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Maskvoje istoriniai įvykiai &
,1990 metų vasario revoliucija”tt

Maskva. — Praėjusį sek
madienį maždaug tarp 200,000 
ir 300,000 žmonių demonstravo 
Maskvoje prie Kremliaus sienų, 
reikalaudami, kad Komunistų 
partija atsisakytų pirmavimo 
teisių Sovietų gyvenime.

Ši didžiulė minia reikalavo 
įvesti politinį pliuralizmą, kuris 
jau yra visuose Sovietų Sąjun
gos satelituose. Minia skan
davo: „Pasitraukite”, reika
laudama, kad Komunistų parti
jos Centro komitetas atsista
tydintų iš savo pareigų. Tokios 
didelės demonstracijos Maskvo
je nėra buvę nuo pat rusų re
voliucijos. Ši demonstracija 
tęsėsi 6 valandas. Jai nebuvo 
prašyta leidimo. Ji buvo itin 
įspūdinga. Užsienio korespon
dentai palygino su demonstra
cijom Rytų Europoje, kurios 
atnešė žymias permainas. Ma
noma, kad ši masinė demons
tracija padės Gorbačiovui pra
vesti drąstiškas reformas — 
panaikinti šeštąjį Konstitucijos 
straipsnį. Centro komitetas 
vakar pradėjo dviejų dienų 
pasitarimus. Demonstracijoje 
dalyvavo visokio amžiaus 
gyventojai, energingai reikalau
dami demokratijos. Žmonės 
sakė, kad kažkas atsitiko jų 
sielose, „įvyko pabudimas, esą 
nuostabu, kad mes taip ilgai 
buvome pasyvūs”, kalbėjo 
inžinierius S. Dubovksy. „Bet 
šiandien mes matome istorinį 
įvykį”.

Gorbačiovo siūlymai

Visos žinių agentūros praneša 
iš Maskvos, jog aukštieji parti
jos nariai atvirai šneka, kad 
Gorbačiovas pasiūlys įvesti 
daugpartinę sistemą ir suteikti 
nuosavybės teises kiekvienam 
piliečiui fr pertvarkyti patį 
Politbiurą. Prasidėjusi Centro 
komiteto sesija yra uždara, 
tačiau jau žinoma, kad Gorba
čiovas įteikė tuos pasiūlymus,

LPS konferencija 
,,Lietuvos kelias” 

Kreipimasis į išeivijos lietuvius
Lietuvos sūnūs ir dukros!
Atgimstanti Lietuva šaukiasi 

Jūsų pagalbos. Bolševizmas 
sustabdė mūsų krašto ekono
minį, kultūrinį, politinį vys
tymąsi, vykdė tautos genocidą.

Atkūrus Nepriklausomybę, 
mūsų laukia ne tik ekonominiai 
sunkumai. Mums teks pertvar
kyti švietimą, mediciną, pre
kybą, pramonę, administraciją, 
— visas gyvenimo sferas.

Mes stokojame žmonių, 
mokančių dirbti ir gyventi nor
malioje visuomenėje, ir, matyt, 
negreit jų turėsime pakan
kamai.

Todėl kreipiamės į Jus, 
pasaulio lietuviai, prašydami: 
atvažiuokite padėti! Vien savo 
buvimu, modernesne galvose
na, geresne darbo kultūra, 
tvirtesne morale galite daug 
prisidėti prie Lietuvos valstybės 
atkūrimo.

Mums reikia profesorių, mo
kytojų, gydytojų, inžinierių, su
gebančių atsakyti už savo 
sprendimų pasekmes. Reikia 
įstatymus gerbiančių polici
ninkų profesionalų, ūkininkų, 
įvairių amatininkų ir aukštos 
kvalifikacijos darbininkų.

pasakydamas, kad „reikia 
skaitytis su realybe ir klausyti 
liaudies balso”. Užsienio 
reikalų ministerijos spaudos 
direktorius pasakė, jog „mes 
turime Komunistų partijos biu
rokratiją, kuri ne visuomet 
supranta žmonių reikalavimus, 
ji turi būti panaikinta ir partija 
atnaujinta” — kalbėjo Gennady 
Gerasimovas.

„Atsiminkite Rumuniją”
Boris Jeltsinas buvo vienas iš 

kalbėtojų, kuris sakė, kad rytoj 
„plenumui yra paskutinė proga 
išsaugoti partiją. Taip pat ir 
Gorbačiovui paskutinė proga, 
arba jis darys drastiškas per
mainas arba jis nebeturės 
mūsų”. Istorikas ir deputatas, 
kaip ir Jeltsinas, Juri Afanase- 
jevas kalbėjo miniai: „Tai yra 
taikinga 1990 metų vasario re
voliucija”, primindamas, kad 
1917 m. revoliucija nuvertė caro 
valdžią. Minioje buvo daug pla
katų: „Partijos biurokratai, atsi
minkite Rumuniją”. „Laisvė 
dabar”, „Sovietų armija, 
nešaūdykite į savo žmones”. De
monstracijoje buvo gana daug 
įvairių tautybių, buvo matyti ir 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
tautinės vėliavos, pažymi AP 
agentūra. Šalia jų kartu žygiavo 
ir Rusijos raudonos, baltos ir 
mėlynos spalvų vėliavos. 
Maskvos radijas iš anksto 
pranešė apie demonstraciją. 
Žmonėms buvo dalinami at
spausdinti lapeliai, kuriuose 
buvo raginama dalyvauti de
monstracijoje ir palaikyti Gor
bačiovą „ir pašalinti Ligačiovo 
kliką, kad neperimtų valdžios”. 
Buvo ir plakatų, reikalaujančių 
Pabaltijo respublikoms nepri
klausomybės. Vienas kalbėtojas 
paprašė minių susikaupti ir j 
prisiminti tyloje žuvusius tau
tybių kovose, ir tai buvo padary
ta su nuostabia tyla. Buvo 
nešamas didžiulis plakatas: 
„KGB + Pamyat = mirtis!”

Atvykite į Lietuvą! Kiek
vienas sudarysite salelę tos 
Lietuvos, kurią jau antri metai 
mėginame atkurti, ir, žinoma, 
atkursime. Tačiau Jūsų 
padedami tai padarysime kur 
kas greičiau.

Pasirašo konferencijos posė
džio pirmininkai A. Abišalas, 
A. Sakalas.
Vilnius, 1990 m. vasario 3 d.

— Kaune lankėsi Italijos spe
cialistai ir susitarė, kad Phengi- 
nering — SRL firma pastatys 
širdies gydymo centrą, kuriame 
bus 180 vietų chirurginis-gydo- 
masis korpusas. Jis bus pasta
tytas per 22 mėnesius. Skolą fir
mai pradės mokėti po ketverių 
metų, kai bus atidarytas cen
tras. Ligoniai bus operuojami 
kauniečių medikų metodu, 
neišjungiant širdies iš kraujo 
apytakos sistemos, praneša 
„Tiesa”

— Vilniuje lankėsi Japonijos 
konsulas iš Leningrado. Jis 
kalbėjosi su Algirdu Brazausku 
ir domėjosi Gorbačiovo vizitu 
Lietuvoje.

Pirmą kartą Sovietų Sąjungoje gyventojai Raudonojoje aikštėje be valdžios leidimo šimtatūkstantine minia reikalavo panaikinti pirmumo teisę 
Komunistų partijai ir įvesti daugiapartinę sistemą.

Su Pabaltijo pagalba — paliaubos
Jų ginčai tik teritoriniai ir politiniai

Ryga. — Prancūzų, AP ir 
Reuterio žinių agentūros 
praneša, jog respublikų sąjūdžių 
vadams pasisekė šeštadienį ne
siskaitant su Kremliumi susi
tarti ir padaryti paliaubas tarp 
armėnų ir azerbaidžanų. Besi
ginčijančios respublikos su 
Pabaltijo pagalba pasiekė 
taikos.

Naujas iššūkis Maskvai buvo, 
kai* pasirašė bendrą komuni
katą Latvijos sostinėje dviejų 
priešingų respublikų tautinių 
frontų vadai, kurie sutarė pasi
keisti pagrobtaisiais asmenimis 
ir sudaryti bendrą tarybą, 
kuri rūpintųsi Kaukazo regiono 
neramumais, kad ginčai būtų 
sprendžiami taikiai. Komuni
katą pasirašė ir Pabaltijo 
tautinių sąjūdžių vadai, kurie 
globojo ir tarpininkavo šiems 
pasitarimams. Šie pasitarimai 
aiškiai parodo, kad Maskvos 
vyriausybė nebeturi politinės 
įtakos regionų krizės klausi
muose, praneša ir „Nevv York 
Times” biuras iš Maskvos.

Istorinis įvykis
Sudarydami šią naują politinę 

iniciatyvą, abiejų tų respublikų 
tautiniai vadai ir Pabaltijo trijų 
respublikų vadai sako, kad jie 
labai pažengė į priekį decentra
lizuodami Centro politiką ir 
labai sumažindami Komunistų 
partijos autoritetą visoje 
sąjungoje, pastebi prancūzų 
agentūra. „Tai istorinis įvykis, 
ir tai parodo, ne vyriausybei, bet 
žmonėms, kad tie sąjūdžiai yra 
stiprūs”, kalbėjo Pabaltijo 
tarybos atstovė Anda Anspoka. 
Tai galingųjų Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos sąjūdžių nuopelnas, 
kurie ėmėsi šios inciatyvos ir 
pasisekė įvykdyti paliaubas. 
„Dar iki vakar dienos mes 
nežinojome, ar abi pusės sutiks 
susitikti viename kambaryje su 
tarpininkais”, kalbėjo kores- 
ondentams Anspoka, pažymė
dama ilgą istorinę nesantaiką 
tarp armėnų ir azerbaidžanų, 
kurios centrinė valdžia negalėjo 
išrišti.

Penki sąjūdžiai nekvietė 
Kremliaus oficialių pareigūnų į 
pasitarimą ir parodė jiems, kad 
jie turi žmonių pasitikėjimą, ko 
vyriausybė nebeturi. Užsienio 
diplomatai sako, kad iki šiol dar 
iš Gorbačiovo pusės dėl to 
nebuvo jokios reakcijos. Sovietų 
spauda trumpai tepaminėjo jų 
susitikimą, neduodama jokio 
kredito Pabaltijo tarybai.

Sesija be tarpininkų 
Pasitarimai, kurie atnešė

susitarimą, truko nuo šeštos 
vakaro penktadienį iki 3 vai. 
ryto šeštadienį. Anspoka 
pranešė, jog armėnai ir azer- 
baidžanai buvo tiek įsitraukę į 
reikalus, jog pasiprašė, kad 
galėtų turėti dar vieną sesiją be 
Pabaltijo tarybos tarpinin
kavimo. „Kas galėjo įsivaiz
duoti, kad šitie karšti žmonės 
pagaliau kalbėsis atskirai”. Čia 
buvo padaryta sprendimas į 
darbotvarkę neįrašyti Nagor- 
no-Karabacho teritorijos prijun
gimo prie Armėnijos klausimo. 
Bet jų vienų sesijoje ir tas klau
simas buvo paliestas, tik spren

Pirmą kartą tarėsi 
armėnai ir azerbaidžanai

Ryga. — Praėjusį penktadienį 
AP žinių agentūros pranešimu, 
Armėnijos ir Azerbaidžano ats
tovai pradėjo taikos pasitarimus 
Latvijos sostinėje Rygoje ir tuoj 
surado bendrą kalbą, kai abi 
pusės kritikavo Kremlių už 
kariuomenės pasiuntimą į pie
tinius regionus.

Armėnijos delegatai pasakė 
reporteriams, jog Sovietų 
daliniai buvo nereikalingi ir 
pakenkė visam Kaukazo regio
nui, į kurį įeina Armėnija, Azer
baidžanas ir Gruzija. Armėnų ir 
azerbaidžanų atstovai, susitikę 
be Sovietų vyriausybės dalyva
vimo, sutarė diskutuoti Sovietų 
dalinių buvimo klausimą, maž
daug pusės milijono išvietintų 
pabėgėlių klausimą, kuris įvy
ko dėl jų tautinio ginčo ir kitus 
klausimus, kuriuos jie pavadino 
humanitariniais. Abeji sutiko 
nekelti teritorinio klausimo, 
kuris yra pagrindinė neramu
mų priežastis.

Šio pasitarimo šeimininkai 
bei tarpininkai — Pabaltijo 
taryba pasakė, kad pasitarimai 
gali vykti tiek ilgai, kiek tik bus 
reikalinga, kad ir kelis 
mėnesius — jiems bus parūpin
tas visas išlaikymas.

Azerbaidžanų partija ir 
vyriausybė buvo kaltinama, jog 
nesugebėjo sukontroliuoti riau
šių sausio 13 d. prieš armėnų 
gyventojus Baku mieste. Kovos 
vyko ir po savaitės, kai Sovietų 
daliniai užėmė tą miestą.

Pirmą kartą...
Pirmą kartą Rygoje azerbai

džanų ir armėnų atstovai kar

dimo nepadaryta. Bet padarytas 
vienas svarbus pareiškimas, jog 
jų ginčas yra teritorinis ir politi
nis klausimas, bet ne religiniai 
skirtumai tarp islamiškojo 
Azerbaidžano ir krikščioniš
kosios armėnų gyventojų dalies.

Išleistame komunikate šie pa
sitarimų delegatai įsipareigojo 
išaiškinti Azerbaidžano ir 
Armėnijos žmonėms padarytus 
susitarimus ir baigti bet kokius 
smurto veiksmus prie savo 
respublikų sienų iki vasario 15 
d. Taip pat iki kovo 1 d. pasi
keisti pagrobtaisiais žmonėmis. 
Manoma, kad yra pagrobta 18 
armėnų ir 47 azerbaidžanai.

tu prie vieno stalo susėdo pasi
tarimams. įdomu, kad tuo pačiu 
metu Sovietų karinė vadovybė 
paprašė susitikimo su 
Azerbaidžano Liaudies Frontu 
ir taip pat pirmą kartą susitiko 
Baku mieste su dar nesuimtu 
vienu iš 14 Fronto vadų — Tofik 
Gosymovu, aplenkdami komu
nistų vietinę vyriausybę. 
Gosymovas tuoj pareikalavo 
paleisti visus suimtuosius ir kad 
Sovietų kariai pasitrauktų tuoj 
pat iš to regiono. Po valandos 
pasikalbėjimo, Gosymovas pra
nešė, kad daugiau pasitarimų 
nebus, jei Kremlius neatšauks 
savo 17,000 kareivių. Jam gen. 
Vladimiras Dubynnyak pažadė
jęs šį Fronto reikalavimą per
duoti Kremliui. Jis taip pat 
pasakė, kad negalįs išleisti 
suimtųjų Fronto narių be Mask
vos leidimo, nes jos įsakymu jie 
buvo suimti.

Gosymovas pasakė jog karinė 
vadovybė jam pasakiusi, kad 
norinti apleisti Baku regioną, 
jei tik gaus iš Maskvos leidimą. 
Jei Sovietų daliniai pasitrauks, 
tai žmonės 100% grįš atgal į 
darbus, pasakė jam Gosymovas, 
ir jis spaudė generolą nustatyti 
datą, kada visi kariai išvyks iš 
Baku apylinkės.

— Daugeliuose, netoli Šiau
lių, prieš 50 metų buvo paga
minta pirmoji plyta. Ilgainiui ši 
maža plytinė išaugo į vieną 
stambiausią plytinę. Dabar čia 
kas valandą pagaminama 13 
tūkstančių įvairių plytų. Šios 
įmonės direktorius — Juozas 
Skarbalius.

Ką sako kiti
ekonomistai

Vilnius. — Gruodžio 13 d. 
Vilniaus universiteto Ekono
minės kibernetikos ir finansų 
fakultete įvyko universiteto

j ekonomistų draugijos posėdis, 
i kuriame buvo apsvarstytas ne

seniai Maskvoje priimtas Pa
baltijo respublikų ekonominio 
savarankiškumo įstatymas. 
Apie įstatymą kalbėjo prof. 
Stasys Uosis, prof. Žilėnas, 
Vladas Terleckas, Vilius Bal
dišius, Audrius Misevičius, 
Stasys Kruopas ir kiti. Eko
nomistų nuomonė buvo vienin
ga: šis įstatymas — tai tik 
regioninės ūkiskaitos įsta
tymas. Jis netgi prieštarauja 
okupuotos Lietuvos Konstitu
cijos 70 straipsniui. Tai joks 
žingsnis į nepriklausomybę. Šis 
įstatymas tik dar labiau in
tegruos okupuotos Lietuvos ūkį 
į bendrą imperijos ūkio sistemą. 
Politinė jo paskirtis — naujais 
saitais pririšti okupuotas Pa
baltijo valstybes prie Rusijos im
perijos. Buvo konstatuota, kad 
TSRS liaudies deputatai iš 
Lietuvos ne tik neprotestavo 
prieš tokį įstatymo variantą, bet 
dargi pateikė jį kaip laimėjimą, 
pasielgdami neprincipingai. 
Ekonomistai paruoš pareiš
kimą, kuriame atskleis šio 
įstatymo esmę ir pareikalaus 
okupuotos Lietuvos Aukščiau- 
siosos tarybos jo nepatvirtinti.

