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LKB Kronika, Nr. 79 
Eina nuo 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Laisvės nėra 
be sąžinės laisvės 

Kreipimasis į Persitvarkymo Sąjūdį 
(Tęsinys) 

Deja, lig šiol tik taip buvo 
aiškinamas Konstitucijos 52 str. 
Jau įsibėgėjus persitvarkymui, 
šių metų geguži Vilniaus raj 

tymus bei potvarkius aiškinti 
religijos ir Bažnyčios nenaudai, 
turint prieš akis jų galutinį 
uždavinį — pirmiausia riboti 
religijos įtaką visuomenei, o — — - *» o - . / * - • " — — 

Salininkų vidurinės mokyklos paskui išvis likviduoti 
direktorius nuvarė nuo kapinių 
kunigą, tėvų kvietimu atėjusį 
atlikti laidotuvių apeigų eismo 
nelaimėje žuvusiai religingai 
moksleivei. Net ir persitvar
kymo flagmanas „Gimtasis 
k r a š t a s " (1988.06.02.-08) 
paneigė tikinčių mokinių teisę 
mokyklos bendrabutyje persi
laužti Kūčių paplotėlį... 

Jau keli dešimtmečiai prie
vartaujama tikinčių pedagogų 
sąžinė, kai jie verčiami prisidėti 
prie antirelginės veiklos ir 
viešai niekinti bei griauti tai, 
kas jiems patiems šventa. 

3 . Bendroj i an t i r e l ig inė 
taisyklė. Yra pažadėti nauji 
įstatymai dėl religinių susi
vienijimų veiklos, jų projektas 
turėtų būti paskelbtas visuome
nei svarstyti. Ir turėtų būti at
sisakyta lig šiol galiojusio prin
cipinio nusistatymo visus įsta-

Religinių reikalų tarybos prie 
TSRS MT pirmininkas K. Char-
čevas jau yra pareiškęs „Ogo-
nioko" žurnalo korespondentui, 
kad persitvarkymas griežtai 
atmetęs požiūrį į tikinčiuosius 
kaip į „antros rūšies piliečius" 
(taigi pripažinęs, jog tokio po
žiūrio būta), tačiau tos Tarybos 
atstovai mūsų respublikoje lig 
šiol pr i tar ia neteisingiems 
suvaržymams: įstatymai leidžia 
religines laidotuvių apeigas kre
matoriumuose, o Lietuvoje jos 
draudžiamoas tos pačios kate
gorijos kaip krematoriumai pa
talpose — šarvojimo salėse. Dau
gelis įmonių ir organizacijų at
sisako teikti bet kokią pagalbą 
savo kolektyvo narių laidotu
vėms Jeigu jos atliekamos su re
liginėmis apeigomis, ir RRT ats
tovai neprotestuoja. 

(Bus daugiau) 

• Tylos demonstracija -. 

Ryga. — Didįjį šeštadienį 
maždaug 300,000 la tvių 
pravedė tylos demonstracijas 
savo sostinėje primindami savo 
tautiečiams visame krašte 40 
metų žiaurią sukaktį, kai Stali
nas 1949 metais deportavo 
dešimtimis tūkstančių latvių į 
Sibirą. Minia nešė gėles ir su 
žvakėmis ėjo maždaug keturias 
mylias į latvių karių kapines. 
Tuo buvo norėta parodyti 
visiems, kad balsuojant sekma
dienį už stalinistus komunistus 
nėra jokios garantijos, kad vėl 
nebus išvežta t ūks t anč i a i 
žmonių į dabar palaisvintas 
koncentracijos stovyV'as. 

Gruzijos sostinėje Tbilise taip 
pat demonstravo keliasdešimt 
tūks tančių žmonių Didįjį 

Contras kreipėsi Į 
Venecuelą 

Miami — Contras vadai pra
neša, kad Nikaragvoje opozicija 
kreipėsi į Venecuelos prezi
dentą, jog padėtų kitų metų rin
kimuose, kad jie būtų vykdomi 
demokratiškai ir prižiūrimi 
Venecuelos specialios komisijos. 
Spaudos konferencijoje Adolfo 
Calero ir Atistedes Sanchez pa
pasakojo, kad visi septyni Rezis
tencijos direktoriai ir 15 opozici
jos grupių atstovų iš pačios 
Nikaragvos buvo nuvykę pas 
prezidentą Carlos Perez 
Caracase. Prezidentas sutiko, 
kad būtų tokia komisija 
sudaryta ir pasiųsta į 
Nikaragvą jau dabar ištirti 
sąlygų ir pastudijuoti rinkimų 
sistemos. Par t izanų vadas 
Calero pakartojo laisvės 
kovotojų nusistatymą, kad 
padės ginklus tik tada, jei bus 
pravesti laisvi rinkimai, bet 
jokiu būdu nepasiduos sandinis-
tų pažadams, kurių niekada 
nesilaikė. Contras vadai norėtų, 
kad Venecuelos prezidentas 
aktyviau dalyvautų Centro 
Amerikos valstybių plane. 

šeštadienį, kurie reikalavo 
respublikos statuso musulmonų 
tikėjimo žmonėms. 

Visose trijose P a b a l t i j o 
respublikose ir kitose srityse, 
kur yra nemaža nerusų arba 
neslavų tautybių gyventojų, 
vyko mažesnio pobūdžio de
monstracijos, primenant sekma
dienio balsavimus, kad nebūtų 
balsuojama už rusus kandidatus 
arba už stalininio nusistatymo 
komunistus. 

Maskvoje vėl vyko didžiulė 
demonstracija, kurioje buvo 
raginami visi balsuoti už Boris 
Yeltsiną. Kai pirmasis 
kalbėtojas šeštadienį „Moskov-
skaja Pravda" redaktorius 
Valentinas Logunovas norėjo 
tar t i žodį, minia protestavo 
prieš jį, bet kai jis pasakė „Aš 
už Yeltsiną" tai visi demons
trantai nutilo ir išklausė jo 
žodžio. Jis pasakė miniai, jog re
dakcija praėjusį vakarą, penk
tadienį, buvo apversta prieš 
Yeltsino kandidatūrą" raštais iš 
„viršaus", bet atsisakė juos 
spausdinti. 

Pabaltijo respublikų sąjūdžius 
pradėjo sekti Ukraina, tačiau 
nemanoma, kad šiuose rinki
muose ukrainiečiai suspėtų 
parodyti didesnį nepasiten
kinimą ir neišrinktų partiečių, 
kurie vis dar „žvalgosi į praeitį'' 
sako Reuterio žinių agentūra. 

Sekmadienį rinkimai prasi
dėjo 7 vai. ir baigėsi 8 vai. vak. 
Balsai yra skaičiuojami ant 
popieriaus, ne kompiuteriais, 
tad teks palaukti rezultatų net 
kelias dienas. 

— „Tėviškės" draugija įstei
gė ekonominių ryšių sekciją. Jai 
vadovauja Plano komiteto 
ekonominių santykių su 
užsieniu skyriaus viršininko pa
vaduotojas V. Dagilis, o jo 
pavaduotojais yra Prekybos mi
nisterijos maitinimo skyriaus 
viršininkė J. Čereškienė ir 
„Fermento" direktoriaus pava
duotojas G. Masalskis. 

Popiežius Jonas Paulius II teikia velykinį tradicinį palaiminimą. Savo žodyje pasauliui popiežius 
ragino panaikinti religijos persekiojimą tone valstybėse, kuriose tas persekiojimas tebėra tęsiamas. 
Šv. Petro aikštėje buvo maždaug 250,000 maldininku Velykų ryta. 

Ekonominė Lietuvos „pažanga" 
Vilnius. - LTSR Aukščiau

sios Tarybos Prezidiumo įsakas 
„Dėl Lietuvos TSR valstybinės 
kalbos vartojimo" susilaukė 
plačių komentarų užsienio 
spaudoje. Apie jį palankiai 
atsiliepė LP Sąjūdžio Seimo 
Tarybos nariai, pažymėję, kad 
ten nepaliekama jokių dvejonių 
dvikalbystei. Be to, nustatytas 
konkretus laikas, kad visoje Lie
tuvos teritorijoje per dvejus 
metus (plius vieneri metai 
ypatingais atvejais) turi būti 
pereita prie raštvedybos lietu 
vių kalba. 

Reikalauja trikalbystės 
Rusai ir kiti Lietuvoje gy

venantys kitataučiai į lietuvių 
kalbos paskelbimą valstybine 
reagavo neigiamai. Keliose Vil
niaus įmonėse įvyko susirin
kimai, smerkiantys šį įsaką, ir 
jų rezoliucijos buvo pasiųstos į 
Maskvą. Sausio mėnesį Snieč
kuje buvo surengtas mitingas, 
kuriame pasipiktinę kalbėtojai 
pasmerkė įsaką ir reikalavo, 
kad būtų išlaikyta „nuo seno 
Lietuvos žemėje istoriškai 
susiklosčiusi lenkų-rusų-lie-
tuvių trikalbystė", rašo „Tiesa" 
vasario 4 d. 

Privilegijos rusų kalbai 
Įsako priėmimo išvakarėse 

apie kai kuriuos jo požiūrius 
kritiškai atsiliepė sausio mėn. 

KGB siūlymas 
vyskupams 

Roma. Ukrainiečiai savo 
spaudoje rašo, jog Sovietų 
vyriausybė ir Ukrainos KGB 
pasiūlė Ukrainos katalikų 
vyskupams laikyti pamaldos 
lotynų apgeigomis. Tada jiems 
nebūsią jokių trukdymų. 
Katalikų spaudos biuras Romo
je praneša, jog kovo 15 d. pogrin
dyje esanti Ukrainos Bažnyčios 
vadovybė atmetė šį pasiūlymą, 
motyvuodama tuo, kad komu
nistų vyriausybė nori išvengti 
oficialaus Bažnyčios legali
zavimo. „Tokie pasiūlymai Uk
rainos Katalikų Bažnyčios 
vyskupams buvo pasiūlyti ir 
anksčiau ir jie buvo atmesti", 
pasakė Romoje ukrainiečių kar
dinolas Myroslav Ivan Luba-
chivsky. Ukrainoje esama 80 
bažnyčių, kuriose vartojamas 
Lotynų apeigynas, o visos kitos 
laikosi bizantinių apeigų. Uk
rainos katalikai priklauso 
Romos Katalikų Bažnyčiai, 
nežiūrint skirtingų apeigų 
pamaldose. 

atkurtoji Lietuvių kalbos 
draugija. Sausio 22 d. „Tiesoje" 
išspausdintame draugijos atku
riamojo suvažiavimo kreipimesi 
į LTSR AT prezidiumą sakoma, 
kad „šiame dokumente, be 
svarbių teiginių, ginančių 
lietuvių kalbą, yra nemaža 
prieštaringų, abejotinų 
momentų". Draugijai „ypač 
kliūva trečiojo ir šeštojo punkto 
formuluotės, įteisinančios dvi-
kalbystę, suteikiančios rusų 
kalbai brveik valstybinės 
kalbos statusą, sudarančios 
sąlygas imigrantams ir toliau 
nesimokyti lietuvių kalbos. O 
aiški tendencija teikti rusų 
kalbai išskirtinių privilegijų 
prieš kitas Respublikoje gyve
nančių tautų kalbas, nurodymai 
rusiškai bendrauti su kita
taučiais tiesiog žeidžia ne tik 
lietuvių, bet ir daugelio kitų 
Lietuvos gyventojų pilietinį 
orumą". 

Lietuvių kalbos draugija 
pabrėžia, kad „kalbėti lietu
viškai savo Tėvynėje — ne kieno 
nors dovanota malonė, o šventa 
tautos, suverenios Respublikos 
teisė". 

Elta 

— Palangos „Lino" poilsio 
namuose baigėsi Pabaltijo 
chirurgų konferencija. Šalia 
medicinos srities pranešimų, pa
grindinį pranešimą apie respub
likos chirurgijos istoriją atliko 
Lietuvos chirurgų draugijos 
pirm. prof. A. Marcinkevičius. 

— Šiauliuose atnaujinamas 
Sukilėlių kalnelis, kuriame 
buvo pastatytas granitinis obe
liskas. Jo papėdėje buvo 
palaidota urna su sukilėlių 
palaikais, kuriuos žmonės 
atrado kasdami paminklo 
pamato duobes. Paminklą 
pastatė už visuomenės lėšas. 
Paminklas išliko ir karo metu. 
Tik 1957 m. prie jo buvo 
pridėtas A. Dimžlio skulptūrinis 
bareljefas ,,1863 metų 
sukilėliai". Uolius valdininkus 
gąsdino paminklo priekyje 
esančios metalinės plokštės su 
žodžiais apie laisvę ir Lietuvą. 
Jos buvo nuplėštos. Sunaikintos 
buvo ir iškaltos nužudytų 
sukilėlių pavardės. Buvo 
užmūryti Gedimino stulpai, net 
dobilo lapą sunaikino ir nuėmė 
kryžių. Visi tie dalykai buvo 
išsaugoti ir dabar grąžinti. Pa
minklas vėl įgauna autentišką 
išvaizdą. Šiauliečiai rengiasi 
didelėms iškilmėms — paminėti 
1863 m. sukilimo 125-sias 
metines. 

Prezidentas ir Kongresas 
pasirašė susitarimą 

Laisvės kovotojams tik humanitarinė 
parama 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Žemaičių dailininkų paro
da, rengiama Klaipėdos parodų 
rūmuose, numatoma atidaryti 
rugsėjo 1 d. Paskutinė tokia 
paroda buvo 1938 m. Telšiuose. 
J au pažadėjo dalyvauti bent 
šimtas dailininkų. Kviečiami ir 
viso pasaulio žemaičiai 
dailininkai įsijungti. Šią že
maičių dailininkų parodą ėmėsi 
surengti dailininkai A. Švažas 
ir A. Stasiulevičius. Mažei
kiuose jau vyksta to krašto dai
lininkų paroda, kurioje dalyvau
ja ir P. Gailius iš Prancūzijos, A. 
Dargis iš Vak. Vokietijos ir K. 
Zapkus iš JAV. 

— Plungės rajone Rekašiaus 
kolūkio pensininkai gauna 
didesnes pensijas nuo 20 iki 30 
rublių. To kolūkio pirmininkas 
Talvaldas Ikvildas sako, jog 
„Tie keletas tūkstančių rublių, 
kai pelnas skaičiuojamas jau 
šimtais tūkstančių, ūkio eko
nomikai neatsilieps, o žmonėms 
tai bus nemažas priedas prie 
kuklios pensijos". 

— Lietuvos kinų studijos su
kurtas Kristijono Donelaičio 
dokumentinis filmas susilaukė 
didelio dėmesio. „Kaip draugas 
jūsų pažįstams" filmo scenari
jaus autorius yra režisierius V. 
Imbrasas, jo operatorius A. 
Blyža. 

— Rokišky je baigėsi 
tradicinis teatrų festivalis 
,,Vaidiname žemdirbiams". 
Tūkstančiai sekė spektaklius. 
Didysis prizas paskirtas Valsty
biniam akademiniam dramos 
teatrui už V. Kukulo ir R. 
Tumino spektaklį „Čia nebus 
mirties". Žiūrovų prizas įteiktas 
Panevėžio dramos teatrui už A. 
Vienuolio dramą „Prieblando
je", kurį režisavo J. Miltinis. 

— Gintauto Abar iaus vado
vaujamas džiazo kvartetas iš 
Lietuvos sėkmingai gastroliavo 
Ispanijoje. Koncertų progra
mose originaliai interpretavo ne 
tik žinomus pasaulinės muzikos 
kūrinius, bet ir savo kūrinius. 
Bilbao mieste grojo festivalyje 
„Solidarumas su Armėnija", o 
taip pat koncertavo Madride, 
Barcelonoje ir kituose miestuose. 

— Lietuvos televizija pa
ruošė filmą apie karaimų gyve
nimą Lietuvoje nuo Vytauto 
Didžiojo laikų. Ten daug esama 
romantikos, nusivylimo ir at
gimimo. „Darbas padarytas su 
grauduliu ir meile dėl mūsų 
kultūros dabartinės padėties", 
dėkingai atsiliepia Karaimų 
kultūros draugijos pirmininkė 
Halina Kobeckaitė. 

VVashingtonas. — Prez. 
Busho administracijos parei
gūnai ir Kongreso vadai susi
tarė Nikaragvos klausimu 
laikytis vieningos politikos. Šie 
pasitarimai užtruko dvi 
savaites. Tai pirmas atvejis, kai 
Amerika sandinistų atžvilgiu 
sutarė pirmiau išmėginti diplo
matinius kelius ir per tą laiką 
teikti humanitarinę pagalbą 
Contrams kas mėnesį skiriant 
po 4.5 mil. dolerių iki kol bus 
pravesti laisvi rinkimai Nika
ragvoje, kaip yra pažadėjęs 
sandinistų prez. Daniel Ortega. 
Tie rinkimai turi įvykti 1990 m. 
vasario mėnesį. 

