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Kongresas paskelbė 
,.Lietuvos nepriklausomybės dieną" 

Prezidento proklamacija 

Washingtonas . — Kongres-
menas Russo 1989 m. vasario 
22 d. pasiūlė Kongresui priim
ti bendrą rezoliuciją, skelbian
čią Vasario 16-ją „Lietuvos ne
priklausomybės diena". Šimtas 
pirmasis Kongresas savo pir
mojoje sesijoje priėmė tad bend
rą rezoliuciją — H. J. Res. 149: 

Kadangi 1990 m. vasario 16 
d. yra 72-ji Lietuvos nepriklau
somybės deklaracijos sukaktis; 

kadangi 1918 m. vasario 16 d. 
Lietuvos Taryba, vienintelė lie
tuvių tautos reprezentante, su
tinkamai su pripažinta teise 
tautoms pačioms apsispręsti, 
paskelbė a t s t a t a n t i nepri
klausomą ir demokratinę Lie
tuvą ir formaliai nutraukianti 
visus ryš ius su ki tomis 
tautomis, kurioms ji buvo su
bordinuota; 

kadangi Lietuva buvo nepri
klausoma iki 1940 metų, kai So
vietų Sąjunga užėmė kraštą; 

kadangi Jungtinės Amerikon 
Valstybės priešinasi tironijai ir 
neteisybei visose jos formose ir 
dėl to remia lietuvių nepriklau
somybę, ir 

kadangi šiuo metų gyveną 
prispaustieji žmonės Lietuvoje 
nešioja savo širdyse amžinai de
gančią laisvės ugnį, todėl dabar 
ir nutariama, 

Jungtinių Amerikos Valsty
bių Kongresui susirinki.", kad 
1990 metų vasario 16 diena yra 
paskelbta „Lietuvos nepriklau
somybės diena" ir Prezidentas 
įgaliojamas ir reikalaujama, 
kad išleistų proklamacija Ame
rikos žmonėms, kuria paragintų 
švęsti tą dieną Amerikoje su ati 
tinkamomis iškilmėmis. 

P rez iden to proklamaci ja 
Todėl Baltųjų rūmų Spaudos 

sekretoriaus įstaiga vasario 16 
d. 4:49 po pietų paskelbė JAV 
prezidento proklamaciją, skel
biančią Amerikoje vasario 16 d. 
„Lietuvos nepriklausomybės 
diena". 

Proklamacijos pradžioje prez. 
George Bushas primena, jog 
prieš 72 metus 1918 m. vasario 
16 d. Lietuvos žmonės atgavo 
jiems ilgai paneigtą nepriklau
somybe. Laisva Lietuvos res
publika buvo laiminga iki tra
giškų įvykių 1940 metais, kada 
Sovietų daliniai įsiveržė ir oku
pavo kraštą, kai buvo pasirašy
tas gėdingas Molotovo-Ribbent-
ropo paktas prieš metus laiko. 

Lietuvos kova už laisvę taip 
pat ir jos kaimynų Estijos ir 
Latvijos te ik ia inspiraciją 
daugeliui, kurie matė senųjų 
imperijų žlugimą Europoje. Vė
liau, kai šie troškimai buvo su
triuškinti totalitarine agresija, 
tai laisvę mylintys vyrai ir 
moterys visame pasaulyje buvo 
pasipiktinę. 

JAV prezidentas George Bu
shas rašo, jog Pabaltijo tebesi
tęsianti dilema palieka Stalino 
eros palikimą dar neišspręstą. 
Tačiau demokratinis pabudi
mas Lietuvoje teikia viltį, jog 
žmonių politiniai, ekonominiai 
ir socialinio teisingumo sieki
mai bus įgyvendinti. 

„Garbingi Lietuvos vyrai ir 
moterys, pradėjo savo kilnaus 
tikslo įgyvendinimą 1918 m. 
vasario 16 d. Mes užtikriname 
savo paramą ir pagarbą Lietu
vos žmonėms, kai mes prisime
name šiandien tos datos svarbu
mą — 72-ją Lietuvos nepriklau
somybės sukaktį". 

Praėjusiais metais preziden
t a s ir be Kongreso rezoliucijos 
buvo išleidęs pareiškimą. 

Senatas klausia, kas bus 
daroma Pabaltijo klausimu 

Washing tonas . — JBANC — 
Bendrasis Pabaltijo amerikiečiu 
tautinis komitetas praneša, jog 
vasario 9 d. JAV Senatas pri
ėmė 1990 metų Pabaltijo Lais
vės dienos rezoliuciją. Šis Komi
tetas, kuris reprezentuoja Ame
rikos Estų Taryba, Amerikos 

Ozolo pasisakymas 
Vilnius. — Reuterio praneši

mu, Lietuvos Komunistu parti
jos Polithiuro narys kalbėjo, kad 
respublika šiais metais pasi
t rauks :š Sovietų Sąjungos. 

Romualdas Ozolas. Politbiuro 
narys, pasakė tikįs, jog naujasis 
Lietuvos Aukščiausias Sovietas 
arba parlamentas, kuris bus 
išrinktas šį šeštadienį, paskelbs 
sugrįžimą i prieškarine respub
likos nepriklausomybe dar 
šiems metams nepasibaigus. 
„Aukščiausias Sovietas padarys 
sprendimą nepriklausomybės 
klausimu. Be jokio klausimo, tai 
įvyks šiais metais", pasakė 
Ozolas pasikalbėjime su užsie
nio žurnalistais. 

Gi AP žinių agentūra vėl rašo. 
jog Algimantas Čekuolis, „Gim
tojo kraš to" redaktorius ir 
Lietuvos Komunistų partijos 
Centro komiteto narys, dar 
papildė šį pasikalbėjimą, pride
damas , kad partija galbūt 
pakeis savo pavadinimą, kai tik 
Lietuva atsiskirs nuo Sovietų 
Sąjungos. 

Latvių taryba ir Amerikos Lie
tuvių tarybą, labai stipriai pa
dirbėjo ir surinko 58 senatorius, 
kurie balsavo už šią rezoliuciją. 

Salia įprastinės formos ir 
dažnokai panašaus teksto, šių 
metų Senato rezoliucija reika
lauja JAV prezidentą: 

„pateikti Kongresui per 60 
dienų pareiškimą, kokių aiškių 
specialių žygių imasi Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausy
bė, kad būtų pilnai įvykdytas 
žadėtas nepripažinimo principas 

A. palaikyti taikingam Pabal
tijo valstybių nepriklausomybės 
atstatymui ir 

B. paraginti, kad Sovietų 
Sąjunga palaikytu taikingą per
ėjimą į nepriklausomybę ir de
mokratija Pabaltijo valstybėse". 

Kaip aukščiau minėta. Senate 
ši rezoliucija buvo priimta labai 
greitai, tačiau toks pats proce
sas reikalingas ir Atstovų rū
muose, kad kongresmenai už ją 
pasisakytų. Šiuo metu rezoliu
cija ne tu r i dar jai skir to 
numerio Atstovų rūmuose. Bet 
Pabaltijo komitetas mano, kad 
ir čia bus greitai gauti palankūs 
mums rezultatai. 

Pirmoji Kongreso delegacija 
į Lietuvą 

Rusai protestuoja Maskvoje, neidami caristinę vėliavą ir plakatus praėjusį sekmadienį. Priekyje 
užrašyta: „Maskva yra Rusijos sostinė, padėkite rusams" ir „Butų ir darbo rusų pabėgėliams", 
kurie pradėjo grįžti iš kitų respublikų į Rusiją. 

Rusai suorganizavo savo 
„Sojuzą" 

— Panevėžio miestas pasi
rašė draugystės ir bendradar
biavimo sutartis su Vokietijos 
federacinės respublikos Liūneno 
miestu. 

Maskva. — AP žinios praneša, 
jog dar vienas skilimas kadaise 
vieningoje Komunistų partijoje 
atsirado, kai viena grupė dele
gatų, sudaranti maždaug 201 
viso Sovietų įstatymus leidžian
čio parlamento, nutarė sudary
ti sąjungą ir kovoti prieš tauty
bių pavojų kraštui. 

Ši grupė buvo tuoj pastebėta 
kaip politiniai konservatyvi 
grupė iš rusų žmonių prieš 
liberalus delegatus, reikalau
jančius greitų poli t inių ir 
ekonominių reformų. Liberalų 
frakcija yra čia žinoma kaip 
Tarpregioninė grupė, kuriai pri
klauso ir buvęs Maskvos parti
jos vadas Boris Jeltsinas. Si 
naujoji grupė pasivadino save 
„Sojuz" arba „Sąjunga" pavadi
nimu, pranešdama savo susior-
ganizavimą Aukščiausiosios ta
rybos sesijoje. Georgy Komarov. 
rusas delegatas iš Kirgizijos, ku
ri yra Sovietų centrinėje Azijos 
respublikoje, pranešė Aukš
čiausiajai tarybai, kad 103 iš 
542 delegatų narių įstojo į „So
juzą", kad bendromis pastango
mis „pasipriešintų Sovietų Są
jungos suskaldymui". 

Musulmonų kova 
Pabaltijo išstojimo judėjimai 

ir smurtiški tautiniai neramu
mai Armėnijoje, Azerbaidžane 
ir vėliausiai Tadžikistane, yra 
didžiausias Kremliaus vyriau
sybei rūpestis visoje 5 metų 
Gorbačiovo valdymo politikoje. 
Ir štai. praėjusį penktadienį 
neramumai persimetė j Sovie
tų centrinės Azijos respubliką 
Uzbekistaną, kuriame daugu
mą sudaro muzulmonai ir kovo
ja prieš tautinę armėnų grupę. 
Maskvos radijas pranešė, kad 
kovos vyksta Samarkando mies
te. Tuojbuvo pasiųsti Vidaus rei
kalų ministerijos daliniai ir pa
skelbtas suvaržymo laikas. Bet 
mitingai ir demonstracijos nesi
liauja. 

Sužeisti i r kare iv ia i 
Tadžikistane, kuriame Krem

lius praėjusių savaitę paskelbė 
apsiausties stovį, kai per pen
kias dienas vyko riaušes, de-
monstratai privertė pasitrauk
ti Tadžikistano komunistinę vy
riausybę. 

Demonstrantai taip pat reika
lavo darbų tūkstančiams bedar
bių, butų ir sustabdyti kiaulie
nos mėsos pardavimą, nes mu
sulmonams yra u ž d r a u s t a 

valgyti kiaulieną. „Tassas" pra
nešė, jog ten 18 žmonių buvo 
užmušti ir daugiau kaip 200 
sužeisti. Tadžikistano sostinė 
Dušanbe yra maždaug 1,600 
mylių į pietryčius nuo Maskvos 
ir netoli Afganistano ir Kinijos 
sienos. Sužeistųjų tarpe yra ir 
57 kareiviai. Bavo sudegintas 
vienas viešbutej>„ „Tassas" re
miasi tos sritie? karinio komen
danto pranešimu, kuris pasa
kęs, kad daugiau kaip 50,000 
gyventojų yra susiorganizavę ir 
sudarę apsaugos savo dalinius 
iš įvairių tautybių žmonių. Ypač 
stiprus nusist atymas esąs prieš 
rusus. ..Sojuz ••••" rusiškoji grupė 
reikalauja, kad valdžia „sutvar
kytų nepaklusnias tautybes, ne
šančias pražūti motinai Rusi-
jai". 

Rusai pr iei 
Gorbačiovą 

Maskva. — Praėjusį sekma
dienį keli tūk-tančiai giliame 
sniege Maskvos gatvėse de
monstravo prieš Grobačiovo po
litiką, kuri atvedusi Sovietų 
Sąjungą į vargi ir alkį. De
monstrantai, pasinaudodami 
Gorbačiovo gi nnost paskelbta 
politika, galėjo susirinkti ir 
demonstruoti -ako AP žinios iš 
Maskvos. Mintinge kalbėtojai 
kėlė mintį, kad nuo visos tos po
litikos ker. a t i k rusa i , 
nežiūrint, ka ir pats Gorba
čiovas yra rv- >s. Griežčiausiai 
Gorbačiovą k ikavo Boris Un-
ko, Rusijos I' bininkų Jungti
nio fronto vnr s, kuris kritika
vo Gorbačin vedamą laisvos 
rinkos ekon tnę politiką bei 
reformas ir -'-iežtai pasisakė 
prieš . ,ky 1 a n r • s tautinius judė
jimus ne rusi ose respublikose, 
kurie turi būt dėkingi už jiems 
Rusijos teik ną globą". „Ka 
mes gavome perestroikos — 
roko muzika modernizmą ir 
pornografija '-'i8a tai įžeidžia 
bolševikų re- iucijos herojus ir 
II Pasaulin karo kareivius, 
kurie išplėt' - "Cialistinę visuo
menę", kail • minėtasis Boris 
Unko. Buv-' ag plakatų su už
rašais pru Gorbačiovą, kai 
kurie jį vad • norinčiu pasida
ryti diktat' -mi. 

PAVERGOTOJE 
LIETUVOJE 

— „Lietuva — Baltijai", tai 
prieš kelis mėnesius įsteigta 
Klaipėdoje komisija ir fondas, 
kurie rūpinasi švaria Baltija. 
t inkama gyventi, ilsėtis ir žve
joti. Komisijos pirm. Algirdas 
Vaitiekūnas sako. kad Kuršių 
marios ir jūra — ..serga", joms 
reikalinga skubi pagalba. Fon
das stengsis palaikyti ryšius su 
žymiausiais pasaulio ekologais, 
skelbdami jų darbus bei pasisa
kymus ir patarimus. 

— Lietuvos Mokslų Akade
mijos prezidiumas nutarė įsteig
ti keturioliktą institutą. Stei
giamasis institutas yra Teori
nės fizikos ir astronomijos ins
t i tutas. Jo laikinuoju direkto
riumi skiriamas prof. Zenonas 
Rudzikas. 

— Kaune dr. Algis Paulius 
atliko traumatologines operaci
jas — šešiems ligoniams įstatė 
dirbtinius klubo sąnarius. J is 
atsivežė ir sąnarių protezų. 
Ligoniams jie įstatyti nemoka 
mai. Užsienio lietuviai medikai 
remia Lietuvos mediciną bran
gia aparatūra ir medikamen
tais. 

W a s h i n g t o n a s . Šiandien iš
skrido Atstovų rūmų sudaryta 
delegacija j Lietuva stebėti rin
kimų, k ū n e bus vasario 24 d., 
šį šeštadieni. Delegaciajai vado
vauja kongresmenas Richard J. 
Darbi n. demokratas iš Illinois 
valstijos. 

Richard Durbin. kurio motina 
lietuvė, yra gimęs 1944 m. East 
St. Louis. IL Baigė Georgetown 
universitetą ir vertėsi advoka
tūra. Su žmona Loretta augina 
tris dukras ir su šeima gyvena 
Springfield. IL. Savo politinę 
karjerą jis pradėjo 1966 m. VVa-
shingtone. dirbdamas sen. Paul 
Douglas įstaigoje. Baigęs teisę, 
jis buvo teisiniu patarėju Illi
nois gubernatoriaus padėjėjui 
Paul Simon. Kai Simon pralai
mėjo 1972 m. gubernatoriaus 
rinkimus. Durbin buvo teisiniu 
patarėju ir Illinois Demokratu 
Senato teisinio komiteto vedėju. 
1982 m. jis išrinktas į Kongre
są tik nedidele balsų persvara, 
bet po to perrinktas kasmet jau 
69^ balsų. 

— Š v e n t a s i s K r i s t o f o r a s 
grąžinamas i Vilnių. Heraladi-
kos komisijos posėdyje buvo ap 
tarti Vilniaus miesto herbo 
projektai ir nu tar ta susigrąžin
ti šventąjį Kristoforą. Paskelb
tas herbo projekto konkursas. 
Konkrečios pastabos priimamos 
iš dail ininkų ir istoriku. 

— Pabal t i jo respublikų gam
tosaugos institucijų vadovai 
buvo nuvykę ; Švediją ir apta 
rė Tarptautinio bendradarbiavį 
mo Baltijos jūros apsaugos klau 
simus. Lietuvai atstovavo vals
tybinio gamtos apsaugos komi
teto pirmininko pavaduotojas 
Jul ius Sabaliauskas ir Botam 
kos instituto direktorius Romas 
Pakalnis . J ie vedė pasi tar imus 
su Švedijos vyriausybės atsto
vais. 

