones ir tautas, 
prieš Laisvę ir XX-jo amžiaus 
pabaigą. Aktyviai veikdamas 
vergvaldiškos Sovietų imperijos 
naudai ir draugaudamas su to 
nusikalstamo pasaulio atsto
vais, „laisvasis pasaulis" pilnai 
užsitarnavo vergijos pasaulio 
vardą. Seniai yra sakoma: 
„Pasakyk man su kuo tu drau 
gauji, o aš pasakysiu kas esi tu". 

Pradedant Miunchenu ir 
vėliau sekusiais kitais „miun-
chenais", įvykdytais Teherane, 
Jaltoje, Potsdame, Helsinkyje ir 
kt.. Vakarai prisivirė „košės" 
pakankamai. Tačiau, pasirodo, 
to dar per maža. Todėl šiuo 
metu vėl vyksta naujas „miun 
chenas" — t.y. naujas, vien 
bloga lemian t i s skaudžių 
nuolaidų darymas Maskvos 
vergvaldžiams Paryžiuje. Tenai 
vėl stebimas naujas beprineipiš 
kūmas tautų laisvės ir demok
ratijos gynimo reikale. 

Vargu ar kas nors iš šviesiųjų 
protų nesutiks su tuo, kad 
dabartinio „laisvojo pasaulio" 
vadovų dvasinis dydis yra at
virkščiai proporcingas jų vals
tybės dydžiui. 1989.V.10 d. 
Prancūzijos ministras A. Man-
dalain buvo priverstas viešai 
pripažinti, jog „Vakarai yra pra
radę dvasinę jėgą" („Draugas". 
1989.V.31). * 

Visa tai labai gerai paaiškina, 
kodėl visas „laisvasis pasaulis" 
taip abejingas pavergtųjų tautų 
pagalbos šauksmui, kodėl tei
singumas aukščiausiuose tarp 
tautiniuose, forumuose tebesi-
randa senovės Judėjos laiku 
lygyje, kur nekaltieji neretai 
buvo pasmerkiami, o žmogžu
džiai — amnestuojami. 

Tampa aišku, kodėl taikos no
rima, tačiau tiktai taikos be 
teisingumo, o Europos — be 
tautų lygiateisiškumo, kodėl 
„uodega" (ekonomika) dedama 
tenai, kur turi būti dedama 
„galva" (moralė). 

Po visa to, nesunku suprasti 
ir tai. kodėl „laisvojo pasaulio" 
kūdikis — Jungtinių Tautų 
Organizacija — į mažąsias, lais
vės neturinčias tautas žvelgia 
su tokiu pat žvilgsniu, kaip 
senovės laikų vergvaldys į savo 
vergą. Doros, Tiesos bei Teisin
gumo kelią pasirinkusi tauta 
— tai retai kam pasiekiama 
didybė, kur kas aukštesnė už jė
gos ir turtų didybę. Štai kodėl 
Lietuva. Latvija ir Estija yra tie 
morališkai nenugalimi „vėjo 
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malūnai", prieš kuriuos savo 
vidumi dreba kaip Rytų. t ū p ir 
Vakarų supervalstybių valdovu 
išdavikiškos širdys 

Nors Rytuos? ir vėl renkasi 
juodi audros debesys, nors 
Vakarai vėl ir vėl pastoja kelių 
į laisvę, lietuviai, latviai ir es 
tai niekados nesutiks grįžti 
atgal į vergijos liūną, kuriame 
egzistuoja t i k t a i v iena 
perspektyva: nuolatos grimsti 
gilyn ir paskęsti. 

Neretai skundžiamasi, kad 
žmonija randasi apokalipti 
niame stovyje. Tačiau būtų ne
normalu, jei menkystę išaukš
t i n a n t , o didybę nuola tos 
žeminam" bei triuškinant, būtų 
kitaip — vyktų gerą vardą turįs 
progresas. Štai kodėl „laisvasis 
pasaulis turėtų labai susi
rūpinti .r nustoti puošti save 
juodoms vergijos dėmėmis 

Kada nors įvyksiančiame 
Niurnbergo proceso užbaigime, 
tartum Paskutiniame Teisme, 
vyks ga lu t in i s s ą s k a i t ų 
suvedimas su Antruoju 
pasauliniu karu. Tenai „lais
vasis pasaulis", be ki ta ko, pri
valės atsiskaityti ir už visą ilgą 
eilę „miunchenų". Už visus 
Pabaltijo valstybėms padarytus, 
sunkia i apska ič iuo jamus 
nuostolius bus priteista mokėti 
ne vien tiesioginiam kalti 
ninkui — Sovietų Sąjungai, bet 
ir jos rėmėjams bei globėjams 
visos eilės „miunchenų" kalti 
ninkams. 

Algi rdas StatkevičiuS 

KAI) BŪTŲ SVEIKA ŠIRDIS 

Dažniausios širdies ir krau
jagyslių lū;ų priežastys yra 
psichinis ir emocinis persitem
pimas, nepakankamas miegas. 
nereguliarus maitinimasis, pėr 
gausus maistas, per mažas ju
dėj imas , p ik tnaudžiavimas 
alkoholiniais gėrimais, rūky
mas. Grūdindami organizmą, 
laikydamiesi išmintingo gy
venimo režimo, išvengsime šir
dies it kraujagyslių ligų. 

Taip pat svarbu nustatyti nor
malius tarpusavio santykius 
darbe, irimuose, vengti barnių, 
kivirčų, pasistengti dėl menk
niekių nesinervinti, neskubėti. 
Sugebėjimas susivaldyti, susi
laikyti ir yra pirmieji mūsų 
širdies bei kraujagyslių vaistai. 
Antrą vietą užima racionalus, 
reguliarus maitinimasis. Vyres
niems kaip 40 metų žmonėms 
sulėtėja medžiagų apykaita, jų 
organizmas mažiau sunaudoja 
energijos. Dėl to naudinga 
valgyti ne tokį kaloringą mais
tą, mažiau naudoti duonos, mil
tu gaminių, cukraus, gyvulinių 
riebalų, daugiau daržovių, vai
sių, rūgš taus pieno produktų. 
Nuo tokio maisto nedidėja 
svoris (per didelis svoris ap
sunkina širdies darbąV P a g a 
liau apie fizinj aktyvumą. Kūno 
kultūrą, pasivaikšiojimus. įvai
rių rūšių turizmą, žodžiu, sis
temingų treniravimąsi gydyto
jai laiko trečiąja sąlyga, kuri 
padeda išlaikyti sveiką širdį. 

Pahertės. Kedainm apskr. kapiniu fragmentas Nuoti 
(Iš haviroa lietuviu fcratti 1991) 

Vytauto Ylevlčiau*. 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

R Ū T A KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 
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Tuo laiku Vilniaus valdininkų stalai n<'buvo 

apkrauti valgiais ir gėrimais. Varkalienė lauke d-jKters 
su kuklia vakariene, dažnai nusukdama nuo - ivęs 
geresnį kąsnį. Turėjo giminių kaime, bet juos pa- ekti 
buvo nelengva, o, pagaliau, per tuos kelis metus ir jų 
aruodai ištuštėjo. Jū ra tė sėdo prie stalo ir banri< būti 
rami, bet pergyvenimai kunkuliavo jos viduje. 

— Mama, — staiga ji nebesusivaldė. — mama, aš 
noriu tuojau iš Vilniaus išvažiuoti! 

Minutę buvo tyla. Varkalienė jautė, kad k <žkas 
buvo įvykę t a r p d u k t e r s i r Va l i aus , takiau 
neklausinėjo, tik paglostė jos galvą. 

— Be abejo, tas būtų visai nesunku padaryti, gal 
tai ir būtų geriausia išeitis iš visos šitos painiavos! 
Kodėl mes anksčiau to nepagalvojom! Tetos Stasės 
ūkyje prie Palangos dar mažytė esi buvusi, tučtuojcu 
rašau laišką, padejuosiu apie tavo sveikatą, ten tau bus 
t ikrai gera. o rudeni galėsi arba mokytis iri • gal 
rasim kokj darbą Kaune. — Kazė Varkalienė jau pra
dėjo Žavėtis savo projektu. — Dabar valgyk, rytoj viską 
aptarkime. 

Tą naktj Jūros galvelėje gimė daug nauju p anų, 
tačiau viena jai buvo pasidarę aišku, kadreikip ' ėgti. 
Reikia pasisalinti iš Valiaus gyvenimo, jis turi 
niekuomet nesužinoti priežasties, jo atmintyje ji visad 
tur i likti tik graži pirmutinė meilė, pasibaigus;, kaip 
baigiasi graži melodija, kaip baigiasi gražios ir grau
džios pasakos 

Kitos dienos pavakare vežikas pristatė Jūratę ir 
jos menką turtelį į Vilniaus geležinkelio stotį. Saulė 
leidosi ir dažė tviskančius bažnyčių bokštus rausva 
šviesa Apsnigtas Vilnius buvo it užburtas pasakų 
miestas, ramus, vienodas ir amžinas. Stotis buvo pilna 
kariuomenės, jų veidai pilki, išvargę ir be vilties. 
Staiga jie buvo atsiminę turį namuose žmonas, vaikus 
ir motinas, širdies gilumoje jie rūpinosi jų likimu. 
Neseniai dar taip pajuokiama raudonoji armija dabar 
lipo jiems ant kulnų ir kalbėjo einanti į Berlyną. Senas 
Vilnius kantriai laukė. Daug kariuomenių šimtmečiais 
jis matė ateinant ir išeinant, dabar štai buvo užplūdo 
naujų laikų kryžiuočiai. Daug kas subręsta ir išsipildo 
belaukiant. 

Vilnius mokėjo laukti. 
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Kai pražysta bijūnai, mes žinome, jog atėjo vasara 
Tetos Stasės darželyje bijūnais buvo apsodinti visi tvo 
relių pakraščiai. Ir štai dabar jų dideli raudoni žiedai 
linko prie žemės nuo savo svorio. Jie buvo užviešpa
tavę ir nustelbę mažesnes darželio gėles, jie jautėsi esą 
galingi karaliai. 