Tai „džentelmeniškas susi
tarimas", kuriame dalyvavo 
keturi Kongreso komitetai. 
Karinė parama daugiau 
nebebus teikiama Nikaragvos 
laisvės kovotojams. Ir tai yra 
aiškus pasisakymas prieš 
buvusią prezidento Reagano 
politiką laimėti kovą kariškai. 

Daugiau teisių Kongresui 
Daugelis vyresniųjų vyriau

sybės pareigūnų mano. kad tuo 
būdu suteikiamos didesnės tei
sės Kongresui dalyvauti 
užsienio politikoje. Padarytas 
susitarimas priskiriamas naujo
jo Valstybės departamento 
sekretoriaus James Baker III 
nuopelnams. Ta proga prez. Bu-
shas pasakė: „Mes nereika
laujame teisės įsakyti, kokia 
turi būti Nikaragvos politika. 
Tą turi padaryti Nikaragvos 
žmonės". Kongresmenas David 
Bonior iš Michigan, demokratų 
pirmininkas Centro Amerikos 
reikalams, sako, kad tai 
radikalus posūkis į kitą pusę 
nuo buvusios administracijos, o 
Atstovų rūmų speakeris Jim 
VVright pasakė, kad tai yra 
„Taikos programa, bet ne karo 
programa". 

ValsLyl>es departamento sekretorius 
James Baker III spaudos konferenci
jos metu. 

Veto teisė 
Šis susitarimas suteikt- galią 

tiems keturiems komitetams ve- George 
tuoti pagalbos teikimą Nikarag- Foley. 
vos Contrams, jei jie pažeis 
taikos pastangas, nesilaikydami 
Centro Amerikos prezidentų 

susitarimo. Apie padarytą 
susitarimą pranešė pats prez. 
Bushas, šalia jo stovint Vals
tybės departamento sekretoriui 
James Baker III ir respublikonų 
bei demokratų Kongreso vadams. 
,,Mes pas i rašėme šiandien 
Kabineto posėdžių kambaryje 
abipusį sus i ta r imą Centro 
Amerikos a tžv i lg iu , kuris 
plačiai a p t a r i a Amerikos 
politiką tame regione. Mes sie
kiame tų pačių tiklsų, kaip ir 
Centrinės Amerikos gyventojai 
— demokratijos, saugumo ir 
taikos". 

Iš padaryto susitarimo aiš
kėja, kokiu būdu Valstybės 
sekretorius ves savo užsienio 
politiką. Jis remsis daugiau 
praktiškais išskaičiavimais Wa-
shingtone, negu ideologiniais 
tikslais, kaip kad buvo pas 
Reaganą. Ir tai kartu yra ir at
sakymas Bakerio kritikams, 
kurie kaltino jį einant per daug 
lėtai užsienio reikalų tvarkyme. 
Kad gautų demokratų pritari
mą, Bushas ir Bakeris suteikė 
nebūtą galią Kongreso vadams 
patikrinti vyriausybės spren
dimus iki sekančių metų vasa
rio mėnesio, kol Nikaragvoje 
įvyks rinkimai. 

Bushas kre ipės i į sovietus 
Dabartinė parama laisvės ko

votojams baigiasi šį penkta
dienį. Kongreso vadai pažadėjo 
prezidentui greitai apsvarstyti 
naujos paramos klausimus, 
priimti naują įstatymą, kuris 
bus prezidento irgi greitai 
pasirašytas. 

Prez. Bushas taip pat viešai 
pasakė, jog Sovietų Sąjunga ir 
Kuba privalo tuoj sustabdyti 
savo teikiama karinę pagalbą 
Nikaragvos sandinistams. Bal
tieji rūmai pažadėjo reguliariai 
informuoti Kongreso vadus, 
kokia pažanga bus padaryta 
diplomatiniais kanalais. O šiuo 
metu prezidentas turės gauti tų 
keturių komi t e tų r a š t u s , 
kuriais jie pri tars bet kokios 
paramos pasiuntimui Contras 
vyrams Hondūre. James Baker 
taip pat pripažino, kad Reagano 
politika C e n t r o Amer ikos 
atžvilgiu nepasisekė. „Tada 
būdavo vyriausybė eina į viena 
pusę, o įstatymų leidėjai į kita 
pusę". Jis mano, kad dabar 
Nikaragvos karas bus baigtas. 
Vyriausybė daugiau nebeprašy
sianti skirti pinigų Contras 
ginklams. Ypač speakeris .Jim 
VVright pareiškė savo didelį 
pasitenkinimą padarytu susi
tarimu. Susitarimas laiško for
moje buvo pasirašytas prezi
dento Busho. Jį taip pat pasi
rašė Atstovu rūmu speakeris 
Jim VVright, Kongreso vadai 
Robert Michel , Bob Dole, 

Mitchell ir Thomas 

— Kernavei, senajai Lietuvos 
sostinei atstatyti pagal ar
cheologinius tyrinėjimų 
duomenis, renkamos lėšos, 
kurių jau surinkta 11,944 
rubliai Kernavės programai 
įgyvendinti sudaryta konsulta
cinė komisija, kuriai vadovau
ja universiteto dėstytojas A. 
Luchtanas. 

KALENDORIUS 
Kovo 28 d.: Sikstas, File-

monas, Girmantė, Kariaunas, 
Vilgaile. Odeta. Rimkantas. 

Kovo 29 d.: Ber to ldas . 
Almante. Kernius, Manvydas, 
Basakizijus. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule teka 5:43, leidžiasi 6:10 
Temperatūra dieną 67 1., 

naktį 45. 



DRAUGAS, antradienis, 1989 m. kovo mėn. 28 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IK SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago, IL 60529 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

VELYKIŠKAS 
PRISIKĖLIMAS PEPTINIŲ 

ŽAIZDŲ GYDYMUI 
Klausimas. Mano brolis Kau

ne jau seniai serga dvylikapirš
tės žarnos žaizda. Čia gydytojai 
ją vadina peptine žaizda (nuo 
skrandžio sunkoje esančio, 
baltymus virškinančio enzimo 
pepsino, kuris turi įtakos žaiz
dų atsiradimui; parankumo 
dėlei, žaizdos skrandyje ir 
dvylikapirštėje žarnoje 
vadinamos peptinėmis žaiz
domis — J. Ad.). Ji sugyja, o po 
kiek laiko vėl tas pats. Jis rūko; 
prašiau, kad mestų, o jis tik su
mažino. Gydytojai jau baigia ne
tekti kantrybės su juo. Aš čia 
dabar Chicagoje slaugau vieną 
senelį kol kas. Ką netrukus iš
vykdama aš jam galiu parvežti: 
patarimą, vaistus. Turėkit 
Tamsta užtenkamai noro, kant
rybės jam padėti, už ką aš bū
siu dėkinga visados. 

Atsakymas. Nėra ir nebus 
tikros pagalbos rūkančiam žaiz-
dininkui. Jis priklauso prie 
didelės grupės įvairiopų 
asmenybe paliegėlių: narkoma
nų, girtaujančiųjų, persival-
gančiųjų, neapšvietoje pasi
tenkinančiųjų, tinginių, ištvir
kėlių ir apsileidėlių kūno, pro
to ir nusiteikimų puoselėjime. 
Nežiūrint to, jis turi savyje jė
gos liautis — tik tegul ją, Tams
tos skatinamas, panaudoja. 

Dėl to sunegalavimo ten nei 
partija rūpinsis, nei kolūkio ve
dėjas graudensis — jis tik vienas 
kentės ir saviškius vargins. Cia 
ir išryškėja svarba nepradėjimo 
rūkyti: visų pareiga yra nuo 
mažens vaiką užimti jo am
žiui ir polinkiams atitinkan
čia kūrybinga veikla, apsi
einant be baudimo ir be perdė
tų pagyrų. Tinkamas auklė
jimas ir sveika aplinka yra du 
svarbiausi dalykai, žmogų 
apsaugantys nuo pražūtingų 
įpročių. Dabar, aišku, reikia 
lenkti kreivą medį — darbas la
bai sunkus, bet galimas. 

Mat. net ir didžiausi prasikal
tėliai turi savo asmenybėje kris
lelį gėrio, kuris kaip pelenuose 
prigesusi žarija, gali atsigauti, 
reikiamai papūtus, pelenus 
nuvalius, tinkamai paskatai 
atsiradus. 

Kiekviena kelionė prasideda 
pirmu žingsniu. Prileiskim, kad 
jis netrukus mes rūkęs — žengs 
pirmą žingsnį pradėdamas ilgą, 
dvylikapirštėje žarnoje atkak
lios peptinės žaizdos gydymo ir 
jos nepasikartojimo kelionę. 

Kas tada darytina šiame 
reikale jam ir Tamstai ir vi
siems su juo susiduriantiems (jie 
irgi turi nerūkyti, nes kvėpa
vimas tabako dūmų lygiai pa
vojingas kaip ir pats rūkymas). 
Štai kaip reikia tos žaizdos 
reikalu orientuotis. 

Natūraliai sveikas 
gyvenimas padeda 
užlaikyti sveikatą 

Mes žalojames persivalgymu 
ir persi3vaiginimu. Štai kaip 
tvarkosi orientališkai iš
mintingi žmones. Jie gula 9-9:30 
v. vakare ir keliasi 4:30-5 v.r. ir 
pavaikščioja kasdien po mylią. 
Pusryčiams jie geria pieną, 
daug tyro vandens ir kasdien 
valgo didindami ir mažindami 
migdolų 'almond) branduolius: 
vieną diena vieną branduolį, 
kitą dieną jau du, trečią — tris... 
ir taip iki 7 Po to, po vieną ma
žindami kasdien iki vieno per 
dieną Ir vel tas pats iš pradžios 
Tai lyg vaistas. 

Pietums jie valgo veršieną ir 
jos sriubą su gausiu kiekiu sezo
ninių daržovių bei vaisių. Vaka
rienei — žuvis, daržovės, jų 
sunkos. Jie nevartoja jokių nuo
dų, nerūko, negirtauja, apsieina 
be pepsų ir džiaugiasi žavinga 
sveikata. 

Palyginkime mūsų suval
gomą ir išgeriamą maistą ir 
pamatysime, kaip toli esame 
nuo sveiko valgio ir gėrimo. 
Juos tokia mityba ir toks el
gesys gyvenime labai ilgai 
užlaiko sveikais, protingais ir 
energingais, pajėgiančiais ir ki
tiems padėti. 

Šį pavyzdį prieš akis turė
dami, skaitydamiesi su dabar
tinės medicinos nurodymais 
valgyje, prisitaikydami prie 
savo aplinkybių, ir mes galime 
žilos senatvės sulaukti, nebū
dami našta nei sau, nei artimui. 

Škotijos gydytojas d i rbąs Ninevvells 
ligoninėje K. G. VVormsley mediciniš
koje spaudoje tvir t ina, kad t r u m p a s 
g y d y m a s p e p t i n i ų žaizdų y r a 
bevert is . 

Veteranų Administracijos ligoninėje, 
Hines, 111., dirbąs gydytojas S tephen 
J . Sontag tvirt ina, k a d būtinai r e ik ia 
mesti rūk ius , norint sugydyti pept ine 
žaizdą. 

Tvarkymasis asmenybe 
gerina sveikatingumą 

Tvarkykimės visose srityse, 
įskaitant ir nemedicinišką gyve
nimo pusę — aplinką. Tada me
diciniškieji paliegėliai turės 
jiems sektiną pavyzdį. Šiame 
reikale galėtų talkinti parapijų 
klebonai, elgdamiesi kaip prieš 
2000 metų buvo elgtasi: su 
išsmaluotais virvagaliais vyti 
laukan iš šventyklų visus tuos 
parapiečius, kurie vien lūpomis 
prisimena Dievą, o gyvenime 
liežuviais skriaudžia artimą ir 
jam reikale nepadeda. 

Nuo minėto klebonų elgesio 
neturėtų atsilikti ir rūkantiems 
pacientams atsidavusieji 
gydytojai. Visi jie žino, kad tol, 
kol ligonis rūko, jo peptinių 
(skrandžio ir dvylikapirštės 
žarnos) žaizdų gydymas yra be
vertis. Tokio asmens žaizdos 
sunkiai gyja, o sugijusios grei
tai vėl atsiveria. Svarbiausias 
gydytojo darbas šiame reikale 
yra apsaugojimas nuo tokios 
žaizdos pasikartojimo, nes 
pirmą kartą atsivėrusi tokia 
žaizda ir be gydymo, be dakta
ro pagalbos, gali savaime 
sugyti. 

Todėl, norėdamas gero savo 
pacientui, gydytojas turi padėti 
jam mesti rūkymą. Po antro 
vizito nė vieno vis rūkančiojo 
žaizdininko gydytojas neturėtų 
toliau gydyti, jis turėtų patarti 
pacientui susirasti kitą 
gydytoją, nes, tikrovėje, tokiam 
pacientui nepadeda jo žaizdos 

atsikratyti, nes kitaip žmogaus 
sveikatos žalojimas tebesitęsia. 
Ir dar nesusirgusieji dabar 
meskime rūkę: tuomi duosime 
kitiems gerą pavyzdį ir gelbė-
sime artimą nuo tikrai didžios 
nelaimės. 

Peptine žaizdą reikia greitai 
užgydyti, nes kitaip ar tėja 

komplikacijos 

Minėtas sveikon pusėn pa
ciento gyvenimo linijos pa
kreipimas yra labai svarbus, 
nes ilgai nesugydoma žaizda ar
tina net šešeriopas komplika
cijas (kai kurios jų gali būti mir
tinos): 1. Žaizdos kraujavimas, 
2. Jos prakiurimas, 3. Jos sugi-
jimas randu, kuris trukdo mais
tui tolyn praei t i , 4. Jos 
skausmingumas, 5. Jos pasikar
tojimas ir 6. Vėžio išsivystymas 
joje. 

Visoms šioms negerovėms iš
vengti, gydytojo svarbiausias 
tikslas yra daryti viską, kad 
žaizda nepasikartotų, o šio 
tikslo jis siekia dviem priemo
nėmis: chirurgija ir gydymu 
vaistais. Chirurginiu būdu 
gydytojas išpjauna tas žaizdas 
(pacientui paliovus rūkyti). 
Tada visam laikui atsikratoma 
žaizdos, su sąlyga, kad pacien
tas visam laikui pakeičia savo 
gyvenimo liniją sveikesne. 
Kitaip, ir po operacijos atsiras 
žaizdos kitoje vietoje. Pacientui 
susitvarkius ir žaizdą išope
ravus galima t ikėt is 90% 
galimybės pagijimo ir žaizdos 
nepasikartojimo. 

Lygiai sėkmingas dabar yra 

visą — labai ilgą laiką, nors pa
cientas ir visai gerai jaustųsi, 
jokių nusiskundimų neturėtų ir 
gastroskopiškai ar rentgenolo
giškai patikrinus, žaizda būtų 
užgijusi. Kitaip elgiantis, kartą 
užgijusi žaizda pasikartoja nuo 
50% iki 90%. 

Čia ir padaroma klaida tiek 
tūlo gydytojo, tiek kai kurio 
gydomojo: vaistais gydymo nu
t raukimas, žaizdai sugijus. 
Niekada tokios klaidos — tiesiog 
mirtinos mediciniškos nuo
dėmės — nepadarykime nei pa
cientai, nei gydytojai. Už t a i 
bent vieną tabletę ant nakties 
prieš einant gulti žaizdininkas 
turi imti gydytojo prirašyto 
vaisto neribotą laiką ir nė vieną 
nak t į n e n u t r a u k t i tok io 
gydymosi. 

Tik taip elgiantis bus išvengta 
žaizdos pasikartojimo. Toks 
elgesys prilygsta žaizdos opera
cijai, kuri po jos irgi nesikartoja, 
jei ligonis nerūko, nesijaudina 
ir skrandžio neerzina kava, ca-
feino turinčiomis kolomis, svai
galais, maisto nesukramtymu ir 
keptais bei rūkytais aštrumais. 

Žaizda skrandyje y r a ki tokia 
Atsimintina, kad lietuvis tur i 

skirti peptine žaizdą skrandyje 
(ji gali būti vėžinė) nuo tokios 
žaizdos dvylikapirštėje žarnoje 
(duodenum) — pastarosios be
veik niekada nevirsta vėži
nėmis. Todėl turint skrandyje 
žaizdą reikia ją kuo greičiausiai 
užgydyti ir išvengti jos pasikar
tojimo. O ji, minėtai ilgai vais
to nakčiai neimant, kartojasi 
nuo 50% iki 90%. 

