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Sąjūdis laimėjo rinkimus 
Lietuviai balsavo už nepriklausomybę, 

bet ne už partijas 
Vilnius . Neoficialiais duome- kandidatai. Komunistų sąraše 

nimis, Lietuvos Persitvarkymo laimėjo pirmasis sekretorius ir 
Sąjūdžio kandidatai laimėjo Prezidiumo pirmininkas Algir-
daugumą visoje Lietuvoje praė- d a s Brazauskas, kuris gruodžio 
jusio šeštadienio rinkimuose j mėnesį pasipriešino Gorbačio-

•r,.; ; , . fVM-TY->a1iai a t s i s a k ė M a s k -

" • 

vui ir formaliai atsisakė Mask
vos kontrolės. 

L a n d s b e r g i s i š r ink tas 
Pranešama, jog rinkimuose 

dalyvavo 75.5% žmonių. Tai yra 
labai didelis procentas gyvento
jų. Maždaug iš 3.8 milijonų žmo
nių galėjo balsuoti 2.56 milijo
nai. Iš viso rinkimuose dalyva
vo 473 kandidatai, o išrinkti 
reikėjo 141. Daugel apylinkių 
turėjo t r is ar daugiau kandida
tų. Tik 7 ar 8 Sąjūdžio kandida
tai neturėjo oponentų. Nežiūrint 
koks bus galutinis parlamento 
sąstatas, yra labai aišku, jog bus 
einama prie nepriklausomybės. 
Vytautas Landsbergis lengvai 
laimėjo rinkimus. Jj užsienio 
žurnalistai prieš vidurnaktį 
sveikino Sąjūdžio įstaigoje, taip 
pat ir kiti žmonės. Jis sakėsi 
esąs laimingas. Landsbergis 
balsavo Vilniuje kažkokioje 

tų, Sąjūdžio kandidatai laimėjo gimnazijoje. „Ši diena yra riba 
73 vietas, o kiti kandidatai 16 t a r P prae i t ies ir a te i t i es" , 
vietų. Oficialūs duomenys, ma- kalbėjo jis dar prieš balsuoda-
noma. bus paskelbti rytoj. Sąjū- mas. 
džio žiniomis. 34 vietos buvo ne T i k v i e n a Lietuvoje grupė 
išspręstos, nes ten nė vienas žmonių, kurie priešinasi pilnai 
kandidatas nesurinko daugiau nepriklausomybei yra senieji ir 
kaip 50% balsų. Jų antriniai griežtieji komunistai, dabar jau 
r i n k i m a i bus kovo 10 d. Sovietų Komunistų partija Lie 

naująjį parlamentą 
Rimkimų pagrindinė tema bu

vo atsiskyrimas nuo Sovietų Są
jungos. Lietuvos gyventojai 
turėjo išrinkti 141 asmenį į par
lamentą. Pirmą kartą buvo dau
giapartiniai rinkimai ir Sąjū
džio vadovaujančių žmonių tei
gimu, parlamentas nebebus do
minuojamas komunistų. Dauge
lio užsienio žurnalistų ir kai 
kurių diplomatų manymu, vie
nas iš pirmųjų naujojo parla
mento ak tų bus Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimas. Są
jūdžio didžiausi varžovai yra re
formuota Komunistų partija, 
kuri , kad laimėtų rinkimuose, 
taip pat pasisakė už nepriklau
somybe. 

Sąjūdžio kand ida ta i 
Sąjūdis telefonu sužinojo bal

savimo rezultatus iš vietinių ko
misijų. Iš 123 suskaičiuotų vie 

Nikaragvoje laimėjo 
laisvės kovotojai 

ContraI džlaualasl Vlel«tos pergale 

Pavergtos Lietuvos gyventojai balsuoja Vilniuje praėjusį sekmadienį. Šią nuotrauka pasaulyje 
paskleidė keturios didžiosios pasaulio žinių agentūros, pažymėdamos, kad pirma kartą Sovietų 
valdomame krašte, Lietuvoje, rinkimuose galėjo dalyvauti ir ne Komunistu partijos kandidatai. 

Tarpininkavimas tebevyksta 

Persitvarkę komunistai laimėjo 
27 vietas daugiau, bet 17 iš jų 
buvo Sąjūdžio remiami. Mask
vos komunistai, kurie priešinasi 
Lietuvos nepriklausomybei, lai
mėjo t ik 4 vietas. Du nepriklau
somi nė jokiai organizacijai 
laimėjo be Sąjūdžio rėmimo. 

Sąjūdis visame Lietuvos kraš
te rėmė 30 komunistų kandida
tų, ta ip pat kaip ir kitų partijų 
kandidatus. Iš tų 73 paskelbtų
jų laimėjusių. 17 yra reformuoti 
komunistai, 8 socialdemokratai. 
3 Žaliųjų partijos, 2 krikščionys 
demokratai ir 43 nepriklausomi 

Ieškojimai ir įspėjimai 
Šiaul ia i . — Šiaulių Vidaus 

reikalų skyriaus viršininkui. 
nuorašas Šiaulių prokurorui. 
(Vertimas iš rusų kalbos.) 

Šaukiamasis Šidlauskas Artū
ras, Juozo, gimęs 1967 m., gyv. 
Šiauliuose, Vytauto 56-7 be pa
stovios darbo vietos piktybiškai 
vengia šaukimo į TSRS ginkluo
tąsias pajėgas, neatvyksta pagal 
šaukimą i miesto komisariatą. 
Prašau Vidaus reikalų skyr. vir
šininką pulkininką Vaitiekūną 
sutinkamai su TSRS Baudžia
mojo kodekso 94-tuoju straips
niu ir visuotinės karinės prievo
lės organizuoti paiešką nurody
to įs tatymo pažeidėjo ir jį 
suradus praktiškai padėti pri 
statyti į Šiaulių miesto karinį 
komisariatą. Prašome prokuro
rą Mirną perspėti pažeidėją dėl 
baudžiamosios atsakomybės 
neatvykus \ karinį komisariatą. 
Pilieti Eimutį, Juozą,įspėju. kad 
Jūsų sūnus vengia karinio šau 
kimo, prašau tarpininkauti; 
priešingai jis bus patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn su 
t inkamai su LTSR BK 79 str. 

Pasirašė Šiaulių miesto kari
nis komisaras Glizba. sausio 11 
d. 

Analogiškus raginimus Nr. 
2-110 gavo Šneideris Audrius ir 
Gribinskas Vidmantas. 

tuvoje, tai rusai. Jų esama maž
daug 300,000. 

Bijomasi Sovietų b l o k a d o s 
..Chicago Tribūne" korespon

dento žiniomis, 34 vietos liko ne
išspręstos. Jo pranešimu. Sąjū
dis rėmė 142 kandidatus, įskai
tant 18 žmonių iš ne komunis
tinių partijų. 94 nepriklausan
čius jokiai partijai ir 30 refor
muotų komunistų. Bet B. Scho-
dolskis mini. kad perbalsavimas 
vyks t ik šešiems kandidatams. 
Nuo pat Gorbačiovo reformų pa-
skelbimo pradžios, Lietuva 
rėmė jo persitvarkymo progra
mą. Manoma, jog jis nesitikėjo, 
kad Pabaltijo klausimai bus pa
saulio dėmesyje ir tos tautos rei
kalaus savo turėtos nepriklau
somybės. Brazauskas jam kalbė
jęs, jog nepriklausomybę esą ga
lima labai greitai paskelbti, bet 
kas bus po to". Dažnas mano, 
kad viskas savaime išsiris ir 
Vakarai atneš rojų į mūsų kraš
tą. Bet nė vienas kraštas to 
nepažadėjo". Reikės dar daug 
pasitarimų ir sutarčių sudary
mo, kad nebūtų nu t rauk tas 
energijos tiekimas. 

Ryga. (SIA) — Rygos Liaudies 
Fronto atstovai pranešė telefo
nu, kad vasario 4 d. Baltijos 
Taryba gavo du Azerbaidžano 
Liaudies Fronto valdybos pa
reiškimus. Pirmajame pareiški
me teigiama, kad žinia apie 
Fronto ginkluotas provokacijas 
Chanlaro rajone — melas, nes 
Chanlaro rajone iš vis neveikia 
koviniai būriai. Antrajame pa
reiškime Fronto valdyba prane
ša, kad nuo šiol AzLF-to įve
dama ypatingoji padėtis, perei
nama prie demokratinio centra
lizmo principų AzLF vadovybė
je. Taip pat pareiškiama, kad 
valdyba lieka ištikima Rygos 
komunikato sąlygoms, nors res
publikos valdančiuose organuo
se pastebima tendencija trukdy
ti normalų politinių konsultaci
jų darbą. 

Tą pačia dieną Baltijos Tary
ba gavo ir Armėnijos Nacionali
nio Judėjimo (ANJ) nario, TSRS i 
Liaudies deputato Ašoto Manu-
čariano pareiškimą, kuriame 
sakoma, kad ANJ grįš prie poli
tinių konsultacijų tik tada, kai 
bus aiški padėtis Chanlaro rajo
ne. 

Baltijos T a r y b o s 
a t s a k y m a s 

Pasak Rygos Liaudies Fronto 
atstovų, Baltijos Taryba išsiun
tė atsakomąjį pareiškimą AzLF 
ir ANJ valdyboms, kuriame 
konstatuoja, kad gauta infor

macija iš Armėnijos be; Azerbai
džano — prieštaringa. ..kas rodo, 
kad padėtis šiame regione sudė
tinga". Baltijos Tar>ha mano, 
kad būtina užmegzt: ryšį tarp 
AzLF ir ANJ vadovybių, taip 
pat pasiruošusi dirbu tarpinin
kavimo kcmi8ijojt« 

Baltijos Taryha siūlo ANJ-ui 
po Chanlaro įvykių, išsiaiškini
mo grįžti prie politinių konsul
tacijų, o AzLF valdybai — padėti 
kuo greičiau normalizuoti pa
dėtį šiame rajone. 

Po pareiškimu pasirašė Esti
jos bei Latvijos Li audies Frontų 
ir Lietuvos Pers:: \ arkymo Sąjū
džio vadovai. 

Protestas sovietų 
ministeriui 

Vilnius, vasaru 21 d. — TSRS 
Užsienio reikalų ministrui drg. 
E. A. Ševarnadz. pasiuntė de
putatai šį raštą 

Reiškiame kategorišką protes
tą prieš nepagri-* i atsisakymą 
išduoti grupei JA kongresme-
nų vizas atvykti Lietuvą, ku
riuos kvietė visu- meninis judė 

kymą „Sąjū 
dienį mus in-
sekretoriatas 
vedėjas E. L. 
nio Reikalų 

Europos. JAV ir Japonijos žinių agentūros išsiuntinėjo Šias dvi nuotraukas, 
pridėdamos viena paraSą, kad Algirdas Brazauskas , kairėje, 
nepriklausomos Komunistų partijos vadas Lietuvoje, ir Vytautas Lands
bergis, dešinėje, tautinio lietuvių Sąjūdžio vadas, laimėjo Šeštadienio 
rinkimus. 

jimas už persitv 
dis". Apie tai an' 
formavo TSRS A 
(užsienio reikai 
Kuzminas), Už: 
Ministerija (kons-latų valdybos 
patarėjas A. N. I .ebedevas), Lie
tuvos Užsienio R kalų Ministe
rija. Taip pat d: c. Lebedevas. 
siekiant išsiaišk nti vizų sulai
kymo klausima nukreipė mus 
pas drg. Kuzmi' i, o drg. Kuz
minas — į TSRS RM konsula
tų valdybą, pa- iškęs, Je igu 
JAV kongresm įai lankyda
miesi Lietuvoj tik si neoficialiai 
stebėti rinkim- rocedūrą, tai 
jiems šitai nep* ks" Apie de 
mokratinių TSR- URM bendra 
vimo teisių pa dimą ir apie 
atsisakymą išd ti vizas buvo 
informuotas t > pat LTSR 
Aukščiausiosio "arybos prezi
diumo pirmmir K S A. Brazaus
kas. 

Reikalaujam* -ubiai išspręs
ti vizų išdavi m <AV kongres-
nenams ir lydm ms juos asme 
nims klausima 

Pasirašė Ant r.aa Buračas ir 
Juozas Olekas. T>RS AT nariai 
iš Lietuvos. 