Jūratė išėjo į darželj ir atsirėmė j tvorą. Kaip kadai 
se mūsų dainose apdainuojamos mergelės rymodavo ir 
lauke atjojant bernužėlio, taip ir dabar mergaitės akys 
buvo įsmeigtos į kelio juostą. Nieko ji nelaukė ir nieko 
nesitikėjo: jau buvo praėjusi žiema ir pavasaris, o 
tačiau nebuvo išdilęs dar kažkoks neapčiuopamas vilties 
jausmas. Pritapo prie tetos Stasės šeimos, padėdavo 
namų ruošoje, vakarais ilgai kuždėdavosi su jaunomis 
pusseserėmis, pasakodavo apie jų niekad nematytus 
Vilnių ir Kauną. Mergaitės mylėjo savo miesčionkėlę 
sesę ir joms niekad nepabosdavo klausytis jos kalbų. 

Tuo tarpu teta Stasė su savo vyru Povilu Milvydu 
tarėsi daug rimtesniais klausimais. Šį pavasarį pa
aiškėjo, kad rusai vėl gali grįžti į Lietuvą, tad atsistojo 
prieš didelį klausima — ką daryti? Ar likti ūkyje ir pasi
duoti lik'mui, ar trauktis į Vakarus, kurių bijojo, kur 
nežinojo nei kalbos, nei žmonių papročių. Sesuo Kaze 
jau buvo pabėgusi iš Vilniaus ir rašė iš senos tėviškės 
baugius laiškus. Sakė gausianti iš tėvų kiek maisto, 
vežimą su arkliu ir t rauksianti į Žemaitiją pas seserį 
ir dukterj, o paskui, jei bus reikalas, ir dar toliau. 
Milvydai negalėjo apsispręsti. Žemaitis Povilas iš viso 
nemėgo greitų nutarimu, ta i taip ir kildavo nepabai
giami ginčai kiekvieną vakarą Noras dirbti laukuose 
seniai buvo praėjęs, iš tiesų, kam tos pastangos, jeigu 
rusai tikrai užeis? Ūkininko širdis sustodavo plakusi. 

Jūratės kūnu nuėjo šiurpuliai. Prisiminė Savanorių 
prospektu riedančius t ankus ir siaurai įbrėžtas 
mongolų akis. atsiminė, kaip senoji gimnazijos mokyto
ja pranešė, jog vyriausybės nebėra. Ir tie staugia garsia
kalbiai su naujomis dainomis, tie vėliavėlėmis pasi
puošę žydukų būriai Ne, r e . tik ne tai! Kur nors gi 
turi būti tokia iega. kuri juos sulaikytų, neleistų išplėš
ti ir sudeginti tėviškės! 

Subraškėjo varteliai ir pussesere Jonė įėjo \ darželį 
laistyti bijūnų. Lietaus seniai nebuvo, visgi gaila gelių. 
J i buvo gal kiek jaunesnė už Jurą, bet stambiau 
nuaugusi, įdegusi saule ir trykštanti sveikata. Keis
tas jai buvo Jūros susimąstymas ir tylumas, juk jau 
nuo sausio mėnesio buvo nuolat drauge, o širdies pra
verti taip ir nepavyko. (Jai tai buvo ta nesveikata, apie 
kurių minėjo teta Kaze? 

— Tėveliai vėl kalba api» karą. sako, nesaugu likti, 
nesaugu bėgti. Tai ką daba: reikės daryti? - rūpinosi 
Jonė 

(Bus daugiau) 
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DRAUGAS, antradienis, 1990 m. gruodžio mėn. 11 d. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, FL. 

NIJOLĖ AMBRAZAITYTĖ 
ST. PETERSBURGE 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
St. Petersburgo skyriaus valdy
ba lapkričio 14 d. 4 vai. po pietų 
Lietuvių klubo salėje surengė 
sol. Nijolės Ambrazaitytės kon
certą. 

Solistė gimė Lietuvoje, Ra
seinių apylinkėse. Nuo 1948 iki 
1957 m. gyveno tremties gyve
nimą Sibire. 1957 m. grįžusi į 
Lietuvą mokėsi dainavimo Vil
niau; konservatorijoje. Studijas 
baigusi pradėjo dainuoti Vil
niaus Operos ir baleto teatre, 
atlikdama daugelyje operų pa
grindines mezzo-soprano par
tijas. Yra kelių dainininkų kon
kursų laimėtoja-laureatė, nema
žai koncertavusi užsienyje, iš
leidusi 8 dainų bei arijų plokš
teles. Yra atlikusi daugiau negu 
tris šimtus solo koncertų, ir jų 
tarpe nemažai ir religinių. Yra 
Vilniaus konservatorijos docen
tė — dėsto dainavimą. Tai tiek 
iš muzikinės biografijos. 

Sol i s tė padainavo: „Ant 
kalnelio jovaras žydėjo", — P. 
Tamošaičio, ,,Oi už jūrelių", — 
P. Tamošaičio, „Vai gražu 
gražu" , — A. Kačanausko, 
„Paukštutė lakštutė", — A. 
Sovinskio, „Ugnelė", — A. 
Braž insko , ,,Oi, užkelki t 
vartelius", — B. Dvariono, „Kas 
gražiai jojo", — A. Kačanausko, 
ir užsklendė lietuvių komp. 
skyrių Birutės arija iš M. Pet
rausko operos „Birutė". Po per
traukos solistė padainavo eilę 
kitataučių komp. kūrinių. 

Pagal biografijoje suminėtus 
faktus, solistė yra rimtai ir 
brandžiai pasiruošusi daininin-
kės-solistės karjerai: turi stiprų 
ir gerai išlavintą balsą, malo
niai skambantį piano, tik norė
tųs i balse girdėti daugiau 
mezzo-soprano apvalumo bei 
tamsesnės spalvos. Lietuviš
kame dainų skyriuje buvo daug 
galingo balso, bet stoka dina
mikos įvairumo. 

Kitataučių komp. skyrius pra
skambėjo daug įdomiau, su 
g i l e sn iu išgyvenimu bei 
įsigilinimu į kūrinių dvasią. Iš
skirtinai gražiai praskambėjo 
Fr. Schuberto „Ave Maria" ir 
bisui padainuotas ispaniškas 
kūrinėlis. 

Solistės intonacija be prie
kaištų, žodžių tarimas geras, 
scenoje laikymasis maloniai 
kuklus. Solistę prieš koncertą 
pristatant buvo paminėta, kad 
jos pagrindinė misija esanti poli
tinė, o koncertas — tik pripuo
lamas — atsitiktinis renginys. 
Tai galbūt ir buvo stoka giles
nio susikaupimo muzikai. 

Solistei akompanavo Marga-
ret Douglas. 

Pe t ras A r m o n a s 

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 

Lietuvos Kariuomenės įkū
rimo sukakties minėjimą visada 
ruošia St. Petersburgo Romo 
Kalantos šaulių kuopa. Šiais 
metais 72 metų sukaktis buvo 
pradėta minėti lapkričio 18 d. 
Holy Name parapijos bažnyčioje 
iškilmingomis pamaldomis , 
dalyvaujant organizacijoms su 
vėliavomis. Mišias už žuvusius 
Lietuvos karius ir partizanus 
aukojo kun. Vytautas Zakaras. 

Lapkričio 20 d. 3 vai. p p. 
minėjimas vyko Lietuvių klubo 
salėje, dalyvaujant arti 300 
asmenų. Visi atsistojimu pa
gerbė nešamas organizacijų 
vėliavas. Sugiedojus JAV ir 
Lietuvos himnus, kuopos pirm. 
Antanas Gudoms pasveikino at
vykusius. Po įžanginio žodžio, 
pakvietė karj-savanorį Vladą 
Daukantą uždegti simboline 
žvakute. Kun. Jonui Gasiūnui 
atlikus invokaciją, susikaupimu 

pagerbti mirusieji šauliai, ka
riai ir partizanai. 

Šio minėjimo proga pirm. A. 
Gudonis įteikė Saulių s-gos at
siųstus Šaulių Žvaigždės me
dalius: Onai Kreivėnienei, Juo
zui Kalėdai, Jonui Purtuliui, 
Stasiui Kreivėnui, o Šaulių 
Žvaigždės ordiną Jonui Švedui. 
„Palangos" jūrų šaulių kuopos | 
pirm. Alfonsas Šukys įteikė 
J ū r ų Žvaigždės ordiną Broniui 
Zabukui. Taures už geriausiai 
atliktą šaudymo praktiką, pagal 
surinktus taškus, gavo Vladas 
Gedmintas, Alfonsas Kraujalis 
ir Edmuntas Bazėnas. 

Paskaitininkas iš Daytona 
Beach , rašytojas Andr ius 
Mironas plačiai apibūdino 
Lietuvos Kariuomenės kūrimo 
istoriją, aplinkybes, kariuo
menės dalinių formavimą, ir 
kovas su priešais, atkuriant 
Lietuvos valstybe po Lietuvos 
tarybos akto paskelbimo 1918 
metais. Be Lietuvos savanorių 
ir kariuomenės nebūtų buvę 
nepriklausomos Lietuvos vals
tybės. Paskaitininkas palygino 
dabartinį Lietuvos laisvės pa
s tangų panašumą į anuos 
laikus, atgaunant laisvę ir ne
priklausomybę. 

Meninę programos dalį atliko 
12-kos vyrų vienetas, vado
vaujant muz. Aloyzui Jurgučiui. 
Padainavo 5 dainas: „Sidab
riniai ežerai", „Tykus buvo 
vakarė l i s" , „Su tems tamsi 
naktužėlė", „Lietuvos jūreivių 
maršas" ir „Polka". Solistė Ona 
Armonienė dainavo solo „Mano 
sieloj šiandien šventė" ir duetą 
su solistu Aleksu Kusinsku 
„Nesek sau rožės prie kasų". 

Kuopos pirm. A. Gudonis 
nuoširdžiai padėkojo Vytautui 
Gružui už scenos paruošimą ir 
visiems programos atlikėjams. 
Atsilankiusieji vaišinosi Elenos 
Jurkynienės ir Onos Kreivė
nienės rūpesčiu paruošta kava 
ir saldžiais kepiniais. 

Ju l i a N. 

„SIETYNO" KONCERTAS 
ST. PETERSBURGE 

Nedidelė, palyginus negausi, 
bet graži lietuvių kolonija, Day
tona Beach, Floridoje, gali di
džiuotis, turėdama nedidelį, 
drausmingą, gerai organizuotą 
dainos vienetą „Sietyną". Jam, 
beveik nuo pa t įsikūrimo, 
vadovauja darbštusis muz. An
tanas Skridulis, o „Sietyno" ad
ministracinius reikalus tvarko 
valdyba, vadovaujama rašytojo 
Andriaus Mirono. 