Dar vienas dabar dažnai aplei
džiamas dalykas: skrandžio 
žaizda yra surandama rentgenu 
ar gastroskopu. Tada daroma 
biopsija — sugnybiama maža 
dalis žaizdos ir tiriama po mik
roskopu. Dabar k i e k v i e n a 
skrandyje žaizda taip tiriama. 
Kas taip nedarydamas mėgina 
skrandyje žaizdą gydyti, tas turi 
eiti kalėjiman ir iš jo tol neišei
t i , kol pris ieks minė ta i 
gastroskopuoti ir tirti visas 
skrandyje peptinės žaizdas. 

Šioje srityje pasitaiko ir mūsų 
tarpe apsileidimų: paliekant ras
tą žaizdą skrandyje Dievo malo
nei, susilaukiam, kad pacientas 
ateina su vėžiu, jau po visą 
kūną išsiplėtusiu. Tada, aišku, 
jokios pagalbos nebėra. Užtat 
turime kuo greičiausiai sugriau
t i tą geležinę sieną besi-
randančią tarp medicinos da
bartinio pajėgumo ir skrandyje 
žaizdą turinčio lietuvio tinkamo 
nesigydymo. Visi , t u r in tys 
gydytojų diagnozuotą skran
džio žaizdą, būtinai gydykitės 
ten , kur specialistas t i r i a 
gastroskopu ir žaizdos biopsijos 
daromos net pakartotinai, kol 
skrandyje žaizda visai sugyja. 
Tik taip bus išvengta minėtos 
nelaimės, nes anksti operuotas 
vėžys duoda gerų vilčių, kad bus 
išnaikintas. 

gydyme net "ir brangios, spe- • * ? * * * • * gydymas dabarti-
cialiai rūkoriui skirtos tabletės. 
Tokio vaisto fabrikantai mėgina 
įtikinti gydytojus, būk jos talki
nančios net ir rūkorių žaizdoms 
užgyti; žinoma, apie pasikar
tojimą tokių žaizdų fabrikantai 
nekalba. Tegul rūkorius su
randa kitą gydytoją, kai po gero 
apžiūrėjimo ir nurodymo, kas 
darytina žaizdos sugijimui ir 
nepasikartojimui pirmo gydyto
jo kabinete, pacientas antram 
vizitui atėjęs vis dar teberūkąs. 

Tas antrasis gydytojas tegul 
elgiasi kaip ir pirmasis. Tai bus 
neatstūmimas paciento, o jo 
skatinimas mesti rūkius ir 
priimti veiksmingą gydymą. O 
be tokio paciento gyvenimo lini
jos ištiesinimo nėra, nebuvo ir 
negali būti peptinės žaizdos 
nepasikartojančio sugijimo. Tą 
visi įsidėmėkime, tiek sveikieji, 
tiek žaizdininkai. 

Nikotinui įprotis yra labai 
stiprus, bet vis vien kiekvienas 
turi dėti visas pastangas jo 

niais vaistais: irgi susilaukiama 
90% galimybės žaizdai užgijus 
nepasikartoti. Toks gėris pa
siekiamas su viena sąlyga: ligo
nis turi vaistus naudoti 
nuolatos — neribotą laiką. Tik 

Kada pept ine žaizda 
operuojama? 

Peptine žaizda operuojama, 
kai 1. nesustabdomai kraujuoja, 
2. kai praėjimas iš skrandžio 
užsidaro dėl rando ir nepa
vyksta jo išplėsti zondais, 3. kai 
žaizda skrandyje pasirodė 

tas gydymo neribotumas ir yra vėžinė, 4. kai atkakli žaizda net 
velykinis tokių žaizdų gydymui ir geriausiai gydytojui gydant ir 
prisikėlimas. pacientui nurodymus vykdant 

Didžiausias sunkumas minėtų negyja ar užgijus netrukus -
žaizdų gydyme yra tūlo gydyto- P i rmU trijų mėnesių laikotarpy-
jo ir beveik kiekvieno paciento Je vėl atsiranda (nedidelis pro-
apsileidimas: nenaudojimas centas tokių), 5. kai būna 
vaistų, nuolat — neribotai. O 
vaistų naudojimas yra būtinas 
net skausmams pranykus ar 
žaizdai užgijus. Taip ir nei per 
aguonos grūdą kitaip! 

Čia ir prieiname, kur šuo 
pakastas — kodėl Tamstos brolis 
nesusitvarko su savomis žaiz
domis, nes jis nesigydo pagal da
bartinės medicinos reikalavimą. 
O tas reikalavimas yra štai 
koks: kartą pradėjus peptine 
žaizdą vaistais gydyti, reikia 
juos imti reikiamomis dozėmis 

nepakeliami skausmai. 
Tokios žaizdos, ka ip jau 

žinome, reikalauja chroniško 
gydymo ir vis vien, užgijusios 
kartais vėl kartojasi. Tada gali 
prireikti tokias žaizdas operuo
ti. 

Peptine žaizda nėra kaip 
plaučių uždegimas: davei anti
biotikų ir per savaitę, kitą jo 
nėra. Su minėta žaizda reikia 
chroniškai ilgai kovoti vaistais. 
Tik tada jos kartą užgijusios 
nepasikartoja net 90%. 

Kaip pept ine žaizda 
gydoma vaistais? 

Yra ketveriopi vaistai, kurie 
yra patikimi peptinių žaizdų 
gydymui (jų kitų gyva gausybė 
mestini šalin, nors ir garsinami 
per radiją ir per televiziją). 
Patikimiausi iš šių keturių yra 
jau tuziną metų žinomas 
cimetidine (Tagamet) ir pus
tuzinį metų vartojamas Rani
tidine. Vaistų prieš rūgštis irgi 
gausybė. Pagaliau dvylikapirš
tės žarnos žaizdas gerai gydo net 
ir rūkoriams siūlomas vaistas 
sucralfalte (Carafate) — table
tės. 

Mūsiškiui patartina rytą ei
nant gulti naudoti po vieną 
tabletę Tagamet (300 mg), 
tačiau jis senesniam gali sukelti 
galvos sukimąsi. Kai sugys žaiz
da, naudoti po vieną tabletę ei
nant gulti Ranitidine, 150 mg, 
per labai ilgą laiką. Šis vaistas 
yra brangesnis (60 tablečių, 150 
mg, 77.20 dol; Tagamet: 60 
tablečių, 300 mg, 61.50 dol). 

Nuo rūgščių (sakysim, Riopan 
Plus-2), skystis prieš rūgštis ir 
dujas, imamas valandą po 
valgio ir einant gulti, kol žaiz
da sugyja. Tai du vaistai naudo
jami žaizdų gydymui: Tagamet 
ir prieš rūgštis mažiausiai per 
šešias savaites. O sugijus, neri
botą laiką naudoti Ranitidine. 
Dar iki šiol nežinoma tokių žaiz
dų priežastis, todėl iki šiol jų 
gydymas yra pagal simptomus. 

Taigi, švieskimės ir savo 
gyvenimo liniją tiesinkime: kito 
kelio į peptinių žaizdų gydymą 
nėra. Šias žinias Tamsta per-

Lietuviai Floridoje 

St. Petersburtg, FL 
KONCERTAI 

Kul tūr in ių renginių ne
trūksta: minėjimai, koncertai, 
kiti įvairūs klubo bei orga
nizacijų pasirodymai eina 
vienas po kito, — tik suspėk 
lakstyti į visus. 

Štai prieš akis net 2 įdomūs 
renginiai: balandžio 1 d. Lie
tuvių klubo choro koncertas ir 
balandžio 5 d. solistės Nelės ir 
muz. Arvydo Paltinų koncertas. 
Abu šie koncertai įvyks St. 
Petersburgo Lietuvių klubo 
salėje. 

Lietuvių klubo choras, veikiąs 
St. Petersburge nuo 1958 m., 
savo eilėse turi 50 choristų, in
tensyviai dirbdamas, yra paruo
šęs eilę dainų t ir koncerte 
išgirsime net ir pačias naujau
sias dainas, sukurtas Lietuvoje 
jaunosios kartos kompozitorių. 
Dainas palydės Bay Area 
Chamber Strings orkestras. 
Chorui ir orkestrui diriguoja 
nenuilstantis dainai ir muzikai 
pasišventęs muz. Petras Ar-
monas. Koncerte solo partijas 
atliks choro solistai Ona Armo-
nienė, Stasys Citvaras ir Alek
sas Kusinskis. Visais choro 
reikalais nuoširdžiai rūpinasi 
naujasis choro pirm. Henrikas 
Gineitis. 

Balandžio 5 d. vėl išgirsime 
kitą įdomų koncertą, — tai bus 
solistės Nelės ir muz. Arvydo 
Paltinų, svečių iš Vokietijos, 
pasirodymas. Šį koncertą ruošia 
JAV LB St. Petersburgo apygar
dos valdyba, kurios pirmininkas 
y ra Povilas Jančauskas. 
Paltinai praneša, jog šiam 
koncertui yra paruošę visiškai 
naują lietuvišką dainų prog
ramą. Taigi bus įdomu išgirsti. 
Paltinai dar taip neseniai iš 
Lietuvos ir jų dainos tikrai 
suskambės atgimstančios Lietu
vos dvasia. Paltinus St. Peters
burge jų viešnagės metu, kaip 
ir anksčiau, globos Elenutė 
Bacevičienė. 

Abu minėti koncertai yra skir
tingo pobūdžio, įdomūs ir 
rengėjai tikisijog vietos ir 
apylinkės lietuviai juose gausiai 
dalyvaus. Po koncertų visi bus 
pavaišinti kavute. 

St. Vsk. 
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duok savo broliui ir nuvežk jam 
vaistų. Tarkis su savu gydyto
ju. Jei niekas neišeis, Lietuvio 
Sodybos ambulatorija galės 
tarpininkauti. 

DR. L I N A S A . S I D R Y S 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Straat 
Susitarimui: treč., ketv., šešt. 

436-5566 

DAUGIAU DARBŲ 

JAV vidurvakariuose ūkinis 
gyvenimas atsigauna ir numa
toma, kad bus lengviau gauti 
tarnybas. 

DR. ŽIBUTĖ 7APARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

Ak l i , , LICOS t H I R L R l . U A 
166 List Superior. Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
1*1. - 337-1285 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai. 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIU LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. LU 9-0346; Raz. PR 9-5833 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42SS W. 63rd St 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. tai. 471-3300; raz. 442-6297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

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

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. Tai. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr.. ketv. ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St.. Chicago. IL 
Tai. 478-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL. 
Tai. 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

Namų 564-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGUA 

6132 S. Kadzle, Chicago, III. 
Tai. 925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

— Ambor Chlropractlc — 
5522 S. WoH Rd. 

WMt9rn Sprinęs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

|ral. kibinėto Ir buto: OLymptc 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Clcaro 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hllls, IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71 st St. r- Tai. 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
158 N. McMgafi Ava., Surta 324 Ir 
583S S. Piriaakl Rd., Chicago, IL 

Tai. 965-2960 (veik.a 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 at Straat 

Kabineto tol. R l 7-1168; 
Raztd. 385-4811 

Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 Wa»t 71 m Straat 

Tai. 434-1818 — Raz. 852-0689 
Vai : pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2636 W. 71 st. St., Chicago, M. 
Tai.: 438-0100 

11800 Souttmest Hlgtmay 
Palos Helflhts. M. 60463 

(312)361-0220 (312)361-0222 

Dr. Tumasonio kabinetą i 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 at Straat 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEI BŪTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2656 W. 63rd Straat 

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

KaMnato tai. 776-2680. rt. 448-5549] 

EDMUNDAS VIŽINA8, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 8. Arehar Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 585-7765 

• 



Lietuvių - žydų santykiuose 

BLAIVŪS BALSAI 
Žydai y r a labai seni Lietuvos 

gyventojai, atvykę j Lietuvą 
daugiausia iš pietų ir rytų. 
Visais amžiais jie lošė krašte 
didžiulį vaidmenį, o ir dabar jų 
klausimas aktualus. Rašydami 
apie juos neapsieisime be ka i 
kurių istorinių bei statistinių 
žinių. 

Yra duomenų, kad jau XII a. 
Lietuvoje buvo žydų. Esą Eišiš
kėse žydų kapinėse buvęs rastas 
antkapinis akmuo iš 1171 metų, 
nors istorikas Cackis šį teigimą 
paneigė. Bet jau visiškai t ikra , 
kad kai L.D.K. Gediminas 1323 
m. ir kitomis progomis kvietė 
atvykti į Lietuvą ir įsikurti 
amatininkus, jų skaičiuje buvo 
žydų. Mūsų didieji k u n i 
gaikščiai daugiau ar mažiau 
mėgo žydus, be jų išsiversti 
negalėjo, nes jie buvo geri 
prekybininkai , amat ininkai , 
pinigų skolintojai. Žydai kur-
davosi miestuose, miesteliuose, 
kur jie turėjo savo rajonus, ypač 
teises, kurios dažnais atvejais 
prilygdavo bajorams. 

Carinės Rusijos valdžia per
sekiojo žydus, gerokai apkarpė 
jų teises, draudė gyventi di
džiuosiuose Rusijos miestuose. 
Taigi žydai gyveno daugiau im
perijos pakraščiuose, jų tarpe ir 
Lietuvoje. 1897 m. statistikos 
duomenimis lietuviškose guber
nijose žydai sudarė 39.6^ visų 
miestų bei miestelių gyventojų. 
Jų buvo net 358,501. Vien tiktai 
Vilniuje tada buvo 61,800 žydų, 
taigi 409c. 5 0 ^ miesto amati
ninkų buvo žydai. 

1923 m. surašymo duome
nimis, to meto Lietuvoje žydų 
buvo 153,700 (7.6<7C). 1940 m., 
atgavus Vilniaus krašto dalį, 
Lietuvoje priskaičiuota 240,000 
žydų. Bet II pasaulinio karo 
metu vokiečių naciai sunaikino 
170-190,000 Lietuvos žydų. 
Taigi pokario metais jų skaičius 
labai sumažėjo. 1959 m. Lietu
voje buvo 24,700 žydų, (0.9% 
visų gyventojų), 1979 m. — 
14,700 (0.4%), o 1989 m., dėl 
emigracijos į Izraelį ir į JAV-bes 
teliko 11,500 žydų. Tačiau ir jų 
didžioji dalis nėra čiabuviai Lie
tuvos žydai, o atvažiavę iš kitų 
„broliškų respublikų", ieš
kodami geresnio gyvenimo, 
ramybės. 

* 

O kokie dabar yra Lietuvos 
žydų su lietuviais santykiai? 
Kaip dabartiniai Lietuvos žydai 
galvoja apie jų holocoustą vokiš
kų nacių okupuotoje Lietuvoje? 
Į šį klausimą trumpai atsako 
„Lietuvos tarpnacional inės 
koordinacinės asociacijos" pa
reiškimas, paskelbtas K J T Nr. 
36, 1989. Jį pasirašė Lietuvos 
t a u t i n i ų mažumų atstovai: 
gudai, armėnai, latviai, ukrai
niečiai, mordviai, vokiečiai, 
karaimai, estai ir trijų žydų or
ganizacijų pirmininkai bei at
stovai . Pareiškime pasmer
kiama Lietuvos lenkų bei rusų 
s u k u r t a „ Jed ins tvo" orga
nizacija, kuri „ignoruoja tautų 
teisę į nacionalinį bei valstybinį 
apsisprendimą, tautinių drau
gijų atstovai palaiko vienos — 
lietuvių — valstybinės kalbos 
įgyvendinimą". Pozityvios tau
tinės mažumos remia Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdį. Tačiau po 
minėtu pareiškimu nėra Lie
tuvos rusų - lenkų organizacijų 
atstovų parašų. 

„Liter. ir menas'* (Nr. 10, 
1989.III.4) paskelbė pasikalbė
jimą su dabartiniu Lietuvos 
žydų kultūros draugijos pirmi
ninku Emanueliu Zingeriu. Tai 
nesenas vyras, lituanistas. Štai 
kai kurios jo mintys. 