Uzbekų susirinkimas
Taškentas. — Sausio 24 d. 

Chamido Alimdžano vardo 
klube įvyko Uzbekijos liaudies 
judėjimo „Birlik” aktyvistų 
mintingas. Jame kalbėta apie 
įvykius Azerbaidžane ir Armė
nijoje, Rakande, kur kareiviai 
praeitą vasarą apšaudė taikią 
demonstraciją. Mitinge kalbėjo 
žinomi respublikoje žmonės A. 
Pulanov, G. Chasanov, Nurula- 
jeva, Achromenko ir kiti. Jie 
pasmerkė komandinio — admi
nistracinio aparato veiksmus, 
sukėlusius dabartinius konflik
tus. Mitingo dalyviai priėmė 
rezoliuciją, smerkiančią kariuo
menės įvedimą į Azerbaidžaną. 
Taip pat respublikos vadovybės 
požiūris į bėglius iš Azerbai
džano ir Armėnijos. Rezoliucijo
je abi respublikos kviečiamos 
savo konfliktus spręsti taikiai. 
Pasibaigus mitingui buvo ban
dyta areštuoti vieną iš mitingo 
organizatorių, jaunimo judėjimo 
„Barlik” lyderį Džumanijaz 
Sadykov, už tai, kad mitingo 
metu jis pasiūlė iš salės išvesti 
milicijos darbuotoją filmavusį 
susirinkimą. Šiuo metu D. 
Sadykov slapstosi.

i PAVERGTOJE 
LIETUVOJE

— Vilniuje su šūkiu „Švieskis 
ir šviesk!” buvo gražiai 
paminėta Vinco Kudirkos 
131-osios gimimo metinės 
Onkologijos instituto rūmuose. 
Kalbėjo fizikas Petras Vai
tiekūnas ir chirurgas Vytenis 
Andriukaitis. Skulptorius 
Erikas Varnas nuliejo Vinco 
Kudirkos portretą.

— Mažeikiuose rajono 
Taryba nutarė leisti statyti 
bendrą Italijos ir TSRS įmonę 
„Ekolita”, kuri gamins benzino 
priedus. Sudaryta komisija, 
kuri turi galutinai įvertinti 
projektą ir ekologinę situaciją.

— Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komiteto sekretorius 
J. Paleckis priėmė JAV Senato 
Užsienio reikalų komisijos pir
mininką P. Galbraitą, kurį lydė
jo JAV Leningrado konsulai J. 
Hatčesonas ir R. Petersonas. Jie 
domėjosi partijos atsiskyrimo 
nuo Maskvos klausimais ir 
Gorbačiovo vizitu Lietuvoje bei 
kokiu keliu mano Lietuva eiti 
į nepriklausomybę. Amerikie
čiai pasakė, kad Amerikos 
visuomenė domisi Pabaltiju, o 
ypač Lietuva. Tą pačią dieną jie 
susitiko su Sąjūdžio Seimo 
taryba ir apsilankė Vilniaus 
universitete.

— Šalčininkuose dabar 
veikia dvi komunistų partinės 
organizacyos ir du jos komitetai: 
savarankiškos LKP ir Maskvai 
priklausančios partijos.

— Kauno medicinos akademi
jos prorektorius dr. Petras Stir- 
bys išrinktas New Yorko 
mokslų akademijos nariu. Dr. P. 
Stirbio daug straipsnių kar- 
diochirurgijos ir kitais 
klausimais paskelbta JAV 
medikų žurnaluose.

— Lietuvoje baigėsi kandida
tų nominavimas į Aukščiausiąją 
tarybą. Iš viso yra 434 kan
didatai, tarp jų 24 moterys.

— Lietuvoje iškelta 17 bylų 
dėl valstybinės vėliavos išnie
kinimo. Pirmoji vėliava buvo 
išniekinta tuoj po Trispalvės 
„reabilitacijos”. „Komjaunimo 
tiesoje klausiama, kaip 
paaiškinti faktą, jog iš 17 
užvestų bylų išaiškintos tik 2. 
Vienos nusikaltėliai buvo karei
viai.

— Lietuvoje praėjusių metų 
pabaigoje sudaryta valstybinės 
kontrolės įstatymo projekto 
komisija, kurios pirmininku yra 
doc. Anzelmas Katkus, o nariai 
E. Vilkelis, finansų ministerijos 
atstovas, doc. V. Lakis, dabarti
nis liaudies kontrolės komiteto » 
pirm. pavaduotojas A. Grobo- 
vas, S. Vipartas, V. Januškienė 
ir teis. D. Kazlauskienė.

— „Maskvos žinios” paskelbė 
reportažą apie Gorbačiovo vizitą 
Lietuvoje ir rašo, kad Lietuvos 
komunistai nuo žodžių perėjo 
prie darbų ir palankiai rašo apie 
lietuvių atsakymus pačiam 
Sovietų vadui.

KALENDORIUS

Vasario 6 d.: Teofilis, Darata, 
Alkis, Titas, Živilė.

Vasario 7 d.: Romualdas, 
Ričardas, Mozė, Jomante, 
Ramutis, Vildaugas.

ORAS CHICAGOJE

Saulė teka 6:59, leidžiasi 5:11.
Temperatūra dieną 44 1., nak

tį 32 1.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 8615 So. California Avė., Chicago, IU. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

PAKELTAS 
KRAUJOSPŪDIS 

- TREČIAS ŠIRDIES 
ŽUDIKAS

Naujuose metuose išspirkime 
lauk rūkalus ir svaigalus, o 
tada pradėkime tvarkytis su 
trečiu širdies žudiku — pa
keltu kraujospūdžiu.

Lietuvišką širdį gelbėjantis 
raginimas 

šalia pirmųjų dviejų širdies 
žudikų: rūkymo ir girtavimo, 
trečiasis tiems dviems prilystąs 
širdies žudikas yra pakeltas 
kraujospūdis, mediciniškai va
dinamas hipertensija (hyperten- 
sion). Tuos du tą patį reiš
kiančius pavadinimus kiek
vienas atsiminkime ir, kada
kuris parankiau, vartokime.

Kas yra tas pakeltas 
kraujospūdis?

Kraujo spaudimas pažymimas 
dviem skaičiais. Pirmas vadi
namas sistolinis. Jis nurodo 
kraujo spaudimą arterijoje tada, 
kai širdis susitraukia. Antras 
kraujo spaudimą žymįs skaičius 
vadinamas diastolinis — tai 
širdžiai atsipalaidavus esąs 
arterijoje kraujospūdis.

Nors nėra visai tikros ribos, 
kuri atidalintų normalų krau
jospūdį nuo padidinto, vienok 
priimta, žmogui esant nurimus 
jo kraujospūdį 140/90 laikyti 
įtartinai pakeltu.

Mažai pakeltas kraujospūdis 
(mild hypertension) yra, kai 
sistolinis (pirmasis skaičius) yra 
nuo 140 iki 159, o diastolinis 
(antrasis skaičius) nuo 90 iki 
104 mm Hg. Stiprus kraujospū
dis yra tada, kai sistolinis yra 
160 ar didesnis, o diastolinis — 
115 ar didesnis.

Pakelto kraujospūdžio — 
hipertensijos diagnozė nusta
toma, remiantis daugelio 
gydytojų priimta patirtimi.

Dvidešimt penki milijonai

Daugiau negu dvidešimt 
penki milijonai amerikiečių 
serga pakeltu kraujospūdžiu. Iš 
jų, mažiausiai kas penktas

Pakelto kraujospūdžio tikros priežastys retai kada esti žinomos, bet žmonės, 
priklausantys vienai ar daugiau šių trylikos grupių, hipertensija gauna 
dažniau negu kiti žmonės: 1. nutukėliai, 2. moterys, 3. cholesterolį valgan
tieji, 4. rūkoriai, 5 juodosios rasės žmonės, 6. jaučiantys nuolatini įtempimą, 
7. nejudrūs, neveiklūs žmonės, 8. moterys, naudojančios vaistus prieš 
pastojimą, 9. nėščios moterys, 10. senyvo amžiaus žmonės, 11. hormonų 
sutrikimus (k.t. cukraligę) turintieji, 12. inkstų ligas turintieji, 13. žmonės, 
turintys smegenyse esančios pituitarinės liaukos (pituitary gland) 
nenormalumus.

Anksčiau Dabar

Dabar jau liesėja ūkininkų šeriamos karvės. O kada lietuviai pradės 
nemeluotai liesinti cholesteroliu per riebų kraują? Dauguma jo turi per 200 
mg/dl. Tik taip galima tolinti širdies atakas ir smegenų paralyžius. Jau pats 
laikas taip daryti. Liesai valgyti nėra tolygu badauti. Liesas maistas gali 
būti net ir labai skanus.

(20%) visai nežino, kad jie serga 
tokia liga. Norint tokią 
negerovę sukontroliuoti, reikia 
reguliariai judėti — mankštin
tis, prisilaikyti nustatyto 
maisto, ir imti vaistus kaip gy
dytojo patarta.

Bet čia ir yra visas vargas; 
beveik niekas neklauso nuro
dyto būdo hipertensijai tvar
kyti, nes pradžioje žmogus nieko 
blogo nejaučia, todėl ir 
nesigydo. Taip ir esti, jog kas 
penktas iš žinančių, kad turi 
hipertensiją prideramai nesi
gydo: tokie ligoniai nei ima rei
kiamai vaistus,nei jie juda, dar
buojasi ar mankštinasi kaip jie 
privalo, nei jie prisilaiko patar
to maisto. Už tai paralyžių 
(strokų) čia yra gausybė. Visi 
apie tai girdime ir matome. 
Tokie mediciniški neklaužados 
tik gavę paralyžių ar širdies ata
ką, skuba ligoninėn gydytis, 
nors tada pradėtas gydymas 
dažnai prilygsta šaukštams po 
pietų. Šiek tiek pasitaiso tik tie, 
kuriems pasitaikė mažas sme
genų sužalojimas. O daugumas 
tokių, kurie nemiršta, lieka gy
vais lavonais prieglaudose. Už 
tai tegul šiais naujaisiais metais 
nelieka nė vieno apsileidusio 
lietuvio kuris nesigydytų pakel
to kraujospūdžio.

Pakelto kraujospūdžio 
reiškiniai

Pradžioje hipertensijos 
diagnozė esti komplikuota, nes 
toji liga tada dar nesukelia 
žmogui jokių negalavimų. Nors 
tada žmogus ir serga pakeltu 
kraujospūdžiu, bet tos ligos ne
jausdamas, nesigydo ir beveik 
visada ją užtęsia, kol ji pasidaro 
nesukontroliuojama.

Išeina, kad pradžioje žmogus 
gali sirgti hipertensija, visai 
nežinodamas, kad tą ligą turi. 
Tik nedaugelis tokių ligonių 
kenčia nuo nuolatinių galvos 
skausmų, nuo nuovargio ir 
įtampos. Bet tos trys negerovės 
jaučiamos ir nuo kitų ligų, tad

retai kada nurodo hipertensiją. 
Yra tik viena vienintelė 
priemonė pakeltą kraujospūdį 
susekti tai jo pamatavimas. Jį 
matuoti turi tokiam darbui išsi- 
treniravęs asmuo.

Visi gerai įsidėmėkite faktą, 
kad 96% žmonių nejaučia 
hipertensijos simptomų, o tik 
4% tokių ligonių pajunta 
sekančius septynis negerumus: 
nuovargį, nervingumą, galvos 
skausmą, nemigą, galvos 
sukimąsi, silpnumą ir smarkų 
širdies plakimą — palpitaciją.

Pakelto kraujospūdžio 
priežastys

Medicina dažnai dar tikrai 
nežino, kokia yra tikra hiper
tensijos priežastis, bet pakel
tą kraujospūdį turi žmonės, 
kurie priklauso sekančiam 
vienuolikai grupių, rūkoriai, 
nutukėliai, gausiai cholesterolį 
valgantys, juodaodžiai, moteriš
kės, užsisėdintieji, chroniškai 
įsitempiantieji, nuo pastojimo 
piliules imančios, nėščios, perse- 
nusieji, hormonų netvarka ser
gantieji (cukraligė, insktų nege
rovės), smegenyse esamos pitui
tarinės liaukos nenormalumą 
turintieji.

Išvada. Apsipratome su šir
dies atakomis ir manome, kad 
taip turi būti. Naujuose metuose 
sukruskime kratytis tokios 
išvengiamos nelaimės. Panau
dokime turimą išmintingumą ir 
liaukimės savas širdis žudę 
tabaku, svaigalais ir neprisi- 
rengimu reikiamai tvarkyti 
pakeltą kraujospūdį. Daugiau 
apie tai kitą kartą.
Pasiskaityti W.R. Spence, 

M.D. Dangers of High Blood 
Pressure. Health Edco, Ine., P.O. 
Box 21207, Waco, TX 76702.

AKIES BALTYMAS 
PASRUVO KRAUJU - KAS 

DARYTI?

Klausimas. Iš ryto besipraus- 
dama pastebėjau, kad mano 
vienos akies baltymo maža 
dalelė aplieta krauju. Išsi
gandau. Klausiu vieno, kito — 
jie sako, kad ir jiems taip kar
tais pasitaiko ir be jokio gydymo 
praeina. Ar tai teisybė? Gal čia 
pakelto kraujospūdžio vienas 
ženklų?

Atsakymas. Džiaukis, kad 
išmintingus pažįstamus apie 
save turi — jie teisingai sako. 
Tokia negerovė pasitaiko net 
sveikiausiose akyse: paviršutinė 
gyslelė akies baltyme plyšta ir 
kraujo daugiau, kartais visai 
mažai išsilieja, ir jis po kelių 
dienų susigeria nepalikdamas 
žymės.

Jei pakelto kraujospūdžio 
neturi, jei sveikai valgai — daug 
vaisių ir daržovių — ir geri jų 
sultis, ypač citrininių, vis
kas bus tvarkoje. Svarbiausia, 
nemanyk, kad dangus griūva, 
kaip kad anas katinas manė, 
jam ant uodegos lapui nukritus.

Kiekvienam reikia sveikai 
gyventi, prisilaikant pagrin
dinių taisyklių: kas antrą dieną 
imti po vieną 325-mg aspirino 
tabletę, kartu dar paimant ir po 
vieną 25-mg dipyridamole 
tabletę. Tai apsaugos nuo 
galimo kraujo sukrešėjimo 
smegenų arterijoje ir užbėgs 
ligai už akių Taip pat imkite 
kasdien po vieną 200-mg tabletę 
zinko sulfato, pavalgius. Tai 
sumažins sklerozę.

Visas turimas negales gydy
kis pas savo gydytoją. Su jo 
sutikimu galėsi gydytis minė
tais, be recepto gaunamais 
vaistais. Vien tas akies balty
mo pasruvimas krauju dar' 
nenurodo jokios ligos. Čia 
duotas patarimas yra tik apsau
ga nuo sklerozės.

BET KĄ MES GALIME 
PADARYTI

Klausimas. Skaičiau „Mūsų 
Vytis” laikraštyje, kad rūkan
tieji reikalauja leisti jiems 
rūkyti kur jie nori. O rašančioji

pageidauja, kad jie rūkytų jiems 
nurodytoje vietoje, nes nenorinti 
kvėpuoti tabako dūmų. Tik ji 
abejoja, ką mes galime padaryti. 
Koks yra Tamstos, Daktare, 
patarimas?

Atsakymas. Kokia energija 
jie reikalauja teisių kenkti sau 
ir kitam per rūkymą viešose 
vietose, tokia pat dar didesne 
jėga visi, kuriems rūpi savo ir Į 
kito sveikata, turi reikalauti, 
kad rūkantysis iš dantų mestų 
užgesintų cigaretę ir nepūstų 
dūmų viešoje vietoje.