„Sietynas" gana sėslus. Ne 
per daug rodo noro keliauti į 
tolimesnes lietuvių kolonijas, 
nors ir kviečiamas koncertams. 
Tik prieš keletą metų, tada čia 
gyvenusios akt. Dalilos Mackia-
lienės pastangomis, nors ir ne 
pilnos sudėt ies , „S ie tynas 
gražiai užsirekomendavo kon
certuodamas Miami ir Pompano 
Beach l ie tuv iams. Vasario 
16-tosios minėjimuose. 

Tai nereiškia, kad „Sietynas" 
neatlieka savo kultūrinės misi
jos. Priešingai, 10 moterų ir 6 
vyrai, vadovaujant muz. A. 
Skriduliui, nuoširdžiai dirba, 
beveik kas savaitę repetuoja, 
ruošdami g raž ių dainų ir 
giesmių repertuarą. Savoje 
kolonijoje „Sietynas" suruošia 
koncertus įvai r ių švenčių, 
minėjimų progomis, o kartą per 
menes) l ie tuviams skirtose 
pamaldose tėvynainius pradžiu
gina ir gražiomis giesmėmis. 

Vadovas muz. Antanas Skri 
dūlis, pagal choro pajėgumą, 
parenka gražia ; skambančias 
dainas ir giestnes, gerai 
paruošia, todėl „Sietyno" kon 
ertų visada laukiame. 

Bet šį k a r t ą „S i e tynas" 
pasiryžta aplankyti kaimynus 
— St. Petersburgo lietuvius 
„Sietyną" koncertui kviečia 
Lietuvių Bendruomenės St. 

Petersburgo apylinkės valdyba, 
vadovaujama Kosto Aro. Pilnos 
sudėties „Sietynas" lapkričio 28 
d. koncertavo St. Petersburgo 
lietuvių klubo salėje. Klausy
tojų pilna salė. Koncertas 
pradėtas punktualiai 4 vai. po 
pietų. „Sietyną" ir iš Daytonos 
drauge su juo atvykusius sve
čius, pasveikino LB apylinkės 
pirmininkas Kostas Aras, su 
dėkingumu vertinadamas „Sie
tyno" pirmąją viešnagę šioje 
lietuvių kolonijoje. Koncerto 
pranešėju pakviečia daitoniškį 
akt. Kazimierą Barūną. 

Kazimieras Barimas įvadi
niame žodyje pažymi, kad „Sie
tyną" Daytona Beach koloni-
je pr ieš septyner is m e t u s 
organizuot i pradėjo ir j o 
įsteigėja yra dabar St. Peters-
burge gyvenanti aktorė ir 
režisierė Dalila Mackialienė. 
Netrukus laimingu sutapimu 
kolonija sulaukė ir muz. Antano 
Skridulio, kuris ir perėmė toli
mesnį „Sietyno" vadovavimą. 
Po našaus darbo „Sietynas" 
metų slinktyje paruošė gražių 
lietuviškų dainų repertuarą, 
kurio dalį girdėsime šiame kon
certe — kalbėjo pranešėjas. Po 
to jis koncerto dalyvius su-
pažadino su „Sietyno" daini
ninkais ir jų vadovu muz. Anta
nu Skriduliu. 

Koncerto programoje net 
dvidešimt dainų. Šiame repor
taže jų neįvardinu. Dainų 
dauguma lietuvių kompozitorių, 
sukurtos išeivijoje ir tėvynėje, jų 
tarpe ir paties vadovo muz. An
tano Skridulio. 

Besiklausant gerai atliekamų 
dainų tarytum ir pats keliauji 
į nuskubėjusias metų sąvartoje 
d ienas tėvynėje, ke l iauj i 
pilkais keleliais, prie kurių 
rymo žali beržai, mąstai, kur 
tas kelelis pilkas tave nuves. 
Čia apdainuojamas nuliūdęs 
senas beržas, menąs tėvynės 
praeitį. Susimąstai prie Nemu
no, kur nuskendę jaunystės 
metai. Braidai po Lietuvos 
gražius laukus, po žydinčius 
baltus dobilus. Pabuvojame Vil
niaus soduose. Širdyje Tikėjimo 
Lietuva, paties vadovo muz. An
tano Skridulio, žodžiai Bernar
do Brazdžionio. Keliaujame nuo 
Atlanto Baltijos link, ilgesio 
tėvynei vedini, taip pat muz. 
An tano Skridulio, žodžiai 
sietyniečio Gedimino Lapėno ir 
kt . Smagios, ar nostalgiją 
keliančios dainos. 

Klauosmės ištraukos iš ope
retes „Linksmoji našlė", muz. F. 
Leharo, kurioje giliai įsijautusi. 
Švelniu gražiu sopranu, partiją 
solo išdainuoja oper. solistė 
Juoze Krištolaitytė-Daugėlienė. 

Taip skambėjo d a i n a po 
dainos, linksmos, nuotaikingos, 
gražios, susimąstymą kelian
čios, supynusios žaismingą 
gražią pynę. 

Koncerto klausytojai „Siety
nui" dėkingai ir nuoširdžiai 
padėkojo gausiais aplodismen
tais išprašydami bisui dar porą 
dainų. Koncertas baigtas muz. 
Petro Armono garbei padainuo
jant-Petreli,nesnausk. Sietyno 
nariai rengėjų apdovanojami 
gražiais, raudonais gvaizdikų 
žiedais, o vadovui p. Urbonienė 
įteikė gėlių puokštę. 

Gražina Jezukaitienė koncer
to rengėjų vardu išreiškė „Sie
tynui" ir vadovui nuoširdžią 
padėką už atsilankymą ir gerą 
koncertą, o Kazimieras Barūnas 
„Sietyno" vardu padėkojo LB 
valdybai ir koncerto rengėjams 
už šiltą, svetingą priėmimą ir 
globą. 

Koncertas teužtruko vieną va
landą, palikęs malonų įspūdį. 
Pranešėjas Kazimieras Barūnas 
pas igėrė t ina i a t l iko savo 
pare igas , t rumpa i inter
pretuodamas dainų mintį. Jo 
žodis taiklus ir taupus. Scena 
buvo dekoruota gyvomis gėlė
mis, salė papuošta rudens nuo
taikas atspindinčiais motyvais. 

Po koncerto buvo bendros 
vaišės — vaka r i enė , kur 
dai toniškių didelis būrys 
susitiko daug mielų pažįstamų 

iš įvairių vietovių. Vyko nuoeir- politinius įvykius. Gunda Koda-
dus kaimynų pabendravimas, o t i enė pranešė apsunkintas iš 
sentpeterburgiečiai lieka dėkin- Lietuvos atvykimo sąlygas ir 
gi „Sietynui" -iž praturtinimą paskai tė J . Šiaučiulio eilėraštį 
šios gražios lietimų kolonijos „Grįžčiau, grįžčiau". 

CLASSIFIED GUIDE 
kultūrinės ir taip gana gyvos 
veiklos. 

Jurg is J a n u š a i t i 8 

Po programos visi vaišinosi dr. 
Valerijos Norvaišienės, Vale
rijos Jokšienės, Eugenijos Kere-

įlfi t l l l i e t? fvO: Miami Lietuviu klubo virimo speciali: 
Bishop ir priešpiečių vadovė Ariana Kumpis 

sso, programos vadovė Ann 

Miami, FL 

IŠKILMINGI 
PRIEŠPIEČIAI 

Jaunųjų M.ami klubo narių 
Arianos Kumpienės ir Ramutės 
Steikūnaitės Bergstrom lapkri
čio 10 d. ruošti Sofitel Ho-
tel priešpiečiai buvo labai gerai 
suorganizuoti ir sklandžiai pra
vesti. Turėdamos plačią pažintį, 
sukvietė ir gerą būrį amerikie
čių. Nors priešpiečių auka buvo 
50 dol., daly. avo 220 svečių, jų 
tarpe 50 lietuvių. 

Dalyviai gėrėjosi skoningu, 
moderniu viešbučio įrengimu, 
siurbčiojo kokteilius, šnekučia
vosi, pirko Julės Rosso virimo 
knygas. Prieipiečiai vyko erd
vioje „A Si'ver Palate Lun-
cheon" patalpoje. Žavėjo sko
ningai papuoli stalai rožėmis ir 
kitomis geltonos, žalios ir raudo
nos spalvos gėlėmis. 

Ariana Kumpienė pasveikino 
atsilankiusius ir pakvietė TV 
pranešėją Ann Bishop pravesti 
programą Po trumpo, nuotai
kingo žodžio, ji pakvietė kalbėti 
Floridos JAV kongresmenę II-
eana Ross-Lehtinen, kur i 
pasakė labai palankią lietu
viams kalbą, pabrėždama, kad 
lietuvių tautos pareikšta valia 
būti nepriklausomais yra teis
inga; mum? visiems belieka tik 
padėti, kad jiems pavyktų tai 
pasiekti 

Atsilankiusių t a rpe buvo 
daug laimingųjų. Buvo traukia
mi įėjimo ir kiti labai turtingi 
laimėjimai Iš New Yorko at
vykusi special is tė , vir imo 
knygų autorė Julee Rosso. de 
monstravo virimą. Visas gautas 
priešpiečiu pelnas paskir tas 
Vilniaus ir Kėdainių vaikų li
goninėms Lietuvoje. 

PRISIMINTI VETERANAI 

ševičienės ir Elizabeth Sake-
vičienės paruoštais skaniais, 
k a r š t a i s p i e t u m i s . V ė l i a u 
š n e k u č i a v o s i , g ė r ė kavą , 
gardžiavos i pyragu, i škeptu 
Bi ru tės Popeliuškienės. Pirm. 
Vitkus padėkojo nuosavybės šei
m i n i n k a m s Jokšams, visiems 
d i rbus i ems , kuo nors prisi
dėjusiems ir atsi lankiusiems. 

K A R I U O M E N Ė S Š V E N T Ė 

Kariuomenės šventė klube 
buvo paminė ta lapkričio 25 d. 
Pi rm. E lena Jonušienė atsilan
kius ius pasveikino ir pakvietė 
Gundą Kodatienę, kuri minutės 
sus ikaupimu kvietė pagerbti 
visus žuvusius dėl Lietuvos lais
vės: savanorius, kar ius , parti
zanus, šaulius. Paskai tė klubo 
dir. Juozo Mauruko paruoštą 
paskai tą apie Lietuvos kariuo
menės kūr imąs i . Kodat ienė 
papasakojo apie kariuomenės^ 
kovas 1919 m., i švarant visus 
priešų likučius iš Lietuvos, o 
taip pat dabartinę sunkią Lietu
vos padėtį. 