„Prieš karą žydai Lietuvoje 
buvo tarsi valstybe valstybėje. 
J i e a t s i d ū r ė palankioje 
kultūrinėje užuovėjoje, niekas į 
jų vidaus gyvenimą nesikišo. Jų 
neveikė asimiliaciniai procesai, 
kaip kaimyninėse šalyse. Per 20 
metų sutvirtėjo žydų kalbos nor

mos, vadinasi, kul tūros medis 
augo. Veikė žydų ligoninės, 
darželiai, mokyklos, s tudentų 
organizaci jos" . K a i p ž in ia , 
nepriklausoma Lietuva žydų 
teisių nesiaurino, nevaržė. Žy
dai turėjo tokias pačias teises, 
kaip ir l ietuviai . K u r i a n t i s 
nepriklausomai Lie tuvai , j ie 
daug padėjo. Didelis jų įnašas 
a ts ta tant pramonę, prekybą, 
amatus . Ir laisvės kovose daly
vavo žydai. Kurį laiką Lietuvos 
vyriausybėje buvo minis ter is 
žydų reikalams. 1937 m. duome
nimis, 42.7% Lietuvos gydytojų 
buvo žydai. Daugelio fabrikų bei 
įmonių, prekybinių verslovių 
savininkai buvo žydai . Buvo 
gaus i žydų s p a u d a , k n y g ų 
l e idyk los , ve ikė e i l ė eko
nominių, kul tūr in ių , sporto or
ganizacijų. Aukštos ios žydų 
teologinės mokyklos garsėjo 
visame pasaulyje. 

PAKELIUI Į TEISINĘ VALSTYBĘ 

Bet ne vien tik vokiškai na
c i š k a s ho locous ta s n a i k i n o 
žydus ir jų institucijas. Apie ta i 
tekalba E. Zingeris: „Pirmai
siais pokario metais ruseno k a i 
kurie žydų kultūros židiniai, kaip 
anta i Valstybinis žydų muziejus 
(uždarytas 1949 m.), karo naš
laičius pr iglaudusi prieglau
da, keli vaikų darželiai Vilniu
je ir Kaune . K o ne į s t engė 
padaryti h i t ler inė okupacija, 
1949-1952 m. pabaigė S ta l inas 
ir jo aplinka: visoje Lietuvoje 
neliko nė menkiausios veikian
čios žydų kultūros institucijos". 

Lietuvos žydų vadovas susto
j a ir prie labai opaus žydu naiki
n imo nacių okupacijos klau
simo. Šia proga p r i s imink ime , 
k a d 1947.IV.22-23 Muenchene 
įvyko Amer. zonoje a t s i radus ių 
Lietuvos žydų l ikučių suvažia
vimas, kur i am vadovavo buv. 
žydų dienraščio K a u n e „Idische 
Stimme" redaktorius Rubinštei-
nas . Tada jie paskelbė rezoliu
ciją, kad už Lietuvos žydų žudy
n e s yra a t sak inga visa l ietuvių 
tau ta , visi jos gyventojų sluoks
niai , inteligentiją, valdininkiją, 
ūk in inkus , da rb in inkus įskai
t an t . Atrodo, kad šis nu t a r imas 
(paskelbtas žydų la ikraš tyje 
„Unser Weg" 1947 m. liepos 
mėnesį), buvo sovietų agentų 
inspiruotas, nes t a d a kaip t ik jų 
divizijos naikino Lietuvos par
tizanus. Bet E. Zingerio (tikė
kime ir ki tų Lietuvos žydų) nuo
monė šiuo klausimu kitokia. Te
kalba j i s pats: „Ne lietuvių 
t au ta žudė žydus, i r ne žydų 
tau ta vežė l ie tuvius į Sibirą. 
Žinoma, bendroji nuostata neat
palaiduoja nuo asmeninio kaltės 
už savo tautos jausmo. Nebe
galime gyventi stereotipų nar
ve, kuriame gyvena dalis Ame
rikos lietuvių ir , be abejo, dalis 
žydų visuomenės.. . Mūsų užda
vinys — ne pavi ršu t in iška vie
nybė su lietuvių tau ta , orientuo
jantis į aktual ią situaciją, bet 
skausmingas istorinio kelio į-
vertinimas, į s ik lausymas į tai , 
ką gera mums davė Lietuvos 
žemė". Toliau E. Zingeris ra
gina žydus eiti „ k a r t u su Lietu
va". 

L.P. sąjūdis y r a s u d a r ę s 
palankias sąlygas žydų taut inės 
mažumos ku l tū r a i Lietuvoje 
tarpti. A tkur tas žydų kul tūros 
muziejus, sutelkta didelė jų raš
tijos biblioteka, sudaromos sąly
gos atgauti išlikusias sinagogas, 
ruoš iamos žydų d a i l i n i n k ų 
darbų parodos, švenčiamos jų 
šventės, a t k u r t a s „ M a k a b i " 
sporto klubas, organizacijos, 
ruošiamasi statyti žydų aukoms 
paminklus. Ir lietuviškoje spau
doje uo l ia i r e i š k i a s i žydų 
rašytojai, žurnal is ta i . Lietuvių 
— žydų santykių reikalu pasi
girsta vis daugiau blaivių balsų. 
Taigi ats tatomi tokie ryšiai, 
kokie buvo nepriklausomybės 
metais. , , 

b . kv. 

Neseniai TV 7 kana lo Peter 
Jennings programoje buvo paro
dytos Budapešte vykusios de
monstracijos, kur ių dalyviai 
reikalavo išvesti iš Vengrijos 
teritorijos Sovietų kar inius dali
nius, leisti tau ta i pilną nepri
klausomybę ir bū t i neut ra l ia 
šalimi. 

P a n a š a u s tikslo siekia Lietu
va ir kitos Pabaltijo tau tos . Jų 
galut inis siekimas — nepri
klausomybė demilitarizuotoje 
zonoje. Atrodo, kad Maskvą iš
gąsdino Vasario 16 švenčiant 
K a u n e pr ie atstatyto Laisvės 
p a m i n k l o Sąjūdžio t a r y b o s 
na r ių pr iesaika, kurioje jie 
pareiškė, kad Lietuva tu r in t i 
būt i tokia, „kokios norės jos 
žmonės. Mūsų t ikslas — laisva 
Lietuva. Mūsų likimas — Lietu
va. Tepadeda mums Dievas ir 
v i so pa sau l i o geros va l ios 
žmonės". Iškilmingai skambėjo 
šie priesaikos žodžiai. 

N e i š v e n g i a m a s konfl iktas 

Žurna l i s tas Alexander Ame-
risov „Los Angeles Herald Ex-
amine r" kovo 12 d. rašo, kad 
paskut inės vasario dvi savaitės 
rodo, jog kova su Maskva yra 
neišvengiama, nes Sąjūdis ruo
šia referendumą a t s ik laus t i 
Lietuvos piliečius, ar j ie nori 
pasilikti Sovietų Sąjungoje ar iš 
jos pasitraukti. Demonstracijos 
parodė, k a d žmonės nori pilnos 
nep r ik l ausomybės . Sąjūdžio 
pirm. prof. V. Landsbergis barė 
tuos, kurie reiškė abejonių, kaip 
reikės gyventi a ts iskyrus nuo 
Sovietų Sąjungos. Jis pareiškė, 
k a d Lietuva nesut iks pasiten
k in t i mažiau negu pi lna nepri
klausomybe. 

Toliau šis žurna l i s tas rašo, 
kad Sąjūdis tu r i 60,000 akty-
vaistų, o komunistų part i ja tik 
25,000 narių. Tačiau trečdalis jų 
e i n a s u Są jūdž iu , v i e n a s 
t rečdal is yra karjer is tai . Taigi 
parti ja gali remtis tik maždaug 
8,000 j a i atsidavusių, iš kurių 
d a u g u m a s y r a ne l ie tuvia i 
(rusai, lenkai ir gal šiek t iek 
žydų). Net ir partijos sekretorius 
A. Brazauskas pareiškė, kad 
būs ima Lietuva sukles tės t ik 
b ū d a m a demokrat iška ir suve
reni . Lietuva be suvereni teto 
y r a be ateities. Suverenumas 
supran tamas t a p rasme, kad 
Lie tuva yra teisinė savarankiš
k a respublika federacijoj su ki
tomis sovietinėmis respubliko
mis. 

Brazauskas p a š a u k t a s į 
Maskvą 

Siame straipsnyje rašoma, 
k a d po Vasario 16 Brazauskas 
b u v o s k u b i a i i š š a u k t a s į 
Maskvą, kur buvo susi t ikęs su 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Politbiuro ideologinės srities 
viršininku Vadim Medvedevu ir 
buvusiu KGB viršininku Vikto
ru Čebrikovu, kur is esąs senos 
linijos komunis tas , panašiai 
kaip Ligačiovas. Brazauskas 
matėsi ir su Garbačiovu, kuris, 
ka ip e ina ka lbos , jį gerai 
i šbaręs . T a d j i s , grįžęs iš 
Maskvos, tuojau sušaukė centro 
k o m i t e t o p l e n u m o posėdį, 
kur iame apkal t ino Sąjūdį, kad 
j i s n e s i l a i k ą s suvažiavimo 
n u s t a t y t ų pozicijų, nes 
reikalavimas nepriklausomybės 
esąs nepr i imt inas . Daug kas 
tikėjosi, k a d Sąjūdis į šį kal
t inimą a t sakys TV programoje 
„ A t g i m i m o B a n g a " , bet 
nelauktai ji buvo iš Sąjūdžio 
at imta. 

Rūpest i s dė l rinkimų 

S t r a i p s n y j e sakoma, je i 
Sąjūdis p a n o r ė t ų i š r ink t i 
daugumą Lietuvai skirtų 42 de
l ega tų į naująją Sovietų 
Sąjungos tarybą Maskvoj, jie 
t ikr iausiai galėtų, nes partija 
negali susilyginti su Sąjūdžiu, 
kurį remia daugumas lietuvių. 
Taigi neabejotina, kad Sąjūdis 
galėtų laimėti daugumą savo 
deputatų teis ingai pravestuose 
r inkimuose. 

Vasario 28 d. Sąjūdžio vadovai 
nusileido, kad jų kandidatai 
nekonkuruos tuose rajonuose, 
ku r iuose i š s ta ty t i pirmasis 
sekretorius P. Brazauskas ir an
tras sekretorius V. Beriozovas ir 
apsiribos iš galimų 42 deputatų 
maždaug 30 vietų. 

Nepriklausomybės kelias 
per Maskvą 

Žurnal is tas Amerisov mano, 
kad Sąjūdžio susirėmimas su 
partija y ra neišvengiamas. Po
litinės nepriklausomybes kelias 
eina per Maskvą, ne per Vaka
rus . Vakara i nepagelbės, kaip 
jie nepadėjo 1956 m. vengrams, 
1968 m. čekoslovakams. Nebent 
pat i Maskva sutiktų suteikti 
nepriklausomybę. ..Jeigu Lietu
va mėgins vienašališkai pasi
t raukti , tai gali būti tik daugiau 
kankin ių" . Taip baigia savo 
straipsnį žurnalistas. 

Lietuvos gyvenimas panašus 
į sūpuokles 

Neseniai gautame iš Lietuvos 
laiške viena pastabi buvusi 
Sibiro t remtinė politinę situ
aciją Lietuvoje prilygina sū
puoklėms. Ji rašo: „Atrodo lyg 
sėdėtum sūpynėse — iškyli ta ip 
aukštai , kad atrodo — ištiesk tik 
ranką ir nusiskinsi žvaigždę — 

ilgai lauktą, tik sapnuose ir 
svajonėse regėtą. O paskui vėl 
leidiesi į abejojimo, nežinios, 
nevilties pakalnę. Kiek tokių 
svyravimų buvo. Laiko pakak
davo, buvo dargi perteklius, kai 
visi laikraščiai buvo vienodi, 
vienodai apie viską rašė ir 
vienodai sprendė. Galima buvo 
iš viso jų ne ska i t y t i i r 
nepasidaryti kvailesniu. J u k 
visos tiesos buvo pastovios, 
nekintamos, neginčijamos. Gali
ma buvo apsieiti ir be televizo
riaus, jei nelabai domėjaisi mu
zika ir nuotykių filmais. Dabar 
nebe taip. Laikraščių daug. ir jų 
vis daugėja. O jų nuomonių 
įvairovė: Perska i ty t i norisi 
visus, o gaut i ne t a ip paprasta. 
Popieriaus trūksta, tiražai maži, 
prenumerata neprieinama. Rei
kia ieškoti... Galima apsieiti be 
mėsos pietums, jei parduotuvė
je daug žmonių, galima apsieiti 
be importinio pieštuko lūpoms, 
pagaliau galima apsieiti ir be 
muilo ir dantims pastos, bet 
„ A t g i m i m a s " , „Sąjūdžio 
žinios", „Gimtasis kraštas", 
„Vakarinės naujienos", „Kalba 
Vilnius" tur i būt i , nežiūrint, 
kiek laiko teks stovėti eilėje. O 
paskui viską reikia perskaityti, 
aptarti. O televizija! Kokias 
laidas turėjome! „Vyriausybės 
studija", „Sąjūdžio banga" . 
„Akiratis", „Veidrodis", — šitų 
laidų laukėme lyg šventės. O 
kur dar tikrosios šventės — 
pamaldos katedroje. Nepriklau
somybės šventė... Buvo nuosta
bu, kaip televizorių ekranai 
neištirpsta nuo minios entuziaz
mo. Taip, bet tai buvo kaip tik 
sūpynių zenitas. Dabar jos svyra 
į apačią. Bijau, kad rytoj laik
raščiai bus vėl protingai vie
nodi, o televizorius tai jau visą 
sava i t ę dž iug ina vokiškais 
detektyvais..." 

• 
Lietuvių kalba 

valstybinė 

Ta pat i Sibiro tremtinė dėl 
lietuvių kalbos rašo: „Pasku
tinis jūsų laiškas, kuriame siun-
tėte laikraščių iškarpas, irgi 
savot i ška i nudžiugino. J i s 
g a u t a s k iek n e t v a r k o j , — 
matyti, kad buvo atplėštas ir vėl 
negrabiai užklijuotas. Mūsų 
paštas tai pastebėjo ir ant voko 
uždėjo štampą. „Gautas pažeis
tam stovyje". Ir šitas štampas — 
tik pagalvokite! — Lietuviškas. 
O juk paštas y ra sąjunginė 
įstaiga! Vadinasi įstatymas dėl 
mūsų kalbos veikia. Kaip 
matote vis tiek — mums tai jau 
daug, bet nepakanka. Lietuva, 
šitas mūsų gaublio taškas - toks 
mažytis, kad jį pabučioti gali 
vienu lūpų prispaudimu, — 
kodėl virš jo amžinai turi tvyroti 

Šaulio nenušaunamas juodas 
Negando Paukšt is (M.K. Čiur
lionis)? Bet į tai neatsakysite ir 
jūs. Tačiau vis tiek — kas bebūt ų 
toliau, to, kas buvo iš gyvenimo 
neišbrauksi. Mūsų palikuonys 
pamate ir suprato, ką turėjome 
mes ir kas norėta a t imt i iš jų. 
Atrodo, kad suskubome per
duoti jiems mūsų gyvenimo — 
estafetės gairelę su priesaku — 
garbingai nešk, perduok savo 

palikuonims. Šito, ką mate ir 
išgyveno, jie nepamirš, o mums 
bus lengviau išeiti iš gyveni
mo". 

„Dėl daug ko neramu. Tačiau, 
kai žinai, kad esi t ik pasyvus 
gyvenimo stebėtojas, ne dirigen
tas , ne a u t o r i u s , s a v a i m e 
aprimsti, rūpesčius palieki ki
tiems. Ir t ik stebėtis re ikia — iš 
kur t iek daug protingų žmonių! 
Bijau, kad savo rūpesčiais tem
dau Jūsų nuotaiką. Sūpynės juk 
negali sustoti ir stovėti vietoje 
— apačioje. Jos pakils. Na. tada 
rašysiu daugiau.. ." 

Vyresn iam broliui tapti 
jaunesniu ne lengva 

Paskelbus, kad lietuvių kalba 
yra valstybinė, atsirado prieš 
Sąjūdį nusistačiusių kitataučių, 
kurie susiorganizavę į „Jedinst-
vo' demonstracijose pasisakė 
p r i e š l i e tuv ių k a l b ą k a i p 
valstybinę, reikalaudami rusų 
ir net lenkų kalbai lygių teisių. 

Tuo klausimu per Lietuvos 
TV kalbėjęs antras sekretorius 
V. Beriozovas pareiškė, jog 
Sąjūdis susikūręs, kad į jo gretas 
įs i jungtų ir k i tų t a u t y b i ų 
žmonės. Pasisakymo, priešta
raujančio lietuvių kalbos kaip 
valstybinės įvedimui, j is negalįs 
pateisinti . „Apie kokį respub
l ikos s u v e r e n i t e t ą g a l i m a 
kalbėti be valstybinės kalbos", 
sakė jis. Ir toliau kalbėjo: .Jei 
kiekvienas k i ta tau t i s išmoks 
lietuviškai, žinos Lietuvos is
toriją, bus susipažinęs su jos 
l i teratūra , tai ir bus geriausias 
pagr indas tautų draugystei . 
S u p r a n t u , t o l i a u t ę s ė 
Beriozovas, kad tai sunku, bet 
su tam t ikru sarkazmu pasa
kysiu: vyresniam broliui tapti 
jaunesniu ne taip lengva". 