— „ D a i n u o j u L ie tuvą" pa
vadinimu įvyko Vilniuje penk
tasis chorų festivalis. Šiais 
metais festivalis buvo skiriamas 
chorvedžiu kuriamos muzikos 
populiarinimui. 

Durbin dirba įvairiose Kong
reso komitetuose, pirmiau Že
mės ūkio ir technologijos ko
mitete, o šiuo metu svarbiame 
House Appropriations komitete, 
o paskutiniu metu ir Biudžeto 
komitete. J is ta ip pat dar 
paskirtas ir j kelias pakomisi-
jas. 

Kongr. Richard Durbin atsto
vauja 20 kongresinį distriktą, 
kurį kadaise yra atstovavęs 
Abraomas Lincolnas. Tas dist-
riktas eina skersai per centrinę 
Illinois valstiją. Jo distrikte yra 
Illinois valstijos sostinė Spring-
fieldas. Daugelis čia gyventojų 
yra ūkininkai. 

Kiti delegacijos nariai yra 
kongresmenai — demokratas 
William Sarpalius iš Texas 
valstijos, respublikonas Chris-
topher Cox ir Californįjos ir 
respublikonas John Miller iš 
Washingtono valstijos. 

Motina iš J u r b a r k o 

Iš kongresmeno įstaigos Wa-
shingtone pranešama, jog Ri
čardo Durbino mama yra iš Jur
barko, kuri vaikystėje su tėvais 
emigravo j JAV ir įsikūrė East 
St. Louis mieste, IL Jos sūnus 
yra gerai susipažinęs su Lie
tuvos ir Pabaltijo respublikų 
reikalais. Išvažiuodamas į Lie
tuvą, jis pasakė, jog „be kitų 
dalykų" svarbiausias dalykas 
yra ne tik stebėti rinkimų eigą, 
bet ir parodyti Lietuvai ir ki
toms Pabaltijo respublikoms, 
jog JAV palaiko pastangas, kad 
būtų išrinkta teisėta vyriausy
bė Lietuvoje. Estijoje ir Latvijo 
je. 

Taip pat pranešama, jog ši de
legacija yra didesnės delegacijos 
sudėtyje, nes Austrija ir Kana
dos taip pat pasiuntė savo dele
gacijas. 

Durbino delegacijos nariai 
nebus vienoje vietoje, bet ke
liaus po Lietuvoą. kad pamaty
tų ir kitas vietas, o taip pat jie 
apsigyvens lietuvių Šeimose ir 
tuo pačiu pamatys, kaip gyvena 
žmonės ir ten patirs iš pačių 
žmonių susidariusią padėt}. De
legacija nevengs susitikimų su 
vyriausybes ir Sąjūdžio nariais. 
Durbin mano aplankyti ir savo 
motinos gimtinę. 

— Klaipė 
namų direk 
tas Rimav 

9 rajono kultūros 
iumi yra Vytau 

<i. 

Kongresroena* Rirhard J. Durbin vadovauja JAV KfirvT<»«o delegacijai, 
kuri išskrido šiandien i Lietuvą stebėti šeštadieni įvykstančių rinkimų j 
Aukščiausiąja taryba arba Lietuvos parlamentą 

Mirė kun. P. Ciuckis 
Ok. Lietuvoje vasario 15 d. 

staigiai mirė a.a. kun. Povilas 
Ciuckis. Velionis buvo gimęs 
1915 m. lapkričio 4 d. Kunigu 
įšventintas Kaune 1940 metais 
birželio 16 d Anksčiau buvo Ro 
kiškio klebonas ir dekanas, 
dabar jau buvo emeritūroje. 
Šiemet birželio mėnesį butų 
šventęs kunigystės 50-ties metų 
jubiliejų. Chicagoje liko jo sesuo 
ses. Salvatora. Šv. Kazimiero 
vienuolijos narė, mokytojaujan
ti Brighton Parke. 

KALENDORIUS 

Vasario 20 d.: Leonas. Ama
ta. Auksuole. Eitvydė, Visgin-
tas. 

Vasario 21 d.: Feliksas, Kes 
Uitis, Eleonora. Damijanas, Že
myna 

ORAS CHICAGOJE 

Saule teka 6 41. leidžiasi 5:29. 
Temperatūra dieną 411., nak 

tj 21 1 

» » 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR S V E I K T I P A J Ė G U M O UGDYMAS 

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

AŠTUONERIOPAS 
HIPERTENSIJOS 
APTVARKYMAS 

Jokie juokai su dar nejau
čiamo pakelto kraujospūdžio 
tvarkymu: tokių ligonių 
dauguma nepasiduoda tvar
kymui tol. kol jie savomis as
menybėmis klusnesniais ne
tampa. Už tai mes visi, imti
nai ir gydytojai, paliovę vien 
tabletėm pasitikėti, turime 
padėti ligonio asmenybei tvar
kytis. 
Raginimas į s ė k m i n g e s n į 

negerovės a t s i k r a t y m ą . 

Dabar žmonėms a tbundant 
įvairaus seniai praktikuoto blo
gio atsikratymui, atbuskime ir 
mes: kuo greičiausiai atsipalai
duokime nuo to nelemto lietu
viško nerangumo ir pradėkime 
tvarkyti — kontroliuoti pakeltą, 
kad ir mums jokių nusiskundi
mų dar nesukeliantį kraujospū 
dį. Dabar gydytojai daugumoje 
atvejų yra tiesiog bejėgiai hiper-
tensijos tvarkyme: l igoniai 
nemeta šalin įprastų, sveikatai 
kenksmingų įpročių, kur ie ne 
tik palaiko, bet dar ir didina 
kraujospūdį. J ie tampa paklus
nesniais tik kai sulaukia vienos 
ar daugiau (iš aštuonių galimų) 
pakelto kraujospūdžio sukelia
mų komplikacijų. Bet tada daž
nai jau — šaukštai po pietų, nes 
kai kurios jų esti mirtinos. 

Gydytojai nuolat rag ina ne
klusniuosius pacientus eiti prie 
tva rkos : „Mesk r ū k ę s " , 
,.Liaukis girtauti", , ,Nustok 
persivalgyti", „Pradėk daugiau 
darbuot i s" , , , N e n a u d o k 
druskos", „Reguliariai tikrinkis 
kraujospūdį", „Vaistus vartok, 
kaip patarta". „Nesijaudink dėl 
karvelio plunksnos". Bet šie 
raginimai dažnai esti jų neiš-
girstami. nes toks gydytojų 
pa ta r imas e ina p r i e š jų 
gyvenimo nesveikus įpročius. 
Todėl pradžioje hipertenzijos 
ligoniai, nieko blogo nejausda
mi, nesiryžta paklusti naudin 
gam patar imui, k u r i s juos 
apsaugotų nuo neišvengiamai 
ateinančios katastrofos. J ie 
veikiau apleidžia kelių dėl 
takelio ir mėgina apleistų kelia 
surasti tik tada, kai tas kelias 
atgal jau yra dingęs. Taip be 
laiko ir be jokio reikalo, tik per 
savo nusiteikimu sumenkimų — 
savos asmenybes nebrandumų 
tokie dar savo gyvenimo vasaro
je pražūsta. 

Kol čiukė vover imi n e t a m p a , 
nel ipa į med į 

Nereikėtų žmones kraujospū
džio kontroliavimui taip atkak
liai reginti, jei nepergyventum 
kasdieninių tragedijų dėl tokio 
žmonių savo sveikatos nepaisy 
mo. Kaip taisyklė, visi šioje 
srityje apsileidėliai šaukiasi pa
galbos tik tada. kai toji pagal
ba yra gerokai pavėluota ar 
visai jau negalima, dažnai jie ir 

jos krenta ir neatsigauna, gavę 
širdies ataką ar , smegenyse 
kraujui išsiliejus bei ten arteri
jai užsikimšus, apturi vienos 
kūno pusės paralyžių — stroką. 
J e i , ge re sn iu a tveju , j ie 
nemiršta staiga, tai neretai 
tokie, „žolelėmis" virtę, ima 
nekęst i savęs ir nusibost i 
artimiesiams, nes tampa per 
stipriais mirti ; on gyventi — per 
silpnais. Tokio stovio nė vienas 
lietuvis neturėtų susilaukti per 
tą senovišką l i e tuv i šką 
„meškiškumą", per žiūrėjimą 
pro pirštus į tikrą pavojų, nors 
j i s kol kas d a r nesuke l tų 
juntamu negerumų. 

Tas medicinos raginimas žmo
nes tvarkytis su savais nusitei
kimais — su savomis asmenybė
mis, kad pajėgtų žmogus krauja
gysles sunormuoti. yra labai 
nesėkmingas — nes prilygstąs 
čiukės raginimui lipti į medį: ji 
nelipa tol, kol voverimi netam
pa; o pastaroji ir be raginimų 
nuo šakos ant šakos liuoksi. 
Taip atsit inka ir su neklusniu 
pacientu: toks tik kai sava 
asmenybe — nusitiekimais pa
sikeičia — sunormalėja, tik tada 
jis visu šimtu procentų pildo 
medicinos patarimus hipertensi-
jos sukontroliavimo reikalu. 

Imkim tokią mūsiškę, kuri vi
siems tvirtino, kad ji negalinti 
apsieti be dvejų trynių savaitė
je. Bet kai užsikimšo jos širdies 
raumens arterijos ir ji per
gyveno atvira širdies operaciją, 
tada ji jau pajėgė pro trynius 
praeiti, jų nepalietus. Nelau
kime mes visi savo kraujagyslių 
užsikimšimų per nesveiką mity
bą: mokykimės iš tos lietuvės 
nelaimės. 

mankštos, darbo, greitesnio 
vaikščiojimo, 4. nevartojimas 
druskos, 5. nesijaudinimas — 
nusiraminimas, kad ir maldoje 
susikaupimas. 6. reguliarus 
kraujospūdžio tikrinimas, 7. 
alkoholinių gėrimų vengimas. 

Tik pirmiausia šiuos septynis 
darbus atliekantis žmogus ir tik 
tada imantis gydytojo patartą 
tabletę hipertensijai kontroliuo
ti, gali šio to gero tikėtis — ne 
kitaip. Todėl nesielkime kaip 
neišmanėliai: pirma tvarkyki-
mės su savo apsileidimu parei
gose. 

Maistas pake l to 
kraujospūdžio 

sukontro l iavimui 

Medicinos peršamas maistas 
yra sveikas ir skanus, t ik netin
gėkime jo pasigaminti ir nusi
teikime riebiu ir cholesteroliu 
gausiu valgiu daugiau sau ne
kenkti. Kaip sklerozę, taip ir 
hipertensiją galima tvarkyti tuo 
pačiu liesu maistu. Tada arte
rijų vidinės sienelės nepriskren-
ta, arterijų spindis nesusiaurėja 
ir kraujospūdis nepakyla. 

g i r tavimą, rūkymą, menko 
maisto ir tokio gėrimo nau
dojimą, nežiūrint, kad taip elg
damasis žmogus greitina sau 
galą. 

Skęs t an t i s ir už š i audo 
gr ieb ias i 

Tas, kuriam gresia širdies a-
taka bei paralyžius, tas turi vi
somis keturiomis lipti iš kapų 
duobės, naudodamas šitokį 
maistą. Per parą sunaudok 
tokį valgį, jį valgydamas kas 
va landą p e r sep tyn io l ika 

Išnuntingaai lietuviui — nė su valandų paroje (kol nemiegi), 
vienu šių sveikatos ardytoju Tada lengviau susinormuos 

Išmintingas lietuvis 
atsispiria apgavikų 

vilionėms 

Pakeltas kraujospūdis pagreitina 
arterijų vidinių sienelių priskretimą 
kraujuje esančiais riebalais. Dėl to 
reikia mažinti riebalų — cholesterolio 
perviršį kraujuje, nevalgant pieno 
riebalu, r iebaus maisto — paukš
tienos su oda, tokių padažų ir nevar
toti cukraus bei saldumynų. Išmin
tingasis valgo vaisius, daržoves, kiau
šinio b a l t y m u s , juodus ryžius, 
šafranų aliejų, geria liesą pieną, vai
sių sultis ir valgo vaisių, daržovių bei 
pieniškas sr iubas. 

nepakeliui. Mes būkime sau 
žmonės ir išlikime nesužalotais, 
sava sveikata tvir tais , č ia 
visokių sirenų vilionėms užsi-
kimšdami ausis ir užmerkdami 
akis. Nuo dabar visi lietuviai iki 
vienam imkime virsti tvirtomis 
pušimis — egiemis ir tvirtais uo
siais, beržais, ąžuolais, prisilai
kydami, neturint kaip būtų 
sunku, tokio maisto. 

Apsieikime be pieno riebalų, 
be taukų, be margarino, be rie
bių padažų, saldumynų ir be 
cholesteroliu gausaus maisto 
(trynių, mėsų, dešrų, vidaus 
organų) tol, sol nesusitvarky
sime su kraujuje esamu choles
terolio perviršiumi: kol jis nesu
mažės ik i 130 mg%, o blogojo 
cholesterolio LDH) su geruoju 
cholesteroliu (HDL) santykis 
bus nedidesnis kaip pustrečio. 
Norėdami pasiekti tokį sveika
tos stovj, turėsime apsieiti be 
tikros kavos, tokios arbatos, 
kokoso riešutų ir jų aliejų, o taip 
pat ir palmių riebalų. 

Nuo pakelto kraujospūdžio 
sukeliamų širdies atakų ir pa
ralyžių saugos mus šitoks mais
tas: kiaušinio baltymai, rudi ry
žiai, nugriebtas pienas, šafranų 
(safflower) aliejus, gausus vai-
sių-daržovių bei jų sunkų nau
dojimas. Ypač gausiai reikės 
valgyti kopūstines daržoves, 
morkas, pupas-pupeles, riešu
tus, svogūnus ir bananus. 

cholesterolis, kuris nepasiduoda 
sunormavimui. Atidėk šaldytu-
van paros mais to kiekį ir 
naudok tik jį, po truputį kas 
valandą užkąsdamas. Štai tas 
paros laikotarpy suvalgomas 
(kas valandą valgant) maistas: 
dvi riekės stambių miltų duonos 
(„plytos"). Dvi vidutinės bulves 
— virtos ar keptos su rupena ir 
su ja valgomos. Keturi puodeliai 
nugriebto (skim) pieno. Tuzinas 
kiaušinių baltymų. Penki arba
tiniai šaukšteliai šafrano (saf-
flower) aliejaus. Pakaitomis su 
baltymais valgomi kas antra 
diena rudi ryžiai. Baltymai ir 
rudi ryžiai su aliejumi ir kopūs
tais atstoja visas mėsas. Gausiai 
valgomi vaisiai ir daržovės, ypač 
kopūstai, morkos, svogūnai, pu
pos, pupelės, riešutai, razinkos 
ir prieskoniai. Vietoje kopūstų 
valgoma kitos kopūstines daržo
vės kaip pakaitalas, vienas 
puodelis Oat bran. Dvi 400 IU 
kapusulės vitamino E, viena 
200-mg tabletės cinko sulfato. 
Tai mažiausias reikalavimas 
žmogui išsigelbėti nuo netrukus 
ateinančio galo. Priedui bus dar 
vaistai gydytojo pritaikyti kiek
vienam pacientui savitai. Čia 
nurodytą maistą kiekvienas 
savitai naudokite, pagal save jo 
kiekį pritaikydami, nes kas 
vienam gera, kitam nenaudin
ga. 

I švada . Sumažinsi maiste 

S v a r b i a u s i a gydytojų 
ir dvas i šk ių p a r e i g a 

Užtai mūsų gydytoju ir dvasiš
kiu didžiausia pareiga yra 
gerinti pacientų — žmonių 
asmenybes: padėti jiems tiesinti 
savo gyvenimo iškrypusi kelią. 
Per tokį darbą sulauksime dau 
giau paklusniu mūsų patari
mams ligonių ir normalesniu 
pa rap ieč ių . Tai bus pa t s 
geriausias pasitarnavimas sa
viems pacientams ir saviems pa-
rapiečiams. 