PAVERGOTOJE 
LIETUVOJE 

— „Chicago T r i b ū n e " ko
respondentas Vincent Schodols-
ki iš Maskvos biuro, kuris buvo 
šiuo metu Lietuvoje, rašo, kad, 
kai Komunistų partija atsisky
rė nuo Kremliaus ir tapo Lietu
vos Komunistų partija, jos popu
liarumas pakilo iš 16% iki 73% 

— Naujasis Lietuvos Komu
nistų partijos ideologas Neris 
Germanas, kuris buvo partijos 
kandidatas praėjusio šeštadie
nio rinkimuose į Aukščiausiąją 
tarybą, pasakė užsienio žurna
listams, kad ..Lietuvos Komu
nistų partija nebijo būti opozi
cijoje". 

— Promaskvinė komunistų 
partija rinkimuose išstatė 78 
kandidatus, o Lietuvos Komu
nistų partija 205. Iš 200.000 
komunistų Lietuvoje, maždaug 
20,000 palaiko maskvinę par 
tiją. 

— „Li thuanian Review" , 
naujai pradėtas laikraštis anglų 
kalboje Vilniuje, rašo pasikalbė
jime su redakcija, jog dabartinis 
partijos vadas ir Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas pa
sakęs, kad nepriklausomybės 
procesas bus ilgas, net jei ir bus 
paskelbta nepriklausomybės de
klaracija. Reikia turėti minty
je, kad ..partijos ateina ir nuei
na, o Lietuva palieka". 

— „The L i t h u a n i a n Re-
view", anglų kalba leidžiamas 
laikraštis. Lietuvoje pasirodė 
vasario 15 d. Bus leidžiamas 
kas dvi savaites Vilniuje, bend 
radarbiaujant su „Atgimimu" ir 
„Gimtuoju kraštu". Vyriausia 
redaktorė Carla Gruodis, o vy
resnieji redaktoriai Darius Čup-
linskas ir Edward Tuskenis. 
Bendradarbiai - Danutė Pet 
rulis. Daina Kalendra, Audrius 
Siaurusevičius. Rūta Virkutis ir 
Birute Vyšniauskas 

M a n a g v a . įvairių t au tų ste
bėtojai, kurių Nikaragvoje buvo 
beveik 3,000, su t inku , kad 
rinkimai praėjusį sekmadienį 
buvo gerai pravesti ir dalyvavo 
balsavime labai daug žmonių. 

Kai kurie politikai sako, kad 
tai buvo dar vienas egzodas iš 
Sovietų Sąjungos bloko į demo
kratiją. Dešimties metų sandi-
nistų valdžia buvo baigta sek
madienį. Buvo kai kur bandoma 
sukelti riaušes, bet jos buvo tuoj 
sustabdytos net pačių balsuoto
jų. Buvęs prezidentas J immy 
Carter pasakė, kad nuotaika 
buvo labai šventiška visoje Ni
karagvoje. Prez. G. Bushas. dar 
r inkimams nepasibaigus, pa
reiškė, jog Nikaragvoje situaci
ja gerėja ir bus galima pradėti 
normalius ryšius, nežiūrint kad 
ir Ortega juos laimėtų, nes 
vyksta demokratiniai rinkimą' 

Sekmadienio vakare Sandi-
nistai skelbė savo laimėjimą, ir 
kad Daniel Ortega bus išrir.k-

— Vilniuje minint Vasario 
16-sios šventę kalbėjo Lietuvos 
Ateitininkų federacijos pirm. 
prof Arvydas Žygas, filosofas 
Arvydas Juozaitis, viešnia iš 
New Yorko Gintė Damušyte, 
moksleivis Jonas Akelis, moky 
toja Laima Abraityte, Berlyno 
sieną nugriovusių vokiečių at
stovas, Gruzijos atstovas. Plevė
savo ne tik trispalvės, bet ir 
latvių ir estų vėliavos Katedros 
aikštėje ir Šventaragio slėnyje. 

Vizas išdavė po 
rinkimų 

W a s h i n g t o n a s . Nuo pat tre
čiadienio iki šeštadienio praėju
sią savaitę kongresmenų dele
gacija laukė vizų įvažiuoti į Lie 
tuvą Vakarų Berlyne, praneša 
kongr. Durbino įstaiga iš sosti
nės. Pagaliau jiems šeštadienį 
vizos buvo išduotos. J ie buvo 
Sąjūdžio pakviesti - Richard 
Durbin. John Miller. Chris top- , 
jer Cox ir Bill Sarpalius. JUos 
paskyrė JAV Atstovų rūmų 
speakeris Thomas Foley, kr.d 
Lietuvoje stebėtų r inkimus. So
vietai sakė, kad pakvietimo 
j iems nėra iš vyriausybė-;, todėl 
j i ems vizos ir neduodamos, o 
ypač dar ir dėl to, kad jie nori 
stebėti rinkimus. Vizos buvo iš
duotos vykti tik po rinkimų die
nos, pranešė Melissa Batty, 
kongresmeno įstaigos vedėja 
Washingtone. Durbinas atvyko 
į Lietuvą sekmadienio vakare ir 
čia jam leista būti 24 valandas 
J i s aplankys kelias vietas, jų 
tarpe ir Jurbarką, savo motinos 
gimtine. 

Antriniai balsavimai 
Viln ius . <AP) — Lietuvos rin

kimuose aiškus laimėjimas yra 
90 asmenų į naująjį parla
mentą. Iš jų Sąjūdis laimėjo 72 
vietas. Kiti 51 kandidatas turės 
da r antruosius r inkimus kovo 
10 d., nes jie nesurinko reikalin
gos 50% balsų daugumos. Šie 
balsavimai parodė, jog daugpar-
tinėje sistemoje iš 10 komunistų 
kandidatų laimėjo tik 1, o 9 pra
laimėjo. Sąjūdžio kandidatai pa
pildomuose rinkimuose taip pat 
dar tikisi laimėti daugiau vietų 
Tačiau Sąjūdis j au ir dabar 
kontroliuos būsimąjį naująjį 
parlamentą. ..Mes prisitaikoma 
prie normalaus Vakarų parla 
mentarinio proceso ir daugpart: 
nės sistemos", kalbėjo Sąjūdžio 
pirm. Vytautas Landsberg is 
labai lengvai laimėjęs rinkimus. 
J i s nepaneigė rolės nepriklaus -
miems komunistams būsinvjoje 
koalicinėje Lietuvos vyriausybė
je , kurią išrinks naujasis par
lamentas . 

tas. Tą pačią naktį ir opozicija 
pranešė, jog jų kandidatė Viole
ta Chamorro laimi rinkimus. J i 
buvo 14 kos partijų kandidatė ir 
už ją jau ankst i sekmadienį pa
sisakė dauguma Nikaragvos 
kaimo žmonių. 

Pirmadienio rytą buvo pa
skelbta, kad laimėjo JAV remia
ma Violeta Chamorro nužudy
tojo Pedro Chamorro žmona, 
perėmusi po jo nužudymo leisti 
vienintelį tada, kad ir sandinis-
tų cenzūruojamą, la ikraš t į . 
Rinkimų ryta ji ant savo vyro 
kapo padėjo gėlių ir pasimeldė. 
Kai jos laimėjimas maždaug 
54% buvo praneštas, tai contras 
kariai sukėlė džiaugsmo ovaci
jas savo bazėse Hondūre. Lais
vės kovotojai, kuriuos Amerika 
rėmė. sako. kad civiliniame 
kare žuvo daugiau kaip 30,000 
N i k a r a g v o s piliečių. Paga l 
Nikaragvos įstatymą, kiekvie
nos partijos kandidatai į prezi
dento ir viceprezidento postą 

. yra renkami kartu ant vienos 
kortelės ir kas surenka daugiau 
balsų, t a s laimi. 

Val iausiomis žiniomis, V. 
Chamorro laimėjo 54.3% balsų 
dauguma. D. Ortega pasakė su
t inkąs sU tuo faktu. 

Krikščionių 
demokratų 

konsultacija 
* Vi ln ius , SIA - Vasario 17-18 
dienomis Vilniuje įvyko Krikš
čionišku demokratinių judėjimų 
konsultacinė konferencija. Joje 
dalyvavę Latvijos, Estijos ir 
Gruzijos krikščionių demokratų 
partijos, Gruzijos tautinės parti
jos, Ukrainos krikščionių"" de
mokratų fronto, bei Lietuvos 
krikščionių demokratų sąjungos 
įgaliotieji atstovai priėmė tris 
rezoliucijas. 

Pirmoje rezoliucijoje skelbia
ma, jog griūnant totalitarinei 
sistemai, jos nuolaužose atgy
janti krikščioniška demokratija 
turi geras pe rspektyvas. Antro
joje rezoliucijoje pabrėžiama, jog 
esant Lietuvoje okupacinei ka
riuomenei, rinkimuose j Lietu
vos TSR Aukščiausiąją Tarybą 
išrinkti deputatai negali tapti 
tautos valios reiškėjais. Trečio
je rezoliucijoje smerkiami sau
sio 19 d. tarybines armijos 
įvykdyta karinė agresija į Azer
baidžaną, reikalaujama nedel
siant išlaisvinti neteisėtai suim
tus šios respublikos patriotus, 
r a g i n a m a visus konf l ik tus 
spręsti tik parlamentiniu keliu 
ir taikiomis priemonėmis. 

Kita krikščioniškų demokra
t inių judėjimų konsultacinę 
konferenciją numatyta sureng 
t i balandžio 21 22 dienomis 
Lvove 

KALENDORIUS 

Vasa r io 27 d.: Gabrielius. Aš
mantas . Fortūnatas. Ginvilas, 
Skirmantė . 

Vasa r io 28 d.: Pelenų diena. 
Rufinas, Romantas, Asvaldas, 
Šile, Žygimantas, Alma. Anto 
ruj \. V i lga rdas . 

— Lie tuvos Persi tvarkymo 
Sąjūdis rinkimuose palaikė 142 
kandidatus 

O R A S CHICAGOJK 

Saulė teka 6:31, leidžiasi 5:37. 
Temperatūra diena 31 !., nak

tį 16 1. 



DRAUGAS, antradienis, 1990 ui. vasario men. 27 d. 

KELIAS Į SVEIKATA 
NESIRGTI IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago, UI. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ATBUDIMAS IS 
MEDICINIŠKO MIEGO 

Gana, oi gana tūliems lietu
viams iki vidurvasario medi 
ciniškais lokiais snausti: jau 
pats laikas, net gerokai pavėluo
tas, stoti akistaton su širdies ir 
smegenų sklerozes giltine ir jos 
dalgi atšipinti, sukontroliuojant 
pakelty kraujospūdį! 

\ perankstyvos mirties 
išvengimą raginimas 

Pats laikas yra mums savame 
viduje tvarkytis — savomis 
asmenybėmis normalėti ir be at 
vangos šviestis. Kito kelio Į 
geresni ir sveikesnį gyvenimų 
niekas mums negali parodyti, 
nes kito kelio nėra ir negali 
būti. Tik savame viduje susi
tvarkęs pajėgia savintis dabar
tinio mokslo pagrindus ir tuomi 
gerinti ne tik savo sveikata, bet 
ir iš viso savo, savos šeimos ir 
tautos gyvenimą. 

Ne tvarka viduje, nė r 
geroves išorėje 

Štai tų dvejų gėrybių — ap-
švietos ir vidinės tvarkos — 
stokojanti mūsiškė. Jos kraujo
spūdis — 180/110 (norma — 
140/90) artina jai rimtų pavojų 
su tokiu kraujospūdžiu ji sėdi 
ant laikines bombos. Ja i gresia 
širdies ataka ar smegenų susir
gimas, iššaukiąs paralyžių — 
stioką. Ji nesigydanti, regulia
riai kraujospūdžio nesitikri 
nanti ir dabar klausianti, kas 
jai daryti. Taip, deja, daugelis 
mūsiškių e lgias i . Gal i tu 
tokiems jiems Jono Auksabur
nio kalba byloti. J iems tai bus 
žirnių j sieną metimas. Šioji 
irgi nieko nenorinti girdėti apie 
nesisvaiginimą '.,kad darosi 
-magu išgėrus"); apie nepersi-
valgymą, nes nutukus („kad gar 
du, kur čia, žmogus, gali iškęs 
ti, kai delikatesų krautuvės lūž
ta nuo skanumynų"); apie drus
kos nevartojimą („kad nė į 
burną negaliu paimti bedruskio 
kąsnio",'; apie pasivaikščiojimą 
(„kad kojas sunkiai paveiku"), 
apie nesinervinimą(„kur čia iš
kęsi, k-ii kaimynė jau su trečiu 
daužosi, o aš ne vieno neprisi-
vilioju" (ir apie reguliarų krau-
jospu/io patikrinimą (..kas čia 
užsiims su tuo nieku, kol aš 
palygint gerai jaučiuosi"). 