Sofija Šeputienė papasakojo 
savo dviejų brolių savanorių 
gyvenimą ir žuvimą. Ja i vado
vaujant visi dalyviai sudainavo 
t r i s k a r i š k a s d a i n a s . Po 
minėjimo pietų buvo vaišės. 

K L U B O R E N G I N I A I 

Gruodžio 16 d. koncertuos sol. 
Vilčinsko vadovaujamas ansam
blis „Medus". Pradžia 2 vai. 
p.p. Laukiama gausaus atsilan
kymo. Gruodžio 24 d. 2 vai. 
įvyks tradicinės kūčios. Sausio 
1 d. iškilmingi Naujų Metų 
pietūs, pradžia 2 vai. Iš Kanados 
a tvykęs Vaclovas Pavi lonis 
atliks linksma programą ir gros 
šokiams. Norintieji dalyvauti 
stalų rezervacijai skambinkite 
Kodatienei, tel. 866-3044. 

Lapkr. 11 d. pietų metu buvo 
prisiminti veteranai . Pirm. 
Elena Jonušiene pasveikino 
a ts i lankius ius ir p a k v i e t ė 
minutės susikaupimu pagerbti 
mirusius veteranus. Gyviesiems 
veteranams Henry Bacunas. 
Antanui Vainai, Alice Lopez i r 
veterano žmonai Mar i ja i 
Miščikienei prisegtos gėlės. Po 
skanių pietų vyko klubo narių 
susirinkimas. 

ŠAULIV GEGUŽINĖ 

Šaulių Ipolito ir Valerijos 
Jokšų gražioje sodyboje lapkri
čio 15 d. buvo suruošta ..Auš
ros" šauliu kuopos gegužinė. Jo
je buvo paminėta Kariuomenės 
šventė. Sugiedotas tauto9 him
nas. Pagerbt: savanoriai, kariai, 
partizanai, šauliai, visi dė l 
tėvynė9 laisvės žuvę. Kuopos 
pirm. Mykolas Vitkus pasakojo 
buvusios Lietuvos kariuomenės 
sudėtį ir jos uždavinius. Vytau 
tas Dubauskas kalbėjo apie 
paskutinius Lietuvą liečiančius 

REAL ESTATE 

Parduodam* greičiau 
už didesnę kaina.! 

Įkainojimas veltui' 
Perkame ir parduooame visose 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MlS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas 
celes nuosavybes 
Vietine jstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

6 6 1 0 S . P u l a s M , C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 
( 3 1 2 ) 7 6 7 - 6 6 5 5 

l letuviams žinomas ir patikimas varaas 

JAV 

r • 

RE/MAX 
REALTORS 

r GREIT 
PARDUODAj 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arbastorrte būf. 
Rimo Stankau* klijentais Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

IEŠKO DARBO 

Jaunas vyras laiko darbo, turi praktikos 
namų remonto darbuose (dažo kambarius, 
atlieka, nesudėtingus staliaus darbus, 
mūrijimo darbus, moka klijuoti tapetus — 
,,watl paper". taip pat turi praktikos 
atliekant išorini automobilių remontą) 
Sąžiningas, tvarkingas. Esant reikalui, gali 
pateikti rekomendacijas Skambinti nuo 
7 v.v. Tsi. 1-706-423-3124. 

MISCELLANEOUS 

REAL ESTATE 

^ AUS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba gante PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ ""este ' preo.esč'uose Sąž.-
nmgai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
B E _ SACE O C A . ' O R S 

INCOME TAX - INSURANCE 
6Ž2S S KE3Z:£ 

778-2233 

a MIS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis.Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzia Ava. 
Tai. 4-Į6-7878 

FOR SALE 

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

Tęl, 376-1882 ar 376-5996 

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

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

312-779-3313 
. _ KLAUDIJUS PUMPUTIS _,• „ 

•» - # 

N A M Ų APŠILDYMAS 
Išvalau ir paruošiu žiemai visų 
rūšių ši ldymo sistemas. Pakeičiu 
vandens šildymo bakus. 

A. BANYS 
Te l . 1-708-447-8806 

MECHANINI 
MŪZA 

Lietuvos Krikšto jubiliejiniai 
medaliai, Kalėdų švenčių proga, la
bai nupiginti: bronziniai V/t" tik $8 ir 
sidabriniai I V i " tik $30 (persiuntimas 
$1). Užsakymus siųsti: L. Stuklene, 
234 Sunltt Dr., Watchung, N.J. 
07060. 

Uetuvos Krikšto jubMalaua ayžvskdnki 
leidinys — vertinga kalėdinė dovana čia 
ir Lietuvoie Kaina dabar tik $8 (persiun
timas $2) Užsakymus siųsti: B. PoMtaMs, 
7218 S. FakftaM Ave., Chicago, IL 
80629, tel. 312-434-5719. 

LIETUVA AMERIKOS 
TELEVIZIJOJE 

Vertingiausia šių metų Kalėdų do
vana dviejų valandų istorinis-do-
kumentinis filmas, rodąs lietuvių 
pastangas atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę. Dramatiškos de
monstracijos Bostone. Vilniuje, 
Maskvoje Prez V. Landsbergio ir 
min. pirm. K. Prunskienės interviu 
su amerikiečių reporteriais. Sena
torių diskusijos su potitbiuro at
stovais. Prez. G. Bush ir M. Gor
bačiovo pasisakymai Lietuvos 
atžvilgiu. Pabaigoje Lietuvos 
vaizdų, žodžio ir dainų montažas. 
Įrekorduota VHS video kasetėje. 
Meniškai paruošta, plačiai ir tei
giamai aprašyta ..Drauge" š.m. 
rugsėjo 28 d štai keletas asmenų, 
kūne užsisakė ..Lietuvą Amerikos 
Televizijoje", rašo. S. Paketuras iš 
West Lorne Kanados ..Puikus isto
rinis prisiminimas mums ir mūsų 
vaikams Garbė Jums už tai"! S. 
Liutkus iš VVaterbury. CT, užsi
sakydamas antrą kasetę. ..Dieve 
laimink Jus už tokį gerą ir gražų 
darbą". V Kažemėkartis iš Racine 
Wl: ..Keletą kartų žiūrėjau. Daug 
darbo Įdėjote, bet tikrai vertingą ir 
gražią vaizdajuostę paruošėte. 
Pagarba Jums už pasitarnavimą 
mūsų tautos istorijai". Kasetės 
Kama su periuntimu $35.00. Čekį 
su adresu siųsti: 

F. Kon t autas 
747 E. Broadvray 

So. Boston, MA 02127 
Tai. 617-266-5876 

AUKA L I E T U V A I 

Jaunosios klubo narės iš ruoš
tų renginių: Las Vegas Night 
gavo pelno 1.645 dol., iš prieš
piečių 7,833 dol.. iš a.a M. 
Gerulienės pagerbimui ruoštų 
pietų 640; sur inkta aukų 575 
dol. Viso Lietuvos vaikų ligoni
nėms klubo sute lk ta 10,693 
dol. aukų. 

Klubo pirm. Jonušienei jauno
sios narės įteikė rožių puokštę, 
ji ir klubo direktorių pirm. Vy
t a u t a s Dubauskas padėkojo 
A r i a n a i K u m p i s . R a m u t e i 
Steikūnaitei-Bergstrom, Rūtai 
Gustaitytei-Meyer ir Birutei 
Paut ieniūtei už jų didelį darbą 

G u n d a K. 

Naujas poetės Editos Nazaraites eilėraščiu 
r inkinys vra puikus įrodymas kaip šių dienų 
technikos pasauly* gali egzistuoti ir poeziia 
nuo to pasaulio neatitrūkdama. net j supoetin
dama 

Knyga išleido Ateities Literatūros Fondas 
Ja, galima gauti ir Drauge", jos kaina 6 dol . 
su persiuntimu — 7 dol 50 centų. Illinois 
g y v e n t o j prie sumos dar prideda 48 centus 
mokesčio 

Pr ie pusiaujo, negiliose Ame 
r ikos jūrose, gyvena keista 
žuvis. Ji turi 4 akis (po dvi abie
jose galvos pusėse \ Apatinėmis 
akimis ji ieško maisto vandeny
je, o viršutinėmis — vandens 
paviršiuįe skraidančiu vabzdžių 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Genr i kas Songlnas 

Knyga, kurią pradėjus norisi ir toliau skaityti Istoriniai 
faktai ir nuotaikos, mitologija ir nuotykiai susipynę \ vaiz
dingus pasakojimus, kurių realybė nekeHa abejonių. 

, Lengvai, sklandžiai skaitoma knyga, kuri tinka jaunam 
ir senam. 

Gražiai apipavidalinta, kietais viršeliais, patraukliu dail. 
Ramintos LapŠienės aplanku ir vinjetėmis Puiki dovana įvai
riomis progomis Kama su persiuntimu 10 dol. Illinois gyven
tojai dar prideda 64 et valstijos mokesčio Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago. IL 60629 



f a s t a o o s i r n u o m o n e s 

GRĮŽKIME Į SAVO 
CENTRUS 

Vieton rožių — knygos 
Chicagoje gana dažnai būna 

stambių renginių, jų tarpe ir 
žymių pokylių, balių. Gal dabar 
ir lengviau juos surengti. 
Lietuviai darbštūs, sumanūs, 
pareigingi. Atvykę į šj kraštą 
gyveno taupiai, uoliai stengėsi 
išmokslinti savo atžalyną, įsi
gyti pastogę. Visi šie uždaviniai 
daugelio šeimų jau atlikti ir dar 
priedo sukauptos reikiamos lė
šos ateičiai, senatvei, ligai. Visi 
dirbusieji gauna pensijas ne 
vien iš socialinio aprūpinimo, 
dažnai ir iš savo darbovietės. 
Salia to, dar nemažas procentas 
ir pensijon išėjusiųjų eina vieną 
kitą dieną savaitėje į kokią nors 
darbovietę. Taigi, daugumai yra 
pakankamai lėšų ne vien pra
gyvenimui, bet ir juodai dienai 
ir dar kiek atlieka. Jausdamiesi 
savo pareigas ir didžiuosius 
uždavinius atlikę, kiek laisviau 
ima elgtis su santaupomis 
nemažas procentas pensininkų, 
dalyvaudami ne vien kultūri
niuose renginiuose, bet ir poky
liuose. Lietuviškos institucijos 
tuos pokylius ruošia, turėdamos 
vilties dar susidaryti ir šiek tiek 
pajamų savo visuomeniniams 
darbams. 