Kol šuo kandžiojas, jam turi 
būti uždėtas antsnukis. Kol, 
neišmintingasis, kenkdamas 
sau, kenkia ir kitam, turi ir j 
jam būti uždėti varžtai: 
uždraudžiant viešose vietose 
rūkyti.

Rūkorius nesiskaito su nie
kuo, tik savo menkus nusitei
kimus tenkina. Jis lipa per kito 
lavoną. Jis taip elgsis tol, kol 
sužmoniškės asmenybe — kol 
daugiau pasipuoš išmintin
gumu. Už tai mes turime dirb
ti, stengiantis savyje ir arti
mame pagausint išmintingumą.

Nelaukime kol rūkorius pats 
pasidarys išmintingu, bet ener
gingai, drąsiai ir nepaliaujančiai 
verskime rūkorius skaitytis su 
kito žmogaus teisėmis. Žiūrėkit 
kaip ištvirkėliai kovoja už savo 
neužtarnautas teises — jie 
platina mirtiną ligą ir šūkauja

TIK PRADŽIA 
DIDŽIOJO DARBO

JURGIS JANUŠAITIS

Šiais metais minime „Dirvos” 
deimantine sukaktį. Tai gražus 
laikraščio jubiliejus ir tokios 
sukakties proga paprastai 
susirūpinama, kad spausdintas 
žodis ir toliau egzistuotų, lanky
tų lietuvių namus.

„Dirvą” jau daugelį metų 
redaguoja sumanus redaktorius, 
žurnalistas Vytautas Ged
gaudas, ją lietuviškoji 
visuomenė visada vertina ir 
mėgsta. Palyginti ir tiražas 
yra nemažas. Tačiau visa mūsų 
spauda turi daug sunkumų ir 
yra reikalinga nuolatinės skai
tytojų, prenumeratorių ir auko
tojų pagalbos.

Minint „Dirvos” sukaktį buvo 
nutarta ta proga pravesti vajų 
ir, to vajaus vyr. komiteto 
pirmininkės Irenos Kriaučeliū- 
nienės prašymu, reikėtų 
sutelkti bent šimtą tūkstančių 
dolerių ir tuo gerokai prailgin
ti „Dirvos” egzistenciją. Tai, 
žinoma, yra nelengvas darbas. 
Reikia sumanių, energingų 
žmonių, reikia lėšoms telkti 
komitetų, o taip pat ir nuošir
džių aukotojų.

Pradžia pavyko gerai. Dar 
praėjusiais metais gruodžio 9 d. 
Lietuvių Tautiniuose namuose 
Chicagoje vyr. vajaus komitetas 
suruošė atidarymą-vakarienę, į 
kurią atsilankė ir arti 220 lie
tuviškos spaudos, tame tarpe ir 
„Dirvos” rėmėjų ir ta proga pa
aukojo per penkiolika tūks
tančių dolerių. Taigi pradžia la
bai gera, bet dar toli gražu iki 
šimto tūkstančių dolerių.

JAV ir Kanadoje vyr. komi
teto pirmininkės Irenos Kriau- 
čeliūnienės pastangų dėka yra 
sudaryta arti 20 pagalbinių va
jaus komitetų ar įgaliotinių 
didesnėse ir mažesnėse lietuvių 
kolonijose. Tad į šių pagalbinių 
komitetų darbą yra dedamos 
didelės viltys. Vajaus sėkmė, 
žinoma, priklausys nuo komi
tetų ryžto, sumanumo, pro
gramų, renginių ir kitų lėšų 
telkimo būdų. Tikėkime, kad 
komitetai dirbs sumaniai ir ryž
tingai, o jų pastangas tėvynai
niai dosniai parems.

Vyriausias vajaus komitetas 
numatė įvairius būdus lėšoms 
telkti. Vienas iš tokių — pini
giniai laimėjimai. Kaip infor
muoja komiteto pirmininkė

Irena Kriaučeliūnienė, pagal tu
rimus adresus vasario mėn. pa
baigoje bus išsiuntinėta visiems 
lietuviams bilietų knygutės. Bus 
prašoma laiškučio neišmesti, 
bet įsigyti laimėjimų bilietėlius 
ir, pridėjus dar savo asmeninę 
auką, laimėjimų šakneles su 
čekučiu sugrąžinti vyr. vajaus 
komiteto iždininkei Onai Daš
kevičienei. To labai pageidau
jama ir turima vilties, kad šį 
kartą lietuviškosios spaudos 
mylėtojai nuoširdžiai atsilieps į 
prašymą. Yra įsidėmėtina, kad 
visi atsiuntę aukas tiesiog va
jaus komiteto iždininkei ir 
galimai anksčiau — bus pa
skelbti vajaus proga išleidžia
mame „Dirvos” sukaktuvinia
me leidinyje.

Aukotojai, savo aukas ar 
paramą nusiuntę tiesiog „Dir
vai”, leidinyje nebus skelbiami. 
Tad būtų tikslinga, kad visos 
siunčiamos aukos eitų į vajaus 
vyr. komitetą.

„Dirva” turi arti tris tūks
tančius nuolatinių skaitytojų. 
Tad ar nebūtų kilnu, kad kiek
vienas skaitytojas vajaus proga 
paaukotų bent trisdešimt dole
rių. Tokia suma tikrai neapsun
kintume savo kasdienio biudže
to, o į vajaus kasą sutelktume 
apie devyniasdešimt tūkstan
čių. Žinoma, toks pasiūlymas 
gal kai kam ir nebus prie šir
dies, bet vis dėlto — 
pagalvokime.

Su didele pagarba ir nuošir
dumu tenka prisiminti pirmuo
sius, daugiausia paaukojusius 
tokius, kaip dr. Leoną ir Ireną 
Kriaučeliūnus, aukojusius 5000 
dol. Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdybą — 2000 dol. Lietuvių 
tautinius namus — 500 dol. 
Alts-gos Chicagos skyrių, Bači- 
nos restoran'ą — aukojusius po 1 
500 dol., Vaclovą ir Vandą 
Mažeikus 300 dol. Daug kas au
kojo po šimtą dolerių ir 
mažesnes sumas. Ir didiesiems 
ir mažesniesiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame.

Pradėję Naujuosius metus, 
pradėsime vykdyti ir šį didįjį 
darbą „Dirvos” deimantinės 
Sukakties jubiliejinį vajų. 
Linkėtina, kad ir šis prasmin
gas vajus būtų sėkmingas ir jį 
savo aukomis paremtų visa 
plačioji lietuvių visuomenė.

katedroje, net vyskupo pamoks
lą pertraukdami. O mes dažnai 
tik špygą tokiems kišenėje 
išdrįstame rodyti. Gana, oi gana 
tokios neveikios iš išmintin
gųjų pusės. Žiūrėdami velniui į 
akis, drįskime jam tiesą 
pasakyti ir kiekvienas savas 
teises ginkime, nepataikaudami 
nė vienam niekadėjui.

Ne tik rūkoriai, bet ir negimu
sius žudantieji, tėvų negerbian
tieji, girtaujantieji bei per kito 
lavoną žengiantieji ir visi kito
kie neišmintingieji priklauso tai 
pačiai grupei. Jie nesiliaus 
nežmoniškai besielgę tol, kol 
mūsų visų geravalių pastango
mis pradės žmoniškėti — 
išmintingumu turtėti. Čia ir yra 
1990 metais vienas svarbiausių 
mums atliktinų darbų. Jų nepa
taisys nei kalėjimas, nei 
bausmė, nei grasinimas praga
ru bei mirtina liga — jie ir toliau 
žudys save ir artimą. Todėl visi 
pasauliečiai ir dvasiškiai liau
kimės kartoję: Jei tėvą, motiną 
mylėsi, jei nuolankumo rūbu ap- 
sisiausi, jei būsi vienas kitam 
pakantrus, tu būsi Dievo išrink
tasis, šventasis, numylėtinis... 
kai kartu nesigriebiame tokiam 
pajėgumui įsigyti darbų.

Toks nusiteikimas be reikia
mų darbų iki šiol nedavė lauktų 
vaisių: dabar žmonija yra kur 
kas nežmoniškesnė, negu kad 
buvo prieš Kristaus laikus. Tik
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žvilgterėkim aplink save ir 
plaukai stosis, jei girtas nebūsi, 
kas dabar čia, kitur, įskaitant 
ir pavergtą Tėvynę darosi.

Už tai atsisakydami nesėk
mingo darbo, visi šiais metais 
imkimės kiekvienam žmogui

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA

Valandos pagal susitarimą 
' Tel. — (1-312) 337-1285 Kab. tel. (1-312) 471-3300;

Rez. (708) 442-8287
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Avė.,
Chicago, III. 80852

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

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete)
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago
Tel. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building

6132 S. Kedzie
Chicago, IL 60629

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

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

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą Namų (708) 584-5527

DR. ALGIS PAULIUS
ORTOPEDINĖS LIGOS

CHIRURGIJA !
6132 S. Kedzie, Chicago, III.

Tel. (1-312) 925-2670
1185 Dundee Avė., Elgin, III. 60120 

Tel. (708) 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. A. B. GLEVECKAS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS
3900 W. 95 St.

Tel. (708) 422-0101
Valandos pagal susitarimą

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

ir hemoroidų gydymas
5540 S. Pulaski Road.
Tel. (1-312) 585-2802

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus

DR. L. D. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 8. Roberts Rd., Hickory Hills, II
1 mylia j vakarus nuo Harlem Avė.

Tel. (708) 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. JOVITA KERELIS
Dantų Gydytoja

2659 W 59th St., Chicago, IL
Tel. (1-312) 476-2112

9525 S 79th Avė . Hickory Hills, IL.
Tel. (708) 598-8101
Vai pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
Optometristas (Kalba lietuviškai) i

Tikrina akis, pritaiko akinius ;
2818 W. 71st St.

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

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

Tel. (708) 448-1777Tel. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS

: GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avė., Cicero

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

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

Specialybė — Chirurgija
2454 VVest 71 st Street

Tel. (1-312) 434-1818; Rez. (708) 852-0881
Vai.: pirm., antr. ketv ir penkt.

3 iki 7 v.v. Tik susitarus
DR. PETRAS V. KISIELIUS 

DR. EUGENE McENERY
DR. JAMES BURDEN

INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA

155 N. Michigan Avė., Suite 324 Ir 
5635 S. Pulaski Rd., Chicago, IL

Tel. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai.)
; Valandos pagal susitarimą

DR. ANTANAS G. RAZMA
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS
2636 W. 71st. St., Chicago, III.

Tel.: (1-312) 436-0100
11800 Southvvest Highvvay
Palos Heights, III. 60463 

(708) 361-0220 (708) 361-0222
DR. IRENA KURAS
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING
3200 W. 81st Street

Kabineto tel. (1-312) 737-1168; 
Rezld. (708)385-4811

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, pūslės IR 

PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W. 63rd Street

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2880.
Rez. (708) 448-5545Dr. Tumasonio kabinetą perėmė 

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

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

ketv 9-12 Penkt 2-7

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C.
Specialybė - Vidaus ligų gydytojas 

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

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

Kab. tel. (1-312) 585-0348;
Rez. (1-312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kab. tel. (1-312) 586-3166; 
Namų (708) 381-3772

pETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8745 VVest 63rd Street
• Pirm. antr , ketv. ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą

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

būtinos veiklos. Tai ir yra pats 
prasmingiausias linkėjimas vie
nas kitam šiais naujaisiais me
tais.

Patyrimas rodo, kad daug 
lengviau nupulti iki gyvulio, 
kaip iki idealaus žmogaus pa
kilti.

T. Toth



Ar galimas Lietuvos

ekonominis
SAVARANKIŠKUMAS

AR ŠVEDAI IŠGELBĖS LIETUVĄ?

Ekonominis savarankiš
kumas yra glaudžiai susijęs su 
politiniu savarankiškumu. 
Norint būti ūkiškai sava
rankiškam, reikia turėti savo 
žinioje valstybės teritoriją, 
ginkluotas pajėgas sienoms sau
goti, savo muitines, nuo kitos 
valstybės nepriklausomą vy
riausybę, laisvą susisiekimą su 
pasaulio kraštais. Tai būtiniau
sios sąlygos. Kol jų bent vienos 
nėra, Lietuva vis dar tebėra, jei 
ne „banginio pilve”, tai jau 
tikrai geležinių grotų narve, 
kuriame gali apie save apsi
tvarkyti, net šaukti - rėkti, bet 
išeiti iš narvo — ne.

Pereitų metų pabaigoje Mask
voje buvo priimtas Sovietų 
Sąjungos įstatymas „Dėl Lie
tuvos TSR, Latvijos TSR ir Es
tijos TSR ekonominio sava
rankiškumo. Jis leidžia minė
toms sovietinėms respublikoms 
palaikyti užsienio ryšius su 
svetimais kraštais, steigti su 
jais bendras įmones, reguliuoti 
prekių bei gaminių įvežimą — 
išvežimą, muitus, disponuoti 
užsienio valiuta. Tačiau visa tai 
turi būti suderinta su Sovietų 
Sąjungos įstatymais. Perėjimo 
prie savarankiškumo klausimai 
turi būti sprendžiami derybose 
su Maskva. Taigi „briedis jau 
matomas, bet jis tebėra gi
rioje”...

*

Lietuva yra taip glaudžiai .prie 
Maskvos pririšta, tiesiog stam
biomis vinimis prikalta, kad net 
paskelbus nepriklausomybę,nuo 
jos atsipalaiduoti nebūtų leng
va. Tai galėtų įvykti tik per 
ilgesnį - laiką, sakysime, per 
Jęeįetą itictu.

Neprikląusoma Lietuva buvo 
žemės ūkio kraštas ir jos vado
vai nesistengė Lietuvą paversti 
pramonės šalimi. Motyvai — 
Lietuva neturi ryškesnių žemės 
gelmių turtų — metalų, naftos, 
akmens anglių, degamųjų dujų 
— būtiniausių pramonės ele
mentų. Bet žemės ūkio produk
tų gamyboje pasiekė didelių 
laimėjimų. Ji nė tik pati save 
išlaikė, bet kasmet duodavo 
užsieniui daug gerų gaminių ir 
nebuvo kitų kraštų išlaikytinė. 
Ji turėjo savo tvirtą lito valiu
tą, laisvai konvertuojamą užsie
nio kraštuose. Ir pačiai kaimy
ninei Sovietų Sąjungai mainais 
užjos teikiamas žaliavas ji tiek
davo daugelį maisto produktų, 
žemės ūkio gaminių.

Kitaip reikalai klostėsi, kai 
Lietuvą okupavo sovietiniai 
rusai. Jų vadovai sumanė kolo
nizuoti Pabaltijo kraštus ir 
viena iš kolonizacijos rūšių buvo 
pramoninė kolonizacija. Pagal 
šį planą Lietuvoje buvo sukur
ta visa eilė labai stambių 
įmonių, kurioms žaliavos atve
žamos iš kitų sov. respublikų, o 
gaminiai į jas išvežami. Pramo
nės kūrimo priedangoje į 
Lietuvą buvo atgabenta šimtai 
tūkstančių darbininkų rusų ir 
kitų slaviškų tautybių. Šios 
pramonės sukurtos įmonės, 
nepastačius reikiamų valymo 
įrengimų, beveik nepataisomai 
užteršė Lietuvos vidaus van
denis, upes, ežerus, Kuršių ma
rias, jūrą, žemės paviršių, Balti
jos jūrą ir sukėlė eilę kitų nege
rovių. Taigi padarė milžiniškų 
skriaudų, sunkiai pinigais 
apskaičiuojamų.

*

Pagal Maskvos planus Lietu
vos žiniai ruošiamasi perleisti 
apie 70% Lietuvos įmonių. Kas 
liečia Maskvos pasatytus fab
rikus, reikalaujama, kad Lie
tuva jai sumokėtų labai aukštą 
(kelių bilijonų rublių) „išper
kamąjį mokestį”. Motyvai — tos 
įmonės buvusios pastatytos 
Maskvos pinigais. Nutylima,

kad jos buvo statomos Lietuvos 
žemėje, žymia dalimi Lietuvos 
darbo jėga ir kad jų įrengimai 
per dešimtis metų yra jau susi- 
nešioję, netinkami ar mažai 
tinkami. Aeroflotas išnuomoja 
Lietuvai visus aviacijos įrengi
mus 15-ai metų. Šia proga pažy
mėtina, kad pokario metais 
buvo pastatytos 67 naujos įmo
nės. Pr. metų gale Lietuvoje 
buvo 597 savarankiškos įmonės, 
iš kurių 155 buvo sąjunginio 
(Maskvos) pavaldumo. Pastaro
siose dirba apie 41% visų Lie
tuvos dirbančiųjų. Jose sukaup
ta 66% pagrindinių gamybinių 
fondų, tačiau jos pagamina tik 
apie 39% Lietuvos pramonės 
produkcijos („Tiesa” Nr. 8, 
1990).