Tai toks yra daugelio mū
siškių mediciniškas vidus: tik 
pasižiūrėkime į save kiekvienas 
ir atpažinsime save daugiau ar 
mažiau į šią lietuvę panašūs 
esą. Ir blogiausia, kad pasiten-
kiname, gulėdami tokioje me
diciniškoje baloje. O savu pavyz
džiu nuteikiame savus vaikas 
taip elgtis ir ta mediciniška 
blogybė tęsiasi ir jos galo 
nematyt. 

A t b u n d a j i e — n e s n a u s k i m e 
ir m e s 

Dabar ir gamtai ir paverg
tiems žmonėms atbundant, ir 
mes negaiime ilgiau mediciniš
kais lokiais snausti: kiekvie
nam mūsų privalu būti sveiku 
ir šviesi"'. Todėl visi nusiteiki
me ir dii I >kime, padėdami ne tik 
sau, bet m k i t am tokiu gėriu 
pasidabinti. 

Dar į vieną nešvarią me
diciniška ker tę pažiūrėkime. 
Minėtai moteriškei patarus imti 

Čia ir pras ideda l ie tuvio 
vargas 

Su vaistais ir prasideda pa
ciento vargas: nors vaistai gali 
sumažinti kraujospūdį, prak
tika pamio. kad tik kas penktas 
toks ligor.is ima gydytojo jam 
prirašytu- vaistus kaip reikiant. 
O keturi iš penkių visai tų vais
tų reikiamai nenaudoja. Dėl to 
jie ir skundžiasi, kad jiems vais
tai nepadeda. 

Taip jau ir esti, kad tokie ne
klaužados tik kartais tuos vais
tus ima. Kitas užsimiršta, tre
čias nutaria, kad nereikia jų 
kasdien i>r.ti kaip daktaras pa-

kos elgsenos: laukti geresnio t a r ė K e t v i r t a s šalinasi nuo tų 
rytojaus be vargo, be pasiauko- v a i s t ų *y ,ų s u k e l t o dažnesnio 
jimo. Gana šiandien gomurį š l a p i m m o ^ apS į e įdamas be to 
vngyti svaigalais, riebalais, v a i s t o > n e s j a m s u n k u n a k t į 
sa ldumynais , o rytdieną keltis iš šilto guolio. O kitas filo-
amžinai akis užmerkti. sofuoja, kad jei ne skauda , 

Turime pagaliau liautis Žilę n e r e i k i a gydytis. Toks per apsi
galvoję t u r ė d a m i . xojosna l e i d i m ą s i : s į i aukia ilgalaikio 
velnią Kviestis. Kiekvienas pn- v a r g o m D a k e l t o kraujospūdžio 
valome tapti švyturiu sau ir vi- s u k e l t ų komplikacijų, 
šiems klystantiems mediciniš- T a i p n p a n a š i a i elgi^į ištisaL 
kuose, lietuviškuose ir reli- litanija apsiieįdėlių. Jie visi neri 
giskuose laukuose. Tik Kai tokie b u t i s v e i k : b e t ̂ ^ s v e į k a t o s 
paklydėliai sugrįš j savo sveika- pasiekimu: nenori nė plauko pa-

jo mes tai j puzdi us virstame, 
kada nusiteikiame vien gomu
riui tarnauti, vien linksmy
bėmis misti, vien per skruostų 
dažymą per amžius jaunais 
l ik t i . Tik žvi lgterėkime į 
kepyklų wtrinas ir mes ten 
seiles varvinsime, matydami 
skaniausias, saldžiausias, o šir 
džiai ir smegenines pavojingiau
sias gėrybes. 

Už tai mes visi atlikime svar
biausius darbus pirmiausia: pri-
siverskime leguliariai tikrintis 
kraujospūdį. Gana mums to 
savų širdžių ir smegenų sirg-
dinimo. Gera mums tos vaikiš-

vaistąDy,;zide, kuris sumažintų t o s pastogę, tada tik bus joje judinti. TOKIO dalyko nėra gyve-
pavojingai didelį kraujospūdį, ji 
atisakė ji imti, nes turinti kele
riopus nusipirkusi, bet jų nevar
tojanti, nes galvos sukimu besi
skundžianti . Matot, kad ji tuo 
rodo ne t ik vidurinę menkystę, 
bet ir medicinišką tamsą. Tokiai 
n e s u p r a n t a m i hypertensijos 
gydyme pagrindiniai dalykai: 
kraujospūdžio t ikr in imas ir 
reikale vaistų ėmimas, noras 
jokių nusiskundimų pradžioje 
dar ir neturėtum. Jai mediciniš
ka auš r a dar yra gerokai už 
kalnų. 

O gai la , labai gaila, kad 
mūsiškiai apsileidžia rimtos ne
gerovės reikiamame tvarkyme. 
Jie t ik tada mėgina hiper-
tensiją tvarkyt i , kai per ją 
sulaukia rimtų komplikacijų. O 
kaip t ik tokių komplikacijų 
i š v e n g i m a s per t e i s i ngą 
pakelto kraujospūdžio kont
roliavimą ir yra pats svarbiau
sias šios negerovės tvarkymas. 
Mat, kai per apsileidimą prisi
a r t i n a komplikaci jos , t ada 
nepalyginamai sunkesnis yra 
bet koks mėginimas tvarkytis : 
kailais jis nesėkmingas, o nere
tai n e t a n k s t y v a m i r t i m i 
pasibaigia. 

Todėl nekrėskime juokų su 
pakelto kraujospūdžio tvarky
mu. Tučtuojau už vartų išmes
kime druską, tinginystę, persi
valgymą, taukų per barzdą var-
vinirną ir rūkymą su girtavimu 
ir į tokius niekus nė neatsi-
grįžkime. Neklausykime, ką 
mažai į paciento gerovę krei
piantieji amerikiečiai saviems 
visokeriopiems lepūnams pa
taria: siūlo tik sumažinti savo 
partneriu skaičių ištvirkavime 
(apie paliovimą ištvirkauti, tą 
svarbiausią reikalą — nė žo
džio); pa ta r ia jie saugų inty
mumą (kai tokio visai nėra>: pa
taria tik -umažinti girtavimą, 
rūkymą. t :ynių valgymą, kavos 
gėrimą (kada reikia nuo tokių 
blogybių bėgant net į mėnulį 
keltis). 

Nepamirškime Maironio pata
rimo nebijoti vargo kieto, nes be 

jauku, gera ir ramu 

Pakelto kraujospūdžio 
reguliarus t ikr in imas 

nime. Be darbo ką nors gero 
pasiekti rr.egina t ik nesubren
dęs, nors :r pražilęs, bet vis dar 
vaiku likę- asmuo. Tokie neima 
vaistų nuj hipertensijos, nes 

Reguliarus kraujo spaudime pradžioje rukios ligos jie nieko 
tikrinimas (pas tam darbui pasi- blogo nejaučia, todėl mano, kad 
ruošusį asmenį) yra viena ir vie nereikia ir gydytis, 
nintele priemonė sužinoti, m Antra priežastis, kodėl j ie 
turi hipertensiją, jos eigą ir apsileidžia vaistų ėmime, yra tų 
sekti gydymą. Inteligentiški pa- p a č i ų v a i s t ų s u ke l t a s laikinas 

negerumas — „side effect". 
Nekopūstgalvis lietuvis tur i 

cientai gan buu įsmoKyti patys 
savo kraujospūdį matuoti ir tue 
būdu sumažinti mediciniškas 
išlaidas. Atsargiai su bankuose, 
krautuvėse ir panašiose vietose 
atliekamu tokiu patarnavimu. 
Kai tai daroma skubiai, be 
reikiamos ramybės ir pacientui 
nepasilsejus, toks matavimas 
gali būti netikslus, pacientą be 

cicsnio blogio. Todėl niekada ne-
geiskime trumpo malonumo, 
kuris sukelia ilgalaikį gailest}. 

Jei nori, kad kumpis nukris
tų, reikia mest dešrą — tokiais 
atvejais lietuviai pakalba. Pa
keltas kraujospūdis yra viso 
žmogaus amžiaus liga. Tai ne 
sloga. Tokia negerovė vystosi 
pamažu , n e j u n t a m a i , bet 
žmogų, ant tokios laikrodinės 
bombos sėdintį, žudo tikrai, jei 
reikiamai su hipertensiją nesi-
tvarko. 

Todėl dabar kiekvienas lie
tuvis turi ant savo kaktos savu 
krauju užsirašyti tiesą; jei 
nenori sulaukti ankstyvos šir
dies atakos ar paralyžiaus — 
stroko, turi imti vaistus per visą 
savo gyvenimą ir atlikti jau čia 
nurodytus priedui dar ir sep-
tyneriopus darbus: nevalgyti 
taukų ir cholesterolio, nerūkyti, 
negirtauti, nevartoti druskos, 
darbuotis, nesinervinti ir regu
liariai t ikrintis kraujospūdį. 

Medic in i škos sąžinės 
p e r k r a t y m a s 

Persikratykime kiekvienas 
dabar savo medicinišką sąžinę 
ir turėsime prisipažinti, kad 
daug, oi daug, dar esame apsilei
dę minėtų mediciniškų darbų 
atlikime: mes vis dar sėdime ant 
laikinės bombos, kuri mus dar 
jaunus susprogdina. Gana, oi 
gana, mums tokio lietuviams 
tikrą gėdą darančio ir mums vi
siems kenkiančio darbo. Visi iki 
vienam dabar ryžkimės savais 
nusiteikimais žmoniškesniais 
tapti. Tada būsime pajėgesni 
vykdyti mediciniškus nurody-

suprasti, Kad nuo pakelto krau- mus. Taip elgdamiesi vysime 
jospūdžio vaistus reikia imti pei 
visą savo gyvenimą, nežiūrint jų 
sukelto mažo negerumo. Vaistai 
nėra saldainiai. Kiekvienas jų 
kuriam itars laikui suteikia šio 
to nepage;daujamo. Bet tai ir 

hipertensijos giltinę už jūrių 
marių. 

I švada . Tik at l iekant ar atli
kus minėtus septyneriopus dar
bus, gali prisieiti dar ir vaistus 
imti nuolat, iki mūsų amžiaus 
galo, o ne vien su tablete tik 
žaisti. Toks elgesys — tai tikras 
žaidimas su ugnimi Todėl toji 

y ra gyven.mas — jis nėra pata-
reikalo gąsdinantis ir daugiau b f a i š k I o t a s R e į k i a prie io tokio 
žalos, negu naudos padarantis. p r i s i t a i k y : k a d išvengtume di-
Yra vietų, kur kraujospūdis 
tinkamai matuojamas ir jokio j 1 
at lyginimo ne imama. Visi •-.•; : •••<•• . . j • •- :••: 
naudokimės tokiu patarna- REMKIME LIETUVOS 
vimu. LAISVES ATSTATYMĄ 

1 Kai rv-rvu-. sava {tampa ramins i m ė g s t a m u kūr\l>>i.,a užsiėmimu. 

2 kai krauj-»-pudį reikiamai ir reguliariai t i k r ins i e s ir 3 . gyuv u>jo prirašytus 
vaisius naudosi, visg pirma t inkamai p r a d a s va lgyt i (druskos nevartosi , 
nerūkysi ir darbuosic ' bei sportuosi ar )x.nt k a s d u n po pusv įlandi. noziurmt 
oro saly^U P«s» vaikščiosi), tada. ir t ik tada, galės i t i kė t i s pakelto kraujaspu 
džio sunorm.ivimo 

Nesijaudini — kraujospūdi 
mažini 

Chroniška emocine-jausminė 
įtampa neabejotinai didina 
kraujospūdį. Darbai, naudingi 
sau. artimui, tėvynei mažina 
įtampą. Darbas iš širdies moty
vų yra pats geriausias vaistas 
nusiraminimui. Todėl liauki
mės prašę vaistų nuo nervų. Tik 
tvirčiau suimkite save nagan. 
tik pasitikėkite savomis, Tvė
rėjo jau suteiktomis, jėgomis ir 
išeisite nugalėtojais prieš tą ne
išvengiamą gyvenimo įtampa. 
Tada ir kova su pakeltu kraujo 
spūdžiu bus daug sėkmingesne. 