Tik nesigriebkime visų pirma 
už t a b l e t ė s , kada r e ik i a 
pirmiausia net septynis darbus 
atlikti. Kiekvumas pacientas 
labiausiai pageidauja tabletės 
nuo hipertensijos. nes jis visai 
nenori tuos septynis darbus 
vykdyti, nors g<>rai žino. kad tik 

Priešingai esti, kai riebiu 
maistu ir cholesterolio gausa bei 
gyvuliniais taukais užkemšame 
savo kūno arterijas. Tada krau
jospūdis didėja ir jokios kitos 
priemonės jo nesumažina. Tais SUtmy HlllS, r Lt 
atvejais žmogus pamažu žengia 
savo kapan be laiko. 

Todėl venkime to riebaus, sal
daus, to vadinamo „skanaus lie
tuviško" maisto, nes atėjo 
la ikas a tg ims tanč ia laisve 
džiaugtis — liautis greitai, 
tikrai „lietuviškai" gultis kapų 
duobėn, gavus širdies ataką ar 
paralyžių vien per tą nelemtą 
savo gomurio tenkinimą tais 
taukuose mirkstančiais gardu
mynais, kurie kelia kraujospū
dį, greitina sklerozę ir guldo ant 
lentos lietuvį jo gyvenimo va
saroje. O pavasaris eina ne toli
mais kalnais, bet Vilniaus-Kau-
no gatvėmis, tad būkime visi 
ąžuoliniai tvirti sveikatoje ir 
visa jėga talkinkime tėvynai
niams numesti paskutinius sve
timšalių jiems užmestus skudu
rus. 

Tokiais mes visi būsime, kai 
ne tik patys liausimės nesveiku 
lietuvišku maistu mite. bet ir 
kitus, ypač vaikus liausimės 
juomi vaišinę, nes taip elgda
miesi mes senu įpročiu save puz-

UETUVIAI FLORIDOJE 

BUVOME T E L E V I Z I J O J E 

Lietuvos (daugiausia Vil
niaus) vaizdams kone kasdien 
TV ekranuose kartojantis, TV ir 
radijo žiniose nuolat Lietuvą mi
nint, ir Šiaurinės Floridos 
media ima mumis daugiau do
mėtis. Tą dėmesį stengiasi 
išnaudoti LB Sunny Hills apyl. 
v-bos pirmininkė Onė Ado
maitienė. 

Vasario 1, jos pastangomis, į 
jų (Onės ir Jonio Adomaičių) 
namus atvažiavo Panama City 
WMBB televizijos stoties (TV-
13) reporteris Mike Gurspan su 

reporteriu užtruko daugiau kaip 
pusantros valandos. Laukdami 
vakarinių žinių, juokavome, 
kad bus „two hours special". 

Šeštai valandai nespėjęs re
portažo suredaguoti (apie tai 
telefonu pranešė), mus parodė 
10:00 v. vakaro žiniose. Visų 
pirma — užstalėj susėdusi ųjų 
šūkis (berods „Tegyvuoja laisva 
ir nepriklausoma Lietuva!", ar 
labai panašiai). Kelios akimir
kos ant sienų paveikslų, tauti
nių vėliavėlių, ilgiau ant spal
vingojo torto... Paskui — inter-
view. Pirmuoju — mano veidas 
ir sakinys, kad Lietuva, jeigu ne 
šiais metais, tai per keliolika 
mėnesių, t ikrai nuo Sovietų 
Sąjungos atsipalaiduos... Tada 
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taukus ir cholesterolį, sumažės 
kraujospūdis. Jam sumažėjus, 
atsileis arterijų priskretimas ir 
tuomi atitols širdies ataka ir 
paralyžius. Ar dar ir toliau lie
tuvis eis per savo gyvenimą 
už r i š tomis akimis , nema
tydamas ir negirdėdamas medi
ciniško gėrio, dėl to, kad nesu
t v a r k o savo asmenybės ir 
neapsišviečia? 

Pasiskai tyt i . W. R. Spence. 
MD: Dangers of High Blood 
Pressure. Health Edco, Inc. P.O. 
Box 21207. Waco, TX 76702. 
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Reikalui esant atvažiuoju it ; namus 

juos visus atlikus, bus vietoje ir drais verčiame ir kitiems taip 
tabletė, o ne atvirkščiai. nykti padedame. 

9tM tie septyni darbai, kurie 
turi būti atlikti pvrm naudo 
siant tabletę hipertensijai nor 
muoti: 1. reikiamai valgymas. 2. 
ne rūkymas . 3 nevengimas 

Daugiau negu 25 milijonai amerikiečių s«T>;a pakel tu kraujospūdžiu ir 
nemažiau kas penktas JIJ nežino, kad turi tokia negerove () ir iš žinanč'.ųju 
ir mėginančiu gydytis tik kas penktas laikosi pa ta r to maisto ir reguliariai 
ima gydytojo pa t a r tu s va i s tus Taigi , ar ne pa t s la ikas visiems l ietuviams 
susiprasti ir pradėti ka ip reikiant m.i šia Hide!* n^įjernve tvarkyt i s 

Nežmoniški politikai — 
ne la imė Amerikai 

Visas blogis Amerikoje paste
bimai nyktų. kai jos reikalus 
imtų tvarkyti išmintingi žmo
nės, kai ji atsikratytų, kaip 
dabar mūsų tėvynainiai kratosi, 
nežmonišku politikų. Čia per 
daug yra nusiteikusių pelnytis 
be atsakančio darbo Tokie nori 
žmones laikyti tamsoje ir nesu
brendime, nes tokių tarpe leng
viau šeimininkauti. Na, ir mel
žia čia vidutiniokus politikie
riai, visokiais mokesčiais nuolat 
apkraudami; visokie pelnagau-
džiai čia tarpsta savas menkas 
prekes už geras piršdami; mais
to pertekliumi — riebiai, sal
džiai cholesteroliu gausiai mai
tintis patardami. Vietoje pieno, 
vaisių sulčių ir sriubų perša 

filmavimo aparatūra. Pokalbiui R . gato akcentas apie Lietuvos 
turėjo susirinkti visi penki 
valdybos nariai su antrosiomis 
pusėmis. Kadangi du v-bos na
riai buvo išvykę, jų vietoje 
dalyvavome dvi pašalinės poros, 
viso 10 žmonių: O. ir J. Adomai
čiai. S. ir V. Maciai, B. ir A. 
Nakai, G. ir B. Šatai bei A. ir 
J. Vyšniauskai. Reporteris su 
šviesom slankiojo po kambarius, 
filmuodamas A. Dargio paveiks
lus ir lietuvišką atributiką, 
kurios Adomaičiu namuose gau
siai sutelkta. Nepamiršo prie 
kavos pjaustyto ir labai spalv
ingo vaisių torto. Už stalo 
susėdusių paprašė pakalbėti 
lietuviška, ir visiems kartu 
išrėkti koki lietuvišką šūkį. Ne
filmuodamas ilgai kalbėjosi su 
Romu Šatu, trumpiau dar su 
One ir keliais kitais. Pagaliau 
penkis susodinęs ant sofos ir 
kėdžių, padarė oficialų inter-
view. Jam filmuojant, reikėjo 
pasisakyt pavardes bei vardus 
ir a t s aknė t i i k laus imus . 
Pavardes visi aiškiai išrai-
džiavom Kadangi jokiais Ženk
lais nerocv kada sustoti kalbė
jus, intervi«w su ketur ia is 
užsitęsė s?a apie 15 minučių. 
Penktajam turbūt pri trūkęs 
jėgų, nebepattalbino. Oficialus ir 
neoficialus sus i t ik imas su 

krikščioniškumą. Onės buvo 
daugiausia: kad mūsų tau ta 
nesiliovė kovojusi; kad mes su 
pagrindu didžiuojamės jaunąja 
karta, kuri visais būdais laisvės 
siekia; kad atėjo laikas išsi
laisvinti. „Go and get it and God 
bless you!". Ji, pasodinta ta rp 
keturių vyrų TV video žiniose ir 
atrodė žavingai. Bet su ja, inter-
view ir TV reportažas baigėsi, 
užtrukęs apie 95 sekundes. 
Gai'a, kad pristigo laiko labai 
įdomiam Jono Vyšniausko pa
reiškimui. Jis buvo sakęs, kad 
t ik k4 iš giminių gautame laiš
ke rašoma, jog dabar iškasinė-
jami boBevikų išžudytų žmonių 
palaikai, stengiantis juos garb
ingai palaidoti. Jų esą tiek 
daug. kad trūkstama karstų. Ką 
būtų pasakęs Vytautas Macys, 
paskutinis penkių pusratyje, nė 
nebesužinojome. TV ekrane 
blykstelėjo pavardės: Nakes. 
Adomitis, nors taip aiškiai 
buvome „išspelinę"... 

Toks išėjo „two hours special" 
Ir vis dėlto daugelio buvome 
pastebėti. Man tai asmeniškai 
patvirtino ne t ik Sunny Hills 
k i ta tauč ia i , be t ir žmonės 
Panama City parduotuvėje. 
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Atėjo laikas daugiau dirbti ir 

SUVERŽTI DIRŽUS 
Neseniai aukščiausias sovie

tas Maskvoje priėmė įstatymą 
dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
sovietinių respublikų ūkinio sa
varankiškumo. Pagal jį didelis 
skaičius ūkinių, gamybos, pre
kybos, susisiekimo ir kitų įmo
nių turėtų iš Maskvos pa
valdumo pereit i respublikų 
vyriausybių žinion. Tuo tarpu 
mes dar neturime duomenų, ku- ' 
rios Lietuvoje veikiančios įmo
nės pasiliks Maskvos kontrolėje 
ir kurios priklausys Lietuvai. 
Vis dar nėra aišku, kam pri
klausys, sakysime, Lietuvos 
žemė, jos gelmių tur ta i , van
denys, stambios įmonės, kaip 
Akmenės cemento fabrikas, Ma
žeikių naftos rafinerija. Kė
dainių ir Jonavos azotinių trąšų 
gamyklos, Ignalinos atominė jė
gaine, prekybinės žvejybos lai
vynas, geležinkeliai ir daugelis 
kitų. Vyksta sunkios ir kietos 
derybos, kurios gal užsitęs ilges
nį laiką. Kaip ten bebūtų, 
anksčiau ar vėliau Lietuva at
gauna daugybe įmonių, galės 
plėtoti prekybinius ryšius su už
sieniu, reguliuoti muitus, dispo
nuoti užsienio valiuta ir kt. 

Taigi Lietuva stovi prieš nau
jus įvykius. Tuo tarpu dar ne
aišku, kaip ten reikalai plėtosis. 
Lietuva turės rasti rinką savo 
gaminiams — jų eksportui į 
užsienį. O tai nebus labai 
lengva, kai visa ligšiolinė Lie
tuvos ekonomika buvo nukreip
t a į Maskvą ir jos diriguojama. 
J a u dabar kai kurio- Maskvos 
įstaigos, patyrusios apie Lie
tuvos ūkinį savarankiškumą, 
apkarpė medžiagų teikimą Lie
tuvai, kitos atsisakė sudarinėti 
sutartis ar nustojo pirkti Lietu 
vos gaminius. Taigi, negavus 
reikiamų žaliavų, bei resursų, 
Lietuva gali atsidurti didelėje 
bėdoje. Labai svarbus yra ener
gijos bei kuro teikimo klausi
mas, nes Lietuva savo kuro 
teturi vos 9% (durpės iv malkos*. 
Visos kitos kuro bei energijos 
medžiagos surištos su Maskva. 
Ypač opus naftos produktų < ben
zino), gamtinių dujų. akmens 
anglies importas. Tai jaučia už 
savo nepriklausomybe kovojanti 
Lietuva. ..Gal jau laikas pirkti 
žvakes?"' „Mažosios Lietuvos" 
savaitraštyje klausia A. L. Čes
nu lev ič ius . Nurodęs, kad 
60-80^ dabartinės Lietuvos pro
dukcijos Lietuvai nereikalinga, 
ragina išmokti kurt i , statyti, 
dirbti, taupyti, mokytis gyventi. 

Keliami siūlymai daugiau 
naudoti savo krašte gaminamą 
energiją: durpes, medžio kurą. 
statyti vandens, vėjo jėgaines, 
plėsti atominės energijos įmo
nes, nes jos, kad ir pavojingos. 
duoda daug pigios energijos, tik 
reikia pasirūpinti jų saugumu. 
Yra pasiūlymų ir grįžti prie 
arkliukų... 

Lietuvos ekonomistai, ypač jų 
žymiausia Kazimiera Pruns
kienė, ieško Lietuvos gami
niams naujų rinkų užsienyje, 
nors nevengia ekonominių ryšių 
su Maskva palaikymo. „Atgimi
mo" savaitraštyje (Nr. 2, 1990) 
yra paskelbtas sąrašas Lietuvos 
ir kelių užsienio kraštų bendrų 
įmonių sąrašas. Tokių įmonių 
ten surašyta 14 ir 5 dar laukia 
registracijos. Kraštai, su ku
riais tokios įmonės kuriamos, 
yra Vengrija, Austrija, JAV, 
Šveicarija. Italija, Vak. Vokie
tija, D. Britanija, Švedija. Deja, 
įmonės yra mažareikšmės, 
smulkios ir 1989 m. su jomis 
pasirašyta kontraktų tik už 30 
milijonų rublių. 

Lietuvos ekonomistai ieškojo 
Vakaru kraštuose rinkų savo 
prekėms. Deja. jiems nereikia 
pagrindinių mūsų produktų: 
grūdų, mėsos, pieno gaminių. K. 
Prunskienė (..Atgimimas" Nr. 
2. 1990> nurodo, kad „susiklos-
' ė palankios sąlygos tiekti lieso 

pieno miltelius, žarnas, konser
vus naminiams gyvuliams šerti, 
gaminamus iš subproduktų". 
Bet 1990-1992 m. Telšiuose bū
siąs pastatytas mėsos kombina
tas — bendra su Vak. Vokietija 
įmonė, kurios produktai būtų 
siunčiami už tvirtą valiutą 
Vokietijon. 

Ekonominiam savarankiš 
kumui įvykdyti reikia Vakarų 
užsienio šalių kreditų, bent jau 
pradžiai 300 milijonų dolerių 
sumai. Deja, jie galėtų būti gau
nami t ik tuo atveju, jei Lietuva 
taptų nepriklausoma. Daug 
užsienio valiutos galėtų duoti 
Klaipėdos uostas, jūros laivinin
kystė, žvejyba, jeigu būtų Lie
tuvos žinioje. Keliamas klausi
mas paversti Lietuvą turizmo 
kraštu, pastatyti daug gerų 
viešbučių, įruošti užsieniečiams 
medžioklės rezervatus, sudaryti 
sąlygas Lietuvoje poilsiauti, 
žvejoti Lietuvos vandenyse. 
Nemaža pajamų galėtų atnešti 
linų ūkis , jeigu jis būtų išplės
tas, tranzitas geležinkeliais, jei
gu jie būtų Lietuvos valdžios ži
nioje. 

Visais atvejais, įžengus į eko
nominį savarankiškumą,reiktų 
mažiau keliauti, pramogauti, 
daugiau dirbti. Spaudoje yra 
užuominų, kad reiksią dirbti 
keturis kartus daugiau kaip 
dabar, iš kitos pusės ,.suveržti 
diržus", pasitenkinti žemesniu 
standartu. Diskusijose yra nuo
monių, kad per dešimtis metų 
Lietuvoje mūsų t au t i eč ių 
rūpesčiu išaugusi „per didelė 
galva", o kojos pasidariusios la
bai «iipnos Ta ..galva" — tai. 
per didelis skaičius mokslinių i 
institucijų, per daug esą biu
rokratų, dainų, muzikos, šokių Į 
ansamblių, chorų, teatrų, daili
ninkų, rašytojų, žurnalistų ir 
t.t.. kuriuos išlaiko valstybė ir 
moka didesnes algas. Tuo tarpu 
žemės ūkyje trūksta darbo jėgos. 