Bet ar tikrai Lietuva yra 
„išlaikytinė?” Į šį klausimą at
sako prof. K. Antanavičius ir 
doc. Alb. Šimėnas „Tiesoje” (Nr. 
11, 1990). Jie nurodo, kad Lie
tuvos ūkiui per dešimtis metų 
buvo primesta biurokratinė eko
nomika. Pasak juos, už 1 kg 
sviesto, kurį iš Lietuvos perka 
„broliškos” respublikos, Lietu
vai mokama tik 3.5 rublio, nors 
jo gamyba (savikaina) yra 9 rub
liai. Panašiai ir su mėsa: 1 kg 
savikaina — 7-9 rub., o Lietuva 
gauna tik 2.5-3.5 rub. Vadi
nasi, kuo daugiau Lietuva 
eksportuoja, tuo daugiau turi už 
savo gaminius primokėti. Pana
šiai esą ir su kai kuriais kitais 
dalykais. Iš čia ir „išlaikytinė”.

*

Maskva gąsdina, esą, nuo jos 
atsiskyrusi Latvija, Sovietams 
užsukus naftos, dujų kranelius, 
sustabdžius žaliavų teikimą, 
teišgyventų tik 20 dienų. Lietu
vai šį terminą prailgina dar 
keletu dienų. Gąsdina ir įmonių 
išpirkos mokesčiais. Jei „Lietu
va išeis iš TSRS —ji liks be kel
nių” — šaukia Maskva. Tačiau 
nutyli, kiek Maskva yra sko
linga Lietuvai — kiek žmonių 
veltui dirbo jų gulaguose, staty
bose, kiek buvo pajėgių žmonių 
nužudyta, nukankinta... Paga
liau, kas atlygins Lietuvai už 
begalines kitas skriaudas, 
užterštą vandenį, orą, išvežtus 
iš krašto turtus?

Nežiūrint minėtų kliūčių, Lie
tuvos žmonės yra pasirinkę 
kelią į Nepriklausomybę. Jie 
gerai prisimena 1918-1920 me
tus, kada Lietuva buvo dar 
labiau sunaikinta negu dabar. 
Turėjo plėšrius kaimynus ir jų 
globėjus — Vakarų sąjungi
ninkus, kurie darė viską, kad 
Lietuva neprisikeltų. O tačiau 
ji atbudo, išaugo, sustiprėjo. 
Viską nulėmė ne užsienio pagal
ba, kuri buvo labai maža ir sa
vanaudiška, o darbštus Lietuvos 
žmogus, valstietis, ūkininkas.

Nėra didesnių duomenų, kad 
Lietuvai keliantis padėtų Va
karų galybės. Atvirkščiai, jos 
remia ne mus, bet mūsų priešą. 
Tačiau, jei Lietuva taptų nepri
klausoma savo jėgomis, jos su ja 
prekiautų, žinia tiek, kiek ta 
prekyba joms būtų naudinga. 
Tie, kurie veda Lietuvą į 
nepriklausomybę, nesiruošia 
nutraukti ekonominių ryšių su 
Sov. Sąjunga, neteigia, kad Lie
tuva nori ekonomiškai atsiskir
ti. Vadinasi, ekonomiškas sava
rankiškumas, bet ne izoliacio- 
nizmas, sąjunginės ir pasauli
nės rinkos sąlygomis, remiantis 
preki i mainais. Galima nepri
klausomų respublikų konfede
racija. Lietuva liktų bendrijoje, 
kurią jungtų ekonominiai inte
resai. Ateityje galėtų tapti ir 
Europos Bendrosios rinkos na
riu. Tačiau visa tai priklausys 
ne vien nuo Lietuvos noro, bet 
ir nuo daugelio aplinkybių bei 
procesų, besireiškiančių Sovie
tuose ir Europoje.

b.kv.

Prieš kokį dešimtį metų, kai 
švedai su pasipiktinimu ir su
sirūpinimu atakavo Maskvą 
notomis dėl Elektrėnuose rūks
tančių kaminų, mes Lietuvoje 
tik šypsojomės. Tokie išponėję 
tie kapitalistai — per tokį 
atstumą jiems mūsų dūmai akis 
graužia. Vėliau tiems patiems 
švedams ėmė kliūti mūsų Igna
linos atominė elektrinė. Bet mes 
žinojome, kad Sov. Rusijoj 
viskas yra aukščiausio lygio ir 
naiviai tikėjome, kad visokios 
ekologinės nelaimės gali ištikti 
visą pasaulį, tik ne Sovietus. O 
ta nelaimė buvo čia pat. Po Čer
nobylio sprogimo visi tarsi pa
budome. Bet neilgam. Vėl 
užsįliūliavome. Tik Žalieji, iš 
pradžių nedrąsiai, paskui vis 
atkakliau ir atkakliau prašne
ko apie mūsų bėdas. Labai sun
kiai viešumon prasimušdavo 
koks tariamą palaimą drums
čiantis faktas ar skaičius. Ilgą 
laiką vyko net savotiška 
dvikova: Žalieji paskelbia, jog 
„Akmencementas” per metus 
per kaminus išmeta daugiau 
kaip 70 tūkstančių tonų teršalų, 
o patys teršėjai aiškina, jog 
Žalieji nemoka skaičiuoti, todėl 
išeina trilinki melagiai. Ypač 
ambicingi Mažeikių naftos 
fabrikantai. Jiems baisiausiai 
nepatinka, kai spaudoje ar per 
televiziją paskelbiama, jog naf
tos perdirbimo gamykla per 
metus į orą išmeta beveik 60 
tūkstančių tonų teršalų. 
Direktorius B. Vainora tuoj 
griebiasi kortos, girdi, Mažeikių 
šiluminė elektrinė vos tenusilei
džia, nors darbo apimties nega
lima nė lyginti. Kažkodėl p. 
Vainora užmiršta pasigirti, jog 
po Elektrėnų ir „Akmencemen- 
to” yra trečioje : vietoje di
džiausių oro nuodytojų tarpe 
Lietuvoje. Bet niekada nepa
miršta pasigirti, jog iš jo fir
mos Lietuva gauna 40 procentų 
eksporto. Valiuta gerai, nors jos 
Lietuvoje lieka ašaros. Tačiau 
kokia tos valiutos kaina, jei 
kasmet planuojama (kuriozas, 
bet taip!) kiek tūkstančių tonų 
į atmosferą bus išmetama 
teršalų. Gyvename juk planin
goje ūkio visuomenėje.

Kol šitaip pešamasi dėl ne 
visai garbingo vainiko, moksli
ninkai gaudo visokius gyvius 
miškuose ir laukuose ir su 
nuostaba aptinka, kad pelėnai 
jau nebepanašūs į pelėnus. Apie 
žmones kol kas droviai tylima 
arba šnekama puse burnos. Kas 
bus iš mūsų respublikos nepri
klausomybės, jei mūsų nebe
bus?

Jau ne juokai galvoj, kai Lie

ŽALIASIS VELNIAS
JONAS RŪTENIS

Romanas
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— O Viešpatie, — tarė Anastazija — nejaugi pas 
mus buvo tiek daug komunistų?

— Ne jų valia...
— Kas bus, Antanėli?
Tylėjau.
— Tiesa. Tamstai laiškas. Rytoj jau būčiau nešusi 

tamstos šeimininkei, sakau, gal ji žinos kur tamsta.
— Nuo ko? — nustebau.
— Jolanda parašė.
— Jolanda? Kada?
— Vakar...
— Ji čia buvo?
— Taip. Abu su ponu Kairiu. Ponui Kairiui patarė 

tuoj pat dingti. Pasiėmė kai ką ir vėl tuoj pat išvažiavo.
— Aš gi juos palikau, — bet nebaigiau sakyti, nes 

supratau, kad Anastazija nežino, kad aš su jais kartu 
jau buvau pasienyje.

Padavė laišką. Suvirpo širdis. Šilta pasidarė.
— Ar nebūtų galima atidaryti lango? Čia labai 

šilta... — tariau.
— Prašom... — nustebusi žiūrėjo į mane Anastazija.
Atplėšiau voką ir valandėlę bijojau iš jo išimti 

laišką. Mano nujautimas man sakė, kad patirsiu 
nemalonumą, o gal net ir... Neapsirikau.

„Mielas Antanėli,
Likimas išskiria mus. Tėvelis, tau išvykus, ėmė

tuva, nuo amžių buvusi pie
ningų karvių kraštas, nebeturi 
kuo maitinti naujagimių ir 
gimdyvių — visas pienas užterš
tas — arba leukozinių, arba 
mastitinių karvių. Kol moksli
ninkai, nežinia kieno paliepti, 
aiškinasi, ar kenkia leukoze 
sergančių karvių pienas 
žmogui, jaunos mamos, Žaliųjų 
paragintos, ima piketuoti pieno 
parduotuves. Dvi savaitės pi
keto nevalyviesiems padėjo ap
sikuopti, bent jau mechaniškai 
užteršto pieno sumažėjo. Bet* 
kūdikiams maitinti pieną 
nutarta pirkti iš ... Suomijos.

Tai bent nusigyvenom — 
pasakytų seni ūkininkai, o mes 
pro ašaras žiūrim į dūstantį Ne
muną, Kuršių marias, Baltiją. 
Nors vasara buvo karšta, di
džiuosiuose vandenyse bemaž 
nesimaudėm. Buvo skelbiamas 
aliarmas po aliarmo. Čia 
kariškiams prieš metus ne 
vietoje susprogus cheminė 
bomba visu pajūriu išnešiojo 
fosforą, čia vienur kitur, 
neišlaikiusi spaudimo, trūko 
kanalizacija. Gerai nors, kad 
vanduo sienų nepripažįsta, 
pamažiukais rhūsų ir mūsų 
kaimynų baltarusių atplukdomi 
Nemunu nešvarumai į Baltiją 
grėsmingai artėja prie Švedijos 
krantų. Ir kol Kaune projektuo
jama kanalizuoto vandens 
valymo stotis, kol badauja 
Žalieji, kol renkama vieta, kur 
tą stotį nukišti kuo toliau nuo 
buvusios sostinės akių, kol ta
riamasi, kokio įlgio griovius 
kasti, kokio storio vamzdžius 
kloti, švedai su baime žvelgia į 
kasdien vis tamsėjantį Baltijos 
vandenį, kuris kaip pasaulinis 
tvanas nesulaikomai plūsta 
Švedijos krantų link.

Kadangi prie Baltijos yra ir 
vargšė Lenkija, taip pat negai
linti jūros vandehų, švedai siū
lo savo pagalbą imkite !pihi- 
gus ir darykit tvarką. Lietu
viams irgi kažkas pakuždėjo 
ausin — pulkit švedams į kojas, 
gal ir jums padės. Anądien 
kauniečiai visai Lietuvai 
pasigyrė, jog buvę Švedijoj, 
matę, kaip protingi žmonės 
tokius kasdieninius reikalus 
tvarko. Jų kanalizuoto vandens- 
valymo stotis esanti pačiam 
Stokholmo centre, per porą 
žingsnių nuo karališkųjų rūmų. 
Ir jokio dvoko nesą. Vien rožės 
žydinčios. O mes visą tą 
bjaurybę esame pasiryžę už 
miesto per dvidešimt kilometrų 
vamzdžiais plukdyti. Švedai, 
šitokią žinią išgirdę, net už 
galvos susiėmė. Neduok Dieve, 
sprogtų toks vamzdis, kas tą 
košę išsemtų! Šiaip ar taip, bet

švedai ruošiasi į Kauną. Pirma 
pažiūrėti, ką tie lietuviai suma
nė daryti. Yra vilčių, kad jie ir 
mums, kaip ir lenkams, pagel
bės. Tik ar išgelbės? — čia tai 
jau klausimas. Ir ne tik Žalie
siems, kurie kartą per metus 
sušaukia pačius paslankiausius, 
įbruka jiems į rankas maišus ir 
paragina nors kiek apvalyti pri
šiukšlintus paupius, miškus, 
apstoja kokį karinį aerodromą, 
kur net degtuką baisu įbrėžti, 
nes gali kaip parako statinė 
viskas pliūptelėti — tiek žemė 
ir oras persisunkę alyvos ir ben
zino. Bet juk žygis būna kartą 
per metus, o šnerkščiame kas
dien, nesidairydami į šonus. Tad 
ir švedų laukiame, mintyse 
puikaudamiesi, kokia civili
zuota tauta esame, pripažįstame 
Baltijos jūros apsaugos konven
ciją. Pripažįsta ją ir Klaipėdos 
celiuliozės ir kartono fabrikas, 
ir kasmet į Kuršių marias išlei
džia 24 milijonus kubinių metrų 
užteršto vandens, o per kaminus 
išmeta dar po tris tūkstančius 
tonų kenksmingiausių teršalų. 
O juk toks fabrikas Klaipėdoje 
ne vienas. Kaip ir Mažeikiuose, 
Kėdainiuose, Jonavoje, Šiau
liuose, Vilniuje ir Kaune. Šit ir 
mąstau, ar tie švedai patikės, 
kad didžiausia blogybė Baltijai 
tik Kauno nutekamieji van- 
(Jėnys, ar be žodžių supras, jog 
stovime ties riba, už kurios jau 
nieko nėra. Tad gal atsigręž
kime atgal, nelaukdami švedų, 
imkimės darbo. Patys.

Salomėja Čičiškina

DENGTAS STADIONAS

Chicagos meras Daley ir Il
linois gubernatorius Thompson 
pasisakė, kad naujas miesto sta
dionas Bears komandai turėtų 
būti dengtas. Jiedu įsakė ruoš-

McCormick Place. Dabar toje 
vietoje yra sandėliai, sunkve
žimių statymo aikštė, į vakarus 
nuo King Dr. tarp Cermak gat
vės ir Stevenson greitkelio.

BUS NAUJŲ MOKYKLŲ 
VEDĖJŲ

Chicagos švietimo taryba pa
tvirtino planą pakeisti nemažą 
skaičių mokyklų vedėjų. Juos 
parinks mokyklų tarybos ir su 
jais pasirašys sutartis ketve
riems metams. Pusę 540 
mokyklų tarybų sudarys sutar
tis su mokyklų vedėjais šiemet, 
kita pusė kitais metais.

nerimauti ir nusprendė grįžti atgal. Šiandien jis buvo 
pas ministerį. Viskas sumaišyta. Rytoj jau bus kitas. 
Įstaiga pilna nežinomų ir negirdėtų žmogėnų. Tėveliui 
patarta pasitraukti iš Lietuvos. Atleisk man, kitaip ne
galėjau. Negaliu gi aš tėvo palikti vieno... Atleisk man.. 
(Laiške šioje vietoje aiškūs ašarų lašai). Tavo vardu 
bankan padėjom pinigų — skubėk juos pasiimti. Tėtis 
taip liepė. Namas paliktas Anastazijos globoje. Tu taip 
pat čia gali gyventi. Anastazija apie tai žino. Skubu. ■ 
Rašau verkdama. Mielas, Antanėli... mano mielas... 
mielas.., neužmiršk manęs, atleisk man... Tėvelis 
prašo, kad tu laikytumeis vietoje. Gal gi nebus dar taip 
bloga?... Jei tik bus galima baik studijas. Maistu ir visa 
namų apyvoka rūpinsis Anastazija. Jolanda. Tavo 
Jolanda. Amžinai tavo, Antanėli! Sudiev... (Ir čia vėl 
ašarų žymės)”.

Pakėliau akis į Anastaziją. Ji užsikniaubusi ant 
stalo verkė. Norėjau prišokęs raminti, bet susilaikiau... 
Kas su manim dėjosi aš nepamenu. Žinau tik, kad kitos 
dienos rytą autobusu išvažiavau į tėviškę.

Pro autobuso langus lėkė laukai, pievos, kalvos ir 
kalneliai — man tada kažkodėl prisiminė Baranausko 
giesmė „Sudiev, Lietuva”. Tūnojau savo kėdėje susi
rūpinęs. Man tada atrodė, kad palinkę pakelės žilvyčiai 
šluostė savo kasom verkiančios žemės ašaras...