Hipertensiją! vaistai — 
t ik galų gale 

Visi kraujospūdį mažinantieji 
vaistai, kokie jų vardai bebūtų, 
veikia trejopai: 1. jie š;i'*ina iš 
kūno skysčiu.-, iv druskas, 2. iš
plečia susiaurėjusias arterijas ir 
3. saugo jas nuo susitraukimų 
— spazmų. Už tai visi šiam 
reikalui skirti vaistai veikia 
daugiau ar mažiau vienodai: 
žmogus ima dažniau šlapintis. 

Vaistų nuo hipertensijos yra 
gyva galybe, nes daug fabri
kantų juos gamina pasipelny
mui ir savais vardais juos pava 
dina. Už tai lietuviai žinokime, 
kad svarbiausias mūsų darbas, 
tvarkantis su pakeltu kraujo
spūdžiu, yra ne tik vienopas, bet 
aštuoneriopas. Tų darbų tarpe 
ir vaistas turi savo vielą. Bet 
pirmiausia mes patys ir be 
gydytojo turime atlikti septynis 
darbus, o kai gydytojas patais 
dar ir vaistus imti — tad; 
atliksime tą aštu^nrnopa 
bą. Taip turin . . ; tis. •. 
damiesi nuo mirtį mums 
šančios negales, o r.e klaus; ti 
tūlo pasakoriaus ką jo tuščia 
Halva mums porina. 

Kai šiandien Maskvoai*kornu-
nistiiiirs vergijos pančius laužo 
daug metų iškentėjusios Rytų 
Europ ;s ir Azijos tautos, kai 
rankų ir širdžių grandinėje ne
priklausomybės siekia ne t ik 
laisvėje gyvenusios Lietuva, 
Latvija ir Estija bet ir laisvės iš
siilgusi visa Sovietų imperija, 
mes išeivijoje kartu jungiamės 
į šį didįjį Pabaltijo laisvės 
atstatymo kelią. 

Šiandien Vasario 16 šventė 
nebėra tik buvusios nepri
klausomybės minėjimas, bet 
Lietuvos naujos la isvės i r 
nepr ik lausomybės s i e k i m o 
švente. Tai yra teisingas ir 
teisėtas visos lietuvių tautos rei
kalavimas, kad Maskva grą
žintų ta i , ką buvo j ėga 
pagrobusi ir sunaikinusi bei 
išnaudojusi per beveik pusšimtį 
metų. Siekdami Lietuvos nepri
klausomybės grąžinimo, jos ats
tatymo . Vasario 16 švęskime 
vieningai tėvynėje ir laisvajame 
pasauKje, kartu su besilais-
vinanč:;; Lietuva ir jos laisvei 
pasiaukojusiais vadovais, rem
dami jų darbus ne tik moraliai, 
bet ir materialiai. Lietuvos 
nepriklausomybės a ts ta tymo 
žygiuose reikalingos informaci
jos, komunikacijos, ryšių ir 
prop "LTandos priemonės šiapus 
ir anapus Atlanto. Su „Dovana 
Lietuvai"' lėšų telkimo vajumi 
JAV L.etuvių Bendruomenė 
pirmoj: pradėjo remti lėšomis ir 
priemonėmis Lietuvos laisves 
atstatyiro darbą, kurį suprato ir 
198y metais gausiai finansiškai 
pa rėme lietuvių visuomene 
JAV. Praeitų metų Vasario 16 
auk.s J.\V Lietuvių Bendruo
menei, v kartu ir Pasaulio Lie
tuvių Lendruomenei buvo gau
sio.-,. Jomis buvo finansuoti ne 
tik lietuvybės išlaikymo darbai 
išeivijoK bet didžiojis dalis buvo 
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Valandos pagal susitarimą 
Tel. — (1-312)337-1285 

Chicagoje labai sumažėjo li
goninės, kurios tu r i vietos 
priimti sunkiuosiuose atsi
tikimuose greitos pagalbos 
reikalingus vadinamus „trau
ma"" pacientus. Dabar juos 
priima Cook apskr. ligoninė, 
Mount Sinai ir Noi thvvestern 
ligonines. Michael Keese ligo
ninėje šis skyrius užsidarė. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 
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2434 W. 71 Str*«t, Chicago 
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Pirm . antr . ketv . penkt nuo 12 :ki 5 v v 

panaudota Lietuvos laisvinimo 
žygiams, kuriuos -JAV ir Euro
poje atl iko Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio ir kitų veiks
nių vadovai bei atstovai, kartu 
su JAV LB pa re igūna i s . 
Pasaulio sąžinės pažadinimui, 
kad Lietuvai būtų suteikta 
neginčijama teisė nepriklau
somai gyventi ir išbristi iš 
Maskvos atnešto skurdo, reika
lingos didelės pastangos. Tam 
reikalingos didelės lėšos. Šie 
metai gali būt lemtingi Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymui. 
Šiam reikalui reikės ir žymiai 
daugiau lėšų, kurias labai ra
cionaliai panaudoja bei paskirs
to JAV Lietuvių Bendruomenė. 
Todėl švęsdami Vasario 16 
švente nepagailėkime didesnės 
aukos Lietuvai, jos nepriklau
somybės ats tatymui finansuoti 
per Lietuvių Bendruomenę. Jei 
Naujų Metų baliui išleidžiame 
asmeniškai po šimtinę, pride
rėtų tokia pat šimtinę skirti ir 
Vasario 16 šventei. 

Su nauju entuziazmu šven
čiant šių metų Vasario 16 
šventę visa Lietuvių Bend
ruomenė eikime kartu su visa 
tauta tėvynėje. Jų netolimos 
praeities žygiai parodo tautos 
vienybę ir tvirtą pasiryžimą at
gaut i nepr ik lausomybę . Sį 
darbą remkime didesne finan
sine auka Vasario 16 šventės 
proga, kad visos tautos ir mūsų 
išeivijoje pastangos dar labiau 
sus t ip rė tų Lie tuvos nepri
klausomybės atstatymui artimu 
metu. 

Bron ius Juode l i s 

Kab. te» < 1-312) 471-3300; 
R«z. (708) 4 4 2 - * r v / 

VIOAS J. H£MICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S- Kadzl* Ava., 
Chicago, M. S08S2 

Pirm . d^! : . ketv. ir perik* 
pagal susitarimą 

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

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

EMOCINĖS LrGOS 
CBAVVFORD MEOtCAL BUILblMG 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal sus.tanmą 

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

3900 W. 95 St. 
Tat. (708) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marqufette Medical E^ilcJing 

613? S. Kedzie 
Chicago, IL 6C629 

Te!. (1-312) 436 77C0 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D 
S. PRASAD TUMMALA, M.D 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Š<rd;es :: Kraujagysle i ;gos 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligoti 
Nechirurgmis išsiplėtusių vena 

.; hemcoidu gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv tr penkt 

Re:ka'u esant atvažiuoju ir Į la^.ut 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59tr- St . Ch.cagc IL 
Tel. (1-312)476-2112 

9525 S 79th Ave Hickory H;!!$. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagai sus'tar:rną 

Mamų (708) 584-5S27 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORIOPEDINĖS LiGOS 
CHIRURGIJA 

6t32 S. Xi izim. Chicago, III. 
Tai. (1 312)925-2670 

1185 Dundee Ava., Elgin. III. 6G120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DAMTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robetts Rd . Hickory Kilis. !1 
i r"iyiia | vaKa^us nuo Har-eai Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Vala^dt': pagal sustJ'irną 

Tel. kabineto ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 
1443 So. 50t:. Ave.. Ciceio 

Kasdien 1 ik: 8 vai vak 
išskyrus treč Šešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES E URDEN 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI O IRURGIJA 
155 N. MIcMgan Ava.. Sulte 324 ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 

Tel. (1-312) 565-2960 įveikia 2-. vai ) 
Valandos pagai sjsitanmą 

DR.FRANK PLECKAS 
Optometnstf.s (Kalba Ne»uvrš*cai) 

T'knno a^'S. pritaiko agnius 
2618 W. 71st St 

Tel. (1-312) 737-5 i 49 
Vai p=igal sus'tar ma 

Palos Vision Center, 7152 VY. 127th St 
Palos Hgt:~.. III Ketv vai 'i 6 v v 

Tel. (708)448-1777 

Dr. Turnasonlo kabinetą perėmė 
T. RAMA. M.D. 

Specaiybe — Crmuręiia 
2454 Vvest 71«t Streat 

Tel. (1 312) 434-1818; Re*. (7081 852-088' 
Vai p:rT antr ketv " penkt 

3 ik; 7 , v Tik sus'tarjs 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
VEDICAL BUILDIMG 
3200 W 8įsi Street 

Kabineto tai. (1-312) 737-1168: 
Rezld. (708)385-4811 

Per daug žinome, kad galėtu
me būti skeptikai, bet per ma
žai, kad galėtumėm būti dogma-
tički. 

Blatse Pastai 

DT. Turnasonlo kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALVBE - VIDAUS L'GOS 
2454 W. 71tt Street 

(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALY8E PLAUČIŲ LIGOS 
2636 W. 71»t. St., Chicago. III. 

Tel.: (1-312) 436-0100 
11800 Souttmest Highway 
Palos Hotghts, III. 60463 

(708)361-0220 (706)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKS'Ų PŪSLES IR 

PROST CTO CHIRURGIJA 
2656 vy. 63rd Street 

Vai antr i -i •. p p ir keiv. ? 5 v p p 
Seš' i:\iqal sus i ta r tą 

Kabineto '••• (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

4255 W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv i i 

6-9. antr 12-6. penkt 10-1?. 16 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C 
Soeoalytoc - Vidaus IKJU avdvtojas 

Kalbame lietuviškai 
81 £5 S. Arch«r Ava. (p'*e Ausim) 

valando? pagal susitarimą 
Te<. (1 312) 565-7755 

Kab. tat. (1-312) 586-3166: 
Namų (708) 381 3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W n 1 63rd Streat 
Vai pirm. ,an)t ketv ir penkt 3-6 

šešiadon >is paqal su^tanma 
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Kas nauja 

LIETUVOS 
JERUZALĖJE 

O nauja štai kas: „Beveik po 
pusės amžiaus Lietuvoje vėl 
pasirodo periodiškai spausdi
namas žydų žodis. Palyginti su 
tuo, ką turėjome prieš 50 metų 
— šešis žydų dienraščius Kaune 
ir dar keturis Vilniuje, neskai
t an t įvairiausių žurnalų — tai
gi palyginti su tuo, mūsų šia! 
dieninis leidinys t ik mažas 
lapelis, tik silpnas praeities ai
das. Bet mes privalome džiaug
tis tuo, ką turime, mes negalime 
tuo didživotis: dar ne palaidota, 
dar ne visiška: užmiršta mūsų 
gimtoji kalba*'. Šitaip įžangi 
niame rašinyje (..Žodis skaity 
tojui") rašo Lietuvos žydų laik
raščio „Lietuvos Jeruzalė"' re
dakcija. Ir po to dar prideda: 
„Pavadinimas ,Lietuvos Jeru
zalė' sako, kad šiandien žy
dų laikraštis Lietuvoje yra aidas* 
(kad ir silpnas,' anų laikų, kai 
Nemuno krašte šimtai tūkstan
čių žmonių kalbėjo. skaitė, rašė, 
dainavo žydiškai , taip pa t 
aimanavo ir verkė žydiškai". 