BIUROKRATIZMAS 
- SOVIETINĖS SISTEMOS VĖŽYS 

Biurokratas iš ratų — ratams lengviau 
IGNAS MEDŽIUKAS Sovietinėje administracijoje 

per 70 metų visose srityse 
išaugo ir suklestėjo biurokra
tinė sistema, nors dar 1917 m. 
Leninas žadėjo biurokratiją 
apriboti. Iš tikrųjų biurokratinis 
apara tas išaugo į dešimtis 
milijonų. Nereikia stebėtis, kad 
ir kiti jo pažadai neatitiko tikro
vės. Leninas skelbė, kad jo su
kurtoje valstybėje ministerio 
alga nebus didesnė už vidutinio 
darbininko algą. O ką matome 
realiam gyvenime? 

Nors dabar, vykstant pertvar
kai, daug kas pastebi biurokra
tuos tamsias puses, bet biu
rokratų įtaka yra tokia stipri, 
kad nėra lengva šią sistemą 
pakeisti lankstesne. Kas norė
tų netekti privilegijų kelia
lapiams atostogų į kurortus. 
paskyrų pirkti automobiliams ir 
kitų pirmenybių įsigyti deficiti
nėms prekėms? 

Truskavos kolūkio vadovas J. 
Skutas, grįžęs iš kelionės po 
Daniją, pasakoja korespon
dentui: „Štai šeštame dešimt
metyje turė jome apie 15 
specialistų. Jų mums visiškai 
užteko. Bet kur tau. Rajone 
augo, plėtėsi biurokratinis 
valdymo aparatas. Kad patei
sintų egzistavimą vis reikalavo 
naujų popierių. Tas prakeiktas 
popierizmas vertė plėsti ir ūkio 
administraciją, sodinti prie stalo 
specialistus, kurie rašė, per
rašinėjo, rinko žinias, siuntė ir 

siuntė ataskaitas Nuolatinės 
revizijos įpūtė kvapą, kad jeigu 
bus gerai sutvarkyti popieriai, 
tai ir turtų bus daugiau. Taip 
viskas tęsiasi ir dabar. Juk 
ūkiai išlaiko 50. 60, net 80 spe
cialistų. Ne tik pas mus. bet ir 
ki tur sėdinčių daug. dirbančių 
maža. Pasakykit, koks fermeris 
pakęs tų tokią tvarką? J i s 
paprasčiausiai bankrutuotų". 

Iš Danijos jis parsivežęs ge
riausius įspūdžius: ten dirba visi 
— nėra kam posėdžiauti, ko
manduoti, popierius rašyti. 

Toliau pasakojama, kad Kė
dainių rajone iš 33 ūkių tik 7 
verčiasi savais pinigais. Kartu 
išreiškiamas nusistebėjimas, 
kodėl specialistai laikomi paso
dinti prie stalo, kai jie būtų 
daug naudingesni jų įgyto 
mokslo bei specialybės srityje. 
Pa s t eb ima , kad vyresn io 
amžiaus žmonės yra darbštesni 
ir turi kur kas mažiau biurokra
tinių pradų. Kai tik daug vado
vaujančių žmonių, kiekvienas 
bando pateisinti savo egzista
vimą, imasi veiklos, kuri dažnai 
būna beprasmė. Ir taip plinta 
biurokratizmas. Žemdirbys ba
ramas, mokomas, komanduo
jamas. Visi, kas tik norėjo ir ne
tingėjo, ujo ir švietė žemdirbį. 

J. Skutas apie tokius apsilan
kančius instruktorius išsireiš 

kia: ..Kiekvieną sykį tokį svečią 
išleidęs galvodavau, negi mes. 
visą gyvenimą dirbdami žemę. 
tokie nukvakę. kad nebežinome, 
kada ar*i, sėti, pjauti?" (Tiesa, 
nr. U 

V. S:-mauskas, rašydamas 
apie praėjusių metų derlių (Res-
publikc s, nr. 3). sako, kad, paly
ginti BU išsivysčiusių užsienio 
šalių derlium, atrodome kuk
liai, ir daro išvadą: „Ar ant lėkš
tės mums vietoj mėsos gabalo 
dės nutarimus, projektus ir ki
tus popierius? Juo daugiau 
valdininkų, juo mažiau produk
tų". Čia pat jis grįžta į Stalino 
laikus, sakydamas ..tik Stalino 
tamsiose smegenyse galėjo gim
ti mintis sunaikinti Rusijos 
žemės ūkį. kuris buvo pagrin 
dinis grūdų eksportuotojas 
pasau ly je . Kolektyvizacija 
sukėlė badą. kurį jaustume ir 
dabar, jeigu nepirktume užsie 
nyje 50 milijonų tonų grūdų". 

I rgi mokslinio 
tyrinėjimo d a r b a s 

Z Kačanauskas („Respubli
kos" nr. 3) rašo apie įstaigą, 
neturinčią iškabos, bet kuri iš 
tikrųjų vadinasi „Visuomeninių 
Mokslų Akademijos tarprespub
likinio mokslinio ateizmo in
stituto filialas". Pats institutas 
Maskvoje. Jo filiale Vilniuje dir
ba 15 žmonių, iš kurių 9 atlieka 
mokslinį darbą. Straipsnio au-

Ir išeivijos lietuviai atidžiai 
seka Lietuvos gyvenimą. Turi
me po ranka „Pasaulio lietuvio" 
Nr. 1, kurio vedamajame rašiny 
redaktorius Br. Nainys, be ko 
kita, rašo: „Pačiam Gorbačiovui 
Vilniuje 300,000 minia sako — 
mes norime nepriklausomybės, 
mes norime jos dabar. Išsivesk 
gerbiamas Michailai, savo rau
donus kareivius ir palik mums 
patiems tvarkyti mūsų reikalus. 
Leninas pripažino Lietuvai ne
priklausomybę, S t a l i na s ją 
atėmė, kaip tu, Gorbačiovai?". 
Ir toliau tęsia: „Be jokių įsta
tymų Jūs į Lietuvą atsigrūdot, 
be jų ir išeikit. Mums nurodymų 
nereikia. Nepradėkit žudynių ir 
nė kokio kraujo praliejimo ne
bus, Lietuva jo nenori, nesiekia, 
sugebės be jo apsieiti". 

Atsiliepdamas į ka i kurių 
Maskvos veikėjų grasinimus 
Lietuvai paskelbti ekonominę 
blokadą, PL redaktorius rašo: 
„Klausiam, ar tai būtų žmoniš
ka, moralu? Manom, kad su
pranti , kad toks elgesys irgi 
būtų didelė gėda: norit laisvės, 
mirkit badu. Kažkaip netikim, 
kad taip darytum, žinodami, 
kad nori turėti gerus ir draugiš
kus kaimynus. O taip pat žinai, 
kad, laisvę atgavę, mes tokie 
geri ir draugiški Tau kaimynai 
būsim. Bet... jeigu Tu taip ir pa
darytum: nutrauktum Lietuvai 
dujų, elektros ir skysto kuro 
tiekimą, nebeduotum pramonei 
žaliavų ir kitų gėrybių, mūsų 
nesigailėk, nepražūsim... Viene
rius kitus metelius išvargsim ir 
su pora bulvių per dieną, vis bus 
geriau negu Tavo Sibire, o laisvi 
ir nepriklausomi, greitai atku-
sim. Tokias galimybes numa
tydami, jau ir dabar pradėjom 
ruošt is Tavo ekonominiam 
spaudimui at laikyti". 

b .kv. 

Žurnalistų sąjunga Los Angeles suren.-
lus atvežusi jų anūkė Saulė Kontvainyt. 

ail. Tarabiidų da:ii - c 
i rengėjais ir svečiais 

arfa) paroda. Priekyje paveiks 

torius norėjo įsi t ikinti , koks 
mokslinis darbas ten atlieka
mas. . .Nedrąs ia i v a r s t ė m e 
tuščių kabinetų dur i s . Gal 
evakuacija? Ne, pasirodžiusi 
sekretorė paaiškino, kad direk
torius išėjęs gerti kavos. O kiti? 
Koridoriuje sutikome merginą, 
vilkinčią paltu, kur i paklausta 
ar čia dirba, a t sakė: „Lyg ir 
dirbu". 

Tada straipsnio autoriui buvo 
aišku, kodėl šiame filiale visi 
vaikščioja, trainiojasi kabine
tuose ir ilgiau neišsėdi už dar
bo stalo. Kai atsirado direkto
rius ir jo pavaduotojas, jie pa
klausti apie įstaigos darbą aiš
kino: „ieškom, t i r iam, pats dar
bo procesas prasmingas" . Tada 
tik straipsnio a u t o r i u i pa 
aiškėjo: ..Svarbu, kad valstybe 
pinigų skiria, o darbo atsiras". 

Devynios melžė jos v ieną 
karvę melžia 

Kalinys L. Dambrauskas „Li
teratūros ir meno" nr. 51 rašo: 
„Turbūt Tarybų Sąjungoje ne
rasime kitos vietos, kur veistųsi 
tiek dykaduonių, parazitų, kaip 
saugumo organuose ir lagerio 
administracijoje. Visais laikais 
kalinių vergiškas darbas turėjo 
maitinti kelių milijonų dyka
duonių armiją". J is duoda paly
ginimą, kai nupiepusią karvutę 
melžia devynios melžėjos, tikrai 
daugiau pieno neprimelš. Toliau 
aprašo, kai, j am esant lageryje 
penktoj zonoj, vyrų ir moterų 
skyriuose buvo 95 kaliniai. 
Vėliau sumažėjo iki 65. kai mo
terų zona buvo likviduota, 
kalinių liko t ik 30. O lagerio 
personalą sudarė 53 pareigūnai. 
Kai kurie jų buvo aukšto kariš
ko rango: zonos viršininkas kpt. 
Salinąs i pakeltas majoru*, kele
tas majorų, kapitonų ir lei
tenantų. Tiesiog nesuprantama, 
kai kiekvienam kaliniui teko 
beveik du pareigūnai! Matant 
šitaip tvarkomą administracinį 
aparatą, yra aišku, kodėl Sovie
tų Sąjunga tapo tokia nualinta. 

Devyni v i lkai v ieną 
b i tę p j a u n a 

Sovietų kontrolės sistema la 
bai gremėzdiška: liaudies kont 
rolės organai , t a rpž inybine 
kontrolė, ministerijų, žinybu ir 
valstybinių komitetų kontrolės 
padaliniai vietose, taip pat 
bankai, gausybė kontrolės pa
dalinių kituose valdymo or 
ganuose. 

Finansų kontrolės ir revizijos 
valdyba š ią s i s t e m ą y r a 
perėmusi iš Sovietų Sąjungos 
1956 m. nuostatu, o žinybinė 
kontrolė vadovaujasi net 1936 

metų nuos ta ta is , šiek tiek 
papildytais 1981 m. Niekad ne
buvo koordinuojama kontrolės 
organų veikla, todėl dešimtys 
kont ro lės organų (vietinių, 
respublikinių ir centro Mask
voje* t ikr ina tą pačią gamyklą 
ar įstaigą. Taigi, kaip liaudies 
priežodyje sakoma, devyni 
vilkai vieną bitę pjauna. A. 
Katkus pašaipiai straipsnyje 
„Valstybine kontrolė" (Tiesa, 
nr. 18) sako: „Beveik absoliuti 
šio milžiniško kontrolės gar
vežio garo dalis yra skirta 
švilpukui ir tik menka dalis — 
ratams sukti. O reikėtų atvirkš
čiai". 

Maskvos pre tenzi jos 

Iškilus Lietuves ekonominės 
autonomijos klausimui ir su juo 
susijusiu visasąjunginio pa
valdumo įmonių perėmimu res
pub l ikos ž inion, Maskva 
nurodo, kad „didžiojo brolio" pa
s t a n g o m i s buvo i švys ty t a 
pramonė ir gerai techniškai 
aprūpintas žemės ūkis. todėl 
L ie tuvos t u r t o p r i e a u g i s 
priklauso Sąjungai. Maskvos 
valdininkų nuomone, jiems įsi
skolinę ir pasitraukdami iš So
vietų Sąjungos turėtų jiems 
skolą grąžinti. I tai vykusiai at
sako prof. K. Antanavičius: 
„TSRS mes galime .at iduoti ' 
tik mums primestą biurokratinį 
ekonomikos valdymo mechaniz
mą, 50 metų paraližavusį Lie
tuvos ūkio vystymąsi". 

CHICAGOS T I K I N T I E J I 

Dienraštis „Chicago Tribūne" 
paskelbė statistines žinias apie 
Chicagos tikinčiuosius. Čia yra 
2,430,000 katalikų. 1,660.000 
nepriklausančių jokiai Bažny
čiai, kitų tikėjimų 1.590.000. 
Tarp šių 105,954 liuteronai. 
104.279 evangelikai, 81,265 
metodistai, 64.140 Kristaus 
Bažnyčios, 41.703 žydų tikybos, 
39.312 episkopalai. 26.054 bap
tistai . 25,244 Amerikos baptis
tai. 

„SUN-TIMES" PARDUODA 
RŪMUS 

Dienraštis „Sun Times" par 
duoda savo būstinę 401 N. 
VVabash. Chicagoje. kur daug 
dešimtmečių šis dienraštis iš
buvo leidžiamas. Tikisi gauti 
ap ie 90 mi l . dol. ir juos 
panaudoti statybai naujų rūmų. 
Dienraščio kasdienis tiražas yra 
535.864. o sekmadien ia i s 
563.148. 

ŽALIASIS VELNIAS 
JONAS R Ū T E N I S 

R o m a n a s 
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mūsų sukilėlių būstą. Taip ir padarėm 
sugalvojom, kad po trobele reikia iškasti i 
reikalui esant, bus labai naudingas. Su r 
go, plėtėsi ir iš urvo pasidarė ištisa Lėlii: 
— bunkeris. Tokia buvo mūsų veiklos pr; 
ir daugiau visokiausių smulkmenų. Vi 
aprimus, kai kas iš mūsiškių, kiek sužin< 
jojo.ar iš viso protinga Leliūnuose tokią na-
Į tai kol k a s nekreipiau dėmesio. Duota p1-

davo, kad mūsų pasiruošimas nebus išdu<>' 
taip įvyktų — kaina žinoma — mirtis! Ta. 
rai pasakysiu, mane tas kiek erzino. Viską ; 
vienas. Niekam apie tai neužsimindamas. • 
vui Alksniniui, su kuriuo daug ką aptan 

Pirmasis lėliūniečių pasipriešinima1-
nosios gurguolės organizavimas. Pameni: 
atvažiavo dviejų milicininkų lydimas virš. 
jau vadino pirmininku) sušaukė susirink i r 
raudonuosius okupantus, vadus ir įsake, p 
lan, suorganizuoti penkiolikos vežimu su . 
tybei, raudonąją gurguolę. 

Šokom, kaip išmanydami, visi piestu 
gelbėjo. Jutom, kad ir dabartinis draugą-
prieš tai bejėgis, ką nors kitaip nuspręsti 
įsakymą vykdyti su pagrasinimu iš an« 
neįvykdysime atsidursime ten kur balt. -
gyven»... 

— Taigi ponas, čia pat pasitaisiau, draugas pirmi
ninke, iš kur mes imsime tiek javu'.' Sakote, kad kiek
viename vežime turi būti po penkiolika centnerių? 
Gurguolių dešimt Leliūnams skirta? 

— Tai jau jūsų reikalas! Toks parėdymas. Aš juo i 
gaunu, prisipažino pirmininkas, o jums perduodd 
vykdyti. 