Tačiau reikia turėti galvoje, 
kad čia ne visai susiderina išei
vijos noras paremti vertingas in
stitucijas su išlaidomis, kurias 
tenka pakelti tuos pokylius ren
giant didžiuosiuose, garsiuose 
didmiesčio restoranuose. 

Nieko blogo, jei lietuviška in

stitucija prestižo sumetimais 
pasiryžta pokylį daryti garsia
me restorane išimtiniais atve
jais, tačiau normaliai turėtume 
telktis į lietuviškuosius centrus. 
Eidami į tokį išgarsintą pokylį 
lietuviai turi intenciją paremti 
tą renginį ruošiančią instituciją, 
o iš tikrųjų jų parama daugiau
sia nueina to didžiojo restorano 
laikytojui. Imant po trejetą 
dešimkių ar daugiau ar kiek 
mažiau nuo lankytojo, didžioji 
dalis tenka restoranui ir tokiu 
būdu neišpildomos dalyvių 
viltys ir reikiamai nepasi
tarnaujama rengėjų finansi
niam reikalui. 

Taigi jau labai laikas su 
panašiais pokyliais ir renginiais 
koncentruotis į mūsų lietuviš
kuosius centrus, kaip Jaunimo 
centras Chicagoje, Lietuvių cen
tras Lemonte ar kur kitur. Tai 
savos vietos, jos reikalingos 
paramos, nesunkiai lietuvių 
pasiekiamos. Čia ir reikiamas 
vaišėms maistas gali būti pa
ruoštas savųjų su žymiai 
mažesnėmis išlaidomis, taigi 
galėtų daugiau lėšų l ikt i 
mūsiškiams rengėjams, kurie 
tuos renginius organizuoja. 
Pagaliau nieko negali būti gar
bingiau, kaip telktis į savųjų 
centrus. 

Šia proga norisi dar vieną 
reikalą prisiminti. Beveik visa
da po kokių koncertų ar po pro
gramos atlikimo atlikėjai pager
biami įteikiamomis gėlių puokš-

TREMTIES RAŠYTOJŲ 
KŪRYBA GRĮŽTA l 

LIETUVĄ 
Iš laisvėjančios Lietuvos gi

minių ir pažįstamų gaunami 
laiškai vis daugiau ir atviriau 
rašo apie tenykštį gyvenimą. 
Paskutiniuoju metu ten kyla ir 
plečiasi didelis susidomėjimas, 
ypač mokyklinio jaunimo, 
tremties rašytojų beletristika ir 
poezija. Provincijos miestų 
mokyklose, trūkstant tauti-
nės-pariotinės literatūros, dek
lamuojama renginiuose trem
ties rašytojų poezija, skaitoma 
beletristika. Šiemet ten išleista 
B. Brazdžionio, J. Aisčio, K. Bra-
dūno poezija. M. Katiliškio ir kitų 
proza buvo greitai išpirkta. 
Spaudai atiduotas ir bostoniškio 
rašytojo J. Vizbaro istorinis ro
manas „Kur Bėga Šešupė". 
Apie pastarąjį Marijampolės 
Petro vardo vidurinės mokyklos 
mokytoja V. Jasaitienė savo 
laiške taip rašo: 

„Gerb. Rašytojau, sveikiname 
Jus P. Armino mokyklos moki
nių ir mokytojų vardu ir siun
čiame karštus linkėjimus iš 
gimtos Marijampolės. Linkime 
stiprios sveikatos, ramių dienų, 
kūrybinės sėkmės! Nors Jūs 
toli, bet mes, marijampoliečiai, 
kiekvieną šeštadienį susitin
kame su Jumis, skaitydami iš
traukas iš romano „Kur bėga 
Šešupė", Naujame kely. Šiuo 
romanu džiaugiuosi ne tik aš, 
bet ir visa Marijampolės inteli
gentija. Mokytojai ištraukas 
panaudoja pamokose, kalbėda
mi apie spaudos draudimo 
metus, lietuvių norą mokytis, 
apie istorinius asmenis: P. 
Arminą, P. Kriaučiūną, Č. Sas
nauską. O aš Jūsų romaną skai
čiau gal penkis kartus ir jaučiau 
didelį malonumą. Juk čia tiek 
daug kalbama apie P. Arminą. 
Be šio romano, mes apie P. Ar
miną beveik nieko nežinojome. 
O Jūsų knyga — mums tikras 
lobis. Vienas Jūsų knygos eg 
zempliorius pas rimtą Lietuvos 
rašytoją Gudaitį. Jis ją per
skaitė, gerai įvertino ir žadėjo 
DasirūDinti ios išleidimu. Bet. 

žinot mūsų spartą. Kol sude
rins, kol atiduos spaudai... Jei 
sulauktume antrojo leidimo, 
būtų visiems didelė šventė. 

Gerb. rašytojau, laikas nuo 
laiko mūsų laikrašty pasirodo 
straipsnių apie žymesnius 
kraštiečius. Jei Jūsų akelė jau 
sveiksta, gal galėtumėte 
parašyti apie save, savo kūrybą. 
Su malonumu bus atspausdin
ta. Baigdama dar kartą linkiu 
Jums dvasinės stiprybės, kūry
binės ugnelės! 

F. Kontautas 

temis. Dėkingumo pareiškimas 
labai reikalingas, ypač kai dau
gelis net tas programas atlieka 
aukodami ir savo honorarą ar
ba atvykę darydami dideles 
keliones net skersai Atlantą. 
Gėlės, rožės labai mielas, gražus 
dalykas, betgi labai laikinas. 
Ką gi programos atlikėjas, ypač 
atvykęs iš užjūrio ar iš toliau, su 
jomis gali daryti? Jei jis apsi
stojęs viešbutyje, tai tos gėlės ten 
ir paliks išmetimui. Toliau 
Chicagos ir nenukeliaus. Daug 
tiksliau būtų programos atlikė
jus apdovanoti kokiu lietuviš
kuoju nauju leidiniu. Ypač tai 
bū£ų svarbi dovana svečiams, 
atvykusiems iš tėvynės. Jie 
galėtų naują leidinį pasklaidyti, 
paskaityti ilgas valandas sėdė
dami lėktuve, o ir parsivežus į 
Lietuvą galėtų tuo pasigėrėt ne 
vien jie patys, ne vien jų šeima, 
bet ir kaimynai ar kuri nors 
biblioteka. 

Tas pats ir su šitame konti
nente gyvenančiais. Dovanotas 
naujas albumas (o tokių jau į 
turime, net ir universitetinių 
leidyklų išleistų) būtų 
puošmena bibliotekoje, salone ir 
per daugelį dienų ir metų 
primintų geradarius, kurie tą 
dovaną įglaudė. Kad ir ne plačiu 
mastu, bet būtų parama tų 
leidinių autoriams, leidėjams ar 
bent paguoda, kad kas nors jais 
domisi. Dabar išeivijoje išlei
džiamų knygų tiražas mažas, 
dažnai net su jų rekomen
davimu periodinėje spaudoje 
nesiskubinama, o tiems lei
diniams dėmesys ir parama la
bai reikalingi. Pagaliau nepa
mirškime, kad gera gėlių 
puokštė, daugiau kainuoja, 
negu naujas leidinys. Kultūrinė 
dovana yra daug svarbesnė 
negu greit nykstantieji ir šiukš-
lynan išmetami gražūs žiedai. 
Tokia knygų dovana naudotina 
ne vien renginiuose, ne vien 
programų atlikėjams, bet ir 
šiaip einant į svečius, sveiki
nant vardinėse, sukaktuvėse ar 
kitomis progomis. Kartu tai pa
rodytų, kaip gavėjas brangina 
kultūrinę dovaną ir kaip jis tiki, 
kad ir įteikiamam asmeniui 
mūsiškės kultūrinės dovanos 
yra brangios. Lietuviškieji lei
diniai išlieka ilgais dešimt
mečiais. 

Juoz. P T . 

Tikėjimas nežudo taip miego, 
kaip palaidumas, nenaikina 
taip sveikatos, kaip neblai-
vumas, nebarsto tiek turto, kaip 
lėbavimas ar azartas. 

H. More 

Mielai sesei vyr. s. fil. JŪRATEI PEČIŪRIENEI, 
ilgametei „Gabijos" tunto tuntininkei, dukterims, 
sesėms AUSTEI ir GINTEI, mirus mylimam Vyrui 
ir Tėvui 

A.tA. 
fil. LIONGINUI PEČIŪRAI 

reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Detroito „Gabijos" ir „Baltijos" tuntai 

eg I utė 
t M Mielieji, šventėms artėjant prisiminkite vaikučius, anūkus ir 
draugus Užsakykite pems dovaną-"Eglutq", kuri juos džiugins 

apskritus metus "Eglutė" keliauja po visą pasaulį, net ir į Lietuvą! 
Užsakykite šiandien! Prenumerata tik $10 Rašykite: 

fįlote-
Immacultit Concepttoti Conveni 

600 libtrty Hiįhwty 
Pvtnam.CT 06X0 

A.tA. 
ALBERTAS LIŠKŪNAS 

Gyveno Chicagoje, Bogan ir Marąuette Parko apylinkėse. 
Mirė 1990 m. gruodžio 9 d.. 2:30 vai. p.p.. sulaukęs 66 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Salantuose. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ona Tallat-Kelp-

saitė, sūnūs. Algis ir Vytautas; sesuo Lionė Miliauskienė su 
vyru Vygiu ir seimą; krikšto duktė Candice Metzger; svaine 
Marytė Metzger su šeima; svainiai: Kazys, Algis, Kęstutis Tal-
lat-KelpšOb su šeimomis. 

Priklausė klubui „Neris" ir Lietuvių Skautų Brolijai. 
Kūnas pašarvotas trečiadieni, gruodžio 12 d. nuo 1 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuves įvyks gruodžio 13 d., ketvirtadieni. Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 

lietuvių kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs

tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Nuliūdę žmona, sūnūs, sesuo ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345. 

DRAUGAS, antradienis, 1990 m. gruodžio men 11 d. 

A.tA. 
ONAI BARAKAUSKAITEI 

BUIVYDIENEI 
Lietuvoje mirus, sūnui DANIUI ir ALDONAI 
BUTVYDAMS ir visai šeimai reiškiame gilią užuojau
tą. 

Gediminas ir Janina Ambraziejai 
Stasė Cibienė 
Antanas ir Aniceta Januškos 
Bronė Kuodienė 
Benediktas ir Adelė Povilavičiai 
Povilas ir Alė Žičkai 

P A D Ė K A 
A.tA. 