Kalbant apie žydus Lietuvoje, 
negalima nesustoti prie jų is
torijos, kuri galbūt siekia 700 
metų. Jau nuo Gedimino laikų, 
o gal ir nuo anksčiau, žydai 
gyvena Lietuvos žemėje. Yra 
išlikęs minėto didžiojo kuni
gaikščio dokumentas — laiškas, 
rašytas 1323 m. Vakarų pilie
čiams, kuriuo jis kviečia atvykti 
j Lietuvą įvairių amatų spe
cialistus, kuriems jis garantuoja 
visišką veikimo laisvę ir pagal
bą įsikurti. Tai labai puikus ir 
pažangus dokumentas, galįs ir 
dabar būti pavyzdžiu mūsų 
laikų valdovams. Justinas Mar
cinkevičius savo rašinyje (LJ 
Nr. 2) pagrįstai rašo: „Gedi
mino duotą pažadą, — ,bus sau
gūs ir neliečiami jokių neteisė
tų mano pavaldinių pretenzijų' 
— Lietuva ištesėjo". Ir ištesėjo 
amžiais. Žinia, buvo amžių ei
goje ir kai kurių ginčų, nesuta
rimų, bet, aplamai imant, abi 
tautos gražiai sugyveno: lietu
viai padėjo žydams, žydai lietu
viams. Ypač žydų pagalba buvo 
pozityvi, kuriantis nepriklau
somai Lietuvai. Nemaža žydų 
vyrų dalyvavo Lietuvos laisvės 
kovose, talkino mūsų diploma
tijai, padėjo kurti valstybės 
be i sav iva ldyb ių į s ta igas . 
1918-1924 m. ministerių ka
binete buvo ir ministeris žydų 
r e i k a l a m s . S te ig iamajame 
seime žydams atstovavo 7 atsto
vai, kituose seimuose buvo po 
3-7 atstovus. Užtat Lietuva 
suteikė žydams labai plačia 
savivaldą, kokios gal nebuvo 
jokiame kitame Europos krašte. 
Ši tautinė mažuma 'apie 7% Lie
tuvos gyventoju), turėjo apie 300 
mokyklų, apie 20 gimnazijų bei 
progimnazijų, dvi rabinų semi
narijas. Vien tiktai Kaune buvo 
5 žydų gimnazijos su dėstomąja 
jidiš ar hebrajų kalbomis. Veikė 
ir mokytojų seminarija, kiek 
viename miestelyje buvo žydu 
sinagogos, buvo senelių, naš
laičių prieglaudos. 9 3 ^ žydu 
vaikų lankė savo mokyklas 
Savo rankose jie turėjo žymią 
dali prekybos bei pramonės 
vers lovių ir ke l iasdeš imt 
kooperatyvu. 1938 m. Lietuvoje 
buvo 168,000 žydų. o atgavus 
Vilnių jų skaičius padidėjo dar 
apie 70,000. 

Bet vokiškų nacių įvykdytas 
„holocaustas" skaudžiai palietė 
ir Lietuvos žydus. Apie 200,000 
Lietuvos žydų tapo žiauriosio
mis aukomis. 

Taigi labai gerai, kad šiuo 
metu Lietuvoje lietuviai ir žydai 
vėl randa bendrą kalbą. Ir žydų 
visuomenė aktyviai remia Lie 
tuvos laisvės pastangas, o Lie
tuvos administracija pagal iš
gales atitaiso vokiškų nacių ir 
stalinistų žydams padaryta? 

skriaudas. Vėl veikia kelios 
sinagogos, atkurtas žydų muzie
jus, biblioteka. „Makabi" spor
to klubas. Vilniuje įsteigta žydų 
sekmadieninė mokykla, kurią 
lankyti užsirašė apie 800 įvai
raus amžiaus žydų. Nūdienis 
Vilnius pamažu vėl virsta „Lie
tuvos Jeruzale"! Ji labai maža ir 
kukli. Šiuo metu Lietuvoje tėra 
apie 13.500 žydų. nes didelė jų 
dalis emigravo iš Lietuvos į Iz
raelį, JAV-bes ar kitus kraštus. 
B tų 13.500 gal tik 3 -4000 tėra 
tikrieji Lietuvos senbuvių žydų 
palikuonys. Visi kiti (apie 
10.000) yra atvažiavę iš Rusijos 
ir kitų ..brol'škų" respublikų 
dėl geresnio gyvenimo, geresnių 
butų bei darbo sąlygų. „Lie
tuvos Jeruzalės" titulas atsi
rado dar unijinės Lietuvos lai
kais, kai valstybės taryba, 
pripažindama žydų nuopelnus 
Lietuvai, įitokiu būdu juos pa
gerbė. 

Bet grįžkime prie Lietuvos 
žydų laikraščio. Atrodo, jis bus 
leidžiamas kiekvieną mėnesį, po 
4 puslapius, žydų (jidiš), lietuvių 
ir rusų kalbomis. Deja, tebuvo 
išleistos lietuviškos ir rusiškos 
laidos. Kodėl ne jidiš kalba, at
sako redakcija: „Popieriaus var
gais negalai? surasta. Redakci
ja šiaip taip sulipdyta, bet kur 
gauti linotipą, kuris renka teks
tą iš dešinės į kairę? Sakote, 
š i and ien viską spaudžia 
kompiuteriai? 0 kur jų gauti?" 
(Į šį klausimą mes galime atsa
kyti: „Paprašykite atsiųsti iš Iz
raelio"...) Lietuviškos laidos 
tiražas — 1000 egz. 

Iš rašytojo Grigoriaus Kanovi
čiaus rašinio „Eik ir nebijok!" 
sužinome, kiek daug Lietuvos 
žydai kentėjo nacių okupacijos 
metais. Bet vėliau ir Stalinas 
„neglostė". Be ko kita, sušaudė 
žydų antifašistinį komitetą, 
uždarė žydų muziejų, nutraukė 
pamokas žydų kalba, žydai buvo 
persekiojami, rusinami. Net ir 
dabar Rusijoje skambą balsai: 
„Mušk žydus — gelbėk Rusiją". 

Nemaža Lietuvos žydų buvo 
ištremta į Sibirą. Lituanistas 
Ant. Dambrauskas, rašydamas 
apie drauge kalėjusius Antaną 
Miškinį, A. Kučingį, prisimena 
ir kitą kalinį — kaunietį Abra
omą Rutšteiną. labai šilto žodžio 
vertą žurnalistą, Kaune ėjusio 
„Idišė Štimė" bendradarbį. Pa
klaustas apie kalinimą, jis 
atsakęs: „Atsėdėjau dešimtį, 
pamatė, kad gerai sėdžiu, ir vėl 
davė dešimtį, -juokavo Abrao
mas. Kėlė Lietuvos vardą rusų 
akyse, gražiai apie ją kalbė
damas: „Nemanykite, kad Lie
tuva mažutė prie Baltijos, kurią 
jūs trypėt. Lietuvių milijonai, 
t ik ne vienoj vietoj. Viena Lie
tuva prie Baltijos, ki ta — 
Amerikoje, trečia — Krasnojars
ke" . Mūsiškį Abraomą lageryje 
1955 m. pavasarį užmušęs dėl 
kažko įpykęs ukrainietis. Bet 
prieš mirtį jis dar spėjęs pasi
tarnauti poetui A. Miškiniui, 
išsiųsdamas jo ir Ant. Kučingio 
laišku? Putinui ir Vienuoliui. 

Laikraštyje yra ir ..Linksmo
ji kertelė". Atspausdintas pluoš
t a s žydų priežodžiu bei posakių. 
Štai keletas ju: — Vien protu 
žmogus į turgų neina. — Koks 
kalakutui skirtumas, kada jį pa
pjaus — Kalėdoms ar Velykoms. 
— Ant svetimos barzdos gera 
mokytis. — Padeda kaip numi
rėliui taurės. — Kai žydas 
klysta — jį išjuokia, kai žydas 
teisus — jis gauna į kailį. — Be 
pirštų špygos nerodysi. — Kur 
cukrus reikalingas, druska 
netinka. — Iš kivirčo ir karo 
nieko gero nelauk. — Kur du 
žydai — trys partijos. — Sukis 
kiek tinkamas, užpakalis vis 
vien liks užpakaliu. 

b. kv. 

Konsulų priėmime Balzeko Gintaro salėje vasario Ir d Iš kairės: Birutė Jasaitienė. Asta Kleizienė. 
-J Tamulaitis, Lietuvos gen. konsulas Vaclovas K.eiza ir Irena Kerelienė. 

Nuotr. Vyt. Stapulionio 

VYSKUPO SIELOVADOS 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS 

Praeitą lapkričio 25 dieną 
Lietuvių centre Lemonte kartu 
su tuomet vykusiu Mokslo ir 
kūrybos simpoziumu buvo su
šauktas vyskupo Pauliaus Bal
takio sielovados tarybos an
trasis metinis suvažiavimas. Jei 
pirmajame suvažiavime Toronte 
buvo stengiamasi suburti ir 
įpareigoti atstovus organizaci
joms ir vyskupo pasirinktus 
dvasiškius ir pasauliečius 
pastoracijos darbams, tai šiame 
jau buvo daromi pranešimai 
apie įvykdytus darbus ir planuo-. 
jama konkreti veikla ateičiai. 
Įvadinį žodį tarė kun. Antanas 
Saulai t is tarybos vicepir
mininkas. Jis priminė pagrindi
nį tarybos tikslą — remti ir 
talkinti vyskupui P. Baltakiui 
išeivijos lietuvių sielovadoje. 
„Mūsų tikslas yra padėti at
pažinti ir pilnai įžvelgti lietuvių 
sielovados reikalus įvairiuose 
kraštuose. Stengiamės pateikti 
praktiškus pasiūlymus konkre
tiems sielovados reikalams at
likti, rekomenduojame gaires ir 
nustatome įvairiems projek
tams pirmumą, esame pasiryžę 
organizuoti finansinę paramą 
tiems projektams vykdyti", 
kurie gausėja tiek išeivijoje, tiek 
Lietuvoje. 

Dar vienas iš pagrindinių 
tikslų yra informuoti visuomenę 
apie lietuviškos sielovados 
būklę išeivijoj ir vyskupo bei 
tarybos veiklą. Visiems tarybos 

LIUDA RUGIENIENĖ 

nariams buvo išsiuntinėta laiš
keliai, gauta 50 atsakymų su 
pasiūlymais, kurių ryškiausias 
yra ryšiai su Lietuva. Prašoma 
rūpintis literatūra, medžiaga 
televizijos religinei valandėlei, 
lėšomis bažnyčių statybai, dva
sininkų mainais, teologiniais ir 
religiniais pasikeitimais. Gauta 
ir kitų svarbių pasiūlymų, ragi
nama lituanistinių mokyklų 
tikybos mokytojus lankyti savo 
vyskupijų kursus ir gauti pažy
mėjimus, siūloma tarybos būre
lių — komisijų vadovams imtis 
daugiau iniciatyvos. Pasi
sakymuose labiausiai pabrėžta 
evangelizacija. Šv. Tėvas mus 
visus kviečia jsijungti į evange
lizacijos dešimtmeti (1990-2000) 
ir pagyvinti savo tikėjimą. Su
važiavimo atidarymo maldai 
kaip tik parinkta iš trauka iš 
kardinolo Suenens maldos, skir 
tos paskelbtam evangelizacijos 
dešimtmečiui 

Vyskupas P Baltakis savo žo 
dyje sielovados tikslą apibūdino: 

„Pagelbėti mūsų lietuviškoms 
parapijoms vykdyti savo misiją 
išeivijoje — pastoraciją tautinėj 
kultūroje ir puoselėjimą, solida 
rūmą su savo p .grindinių teisiu 
kovojančia tauta". Sąlygos yra 
labai pasunk< įsios, nes daug 
parapijiečių iš--telia į priemies
čius ir nėra užtenkamai jaunų 
kunigų. Iš 14fi lietuviškų pa 

rapijų apie 30 jų nieko lietuviš
ko neturi, išskyrus vardą, 20 
parapijų turi nelietuvius klebo
nus, o klebonų žemiau šešias
dešimties metų amžiaus tik 
dešimt. 

Žvelgiant iš kito taško matyt, 
kad didieji renginiai, kaip šv. 
Kazimiero mirties minėjimas ir 
Lietuvos krikščionybės jubilie
jus įrodė esant „labai daug 
gabių, pajėgių ir pasišventusių 
pasauliečių, kurie supranta 
savo krikšto prisiimtas pareigas 
ir mielai įsijungia į pastoracinį 
darbą, jei t ik jiems yra suda
romos sąlygos". Tarybos sudėtis 
ir darbo sąlygos skiriasi nuo 
vietinių diecezijų tarybų. Jų 
reikalavimai yra panašūs, nes 
visi gyvena vienoje vietoje, 
jie gali turėti reguliarius po
sėdžius. 

Vyskupui Baltakiui pasiekti 
kai kuriuos lietuvius t runka 
porą parų lėktuvu, reikalavimai 
įvairių vietovių taip pat skir
tingi, pavyzdžiui, Kanados ir P. 
Amerikos. Kartais ir mūsų 
, ,klebonai už tek t ina i t u r i 
įvairių nurodymų iš savo tie
sioginių viršininkų, ordinarų, 
kad dar turėtų laiko ir noro 
lietuvių sielovados tarybos 
pageidavimams". Taryba bando 
neapleisti numatytų uždavinių 
įvykdymo, skirtų išeivijos lietu
viams, tačiau pasikeitusi pa
dėtis Lietuvoje reikalauja iš 
sielovados tarybos, kaip ir iš 

ki tų išeivijos organizacijų 
skubios pagalbos. Nuolatos yra 
prašoma kateketinės medžiagos 
įvairaus amžiaus jaunimui, pri
taikytos literatūros inteligentijai 
ir bendrai atsinaujinimo sie
kiančiai tautai . Vienas iš pa
grindinių uždavinių yra pradėti 
telkti maždaug 100.000 dol. 
sumą išleisti Senojo Testamen
to naują laidą. Taryba platina 
ką t ik išleistą apologetinio 
turinio knygą „Gyvenimo pro
blemos sprendimas'' Kaina 10 
dol Vyskupas Baltakis dėkojo 
visiems tarybos nar iams ir 
suvažiavimo dalyviams, o ypač 
kun. A. Saulaičiui ir seselei Ig-
nei. kurie taryboje vadovauja. 
Kun. A. Saulaitis yra vicepir
mininkas, o sesele Igne reikalų 
vedėja. 