Ant mano rankos žibėjo sužieduotuvių žiedas,o aukse 
įrėžtas vardas „Jolanda” degino man pirštą ir širdį...

7.
Tėviškėje viską radau tvarkoje. Ūkį tvarkė pusi

ninkas. Man buvo paliktas didžiausias name kambarys. 
Taipjau buvo iš anksto suderėta. Pats pusininkas ūkyje 
negyveno. Jam priklausančius kambarius nuomavo 
vasarotojams. Atvykęs jau radau vasaroti atvykusias

SENSACINGA
KOMUNIKACIJOS

NAUJIENA
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Kaip automašinos pakeitė 
arklių tempiamus vežimus ir 
karietas, rašomosios mašinėlės 
pakeitė plunksnas ir pieštukus, 
taip kompiuteris pakeitė ne tik 
rašomąsias mašinėles, bet 
apjungė įvairiausias funkcijas 
atliekančius aparatus, nuo 
skaičiavimo iki medicininės 
diagnozės, nuo brėžinių iki 
galutinės konstrukcijos, nuo 
rašomo „monologo” iki elektro
ninio pašto, forumų ir tarpkom- 
piuterinės komunikacijos. Prie 
asmeninio kompiuterio pri
jungtas „Modern” aparatas, 
kurio pagalba kompiuteris yra 
įjungiamas į telefonų tinklą, 
sudaroma galimybė, atlikus 
tam tikrą programinę 
procedūrą, įsijungti į kitus kom
piuterius bibliotekose, uni
versitetuose ir bendrauti su 
kitais kompiuterių vartotojais 
tiek savo mieste, tiek kituose 
kontinentuose.

Jau arti dviejų metų ir aš esu 
įsijungusi į kompiuterių tinklą 
ir aktyviai bendradarbiauju 
„elektroniniame literatūri
niame žurnale”, susirašinėjau 
su bendrų ar panašių interesų 
asmenimis, dalyvauju diskusi
jose, forumuose ir seku kompiu
terių komunikacijos žinias. Ir 
štai sausio 21 dienos vakare 
įsijungusi į kompiuterių tinklą 
su tikslu patirti paskutines 
naujienas ar gal įsitraukti į 
kokias įdomias diskusijas, su 
didžiausiu nustebimu skaitau 
pirmą skelbimą „What’s New in 
Electronics City” programoj: 
„įsijunkite Eesti 1 — tai pirmas 
Sovietų Sąjungoje elektroninės 
komunikacijos biuletenis, kuris 
jau veikia nuo pereitų metų 
gruodžio mėnesio vidurio”.

Nedelsdama įsijungiu. Iš 
pradžių eina nurodymai, kaip 
įsivesti Eesti 1 biuletenio liniją, 
kas nėra labai sunku, turint tin
kamą aparatūrą. Kadangi visa 
komunikacija vyksta AT & T 
telefono laidais, tai viena tokia 
elektroninės komunikacijos 
valanda kainuoja nuo 90 iki 120 
dolerių. Kaina priklauso nuo

NUBAUDĖ ŽAISLŲ 
PARDAVĖJUS

Chicagoje uždėjo pabaudas 
trylikai žaislų pardavėjų, kurie 
pardavinėjo vaikams pavojingus 
žaislus. Cook apskrityje jie turės 
sumokėti 1600 dol.

dvi studentes. Tai Ūdrė ir Aiva. Dailios merginos — 
nieko joms netrūko.

Mieste pasidarė nesaugu. Siautėjo mūsų pačių 
išperėti raudonskarmaliai ir žmogus nežinojai, kada ir* 
kur reikės su jais susitikti. Tokių nemalonių susi
tikimų buvo jau nevienas. Todėl ir aš čia. Naujasis 
režimas iš visų pašalių kvietė visokiausius skarmalius 
ir, pasakyčiau, žmogaus vardo nevertus žmogėnus, 
kurie už trupinius, ir tariamą garbę, vispusiškai pasi
tarnavo. Tik grįžęs jau išgirdau, kad ir mūsų valsčiaus 
sekretorius, kaip mes jį, anais laikais vadinom, pažan
gusis Anatolijus Kuprys jau sėdėjo viršaičio vietoje ir 
su visu įnirtimu dirigavo valsčių ir visą apylinkę. Jis 
mano mokslo dienų draugas. Baigęs keturias klases 
gimnazijos pasiliko miestelyje. Pažangus, bet nieka
dos negalėčiau pasakyti, kad jis buvo koks nors rau
donas pašlemėkas — ne. Patriotas. Lietuvis. Toks pat 
svieto lygintojas, kaip Algis. Po savaitės gavau 
kvietimą, pas tą savo klasės draugą atsilankyti 
ir pasikalbėti. Susitikę vienas kito klausinėjom: ko mes 
čia, visaip spėliojom, bet nei vienas atsakymo nežino
jom. Tik vėliau paaiškėjo: kad čia susirinkę, pagal 
naują vyriausybę esame nusikaltę. Visi, girdi, turime 
ūkius. Juos reikia savanoriškai atiduoti žemės fondui. 
Tam, žinoma, bus surašyti atitinkami aktai, bus per
davimo iškilmės.

—- Būsite pavyzdys visiems, kaip reikia sutikti 
naująją valdžią ir visoje Lietuvoje įvesti lygybę ir broly
bę, — kalbėjo mums čia sukviestiems. Aiškino, kad visi 
pasikalbėjimai dar tik pradiniai ir dar yra pakankamai 
laiko apie tai pagalvoti ir galutinai apsispręsti.

Visi tylėjom, kaip musę kandę. Po to ramiai atsi
sveikinom, vienas kitam palinkėdami geros kloties. 
Sudiev, - ir atrodė, kad viskas. (Bug daugiau)

pasirinkto dienos ar nakties 
laiko. Toliau seka pirmojo 
„Forumo” turinys, kurio temas 
siūloma suskirstyti į įvairius 
punktus, kaip diskusijas estų, 
suomių ir anglų kalbomis, dis
kusijas tik anglų kalba, pasita
rimus apie kompiuterių progra
mas ir aparatūrą, pranešimus 
Estijos bendrovėms ir privataus 
pobūdžio laiškus. Toliau seka 
pirmojo „Forumo” tekstai su 
adresais, pavardėmis ir kita in
formacija. Buvo net graudu 
skaityti Kūčių vakarą į Estiją 
iš JAV pasiųstus Kalėdų 
švenčių sveikinimus estų kalba 
ir taip pat gautus sveikinimus 
iš ten. Nesvarbu, kad aš estiškai 
nemoku... Toliau sekė eilė laiš
kelių anglų kalba. Jų tarpe 
užtikau tokį tekstą iš Colorado: 
„Malonu man siųsti visai Esti
jai nuoširdžiausius Kalėdinius 
sveikinimus, o mano linkėjimai 
dar jausmingesni, nes mano 
motina yra kilusi iš Jūsų 
kaimynės — Lietuvos”. Visa 
„Forumo” sesija truko apie 45 
minutes... Talline veikiantis 
kompiuterių komunikacijos cen
tras kviečia užsiregistruoti nau
jus narius iš viso pasaulio ir in
formuoja, kaip plačiai jau savo 
tinklą išplėtė su Helsinkio tele
komunikacijos inžinierių pagal
ba. Čia buvo sveikinimų iš Toki
jo, Vokietijos ir JAV, o San 
Francisco mieste veikia „Tele- 
tiltas” — Maskva — San-Fran- 
cisco.

Lietuvos kompiuterių studen
tai turi, iš žinių, ir neblogą 
technikos supratimą, bet neturi 
reikiamos aparatūros ir 
negauna pagalbos. Nepakanka 

rūpintis paminklų atstatymu ar 
labdaringomis siuntomis. 
Laikas padėti Liėtūvai eiti 
pažangos keliu, jai1 talkinant 
technikos žinojimo srityse, nes 
tik pačių lietuvių sugebėjimas 
atsistoti ant kojų tarptautinėje 
plotmėje padės jiems sustiprėti 
iš vidaus. Tokia tarptautinė ko
munikacija atidaro duris į iki 
šiol dar neprieinamas erdves... 
Jei vis dar tiesioginiai negalime 
į Baltijos valstybes prisiskam
binti telefonu, savo namuose 
pasukant numerį, kaip tą daro
me su kitais pasaulio kraštais, 
per kelioliką sekundžių pasiek
dami net ir tolimą Australiją, 
tai tiesioginis susižinojims per 
savo kompiuterio ekraną jau 
yra įmanomas su Estija. Kada 
tokį malonumą turėsime, susi
siekdami su Lietuva?
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JUZEFĄ
DAUŽVARDIENĘ,

GENERALINĘ
KONSULĘ,

ATSISVEIKINANT
PRANAS GARŠVA

Lietuviai Chicagoje jau žinojo, 
kad buvusi Lietuvos generalinė 
konsule Juzefą Daužvardienė 
nesijaučia gerai. Ne kartą 
paskutiniu metu ji buvo 
ligoninėje. Ne kartą reikėjo 
šauktis gydytojų ir vaistų 
pagalbos. Dar einančią genera
linės konsulės pareigas ją globo
jo jos artimieji ir buvusi 
vicekonsule Marija Krauchū- 
nienė, kuri paskiau tų parei
gų atsisakė dėl vyro ligos. 
Bet ji visuomeninių darbų neap
leido, kol galėjo paeiti ir matyti.

Nors iš savo ligų pakilo, bet 
sveikata buvo silpna ir regėji
mas menkas. Jai reikėjo nuola
tinės priežiūros ir globos. Ir 
Juzefą Daužvardienė, buvusi 
Chicagoje generalinė konsule, 
atsidūrė Šventos Šeimos viloje, 
kur Šv. Kazimiero vienuolijos 
seserys ir gailestingosios seselės 
jai padėjo, kad ji jaustųsi dar 
gyvenanti.

Bet atėjo laikas, kad reikėjo 
vežti į Palos Community li
goninę. Ten jau konstatavo jos 
silpnumą, artėjančią pabaigą, 
teikė pagalbą tik išsilaikyti ir 
gyvenimą pratęsti. Ir sausio 29 
d. Juzefą Daužvardienė amžinai 
užmigo, atsisveikindama su 
savo šeima ir jos ilgus metūs 
aptarnautais lietuviais įvai
riuose miestuose ir įvairiais 
reikalais. Sausio 30 d., antra
dienį, apie jos mirtį jau žinojo 
visa Chicaga, žinojo ir daugelis 
lietuvių kituose miestuose. 
Žinia apie tokį žmogų skrido 
greičiau kaip paukštis.

Worcestery, Mass., susipratu
sioje lietuvių šeimoje 1904 m. 
liepos 22 d. gimė Juzefą Raukty- 
tė, kuriai buvo lemta tarnauti 
Lietuvai ir lietuviams. Pradžios 
ir vidurinį mokslą baigė Wor- 
cestery 1921 m. Paskiau įstojo 
studijuoti psichologiją į Massa- 
chusetts universitetą. Vėliau 
studijavo teisę Northwestern 
universitete pačiame Worces- 
teryje ir kartu dirbo lietuviškus 
darbus savoje kolonijoje. Nuo 
1917 iki 1928 m. dirbo laikraš
čio „Amerikos Lietuvio” 
administratore ir redaktore. 
Tuo metu galima rasti daug jos 
straipsnių lietuviškais rei
kalais. Iki 1933 m. ji dirbo Wor- 
cesteryje kaip teisininkė visai 
šiaurės Amerikai imigracijos 
reikaluose. Iš ten išėjus dar
bavosi miesto socialiniuose dar
buose, rūpindamasi vargingai
siais ir pagalbos reikalingais 
žmonėmis ne lietuviais ir lietu
viais. Tame laikotarpy susipa
žino su New Yorke vicekonsulo " 
pareigose esančiu Petru Dauž- 
vardžiu ir su juo sukūrė darniai 
lietuvišką šeimą. 1937 m. 
persikėlė į Chicagą, kurioje dr. 
Petras Daužvardis buvo paskir
tas konsulu, vėliau generaliniu 
konsulu (mirė 1971 m. rugsėjo 
27 d.).

Juzefą Daužvardienė nebuvo 
tik sausa teisininkė, tik 
socialinių darbų vedėja, bet ir 
gyva visuomenininke, kuriai 
visuomet rūpėjo lietuviški 
reikalai. Taip pat ji buvo 
muzikė ir chorvedė, deklamavo, 
vaidino ir kitiems dainininkams 
akompanavo, kad tie lietuviški 
suėjimai ir susibūrimai vieni 
kitus guostų ir savomis dai
nomis bei muzika gaivintų. Ji 
buvo lietuvių kalbos moky
toja. Taip pat buvo gera kalbė
toja ir daug kartų kalbėjo Lie
tuvos ir lietuvių reikalais 
amerikiečių visuomenei. 
Visuomet ji rasdavo pasakyti

brandų ir gerai išmąstytą žodį 
lietuvių organizacijose ar di
desniuose susibūrimuose.

Ji rūpinosi tautiniais reika
lais ir jų propagavimu ameri
kiečių tarpe. Tuo tikslu ji su
organizavo lietuvių dienas, kai 
Chicagoje buvo ruošiamos mu
gės. Nuo 1942 m. ji organizavo 
su talkininkais Mokslo ir 
Pramonės muziejuje „Kalėdos 
pasaulyje” laiku, kai visokios 
tautybės galėjo pasirodyti su 
savo papuošta eglute, savomis 
dainomis ar vaidinimais, savo 
tautiniu maistu. Taip pat ji 
buvo viena iš pagrindinių 
organizatorių „Gintaro” 
baliaus, kur galėjo pasirodyti 
visuomenei į žmones einančios 
jaunos lietuvaitės. Puikiai vai-1 
danti anglų ir lietuvių kalbas, ji t 
pravedė pirmąją Dainų šventę.

Ji nei anksčiau su savo vyru, 
nei paskiau būdama generalinė 
konsule, neapleisdavo Chicagoje 
reziduojančių konsulų susi
rinkimų, kuriuose turėdavo 
progą pademonstruoti lietuviš
kus tautinius drabužius ir 
papasakoti apie lietuviškus 
papročius. 1952 m. Chicagos 
moterų klubo ji buvo išrinkta tų 
metų labiausiai pasižymėjusia 
moterimi. Taip pat jos surinktų 
lietuviškų valgių receptų knyga 
„Popular Lithuanian Recįpęs” 
išėjo jau net devynios laijoš.

Po savo vyro a.a. dr. Petro 
Daužvardžio mirties ji buvo 
paskirta generaline garbės kon
sule ir patvirtinta 1972 m. 
lapkričio 2 d. Savo pareigas ji la
bai uoliai ėjo, lietuviams 
daugelyje reikalų pagelbėjo, 
visur dalyvavo, kol tik galėję ir 
sveikata leido. Kurį laiką ji 
turėjo pagelbininkę Mariją 
Krauchūnienę, bet jai at
sisakius ji prašė paskirti 
konsulą, kad ji pati galėtų per
duoti pareigas, parodyti svar
biausius reikalus, kuriuos jis 
turės atlikti. Pasitarimai su 
Valstybės departamentu ėjo 
gana ilgai, bet pagaliau Lietu
vos Diplomatijos šefas dr. St. 
Bačkis pranešė, kad 1986 m. 
pradžioje yra Lietuvos genera
liniu garbės konsulu Chicagoje 
paskirtas vidurinės kartos 
žmogus Vaclovas Kleiza. Ve
lionė neatsisakė jam padėti, 
patarti ir būti vyresnė draugė, 
ėjusi nedėkingas pareigas, kol ji 
pati galėjo.

Lietuvos generalinės konsulės 
a.a. Juzefos Daužvardienės 
kūnas šeimos noru buvo 
pašarvotas St. Lekavičiaus ir 
Sūnų laidojimo koplyčioje Palos 
Hills vasario 1 d. Ten ją lankė 
atsisveikinti paskutinį kartą 
daugelis lietuvių. Šeštadienį, 
vasario 3 d., 10 vai. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje buvo gedulingos 
pamaldos, kurias atlaikė su 
koncelebrantais klebonas kun. 
Jonas Kuzinskas ir pasakė pro
gai tinkamą pamokslą. Pilna 
bažnyčia buvo žmonių.