RENATA ŠMULKŠTYTĖ 
Mūsų brangiausia Dukrelė ir Sesutė mirė 1990 m. spalio 

26 d. ir buvo palaidota spalio 31 d. Lietuvių Tautinėse 
kapinėse. Čikagoj. 

Mes nuoširdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas 
koplyčioje, atnašavimą gedulingų šv. Mišių ir palydėjimą į 
kapines 

Dėkojam kunigams: A. Saulaiiiui, J. Kuzinskui ir H. 
Dumpiui už maldas koplyčioje. Nuoširdus ačiū kun Zarem
bai, ponui Masilioniui ir ponui Plačiui už jautrius atsisveiki
nimo žodžius koplyčioje. 

Nuoširdus ačiū giminėms, draugams ir pažįstamiems 
pagerbusiems velione Šv. Mišių aukomis, gėlėmis ir aukomis 

St. James - PADS. 
Didi padėka karsto nešėjams 
Ačiū aplankiusiems velionę koplyčioje, bažnyčioje ir paly

dėjusiems į kapines. 
Nuoširdus ačiū pareiškusiems mums užuojautą laik

raštyje, laiškais ir žodžiu. 
Dėkojam D. A. Petkus koplyčios direktoriams ir per

sonalui už rūpestingą ir malonų patarnavimą. 
Visiems širdingas ačiū. 

Liūdinti Šmulkščių šeima 

A.tA. 
KONSTANCIJAI KIRVELAITIENEI 
mirus, sūnui JUSTINUI, marčiai VTLŪNEI, anūkams 
VYTENIUI ir AUDRIUI su žmona VILIJA, giminėms 
bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 

Antanas, Jadvyga Griniai 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

A.tA. 
ANTANUI KLEIZAI 

iškeliavus amžinybėn, jo sūnui VACLOVUI KLEI
ZAI, KASOS direktoriui, bei jo šeimos nariams 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

KASOS vadovybė ir tarnautojai 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

Brangiam vyrui 

A.tA. 
LIONGINUI PEČIŪRAI 

mirus, mūsų draugijos valdybos narę JŪRATE 
PEČIŪRIENE, dukras AUSTE ir GINTE su vyu, 
giminėms bei artimiesiems reiškiame gilią užuojautą. 
Teduoda Dievas Jums stiprybės Jūsų didžiame 
skausme. 

Detroito Lietuvos Dukterys 

kad atidaro naujus la idotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

Kiti S. C. Lack la idotuvių namai: 
11028 Southwest H w y 
9236 S. Roberts Rd. 

2424 VV. 69 St. 

* Palos Hi l l s 
Hickory Hi l l s 
Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Mielam Detroito ASS Pirmūnui 

A.tA. 

fil. LIONGINUI PEČIŪRAI 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai fil. 
JŪRATEI, dukterims AUSTEI ir GINTEI, jos vyrui 
MARK ir kartu liūdime. 

Detroit'o akademikai skautai 

A.tA. 
ELENAI ALEKNIENEI 

mirus, sūnus ALFREDĄ ir VYTĄ, marčią DALIA ir 
anūkus ARĄ ir ALEXI nuoširdžiai užjaučiame. 

Daiva Bajorūnaitė 
Žibutė Zaparackaitė 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

V1arquette Fanerai Home 
2533 VVest 71st Street 

Chicago, Illinois 60629 
1-<312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

C įcero, Illinois nOrî l 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-<312)-47©-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 



DRAUGAS, antradienis, 1990 m. gruodžio mėn. 11 d. 

x Bea t r i čė Kleizaitė-Vasa-
rė, teatralė ir profesionali bib
liotekininkė, jau daugiau kaip 
metai tvarkanti Alkos biblio
teką, lankėsi iš Putnam, Conn., 
Chicagoje. J i Li tuanis t ikos 
Tyrimo ir studijų centre rinko 
duomenis savo ruošiamam 
veikalui apie išeivijos teatrą. 
Daug medžiagos rado LTSC 
r ink in iuose , ypač pokar io 
spaudos Vokietijoje - „Min
ties", „Mūsų kelio" ir „Žiburių" 
— komplektuose. Ji ruošia 
pranešimą apie lietuvių dramos 
teatrą DP stovyklose sekančiam 
kultūros ir kūrybos simpo
ziumui. 

x S tasys J u r g i s Venskus iš 
Vilniaus paieško Antano Ven-
skaus, gimusio 1913 m. ir iš Lie
tuvos išvykusio 1944 m. Buvo 
kilęs iš Vainuto miestelio. Taip 
pat ieško Jono ir Vincento 
Rimkų, kilusių iš Lazdūnėnų 
kaimo Šilutės rajone, Stasės 
Juškaitės ir Onos Juškaitės. Jie 
patys arba jų artimieji prašomi 
atsiliepti ir parašyti Stasiui 
Venskui, Vi ln ius , 232022, 
Kosmonautų pr., 97-7. 

x P h i l a d e l p h i j o s BALFo 
valdyba, Pa., „siunčia gražiau
sius sveikinimus su Kalėdų 
šventėmis ir geriausius lin
kėjimus Naujuose Metuose — 
stiprybės ir ištvermės sunkiame 
ir a t s a k i n g a m e lietuviškos 
spaudos darbe". Nuoširdus ačiū 
už gražius linkėjimus ir 20 dol. 
auką. 

x Liths Soccer Club, Chica-
go, 111., šv. Kalėdų proga 
sveikina „Draugą", kuris skiria 
daug vietos klubo veiklos 
aprašymams, sporto skyriaus 
r edak to rę , bendrada rb ius , 
narius, rėmėjus, „kurie mus 
palaiko moraliniai ir aukomis, 
linkime visiems geros sveikatos 
ir džiaugsmingų Naujųjų 1991 
Metų". Ta proga aukoja „Drau
gui" 50 dol. Labai dėkojame. 

x Dr. Vyten i s ir d r . Lore ta 
G r y b a u s k a i , Chicago, 111., 
„Draugo" garbės prenumerato
riai, nuoširdūs jo rėmėjai, pra
tęsė prenumeratą su 100 dol. 
auka dienraščio stiprinimui. La
bai dėkojame už dosnią paramą 
savai spaudai. 

x NIDA, l ie tuviško mais to 
parduotuvė,sveikina visus sa
vo klientus ir draugus su šv. Ka
lėdom ir N. Metais. Kviečiame 
atsilankyti ir pasirinkti įvairių 
patiekalų Kūčių ir kalėdiniam 
stalui. Turėsime įvairios žuvies, 
silkių, ungurio ir lašišos; {vai
rių mišrainių, mėsos ir paukš
t i e n o s vyniot in ių; keletą 
rūšių tortų, pyragų, sausainių ir 
mūsų keptų eglučių. Parduotu
vės darbo vai.'. 8 v.r.-6 v.v. Ati
daryta: gruodžio 23, sekmad., 
gruodžio 24 d. atdara 8 v.r.-4 v. 
p.p. Po švenčių pradedame dirb 
ti gruodžio 28 iki gruodžio 31d. 
imt ina i . Linksmų švenčių! 
NIDA, 2617 W. 71 St., Chica
go, IL 60629, tel. 312-476-7675. 

(sk) 

x Lie tuvos keliauninkų dė
mesiui . Kas nori patvirtinti 
ar pakeisti Aerofloto ar kitų li
nijų skrydžius į Lietuvą, ar gau 
ti patarnavimus Nevv Yorko ae
rodromuose, įskaitant bilie
tus į kitus miestus — lėktuvais, 
t raukiniais ar autobusais — 
skambinkite į New Yorko ke
lionių agentūrą „ V Y T I S " 
718-769-3300. 

(sk) 
x D Ė V Ė T I DRABUŽIAI, 

ba t a i , mais tas ir kt. daiktai; 
VAISTAI — receptinai, nere-
ceptinai. Kiekiai ner ibojami. 
MUITO NĖRA! Iš kitų miestų 
savo daiktus siųskite mums paš 
tu arba UPS. Aukštos kokybes 
rūkytos mėsos gaminiai. AU
TOMOBILIUS parduodame pi 
giai. TRANSPAK, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629. tel. 
312-436-7772 

<sk> 

x B r o n i u s N a i n y s , ..Pa
saulio lietuvio" redaktorius, yra 
susižeidęs ir guli ligoninėje. Jis 
prašo pranešti ir atsiprašyti 
malonių skaitytojų, kad jo reda 
guojamo žu rna lo gruodžio 
mėnesio numeris kiek pavėluos. 

x R i m t a u t a s A. Pe t r a i t i s , 
PE, iš Los Angeles atsiuntė 
Lituanistikos Tyrimo ir studijų 
centrui reikšmingą dovaną — 
savo kruopšč ia i s u d a r y t ą 
didžiulį „L.A. Times" straipsnių 
r inkinį Lietuvos laisvinimo 
tema. Knygos forma, šis negen
dančių kopijų rinkinys apima 
nuo 1988 rugsėjo iki 1990 spalio 
laikotarpį. LTSC veikia Jau
nimo centre, Chicagoje. 

x Lietuvių Vyčių 112 kuo
p o s Kalėdų s u s i r i n k i m a s ir 
kalėdinės vaišės bus antradienį, 
gruodžio 18 d. 7:30 val.vak. Švč. 
M. Marijos Gimimo mokyklos 
salėje, Marąuette Parke. Visi 
na r ia i kviečiami dalyvaut i . 
Kurie dalyvaus, prašomi pra
nešti iš anksto tel. 312-434-7785 
Jul ie Zakarkai. 

x Lietuvių P e n s i n i n k ų są
j u n g a , Chicago, 111., šv. Kalėdų 
ir Naujųjų 1991 Metų proga 
sveikina savo narius ir linki ge
ros sveikatos per visus atei
nančius metus. 

x Lietuvių B e n d r u o m e n ė s 
Br igh ton P a r k o apylinkė svei
kina visus dienraščio leidėjus 
ateinančių Kalėdų švenčių pro
ga ir iš savo kuklaus iždo skiria 
„Draugui" 50 dol. dovanėlę. 
„Tegul Dievas padeda jums ir 
ateityje skleisti lietuvišką žodį". 
Nuoširdus ačiū už mielus lin
kėjimus ir auką. 

x Kun. V a l d e m a r a s M. Cu-
k u r a s , Putnam, Conn., dr. A. 
Garūnas , Willowbrook, 111., 
Rūta Daukienė, Chicago, 111., V. 
Ignaitis, Toronto, Kanada, Ele
na Wasilewski, Broadvievv, UI., 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė po 25 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

x C h i c a g o s a k a d e m i k i ų 
s k a u č i ų d r a u g o v ė kviečia 
visas suinteresuotas studen 
tes , norinčias tapti kandida
tėmis, atvykti į tradicinę ar 
batėlę gruodžio 16 d. 1 v. p.p 
pas t.n. Indrę Rudaitytę, 5620 
W. 100 St., O a k L a w n , II, tel. 
708-425-4077. 