Suvažiavime po įvadinių 
žodžių buvo simpoziumas ..Iš
eivijos lietuvių pastoraciniai 
poreikiai". Pirmininkavo Gin
taras Grušas. Pirmasis šia tema 
kalbėjo Prisikėlimo parapijos 
klebonas Toronte kun. Augusti
nas Simanavičius. Krikščiony
bėje brangiausias yra Kristus, 
o „ne popiežius ir jo autoritetas, 
ne tradicija ir ne Šv. Raštas, 
davė palyginimą iš Antano Ma
ceinos knygos „Dievo Avinėlis". 
Parapijose turime daug pa
kr ikš ty tų pagonių ir pa t i 
parapija dažnai skelbia daug ką, 
nes pilnos skelbimų lentos, tik 
trūksta to pagrindinio elemen
to skelbti Kristų. Savo parapi
jose turime leisti veikti Viešpa
čiui. Daug puikių idėjų ateina 
iš pačių tikinčiųjų. Toronte 
Prisikėlimo parapijoje nieko 
ypatingo neatsitinka. „Turime 
religinę sekciją. Iš žmonių 
iškyla mintys, klebonui reikia 
tik pritarti ir dalykai vyksta". 
Galų gale neužtenka, kad vizi
ją turi žmonės, taryba. Viziją 
turi turėti ir klebonas. Pagal 
naujuosius kanonus tikintieji 
turi teisę ir pareigą reikšti savo 
pageidavimus. Jie turi teisę 
gauti dvasinės pagalbos iš Baž 
nyčios aruodo ir teisę gaut i 
krikščionišką išs i lavinimą. 
„Mes daug ką turime, bet kar
tais prašauname taikinį — patį 
Kristų". Skelbimas Kristaus 
žodžio, Kristaus Evangelijos ir 
paties Kristaus yra vienintelis 
ir pats pagrindinis parapijos 
uždavinys. 

Antroji prelegentė Vita Aukš-
tuolienė skaitė pranešimus iš 
keleto lietuviškų kolonijų, ku
riose yra susibūrusios jaunos 
krikščioniškos šeimos ir rūpina
si vaikų religiniu auklėjimu. 
Visuose pranešimuose -a ts i 
spindėjo tie patys rūpesčiai. 
Tėvai jaučia, kad jų pačių 
religinis pasiruošimas yra labai 

menkas, „sustojo su aštuntuoju 
skyriumi". Dabar dažnai trūks
ta laiko tobulintis ir, bandant 
bet ką įvykdyti, yra reikalinga 
vaikams priežiūra. Kasdieną tė
vai tur i suderinti savo materia
linę gerovę su krikščioniškuoju 
gyvenimu, tačiau, neturint tin
kamo pasiruošimo, tai įvykdyti 
yra keblu. Reikia surasti būdų. 
kaip įvesti maldą ir mąstymą į 
kasdieninį gyvenimą Jaučia, 
kad ..lietuvių parapijos nepade 
da dvasiniai bręsti", daugiau 
įsigilinama skaitant l i teratūrą 
anglų kalba. Beveik visų būre
lių prašymai vienodi. 

Reikia dvasiškių, kurie su
gebėtų patart i ir padėti, reikia 
rengti rekolekcijas su priežiūra 
mažiems vaikams, pageidau
jama literatūros, kuri padėtų 
įprasminti maldą, aplinkraščių, 
kuriuose atsispindėtų ką daro 
kit i j a u n ų šeimų būre l i a i , 
būtinas bendravimas, ..nes kitų 
šeimų pavyzdys skatina mūsų 
pačių pas i ryž imus" . Reikia 
raginti lietuviškas parapijas 
sustiprinti jaunų šeimų ir vaikų 
programas, o vaikams, kurie 
nelanko katalikiškų mokyklų, 
turėtų būti dėstomos efektyvios 
religinio auklėjimo pamokos. 

Danutė Zemaitaitienė — Kun 
čienė ta pačia tema kalbėjo 
Chicagos jaunų šeimų vardu, 
susumuodama mintis iš jvairių 
neformalių diskusijų ir pasi
sakymų. Danutė savo žodyje pa
grindiniai gvildeno stoką dva 
sinio subrendimo jaunose šeimo
se. Esan t „tokioje padėtyje 
(religija) v i r s ta į socialinį 
bendravimą ir pasidaro sim
bolinis veiksmas, kuris jaučiasi 
beprasmis". Šios stokos yra dvi 
priežastys: nesupratimas Baž
nytinės dogmos ir t inkamų 
dvasios vadovų neturėjimas. 
Bažnytinės dogmos nesuprati
mas kyla iš neskyrimo taisyk
lių, kurios yra privalomos ir 
kurios yra stipriai rekomenduo
jamos. Daugelis „gavome savo 
auklėjimą prieš Vatikano II su 
sirinkimą Mums atrodė, kad 
išganymas susidarė iš laikymo
si Bažnyčios įsakymų, turėjo
me vien nurodymus sekti", kad 
užsitarnautume amžinąjį gyve
nimą. Jauni tėvai norėtų iš
nagrinėti ir suprasti Bažnyčios 
įsakymus ir jų aktualumą as
meniškame gyvenime. Nesklan 
durnai tikinčiųjų tarpe sukelia 
abejones, todėl, „ką anksčiau 
priėmėm aklai, dabar norisi 
išsiaiškinti". Informacija turėtų 
būti lengvom ir suprantamom 
formom. ..Tradicija ir simboliai 
pasidaro beprasmiai, kai jų 
pagrindine reikšmė yra pra 
ras ta" . 

(Bus daugiau* 

ŽALIASIS VELNIAS 
JONAS RŪTENIS 
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Negreit atsakiau, bet kai kalbėjau stengiau - būti 
ramus ir, galima sakyti, vado teisėmis naudoda įasis 
tariau: 

— Būsite ten abi liūtėm ir žalčiais! Jūsų ten 
būsimos pareigos svarbios, bet ir pavojingos Mūsų 
namus užima stribų pulko štabas. Žinau, bj i rūs 
nekviestieji svečiai... ten turėsite gan gudriai s - tis... 
Abiem drauge bus smagiau, o kita vertus gal ir p ojus 
nuvertins... 

Buvo skaudu taip kalbėt, bet aš kitaip nega ėjau. 
Ko nepravirkau, bet valdžiausi ir vėl kalbėjau i'avo-
jai ten kasdien. Tikiu, kad nedings mūsų s- t» ir 
mums laimė dar žybtels. Ištversime! Ten būda- •>> jei 
jums tik pasiseks įsigyti jų pasitikėjimą — mum- isite 
labai naudingos. Sekite viską ir tik savo n tyse 
užsirašykit. Su Ūdre jau aš kalbėjau. Ji sutiko s>. anu. 
Tikiuosi, kad ir tu Aiva — čia su mumis taip ga- ngai 
atlaikiusi — atlaikysi ir ten... 

Daugiau jai nieko neaiškinau, nes ir pats ne? -ojau 
ką dar pridėt, bet mačiau, kad Aiva suprato n- - ją ir 
suprato kokiais kartais keliais joms teks ją iw-, -ti... 

Tą naktį išleidau žvalgus, o su jais ir Aha Atsi
sveikinau. Aiva kiek pastoviniavusi priėjo vi- arti 
manęs ir tarė: 

— Supratau! Vykdysiu! Pakštelėjo į skruostą ' išsi
vijo jau išeinančius žvalgus. 

Visą naktį akių nesudėjau. Prikūriau įvar viaių 
planų, pavojų ir galimybių. Nežinau,ar Aiva su Udre 

gerai suprato, kad noriu, kad jos suvaidintų ir išgau
tų kuo daugiausia žinių apie stribu pulko veiksmus ir 
uždavinius. Tai pravers mums. o ypač tai bus 
naudinga ir apylinkės kovotojams su kuriais jau 
turėjau ryšį, o jie sakėsi, kad greit bus ryšys ir su visos 
Lietuvos kovotojų štabu. Žinią, kad mano ūkio name 
įsikurs stribų pulko štabas gavau per slaptą ryšininką. 
Būdamas Leliūnų vadu savo vyrams visados buvau 
atviras. Papasakojau jiems ir apie tai. Matot, visaip 
tenka pasielgti siekiant tikslo. Kaip tas vyko — 
pamatysim.. 

Buvau be ūpo ir neramus. Tai pastebėjo ir mano 
vyrai. Ir kai jau būste buvome visas dešimtukas (jie 
jau nebegalėjo būti kaime, nes ju veidai jau gerai pažįs
tami), Alksninis, tas mūsų, kaip mes jį vadinom, 
sukilėlių tėvas paklausė: 

— Vade, matau rūpestį tavo akyse — ar jau taip 
blogai? 

— Ne, — visiems girdint atsakiau. — bet rūpesčių 
netrūksta, patys tai labai gerai žinot Ypač man rūpi 
merginom duotas uždavinys ir jų likimas. 

— Tai kodėl jos ten būtinai turi likti? 
— Taip reikia — atsakiau. 
Visi viens į kitą sužiuro ir matyt sutiko su prielai 

da, kad siekiamas tikslas bus pasiektas. Tos merginos 
t am ir paliktos. Spėjau, kad jie suprato koks joms gre
sia pavojus... 

Naktis praėjo be nuotykiu. Išaušo ir naujos dienos 
rytas. Jokios žinios. Ėme temti Vaikščiojau, kaip galvą 
pametęs. Aiškiai jutau, kad kas tai nepaprasto ir 
neįtikėtino artinasi Kaupiau jėgas, kad išmanyčiau 
ir galėčiau atitinkamai reaguoti. 

Laukti ilgai neteko. 
Triukšmingai sutratėjo kulkosvaidžiai. Girdėjom 

ir granatų sprogimus. Visas miškas trata. Suskamba 
būsto skambalai ir tai ženklas kad oasiusti žvalgai 

grįžta. Mes iš būsto nejudam. tik atidžiai, nors ir jau 
naktis, atidžiai sekam per būsto angas. Mėnesienoje 
viskas, kaip ant delno. Būstan įvirsta keturi pasiųs
tieji, o su jais įšoka ir Algis Žolelė. 

— Kaip tu čia dabar? — nustebau ir išsigandau... 
— Skubėjau gelbėti! — atsakė uždusęs. Mano 

perduota Žolelės vardu žinia klaidinga Leliūnuose 
niekas neįvyks. Tyčia, pasirodo, toks gandas buvo 
paleistas, bet buvo apsupti visi keliai vedą iš Leliūnų. 
Jų tikslas išvilioti iš būsto jus ir žinoma sužinoti kur 
tas jūsų būstas yra. Jie žino, kad Leliūnuose j au yra 
pasireiškę banditai. Todėl aš ir skubėjau pasitraukęs 
nuo jų — nežinojau kur, bet laimei susitikau savus — 
jiems viską papasakojau. Nutarėm kuo skubiausiai 
trauktis į mišką Pradžioje viskas puikiai vyko, bet 
paskui ugnis. Pasukom į miško tankumyne, kad 
aplenkti juos. Vadovavo va, šis — šaunus vyras. Jo dėka 
ir aš čia atsiradau... O! — nustebo Žolelė dairydamasis 
— čia pas jus tikra t virtove. Stribai liko dešinėje — tęsė 
toliau Žolelė — ir šaudė į tamsą nieko nematydami, 
bet ten jei atsišaudys tai tuo nustatys kryptj. 

Vėl skambalas. Žolelė, matyt išsigandęs net ant 
žemės atsisėdo. 

— Tvarkoj! — sušukau iš džiaugsmo - vyrai grjžta! 
Ju pasitikti į busto gilumą nuėjo Alksninis Mačiau. 

kaip du vyrai išlindę iš angos padėjo kitiems atnešan 
tiems sužeistą 

Vyturys. 
— Vandens paduokite — šūktelėjo Alksninis. 