Prieš ir po gedulingų pamaldų 
velionės karstą pasitiko ir ati
tinkamas maldas sukalbėjo 
vysk. V. Brizgys ir vysk. A. Ab- 
romowicz. Per pamaldas giedojo 
Vyrų choras ir solistai Dalia 
Kučėnienė ir Algirdas Brazis. 
Vargonavo M. Motekaitis. Pa
baigoje buvo sugiedotas Lietu
vos himnas.

Bažnyčioj dalyvavo ir kalbėjo 
Lietuvos atstovas Washingtone 
Stasys Lozoraitis ir Chicagos 
konsulų dekanas, dalyvavo gen.

A. a. Juzefą Daužvardienė, Lietuvos generalinė konsule.

konsulas Vaclovas Kleiza. Į Šv. 
Kazimiero kapines Velionę 
palydėjo klebonas kun. J. 
Kuzinskas ir didelis būrys lie
tuvių. Klebonas kapinėse atliko 
ir paskutines laidotuvių 
maldas. A. a. J. Daužvardienės 
kūnas buvo palaidotas šalia sa
vo vyro a.a. Petro.

Velionės ilgai pasiges lietuvių

MUSŲ KOLONIJOSE
Rockford, III.

VASARIO 16-SIOS 
MINĖJIMAS

Amenikos / Rietuvių Tarybos 
Rockfordo skyrius vasario 11d. 
ruošia Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimą.

Minėjimas prasidės šv. Mi
šiomis Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje. Mišias atnašaus, 
nuolatinis lietuviškų Mišių 
laikytojas Rockforde kun. Ani
cetas Tamošaitis iš Chicagos. Po 
pamaldų 2 vai. Lietuvių klubo 
salėje minėjimas bus tęsiamas 
toliau. Kalbės dr. Kazys 
Ėringis, kuris Rockforde yra vi
siems pažįstamas iš gausių 
straipsnių spaudoje. Meninę 
programą atliks Kazys Motekai
tis ir draugai.

Į minėjimą atvyksta pagrin
diniai ir nuolatiniai Rockfordo 
talkininkai ir rėmėjai, Vytauto 
Didž. šaulių rinktinės šauliai ir 
kiti Chicagos talkininkai.

Vasario 16-toji tai ryžto, 
vilties ir laisvės diena. Ši diena 
yra švyturys ir kelrodis už 
laisvę ir Nepriklausomybę ko
vojančiai Lietuvai. Junkimės ir 
mes į šią kovą, kurios tikslas 
yra laisva ir nepriklausoma 
Lietuva.

Tad maloniai kviečiame visus 
prisidėti savo dalyvavimu prie 
šios brangios ir prasmingos 
šventės minėjimo.

Iki pasimatymo Rockforde. 
ALT Rockfordo skyrius

Union Pier, Mi.
MŪSŲ GRETOMS 

RETĖJANT

Union Pier Lietuvių draugija, 
naujuosius metus pradėjo liū
desio ženkle. Sausio 18-19-20 d. 
Aukščiausiojo pašaukti, Union 
Pier Lietuvių draugijos narių 
gretas apleido trys aštuoniasde
šimtmečiai New Buffalo ir 
Union Pier gyvenantys tau
tiečiai.

Sausio 18 d., po ilgesnės ligos, 
mirė vienas iš pirmųjų Union

visuomenė, kuri gausiai daly
vavo, taip pat ir jos šeimos na
riai sūnus Petras su žmona 
Dolores ir šeima, mirusio 
sūnaus Fabijono žmona Shirley 
su šeima, brolis Algirdas ir kiti 
giminės ir artimieji. Taip buvo 
supiltas neužmirštamas kapas 
Šv. Kazimiero kapinėse, kur jau 
ilsisi daug mūšių tautos žmonių.

Pier padangėje įsikūrusiųjų, il
gametis draugijos narys, buvęs 

„Yaldy)?QĘ paręįgūnas Lietuvos 
jiartųomenės kapitonas Pętras 
AuŠiura. Sausio 19 d. atsi
sveikinome su Lietuvos savano
riu, Vyčio Kryžiaus kavalie
rium ir nepriklausomybės kovų 
dalyviu viršila Juozu Pampalu. 
Sausio mėn. 20 d. paskutinį 
sudie tarėme amžinybėn iš
keliavusiai Marijai Dim- 
gailienei.

Šiems trims mūsų tautiečiams 
amžiams užmerkus akis, Lie
tuvos prisikėlimo laisvam bei 
nepriklausomam gyvenimui iš
vakarėse,' lietuviškoji išeivija 
neteko trijų patriotų, o Union 
Pier Lietuvių draugija — akty
vių narių, kurių vardai liks 
įrašyti į draugijos istorijos 
knygą.

Tebūna lengva Jiems svetima,

Gegužės 6(Finnair) 
Gegužės 19 (Lufthansa) 
Gegužės 30 (Air France) 
Birželio 17 (Finnair) 
Liepos 1 (Finnair) 
Liepos 2 (Air France) 
Liepos 3 (Lufthansa)

Grįžimo datos - įvairios.
Kelionių trukmė grupėms - 10, 15, 20 ir 25 dienos.

Kelionės vykstantiems privačiai - pagal pageidavimą
(norintiems užsakome viešbučius).

Kelionių kaina su privačiais kvietimais ...nuo $1034.00
grupėms.... nuo $2100.00

Visos kelionės užsakytos per Maskvą. Vyksta derybos dėt tie
sioginių skridimų į Vilnių. Deryboms pavykus ir surinkus pakan
kamai keleivių, visi skridimai bus tiesiogiai į Lietuvą. Todėl keleivių 
skaičių turime žinoti iš anksto.

Kviečiame nedelsti ir užsakyti keliones kuo anksčiau. 
Registraciją pradedame 1990 m. sausio 2 d. 

Smulkesnių žinių teiraukitės
tel. (416) 769-2500, TELEX 06-967812, FAX (416) 763-6279 

2100 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6S 1M7
Registracijos numeriai 2559030 ir 2475066

Lietuviai Floridoje

St. Petersburg, Fla.
VASARIO 16-TOS 

MINĖJIMAS 
ST. PETERSBURGE

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukakties minėjimas St. Peters- 
burge, Fla., vasario 11 d. bus 
pradėtas 10 vai. ryto šv. Mi
šiomis St. John’s bažnyčioje. 
Gulfport, Treasure Island ir St. 
Petersburg merai dalyvaus Lie
tuvos vėliavos pakėlimo 
iškilmėse. Bus paradai ir vėliau 
vaišės Brown Derby patalpose.

„Lyric operos” solistas, bari
tonas Algirdas Brazis giedos per 
Mišias, kartu su choru, vado
vaujamu muz. Armono. Šv. 
Mišias aukos kun. Antanas 
Zakarauskas. Minėjime daly
vauti buvo pakviesti žymūs 
svečiai.

Šis išskirtinis renginys, ku
riame minėtų trijų vietovių lie
tuviai jau 12 metų švenčia Va
sario 16-tąją, organizuojamas 
St. Petersburge gyvenančios 
Viktorijos Jackobsen iniciatyva 
ir rūpesčiu. Vietiniai lietuviai ją 
myli ir gerbia už šias pastangas. 
Netgi gubernatorius jai reiškia 
pagarbą už jos nuopelnus šalpos 
darbuose ir kovoje už laisvę. 
Reikia pastebėti, kad visas išlai
das, susijusias su šiais Vasario 
16-tosios minėjimais, ji apmoka 
savo lėšomis. Vietiniai lietuviai 
dėkingi jai už darbą ir sava
norišką įsipareigojimą šios 
mums visiems brangios tra
dicijos tęsime.

Dr. Konnie J. Savickus

tačiau svetinga JAV-bių žemelė!
Nežiūrint šių skaudžių sausio 

mėnesio praradimų, Union Pier 
draugijos veikloje pramatyti 
artimiausi ateities veiklos ren
giniai vykdomi, kaip ir buvo 
užplanuota. Vasario 16-ją mi
nėsime kartu su Beverly Shores
Lietuvių klubo nariais — klubo 
rengiamame paminėjime, ir 
vasario 27 d., turėsime tradicinę 
Užgavėnių Blynų vakarienę, 
kuri bus P. ir A. Mikštų pa
talpose. Visi draugijos nariai 
kviečiami vasario mėnesio drau
gijos veiklos pasireiškimuose 
dalyvauti.

Vg.

Kas pasipriešina Dievo vieš
patavimui, tas būtinai pasiduo
da instinktų vergovei; ir kas 
įsivaizduoja, kad jam nereikia 
Dievo — neišvengiamai tampa 
velnio grobiu.

Tih. Toth

KELIONĖS 
Į LIETUVĄ 

1990
datos;

Liepos 4 (Air France) 
Rugpjūčio 5 (Finnair) 
Rugpjūčio 13 (AF ir LH) 
Rugsėjo 7 (Air France) 
Spalio 2 (Lufthansa) 
Gruodžio 21 (Finnair)

CLASSIFIED GUIDE
DĖMESIO! Nuo lapkričio 11d.. skambindami į Chicagos priemiesčius, 
vartokite „area code" (708).

REAL ESTATE
1 REAL ESTATE

X------ c 1
!f n

B3 KOMPIUTERIŲ
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus

J. BACEVIČIUS
BELL-BACE REALTORS

INCOME TAX - INSURANCE
6529 S. KEDZIE

778-2233 j

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai Įkainuoja 

jūsų namus.
Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
One stop Real Estate

71 St. A Kedzie Avė. apyl. sav. par
duoda, be agentų, 1 'h. aukšto gerą namą. 
2 butai, garažas, įrengtas rūsys su baru; 
naujai įrengta dujomis apšildymo sistema; 
oro vėsinimas (air-condition). Kreiptis: tel. 
925-9034.

Parduodame greičiau 
už didesnę kainąl

Įkainojimas veltui!
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose.
Išlavinti ir patyrę tarnautojai.
MLS kompiuteris.
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes.
Vietinė įstaiga.

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD.

8610 S. Pulaski, Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas.

MISCELLANEOUS

A VILIMAS 
MOVING

Tel. 376-1882 ar 376-5996
I-“—-*---- “ • - .    . -
i 10%—2O°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus.

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Street

Tel. — GA 4-8654
t.' .----------—---------------'. ' ' ,

ELEKTROS 
(VEDIMAI — PATAISYMAI

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

Vilniaus Universiteto Dainų 
Ir Šoklų ansamblis

Atlieka; Kepurinę, Brolio 
sode, Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis, 
Pjesė skrabalams, Untytė, Į 
šventę, Kadrilis ir polka, 
Jaunimo šokis.

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška.

Kasetė — stereo, 1989. 
Kaina su persiuntimu 12 dol. 
Užsakymus siųsti:

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629

RE/MAX oneir
REALTORS PARDUODA

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

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

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 8. Kedzie Ava. 
Chicago, IL 60829 

Tel. 436-7878

FOR SALE

Property on Lk VVInnebago, Tn of Van
Dyne, Fond du Lac Cty, Wi. 100 Ft. Lk 
Frontage on a 100x 767 lt. Lvg Rm, Kit
ehen, Lndry Room, bath and 2 bdrms. Ap- 
prox 1,532 sq. ft. lvg area, 2 enclsd addi
tions, 1 cr garage—Yr round home on a 
great lake Call AC708-297-8437 (Dee 
Plalnes, IL)

Privatus asmuo Ieško pirkti Chica
goje arba priemiestyje arti Midway ae
rodromo 1 arba 2 butų namo, kurį 
reikėtų remontuoti. Skambinti prieš 
9 v. ryto tel. (312) 434-8235.

HELP YVANTED

Ieškoma pensininkų pora, kurie 
norėtų gyventi Floridoje, name su ba
seinu, netoli jūros. Atsilyginant už tai, 
reikėtų prižiūrėti sodą ir namus.
Skambinti: (305) 492-8164.

LIETUVOS KRIKŠTO 
JUBILIEJUS

600 LIETUVOS 
KRIKŠTO JUBILIEJUI

paminėti apžvalginis leidinys jau 
išėjo iš spaudos. Redagavo J.
Baužys.

Knygoje dokumentinė medžia
ga, popiežiaus ir Lietuvos vyskupų 
laiškai, dvasinio atsinaujinimo pro
grama, keletas straipsnių, konkur
sai, leidiniai, medaliai ir ženklai, 
arkiv. Jurgio Matulaičio palaimintuo
ju paskelbimas, kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus paskyrimas ir platūs 
pasaulyje vykusių minėjimų 
aprašymai su arti 400 nuotraukų. 
Vertinga knyga sau įsigyti ir kitam 
padovanoti.

Išleido Jubilijaus vykdomasis 
komitetas, 315 psl., didelio formato. 
Spausdino „Draugo” spaustuvė. 
Kaina su persiuntimu 14.50 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 96 cen
tus valstijos mokesčio. Užsakymus 
siųsti;

DRAUGAS 
4545 W. 63 St.

Chicago, III. 60629

U.S. SAVINGS BONOS
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT



A.A. ALBERTAS 
VINIKAS (VINICK)

a. Albertas Vinikas (Vinick)

Liūdna žinia sukrėtė ne tik 
Indianą, bet ir Chicagą, kai 
1989 m. gruodžio 3 d. amži
nybėn iškeliavo visuomenės 
veikėjas, taurus Amerikos 
lietuvis a.a. Albertas Vinikas. 
Kūnas buvo pašarvotas gruo
džio 4-5 dienomis Oleksa Fune
ral Home, Elm. St. East Chica
go, Indianoje. Trečiadienį, 
gruodžio 6 d. po gedulingų 
pamaldų Assuncion bažnyčioje 
buvo nulydėtas ir palaidotas 
Calumet kapinėse, Merrilville, 
In. Šermenyse ir laidotuvėse 
dalyvavo daug žmonių: ameri
kiečių ir lietuvių. Velionis 
iškeliavo tesirgęs vos porą mė
nesių, sulaukęs 86 metų 
amžiaus. Giliame liūdesyje liko 
žmona Berta, daug giminių, 
draugų bei pažįstamų ir orga- 
nizacįjų, kurioms jis priklausė.

A.a. Albertas Vinikas gimė 
1903 metais Pennsylvanijos 
valstijoje. Baigęs mokslą, dėl 
tam tikrų aplinkybių apsigy
veno ir dirbo North Indianoje. 
Nors jis Lietuvos nebuvo ma
tęs, jis ją mylėjo kaip savo 
antrąją tėvynę. Daugiausia 
velionis pasidarbavo Amerikos 
Lietuvių Tarybos veikloje.

Stalino okupuota lietuvių 
tauta atsidūrė po kančių 
kryžiumi. Kankinamų, žudomų 
ir tremiamų lietuvių skausmo 
balsas pasiekė ir Amerikos lie
tuvius. Ryšium su tuo pasikeitė 
jau seniau įsteigtos Lietuviškų 
organizacijų federacijos tikslas: 
pakrypo Lietuvos gelbėjimo 
linkme. 1941 m. kilus karui 
tarp Vokietijos ir Rusijos, pa
triotiškai nusiteikusiuose Ame
rikos lietuviuose prasidėjo 
veikla: siuntinėjimos delegacijos 
pas JAV vadovaujamus 
asmenis, šaukiami seimai ir 
ieškoma būdų Lietuvą gelbėti.
Į 1943 m. Altos pastangomis 
sušauktą Pittsburge, PA, suva
žiavimą buvo deleguoti iš 
Federacijos du astovai — Alber
tas Vinikas ir A. Večkus. Jiems 
grįžus, tuojau buvo sušauktas 
„Lietuviškų organizacijų fede
racijos” susirinkimas, kuriame 
dalyvavo 35 atstovai, atstovau
dami 16 organizacijų. Grįžusieji 
iš seimo delegatai, padarė pra
nešimus, kartu pasiūlydami 
Federaciją perkrikštyti į Ameri
kos Lietuvių Tarybą, Lake 
County, Ind. Po karštų ginčų, 
nutarta susirinkimą uždaryti ir 
tuojau pat šaukti kitą reor
ganizacijos reikalu. 1943 m. 
rugsėjo 12 d., „Lietuviškų , 
organizacijų federacijai” per
siorganizavus į Amerikos Lietu
vių Tarybą Lake apskrities In
dianos skyrių, buvusioji 
valdyba palikta laikinai eiti 
pareigas iki kito susirinkimo. 
Kitas susirinkimas buvo 1944 
m. sausio 16 d., kuriame buvo 
išrinkta nauja valdyba ir jos pir
mininku Albertas Vinikas, ku
ris tas pareigas garbingai ėjo iki 
mirties.