(sk) 

x „ M a i r o n i o " m o k y k l o s 
Lemonte Kalėdų eglutė įvyks 
šestadienj, gruodžio 15 d. 12 vai. 
Mokin ių t ė v a i i r gimines 
kviečiami dalyvauti. Bus vaikų 
vaidinimas, vaišės ir atsilankys 
Kalėdų Senelis su dovanomis. 

(sk) 

x Atei t ininkų Kūčios sek 
madienį, XII.23. 3 v.v. Jaunimo 
cen t re . V ie ta s užsakyti 
708-499-2447, 708-424-4150. 

(sk) 

x Pr i s t a tome Lietuvoje tik 
naujus automobil ius . Lada-Zi 
guli nuo $3500 iki $3900. Volga 
— $6.500. Visoms garantija 
P a r ū p i n a m e b u t u s gimi 
naičiams. Skambinti iki 12 vai 
dienos Ąžuolui (312) 434-8618. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos j įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis rysj 
palaiko ir perduoda visas įnfor-
macijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje Prašome kreiptis: G.T. 
I N T E R N A T I O N A L , INC., 
9625 S. 79th Ave.. Hickory 
Hills. IL. Tel. (708' 430-7272. 

(sk) 

IŠ ARTI IR TOLI 

Dainavos ansamblis, kurio religinis koncertas bu- ateinanti sekmadienį, gruodžio 16 d., SvČ. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos (Brighton Parko) bažnyčioje. 

A. Plėnio studijos nuotrauka 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
RELIGINIS KONCERTAS 

ŠVČ. M. M. NEKALTO 
P R A S I D Ė J I M O 
BAŽNYČIOJE 

Praeitais metais Dainavos 
meno ansamblis Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, Brighton Parke, su
ruošė pirmą priešvelykinį reli
ginį koncertą, susilaukusį ypa
tingai gero pasisekimo. Kon
certu gėrėjosi pilna bažnyčia 
žmonių Gero pasisekimo ska
tinami, dainaviečiai ryžosi ruoš
t i antrąjį religinį koncertą, 
taikydami Kalėdų šventei. 

Kalėdin is koncer tas — 
„Žemėn taiką nešu" — bus gruo
džio i6-tą dieną toje pačioje 
bažnyčioje (Califomia ir 44 St.). 
Pradžia 3 vai.p.p Programą 
atliks Dainavos ansamblis , 
solistė Audronė Simonai-
tytė-Gaižiūr.:enė, profesionalų 
o rkes t ras , a t s k i r a i giedos 
Donelaičio l i t u a n i s t i n ė s 
mokyklos aukšt. ir žemesnės 
klasių chorai. Diriguos Dai
navos meno vadovas muz. Da
rius Polikaitis. Rašytoja Danutė 
Bindokienė programos paįvairi
nimui ruošia poetinę palydą. 

Dainavos ansamblį žmonės 
mėgsta ir jų spektaklius mielai 
lanko. Beveik be išimties an
samblis ruošia tik lietuvių rašy
tojų ir muzikų kūrinius; savo 
darbą atlieka su meile lietu-

x Leokadi ja i r S tasys Pač -
kauska i , Union Pier, Mich., 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus, linki visiems kuo 
geriausios sveikatos ir šventinio 
džiaugsmo. 

x RŪKYTOS MĖSOS GA
MINIAI — aukštos kokybės 
Pristatome Į namus Lietuvoje — 
$84 00 TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago. IL 60629, tel. 
312^36-7772. 

(sk> 

x Norėdami a tšvęs t i įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis į Baltijos res
toraną, 8100 Rober tą Rd., 
Jus t ice , R. tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 

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

(sk) 

x „ Ž A I B A S " NR. 10 -
skanios rūky tos dešros ir 
skilandžiai bus pristatyta jūsų 
nurodytu adresu Lietuvoje 10 
d a r b ų dienų la iko tarpyje . 4 
kg lietuviško skilandžio, 2 kg 
„Žalgirio" dešros, 2 kg „Suval
kietiškos" dešros, 1 kg „So
džiaus" dešros. 1 kg filė plė
velėje. Pilna kaina $100.00 — 
kreiptis „ Ž a i b a s " 9525 Sou th 
79th Ave., Hickory Hills , III. 
60457. T e l e f o n a s (708) 
430-8090. 

(9k) 

viškai kultūrai ir dainai. Kar
tais vienam renginiui pasibai
gus, organizuojamas naujas, ir 
taip lankydami repeticijas ir 
atlikdami kitus ruošos darbus, 
dainaviečiai aukoja savo poilsio 
v a l a n d a s . Paminėt ina , jog 
Dainavos ansamblis dar dau
giau sustiprėjo, kai čia įsijungė 
jaunas meno vadovas (taip jį pa
vadino) Darius Polikaitis. An
samblis visus prašo įvertinti jų 
darbo pastangas — atsilankyti 
\ koncertą ir paremti jų lietuviš
kos veiklos darbus, išlaikyti 
gyvą lietuvybę išeivijoje. 

Bilietai į koncertą iš anksto 
gaunami Vazne'ių prekyboje ir 
po 10 vai. Mišių prie NP parapi
jos bažnyčios. Įėjimas — 5 dol. 
Tad visi gausiai dalyvaukime ir 
paremkime ansamblio pastan
gas tęst i išeivijos l ie tuvių 
kultūrinį ir meno darbą. 

Geležinėms uždangoms griū
v a n t ir Lietuvai s u n k i a i 
bes i la i sv inant iš okupanto 
varžtų, pagerėjo ryšiai, laisviau 
ir dažniau pas mus atsilanko iš 
Lietuvos profesinio lygio an
sambliai. Mes juos čia nuošir
džiai sutinkame, svečius pa
gerbdami perpildome sales. Juk 
ta i brangi Lietuvos kultūrinė 
dovana mum? Dabar nugirs
tama balsų, kad gausūs muziki 
nių, kultūrinių ir ki tokių 
r eng in ių . . an tp lūdis" iš 
Lietuvos silpnina mūsų panašią 
kultūrinę veiklą. Argi? Juk pas 
mus gerai paruošti spektakliai 
— Dainavos. Lietuvių operos ir 
kiti — taip pat tebelankomi gau 
šiai. 

Dainavos ansamblis vėl dau
giau iškilo su pirmuoju religiniu 
koncertu ir žada dar geriau pasi 
rodyti su antruoju. Apie pirmąjį 
religinį koncertą muz. Faustas 
Strolia ra lė „Drauge", kad 
Dainavos ansamblio religinis 
koncertas buvo vienas geriausių 
ansamblio renginių. Daug dai-
naviečių įdėta darbo ir širdies, 
bet giesmė ar daina nepasiekia 
toliau nuo Chicagos gyven
viečių. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos klebonas kun. A. 
Puchenskis šioje bažnyčioje 
tokius koncertus leidžia ir 
remia. 

Gerai paruoštas Dainavos 
religinis koncertas tiktų kelio
nei per Atlantą ir į Lietuvą. 

Juozas Šlajus 

„PENSININKUI" P E N K E R I 
METAI 

x Žemaičių Kultūros k lubo 
valdyba ir nariai, sveikina 
..Draugą" švenčių proga su šv. 
Kalėdom ir Naujais 1991 Me
tais, nuoširdžiausiai linkėdami 
sveikatos, ištvermės ir pasi 
sekimo ateitie* darbuose. Lietu
viškos spaua<>< palaikymui ski 
ria 25 dol. auka. Nuoširdus ačiū, 

x Miami Lietuvių k lubas , 
Fla.. siunčia Draugui" 80 dol. 
kalėdinę auka, linki visiems 
giedrios nuotaikos, drauge dėko
dami už teikiamas visiems 
rūpimas žinias ^pie Lietuvą. La
bai dėkojame 

x Lietuvos Dukte rys , Los 
Angeles, Cal . per Bronę Liau-
danskiene vadybos vardr at
siuntė „Draugui" 50 dol. auką. 
kartu siunčia geriausius lin
kėjimus lietuviškos spaudos 
talkininkams irtėjančių šven
čių proga. Nuoširdus ačiū. 

x Anglijos Lietuvių klubas, 
Chicago, 111. Kalėdų švenčių ir 
Naujųjų 1991 metų proga 
parėmė „Draugą" 25 dol. auka. 
Labai dėkojame. 

x Panevėžiečių k l u b o val
dyba , Chicag , I1L, artėjančių 
šv. Kalėdų ir Naujų 1991 metų 
proga atsiuntę ^5 dol. dienraščio 
paramai. Labai dėkojame. 

x Dr. Ferd Vyt. i r Vanda 
K a u n a i šv Kalėdų proga 
sveikina visu? gimines, draugus 
ir pažįs tamus, l inkėdami 
sveikiausiu 1991 Metų. 

KANADOJE 
i.-

— A. Va i č iūnas iš Toronto 
lankėsi kaip LB švietimo va
dovas ir aplankė Montrealio 
lituanistinę mokyklą, įteikė jai 
čekį ir Monikai Jonynienei įtei
kė medalį už ilgametį pedagogi
nį darbą. 

— A. a. B r o n i u s Mi laš ius , 
s a v a n o r i s k ū r ė j a s , m i r ė 
rugpjūčio 17 d. St. Cather ines 
ligoninėje. Prieš metus mirė 60 
metų moterystėje išgyvenusi jo 
žmona Ema . A n k s č i a u j ie 
gyveno Hamiltone ir visų buvo 
mylimi ir prisimenami. Palai
dotas iš Aušros Vartų parapijos 
bažnyčios. Šv. Mišias at laikė 
kun. J. Liauba, OFM, giedojo V. 
ir A. Paulioniai. Velionis buvo 
savo laiku veiklus lietuviškame 
gyvenime, nesistengė užimti 
garbės vietų, bet dirbdavo, kur 
buvo reikalinga. Palaidotas Šv. 
Jono lietuvių kapinėse. 