Supuolėm visi. Sužeistas petys. Netekęs sąmonės. 
Darėm ką galėjom Sukrutėjo. Gyvas. Suvaitojo ir 
bandė keltis Mes jį vėl paguldem Veržėsi kraujas 
Nuplėšę švarko rankovę užrišom petį. Vilgėm 
vandeniu. Sudejavo. Vėl silpo... 

i Bus daugiau ' 
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Aldona (Petrauskaitė) ir Kęstutis Šontai 

DIEVAS 
TELAIMINA 

LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ 
..Šią dieną aš vesiu savo drau

gę . . . " Ta laimingoji diena 
Aldonai Petrauskaitei ir Kęs
tučiui Sontai buvo 1989 m. 
spalio 28 d. Jų kelią į Detroito 
Dievo Apvaizdos bažnyčią 
išklojo parudusiu lapų kilimu. 
Išpuoštoje gėlėmis bažnyčioje jų 
laukė giminės ir svečiai. Iškil
mingai skambėjo giesmės ir 
muzika. Giedojo Asta Jurgu-
tytė, vargonais grojo Vidas Ne-
verauskas ir trompete — Ron 
Jimison. 

Muzikos garsams skambant, 
prie altoriaus artėjo jaunasis 
Kęstutis, lydimas tėvų Teklės ir 
dr. Juozo Šontų, pamergės pasi
puošusios tautiniais rūbais, pa
broliai ir jaunoji Aldona su tė
va i s dr. Regina ir Pe t ru 
Petrauskais. Vestuvių palydą 
sudarė pirmoji pamergė Birutė 
Šontaitė ir pirmasis pabrolys 
Vytautas Petrauskas, Violeta 
Abariūtė ir Edis Račkus, dr. 
Gražina Sviderskaitė ir Rimas 
Damijonaitis, Vytė Šnapštytė ir 
Linas Meilus, Rūta Šnapštytė ir 
Genutis Matutis. Gėles nešė 
Kristutė Petrauskaitė, jauno
sios krikšto dukra. 

Kun. Viktoras Kriščiūne-
vičius atnašavo šv. Mišias ir 
atliko sutuoktuvių apeigas. J is 
pamoksle pasakė, kad meldžia
me Dievą laiminti jaunąją 
šeimą, kuri išliktų tvirta mo
terystėje visą gyvenimą. Astai 
J u r g u t y t e i g iedant ,.Ave 
M a r i a " , jaunoji Aldona, 
palydėta Kęstučio, prie Marijos 
statulos padėjo puokštę gėlių ir 
pasimeldė. 

Vestuvių vaišės vyko Detroi
to lietuvių Kultūros centre. 
Jaunieji su vestuvine palyda, 
grojant maršą, praėjo pro svečių 
stalus ir pabėrė saldainių. Prie 
iš lietuviškų juostų sudarytų 
vartų juos pasitiko tėveliai su 
vynu. duona ir druska 

Puotos oficialią programą 
linksmai ir nuotaikingai pra
vedė Linas Mikulionis. Kun. 
Viktorui Kr išč iūnevič iu i 
sukalbėjus maldą vyko vaišės. 
Jaunosios brolis Vytautas Pet
r a u s k a s pakvie tė svečius 
pakelti šampano taures už 
Aldonos ir Kęstučio laimingą 
šeimyninį gyvenimą ir sugiedo 
ti ilgiausių metų 

Perskaitytos telegramos ir 
sveikinimai iš Lietuvos ir Ar

gentinos. Tėvai jauniesiems 
linkėjo gražaus sugyvenimo, 
kad Dievas laimintų jų gyve
nimo kelius ir kad jie nepamirš
tu, jog yra Lietuvos vaikai. 

Jaunieji Aldona ir Kęstutis 
Šontai padėkojo tėveliams už jų 
meilę, nesibaigiantį rūpestį jais 
ir pasidžiaugė, kad jų dėka savo 
gražiausią gyvenimo dieną gali 
praleisti su artimaisiais, drau
gais ir svečiais. Daug svečių at
vyko iŠ Lietuvos, Kanados, 
Kalifornijos, Chicagos ir 
Clevelando bei kitų artimų 
vietų. Prisimenant seną tra
diciją, prieš vestuvinį valsą 
jaunieji su pamergėm ir pa
broliais pašoko suktinį. Jauno
sios brolis Vytautas Petrauskas 
svečiams padarė staigmeną. 
Pasikeisdamas su kitu orkestru, 
jis su savo „Atžalynu" grojo 
l ie tuviškų dainų ir šokių 
muziką. Jo pusbrolis Eugenijus 
Sv iderskas p r i t a r d a m a s 
„Atžalynui" gražiai padainavo. 
Po skambios pirmojo orkestro 
muzikos, „Atžalynas" gerai 
nu te ikė vyresnio amž iaus 
svečius. 

Aldona dirba Detroit-Macomb 
l igoninės korporacijos 
administracijoje. Yra baigusi 
Wayne State universitetą ma
gistro laipsniu Mėgsta muziką. 
Ilgus metus dainavo ir grojo 
muziko Stasio Sližio jaunimo 
chore ir brolio Vy tau to 
„Atžalyno" orkestre. 

Kęstutis,baigęs Kenyon kole
giją, studijavo Washington ir 
Louisvi l le un ive r s i t e tuose 
inžineriją ir management . 
Baigė su aukščiausiu pagyrimu 
— summa cum laude. Dirba 
Saturn korporacijoje. Jaunieji 
povestuvinėje kelionėje aplankė 
Belgiją ir Vokietiją. Lietuviškas 
rūpintojė l is t e saugo juos 
gyvenimo sūkuriuose. 

S . G a r l i a u s k a s 

Tai buvo tyli moteris ir pažįs
tama tik t iems, kurie turėjo 
reikalą su „Draugo" skelbimų 
skyrium. Šiame dienraštyje ji 
dirbo nuo 1949 m. labai sąži
ningai, net skrupulingai atlik
dama visus ver t imus iš anglų 
kalbos į lietuvių, peržiūrėdama 
tekstą kelis kar tus , kad nebūtų 
klaidų. Nors spaudos „velniu
kas" — korektūros klaidos be
veik neišvengiamos, bet dėl jos 
sąžiningumo, dėl nuolatinio 
budėjimo ir net kelis kartus per
žiūrėjimo skelbimuose tų klaidą 
kuo mažiausiai pasitaikydavo. 

„Draugo" skelbimų skyriuje 
a.a. Stefanija Jonutienė išdirbo 
daugiau kaip trisdešimt metų. 
tik prieš trejus metus išėjo į pen
siją, bet ir t a i vasaromis pava
duodavo atostogų einančias 
skelbimų skyriaus darbininkes. 
Tik paskutiniais metais ji jau 
buvo silpna, jos vyras a.a. Anta
nas Jonutis, miręs prieš pat 
Naujuosius Metus, nelabai pri-
girdėdavo. Bet iki paskutinių 
dienų jie eidavo abu kartu, 
vienas kitą prilaikydami ir 
vienas ki tam padėdami nešti 
senatvės ir ligų naštą. 

Per pačias Kalėdas a.a. Ste
fanija M i k u t a i t ė - J o n u t i e n ė 
buvo nuvežta į Christ ligoninę, 
iš kurios j au nebegrįžo. Vyras 
tuojau mirė ir buvo išvežtas 
palaidoti į Baltimorę. J i dabar 
gydėsi ligoninėje, pergyveno 
sunkią operaciją. Po operacijos 
lyg sveiko, bet reikėjo kitos 
operacijos. Ir vasario 12 d. 
anksti rytą ji paskutinį kartą 
užmerkė akis. 

Velionė Stefanija Mikutaite 
buvo gimusi 1910 m. sausio 10 
d. Baltimorėje. Tėvas mirė dar 
Baltimorėje ir ten buvo palaido
tas. Kada j i persikėlė su vyru ir 
motina į Chicągą, tikrai net 
nežinoma. Bet po įvairių darbų 
dirbo „Draugo" administra
cijoje, dar ka i „Draugas" buvo 
Westside, vėliau persikėlė su 
„Draugu". J ie nusipirko namą 
Kostner gatvėje netoli savo dar4 

bovietės. Jos vyras Antanas, su 
kuriuo ji susituokė Salantų 
bažnyčioje Lietuvoje 1932 m., 
dirbo kurį laiką įvairiuose dar
buose. Paskui jau buvo išėjęs į 
pensiją ir tvarkėsi namuose. Bet 
jis kiekvieną vakarą ateidavo į 

A-a. Stefanija Jonutienė 

„Draugą", kur ji vėliau baig
davo darbą, ii ją parsivesdavc 
namo, kad nebūtų viena ir dargi 
patamsyje. Tai buvo pavyzdinė 
pora net ir JOG motinai pas juo^ 
g y v e n a n t . Ja i mirus, abu 
nulydėjo ją į Baltimorę ir palai 
dojo prie a.a vyro. 

Jie abu buvo tylūs, nepre
tenzingi, nei -iką pagarbos. Bet 
nuo seno jie priklausė Lietuvos 
Vyčiu senjou kuopai ir joje iš
tesėjo, kol galėjo vaikščioti į 
susirinkimus. Velionė Stefanija 
buvo net valdyboje. Taip pat ji 
buvo kur; laiką vyčių atstovo 
Chicagos Lietuvių Taryboje. J ie 
buvo uolūs Švč. M. Marįjos 
Gimimo parapijos nariai, taip 
pat reta: apleisdavo šventes ar 
Vasario !6-tosios minėjimus 
nenuėję i Marijos aukšt. mokyk
los salę. 

A. a. Stefanijos Jonutienės va 
sario 14 d. kūnas buvopašarvo 

tas Pe tkaus laidojimo 
koplyčioje, o ketvirtadienį, 
vasario 15 d., buvo gedulingos 
pamaldom Švč. M Marijos Gimi
mo parapijom, bažnyčioje. 
Iškilmingas šv. Mišias atlaiko iš 
Kenosh<a atvykęs kun. Antanas 
Mici Cinas, klebonas kun. Jonas 
KoBBskąs, jos sveikata .ligoni
nėje ir laidojimu rūpinęsis kun. 
Petras Cibulskis, „Draugo" 
administratoriui. Po to j i buvo 
išvežta palaidojimui į Baltimorę 
prie savo vyro ir tėvų. Ten 

nę sutiko jos pusseserė 
Sabina Matelis su vyru ir 
pažįstami. 

Taip supiltas naujas kapas 
Baltimorėje ilga; gyvenusiems 
Chicagoje abiems Jonučiams. 
Tegul amžinoji šviesa jiems 
šviečia, o visi jos buvę bendra
darbiai atsimins ją ir jos vyrą 
maldose. _ 

- Pn. 

INVESTAVIMAS Į PRAEITĮ 
pradžią davė vokiečių rašytojo 
Clemens Brentano 1802 metais 
sukurtas mitas. 

Daugelis iš skaitytojų prisi
mena dar gimnazijoj skaitytą 

legenda apie undinę, sėdinčią 
ant 430 pėdų aukščio Reino 
skardžiaus Reinas toj vietoj. 

LĖŠOS TREČIAM 
AERODROMUI 

Meras Daley pareiškė, kad 
nusistatymas pastatyti naują 
aerodromą Calumet ežero srity 
yra tvirtas. Lėšų tam numa
toma sudaryti uždedant 2.50 
dol. mokestį nuo kiekvieno 
keleivio, perkančio bilietą skris
ti iš O'Hare ar Midway. 

Vienas iš paskutinių japonų 
pirkinių y ra legendinė Lore
lei. Ant s ta taus Reino upės 
skardžiaus stovinti apleista 
pilaitė pirkėją buvo užbūrusi 
dar jam tebesimokant mokyklo
je. 52 metų biznierius prisi
pažįsta, kad jo vaizduotė pasi
tvirtino, ka i jis prieš 28 metus tarp St. Goar ir Obenvesel, yra 
pirmą ka r t ą pamatė savo aki- labai sraunus ir pavojingas lai-
mis poemose skaitytą Lorelei, vininkyste . Pagal legendą. 
Sumokėjęs 2.3 milijono dolerių, nuostabiai žavinga mergina, šu-
Satoshi Kosugi yra pasiruošęs kuodama auksinėmis šukomis 
dar papildomai išleisti 4 mili
jonus remontui , įrengiant 50 
kambarių ištaigingą viešbutį su 
japonišku restoranu. 

Pilis buvo pastatyta 14 — 
tame šimtmetyje. Napoleonas ją 
sunaikino 1806 metais; po 90 
metų pilis buvo atstatyta. 1987 
metais buvo nustatyta, kad pilis 
nebebuvo saugi ir buvo reika
linga keletas milijonų dolerių 
remontui. Reikiamai sumai ne
atsiradus, pilis buvo parduota. 