Ši naujoji organizacija ap
siribojo šiais tikslais: pagelbėti 
platinti JAV karo bonus, kovoti 
už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę, prašyti tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių, kad jis pagel
bėtų tremtiniam lietuviams, 
kur jie bebūtų — Sibire ar kitose 
Rusijos vietose. Teikti pagalbą 
atsidūrusiems lietuviams Vo
kietijoje ir prašyti JAV vy
riausybę atidaryti jiems duris 
įvažiuoti į šį kraštą. Pirmas 
iškilmingas Vasario 16 minė
jimas buvo surengtas 1944 m. ir 
gauta 284.80 dol. gryno pelno. 
Kol dar nebuvo įsteigtas Balfo 
skyrius, Amerikos Lietuvių 
Tarybos Ind. skyrius atliko šias 
pareigas, rinkdami pinigines 
aukas, drabužius, maistą ir 
persiųsdami tiesiogiai į lietuvių 
stovyklas Vokietijoje. 1949 m. 
naujai pabėgėlių bangai atvy
kus į šį laisvės kraštą, dauguma 
jų jungėsi į organizacijas, o 
ypačiai jau įsteigtą Altą. Vėliau, 
atsikėlus gyventi į Indianą di
deliam visuomenės veikėjui 
Kazimierui Čiurinskui su žmo
na ir įsijungus į šią organizaciją, 
kurioje ėjo vicepirmininko 
pareigas, Altos skyrius dar 
labiau sustiprėjo. Vasario 16 
minėjimai buvo daromi net dvi 
dienas: šeštadienį vėliavų 
pakėlimas ir po to pusryščiai, 
kuriuose dalyvaudavo apie 200 
žmonių, o sekmadienį — pamal
dos ir po pietų akademinė 
minėjimo dalis su menine pro
grama ir vėliau pietūs. 
Proklamaciją per radijo ir 
spaudą sutvarkydavo pats pirm. 
A. Vinikas. Reikia pažymėti, 
kad minėjimuose dalyvaudavo 
40% lietuviškai nekalbančių 
jaunesnių žmonių. Už nuopel
nus Amerikos Lietuvių Tarybai 
a.a. A. Vinikas buvo pakeltas

centro valdybos garbės nariu, o
1989 m. sušauktame Amerikos 
Lietuvių XI kongrese spalio 
21-22 d. Los Angeles, Califor- 
nijoje, a.a. A. Vinikas įrašytas 
Garbės komiteto sąraše. Iš visko 
matome, kad velionis daugiau
sia darbo ir pasiaukojimo įdėjo 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Lake County, Ind. skyriaus 
veikloje.

Be šios organizacijos dar akty
viai reiškėsi R. Lietuvių 
Bendruomenėje, Balfe, Susivie
nijime Lietuvių Amerikoje, the 
Monsignor Connally Council 
#1700 Knights of Columbus ir 
the Abraham Lincoln Assemb- 
ly. Be to, dar ir mažesniuose 
klubuose bei klubeliuose. Jis 
daugiausia pasidarbavo lietu
vybės išlaikymo srityje.

Nemažiau jis buvo žinomas ir 
amerikiečių tarpe kaip Albert 
Vinick. 1985 m. majoras Pat- 
rick, išėjusį į pensiją A. Viniką 
paskyrė Water Department 
konsultantu, o 1989 m. birželio 
mėn. jam buvo įteiktas atžymė- 
jimas jo 50 metų narystės pro
ga su American Water Works 
Association — Indiana Section. 
Be to, A. Vinikas buvo labai 
religingas žmogus. Ilgai liūdės 
ir minės šio tauraus Amerikos 
lietuvio a.a. Alberto Viniko: 
vardą Indianos visuomenė, o 
taip pat ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos centras, netekęs didžio 
patrioto ir darbuotojo lietuvybės 
ir Lietuvos laisvinimo veikloje. 
Gaila, kad jam neteko pamatyti 
laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos, kuriai visas savo jėgas 
buvo pašventęs jos labui. Liūdi 
visa lietuviškoji visuomenė kar
tu su jo žmona ir giminėmis.

Prašome Aukščiausiąjį už jo 
kilnius darbus šioje laikinoje 
žemiškoje kelionėje suteikti jam 
ramybę Viešpaties globoje, o 
tau, taurus Amerikos lietuvi, 
ilsėkis ramiai savo gimtinės že
melėje. Neužmirštamu pavyz
džiu būsi mums visiems.

Ant. Repšienė

Mielai

A.tA.
ANTOSĖLEI JONYNIENEI

mirus, sūnų VYTENĮ, dukras RIMGAILE ir RASELE 
su šeimomis bei visus artimuosius nuoširdžiausiai 
užjaučiame ir drauge liūdime.

Ona Barauskienė
ir dukros su šeimomis *

A.tA.
JUOZUI TAMULIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiam žmoną ROŽENĄ ir sūnų 
ARVYDĄ su šeima. Jungiamės maldoje, prašydami 
Viešpaties gailestingumo.

Šukelių šeima

A.tA.
BENUTE VIKŠRAITIS

ŠIDLAUSKAS

Gyveno Chicagoje, Marųuette Park apylinkėje.
Mirė 1990 m. vasario 2 d., sulaukusi 92 m. amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Žagarėje. *
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Eilėn Six, žentas Paul 

J.; anūkės: Laura, Michele, Renee.
Kūnas pašarvotas antradienį, vasario 6 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Sullivan koplyčioje, 2701 W. 63 St., prie Washtenaw Avė.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 7 d. Iš koplyčios 

10:30 vai. ryto bus atlydėta į St. Rita parapijos bažnyčią, 
kurioje 11 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero lietuvių 
kapines.

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

Nuliūdę duktė, žentas ir anūkės.
Laidotuvių direkt. Terrence M. Sullivan. Tel. 776-8300.

Veikliam patriotui, uoliam visuomenininkui, 
Amerikos Lietuvių Tarybos veiklos Pirmūnui ir ALT 
valdybos vicepirmininkui

A.tA.
Teis. POVILUI DAUGIUI

mirus, giliai liūdime ir reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą velionio našlei (GERTRŪDAI.

Amerikos Lietuvių Taryba

Brangiajam Krikšto Sūnui

A.tA.
ARŪNUI MAŽEIKAI

pergyvenus daug žemiškos kančios ir savo amžiaus 
pavasarį išėjus į Amžinosios Tėviškės Padangtes, 
giliame liūdesyje ir skausme likusius, jį karštai 
mylėjusius, jo Tėvelius ANICETĄ, JURGĮ, sesutę 
SIGITĄ, TETĄ BRONE, pusbrolį ROBERTĄ nuošir
džiai užjaučiame ir drauge liūdėdami, dalinamės šios 
nelaimės dalia.

Krikšto tėvas Jurgis ir Veronika Janušaičiai 
ir šeima: Vanessa, Danguolė, Natalija, 
Rasa, Benediktas, Ramunė ir Ričardas

Brangiam Sūnui

A.tA. ARŪNUI
Amžinybėn iškeliavus, giliai liūdinčius tė
velius ANICETĄ ir JURGĮ MAŽEIKUS, se- 
sutę SIGITĄ, tetą BRONĘ MAŽEIKIENĘ, 
pusbrolį ROBERTĄ MAŽEIKĄ, Lietuvoje 
gyvenančias tetas JANINĄ VAIČAITIENĘ, 
MORTĄ ŪKINSKIENĘ ir jų šeimas, kitus gi
mines bei artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir dalinamės širdies skausmu.

Jonas, Vanda, Saulius, Valytė, 
Rimas, Kristina ir Ramona Stankai

A.tA.
ARŪNUI MAŽEIKAI

mirus, tėvus ANICETĄ ir JURGĮ, sesutę SIGITĄ ir 
kitus gimines giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Kun. K. Ruibys
Ona ir Stasys Daržinskai
Bronė ir Jonas Lepeškos
Zofija Purienė
Aldona Sandargienė
Valerija Šileikienė
Marija ir Stasys Šarauskai

Daytona Beach
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Mylimam Sūnui
A.tA.

ARŪNUI MAŽEIKAI

mirus, jo tėvams ANICETAI ir JURGIUI, sesutei SI
GITAI, giminėms bei artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą

Eugenija ir Bronius Blinstrubai 
Rita ir Myron Bezdicek 
Dana ir Vytautas Mažeikai 
Birutė, Viktoras ir Kazys Sekmakai

Mano pirmų dienų Amerikoje jauniausiam ir 
darbščiausiam bendradarbiui

A.tA.
ARŪNUI MAŽEIKAI

netikėtai mirus, jo liūdinčius tėvelius ANICETĄ ir 
JURGĮ, sesutę SIGITĄ ir kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Pensininkas Jonas Indriūnas

GAIDAS—DAIMID
E U D E I K IS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-0852

4005-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 027-1741-1

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

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SŪNUS

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — (1-312) 470-2345
1410 So. 50th Avė., Cicero 
Telefonas (708) 803-2108

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West O0th Street — Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. — Tel. (708) 074-4410 

0230 S. Roberts Rd. — Tel. (708) 430-5700

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — (708) 662-1003 

Sally Donald M., Jr.

VANCE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

DIREKTORIAI
1424 So. 50 Avė., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. (708) 652-5245
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x Kun. Antanas Zakaraus
kas, Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos klebonas emeritas, 
išvyksta į St. Petersburg, Fla., 
šį trečiadienį, vasario 7 d. Ten 
laikys koncelebracines šv. Mi
šias St. John’s parapijos bažny
čioje ir pasakys pamokslą anglų 
kalba Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjime. Pamaldos 
bus 10 vai. ryto. Iškilmes trans
liuos trys Tampa TV stotys.

x Demonstracijas penkta
dienį, Vasario 16 d., rengia 
JAV LJS Chicagos skyrius. 
Kiekvienam lietuviui yra 
būtina dalyvauti. Visi dirbantys 
lietuviai nesigailėkite paaukoti 
pusę dienos, liudijant pasidi
džiavimą savo lietuviškomis 
šaknimis. Stipriau pūstelėkime 
laisvės liepsną. Lauksime Daley 
Plazoje nuo 11 vai. iki 2 vai. p.p. 
Visi dalyvaukime ir pa
rodykime solidarumą su lietu
viais Lietuvoje.

x Kviečiame visus lietu
vius atsilankyti į Neo-Lithuanų 
Vasario 16-tos minėjimą, kuris 
įvyks vasario 17 d. 7 v.v., Lie
tuvių Tautiniuose namuose.

x Jaunimo centras yra rei
kalingas pastovių remontų ir 
pagerinimų. Dabartiniu metu 
yra pertvarkoma scenos elektra, 
kuri yra pavojingai pasenusi. 
Scenos elektra yra gana komp
likuota. Apšvietimo regulia
vimai yra rheostatai, kurie jau 
yra pasenę. Daug ką reikia keis
ti. Vien scenos elektros su
tvarkymas kainuos apie 11,000 
dol. Nariai yra prašomi 
neužmiršti nario mokesčių.

x Antanas ir Marija Jaku
čiai, ilgamečiai Marąuette 
Parko gyventojai ir lietuviškų 
organizacijų nariai, sausio 13 d. 
šventė savo vedybinio gyvenimo 
42 m. sukaktį. Ta proga užsipre
numeravo „Draugą”, kurį iki 
šiol pirkdavosi apylinkės par
duotuvėse.

x DRAUGO koncertas 
įvyks š.m. balandžio 1 d. 4 v. 
p.p., sekmadienį, Marijos Aukš
tesniosios mokyklos salėje. Pro
gramą atliks okupuotos Lietu
vos solistai: Sofija Jonaitytė, 
Algirdas Januta ir pianistas Po
vilas Stravinskas. Bilietus į 
koncertą galima įsigyti Gifts 
International Vaznelių par
duotuvėje, 2501 W. 71 St., Chi
cago, IL 60629, tel. 471-1424.

(sk)

x Rožinis ir šv. Mišios bus 
aukojamos š.m. vasario 9 d., 
penktadienį, 6:30 v.v. Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Po pamaldų po
kalbis Jaunimo centre, tema 
„Liudyti”. Maloniai kviečiame 
dalyvauti. Židinys.

(sk)

x Pirmas Privatus sveika
tos centras Lietuvoje! Geriau
si gydytojai, japoniška medicini
nė aparatūra. Nebrangiai at
liekamas pilnas organizmo tyri
mas. Jei ruošiatės viešėti Lietu
voje, galite tuo pasinaudoti 
arba išpirkti sveikatos patikri
nimą savo giminėms. Pilna 
informacija teikiama tel. (312) 
434-8618.

(sk)
x KASA, lietuvių federali

nė kredito unija, sėkmingai 
veikianti 10 metų, patarnauja 
lietuviams finansinėje srityje. 
Kreipkitės į artimiausią 
KASOS skyrių taupymo ir sko
linimo reikalais. Informacijai: 
KASA, 2615 W. 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. 
312-737-2110.

(sk)

m. 1990 m. vasario mėn. 6 d.

x Konsuliarinis minėjimas
— priėmimas kitataučiams yra 
rengiamas vasario 16 d., penk
tadienį, 6 vai. vakare Balzeko 
muziejaus patalpose. Priėmimas 
yra rengiamas Lietuvos gene
ralinio konsulato vardu, talki
ninkaujant Chicagos lietuviškų 
organizacijų komitetui. Į 
priėmimą yra kviečiami Chica
gos konsularinio korpuso nariai, 
religiniai atstovai, įvairūs 
valdžios pareigūnai.

x Nijolė Sadūnaitė atvyks
ta Chicagon vasario 14-28 d. Ji 
dalyvaus Vasario 16 d. minėji
me Jaunimo centre penktadie
nį, vasario 16 d., o kitą penkta
dienį, vasario 23 d., Jaunimo 
centro kavinėje bus sutinkamas 
jos atsiminimų antrasis tomas
— ji pati dalyvaus knygos su
tikime ir kalbėsis su vakaronės 
dalyviais. Abu įvykiai yra Jau
nimo centro kavinėje ir praside
da 7:30 v.v.

x Šeštojo Mokslo ir kūry
bos simpoziumo rengimo 
komitetas, kreipiasi į fotografus 
ir mėgėjus. Yra norima sudaryti 
foto albumą, kad vaizdai išlik
tų ateičiai. Turintieji įdomesnes 
nuotraukas su paaiškinimais 
prašomi jas siųsti: L. Maskaliū- 
nas, 6 Brook Lane, Palos Park, 
IL 60464.
x Dr. Almus Kenter, fizikos 

Ph. D., iš Madison, Wl, yra iš
vykęs dviems mėnesiams į An- 
tarktiką su mokslininkų grupe. 
Ten jis dalyvaus galingo tele
skopo sumontavime ir gamtos 
tyrinėjimuose. Jis yra daktarės 
Gražinos Knystautaitės-Kenter 
ir daktaro M. Kenter sūnus. 
Almus, būdamas turkų - lie
tuvių kilmės, puikiai kalba lie
tuviškai.

x „Gyvenimas su Liud
mila” — Rasos Poskočimienės 
muzikinį vaidinimą Kun. A. 
Lipniūno moksleivių ateiti
ninkų kuopa atliks vasario 24 
d. Ateitininkų namuose vyk
siančiame „Pončkų” baliuje. 
Lietuviškas jaunimas kviečia
mas atsilankyti — pasijuokti iš 
linksmų vaidinimo situacijų, 
pasilinksminti šokiuose ir pa
bendrauti su draugais. Pradžia 
7:30 vai. vak.

x Chicagos Lietuvių naš
lių, našliukių ir pavienių
draugiško klubo metinis susi
rinkimas bus penktadienį, 
vasario 9 d. Angelės Kojak 
salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Susirinkimo pradžia bus 1 vai. 
po pietų. Po susirinkimo bus 
vaišės.

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus Nevv Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki
niais ar autobusais — skambin
kite į Nevv Yorko kelionių agen
tūrą „VYTIS” 718-769-3300.

(sk)

x Doleriai į rublius keičiami 
aukštu kursu. Pervedame 
palikimus. Darbo vai. 9-5 v.v. 
Tel. (312) 436-9123.

(sk)

x Vykstantiems į Lietuvą 
persiunčiame 2-jų kasečių 
stereo SHARP už $98. Tran- 
spak, 2638 W. 69 St., Chicago, 
IL 60629, tel. (312) 436-7772.