— Sakote, kad ta gurguole, su raudonom vėliavom, 
turi būti savanoriška ir išreiškianti padėką0 

įsteigti — Taip. - atkirto draugas pirmininkas. 
lgainiui — Tamsta gi pats matai ir jauti, kad čia tokių .iėra. 
ą, kuris, — Kvailas aiškinimas Tokie turi būti. Esi už tai 
mas au- atsakingas. 
tvirtovė — Aš?! 
ta. Buvo — Taip. 
>m kiek Tas mane pribloškė, bet drauge kėlė ir pasiutimą, 
i, suabe- Kalbinau toliau: 
užsidėti. — Aš nežinau, kaip tai padaryti, 
aika lai- _ Sugebėsi. Čia nieko nepaprasto. Tik noro reikia, 
o jei jau ponas leitenante. Reikalas labai svarbus. Kartoju be 

i — atvi- jokiu ..bet" - vykdyti! 
gyvenau Delsdamas, o gal kiek ir draugą erzindamas 
ir Vacio- kalbinau ir toliau 
au... _ Sakote su raudonom vėliavom turime tą gur-
i Raudo- guolę papuošę atvykti miestelin, o iš kur mes jas 
Leliūnus gausime? 
s (tada jj — Šeštadienį, vyrai turi atjoti i valsčių ir ten su 
šgarbino atitinkamom ceremonijom visom gurguolėm bus išdaly
tos ženk- tos raudonos vėliavos. Jos turi būti iškilmingai sutiktos 
laisvais kaimuose. Gurguole suorganizavus ir pajudėjus iš 

vietos, jos turi būti. raitų vyru. nešamos gurguolės 
nieko ne priešakyje, 
nininkas - Šeštadieni'' 
o griežtą - Taip šeštadienį. Sekmadienį vienuoliktą 
>• kad jei valandą visos gurguolės jau turi būti miestelyje. Ten 
s meškos bus iškilmės. Atvažiuoja tarybų delegatai ir aukšti 

broliškos tautos pareigūnai Užteks. Vykdyti! 

— Vėl sunkinate padėtį — nesilioviau, nors apie 
vykdymą nei minutės nepagalvojau — sekmadienį? 
Visi žmonės eina į bažnyčią. 

— Tą sekmadienį bažnyčion tegul eina seniai. Jau
nimas mišias atbus su raudonąja gurguole... Va. kokia 
gera išeitis... 

Sėsdamasis į ratus dar pridėjo: 
— Tai bus pirmosios raudonosios mišios Leliūnuo

se. Ir išdulkėjo. 
Taip prasidėjo naujas gyvenimas. Ką dabar daryti, 

kol kas nežinojau. Laiko nedaug. Vos keturios dienos. 
Sprendimas turi būt i greitas ir t inkamas mūsų sutar-
t iems tikslams. Vakare, jau sutemus, visiems įsakiau 
susirinkti į būstą. Ten bus padaryti atitinkami pirma 
jam Leliūnų kaimo vaidinimui sprendimai. Uždangą 
pakelsime sekmadieni... 

Susirinko visi Atėjo ir tie, apie kuriuos girdėjau, 
kad suabejojo mūsų sukilėlių reikalingumu. Jie čia 
huvo patys drąsiausi. Vienas kitą provokavom. Vi
sokiausių nesąmonių prisigalvojom, bet rimto ir reika
lingo sprendimo neradom. 

Visiems, kiek tik kas norėjo išsikalbėjus — tariau: 
— Gerai. Užteks. Dabar klausykite — aš jums 

pasakysiu, kaip darysime. 
Visi susigūžė ir gal net nustebo. 
— J ū s mane išrinkote vadu Taip'' Tad. be jokių 

abejonių, vykdysime sukilėlių valią ir nuo šiol ką tik 
jums sakysiu yra jau įsakymas. Jū s įsakymus vykdy
ti prisiekėt Patikėkite, išsigandau pats taip pasakęs. 
Tačiau kitos išeities nebuvo. Jei sutarėm nepasiduoti 
pigiai, tai reiškia susitarimais nieko nelaimesim. 
Norėjau būti visiems demokratiškas, o drauge ir va
das, kur is daro sprendimus. Tokiais atvejais nevisada 
bus pyragas — reikės ir juoda duona pasitenkinti. 
Minutei, lyg ir pats kuo tai suabejojau, bet atsigavau 
ir ėmiau aiškinti visos raudonosios gurguoles 
„vaidinimą". ( B u s daugiau* 

i ' 
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Aldona Stempužienė Verdi „Don Carlo" operoje atlieka Eboli princesės 
partiją tos operos pirmame veiksme. 

Nuotr. J o n o Tamulaičio 

„KLAUSIAUSI NE 
ATLIKĖJOS, 
KLAUSIAUSI 

MENININKĖS" 
Praėjusiais metais daug išei

vijos meno vienetų — daini
ninkų, artistų, tautinių šokių 
grupių ir kitų sričių atstovų 
aplankė Lietuvą ir ten vieni 
stipriau, kiti silpniau atliko 
savo pasirinktas programas, pa
rodydami išeivjos kūrybines 
galias. Vieni buvo'Sprašyti Lie
tuvos spaudoje, o kiti gal ir 
nepaminėti. 

Viena tokia „Gegužės paukš
tė" , kaip rašo Viktoras Gerulai
t is „Kultūros baruose", buvo 
JAV gyvenant i menin inke 
Aldona Stempužienė. Tad pase
kime, kaip apie ja atsiliepta Lie
tuvoje. 

V. Gerulaitis rašo. kad prieš 
20 metų. išklausius komp. D. 
Lapinsko vokalinio ciklo „Ainių 
d a i n o s " , jie t ada Vilniuje 
klausinėjo vienas kito: „Kas gi 
toji Aldona Stempužienė. taip 
profesionaliai ir jautriai įdai
navusi mums netikėtai lietuviš
ką ir modernų, jaudinantį ir gai
vų kūrinį. Tada mes — paaug
liai ir jaunuoliai — dar neži
nojome, nebuvo girdėję, jog 
kadai Skirsnemunėje gegužės 
mėnesį gimė mergaitė vardu 
Aldona. Jos mama mokytoja 
Butkuv ienė gerai pažinojo 
garsųjj Šabaniauską ir net 
dainuodavo su juo duetus. N'ė 
neytarem. kad ta mergaite rašė 
laiškus Stalinui, maldaudama 
grąžinti iš Sibiro tėvelį — mo
kytoją Butkų. Negirdėjome apie 
ta i . kad Aldona su tėvais 
ir giminėmis giedojo Skirs
nemunės bažnyčioj, o kiaušy 
damasi abipus Nemuno skam 
bančių nuostabių jaunimo vaka 
rinių antifonų, svajojo paaugusi 
vykti j Kauną, ištekėti už minis-
terio S. Lozoraičio ir užimt i 
dainininkės V. Jonuškaitės 
vietą operos teatre. O ten 
bū t ina i da inuot i Ka rmen . 
Aldona Butkute Karmen pa
dainavo. Bet ne Kaune, o 
Chicagoje". 

Toliau muzikologas V. Geru
lai t is pamini jos la imėtus 
Metropolitan Operos konkursus 
ir dainavimus JAV. Kanadoje, 
kitur ir primena, jog „Gražiau
sius operos dainininkės pusla
pius Aldona jraše Chicagos Lie

tuvių Operoje" ir išvardina 
dainuotas pagrindines partijas 
dešimtyje operų. 

Ir štai. dabar, praėjus dvi
dešimčiai metų nuo klausytų 
",Ai'ruų 'Balnų"*, perpildytoje Me-
nininkų rūmų salėje baigėsi jos 
koncertas. „Klausėmės Eboli 
arijos. , 0 don fatale' iš Verdžio 
„Don Karlo" ir Rozinos .Una 
Voce poco fa' iš Rosinio „Sevili
jos kirpėjo". Supratau, koks 
didis profesionalas scenoje". Ir 
toliau rašo: „Labiausiai paveikė 
K. V. Banaičio, V. Jakubėno. A. 
Kačanausko, A. Račiūno, Č. 
Sasnausko dainos. O kulmina
cija t a p o B K u t a v i č i a u s 
vokal in is c ik las „ A v i n u k o 
pėdos" ir J. Švedo (1927-1981) 
..Skęstanti serenada" <K. Ost
rausko ž>, „Pr i s i j auk ins iu 
sakalą" (H. Nagio ž.) ir Trys pos
mai iš K. Bradūno poemos ..Ma
ra". Štai kada supratau, kokia 
dainininkė kažkada gimė Skirs
nemunėje, kokį talentą lemtis 
ištrėmė svetur. Žavėjo ne vien 
nepakartojamo tembro ..apa
čios", švelnios „viršūnės". Ža- | 
vėjo gilus, išmintingas įsijau
t imas, didžios ir skaudžios 
pastarųjų karinių prasmės atvė
rimas, subtili stiliaus pajauta. 
Klausiausi nv atlikėjos, klau 
siausi menininkes. Ilgai netilo 
plojimai Aldonai Stempužie-
nei-Švedienei. ir jos puikiam 
scenos par tner iu i p ian is tu i 
Ričardui Biveiniui. Tai buvo 
dainininkės pirmasis rečitalis 
Lietuvoje. Gegužės 22 dieną. Po 
sava i tes buvo ne m a ž i a u 
triumfi^kas pasirodymas išeivių 
muzikos festivalio „Sugrįžimas" 
koncerte Be minėtų J. Švedo 
kū r in iu , dar <kambėjo jo 
„Pokalbis su mirusiais vaikais" 
(A. Macka tt l \ įspūdis ne 
mažesnis" 

Ir štai po paskutinio koncerto 
Lietuvos kompozitorių sąjunga 
dainininkei paskyrė tok ius 
žodžius: „Jau trisdešimtmečius 
Jūs nepailstamai skleidžiate 
lietuvišką muziką, dainuojate 
operų spektakliuose, pelnote 
laurus konkursuose Jūsų reper
t u a r a s — iš t i sa l i e t u v i ų 
vokalinės muzikos antologija. 
Visus tuos dešimtmečius Jū s 
buvote su mumis savo dainose. 

Nors naujų 1990 metų praėjo 
t ik vienas mėnuo su keliom 
dienom, bet Dainavos ansamb
lis tęsia savo gyvavimo siūlą ir 
nesnaudžia. Atrodo, kad tik 
spėja visi apsisukti, o štai, 
žiūrėkit, ansamblio valdyba vėl 
ką nors suplanuoja. 

1990 metus ansamblis pradėjo 
tradiciniu Naujų Metų sutiki
mu, kuris įvyko jaukioj Jauni
mo centro kavinėje. Mirguliavo 
balionai, sidabriniai kaspinėliai, 
gėlytės bei ant stalų pastatytos 
melsvos žvakės. Kavinė tiesiog 
pavirto į žiemos karalystę. Šo
kiams grojo ir savom dainom 
pralinksmino susirinkusius gar
susis Šniuksto orkestras. Sakau 
garsusis todėl, kad beveik visi 
žmonės mano tėvų amžiaus ar 
vyresni, prieš daug metų sukosi 
prie jo muzikos ir žavėjosi or
kestro garsais. Mums, jaunes
niesiems, tai čia naujovė — 
anksčiau apie tokį Šniukštą ir 
negirdėjome. Pasirodo, kad jis 
grojo ir pereitų metų sutikimui. 
Jam patiko groti, Dainavos an
sambliui patiko jo muzika, tai 
buvo sudaryta sutartis šiems 
metams. Ir t ikrai — muzika visi 
liko labai patenkinti. Viršuj di
džiojoje salėje vyko Operos 
balius. Nors ir viena ir kita 
vieta gražiai papuošta, bet man 
atrodo (aš turbūt galiu gana 
„nešališkai" tai pasakyti), kad 
kavinėje su dainaviečiais buvo 
jaukiau ir, žinoma, smagiau. 
Kavinėje dalyvavo svečių iš 
Beverly Shores, iš Hartfordo, iš 
Lietuvos ir kitų vietovių. Daly
vavo ir daug triukšmingo jauni
mo — tai t ikrai ne mano drau
gai. Mano draugai ramūs, tylūs 
ir santūrūs! Ir taip buvo šokta 
ir dainuota iki ankstyvo rytelio, 
kol gaideliai pragydo... 

Sausio 31 d. Seklyčioj buvo su
šaukta spaudos konferencija. 
Čia dalyvavo mūsų spaudos at
stovai, spektaklio „Kai papartis 
žydi" meno vadovai bei ansamb
lio valdyba. Apie patį veikalą 
pakalbėjo rašytoja ir veikalo au
torė Danutė Bindokienė, diri
gentas Darius Polikaitis, reži
sierė Liucija Buivydaitė-Ambro-
sini ir Spindulio taut . šokių gru-
pės vadovė Rasa Poskočimiene. 
Atrodo entuziasmo visi turi 
pakankami ir visiems yra aišku, 
kad spektaklis gerai pavyks. 
„Kai papartis žydi" spektaklis 
bus kovo 25 d. Morton auditori 
joj. Cicero. Nuolatinis Dainavos 
ansamblio rėmėjas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas pasakė padrą 
sinimo žodį — kad kai kiti išei
vijos v iene ta i , ansambliai 
išmiršta, vegetuoja, džiugu 
matyti, kad Dainava žydi, klesti 
ir auga. Paskatindamas an
samblį tolimesnei veiklai ir 
būdamas vienas iš pirmųjų 
spektaklio mecenatų, dr. Kriau
čeliūnas įteikė 1000 dol. čekį. 
Nuoširdus dainavietiškas ačiū 

Kitas įvykis — tai vasario 2 d. 
suruošta vakaronė, kurioj buvo 
rodoma A. Plėnio vaizdajuoste 
iš Lietuvos „Kur bėga Šešupė, 
kur Nemunas teka". J pilnai 
prigrūstą kavinę nebuvo galima 
įeiti — visos vietos jau iš anks
to buvo užimtos. Tik gaila, kad 
Jaunimo centro k tvinė nėra pri

taikyta vaizdajuosčių rocyrruii 
— vietos oer mažai, o stulpai 
kliudo m.-tomumą. Daug ka 
netikėjo kad tą v a k a r 
susirinks tiek daug žmonių 
Vaizdajuc-tė puikiai sudaryta ir 
jai p r i t a šy t a įvairi muzika 
(valdyba deja, nematė tos 
vaizdajuc-tės, nes kaip tik tuo 
laiku v "ė , ,pončkas", bet 
tikimės k *rią nors dieną ir mes 
tą vaize i juos tę pamaty t i ) . 
Kelionė po Lietuvą — ir 
nereikėjo oli važiuoti. Ekrane 
matyti V. aius, Kaunas, Trakai, 
Šiaul ia i Kryžių k a l n a s , 
Druskininkai, Palanga, Dot
nuva, Ka'kinių kryžiai Radvi
liškyje, Kėdainiuose, Sedoj bei 
visą eilę rdtų vietų, vietovių, 
matytų ir nematytų, girdėtų ir 
negirdėtu Dainavos ansamblis 
labai dėkeja A. Pieniui už tokią 
puikią v izdajuostę, už progą 
pakėliau . po Lietuvą ir už tai, 
kad visą akaro pelną paskyrė 
naujam veikalui „Kai papartis 
žydi". 