Gorbačiovo popul iarumas 

J e i a m e r i k i e č i a i žav is i 
Gorbačiovu, tai a tvykę iš Lie
tuvos žmonės yra kitos nuo
monės: Gorbačiovo žaidimo 
p lanas — dary t i visa, kad 
išsaugotų sovietinę imperiją, 
kur i atsidūrusi akligatvyje. Bet 
visi gyvenantieji Sovietų prie 
spaudoje įsitikinę, kad imperi
j a subyrės, nebent laiku bus 
susigriebta pakeisti politinį dik
tavimą iš centro Maskvoje ir at
sisakyti pagrindinių gamybos 
šakų centralizavimo. Bet tam 

Gorbačiovas priešinasi, todėl jis 
ir garsina atvirumą ir persitvar
kymą laimėjimui laiko, tikėda
masis, kad Vakara i padės jam 
ekonomiškai, duodami lengvų 
kreditų vystyti atsi l ikusiai 
technologijai. Bet juo ilgiau 
Gorbačiovas y ra valdžioje, juo 
mažiau yra vilties, kad jis ką 
nors iš esmes pakeistų. 

Vienas Sąjūdžio narys, buvęs 
čia Amerikoje, pareiškė, kad 
amerikiečiai dažniausiai yra 
naivūs ir mažai informuoti, kas 
iš t ik rų jų v y k s t a Sovietų 
Sąjungoje. J i s sakė, ar reikia 
juoktis ar nusiminti , sužinojus, 
kad Gorbačiovas Amerikoje yra 
d a u g i a u p o p u l i a r u s , negu 
daugelis šio krašto vadovų, kaip 
rodo viešas apklausinėjimas, 
jeigu jam iš viso galima tikėti. 

Panašiai neseniai šiuo reikalu 
yra išsireiškęs TV 7 kanalo ko
mentatorius Bruce Hershenson, 
sakydamas, kad amerikiečiai 
yra neatlaidūs saviesiems, o per 
daug atlaidūs Gorbačiovui, nors 
paskutiniai įvykiai Afganistane 
rodo. kad sovietai, iš ten pasi
traukdami, išdėstė daugybę mi
nų ir užnuodijo vandenį, o į 
Nikaraguą kas savaitę siunčia 
naujas ginklų siuntas. Negi to 
Gorbačiovas nežinotų? 

Amerikoje neseniai lankęsis 
A. Degutis. ..Sąjūdžio žinių" 
r e d a k t o r i u s . . .The Orange 
County Register" bendradar
biui Alan W. Bock pareiškęs, 
kad jis abejojąs, jog Gorbačiovas 
būtu atsisakęs tradicinio komu
nistų plano užvaldyti pasaulį. 
Jo nuomone. M. Gorbačiovas 
yra gudresnis ir atkaklesnis, 
negu buvę kit i Sovietų vadai. 
Alan \V. Bock savo komentarus 
užbaigia žodžiais: ..Galbūt mes 
turėtume atidžiau paklausyti 
besilankančių iš kito pasaulio 
krašto". 

Dėl įtampos tarp pabaltiečių 
ir Maskvos tenka pasiremti 
JAV ambasadoriaus Vernon 
Walters nuomone, kuri yra, jei 
konf l ik te su paba i t i eč i a i s 
Gorbačiovas panaudotų gink
luotas pajėgas, tai jo aureolė, 
kaip taikos apaštalo, Vakaruo
se būtų visiškai sugadinta. Tad 
labai abe jo t ina , kad šiose 
sąlygose jis to imtųsi. 

P A R D A V Ė ILLINOIS 
CENTRAL 

Illinois Central transporto 
liniją už 434 milijonus dol. įsi
gijo New Yorko firma Prospect. 

IS MIDWAY Į 
LOS ANGELES 

Midvvay lėktuvų bendrovė 
nuo gegužės 1 d. pradės siųsti 
lėktuvus iš Midvvay aerodromo 
\ Los Angeles. 

KELIONES LIETUVON 
DIENORAŠTIS 

A L F O N S A S NAKAS 
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Dabar kapinės „už ti l to" jau vienintelės veikiančios 

ir visiems atviros. Jos plečiamos nuo vieškelio į pie
tus . Vietos užteks visiems per sekančius du šimtus 
metų. 

Ka i daugelis mūsų tautiečių Amerikoje, ypač 
Detroite, pas i tenkina t ik nušlifuota grani to plokšte, 
Lietuvoj ant kapo paminklėlis — būtinybė. Net ir 
Kamajuose. N e vien ūkininkui, dabar kolūkiečiui. bet 
ir buvusiai jo tarnaitei , buvusiam grytelninkui, batsiu
viui, davatkai . Vieniems paminklėl ius pas ta tė mies
tuose labiau prasisiekę vaikai. Kiti patys, senatvei 
artėjant , dėl paminklo kelis šimtus rublių susidėjo. 

Naujų akmenin ių ar metalo kryžių jau nedaug 
bepastatyta. Gal kad jie brangiau kainuotų? Gal ir ne
norint per daug akis svilinti ateistinei valdžiai. Užtat 
labai daug kuklių šlifuotų marmuro plokščių, arba 
obeliskų. Jų centre įrašyta, t.y. {graviruota mirusiųjų 
vardai ir pavardės, gimimo ir mirties datos, kartais po 
specialiu stiklu įmontuota ir mirusiojo nuotrauka Kaip 
taisyklė, an t visų plokščių, ant visų obeliskų, centre 
ar šone, bet gerai matomoje vietoje iškaltas ir kryželis. 
Be kryželio, bent mano kaimo žmonių, neradau nė 
vieno paminklo. Man tik keista, kad po gimimo ir mir

ties datom, beveik visuose paminkluose {graviruota ir 
„Liūdinti šeima", arba „Nuliūdę vaikai". Kokiem 
galam t a paraštė? Kokią paraštę gaus ant paminklo 
paskut in is iš tų liūdinčių a r nuliūdusių? Liūdintieji 
draugai? Tuomet prireiktų ir jų pavardžių, nes kai ne 
šeimos nariai, nebeatpažįstami. Artimiesiems įro
dinėjau tų įrašų nereikalingumą, bet nė vieno neįtiki
nau... 

Nuostabių dalykų pamačiau kauniečių kapinėse 
Petrašiūnuose, nunešęs gėlių ant dviejų dėdžių kapų. 
Papuoliau į sekciją, kur suguldyti nusipelnę liaudies 
moks l in inka i , nus ipe lnę l iaudies da in in inka i , 
nusipelnę liaudies rašytojai, nusipelnę liaudies artis
tai, kas be ko, ir nusipelnę liaudies stalinistai. Jie palai
doti valdžios (atsiprašau, liaudies* lėšomis. Liaudis ši
t iems patricijams nepagailėjo kapinių ploto, o į kurį 
galėtum po tris ar po penkis plebėjus suguldyti. Liaudis 

jiems davė ir po didelę, gal pustonį sverčiančią juodo 
marmuro plokštę. Taip dailiai nušlifuotą, nugludintą, 
kad priešais atsistojęs, it veidrody matai ir mažiausius 
savo veido apgamėlius. Plokštėse dailiai surašyta jų 
metr ika. Ko liaudis jiems pagailėjo, tai kur nors, kad 
ir pačiam šlifuoto marmuro pakraštėly bent mažyčio 
kryželio. Ne visiems. Tik tiems, kur ie kryželio nesi 
baidė, gal ir labai norėjo. Vieną tarp jų tokį tikrai 
radau. Už trupučio pasakysiu. 

Kas iki šiol rašyta, dar labai nestebino. Bet va! 
Visų tų plokščių centre, maždaug žmogaus ūgy. kyšo 
praviros ar kietai sučiauptos lūpos, tiosios ar pakumpę 
nosys, lygios ar raukšlėtos kaktos, tankūs, praretę , ar 
iki pusės galvos nuplikę plaukai. Ak, ir akys! Vienų 
plačiai atmerktos, su dailiom marmuro lėliukėm. 

kuriom tik rudos ar melsvos spalvos betrūksta; kitos 
svajingai primerktos. Niekaip nepamenu, ar iš plokščių 
kyšo ausys, bet veikiausiai ne. Berods tik iki ausų. Tos 
galvos meniškai sukurtos. Nejuokauju. Puikiausios 
skulptūros! Norėčiau žinoti, kokio skulptoriaus, a r 
kokių kelių skulptorių atlikta. Vieną kitą mirusįjį 
atpažinau iš tolo. nė metrikos neskaitęs. Patricijų tarpe 
radau savo dėdę Povilą Šklėrių, jauniausiąjį motinos 
brolį. Taip, jis liaudžiai daug nusipelnė, tad liaudis jį 
amžių amžiams įamžino. Liaudies įamžintas ir Juozas 
Grušas. Krikščionis. Atei t ininkas. Jo nebūtų t a rp 
patricijų, jeigu ne puikiosios dramos ir kitoki dideli 
rašto darbai. Ir vis dėlto, kryželio liaudis jam pagailėjo. 
Kaži. kodėl? Apie kitus su pusės galvos skulptūrom 
Petrašiūnuose nebekalbėsiu. Tokių paminklų teko 
matyti ir Panevėžy, ir Vilniuje. Tik ten ne tokia jų 
koncentracija. 

Penketą minučių zigzagais pavedžiotas, sustojau 
ir prie kito dėdės kapo. Kajetono Sklėriaus. J is — 
„emigrantas" iš Vytauto prospekto kapinių. Jo kapo 
aplinka kuklesnė. Ir kuklesnis, daug kuklesnis pa
minklas. Ne liaudies dovanotas, o našlės Elenos, 
tuomet gyvenusios Vokietijoj, užsakytas. Jis — didžiąją 
gyvenimo dalį agnostikas, ar religinis indiferentas. Bet 
nuo jaunystės Vaižganto draugas. Sunkiai širdimi sirg
damas, Vaižganto prikalbintas prie išpažinties, kitų 
sakramentų. Našlė (dabar jau velione* Elena, vokietė, 
liuterone, pati religinė indiferente. į Kajetono pa
minklą įrėžė kryželį. Bet visa t a i — tik tarp kitko. Tik 
kad atsirado proga pasakyti... 

(Bus daugiau) 
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ALFREDO VĖLIAUS 
ŠVENTOJO RAŠTO 

VERTIMAS 

žfiSv «~ " f — 

Yra tik vienas Šv. Raštas. Ir 
jo negali savintis nei viena kon
fesija, net Senąjį Testamentą 
negali savintis žydai. Ant jo yra 
įsisteigusios visos religijos, tu
rinčios mažų skirtumų, bet kaip 
visi keliai veda į Romą, taip 
visos krikščionių religijos veda 
mus į amžinąjį gyvenimą ir 
žinoma, jei mes ten nepatek
sime, tai bus ne bažnyčių ir 
kunigų kaltė, bet mūsų pačių. 

Nesvarbu, kas jį būtų vertęs, 
jo tikslumu nereikia abejoti, nes 
tokius vertimus daro t ik 
tikintieji ir jie gerai žino, kad už 
netikslumą vertime jie rizikuoja 
savo amžinuoju gyvenimu. Pa
skutiniam puslapy (A. Vėliaus 
vertime) taip rašoma: „Jei kas 
atims ką iš šių pranašystės 
knygų, tam Dievas atims jo dalį 
nuo gyvasties medžio ir šventojo 
miesto..." Kitų kalbų ver
timuose taip rašoma: „Aš įspėju! 
Kas pridės prie šios knygos ką 
nors, tą Dievas baus, o jei kas 
atims iš jo ką, tam bus atimta 
jo dalis nuo gyvybės medžio". 
Esu skaitęs Šv. Rašto vertimų, 
kur vertėjas net sugadina stilių 
ir kalbos sklandumą, kad tik 
neiškreiptų sakinio minties, nes 
žino, kad turės atsakyti prieš 
Aukščiausiąjį paskutinio teismo 
dieną. Tie žmonės, kurie pa
švenčia vertimui 40 metų savo 
gyvenimo, tais grasinimais tiki. 

Alfredas Vėlius, 1938 metais 
studijuodamas teologiją Švei
carijoj, apsisprendė išversti 
Šventąjį Raštą į savo gimtąją 
kalbą. Tam jis jautėsi esąs pil
nai pasiruošęs, nes mokėjo 5 
svetimas kalbas. Nors savo 
mokslus baigė, bet į kunigus 
niekad- neįsišventino dėl kitų 
priežasčių. Viena iš jų — kuklu
mas. Padaro darbą, bet atlygi
nimo pasiimti neateina. Nors 
vertimo darbas prasidėjo 1938 
metais ir rankraščius su sa
vimi nešiojosi ir keliau
damas ir bėgdamas nuo karo 
pavojų iš savo krašto, bet 
niekas iš mūsų nežinojo, kodėl 
mes jį retai matome viešame 
gyvenime. Tik paskutiniais 
savo gyvenimo metais vyskupas 
Ansas Trakis, atsit iktinai 
atvykęs, rado Alfredą savo 
namuose užsigulusį ant vertimo 
rankraščių. Tada išsikalbėti ir 
užsiginti nėjo ir žinia pasklido, 
kad Šv. Rašto vertimas parašy
tas sklandžia kalba jau baigtas. 

Alfredas Vėlius savo darbą ba-
zavo 1869 metų Fridriko Kur
šaičio Senuoju Testamentu ir 
1865 metų Naujuoju Testamen
tu spausdintu Halle mieste, 
Vokietijoje. Žinoma, naudojant 
1865 ir 1869 metų knygas, 
reikėjo daryti kitą vertimą iš se
nosios lietuvių kalbos į dabar
tinę. Liuteronų katekizmai, pa
rašyti senąja lietuvių kalba 
gotiškomis raidėmis, buvo 
išimti iš Lietuvos mokyklų 1937 
metais po to, kai buvo išleistas 
naujas su gera kalba. O ta pačia 
kalba rašytas giesmynas buvo 
pakeistas naujuoju 1947 metais 
Vokietijoj po to, kai doc. Jonas 

senosios lietuvių kalbos, kuria 
religiniai raštai 19 šimtmety 
buvo rašomi, be žodyno ne
galėtume skaityti. Be to, tokio 
žodyno nėra! 

Duosiu kelis pavyzdžius: 
ražkažius, vigada, svietas, paka-
jus, šlovė, Žalnierius, ragotinė, 
čeverykai, smertis... Atspėkit 
ką jie reiškia? Netikiu, kad pa
vyks, todėl paa išk ins iu : 
ražkažius ir vigada-patogumas, 
toliau ta pačia eilės tvarka: 
pasaulis, garbė, taika, kareivis, 
ietis, batukai ir mirtis. 19 šimt
mečio lietuvių kalboj 90% daik
tavardžių yra kitokie, tik veiks
mažodžiai daugumoj tie patys, 
nes visada daiktų vardai 
svetimos kalbos greičiau pri
imami. Pakeitus senuosius žo
džius naujais, darbas nesibaigia, 
nes nauji žodžiai gali turėti pla
tesnę ar siauresnę prasmę ir 
sakinio mintis gali būti iškreip
ta, kas yra nepageidautina 
tokios rūšies darbe. Vienu 
žodžiu, vertimas iš kokios sve
timos kalbos galėjo būti leng
vesnis, kaip taisant senąją 
kalbą. 

Vertėjas laikė senąją įprastą 
tvarką, naudojamą visose 
kalbose: viskas suskirstyta į 
straipsnius ar perskyrimus ir 
tie padalinti į skirsnelius ir 
numeruoti, kad būtų galima re
feruoti, iš kur mintis paimta 
religinių pokalbių metu. Pavyz
džiui, Mato 26 perskyrimas, 33 
skirsnelis . Vertėjas an t 
perskyrimų uždėjo naują 
dalyką: pavadinimus, kad būtų 
lengviau surast i ko nors 
ieškant. Senuose Sv. Rašto ver
timuose vardai buvo verčiami' 
dažnai kaip jie buvo vartojami 
lenkų kalboj, pvz. Saliamonas, 
Jozua, Danielius, Hoseja, 
Saulius, Samuelis. A. Vėlius 
vardus ima tiesiai iš hebrajų 
kalbos, pvz. (ta pačia eilės tvar
ka) Šelomonas, Danielius, Ho-
šėa, Šaūlis, Semuėlis ir pan. 
Lenkiški vardai yra netikslūs. 