(sk)

x MAISTO DEFICITAS 
LIETUVOJE! Prieš išvykdami 
aplankyti savo artimuosius Lie
tuvoje nepamirškite pasirūpinti 
deficitiniu maistu. Už $100.00 
„Žaibas” pristatys jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje 4 kg. lietu
viško skilandžio, 2 kg. „Žalgi
rio” dešros, 2 kg. „Suvalkietiš
kos” dešros, 1 kg. „Sodžiaus” 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. 
„ŽAIBAS” 9525 So. 79th Avė., 
Hickory Hilis, III. 60457, tel. 
(708) 430-7272.

(sk)

x Šv. Kazimiero seserų 
vienuolija kviečia visus daly
vauti šv. Mišiose, prašant 
Dievo, kad jos steigėja Motina 
Marija Kaupaitė būtų paskelbta 
palaimintąja, šv. Mišios bus 
trečiadienį, vasario 7 d., 7 vai. 
vak. Šv. Kazimiero vienuolyno 
koplyčioje, 2601 W. Marąuette 
Rd. Šv. Mišias atnašaus kun. 
Petras Paurazas, St. Adrian pa
rapijos klebonas. Dalyvaus ir 
Marijos aukšt. mokyklos 
moksleivės. v

x „Technikos Žodis”, perei
tų metų Nr. 4, išėjo iš spaudos. 
Žurnale yra daug straipsnių 
apie techninius dalykus, su
prantamus inžinieriams ir 
architektams. Taip pat yra 
nemažai informacijos apie lie
tuvius inžinierius. Redaguoja 
Viktoras Jautokas, jį pavaduoja 
G. Lazauskas.

x JAV Jaunimo sąjungos 
valdyba praneša, kad JAV 
Jaunimo sąjungos visuotinis na
rių suvažiavimas yra šaukia
mas ir įvyks šeštadienį, gegužės 
5 d., Washington, D.C., politinio 
seminaro pabaigoje. Suvažia
vimo tikslas — pristatyti dvejų 
metų veiklos apyskaitą, išrinkti 
naują JAV JS valdybą ir išklau- 

| syti pranešimą apie ateinantį 
VII Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresą, kuris įvyks Pietų 
Amerikoje 1991-1992 žiemą. '

x Ateitininkų korporacijos 
„Kęstučio” pamaldos už mit u1 
sius brolius bus vasario 17 d., 
šeštadienį, 11 vai. ryto Marijonų 
koplyčioje, šv. Mišias laikys 
korporacijos dvasios vadas kun. 
V. Bagdanavičius. Po pamaldų 
bus konventas „Dainos” resto
rano mažojoje salėje, įeinant iš 
Washtenaw gatvės.

x „Kernavės” tuntas kvie
čia talkininkus Kaziuko mugei 
pasipuošimo darbams. Ypatingų 
talentų nereikia, užtenka 
nuoširdaus noro padėti lietu
viško jaunimo organizacijai. 
Darbai vykdomi šeštadieniais ir 
sekmadieniais F. ir R. Daukų 
namuose, 6747 S. Artesian , 
Chicagoje. Mugė įvyks kovo 4 d. 
Jaunimo centre. Laiko mažai, o 
darbų — daug. Ateikite ir 
padėkite.

x Išlaikyti „Draugo” dien
raštį prieš kenkėjus aukojo po 
25 dol. Alfonsas Končius, Vin- 
cent Lukas, Kęstutis Stančiaus- 
kas, Edward Boreisha, M. 
Mackus, E. Gaška, VI. Sonda, 
Lietuvos generalinis konsula
tas, A. Smilgys, Vincas Kačins
kas, Helen Schanel, L. Šmulkš
tys. Labai dėkojame už aukas.

•x JAV LJS Chicagos sky
rius kviečia visą lietuvių visuo
menę į Vasario 16-tos demonst
racijas miesto centre, penktadie
nį, vasario 16 d. Kad būtų leng
viau visiems atvykti, samdomi 
du autobusai: vienas iš Mar
ąuette Parko (kreiptis pas Joną 
Levicką, tel. 708-448-9256), o 
kitas iš Lemonto (kreiptis pas 
Rasą Poskočimienę,, tel. 
708-257-7071).

(sk)

x Jei norite pasijusti jau
natviškame sūkuryje, Ame
rikos Lietuvių radijas kviečia 
atvykti į Čikagos lietuvių Jau
nimo centrą vasario 9, 10 ir 11 
d. kur šoks Kauno pramoginių 
šokių grupė „Sūkurys”, vado
vaujami dr. Č. ir dr. J. Norvai
šų. Tai tarptautinių konkursų 
nugalėtojai! Pasirodymų laikas: 
vasario 9-10 d. 7:30 v.v., vasario 
11 d. 3 v. p.p. Bilietai: „Patria” 
2638 W. 71 St., Chicago, IL 
60629. Tel. 312-778-2100.

(sk)

x Transpak siunčia: video, 
stereo, siuvimo, mezgimo 
mašinas, vaistus, maisto 
siuntinius, dėvėtus rūbus, 
kargo. Visa kita, pagal pagei
davimą. Transpak, 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel. 
(312) 436-7772.

(sk)

Berlyno siena su užrašu „V-16 says Freedom for Lithuania” Nuotr. Rimo Čikoto

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
PALAIMINTĄJĮ 

ARKIVYSK. JURGĮ 
MATULAITĮ MININT

Jau praėjo 63 metai nuo palai
mintojo arki vysk. Jurgio Ma
tulaičio mirties. Tarp daugybės 
jo darbų, trykštančių iš meilės 
Dievui ir žmonijai, išryškėja 
Marijonų ir Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seserų, Lietuvoje 
dar vadinamų Vargdienių 
seselių, vienuolijų įsteigimas. 
Nekalto Prasidėjimo Marijos 
seserų rėmėjai Chicagoje, vado
vaujami Salomėjos Endri- 
jonienės, minėjo palaimintąjį jo 
mirties išvakarėse sausio 26 d. 
šv. Mišiomis Jėzuitų koplyčioje 
ir kuklia vakarone Jaunimo 
centro kavinėje.

Šv. Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė kun. Ričardas 
Repšys, koncelebravo kun. Kas
tytis Ramanauskas. Skaitymus 
atliko kun. K. Ramanauskas ir 
Antanas Paužuolis. Aukas nešė 
Ona ir Povilas Norvilai. Pa
moksle kun. R. Repšys iškėlė 
palaimintojo arkivysk. Jurgio 
Matulaičio asmenybės
nepaprastą gilumą, grožį, 
kilnumą, šventumą. Iš jo neiš
semiamos asmenybės, kaip ir iš 
kitų šventųjų, galima semtis 
dvasinės stiprybės ir jėgų. 
Priminė atsikuriančią tautą, 
kuriai svarbios ekonominės, 
materialinės vertybės, bet daug 
svarbesnį vaidmenį tautoje vai
dina dvasiniai turtai, nes tuš
čias gyvenimas yra didžiausia 
blogybė. Iškėlė kunigų, 
vienuolių pašaukimo vertę, 
ypač pabrėždamas palaimintojo 
Jurgio atsidavimą Kristui ir iš 
jo meilės išplaukiančius darbus.

Po Mišių Jaunimo centro ka
vinėje seselė Margarita giliai 
žvelgė į pal. Jurgio Matulaičio 
asmens gelmę ir svarstė jo glo
bą mūsų tautai. Iškėlė tikėjimo, 
darbo, meilės svarbą. Tik šios 
dorybės gali nuskaidrinti mūsų 
tautą, kad joje būtų švariau, 
šviesiau ir gražiau. Arkivysk. J. 
Matulaičio įrašymas į šventųjų 
sąrašą yra svarbus Lietuvai. Jo 
šviesoje lengviau rasti kelius į 
gyvenimo prasmę ir nepaklysti 
klystkeliuose. Sės. Margarita 
surinko ir išryškino svarbiuo
sius palaimintojo arkivysk. Jur
gio Matulaičio bruožus.

Rėmėjų pirmininkė Salomėja 
Endrijonienė kun. K. Rama
nauskui, kun. R. Repšiui, sės. 
Margaritai padėkojo už jų

x Bronius Norvilas, Alek
sandro, gimęs 1927 m. Kretin
gos apskr., Salantų valsč., Im
barės kaime, ieškomas brolio 
Edvardo Antano. Tėvai buvo 
Aleksandras ir Petronėlė Pla- 
takytė-Norvilienė. Bronius iš
vežtas iš Palangos vaikų namų 
į Vokietiją. 1942 m. ten pateko 
į vokiečių armiją. Po karo 
gyveno Austrijoje, vėliau išvyko 
į Venecuelą. Paskutiniai laiškai 
gauti iš ten. Žiną apie Bronių 
prašomi pranešti: Edvardas 
Antanas Norvilas, Klaipėdos 
plentas Nr. 62, bt. 7, Palanga, 
Lithuania.

išmąstytą ir puikiai perduotą 
žodį ir kvietė visus dar pabu
voti, pabendrauti ir pasivaišinti 
rėmėjų paruoštais užkandžiais.

A. K.

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS CICERO

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Cicero skyriaus rengia Vasario 
16-tos minėjimą vasario 10-11 d.

Vasario 10 d., šeštadienį, 12 
vai. tautinės vėliavos pakėlimas 
Cicero miesto savivaldybės aikš
tėje. Vasario 11 d., sekmadienį, 
10:30 vai. r. iškilmingos pamal
dos už žuvusius kovotojus už 
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Pamaldas atnašaus 
kun. Albertas Rutkauskas. Pa
maldų metu bažnyčioje giedos 
parapijos choras vadovaujamas 
muz. M. Prapuolenio.

Tuojau po pamaldų Vasario 
16-tos minėjimas-akademija Šv. 
Antano parapijos salėje. Invoka- 
ciją sukalbės kun. Albertas Rut
kauskas. Nepriklausomybės 
aktą skaitys stud. Mindaugas 
Jonas Variakojis. Cicero mies
to vadovybės proklamaciją skai
tys inž. Stasys Dubauskas. Pa
grindinę kalbą pasakys dr. A. 
Statkevičius. Meninę minėjimo 
dalį atliks Vytauto D. šaulių 
rinktinės moterų sekstetas, vad. 
muz. J. Sodaičio, ir Sofija Palio
nienė.

Cicero jurų šaulių kuopos 
Klaipėdos šauliai dalyvaus tau
tinės vėliavos pakėlime ir Va
sario 16-tos minėjime.

Visuomenė maloniai kviečia
ma dalyvauti tautinės vėliavos 
pakėlime ir Vasario 16-tos 
minėjime.

A. J.

Fil. V. Mikūnas sveikina susirinkusius ir praveda su knyga apie dr. Vincą 
Kudirką supažindinimą.

Nuotr. J. Tamulaičio

SEKLYČIA IR JOS 
RŪPESČIAI

Lietuvių Bendruomenės so
cialinių reikalų tarybos žinyboje 
yra Socialinių patarnavimų cen
tras ir svetainė Seklyčia. Tačiau 
žmonių tarpe visi Šie padaliniai, 
vadinami vienu vardu Seklyčia. 
Ši institucija Chicagos ir jos 
apylinkių lietuvių tarpe yra 
populiari ir dažnai lankoma. Ir 
nenuostabu, nes joje vyksta dak
tarų paskaitos, tikrinamas 
kraujo spaudimas ir duodami 
sveikatos patarimai. O tiems, 
kuriems daktarų dar nereikia, 
yra mankšta, rankdarbiai ir 
šokių pamokos.

Žodžiu, pensininkui nereikia 
užsidarius namuose sėdėti ir į 
lubas žiūrėti. O jeigu, kas to 
visko negali, tai tokiems mais
tas yra į namus pristatomas. 
Lapkričio mėnesyje (pasku
tinieji paskelbti duomenys) 
maistas į namus buvo pristaty
tas 197 asmenims. Taip pat 
atlikta daug kitų patarnavimų. 
Tad nenuostabu, kad, gandams 
pasklidus apie dideles skolas, 
daugelis susirūpino ir susiner
vino. Sklido įvairūs gandai. 
Buvo labai protingai pasielgta, 
kad visuomenė buvo viešai 
painformuota apie susidariusią 
situaciją. Skoloms iš visų pusių 
pradėjus spausti, teko persiorga
nizuoti. Laikinai reikalus 
tvarkyti buvo pakviestas Vy
tautas Jasinevičius. Jis, peržiū
rėjęs visas išlaidų pozicijas, su
stabdė užpirkimus, be kurių 
buvo galima apsieiti. Pertvarkė 
veikimo valandas ir įvedė kasos 
kontrolę. Veiklą taip per
tvarkius, buvo galai su galais 
suvesti ir pradėta skolas mokė
ti.

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Seattle, Wash„ Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė 
Vasario 16-tosios minėjimą 
rengia vasario 10 d., šeštadienį, 
5 vai. vak. Latvių salėje. 
Paskaitą skaitys iš Los Angeles 
atvykusi LB Vakarų apygardos 
pirmininkė Angelė Nelsienė 
apie dabartinius įvykius Lie
tuvoje. Neseniai atvykęs 
Arūnas Gaurys pasidalins įspū
džiais. Karen Lewis, Seattle 
menininkė, baigusi Brown 
universitetą, parodys skaidrių iš 
viešnagės Trakuose. Vaikai pa
dainuos keletą dainelių, o 
„Lietučio” tautinių šokių an
samblis pašoks tautinius šokius. 
Bus taip pat suneštinė vaka
rienė. Apie savo dalyvavimą ir 
atsineštus pietus prašoma 
pranešti Nerijai Palūnienei tel. 
523-9863. Moterys ir mergaitės 
prašomos pasipuošti tautiniais 
drabužiais.

KANADOJE

— Hamiltono pensininkai
sausio 4 d. turėjo savo 
pošventinį pobūvį, kuriame 
buvo prisimintos Kalėdos ir 
pasikeista sveikinimais ir linkė
jimais Naujiesiems metams. Į šį 
pobūvį atėjo ir svečių prijau
čiančių. Meninę dalį atliko 
Aldonos Matulicz vadovaujamas 
chorelis, Marytės Kalvaitienės 
ir Simo Kerno humoristinis 
dialogas, A. Matulicz ir L. Stun- 
gienė padainavo humoristinį 
dalykėlį. Pensininkų klubui 
daug gyvybės duoda energingas 
jo pirmininkas Kazimieras 
Mikšys.

— Londone, Ont., prieš 
Bernelių Mišias buvo religinis 
koncertas, kuriam vadovavo R. 
Aleksiejūtė-Audet. Mišias vi
durnaktį atnašavo naujasis kle
bonas kun. K. Kaknevičius.

Pirmiausiai teko sumokėti 
atsilikusius mokesčius, nes grė
sė Seklyčios uždarymas. Tai 
atlikus, dar yra apie 40,000 dol. 
neatidėliotinų skolų. Čia jau 
reikalinga ir visuomenės pa
rama. Be visuomenės paramos 
būtų labai sunku iš skolų išbris
ti. Situaciją sunkina ir ten
dencingi gandai. Angliškame 
pietvakarių laikraštyje buvo 
tendencingas rašinys. Jame 
rašoma, kad į Seklyčios vadovy
bę įėjo priemiesčių gyventojai, 
kurių tikslas ją sulikviduoti ir 
į priemiesčius iškelti. To rašinio 
tikslas labai aiškus — sugriau
ti pasitikėjimą.

Tačiau nereikia nusiminti ir 
paskaloms tikėti. Yra žinoma, 
kad „melo ilgas liežuvis, bet 
trumpos kojos”. Reiškia su melu 
toli negalima nueiti. Yra rimtas 
pasiryžimas ne tik ją išlaikyti, 
bet socialinius patarnavimus 
išplėsti. Yra sudaryta nauja 
taryba, kuriai vadovauja Biru
tė Jasaitienė. Plečiamos pa
stangos įvairiais būdais lėšas 
sutelkti, kad būtų galima sko
las išlyginti. Reikia pastebėti, 
kad kalbant apie skolas, netu
rima galvoje pastato skola. Yra 
daug skolų, kurios yra daugiau 
slegiančios, privatiems žmo
nėms. Kadangi kalbame apie 
visuomenine organizaciją, tad 
bus stengiamasi visuomenę ir 
informuot. Visuomenė turi teisę 
žinoti, kur jos aukos eina. Šia 
proga visuomenė prašoma gau
siau ir pastoviau joje lankytis 
bei šeimyninius suėjimus 
rengti. Visų bendromis pastan
gomis, reikia tikėtis, vėl bus 
atsistota ant tvirtų kojų.

J. Ž.

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
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