Ansamr/.is jau nuo anų metų 
sparčiai ruošiasi naujam spek
takliui „Kai papartis žydi" — 
libretas Danutės Bindokienės. 
Jau senia: prasidėjo režisūrinės 
repeticijom, kurias su geležine 
ranka ir geru ūpu valdo reži
sierė Liuc.ja Buivydaitė-Ambro-
sini, ne p.rmą kartą dirbanti su 
Dainavos ansambliu. Jai svar
bu, kad k ekvienas veidas ma-• 
tytųsi, kad bendras vaizdas 
būtų ku< gyvesnis, įdomesnis. 
Jau dabar repetuojam 3 kartus 
per savaitę. Dirigento Dariaus 
Polikaiči' kiti rūpesčiai — jam 
svarbu, kad visos dainos gražiai 
skambėtu, kad ansambliečiai jį 
sektų, kad orkestruotė būtų 
gyva ir <ad orkestras ir an
samblis gerai susiderintų. Spek
taklyje nebus kaimo kapelos, 
kaip būcavo anksčiau. Šį sykį 
dainas ir šokius lydės 17 narių 
orkestras. Ansamblis atliks 12 
dainų, kurios pritaikytos joni

nėms — šienapjūtei. 
Neatsilieka ir šokių mokyto

ja Rasa Poskočimiene, kurios 
vadovaujamas Spindulys atliks 
6 ar 7 šokius irgi specialiai pa
rinktus šienapjūtei ir joninėms. 
Dainava ir Spindulys jau ir 
anksčiau gražiai bendradarbia
vo, kai buvo statomos „Lietuviš
kos vestuvės". Dekoracijas 
padarys ir parūpins Sigitas 
Ramonis, o rūbų projektai dail. 
Ados Sutkuvienės. Kaip mato
me, visi šie žmonės yra savo 
sričių specialistai — šias „roles" 
jie yra atlikę daug kartų. Jie ži
no ansamblio silpnumus, bet 
irgi žino ansamblio stiprybes ir 
kiek jis gali. Pagrindines ro
les atlieka vietiniai talentai: 

Rima Polikaitytė, Jūratė Jan
kauskaitė, Stepas Puodžiūnas, 
Marius Polikaitis, Andrius Plie
nas, Ramutė Kemežaitė, Sva
jonė Kerelytė, Stasys Ber
natavičius, Ona Naureckie-
nė, Elena Šneiderienė. Danguo
lė Ilginytė ir kiti. Čia irgi visos 
pavardės girdėtos. Kaip matote, 
darbas jau beveik užbaigtas — 
liko tik pats spektaklis. Jis 
įvyks kovo 25 d., sekmadienį, 3 
vai. p.p. Morton auditorijoj, 
Cicero. \ spektaklį ir spektaklio 
ruošą įdėtą daug darbo, daug 
visų pasiaukojimo. Reikia rem
ti ir išeivijos pastangas, ne tik 
tuos vienetus, kurie atvažiuoja 
iš Lietuvos. Parodykime soli
darumą vietinėms grupėms — 
kuo gausiau dalyvaukime „Kai 
papartis žydi" spektaklyje kovo 
25 d., sekmadienį. Didžiausia 
dovana ir garbė Dainavos an
sambliui bus piina salė žiūrovų. 
Savo dalyvavimu parodysite 
Dainavos ansambliui ir meno 
vadovams, kad įvertinote jų 
darbą ir pastangas, o Dainavos 
ansamblis žinos, kad jų gyvavi
mo siūlas dar nenutrūkęs, kad 
dar turi gražią ateitį ir galės 
ruoštis kitiems spektakliams. 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Statęą, prašome 
paminėti. Kad esate arbaioorite būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

H miš, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir premiesčiuose Sąž-
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE ' 

778-2233 

SIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg Brokeris 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. K M U * Av«. 
Chicago, IL 60829 

T«l. 436-7878 

Parduodame greičiau 
už didesnę kalną! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
vaistuose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine Įstaiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaskl, Chicago, IL 60629 
(312)767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

LB MLS, 
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 

Parduodamas 3 mleg. namas arti 
55 St & Pulaski; 3 vonios kam t 
neįrengtas rūsys, 2 auto garažas, cen-
tralinis šildymas ir oro vėsinimas. 
Skambinti. Bronei, PRO REALTY, 
776-7100. 

FOR RENT 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
E L E K T R O S 

ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu Ir 

užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

1 0 % — 2 0 % — 3 0 % pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. I 

FRANK ZAPOLIS 
3208Va West 9Sth Street 

Tel. - GA 4-8654 ; 
į ; z _ _ į 

išnuomojamas 6 kamo. butas ir puse ga
ražo. Apšildomas, $550 į mėn. nuo 
balandžio 1 d.; 57 St. & Maplevvood, Gage 
Pk. apyl. Namas dviejų butų, mūrinis 

j Galimybė būti šio namo menedžeriu Kreip-
| tis: Henry E. Arimas, tel.: dieną (708) 
657-4429, vakare Ir savaitgaliais (312) 
286-8438. 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta i anglų 
kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 

i laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

o mes per dainas aplankydavom 
J u s . Tačiau ' aukėme susi
tikimo. Ir štai is įvyko. 

Lietuvos kompozitorių są
junga lenkiasi ; ums ir nuošir
džiai dėkoja už lūsų meilę tau
tos muzikai, už jos skelbimą 
visam pasaul- .ui , už Jūsų 
apsilankymą Lietuvoje. Mus 
jungia muzika, meilė ir dangus. 
Tegu jis visados būna giedras 
Lietuvai — mūsų Tėvynei". 

Šiuo Viktoras Gerulaitis ir 
ba ig ia savo kr i t iką bei 
pasisakymus apie mūsų solis-
tę-menininkę Aldoną Stempu-
žienę. 

R T. 

GENRIKAS SONGINAS 

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

viršeliais su aplanku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 

• duomenimis. Ši knyga gražiai išleista Songino anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4S45 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

Dainavo- msambho valdyba Iš kaires pr-noj eilėj: Aldona Jankauektpne. 
Rita L.kanderytė: antroj eilėj: Nijole Rūh.enė. Mėta Gabalienė. Danguolė 
nginyto. • rečioj eilėj: Česlovas Geležiūnas. Kazimieras Jankauskas ir Juozas 
Vieraicis 

Nuotr Alekso Plėnio 

ŠVARKSNIS GAZOLINAS PABRANGSTA VAŽMA 

Illino.s valstija pareikalavo, 
kad n įios vasaros būtų par-
davir,, ,mas švaresnis gazo
linas. o a c šiaurinėj daly. Tada 
busap 200 tonų taršos mažiau 
kasdu • bet galionas bus centu 
branp iis. 

Nuo balandžio 29 d. autobusai 
ir t r a u k i n ė l i a i Chicagoje 
pakelia važmą 25 et., nors 
perkant specialius ženklelius 
bus tik 90 et. Taipgi bus papi
ginta iki 1 dol. valandomis, kai 
nėra didžiojo judėjimo. 

VIENA KNYGA - VIENAS DOLERIS 
ŠIAS KNYGAS GALIMA GAUTI „DRAUGE" 

VITOLIO RAUDA, poema. J. I. Kraševskis. 286 psl. 
UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ. A. Gervydas. 221 psl. 
LIETUVIŲ APYSAKOS. Hermann Sudermann. 132 psl. 
KETURI GANYTOJAI, atsiminimai. M. Vaitkus. 180 psl. 
BENAMIAI, atsiminimai. Mikelionis. 215 psl. 
TRYS SAKALAI, pasakos ir padavimai. A. Vambutas 186 

psl. 
KUNIGAS DIEVO IR ŽMONIŲ TARNYBOJE. M. Krupavičius. 

723 psl 
TRYS ŽODŽIAI. J. Švaistas. 176 psl. 
GYVENIMO VINGIAIS, atsiminimai. Dr. P. Kalvaitytė-Kar-

velienė. 360 osl. 
PIRMASIS RŪPESTIS, novelės. J. Jankus. 213psl. 
LIETUVIŠKOS PASAKOS. Dr. J. Balys. 230 psl 
MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE. J. Vaišnora. MIC. 444 

psl. 
KAIP JIS JĄ NUŽUDĖ Jonas Gailius. 127 psl. 
MEILĖ DVIDEŠIMTAME AMŽIUJE P. Maldeikis 273 psl. 
GĘSTANTI SAULĖ. J. GLIAUDĄ. 218 psl. 
ATSIMINIMAI, I ir II tomas. Vysk P. Bučys. 
ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE. A. Vilainis. 132 psl 
SŪNUS PALAIDŪNAS. Vysk. Fulton J. Sheen. 174 psl. 
AUKSO KIRVIS, pasakos J. švaistas. 224 psl. 
MARIJA DANGUJE IR ŽEMĖJE. Vysk. V. Brizgys. 142 psl. 
ČIA MŪSŲ ŽEMĖ. A. Vilainis. 93 psl. 
ŽMOGUS REALIAME GYVENIME Vysk. V. Brizgys. 319 psl. 
ĮLŪŽĘ TILTAI, romanas. Pr Naujokaitis. 237 ps!. 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

sinA 

• ' 



A.A. SESELĘ 
AMŽINYBĖN 

CLEMENCIA 
PALYDĖJUS 

A-a. ses. M. Clemencia Kodis 

Šv. Kazimiero vienuolijos 
i lgametė narė. dirbusi įvairius 
darbus, seselė Marija Clemencia 
Kodytė vasario 10 d. anksti ryte 
p r a v ė r ė Amžinybės va r tu s . 
Buvo gimusi 1905 m. rugsėjo 20 
d. Chicagos vakarinėje dalyje, 
k u r tuo metu lietuviai neseniai 
buvo pradėję kurt is . Jos tėvai 
Jurgis ir Elzbieta Daciolaitė Ro
džiai per krikštą jai davė Vero
nikos vardą. 

Gal jie tada dar nežinojo, kad 
t a mergaitė, padidinusi jų šei
mą, bus žymi dar neįkurtos Šv. 
Kazimiero vienuolijos narė. J i , 
būdama tik 15 metų amžiaus, 
įstojo į jauną vienuolyną iš Auš
ros Vartų parapijos. 1923 m. pa 
darė vienuoliškus įžadus ir pra 

dėjo mokytojos darbą įvairiose 
Šv. Kazimiero seserų vedamose 
parapinėse mokyklose. 

Įvairiose mokyklose ji dirbo 
apie 40 metų, eidama moky
tojos, mokyklos vedėjos, vienuo
lyno vyresniosios pareigas. Jos 
mokinių tarpe yra ir dabar 
žymių žmonių — kunigų, gydy
tojų, inžinierių. 1962 m. a.a. ses. 
Clemencia buvo paskirta Šven
tosios Šeimos vilos Lemonte 
administratore. Tame sunkia
me, bet didelio apaštalavimo 
darbe išbuvo 16 metų. 

Į Šv. Šeimos vilą eidavo tik 
senesn i , paliegę, įva i r ių 
nelaimių paliesti žmonės. Čia ji 
mokėjo būti jiems motina, pa
tarėja, dvasine vadovė ir dvasi
nių žaizdų gydytoja. Čia dirb
dama Amerikos kolegijoje ji įsi
gijo slaugymo namų aukščiau
sio pažymio teises ir diplomą. 

Kaip administratorė, spin
dinti žmonių meile, ji išbuvo iki 

•savo amžiaus 75-rių metų. Tais 
metais išėjo lyg ir pensiją, bet 
da r ketverius metus dirbo 
mokytojos pagelbininke St. Nor-

berts mokykloje Northbrook. 
Bet nusilpus sveikatai, pri
re ikus daryti akių, vėl iau 
tulžies operacijas, jos gyvenimas 
pamažu silpnėjo, nors gyveno 
vienuolyno slaugymo skyriuje. 

Tai tik paviršutiniškas Velio
nės darbų ir gyvenimo aprašy
mas. Vienuolijoje 1973 metais ji 

šventė auksinį vienuoliškų 
įžodžių jubiliejų, dar būdama 
stipri ir sveika. Maldos, pasi
aukojimo, mokytojos ir prieglau
dos administratores pareigose ji 
praleido 67 vienuoliško gyve
nimo metus. Tai reikalavo 
didelio pasiaukojimo ir didelės 
Dievo ir žmonių meilės. 

Iš jos gausios šeimos dar liko 
jos seserys Helen. Agnės, Jean, 
brolis George, taip pat jos pus
seserė to paties vienuolyno 
narė , ses. Mary Adeline 
Daciolas. 

A. a. seselės demencijos kū
nas buvo pašarvotas vienuolyne 
vasario 13 d. ir tą pačią dieną 
vakare karstas buvo nuneštas į 
vienuolyno koplyčią. Cia 7 vai. 
vak. buvo gedulingos šv. Mišios. 
Po specialių maldų koplyčioje 
trečiadienį, vasario 14 d., ji buvo 
nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines ir palaidota vienuoli
jai skirtame skyriuje. Jos am
žininkės, kartu su ja davu
sios įžadus, dar liko tarnauti 
Dievui šioje žemėje: ses. 
Theophil, ses. Geraldine. ses. 
Raymonda ir ses Maria Alphon-

STIPENDIJŲ 
FONDAS 

A a. biochemijos dr. Kazio 
Martinkaus (1953-1984) prisimi
nimui yra įsteigtas 1985 m. jo 
tėvų. sesės ir artimųjų draugų 
stipendijos fondas, kuriuo gali 
pas inaudot i visi laisvojo 
pasaulio lietuviai studentai, 
siekiantys magistro arba dokto
rato laipsnio iš griežtųjų mokslų 

— vėžio tyrimo sričių (pvz. 
farmakologijos, biochemijos ir 
pan.l 

Dėl daugiau informacijos ir 
gauti prašymų formų, rašyti 
šiuo adresu: Kristina Mar-
tinkus, Dr. Kazys Martinkus 
Memorial Scholarship Fund, 
7120 S. Richmond, Chicago, Il
linois. 60629 USA. Prašymų for
mos turi būti grąžintos iki 
balandžio 20, 1990. 

DRAUGAS, antradienis, 1990 m. vasario men. 20 d. 

sa. 
Ne tik Šv. Kazimiero seserų 

vienuolija, ne t ik likusios jos 
amžininkės, bet ir daugybė jos 
buvusių mokinių bei Šv. Šeimos 
vilos gyvųjų narių meldžiasi jai 
ramybės Amžinybėje. — Pn. 

Gražių gražiausios akys ir 
gražių gražiausios lūpos ne
sudaro gėlės, jei pro jas nepasi
reiškia siela. v/. Pečkauskaitė 

METAI BE A.A. DR. 
PRANO SUTKAUS 

Tai ką labiausia gerbiam ir 
ver t inam draugų, prietelių ir 
artimųjų asmenybėse, dažnai 
dar labiau išryškėja juos pra
radus. 

Štai praėjo vieneri metai, kai 
t a ry tum žaibas giedrą dangų 
perskrodė žinia, kad vasario 20 
d. širdies smūgio ištiktas per 
ankst i ir nelauktai šį pasaulį 
apleido a.a. dr. P ranas Sutkus. 
J i s buvo nepaprastos energijos, 
didelės tolerancijos, jautrios 
sielos ir gilių patriotinių įsiti
kinimų žmogus. Buvo mylin
tis, rūpest ingas vyras ir tėvas 
gausios, penkių vaikų šeimos, 
nuoširdus ir paslaugus gydyto
jas savo pacientams, dosnus ir 
nepailstantis aukotojas visiems 
lietuviškiems ir jaunimo rei
kalams. Dr. P ranas Sutkus 
buvo darbštus ir sumanus vei
kėjas profesinėse amerikiečių ir 
lietuvių organizacijose. Kelerius 
metus buvo Ingalls Memorial 
ligoninės (kurioje išdirbo 28 
metus* obstetr ikos skyriaus 
vedėjas, i lgamet is Lietuvių 
Gydytojų draugijos vaidybų 
narys ir Illinois Medicinos ir 
Odontologijos Gydytojų draugi
jos pirmininkas. Taip pat buvo 
en tuz i a s t i ngas darž in inkas , 
sodininkas, keliautojas, cross 
country slidinėjimo ir burlentės 
sporto mėgėjas, plačiai apsi
skai tęs ir įdomus politikos, 
l i te ra tūros ir meno srityse 
pašnekovas. 

Šalia meiles ir pareigos jaus
mo gydytojo profesijai ir Lietu
vai, gal būt viena ryškiausių dr. 
Prano Sutkaus charakterio sa
vybių buvo jo didelis entuziaz
mas gėriui ir grožiui. Vienišas 
karo audros atblokštas išeivijon 
jaunuolis, dr. Pranas Sutkus 
įstojo į Tuebingeno universitetą 
ir labai sunkiose pokario metų 
sąlygose pasirinko studijuoti 
mediciną. Atvykęs Amerikon ir 
a t i tarnavęs Korėjos fronto lini
jose sanitaru, sugrįžo Vokieti
jon, kur Heidelberge užbaigė 
medicinos mokslus. Stažą atliko 
Illinois valstijoje. 1960 metais 
Chicagoje sus i t iko ir vedė 
panašaus l ikimo dail. Adą 
Korsakaitę ir visą savo gyveni
mą dosniai rėmė jos ir vėliau 
jauniausios dukros Rasos kū
rybinius užsimojimus. 

Nepaprastai mėgo gamtą. 
Daug kartų, artėjant vakarui, 
nepatingėdavo važiuoti daugiau 
kaip 30 mylių į Beverly Shores. 
Indianoj, tik ,,nuleisti į ežerą" 
saulę. Augino daug įvairių ir 
retos rūšies gėlių, krūmokšnių, 
žolynų. Jei surasdavo kiek 
laisvo laiko, vis ką nors sodin
davo. Taip jame prasiverždavo 
įgimtas lietuvio ūkininko sū
naus bruožas. Vienu laiku dr. 
Sutkaus sodyboje žydėjo net 
septyniasdešimt keli rinktinių 
rožių krūmai. Ir kokį puikų 
vaismedžių sodą paskutiniai
siais metais, jau sumažinęs 
praktiką, jis įsigijo Michigano 
valsti joj! Rūpinosi j u o ir, 
nebodamas ilgokos kelionės, 
dažnai ten lankydavosi. 