Vertimas yra parašytas sklan
džia, taisyklinga lietuvių kalba, 
dėl gero stiliaus yra lengvai 
skaitomas. Vertėjas daug klau
simų yra sprendęs su dar gyvųjų 
tarpe esančiais lietuvių kalbos 
žinovais, kaip dr. P. Jonikas ir 
kiti. Darbą dirbo neskubėdamas, 
labai kruopščiai pasitikėdamas, 
jog jo amžiaus užteks vertimui 
užbaigti. Apie jo vertimą esame 
girdėję daug gražių atsiliepimų 
ir priekaištų iš vyresnio 
amžiaus žmonių, kodėl neuž
baigė šio darbo prieš 20 metų, 
kad jiems nebūtų reikėję skaity
ti vokiškų ir rusiškų biblijų. 
Knyga yra 8% x 5Vfe inčų ir tik 
1-no inčo storumo, gražiai įriš
ta, su kietais viršeliais. At
simenu paskutinę senojo ver
timo laidą, kurios knyga buvo 
10 x 8 inčų ir 6-šių inčų sto
rumo, nes anų laikų popieriaus 
gamyba buvo tiek nepažengusi. 
Aš iš savo pusės linkiu šią 
knygą laikyti visuose lietu
viškuose namuose ir skaityti. 

Netikslu būtų tvirtinti, kad 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-616» 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba,nonte būti 
Rimo Stankaus khjentais. Nuosat 
vybės įkainavimas nemokamai. 

8 iltis. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEIL-BACE REALTORS 

INCOUETAX — INSURANCE 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

Kanados Lietuvių Bendruomenės pirm. V Bireta Vilniuje prie Sąjūdžio būstinės. 

HELP VVANTED 

Nuotr. G. Petrauskienės 

kitų kas jame parašyta. Yra tas 
pats kaip algebrą gerai mokėti 
ar tik su špargalkomis pro 
mokytoją pralįsti. Nežinančiam, 
kas jame yra jo skaitymas yra 
nesvarbus. 

Keliais žodžiais noriu pailiust
ruoti, kas jame yra. Jame yra 
visa krikščionybės ir žmonijos 
istorija, pradedant nuo pasaulio 
įkūrimo, nuo žmogaus sutvė
rimo, aiškiai pasakoma, kur Ro
jus buvo, kodėl žmogus iš jo iš
varytas buvo, kokią kainą jis 
turėjo užmokėti už gero ir blogo 
supratimą... Čia aprašomas 
pirmasis Dievo kontaktas su 
žmogumi po Rojaus, kodėl jis 
pasirinko izraelitų tautą ir 
norėjo ją padaryti kunigų ir 
pranašų tauta, kad mokytų visą 
pasaulį, kaip savo žmogiškoj 
silpnybėj jie Dievą apvylė... 
Karalių knygose ir Hosėjos 
knygoje parašyta, kokiu būdu 
apvylė... Čia yra Saliamono 
mintys, Dovydo psalmai, Jeza-
jos knyga, Jeremijos ir Nehemi-
jos knygos, Naujo Testamento 
knygos Pauliaus laiškai ir Jono' 
Apreiškimas apie viso pasaulio 
ir dangaus galybę ir ateitį... Toje 
knygoje parašyta 700 pranašys
čių, stiprinančių krikščionių 
tikėjimą. Dauguma jų buvo 
parašytos prieš 3000 metų ir 
vyksta šiandien prieš mūsų 
akis. 

Dėl Šv. Rašto neskaitymo pra
dedame vis daugiau ir daugiau 
apsiprasti su ateist inėmis 
idėjomis, kad Dievas pasaulį per 
6 dienas įkurti negalėjo, kad lai
kas tam buvo per trumpas, ir 
mes pasaulio įkūrimo darbą, 
matuodami žmogišku mastu, 
sakome, kad tą galima buvo 
padaryti tik per 6 bilijonus 
metų... Abejojame ta Šv. Rašto 
vieta, kur sakoma, kad Ieva 
buvo padaryta iš Adomo 
šonkaulio... Suskaite Adomo 
šonkaulius, nenorime tikėti, 
kad Dievas, vieną šonkaulį 
išėmęs, mokėtų padaryti kitą 
šonkauli po to, kai buvo sukūręs 
visą pasaulį. Abejojame 
Švenčiausios Marijos nekaltu 
prasidėjimu... pagal medicinos 

LIETUVOS 
PASIUNTINYBĖS 
PAAIŠKINIMAS 

AUTO TUNE-UP TECHNICIAN 
Full tlme. Good pay and benaffU. W* 
furnish uniforma. Mus apeak Enlgish-

SPARKS TUNE UP 
14519 S. Clcaro 
Mldlothian, IL 

389-5900 

ŠIMAIT IS REALTY 
Viktoras Simaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

59S3 3. Kadzla Ava. 
Chlcago, IL 60629 

Tai. 436-7878 

F0R SALE 

Ryšium su neseniai įvykusiu 
naujų vyskupų paskyrimu ir 
faktu, kad jų net trys bus 
vyskupai ordinarai, kai kam yra 
kilę tam tikrų abejonių. 

Vyskupai ordinarai yra nor
maliai skiriami tuose kraštuose, 
su kuriais Šventasis Sostas turi 
gerus, normalius santykius ir 
kuriuose Bažnyčios padėtis yra 
visais atžvilgiais gera. Tad 
naujųjų Lietuvos vyskupų atve
ju kai kas paabejojo, ar ordinarų 
paskyrimas nereiškia santykių 

principus toks dalykas ne
galimas ir pasaulio Kūrėjui. Bet 
tikrai negalimu dalyku, kad 
žmogus iš varlės ats i rado 
tikime. Iškasę beždžionės 
skeletą mėginame „įrodyti" 
pasaulitrr^tikrovėj „muiliname 
akis"), kad tai esąs tarpinis su
tvėrimas tarp beždžionės ir 
žmogaus. 

Pabaigai noriu pndėti: jei reli
ginius raštus da> iau skaity
tume, tai tokiais išsigalvojimais 
netikėtume. 

Povilas Mieliulis 

t a rp Šv. Sosto ir Maskvos nor
malizacijos. Šitokia mintis būtų 
pagrįsta, jei visi vyskupai būtų 
paskirti ordinarais. Tuo tarpu 
pusė Lietuvos diecezijų bus 
valdomos apaštališkųjų admi
nistratorių, o tai reiškia, jog 
padėtis toli gražu dar nenor
mali. 

Reikia manyti, kad ordinaro 
teisės buvo duotos tiems vys
kupams, kurie jau turi didelę 
pastoracinę bei administracinę 
patirtį. Tokiu būdu jiems buvo 
padidintos teisės ir palengvintas 
ganytojo darbas. 

Vilniaus arkidiecezijos klau
simu reikia pažymėti, kad jos 
prie Lietuvos prijungimas, dar 
nėra galutinai išspręstas. Ta
čiau faktas, kad ją valdys žymus 
lietuvis arkivyskupas, reiškia 
dar vieną žingsnį pirmyn mums 
norima prasme. 

Pažymėtina taipgi, kad nauji 
pertvarkymai labai sustiprina 
Lietuvos vyskupų konferenciją, 
kurios pirmininkas yra kard. V. 
Sladkevičius. 

Washingtonas, kovo 12 d. 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%-—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 West 9 5 t h Street 

T a i . — GA 4 - 8 6 5 4 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą Dirbu ir 
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

•55-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

KAZYS PABEDINSKAS 
Nuo Plungės iki Maroko 

Atsiminimai 
Autorius yra vienas iš žymiųjų 

Lietuvos nepriklausomybės metų 
verslininkų, garsios akcinės b-vės 
„Kučinskis-Pabedinskai" — linų ir 
medvilnės audykla, linų verpykla 
Plungėje savininkas. K. Pabe
dinskas buvo ne tik apsukrus ir ga
bus verslininkas, bet jam buvo ne
svetima ir visuomeninė veikla. 
Prisiminimai yra labai įdomiai 
parašyti. Jo pasakojimas yra toks 
gyvas, kad jo galėtų pavydėti ne 
vienas formalus rašytojas. Knyga 
didelio formato, 438 psl. Kaina su 
persiuntimu į USA 12 dol. Illinois 
gyventojai dar prideda 80 et. vals
tijos mokesčio. { kitus kraštus — 
14 dol. Spaudė „Draugo" spaus
tuvė. Užsakymus siųsti „Draugo" 
adresu. 

DRAUGAS 
4545 W«st 63rd Str. , 

Chlcago, II. 60629 

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
ir padėkime ok. Lietuvai kovoje už jos teises. 

Jūsų auka TAUTOS FONDUI finansuoja Lietuvos lais
vinimo darbus, ELTA biuletenių įvairiomis kalbomis 
leidimą bei Europoje informacijos įstaigų ir radijo ban
gomis skleidžiamas žinias, kurios neleidžia pasauliui 
užmiršti apie tikrą padėtį Lietuvoje ir jos brutualią 
okupaciją. 

Prisiminkime LIETUVOS LAISVĖS IŽDĄ pagerbdami 
artimuosius, įamžindami jų atmintį ar tvarkydami savo 
palikimų reikalus. 

Aukos, dovanos atleidžiamos nuo federalinų mokesčių, 
IRS Cert. No. 51-0172223. 

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N.Y. 11421 
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POVILAS PETKEVIČIUS 
LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar prideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd St., 
Chlcago, IL 60629. 

Pauperas paruošė spaudai naują Šv. Raštą skaitantys yra geresni 
krikščionys už tuos, kurie ne
skaito. Vis dėlto, jei žmogus 
lanko bažnyčią, atlieka visas 
krikščionių prievoles ir prie
dermes, krikščioniškai išauklė-
ja savo vaikus, jų aukomis pa
statytos visos bažnyčios ir jų 
dalyvavimu išlaikomos visos 
religinės organizacijos ir visa 
kita, negali jį žeminti. Prisi
pažinkime, ranką ant krūtinės 
padėję, 15 minučių rasti Šv. 
Rašto skaitymui dirbančiam 
žmogui neįmanoma. Beveik visi 
esame priversti apsieiti be jų. 
Beto, Šv. Raštą skaityti yra tas 
pats, kaip ir algebros vadovėlį 
skaityti pačiam ar pasiklausti 

giesmyną su gera kalba. 
Žinoma, Alfredas Vėlius ir 

kiti jo bendraamžiai savo jau
nystėje naudojome senuosius 
katekizmus ir giesmynus ir jų 
kalbą daugiau ar mažiau 
žinome. Bet dar už pusės gene
racijos ryšys tarp senosios 
lietuvių kalbos ir naujosios būtų 
nutrūkės, kai būtų nelikę 
žmonių, kurie abi kalbas su
pranta. Ir, žinoma, būtume 
tureje versti iš vokiečių ar iš 
anglų kalbos. Alfredas Vėlius 
yra vienas iš paskutinių 
žmonių, kurie abi kalbas gerai 
moka. Alfredas Vėlius savo 
darbą vadina vertimu, todėl kad 

Rfl midlcind Fcdcrcil 
• ^ • • ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 

JUOZO URBŠIO 
Atsiminimai 

redaguoti Pilypo Naručio, išleisti Tautos fondo su autoriaus 
nuotrauka, kai jis buvo nepriklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris ir dabartinio, grįžusio iš ilgų metų kalinimo 
Sibire. Tai atsiminimai iš jo veiklos užsienio reikalų ministeri
joje, santykių su nacių Vokietija ir Maskvos komunistine 
vyriausybe, kuri ultimatumu po ultimatumo okupavo Lietuvą 
ir visas Pabaltijo valstybes. Knyga gražiai išleista, 164 psl. 
Kaina su persiuntimu 9 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
64 centus valstijos mokesčio. Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4545 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 

Indėliai iki $100,000.00 
Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE. 

598-9400 

BEE 
f DU* M O S * 
LENDER 

GENRIKAS SONGINAS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Tik dabar ši knyga išėjo iš spaudos. 128 psl., kietais 

viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 
duomenimis, ši knyga gražiai išleista Songino anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chlcago, IL 60629 
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A.A. PULK. VINCENTAS 
JASULAITIS 

1988 m. lapkričio 11d . mirė 
buvęs Lietuvos kariuomenės 
pulkininkas a.a. Vincentas 
Jasulaitis , sulaukęs 90 m. 
amžiaus , . g y v e n ę s Kaune. 
Gyvendamas Kaune pas sūnų 
inž. Antaną Jasulaitį, skaitė 
spaudą, domėjosi labai 
politiniais pasauliniais reikalais 
ir laukė Lie tuvos nepri
klausomybės. Pulk. V. Jasu
laitis yra nusipelnęs Sūduvos 
žemės sūnus. 

Vincs Jasulaitis gimė 1898 m. 
rugpjūčio 24 Majoriškių kaime, 
Vilkaviškio vlsč., stambaus ūki
ninko šeimoje. Išaugo vyriau
sias sūnus Vincas ir trys sesutės 
Marytė, Adelė ir Uršulė. Sese
rys liko darbuotis ūkyje prie 
darbų, o Vincą tėvai leido j 
mokslus. 

Vincas pradinį mokslą ir 
gimnaziją lankė Vilkaviškyje. 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
persikėlė mokytis į Vilnių, o po 
to į Voronežą. Karo mokyklos 
pirmąją laidą baigė jaunes
niuoju leitenantu. Tarnauda
mas artilerijoje, dalyvavo mū
šiuose kaip savanoris — kūrėjas 
prieš bolševikus, bermontinin
kus ir lenkus. Gindamas Lietu
vos šalį nuo priešų už pasižy
mėjimus fronte buvo apdova
notas Vyčio kryžiaus ordinu. 

Velionio motina mirė 1919 m., 

A. a. pik. V. Jasulaitis 

o tėvas Vincas Jasulaitis mirė 
1949 metais, būdamas 72 m. 
amžiaus. 

Pulk. V. Jasulaitis pasižymėjo 
savo gabumais ir vėliau liko 
karo mokyklos lektoriumi. Vė
liau iš karo mokyklos Vincą 
Jasulaitį kariuomenės štabas 
pas iuntė mokyt is kariškų 
mokslų į Prancūziją. 1926-1928 
m. lankė artilerijos mokyklą 
Fontaicheau mieste. 1934 m. vėl 
karo mokslo mokėsi Prancūzijo
je. 

1940 metais rudenį raudono
ji armija okupavo Lietuvos teri
toriją. Kurį laiką pulk. V. Jasu
laitis tarnavo sovietinėje armi
joje, kiek vėliau buvo areštuotas 
ir ištremtas be šeimos su kitais 
tautiečiais į tolimus rytus užpo-
liariniame Sibire. Būdamas 
tvirtos sveikatos, šiaip taip at
silaikė ir 1956 metais grįžo Lie
tuvon. Grįžęs rado visą šeimą, 
bet žmona netrukus mirė, jis ap
sigyveno pas sūnų inž. A. Jasu
laitį Kaune. Gerų l ietuvių 
padedamas, tarnavo kelių val
dyboje buhalteriu, kol buvo pa
leistas į pensiją. Būdamas pen
sininku, nors palaužta sveikata, 
bet jautėsi vidutiniai ir šiaip 
buvo judrus, labai domėjosi lite
ratūra, menu, muzika. 

Nuliūdime liko dukra dr. 
Birutė Tamaševič ienė, inž. 
sūnūs Vytautas ir Antanas su 
šeimomis ir plati Sajonų giminė 
bei artimieji draugai. 

Kazys Karuža 

Lietuviai Floridoje 

Miami, FL 
POEZIJOS PROGRAMA 

Kovo 5 d. Miami lietuvių 
klube aktorė režisierė Elena 
Dauguvietytė-Kudabienė atliko 
lietuviškos poezijos programą. 
Aktorė paskaitė visą eilę vyres
niųjų ir dabar Lietuvoje ku
riančių poetų kūrinių patrio
tinėmis ir lengvesnėmis temo
mis. Gausiai susirinkusi pieti
nėje Floridoje gyvenančių ir čia 
nuo žiemos šalčių iš toliau 
atvykusių publika kultūringą 
programą su dėmesiu išklausė 
ir artistei padėkojo nuoširdžiais 
plojimais ir į t e i k ė rožių 
puokštę. 

„BANGOS" CHORO 
PENKMETIS 

Kovo 12 d. klube paminėta 
Miami moterų dainos vieneto 
„Banga" penkerių metų veiklos 
sukaktis. Choras, vadovau
jamas pianistės Danutės Liaug-
minienės, atliko vienuolikos 
dainų programą. Visas dainas 
Danutė palydėjo pianino akom
panimentu. Po programos klubo 
pirmininkė Elena Jonušienė ir 
klubo direktorius Povilas Leo
nas choristėms padėkojo už jų 
pasišventimą dainai ir paįvai
rinimą klubo renginių bei mė
nesinių lietuviškų Mišių savo 
dainomis bei giesmėmis. Kalbė
tojai taip pat linkėjo „ban
gelėms" ištvermės ir pasiryžimo 
šį gražų darbą ir toliau nepails
tanti tęsti. Choristės ir jų vado
vė buvo apdovanotos gėlėmis ir 
kitokiomis dovanomis. 