— A. a. J o n a s J a s i n s k a s 
staiga mirė rugpjūčio 9 d. Lon
done, Ont. Jis buvo 78 metų 
amžiaus, t ikras žemaitis savo 
elgesiu ir kalba. Gimęs Kre
tingoje ir joje baigęs gimnaziją. 
Laidojo klebonas kun. K. Kak
nevičius. 

— A.a. O n a J u o d e l y t ė Rei-
na t ienė spalio 30 d. mirė Mont-
rea ly je . Iš A u š r o s V a r t ų 
bažnyčios palaidota Notre Dame 
des Neigęs kapinėse. Nuliūdime 
liko sesuo su šeima, brolis ir 
giminės 

K A R I U O M E N Ė S Š V E N T Ė 

Gruodžio 8 d. Seklyčioje buvo 
paminėtas vyresnių pamėgto 
populiaraus „Pensininko" žur
nalo penkmetis. I paminėjmą 
buvo atvykęs iš Los Angeles re
daktorius Karolis Milkovaitis. 
Prisirinko pilna svetainė ne 
vien pensininku, bet ir jaunimo, 
ir LB veikėjų. Vakarienę pra
dėjo Birutė Jasaitienė, JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė. Ji trumpu žodžiu 
pas idžiaugė, kad vyresnio 
amžiaus lietuviams skiriamas 
žurnalas rado pritarimo, skai
tytojų skaičius vis daugėja, 
nemaža egzempliorių pasiekia 
ir Lietuvą. Žurnalo administra
torė Elena Sirutienė irgi džiau
gėsi, kad pavyko likviduoti 
užsilikusias skolas, kad aukų 
pagalba galima suvesti galus su 
galais. Redaktorius Milkovaitis 
paminėjo faktą, kad pradžioj 
pradėtas leisti nedidelis biule
tenis išaugo į 40 puslapių dydžio 
žurnalą. 

Po vakarienės buvo meninė 
dalis. Jau čikagiečiams pažįs
tamas kiek anksčiau iš Lietuvos 
a tvykęs sol is tas Egidi jus 
Mažintas padainavo kelias lie
tuvių ir nelietuvių kompozitorių 
dainas ir arijas. J am akompa
navo muz Rokas Zubovas. Pro
tarpiais tarp dainininko pasi
rodė Asta Mažint ienė. Ją 
matėm ir girdėjom pirmą kartą, 
ir visi buvo labai maloniai nu
stebinti jos aukšto st i l iaus 
deklamacija poezijos ir beletris
tikos gabalėlių. 

Svečiai pripažino, kad viskas 
buvo gerai išbalansuota, kai 
meninė dali? buvo po vaka
rienės. Dažniausiai mūsų salėse 
būna atvirkščiai: susirenka 
svečiai alkani, t ik aš tuntą 
valandą ar dar vėliau prasideda 
ilgos kalbos, meninė dalis, o 
gėrybėmis apkrauti stalai ne
gali būti pajudinti iki po dešim
tos valandos, kai jau reikia 
skirstytis. 

„Pensininko" žurnalas vertas 
dėmesio. Išeina kas mėnesį, 
kaina metams 15 dolerių. Adre
sas: 2711 W. 71 St., Chicago. IL 
60629. 

Lie tuvių K a r i ų Ve te r anų 
sąjungos „Ramovė" Chicagos 
skyrius lapkričio 25 d. surengė 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
72-jį minėjimą. 

Minėjimas įvyko Jaun imo 
centre. Pradėtas pamaldomis 
Tėvų jėzuitų koplyčioje. Šv. Mi
šias atnašavo kun. A. Saulaitis, 
SJ. Pamaldų metu giedojo solis
tai Momkai, vargonuojant M. 
MotekaiČiui. Dalyvavo organi
zacijų vėliavos. 

Pasibaigus pamaldoms, visi 
r inkos i pr ie La i svės kovų 
paminklo. Apeigas pravedė 
ramovėnas A. Juškev ič ius . 
Vainiką nešė K. Juškait is , asis
tuojant dviem šaulėm, o aukurą 
uždegė J. Gradinskas , asis
tuojant birut ininkėms E. Le-
geckienei ir Z. Juškevičienei. 

Po šių apeigų minėjimo daly
viai rinkosi į Jaun imo centro 
apatinę salę akademijai. Sky
r iaus pirm. Juozas Mikulis 
atidarė ir pravedė šią dalį. Įne
šamos organizacijų vėliavos. 
(Amerikos himnas buvo perduo
tas iš plokštelės). Invokaciją 
sukalbėjo skyriaus kapelionas 
kun. P. Daugintis, SJ. Pirm. pa
kviečia inž. P. Narutį paskaitai. 
Meninę dalį atliko sol. Egidijus 
Maž in t a s , a k o m p a n u o j a n t 
Rokui Zubovui. Keletą eilėraš
čių padeklamavo Asta Višins-
kaitė. Visi menininkai iš Lietu
vos. (Prieš keletą dienų Egidijus 
ir Asta sumainė aukso žiedus ir 
sukūrė šeimą.) 

Pasibaigus minėjimo progra
mai, J. Mikulis padėkojo vi
siems, prisidėjusiems prie šio 
minėjimo pasisekimo: kun. A. 
Saula ič iu i , A. Juškev ič iu i , 
paskaitininkui inž. P. Naručiui, 
meninės programos atlikėjams 
ir kitiems. DLK Birutės Moterų 
draugijos pi rmininkė E. Legec-
kienė. padėkojusi savo narėms 
už įdėtą darbą, pakvietė susirin
kusius pietums. 

Minėjimas pasisekė, bet tenka 
su apgailestavimu konstatuoti 
mūsų ramovėnų pasyvumu. Są
rašuose da r t u r i m e per 60 
žmonių, o kiek jų pasirodė mi-

— A u š r o s Var tų p a r a p i j a 
turėjo metinius pietus lapkričio 
4 d. Programai vadovavo komi
teto narys inž. Izidorius Mališ-
ka, meninę programa atliko sol. 
A. Keblys, akompanuojant A. 
Stankevičiui. Dr. Raimundas 
Zabieliauskas trumpai papasa
kojo apie Toronto slaugymo 
namų steigimą. Kun. Jonas Ku
bilius palaimino vakarienę, o 
klebonas kun. J. Aranauskas 
visiems padėkojo. 

— A-a. Alber tas Mart inai t is 
staigiai mirė Montrealy spalio 
28 d. Nuliūdime liko tėvai, 
sesuo su šeima ir kiti giminės. 

— P r i e š dešimt metų V. 
Ma le r i enė suorganizavo aš
tuonių asmenų chorelį Vancou-
very, B . C , nes čia jokio choro 
nebuvo. Po dešimties metų t a s 
choras susilaukė jau dešimt 
žmonių ir pasivadino ,JRude-
nėliu". B. Vileita choro pasi
r o d y m u s nufi lmuodavo ir 
p a s k i a u parodydavo vietos 
žmonėms. Spalio 28 d. L. ir J. 
Maci jauskų namuose buvo 
atšvęsta „Rudenėlio" sukaktis 
su programa ir vaišėmis. Anglų 
kalba sakė žodį Foxgold, o B. 
Vileita ir K. Cameron visiems 
choristams prisegė po gėlę. P. 
Skučas choristų vardu V. Male-
rienei įteikė plakėte. Sveikino 
ir kiti ir dar duetais pasirodė 
kai kurie choristai, kad vakaras 
ir minėjimas gražiau praeitų. 

— „Tėviškės Žiburiai", Ka
nados savaitraštis, nuo atei
nančių metų pradžios pakelia 
savo prenumeratą nuo 26 iki 30 
dol. Amerikoje bus Amerikos 
doleriais. Visur pakilo popie
riaus, pašto, spaudos darbų 
išlaidos. Visi laikraščiai privers
t i kel t i prenumeratas, nes ir 
uždarbiai visų kyla. 

— H a m i l t o n o L i e t u v i ų 
B e n d r u o m e n ė s apy l inkės 
valdyba išrinkta aklamacijos 
būdu. Šiomis dienomis valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirmi
n i n k ė Regina Bagdona i t ė 
Chiarel l i , vicepirm. Juozas 
Saka lauskas , ižd. Alfonsas 
Palčiauskas, sekr. Jonas Čeba-
torius, renginių vad. Arūnas 
Raguckas, jaunimo atst. Stasys 
Kareckas, jaunų šeimų koord. 
Aida Grigaitienė. Jau dabar 
valdyba sudarė veiklos planus, 
ypač ateinančių metų Vasario 
16 d. minėjimo. 

— A-a. Adelė Serpalienė, 78 
metų amžiaus, mirė lapkričio 1 
d. Calgary, Alb. Velionė buvo 
kilusi iš Vidgirių km., Mari
j ampolės apskr. Kanadoje 
gyveno nuo 1953 m., o Calgary 
nuo 1955 m. Jos vyras tragiškai 
žuvo 1961 m., bet ji mažus 
vaikus viena išauklėjo lietuviš
ka dvasia ir išmokė lietuvių 
kalbos. Palaidota iš Šv. Onos 
bažnyčios Šv. Marijos katal ikų 
kapinėse. 

— Kun . Ignas Mika laus 
k a s , OFM, daug nusipelnęs 
Kanados lietuviams, ateinančių 
metų sausio 2 d. sulauksiąs 80 
metų amžiaus ir rudenį švęsiąs 
kunigystės 50 metų sukaktį, 
šiuo metu gydosi Toronte ir lais
vu laiku padeda Toronto pran
ciškonams darbuotis parapijoje. 

— „ A r o " chorui , kuris yra 
įsteigtas a a. Vaclovo Verikaičio 
1978 metais, dabar vadovauti 
perėmė muz. Jonas Govėdas. 
Nors jis gerai chorą pažįsta, su 
dideliais sunkumais šalia savo 
pareigų vadovaus, kol jis dar 
gyvuos. Šiuo metu „ A r a s " 
atliko gana gerai kariuomenės 
minė j imo programą. J i s 
nusipelno, kad jam vadovautų 
toks žymus muzikas kaip Jonas 
Govėdas. 

nėjime? Nemanau, kad ir treč
dalis jų atsilankė. Nenuostabu, 
kad valdyba kas metai turi pri
dėti iŠ kasos, kad padengtų 
minėjimo išlaidas. Tai kelia 
mūsų sus i rūp in imą ateit ies 
veikloje. 

A p . S k o p a s 

Advokatas Jonas Cibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
šeštad f v r iki 1 vai d 
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