Dr. Pranas Sutkus buvo sudė
tingas žmogus ir jo gyvenimo 
kelias buvo plačiai išsišakojęs. 
Todėl ir mirties angelas surado 
jį ir pašaukė amžinybėn ne 
namuose, bet išvykusį su žmona 
poilsiui į užsienį. Labai jis 

mėgdavo keliauti. Buvo ap
lankęs visus pasaulio žemynus 
ir nuvežęs visą šeimą ok. 
Lietuvon. Norėjo, kad vaikai 
geriau pažintų ir st ipriau 
pamiltų tėvų gimtąjį kraštą. 
Buvo ats ikvietęs visą eilę 
giminių, kuriuos dar vos keletą 
mėnesių prieš mirtį visur 
vežiojo aprodydamas biaurės 
Ameriką. Labai mylėjo lietu
viškąjį jaunimą. Sutkų vaišingi 
namai ir ypač vasarnamis vi
suomet j iems buvo plačiai 
a t idarąs . Kaip gaila, kad 
nebeteko dar šioje žemėje su 
draugais ir artimaisiais su
laukti tėvynės prisikėlimo ryto. 

Šią liūdną a.a. dr. Prano 
Sutkaus mirties metinių sukak
tį prisimenant, gili užuojauta 
visai Sutkų šeimai: dail. Adai 
Korsakaitei - Sutkuvienei, dr. 
Danai, Arui, Vilijai su Arvydu, 
Linui ir dail. Raselei. Nors 
liūdina mirt ies būtinumas, 
tačiau lai guodžia Viešpaties 
žadėtasis nemarumas. Viešpatie, 
ištikimiesiems gyvenimas nesi
baigia, o tik keičiasi. 

R. i r T. Rudaičiai 

A.tA. 
HELEN S. JANAS 

ŠVELNIS 

Gyveno Mays Lake Village, Oakbrook. IL. anksčiau Mar-
ąuette Parko apylinkėje. 

Mirė 1990 m. vasario 17 d., sulaukusi 70 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros: Vivian Alvarez ir 

Joyce Bonny su vyru Thomas; sūnus William Janas su žmona 
Patricia; anūkai: Brandon, Kristen YoRan, Kimberly, An-
thony. Heather. Wendy; brolis Frank Švelnis su žmona Lor 
raine ir kiti giminės. 

Priklausė Tretininkams, Lietuvos Vyčiams, Sv. Teresės 
draugijai. Šv. Antano draugijai; Upper Room Charismatics; 
buvo Šv Kazimiero seserų rėmėja, kuopa 8. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, vasario 19 d. nuo 2 iki 9 
v.v. ir antradienį, vasario 20 d. nuo 12 iki 9 v.v. Petkus Mar 
ųuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 21 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėta j Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažis 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukros, sūnus, anūkai, brolis. 
Laidotuvių direkt Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
JONAS KRIAUČELIŪNAS 

Gyveno Highland, Indiana. 
Mirė 1990 m. vasaiio 17 d., 11:05 vai. ryto, sulaukės 80 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Pajevonio parapijoje, Karklupėnų kaime. 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stasė Abraitytė, 

duktė Nijolė, sūnus Jonas, marti Charlene, anūkai Vaida, Ed
mundas, Teodoras ir Emilija; du broliai Kanadoje su 
šeimomis, brolių ir sesers vaikai Lietuvoje; giminės ir draugai 
Amerikoje ir Kanadoje. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, vasario 19 d. Kuiper 
koplyčioje. Highland, Indiana. 

Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 20 d. Iš koplyčios bus 
atlydėtas i Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčią, Gary. 
Ind., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines 
Chicagoje. Prašome pasimelsti už velionio sielą. 

Nuliūdusi šeima. 
Laidotuvių direkt. Kuiper Funeral Home. Tel. 219-923-7800. 

A.tA. 
ANTANAS IVANAUSKAS 

Gyveno Union Pier, Michigan, anksčiau Chicagoje. 
Mirė 1990 m. vasario 18 d., sulaukęs 68 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime posūniai Česlovas Geležiū

nas su žmona Alma, Jurgis Geležiūnas su žmona Rosita. 
anūkai: Algis, Jonas, Antanas. Lisa. Angelą. Karen 
Gelažiūnai; sesuo Liucė Duobienė su vyru Stasiu ir šeima 
N. Zelandijoje; giminė Juozas Duoba su žmona Aldona, daug 
giminių Lietuvoje ir Kanadoje. 

Velionis buvo vyras a.a. Julijonos. 
Kūnas pašarvotas antradienį, vasario 20 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkų- Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 21 d. Iš koplyčios 

8:45 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasi-
dėjim.' parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę posūniai, anūkai, sesuo ir kiti giminės. 
La.dotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

Brangiai Motinai 

A.tA. 
ONAI DANIUSEVIČIENEI 

mirus, dukter is IRENĄ JURKUVIENĘ ir BIRUTE 
VIN:)AŠIENEbei jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame 

Birutė, Liudas ir Rimantas Vanagai 

A.tA. 
ALOYZUI SIRUČIUI 

m i r - , jo žmonai, mielai GRAŽUTEI ir giminėms 
rei-- ame nuoširdžią užuojautą. 

Sofija Salienė 
Eugenija ir Kazys Gimžauskai 
Genė ir Adolfas Armaliai 

A.tA. 
STASEI ŠPOKEVIČIENEI 

išk- iavus Amžinybėn gilaus skausmo valandoje jos 
sū. i, mūsų mielam draugui, ROMUI ŠPOKUI su 
vi- * ima ir dukrai GIEDREI MILAŠIENEI su vyru 
nu rdžią užuojautą reiškia 

Zigmas, Brigita. Andrius ir 
Irena Jakimčiai 

A.tA. 
LORRAINE PUCHKORS 

KIUPELIS 

Gyveno Cicero, Illinois. 
Mirė 1990 m. vasario 19 d., 2:30 vai. ryto, sulaukusi 71 

m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Wayne, marti 

Kathleen, anūkai: Rebecca. Sarah ir Zachary: sesuo Agnės 
su vyru John Stocklein; brolis Charles su žmona Julia Kiupe 
lis; daug sūnėnų ir dukterėčių, taip pat mirusio brolio žmona 
Ann KiupeUs. 

Velionė buvo a.a. Walter žmona ir sesuo a.a. Sophia 
Malloy, a.a. Matthew ir a.a. Albin. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, vasario 22 d. nuo 2 iki 
9 v.v. DeYoung-Vroegh koplyčioje, 649 E. 162 St. ( l t 6), So. 
Holland, IL. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį, vasario 23 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į St. Peter & Paul parapijos bažnyčią, 
West Pullman, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę sūnus, sesuo, brolis, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. F. L. Bukauskas. Tel. 708-333-7000. 

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) 523-9862 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4343 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

PETKUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 89th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708> 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South SOth Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 

Sally Donald M.. Jr . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEi PRIEMIESČIUOSE 
Tel . (708) 652-5245 



6 DRAUGAS, antradienis. 1990 m. vasario men. 20 d. 

x Nijolė Sadūna i t ė , lydima 
dr. Dalios Katiliūtė-Boydstun, 
vasario 19 d. aplankė „Draugo" 
redakcija, administraciją, susi
pažino su lietuviškos spaudos 
darbais ir painformavo apie da
bartinę būklę Lietuvoje bei apie 
savo gyvenimą. 

x Dr . P e t r a s V. Kisielius 
„Chicago Tribūne" dienraščiui 
parašė laišką, kuris buvo įdėtas 
vasario 16 d. laidoje. Dr. P. V. 
Kis ie l ius rašo, kad Busho 
vyriausybė mažai tekreipia 
dėmesio j Sovietų Sąjungos pa
vergtų tautų reikalus, kai tuo 
tarpu po žiaurių žudynių Ki
nijoje net nusiuntė atstovą. 
Bush ir Baker nesirūpina mažo
siomis tautomis kaip Pabaltiju. 
bet paiso tik didžiųjų valstybių 
ir asmeniškai kalba tik apie 
sovietų lyderį M. Gorbačiovą. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapi jos gerosios moterys vėl 
rengia blynų pusryčius atei
nantį sekmadienį, vasario 25 d. 
po 8, 9:15 ir 10:30 vai. šv. Mišių. 
Visus parapiečius ir kaimynus 
prašo tą dieną pasinaudoti bly
nų pusryčiais. 

x Meilutė Rulienė, Beverly 
Shores Vasario 16 gimnazijos 
rėmėjų būrelio vadovė, kasmet 
aplanko beveik visus šioje 
kolonijoje gyvenančius lietuvius 
ir surenka daug aukų. Ji 
yra klubo valdybos ilgametė 
narė. buv. Lietuvos Dukterų 
seniūnijos pirmininkė, Balfo 
rėmėja ir talkininkė. 

x I rena Linar t ienė iš Har-
bert, Mich., perėmė Balfo Union 
Pier įgal iot inės pareigas . 
Aplankiusi Lakeside, Harbert, 
Union Pier gyvenančius lietu
vius, surinktas aukas perdavė 
Balfui. Dabar Lietuvoje pradėjus 
veikti Tremtiniu sąjungai, dalis 
aukų perduodama tremtinių 
šalpai. Tikimasi, kad geležinė 
uždanga pradės tirpti ir bus 
įmanoma lengviau šalpą per
duoti Todėl dabar daug kas 
Vasario 16 d minėjimuose 
aukas skiria Balfui. prašydami 
perduoti Tremtiniu sąjungai. 

x D R A U G O k o n c e r t a s 
įvyks š.m. balandžio 1 d. 4 v. 
p.p., sekmadienį, Margos Aukš
tesniosios mokyklos salėje. Pro
grama atliks okupuotos Lietu
vos solistai: Sofija Jonaitytė. 
Algirdas Januta ir pianistas Po 
vilas Stravinskas. Bilietus į 
koncertą galima įsigyti Gifts 
In te rna t iona l Vaznelių par
duotuvėje. 2501 W. 71 St.. Chi
cago , IL 60629, tel. 471 1424. 

įsk) 

x „Dailės '90 - religija lie
t u v i ų m e n e " parodos ati
darymas bus penktadienį, va
sario 23 d., 7.30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje. Visus kviečiame 
atsilankyti. 

(sk) 

x G a r a n t u o t a s recept inių 
ir nerecept in ių vaistų per
s iun t imas i Lietuvą. T rans -
pak, 2638 W, 69 St.. Chicago. IL 
60629. tel . 312-436-7772. 

< s k > 

x T r a n s p a k g a r a n t u o j a 
v ideo. s tereo apa ra tū rą 2 
metams. Sutartis pasirašyta su 
ELEKTRONU Vilniuje. Skyriai 
visuose Lietuvos miestuose. Dir
ba virš 1000 inžinierių ir 
technikinio personalo Jei tektų 
taisyti, taisymas nemokamas. 
Praneša Romas Pūkštys, (iaran 
tuotas prekes siunčiame j kitus 
JAV miestus Transpak , 2638 
W. 69 St.. Chi« ago. IL 60629, 
tel. 312-436-7772. 

'«k) 

x Vasario 16 šventę minės 
LB Marąuette Parko apylinkė 
kovo 4 d., sekmadienį, tuoj po 
lietuviškų Mišių 11:30 v.r. pa
rapijos salėje. Paskaitą skaitys 
advokatė Laima Garbonkienė, 
meninėj daly pasirodys 
deklamatoriai Simone Pulikai-
tė ir Arūnas Bilus, abu lituanis
tinės mokyklos mokiniai. Po to 
vyks metinis susirinkimas, 
pusės valdybos pririnkimas ir 
pabaigai kavutė. Bus priima
mas solidarumo mokestis ir 
aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Valdyba kviečia 
visus apylinkės lietuvius gau
siai dalyvauti ir atlikti savo tau
tinę pareigą. 

x Šiupinį ruošia Mažosios 
L i e tuvos lietuvių draugija 
vasario 24 d., šeštadienį, 6 v.v. 
Liet. Tautiniuose namuose. Pro
gramą atliks aktoriai Petras ir 
Apolonija Steponavičiai , 
šokiams gros Ąžuolo Stelmoko 
orkestras. Šalta šilta vakarienė 
su tradiciniu šiupiniu. Drau 
gijos valdyba maloniai kviečia 
visus lietuvius ir žemaičius 
dalyvauti. 

x 70 lietuvių dail ininkų iš 
Amerikos, Kanados. Europos ir 
Australijos dalyvauja „Dailės 
'90 — Religija lietuvių mene" 
parodoje, kuri bus atidaryta šį 
penktadienį Čiurlionio galerijo
je . Atidarymo metu dail. 
Edmondas ir Rūta Salikliai 
rodys savo vaizdajuostę apie 
savo kompiuteriu sukurtą litur
ginį meną. 
x Nijolės Sadūnai tės antro

ji prisiminimų dalis bus su
tinkama Jaunimo centro kavi
nėje šį penktadienį, vasario 22 
d. 7:30 v.v. Knygos sutikime 
dalyvaus ir kalbės pati autorė. 

x Nepra le isk ime p r o g o s 
pamatyt i A. Škėmos ,,Pabu
dimą" ir Chicagos scenoje. Z. 
Adomavičiūtė, P. Aleksa, S. 
Endrijonienė. E. Holenderis, J. 
Ivašauskienė, B. Jasaitienė. D. 
Kučėnienė, M. Marcinkienė, N. 
Martinaitytė, L. Mockūnas, H. 
Moliejienė. Z. Moliejus, O. Nor
vilienė, H. Plaušinaitienė. J. Pa 
ronis, P. Petrulis, M. Stan
kūnienė, A. Valavičius, E. Tri-
makienė ir JAV LB Kultūros 
taryba r jpinasi, kad vaidinimas 
gerai praeitų ir atsilankiusieji 
būtų patenkinti spektakliu ir 
vaišėmis. 

x „Draugo" p a r a m a i p r i eš 
kenkėjus atsilaikyti aukjo po 
10 dol. J. Pikelis, E. Zelba, R. 
Rūbas, L. Merkelis, Z. Toma-
šauskas, dr. E. Razma, St. Kiš
kis, J. Vėlutis. B Dabkus, Eug. 
Koehanowski. Gustav Šicas. La
bai ačiū. 

x KASA, lietuvių federali
nė kredi to unija, sėkmingai 
veikianti 10 metų, patarnauja 
lietuviams finansinėje srityje. 
Kreipki tės į a r t im iaus i ą 
KASOS skyrių taupymo ir sko
linimo reikalais. Informacijai: 
KASA, 2615 W. 71 st Street . 
C h i c a g o , IL 60629. T e l . 
312-737-2110. 