PRANO MOCKAUS 
GIMTADIENIS 

Kovo 19 d., klube paminėtas 
P. Mockaus gimtadienis. Nors 
atsiskyrė su šiuo pasauliu, bet 
klubui liko neužmirštamas, 
kaip didelis geradaris, stambus 
aukotojas. Klubo dir. Paulius 
Leonas nupasakojo apie jo 
asmenį ir jo stambias aukas. 
Gimtadienio proga visi klubo 
nariai veltui pavaišinti pie
tumis ir išgėrimu. 

ESTRADINIU DAINŲ 
KONCERTAS 

Iš Vokietijos atvykusių Arvy
do ir Nelės Paltinų estradinių 
dainų koncertas įvyks klube ba
landžio 2 d. Visi kviečiami ir 
laukiami atsilankant. 

MENO PARODA 

Balandžio 9 klube bus 
paruošta detroit ietės dail . 
Stasės Smalinskienės meno 
kūrinių paroda. Kviečiami visi 
atsilankyti ir pasigėrėti kūryba. 

Gunda K. 

VILTIS I N V A L I D A M S 

Illinois valstija paskiria 17.2 
mil. dol., kad protiškai silpni, 
kiti invalidai galėtų būti išimti 
iš globos namų, apsigyventų pas 
artimuosius ar atskiruose bu
tuose, priprastų patys apsi
rūpinti, pasinaudodami valstijos 
parama. 

P U S E MILIJONO 
KULTŪRAI 

MacArthur fondas paskyrė 
paramą Chicagos kultūrinėms 
institucijoms: Vaikų muziejui, 
Hubbard St. šokių trupei 
Steppenwolf teatrui. Iš 
paskyrė 525,000 dol. 

ir 
viso 

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.fA. 
ROMAS MALDŪNAS 

Jau suėjo vieneri liūdesio metai, kai negailes
tinga mirtis pasiėmė iš gyvųjų tarpo mano 
mylimą ir brangų Vyrą, kurio netekau 1988 metų 
kovo 14 dieną. Nors laikas bėga, bet niekados ne
galėsiu jo užmiršti. Lai gailestingas Dievas 
suteikia jam amžiną ramybę. 

Šiai liūdnai sukakčiai ir jo brangiam atmi
nimui šv. Mišios bus aukojamos sekmadienį, 
balandžio 2 dieną, 10 valandą ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Nuoširdžiai kviečiu visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose ir 
paminklo pašventinime. 

Liūdinti žmona Liucija ir artimieji 

A.tA. 
JUSTINUI VIZGIRDAI 

m i r u s , bro l iams J O N U I , J U O Z U I , s e s e r i m s 
ALBINAI, ZOSEI ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime. 

Stasė ir Kazys Griciai 

Santa Monica, California 

Iškeliavus Amžinybėn 

A.tA. 
Dr. ANTANUI ČERŠKUI 

giliame liūdesy palikusius, žmoną ONA, dukrą VITĄ, 
sūnų dr. RAIMUNDĄ ir jų šeimas užjaučiame ir kartu 
liūdime 

Jonas, Jadvyga, Vytautas ir šeima 
Jusioniai 

A. t A. 
VINCAS LAZAUSKAS 

Gyveno Baltimore, MD. 
Mirė 1989 m. kovo 24 d. 
Pasiliko dideliame nuliūdime Lietuvoje žmona Ona, sūnus 

Algis su šeima, dukros Teresė ir Gražina, keturi anūkai, 
broliai Zigmas ir Antanas, seserys Marija ir Onutė, jų šeimos 
ir kiti giminės. Amerikoje — sesuo Izabelė Stončienė su šeima. 

Kūnas buvo pašarvotas kovo 26 d. Hubbard koplyčioje, 
Baltimore, MD; gedulingos mišios už velionį buvo atlaikytos 
Šv. Alfonso bažnyčioje, Baltimore, MD. Kūnas bus atvežtas 
į Chicagą ir pašarvotas S. C. Lack koplyčioje, 2424 W. 69 St. 
kovo 28 d. nuo 4 iki 9 v.v. 

Laidotuvės įvyks kovo 29 d.; 9 v. ryto velionis bus atly
dėtas i Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčią ir po gedulingų pa
maldų bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

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

Nuliūdę žmona, sūnus, dukros, broliai, seserys ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack & Sūnūs. Tel. 
737-1213. 

A.tA. 
Herta Drejerienė-Dreyer 

Gyveno Chicago, IL. 
Mirė 1989 m. kovo 26 d., 10:30 vai. ryto, sulaukusi 78 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Panevėžio apskrityje, Biržų valsč., 

Jukniškių vienkiemyje. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Astrida Pauperienė, 

žentas Martynas, sesuo Otilija Blauzdžiūnienė su šeima 
Lietuvoje; sūnėnai Jonas Aukštikalnis su žmona Una Angli
joje, Vytautas Aukštikalnis su šeima New Yorke; teta Lyba 
Dundurs su šeima Latvijoje ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas kovo 28 d. nuo 2 iki 9 v.v. Kosary 
koplyčioje, 3100 W. 59 St. Vėliau vakare kūnas bus perkeltas 
į Tėviškės Ev. Liuteronų bažnyčią, kur įvyks budėtuvės 7 v.v. 

Laidotuvės įvyks kovo 29 d. iš Tėviškės bažnyčios 10 vai. 
ryto bus nulydėta į Betanijos kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, žentas, sesuo, sūnėnai, teta ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. W. Kosary. Tel. 434-4246. 

A.tA. 
PETRUI NORKAIČIUI 

mirus, nuoširdi užuojauta liūdinčiai žmonai JUZEI, 
dukroms DANUTEI ir IRENUTEI su šeimomis. 

Juozas ir Zofija Budriai 

A.tA. 
PETRUI NORKAIČIUI 

mirus, giliai liūdinčią žmoną JUZE, dukras DANUTĘ 
ir IRENĄ, žentą JULIŲ, anūkus ir visus gimines Lie
tuvoje bei visus artimuosius ir giliai ir nuoširdžiai 
užjaučiame 

Lietuvių Miškininką sąjunga išeivijoje 

A.tA. 
ANTANUI BALČIŪNUI 

mirus, jo vaikams su šeimomis, broliams PETRUI, 
POVILUI ir prel. VYTAUTUI bei seserims ir jų šei
moms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Jonas ir Marija Guobužiai 
Petras ir Jadvyga Gruodžiai 
Stasys ir Natalija Rauckinai 
Elena Repšienė 
Jonas Sakas 

L I E T U V O S A I D A I 
Veda KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio. 
8:30 - fcOO v. vakaro. 

Visos laidos ii WCEV stoties 
1480 AM banga. 

Adresas: Sll So. Nolton Ave. 
WUlow Springs, IL. 80480. 

Tel: (312) 839-2511 
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A.tA. 
URSULA K. RASTENIS 

KARECKAS 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1989 m. kovo 26 d., sulaukusi 84 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Aldona, žentas Bene-

dict Žilis, sūnus Daniel, marti Barbara Rastenis, devyni 
anūkai, penki proanūkai. 

Velionė buvo žmona a.a. Staney Rastenio ir motina a.a. 
Elinor Karpus. 

Priklausė Šv. Pranciškaus Seserų, Šv. Kazimiero Seserų, 
Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos, tėvų Marijo
nų, tėvų Jėzuitų rėmėjams; St. Christina Altar & Rosary So-
ciety; Rosary' Makers, Blue Army, St. Christina Semor Citi-
zens. Lietuvių Pensininkų klubui ir kitoms religinėms bei šal
pos organizacijoms. Buvo ALRK Moterų sąjungos garbės narė 
ir 75 kuopos steigėja. 

Kūnas pašarvotas kovo 28 d., antradienį nuo 6 iki 9 v.v. 
ir kovo 29 d., trečiadienį nuo 3 iki 9 v.v. Beverly Ridge 
koplyčioje, 10415 S. Kedzie, Chicago. 

Laidotuvės įvyks kovo 30 d., ketvirtadienį. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į St. Christina parapijos bažnyčią, 
kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę duktė, sūnus, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. James Melka. Tel. 779-4411. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Cal i fornia Avenue 
Te l e fona i - 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 South Hermitage A v e n u e 

Te le fonas - 927 -1741-1 
4 3 4 8 S. Cal i fornia Avenue 

Te le fonas — 5 2 3 - 0 4 4 0 

P E T K U S 

MARQUETTE F U N E R A L HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St. , Ch icago 
Tele fonas — 4 7 6 - 2 3 4 5 

1410 So. 50th Av. , Cicero 
Tele fonas — 8 6 3 - 2 1 0 8 

S T E P O N A S C. LACK i r S Ū N Ū S 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. — Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero. Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sallv Donald M., Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. 652-5245 

> * 
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x J a u n i m o centro t a ryba 
prašo visus aktyviai dalyvauti 
metiniame narių susirinkime, 
kuris įvyks balandžio 2 d., 
sekmadienį, 11:30 vai. ryto. 
Susirinkimas vyks Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Vietoje 
bus galima susimokėti ir nario 
mokestį. Bus pranešimai ir 
tarybos rinkimai. Neužtenka 
Jaunimo centru tik rūpintis, bet 
reikia ir jo veikloje dalyvauti. 

x Pavergtųjų Tautų Illi
nois t a rybos posėdis kviečia
mas kovo 28 d., antradienį, 7:30 
vai. vak. Latvių namuose, 4146 
So. Epton St. Posėdyje bus ap
tarti būsimieji renginiai. 

x tyashingtone, D.C. vyks
t anč io j e pol i t inėje konfe
rencijoje balandžio 14-16 
dienomis Chicagos jaunimo at
stovai vyks samdytais automo
biliais „Lincoln town Cars". 
Kelione kainuos 10 dolerių 
dienai. Užsisakyti vietą auto
mobilyje reikia įmokėti 25 dol. 
Išvykstama balandžio 13 d. 6 
vai. vak. punktualiai iš Midway 
aerodromo. Čekius reikia rašyti 
..Lithuanian Youth Associa-
tion*" ir siųsti Edvardui Sabui, 
8024 S. Natchez. Burbank, 111. 
60459. Tel. 1-312-599-5780. Ti
kimės, kad Chicaga turės di
džiausią skaičių. 

x Dr. Mark Wyman, isto
rijos profesorius Illinois State 
universitete, skaitys paskaitą 
anglų kalba apie pabėgėlių 
gyvenimą.penktadienį, balan
džio 14 d., 7:30 v.v. Jaunimo 
centro kavinėje. Balch instituto 
leidykla Philadelphijoje ne
seniai išleido jo knygą, .,D.P.: 
Europe's Displaced Persons. 
1945-1951". Bus rodomos skaid
rės ir vaizdajuostė. Vakaronę 
rengia Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras. 

x Lietuvių Dailės Muziejaus 
va ikų meno p a r o d o s ati
darymas įvyks Čiurlionio gale
rijoje, sekmadienį, balandžio 2 
d., 2:30 v. p.p. Šioje parodoje 
dalyvauja apie 100 vaikų iš 
Chicagos, apylinkių ir kitų 
miestų. Visi dalyvaujantys 
dailininkai, jų tėveliai, seneliai 
ir visi kiti kviečiami. 

(sk) 

x Vilniaus Jaunimo teatro 
a k t o r i ų , Apolonijos Mat-
kevičiūtės ir Petro Stepona
vičiaus rečitalis įvyks balandžio 
2 d. 3 v. p.p. Jaunimo centre. 
Rečitalį rengia Chicagos „Auš
ros Vartų" tunto „Kun. Graži
nos" būrelio vyr. skautės. Ren
ginio pelnas skiriamas akto
riaus Petro operacijos išlaidoms 
sumažinti. Visi maloniai kvie
čiami į rečitalį atsilankyti. 
Bilietai gaunami Vaznelių 
prekyboje, 2501 W. 71 St., tel. 
471-1424. 

(sk) 

x Važiuojantieji į Lietuvą 
šią vasarą galės patys pasi
rinkti dienų skaičių Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje ar Palangoje, 
t.y. visas 15 d. vienoje vietoje, 
ar po kelias dienas skirtingose 
vietose. Grupė išvažiuoja liepos 
29 d. Lydi R. Pūkštys. Kreiptis 
American Service Travel Bu-
reau, tel. 312-238-9787. 

(sk) 

x Saugiai pe rvedan t pini
gus per banką į „dolerines"' par
duotuves Lietuvoje, jūsų 
giminės gali įsigyti įvairių 
prekių arba automobili. Šis 
būdas yra t i n k a m a s pali
k imams tvarkyt i . R o m a s 
P ū k š t y s , T r a n s p a k , t e l . 
312-436-7772, n a m ų 
312-430-4145. 

(sk) 

x Šeštojo Mokslo ir kūry
bos simpoziumo vakaronė bus 
balandžio 1 d., šeštadienį, 7:30 
vai. vakaro Jaunimo centro ka
vinėje. Simpoziumas bus 
žymiausias šių metų kultūrinis 
įvykis, tad vertas platesnio dė
mesio. Todėl visuomenė kviečia
ma gausiai dalyvauti ir su jo 
darbais bei planais susipažinti. 

x Ritos Ostytės ir Audriaus 
Ruseno užsakai prieš sutuoktu
ves eina Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčioje. 

x „Vytis", Lietuvos Vyčių 
žurnalas, Nr. 4, išėjo iš spaudos 
ir pasiekė redakciją. Siame 
numeryje rašoma apie Žemai
tiją, apie buvusius ir da
bartinius Lietuvos sporti
ninkus. Duodama taip pat pla
ti informacija apie lietuvių 
vyčių veiklą. Redaguoja Mary 
Kober, jai talkina Dalia Bulvi-
čius ir Helen Chesko. Viršelis 
papuoštas Arvydo Sabonio ir 
adv. Konnie Savickaus nuo
trauka. 

x Patikslinimas. Straipsnyje 
„Varpo" metai ir sukakties mi
nėjimas" „Draugo" kovo 18 d. 
laidoje padaryta nemaloni klai
da. Išvardinant garbės komiteto 
narius, išleista Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininko 
Grožvydo Lazausko pavardė. 
Autorius klaidą apgailestauja. 

x „Technikos Žodis", nr. 1, 
pasiekė redakciją. Numeryje 
paminėta Vasario 16 sukaktis, 
taip pat yra straipsnių, lie
čiančių žemės ūkį arba techni
kos įrengimus. Vyr. redaktorius 
Viktoras Jautokas, pavaduo
tojas G. Lazauskas. Viršelyje Ig
nalinos bažnyčios konkursinis 
projektas architektų R. Krišta-
pavičiaus ir V. Dineikos. 

x Inž. Algimantas Dami
jonaitis, Elmhurst, 111., kiekvie-

Lietuviy Bendruomenes krašto valdyba įteikia disidentui Baliui Gajauskui tūkstantinę dovanų. 
Iš kaires: pirm. dr. Antanas Razma, Irena ir Balys Gajauskai ir finansų vicepirm. Bronius Juodelis. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
KARTU SU 

ATGIMSTANČIA TAUTA 

Jau buvau minėjęs, kad po di
delių vargų PLB atstovai pa
galiau atsirado Vilniuje. Atvy
kusieji oficialiai nebuvo sutikti, 
nors matė Sąjūdžio žmogų 
vaikščiojant. Nors atrodo, kad 
Sąjūdis gražiai veikia, tačiau 
yra daromi ir dideli trukdymai. 
Kiekvienu metu gali būti vyk
domos kratos. 

Oficialus minėjimas buvo pra
dėtas vasario 15 diena. Į Kau
ną vykta su Sąjūdžio tarybos na
riais. Iškilmės buvo pradėtos 
ant Lietuvos karių kapu vaini
kų padėjimu karių kapinėse 
Šančiuose. Kapinės, atrodo, 
tvarkingai prižiūrimos. Nežinia, 
gal specialiai patvarkytos. Visi 
kapai papuošti gėlėmis, uždeg
tos žvakutės ir lemputės. Įspū-

neriais metais pratęsdamas dingai atrodė, kai jaunimas ir 
„Draugo" prenumeratą, pride- vaikučiai ant kapų dėjo gėles, 
da didesnę auką. Šiais metais Daug vėliavų, senesnės moterys 
taip pat paaukojo 30 dol. dien-
raščio stiprinimui. A. Dami
jonaičiui, mūsų garbės prenu-
meatoriui, rėmėjui, už nuolatinę 
paramą labai dėkojame. 

x Chicagos li tuanistinių 
mokyklų jaunų mokytojų dai
nuojanti grupė, vadovaujama 
Dariaus Polikaičio, atliks meni
nę programos dalį Eugenijaus 
Kriaučeliūno jaunimo premijos 
įteikimo popietėje š.m. balan
džio 2 d., sekmadienį, Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Premijos 
laureatas Paulius Klimas iš 
Rochester, NY. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti ir po pro
gramos pabendrauti. įėjimas 
nemokamas. Kviečia Kriau-
čeliūnų šeima. 