(sk) 

x Kun. R i č a r d a s R e p š y s šį 
sekmadienį, vasario 25 d., 12 
vai. atnašaus šv. Mišias Beverly 
Shores Šv. Onos bažnyčioje, mi
nint Nepriklausomybės šventę. 
Po pamaldų vyks šventės minė
jimas. Pagrindinę kalbą pasa
kys inž. Valdas Adamkus. Jo 
l a imė j ima i t a r p t a u t i n ė s e 
moks l inėse konferenci jose 
ekologinėj apsaugoj daug padės 
ir Lietuvai. I Beverly Shores 
Lietuvių klubo rengiamus Va
sario 16 d. minėjimus visados 
suvažiuoja daug lietuvių iš šiau
rės Indianos, Michigano ir pie
tinės Illinois dalies, ta ip pat iš 
Chicagos. 

x Rel ig inės m u z i k o s kon
cer tą ruošia Svč. M. Marijos 
Gimimo parapija savo bažny
čioje balandžio 8 d., Verbų sek 
madienį, 3 vai. p.p. Bus atlie
kami klasikinės muzikos kū
riniai lotyniškai ir l ietuviškai. 
Mozarto 12 Mišios, Rossini Sta-
bat Mater, Hendelio Aleliuja ir 
l ietuviška re l ig inė muz ika . 
Dalyvaus parapijos choras, 20 
žmonių orkestras ir solistai. 
Kartu bus naujųjų vargonų pa
šventinimas. Koncertą diriguos 
muz. Antanas Linas Kviečiami 
visi g a u s i a i d a l y v a u t i i r 
pasinaudoti re ta proga per 
gyventi aukšto lygio religinę 
muziką. 

x B r o n y s Rai la , P a u l i u s 
J u r k u s , Algirdas Titus Anta
naitis, Vytautas Kasniūnas . 
Juozas Šlajus sudaro Žurnalis
to premijos komisiją. 

x „ D r a u g o " p a r a m a i n u o 
suna ik in imo aukojo po 10 dol. 
Vyt. Grybauskas, B. Višniaus 
kas, V. Šilėnas, L. Leone, T. 
Sakalauskas, Vincė Derenčius. 
A. Pilipavičius, Vida Petru-
lionis, J. Garla, P. Narkevičius, 
M. Ančerys, N . Žutautas , K. 
Arlauskas, Eug. Smilgys, Eu
genijus Meshkauskas, J. Bak
šys. Pr. Karalius, St. Prialgaus-
kas. Visiems tar iame ačiū. 

x „ D r a u g o " p a r a m a i p r i e š 
kenkėjus aukojo po 5 dol. J. Ta-
masevičius. E. Saka las . V. 
Pavilčius, S. Vaitkevičius, Peter 
Narutis . R. Pet rauskas , A. Ce-
jauskas, A. Verbyla, A. Boreišis, 
V. Senda, A. Norvi las , E. 
Vilkas, V. Narkus , A. Dumbra, 
V. Bačinskas. B. Lankutis , Sis-
ters of St. Casimir. M. Rudaitis, 
E. Buračaitė, A. Piešina, J . 
Jokubka. sis. Maria Scholastica. 
Visiems ačiū. 

x Dr. A. Lauc i s , Mt. Olive, 
111., dažnai užsisako naujausių 
le id in ių , o a p m o k ė d a m a s 
sąskaitas prideda auką Nuošir
dus ačiū už 17.36 dol. auką, kuri 
buvo skirta lietuviškos knygos 
palaikymui. 

x Lie tuvos ke l iauninkų dė
mesiui . Kas nori patvir t int i ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į ki tus 
miestus — lėktuvais, t rauki
niais ar autobusais — skambin
kite i Nevv Yorko kelionių agen
tū ra „ V Y T I S " 718-769-3300. 

(sk^ 

x Čikagos KASOS praneši
mas. Besiplečianti ir beauganti 
KASA. lietuvių federalinė kre
dito unija, nutarė atidaryti 
naują — ketvirtą skyrių Chi-
eagoje. Brighton Parke. 4071 S. 
Archer Avenue KASA neseniai 
nupirko 5000 kvadratinių pėdų 
namą. kuris ne t rukus bus 
remontuojamas ir pritaikomas 
finansinei įstaigai Numatoma 
finansines aeracijas pradėti 
ateinančią vasarą. Marąuette 
Parke veikiantis skyrius liks 
pagrindiniu Chicago* apylinkės 
skvrmmi KASOS nariams pra 
nešama, kad ateinanti pirma
dienį, vakario 19 d. Prezi
dentų dieną, KASA ne\e ik«. 
Kasa veikia: Marąuette Parke. 
Cicero ir Hickory Hills. Ne 
trukus pradės veikti ir Brighton 

l Parke. 
^k> 

Jauni lietuv.ai studentai iŠ Kauno Politechnikos instituto Seattle, Wash., studijuoja pagai apsimai-
nymo progr .mą Pacific Lutheran universitete. Iš kairės prieky sėdi vietiniai Valdas JaugeHs 
ir Zita Petk ^nė; stovi: stud. Arnoldas Bulovas, Seattle I,B vicepirm. Irena Blekytė, stud. Meilutė 
Miseviiiūtfe ir Aida Liubartaite. Seattle LB pirm. Ina Bertulytė Bray, stud. Robertas Vageris 
ir Gytis Tarienis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Medjugor je , Švč. Marijos 
apsii-eiškimų šventovėn, kelionė 
su kun dr. K. Trimaku gegužės 
21 28 d. 2830 Dentf n Ct. , 
Westchester. IL 60154 Tejef. 
.708) 562-8948 (vakare ir sa-
\aitga!iais). 

(sk) 
X P r i i m s i m e gyven t i p r i e 

še imos senyvo amžiau^ žmogų, 
r e i k a l i n g ą pri ž i ū r o s 
suteiksime atskirą kambarį, 
maistą ir pilną aptarnavimą. 
S k a m b i n t i (312) 434-3062. 

x T r a n s p a k s iunčia: v ideo , 
s t e r e o , s i uv in io , m e z g i m o 
m a š i n a s , v a i s t u s , m a i s t o 
s i u n t i n i u s , d ė v ė t u s r ū b u s , 
k a r g o . Visa kita. pagal pagei
davimą. T r a n s p a k , 2638 W. 69 
St.. Ch icago , IL 60629. tel . 
(312^ 436-7772. 

(sk> 

V A S A R I O 16 GEN. 
KONSULO PRIĖMIMAS 

Lietuvos gen. k n sulas Vaclo
vas Kleiza ir j< žmona Asta 
ta lkinami Chicagos lietuvių 
organizacijų komiteto, Vasario 
16 d. Nepriklaus- Tiybės šventės 
proga surengė Balzeko lietuvių 
kultūros muzu ius Gintaro 
salėje priėmimą. Susirinko apie 
300 svečių — vi?.iomenininkų, 
kunigų, laikraštis.nkų, advoka
tų, gydytojų, dn-.ugijų veikėjų. 
Visiems buvo surengtos šaunios 
vaišės su gaus:a;s skanumy
nais. Tarp svečių huvo matyti 
išeivijos latvių, ukrainiečių, 
čekų ir kitų taui bių atstovai. 

I kvietimus tęs iamai atsakė 
Belgijos, Portugalijos, Islan
dijos, B o l i v i j a . Barbados . 
Guyanos kon^uiai, tačiau tarp 
daugybės žmonių sunku buvo 
pastebėti, kurie tikrai buvo 
atvykę. 

St. Balzekc sūnaus žmona Si
gita Balzekienė pasveikino sve
čius, suglaustai supažindino su 
dienos prasme, pabrėžė Lietuvos 
veržimąsi į nepriklausomybe ir 
pakvietė žodį tar t i patį gen. 
konsulą. 

Gen. kons. V. Kleiza, išreiškęs 
padėką svečiams, pabrėžė 
reikalą lietuviams laisvės ko
voje padėti Jau daug pasiekta, 
bet dar daug reikia siekti iki 
visiškos nepriklausomybės. Tu
rime vilties, kad artimoj ateity 
Lietuva atsistos greta kitų 
nepriklausomu valstybių. 

Buvo perskaityti sen. Paul 
Simon ir gubernatoriaus J. 
Thompson sveikinimai. Svečiai 
turėjo progos susitikti su Nijole 
Sadūnaitė. bet ji greit išskubėjo 
\ jaunimo renginį. 

Surengti šią vakaronę kon
sului taikino komitetas — atei
tininkų atstovas J. Polikaitis 
rūpinosi svečiu sukvietimu ir 
priėmimu, akad. skautų atstovė 
D. Eidukiene - salės papuo
šimu, spaudos leidiniu, stalu J. 
Kerelienė — parūpino maistą, 
G. Deveikis lengvais gėrimais. 

Visam šiam pagrindimui komi- Burba, dr. K. Eringis. dr. A. 
tetui vadovavo B. Jasaitiene. Starkevičius. Pr. Povilaitis, M. 
Vėliau komitetas dar buvo pra- Valiukėnas. Komisijai vado-
p l ė s t a s , o k iekvienas pa- vauja inž. P. Narutis. 
grindinio komiteto narys dar 
pasikvietė talkininkų. Visas 
renginys buvo jaukus, gerai 
o rganizuotas , svečiai buvo 
patenkinti. Buvo atvykusių ir iš 
Lietuvos Chicagą pasiekusių 
svečių. 

Juoz . P r . 

VLIKO RYŠIAI SU 
LIETUVA 

Vliko komisija ryšiams su ok. 
Lietuva posėdžiavo Chicagoje 
vasario 14 d. Altos patalpose. 
Svarstymuose ypatingas dėme
sys buvo dabartinės okupuotos 
Lietuvos Aukščiausios tarybos 
pareiškimas, kad įstojimo į 
TSRS deklaracija, padaryta 
1940.VII.21, yra neteisėta ir 
kad TSRS 1940.VIII.3 įstaty
mas ,,Dėl Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos pri
ėmimo į Tarybų Socialistinių 
Respublikų Sąjungą" neteisėtas 
ir Lietuvos juridiškai nesaisto. 
Tą nutarimą pasirašo A. Bra
zauskas, dabartinis ok. Lietuvos 
Aukšč. tarybos prez. pirmi
ninkas ir L. Sabutis -- sekreto
rius. Šis pareiškimas yra svar
bus, kad jį padaro, nors ir kiti 
nuo Maskvos atsiskyrusios Lie
tuvos atstovai, bet paveldėtojai 
komunistu partijos, kuri prieš 
50 metų pakluso Maskvos už
planuot iems apgaulingiems 
užsimojimams. 

Pare i šk imas , padary tas 
dabar, prieš rinkimus, tarnau
ja ir tam. kad LKP laimėtų 
rinkimuose daugiau balsų. Bet 
visa tai tarnauja progresui t Lie
tuvos nepriklausomybę veržtis. 
Kartu parodo šiuo metu ypa
tingą lietuvių tautos vienybe 
nepriklausomos Lietuvos atkū 
rimui. 

Komisija apsvarstė gaires 
suderintam veržimuisi ir vie-
ninge-niam darbui visų veiks
nių. Posėdyje dalyvavo inž. K. 

np. 

TULPĖ MARQUETTE 
PARKE 

Apie ,.Tulpės" restoraną įsav 
Augaitiene) yra gražus aprašy
mas š.m. vasario mėn. „Chica
go" žurnalo restoranų skyriuje. 
Viso ten suminėti 166 resto
ranai atrinkti remiantis spe
cialių stebėtojų kritišku verti
nimu ne tik maisto patiekalų, 
bet ir patarnavimo bei aplinkos 
atmosferos atžvilgiais. Įdomu, 
kad orieš įtraukdami kurį resto
raną j šių rekomenduotinųjų 
sąrašą, stebėtojai anonimiškai 
lankosi net po keletą kartų ir 
tik po to nusprendžia, ar resto
ranas į sąrašą įtrauktinas ir ko-
kion kategorijon jis skirtinas. 

, ,Tulpė'" įver t in ta v iena 
žvaigždute, kas reiškia gerai. 
( Viena žvaigždute įvertintas ir 
populiarus vokiškas restoranas 
..Berghoff". esantis miesto cent
re ir dar visa eilė gerų resto
ranų). 

„Chicago" žurnale lietuviškai 
virtuvei atstovauja ..Tulpė", 
kuri pristatoma, kaip mažytė, 
vos 8 stalelių, švarutė valgykla, 
kur labai jaukioje atmosferoje 
yra pasiūlomas sveikas, stiprus, 
namuose gamintas maistas 
labai žemomis ka inomis ! 
Pirmiausia atnešama pintinėlė 
įvairios skanios duonos, o prie 
pietų ir vakarienės patiekalų 
gaunama namuose gamintų 
maistingų sriubų, salotų ir 
deserto, kavos ar arbatos. Kas 
dien galima pasirinkti 16 įvai
rių valgių, tarp jų daug tikru 
lietuviškų skanumynu, kaip ku
gelio, balandėlių, cepelinų, 
viščiuku, namuose gamintų deš
rų, sultingų kiaulienos kepsnių 
ir kt. Paaiškinama apie kai 
kuriuos lietuviškus skanumy 
nus. kaip kugelis ir cepelinai. 
Giriamos ir padavėjos, suku-

Ch, < aukst. lit mokyklo* mokiniai, suvaidinę mokyklos 40 m. istorija. Antroje eilėje kairėje 
mok- ) Eidukiene. pačioje dešinoje mokyt. R. .lautokiene iMeeuuarimo autorės r paruoSėjos. 

! filėj kairėje I-airr>a Pauliūtr ir trečias ii deSinės Karnli* Žukauskas - skaitytojai. 
" V. Jnuteko 

IS ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— A a. E leonora Strimaity-
tė-Mackevičienė staigiai mirė 
vasario 17 d. Weston, Ont. 
Nuliūdime liko duktė Violeta 
Rapečkienė su vyru. 

— Šv. Kazimiero parapi jos 
Montrealyje komitetą sudaro: 
pirmininkas Albertas Dasys, 
Petas Bunys, Antanas Mikala
jūnas, Petras Šukys, Antanas 
Zienka ir Jonas Zienka, jis bus 
ir salės vedėjas. 

— Shir ley Mi lakny tė , „Pa
vasario" choro narė , baigė 
McGill universitete kompiu
terių mokslą ir gavo tarnybą 
Ottawoje. 

— K a n a d o s l ie tuviu katali
kų c e n t r a s turės suvažiavimą 
kovo 10 d., šeštadienį, Toronto 
Prisikėlimo parapijos salėje. 
Paskutinis susir inkimas buvo 
1987 m. Anapilyje. Dalyvauja 
centro nariai, parapijų, misijų 
vadovai, vienuolynų vyresnieji, 
organizacijų atstovai ir kt. 
Šiemet bus dvidešimt metų nuo 
centro Kanadoje įkūrimo. 

— Lietuvių Bendruomenės 
Londono apylinkė sausio 11d. 
svarstė lituanistinės mokyklos 
klausimą. Dalyvavo apie 30 as
menų, švietimo vadovas Algir
das Vaičiūnas atvyko iš Toron
to. S u s i r i n k i m a s išr inko 
mokyklos tarybą: pirm. Rasa 
Lukoševičiūtė-Kurienė, sekr. 
Linas Naujokaitis, ižd. Dana 
Didžbalytė-Tierney, ūkvedys 
Jonas Naruševičius, kapelionas 
kun. Kazimieras Kaknevičius, 
nariai Dalia Andriulionytė-
Armstrong, Krist ina Jakubai-
įenė, Gražina Petrauskienė. 
Mokykla tur i 20 mokinių. 

— „Pašva i s t ė s " choras , va
dovaujamas muz. Ritos Abro
maitytės Vilienės, kviečia įsi
jungti naujus choristus ir choris
tes, ypač reikia jaunų balsų. 
Reikia papildyti sopranų grupę. 

— Mar ta i r R i č a r d a s Vana
gaičiai prieš 50 metų sukūrė 
še imą S l a b a d u o s e , Šakių 
apskri tyje, o d a b a r šventė 
jubiliejų dukters ir žento E. ir T. 
Kern namuose Calgary. Alb. 
Apie juos kalbėjo išsamiau adv. 
J . Smith. nupasakojęs visą 
gyvenimą. Sukaktuvin inka i 
nuo rusų pasitraukė į Vokietiją, 
o pavojui gresiant persikėlė į 
Daniją, vėliau atvyko į Kanadą 
pas pusbrolį. Darbuojasi ir lie
tuvių tarpe, ypač M Vanagai-
tienė Calgario moterų draugijo
je veikdama ir net pirmininkau
dama. 

— „Tėviškės ž ibur ia i" ba
landžio 21 d. rengia metinį balių 
Anapilio salėje. Bus įvairių 
pramogų, laimėjimų, šokiai. 
Baliaus tikslas — palaikyti 
lietuvišką spaudą ,,Tėviškės ži
burius". 

— O t t a w o s Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė turėjo susi
rinkimą, apsvarstė einamuosius 
reikalus ir išsirinko nauja 
valdyba: Juozą Paulaitį. Joną 
Petrėną ir Juozą Kručą. 

— P e t r a s i r G r a s ė Pet rėnai 
Sudbury atšventė svo vedybų 50 
metų sukaktį. Jie išaugino ir iš
mokslino vaikus Petrą, Rūtą ir 
Terese. 

— A. a. Leonas Narkevi
čius, apie 76 metų amžiaus, 
mirė Londone. Ont., lapkričio 25 
d. Palaidotas vietos kapinėse. 

riančios malonią, draugišką 
atmosferą. 

Malou pažymėti, kad ..Tulpė" 
jau eilę metų ta ip gražiai 
aprašoma šiame žurnale ir vis 
išsilaiko rekomenduotinų resto
ranu sąraše. 

- AKS. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