(sk) 

x ETCHED IN AMBER, 
lietuvių poezija išversta į anglų 
kalbą. Ši programa maždaug 40 
lietuvių poetų darbų pynė. Jų 
tarpe: K. Bradūnas, L. Sutema, 
S. Geda, J. Mekas, J. Gylienė, 
T. Venclova ir daug daugiau. 
Šią ypatingą programą bus gali
ma matyti Pasaulio lietuvių 
centre, bal. 8, 7:30 v.v. ir bal. 9, 
2:30 v. p.p. Rezervacijoms 
skambinti 257-8787. Auka 10 
dol. 

(sk) 
x A. a. Edvardo Žitkaus 

mirties šešerių metų pami
nėjimo pamaldos, prisimenant 
jo mirties dieną, bus balandžio 
3 d., 10 vai. ryto Jėzuitų bažny
čioje, Chicagoje ir kt. 

(sk) 

x Reikalinga tarnautoja 
lietuviškai įstaigai. Turėtų 
mokėti lietuvių ir anglų kalbas, 
rašyti mašinėle ir dirbti pilną 
laiką. Skambinti 776-7582 
savaitės dienomis, išskyrus 
šeštd. ir sekmad., tarp 8.30 v. 
ryto ir 4:30 v. p.p. 

(sk) 

x J . Rudzevičius, Los Ange
les, Cal., parėmė „Draugą" 30 
dol. auka ir kartu pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams. J. Rudzevičių skelbiame 
garbės prenumeratorium, o už 
auką labai dėkojame. 

x Izabelė Ramanauskas , 
Daytona Beach Shores, Fla., at
siuntė 15 dol. dienraščio pa
ramai, pratęsė prenumeratą ir 
dar pridėjo kitą 15 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. I. 
Ramanauską skelbiame garbės 
prenumeratore, o už auką labai 
dėkojame. 

x Kun. Kęstutis Balčys, 
Amsterdam, N.Y., kun. V. 
Cukuras, Putnam, Conn., Bronė 
Čižikaitė, Chicago, 111., Algis ir 
Birutė Prasauskai, Lomita, 
Cal., A. ir J. Musteikiai, Fallon, 
Nevada, Janusz Rushkevich, 
Ona Čenkus, Hovard Beach, 
N.Y., Mečislovas Žeimys, 
Chicago. 111., Uršulė Bubelis, 
Oak Lawn, 111., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Juozas Brazys, Ormond 
Beach, Fla.. parėmė „Draugą" 
30 dol. auka ir pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
tams. J. Brazį skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už auką la
bai dėkojame. 

x Elena Vasyliūnas, Somer 
ville, Mass., mūsų nuoširdi ir ar
tima bendradarbė, dienraščio' 
paramai atsiuntė 25 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

x Aleksas J anusas , Van-
couver, Kanada, pratęsė pre
numeratą, pridėjo auką, o savo 
laiškutyje rašo. kad jau esąs 80 
metų amžiaus, bet „Draugo" la
bai laukia ir jį skaito su malo
numu. Kartu palinkėjo visiems 
„Draugo" darbuotojams gerų 
1989 metų. Labai ačiū. 

verkė. Nors nepriklausomybės 
nėra, bet gerai ir tai, jeigu lais
vai gėles padėti, laisvai verkti 
gali. 

Seimas vyko buvusiame Vals
tybės teatre, bet nebuvo trans
liuojamas per televiziją. Žiniose 
tik 5 min. buvo jam paskirtos. 
Kurie į teatrą patekti negalėjo, 
tai galėjo sekti per „closed cir-
cuit". Teatro lauko pusėje buvo 
ekranai. Seimo dalyviai Romo 
Kalantos susideginimo vietoje 
padėjo gėles, policija trukdymų 
nedarė. 

Seimas buvo įdomus ta pras
me, kad jie demokratijos dar 
mokosi. Visi nori kalbėti, ką tik 
nori. Nenuostabu, po tiek metų 
tylos visų burnos atsidarė. Jie 
buvo kviesti, užsirašė į sveikin
tojų sąrašą, o atėjo vidurnaktis 
ir niekas jų nekvietė. Kalbėjo 
Brazauskas ir Klimaitis, jis 
buvo dalyvių nušvilptas. 
Pagaliau po pakartotinų pasitei
ravimų atėjo eilė kanadiečiams. 
Jų ir PLB vardu sveikino Gabija 
Juozapavičiūtė-Petrauskienė. Ji 
pr i s i s ta tė , kaip Kanadoje 
gimusi lietuvaitė. Jos visa kalba 
buvo perduota per vaizdajuostę. 
Kalbėtoja gerai pasirengusi, ir 
buvo šiltai sutikta. Ji labai vy
kusiai atstovavo išeivijai. Kol 
išeivija išaugina tokias atžalas, 
tol ji negali būti vadinama 
nudžiūvusia šaka. Seimo posė
džiai tęsėsi vėlai po vidurnakčio. 

Kaunas buvo gražiai pasipuo
šęs. Visa Laisvės alėja, buv. Pre
zidentūros ir Vilniaus g-vės (ku
rios dabar yra pėsčiųjų), buvo 
papuoštos vainikais ir tau
tinėmis vėliavomis. Vasario 16 
d. iškilmingos šv. Mišios buvo 
katedroje. Šv. Mišias laikė Lie
tuvos kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, pasakė labai 
patriotinį pamokslą. Labai 
aiškiai kalbėjo, kad reikia siekti 
pilnos nepriklausomybės. Buvo 
pašventintas gana didelis 
akmuo. Rašančiajam, atrodo, 
kad tas akmuo buvo iš Tau-
čiūnų laukų, kur žuvo pirmasis 
Lietuvos kareivis Pov. Lukšys. 

Kaip žinome, Lukšys žuvo nuo 
bolševikų kulkų. Katedroje 
žmonės netilpo, dar buvo minios 
aplinkui katedrą. 

Iš katedros minia ir eisena ėjo 
į buvusį Karo muziejų. Priekyje 
buvo visas vėliavų miškas, po jų 
specialiu neštuvų keturi vyrai 
nešė papuoštą akmenį (numa
tyta atstatyti Laisvės kovų pa
minklą, tad tas akmuo bus į jį 
įmūrytas). Ėjo kardinolas, daug 
dvasiškių, Sąjūdžio vadovybė, 
seimo dalyviai ir minia. Daug 
jaunimo, visi pakilia nuotaika. 
Jauni tėvai mažiukus ant pečių 
neša, o tie vėliavėlėmis mojuo
ja. Karo muziejaus sodelyje, 
aikštėse ir gatvėse minios žmo
nių, pavyzdinga tvarka — ir 
jokios policijos nematyti. Vyko 
iškilmingas atstatyto Laisvės 
paminklo pašventinimas, kurio 
metu kalbas pasakė kardinolas 
V. Sladkevičius ir A. Brazaus
kas. Prelegentė paaiškino, kad 
Laisvės alėjoje ir gal kitose gat
vėse buvo garsiakalbiai ir visos 
iškilmės buvo pertransliuoja
mos. 

Taip pat PLB atstovams teko 
dalyvauti iškilmėse ir Vilniuje. 
Čia įvairios iškilmės vyko dau
gelyje vietų. Gal svarbiausia šių 
iškilmių dalis tai atidarymas 
paminklinės lentos prie namo, 
kur buvo pasirašytas Nepri
klausomybės atstatymo aktas. 
Mūsų atstovams buvo surengta 
spaudos konferencija. Konfe
rencijoje daugiausia dalyvavo 
oficialių laikraščių atstovai 
(buvo ir keletas iš Sąjūdžio). Jie 
yra labai gerai informuoti apie 
mūsų gyvenimo blogąsias puses: 
mūsų vidaus trintį ir ne
santaiką tarp „veiksnių". Mažai 
tesidomi mūsų laimėjimais ar 
kultūriniais įvykiais. Tiesa, 
paskutiniosios tautinių šokių 
šventės vaizdai buvo rodomi 
Vilniaus televizijoje valandą 
užtrukusioje programoje. 
Vilnius jau skirtingas, čia poli
tinis centras. Tad ir ant pasta
tų iškeltos ne tik tautinės, bet 
ir raudonos vėliavos. Beje, 

būčiau beveik užmiršęs paminė
ti, kad Vilniuje sveikinimo 
kalbas sakė įvairių tautybių 
a t s tova i . Sveik ino žydai, 
karaimai, ukrainiečiai, latviai 
ir estai, bet sveikintojų tarpe 
nebuvo lenkų ir rusų. Vilniuje 
dar tebejaučiama tautinė trin
tis. Lenkai dar tebėra tų pusėje, 
kurie Lietuvai nieko gero neža
da. Ir išeivija turėtų tai atsi
minti, kad pavojus tebėra. PLB 
atstovai aplankė kard. V. Slad
kevičių Kaišiadoryse. Jis buvo 
paklaustas:,,Kuo išeivija galėtų 
jiems geriausiai padėti?" Atsa
kė: „Tokių svarstyklių mes čia 
neturime. Būkime ir dirbkime 
kartu!" Taip pat turėjo progos 
aplankyti min. J. Urbšį Kaune. 
Jo žodžiais, niekas nėra pagrin
dinai pasikeitę: „Kol įstatymai 
nėra pakeisti — tol visi pasikei
timai gali būti laikini". Nežiū
rint visų vargų, rūpesčių ir išlai
dų, mūsų atstovai savo pareigas 
šauniai atliko. Išeivija gali di
džiuotis, kad tokias „atžalas" 
išaugino. 

J . Ž. 

ZARASIŠKIŲ KLUBO 
VEIKLA 

Ir vėl vieneri meteliai nu
skambėjo praeitin. Praleidę 
žiemos šalčius kartais ir nepa
lankias oro sąlygas. Sulaukę pa
vasario, džiaugiamės ir kiekvie
nas veržiasi iš namų į gamtą. 
Viskas atgimsta ir daro didelę 
įtaką žmogaus gyvenime, ieš
kome progų susitikti, kar tu pa
bendrauti, nebesinori sėdėti 
prie šiltos krosnies. Organiza
cijos irgi atnaujina savo veiklą. 

Šiais metais gerai pradžią 
suplanavo Steve Rudokas visų 
pa togumui kovo 12 d., 
sekmadienį, 11:15 v. ryte gau
siai susirinkę Jėzuitų koplyčioje 
meldėmės už mirusius klubo na
rius. Po pamaldų rinkomės į 
Jaunimo centro salę išklausyti 
bei aptarti tolimesnę klubo 
veiklą. Susirinkimą 1 vai. p.p. 
at idarė pirm. Alex Navar-
dauskas, sveikindamas gausiai 
susirinkusius dalyvius, linkė
damas geros darbingos nuo
taikos, aptariant ir sprendžiant 
svarbius klubo organizacinius 
reikalus. Minutės susikaupimu 
pagerbti klubo mirusieji nariai. 
Keturi mirę per 1988 metus: sa-
vanoris-kūrėjas ir buvęs šio klu
bo pirm. Stasys Bikulčius, 
Bikulčienė, Antanas Shakėnas 
ir Eugenija Strungienė. Per
skaičius ir priėmus numatyta 
d ienotvarkę , p i rmin inkas 
pakvietė susirinkimui pirmi
ninkauti Kazį Čiurinską ir sek
retoriauti Stasę Rudokienę. 

Pradėdamas pirmininkauti K. 
Čiurinskas padėkojo visiems na
riams už pasitikėjimą. Nariai 
palydėjo rankų plojimais, kas 
įrodė pasitenkinimą ir pasi
tikėjimą. Protokolas perskai
tytas ir vienbalsiai priimtas. 
Valdybos pranešime pasidžiaug
ta , kad du reng in ia i — 
gegužinės davė pelno ir tuo 
pačiu progos p in ig inėmis 
aukomis paremti lietuviškas in
stitucijas. Aukomis išmokėta 
420 dolerių. Gerai užpelnyta 
padėka priklauso valdybai už 

Taip posėdžiu JAV LB krašto valdybos nariai pasistiprina. Iš kaires: Ramunė Kubiliūte, Paulius 
Mickus iš Washingtono, Bronius Juodelis ir Švietimo tarybos pirm. Regina Kučienė. 

IŠARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— New Yorke buvo pa
gerbti nusipelnę visuomeni
ninkai kovo 25 d. Pagerbti buvo 
šie asmenys: Kazimieras Ba-
čauskas, Irena Banaitienė, kun. 
dr. Kornelijus Bučmys, Vacys 
Butkys, Paulius Jurkus, Vincas 
Padvarietis, Petras Povilaitis, 
Apolonija Radzivanienė, Alek
sandras Vakselis. Prie to dar 
Audrone Misiūnienė parodė 
įspūdingas vaizdajuostes iš Va
sario 16 minėjimo Lietuvoje. 

— Nuo šių metų kovo 1 d. 
Cezaris Surdokas pasitraukė iš 
Lietuvos pasiuntinybėje Wa-
shingtone aštuonerius metus 
eitų pareigų. Lietuvos atstovas 
labai nuoširdžiai dėkodamas C. 
Surdokui už darbą, tvarkant 
ku l tū ros bei informacijos . 
reikalus, pažymi, kad jam kar
tais teko eiti pareigas labai 
sunkiomis aplinkybėmis. Jis tą 
atliko labai pareigingai ir suma
niai, nusipelnydamas Diploma
tinės tarnybos ir Lietuvos rei
kalams. 

tokį didelį pasiaukojimą parei
gose. 

Didelė padėka visiems na
riams, kurie aukojo fantus ir pa
rėmė parengimus savo daly
vavimu. Dėkojame Reginai Pet
rauskienei, Petrui Navickui ir 
A. Vaitkienei už pinigines 
aukas klubo reikalams. Nuošir
di padėka mūsų spaudos ir ra
dijo valandėlių darbuotojams 
nes be jų paramos bei talkos or-
ganizacinė veikla nebūtų 
sėkminga. 

Išvykus atostogų į Texas 
Aleksui Žakui, jį pavadavo Sta
sė Rudokienė ir perskaitė klubo 
kasos ir finansinių dokumentų 
patikrinimo aktą pagal kurį 
pasirodė, kad 1988 metų atskai
tomybė buvo vedama tiksliai ir 
tvarkingai. Revizoriai paste
bėjo, kad daug narių atsilikę su 
nario mokesčiu. Kurie jaučia-
čiasi neapsimokėję, prašomi tai 
atlikti. Vienbalsiai valdyba pa
tvirtinta ateinančiai kadencijai; 
pirm. Alex Navardauskas, 
vicepirm. Alfonsas Čičelis, 
sekretorius Steve Rudokas ir 
iždininkas Jonas Krumplys. Re
vizijos komisija: Alex Žakas, 
Povilas Peskaitis ir Jonas 
Adomėnas, registruotas agentas 
Steve Rudokas. Parengimų 
komisija: Petras Benešius, 
Elena Kundrotas, Stasė 
Rudokienė, Dolores Čičelis ir C. 
Navardauskienė. 

Sveikiname įstojusius į klubą 
naujus narius Janiną Juod-
valkienę, Povilą Juodvalkį ir 
Valę Radavičienę. Užjaučiame 
sunkiai sergantį narį Juodką, 
linkime sveikatoje sustiprėti. 
Sveikiname po sėkmingos 
operacijos pasveikusią Reginą 
Petrauskienę. 

Nutarta surengti gegužinę 
Šiaulių namuose gegužės 14 d. 
iš anksto kviečiame gegužinėje 
dalyvauti, atsivesti draugus ir 
kokį fantą paaukoti. Ta pačia 
proga pasveikinsim klubo nares 
Motinos dienos proga, pasilinks-
minsim, pasišoksim. 

Nutarta pusmetinį narių susi
rinkimą sukviesti lapkričio 5 d. 
Jaunimo centre. Ir metinį susi
rinkimą kovo 1990 m. Jaunimo 
centre. Susirinkimas praėjo la
bai gražioje nuotaikoje. Dieno-
tva rk ia i išsibaigus, pirmi
ninkaujantis K. Čiurinskas 
pakvietė visus dalyvius prie tra
dicinių vaišių, kurios buvo pa
ruoštos Petro Benešiaus ir mūsų 
darbščių šeimininkių. Susitik
sime vėl vasaros parengimuose. 

- A . 

Advoka tas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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