St. Goarsbausen miestelis 
verčiasi iš turizmo. Vienintelė 
gatvė y ra pilna krautuvėlių, 
pardavinėjančių suvenyrus. 
Alau? bokalai , veidrodukai, 
odos dirbiniai. Visur vaizduo
jama Lorelei. 

Kas t a Lorelei yra? Atsako 20 
metų s tudentas iš Yokohama. 
kuris studijuoja Vakarų Vokie
tijoj germanis t iką: „Lorelei 
Japonijoj yra gerai žinoma. 
Mokyklose yra skaitomos poe
mos apie Lorelei , kurioms 

savo geltonus plaukus, savo 
daina nevieną upeivį pražudė 
giliuose Reino verpetuose. 

Romantiška aplinka bus iš
naudota, įkuriant muzikos 
mokyklą gabiems japonams, 
kur jie būtų vokiečių mokytojų 
mokomi ir galėtų praktikuotis, 
pasirodydami prieš viešbučio 
svečius. 

Romantiškai nusiteikęs nau
jasis šeimininkas yra išsitaręs: 
„Bus ar nebus svečių, aš vis tiek 
toj pilyje gyvensiu". 

Edm. J a k a i t i s 

PASSBOOK 
SAVINGS.... 

the b«st way to saveregularly! 

see us for 
financing. 

AT OUP LOW RATES 
Vtfflfc 

Pa'd and 
Cor^pounderi 

OuarteHy 

Savings and Loan 
2212 V V E S T C E R M A K R O A D C H I C A G O . I L L 6 0 6 0 8 

= » te r K a z a n a u s k a s . P rs ' e i . : 8 4 7 - 7 7 4 7 
Mours: Mon Tu«. Fr. 9-4 Thur 9-8 Sat. 9-1 

S E R V I N G C H I C A G O L A r 4 D S I N C E 1 9 0 5 

REAL ESTATE 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 4 2 5 - 7 1 6 1 

Norintieji P IRKTI ar P A R D U O T I 
N A M U S per šią istatgą, prašome 
3ar-„neti. kad esate arba.nonte būti 
Rimo Stankau* Klijentais. Nuosa-
•>Des Įkainavimas 

LB MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras $imaltts,Reaitor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Ketfzie Ava. 
V U 43ft-7S78 

Parduodame a r e i t t e u -

ui didesne, kalnai 
Įkainojimas veitui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
VieSnė įstaiga. 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Puleskl, CMcafO, IL 60629 
(312) 7 6 7 ^ 6 5 5 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardasj 

H E L P W A N T E D 

•SEVVING M A C H I N E 
O P E R A T O R S 

—Eicperience n e c e a e a r y 
* CLOJH CUTTER 
— Exper ience n e c e s s a r y 

(708) 563-2442 

MACHINIST 
CNC Lathe Programmer Operator wanted 
Mušt have experience with Mazatrol con-
trots. Full time days. Mušt speak English. 
Call 8 AM to 4 PM for interview. 

708-780-0944 

r 1 1 

" A T T E N T I O N : E A R N M O N E Y 
R E A D I N G B O O K S $ $32 ,000 /yea j : 
i n c o m e p o t e n t i a l . D e t a i l s . 
(1) 602 -838 -8885 Ext. B k 7 7 6 5 . " 

V I L N I U S L I E T U V I Ų 
L I A U D I E S D A I N O S E 

2-ji liuksusinė laida 

Paruošė Gražina Krtvtckle-
nė-GustaJtytė su menininkės Me
ri jos Žymant lenės -B l r i t t ka r iėa 
iliustracijomis, kuriomis išryškina
ma dainų reikšmė ir jų savybės (vai
riose gyvenimo srityse. 

Leidinys didelio formato, kieti 
viršeliai. Gale knygos yra santrauka 
anglų kalboje, melodijos, santrum
pos, bibliografijos bei dainų šaltiniai 
ir pastabos. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė, 1989 m. Kaina su per
siuntimu 12 d o l . Illinois gyventojai 
dar prideda 1.60 d o l . valstijos 
mokesči. 

Užsakymus siųsti; 
D R A U G A S 

4545 W . 6 3 r d S t . , 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 

REAL ESTATE 

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

J . B A C E V I Č I U S 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAI - INSURANCE 
6529 S KEOZIE 

778-2233 
• • i 

LB MLS, 
B A L Y S B U D R A I T I S 

N e m o k a m a i [ k a i n u o j a 
Jūsų n a m u s . 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
7 6 7 - 0 6 0 0 arba 7 7 8 - 3 9 7 1 . 

Adresas 6 6 0 0 S. Pulaski Rd . 
O n a stop Rsal Estate -

Pigiai parduodamas „condo" ant 
vandenyno kranto: 2 mieg. kamb., 2 
vonios kamb. , didelis salonas, 
balkonas, virtuvė, maud. baseinas 
Skambinti savaitgaliais nuo 8 v. ryto 
„cotlect"; 1 -407-860-3555. 

rsstoranaa/„loujQge" 
art i 95 & Har lem. Puiki proga! 
Dideles galimybės. Smulkesnei infor 
macijai skambinti: Century 2 1 , 
Mike H a m , t a i . 708 -361 -8888 . 

M ISCELLANEOUS 
1 

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

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

{VEDIMAI - PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 

užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-77S-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

i , 

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

F R A N K Z A P O U S 
3 2 0 8 V 2 W e s t 9 5 t h S t r e e t 

T o l . — G A 4 - 8 6 5 4 
fc—— • " ' >.& 

Česlovas Grincevičlus 

V I D U D I E N I O V A R P A I 
P a s a k o j i m a i i r p a s a k o s 

(Laimėjusi LRD grožinės literatūros 
premiją) 

Šioje knygoje autorius gyvai ir 
vaizdžiai pasakoja nepriklausomoje 
Lietuvoje išgyventus atsitikimus. 
Tai apysakų, novelių ir legendų 
rinkinys, kurį kiekvienas turėtų per
skaityti ir pasigrožėti autoriaus jau
dinančiais pasakojimais. 

Išleido LK klubas Chicago. 1985. 
Kaina su persiuntimu $5.00 . Illinois 
gyv moka $ 5 . 3 2 . 

Užsakymus siųsti; 
Draugas 

4 5 4 5 W . 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

„ A T L A I D A I — U t h u a n l a n P l l g r i m a g e s * — Loyolos 
Universiteto le idyklos išleista R o m o Požerskio fotografijų 
knyga apie a t la idus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas paraše 
Mykolas Drunga , Česlovas Grincevičius, Laima Skeivienė ir 
Algimantas K e z y s . Išleista dv iem ka lbom — angliškai ir lie
tuviškai. Ver ta turėt i sau ir padovanot i k i tam, ypač svetim
taučiui. G a u n a m a „ D r a u g e " , kaina su persiuntimu 2 7 d o l . 
Illinois gyventojai da r pr ideda 2 d o l . valstijos mokesčio. 

U ž s a k y m u s siųsti: 
DRAUGAS 

4 5 4 5 W . 63rd St. 
», H. i 

^"^PV ^^W^ ^ ^ u ^ ^ ^^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^^^"^ ^^^^^ ^ ^ s r ^ ^^^^ 

* 

* 

* 

* 

ANTRAS KAIMAS: VEIOAI IR 
TEKSTAI — stambi knyga t a 
daugelio autorių straipsniais, 
humoristiniais ir satyriniais 
škicais, atsiliepimą ištrauko
mi*, penkiais šimtais ilius
tracijų, gražiai Išleista Am. 
lietuvių BiMiotsfcos leidyklos 
(Uthuanlan Llbrary Press). 

Kaina su persiuntimu $22.00 

Užsakymus siųsti: 

DKAU6AS 
•545 W. 63rd $ 1 
Chicago. ll 60629 

Illinois fcyventoiai moka $24 00 

*^Lr ~^L^ ^a^ ^A& '̂ A^ *̂ A^ ^A^ ^A^ "̂ â  ^a^ ~^L* ~^Lv 
^y^ ^T^ ^ r̂̂  r̂̂ ^ ^ r̂̂  ^ r̂̂  ^T^ ^^^ ^^^ ^^^ ^r^ ^^P 



MŪSŲ KOLONIJOSE 
Cape Cod, Ma. 

N E T E K O M E T A U R A U S 
L I E T U V I O 

Cape Codo Lietuvių Bend
ruomenė s ta iga neteko ener
gingo, darbštaus ir dosnaus 
nario Antano Jucėno, kurio 
sodyboje kas vasarą vykdavo 
apylinkės ruošiami piknikai. 

Jucėnų šeima žiemą pralei
džia saulėtoje Floridoje. Ten 
Antaną ištiko staigus širdies ne
galavimas, kur i s po kelių dienų 
baigėsi mirtimi. Našlė ir šeima 
Jucėno palaikus atgabeno į 
Cape Codą palaidoti jo paties 
pasirinktoje kapinių vietoje. 

Vasario 9 dieną Hyannis 
la idotuvių n a m u o s e įvyko 
viešas atsisveikinimas, kuriame 
dalyvavo plati velionio giminė ir 
gausus būrys vietos lietuvių, jo 
draugų ir pažįstamų, atvykusių 
iš artimų ir tolimų vietovių. 
Atsisveikinimui vadovavo jo 
giminaitis mokytojas Stasys 
Mineika. t rumpai supažindinęs 
su Antano Jucėno svarbesniais 
gyvenimo momentais Lietuvoje 
ir Amerikoje. 

Jis buvo darbštus, pareigingas 
ir sumanus lietuvis, kuriuo 
didžiavosi artimieji ir jo drau
gai. Ypač j i s nepamiršo savųjų 
okupantų pr i spaus to je Lie
tuvoje, juos rėmė finansiškai. 
Pastaruoju metu j is buvo iš Lie
tuvos išsikvietęs paviešėti kelis 
giminaičius, kuriems aprodė šio 
pakraščio įdomesnes vietas bei 
lietuvių t e l k i n i u s , negailė
damas savo sveikatos ir poilsio. 

Vladas Židž iūnas , LB-nės 

Cape Codo apylinkės garbės 
pirmininkas, jautr iais žodžiais 
atsisveikino su velioniu A. 
Jucėnu, pažymėdamas, kad su 
jo mir t imi Cape Codo lietuviai 
neteko ne tik susipratusio lietu
vio, be t ir uolaus talkininko. 

Rašytojas-dailininkas Jonas 
Rūtenis tarė trumpą, poetišką 
žodį vardu Balfo. kurį Jucėnų 
šeima rėmė nuo pat pirmųjų 
dienų Amerikoje iki šiol, įver
t i n d a m a t o s organizaci jos 
r e ikšmę l ie tuvių pabėgėlių 

: gyvenime. 
Kad velionis Antanas Jucėnas 

mylėjo savo tėvynę Lietuvą ir 
sielojosi dėl jos likimo, rodo ne 
tik gausus būrys atvykusių su 
juo p a s k u t i n į k a r t ą atsi
sveikinti, bet ir paliktos jo in
tencija aukos. Tą vakarą iš viso 
suaukota 1,687 doleriai, kurių 
1,567 dol. skir t i LB „Specialiai 
rinkliavai — Dovana Lietuvai'". 

Vasario 10 dieną po Mišių vie
tos parapijos bažnyčioje Our 
Lady of Victory, kurią daugiau
sia lanko vietos lietuviai, An
tano Jucėno palaikai palaidoti 
netoli esančiose St. Francis 
Xavier katalikų kapinaitėse. 

Atrodo, kad velionį Jucėną 
apraudojo ne tik prie duobės 
stovį: našlė Brone, giminės, ar
timieji, bet ir gamta: tą rytą taip 
pylė l ie tus , kad pas ta ty ta 
palapinė tapo liūdinčiųjų prie-
bėga. 

Atsisveikinimo Mišias aukojo 
kun . Vaclovas Valkavičius iš 
Norvvood, MA. Žvelgdamas į 
prakiurusį dangų jis guodė susi
r inkusius, sakydamas, jog van
duo yra gyvybės ženklas. 

Mirus io jo še imos nar ia i 

visiems atsilankiusiems su
ruošė Ostervilėje puošnioje 
sveta inė je priešpiečius, 
kuriuose dalyvavo arti šimtas 
asmenų. 

A. P . 

Gardner, Mass. 

Veronika Juodikaitytė-Naku-
tienė mirė sausio 10 d. St. Pe-
tersburg, Floridoje, kur gyveno 
paskutinius 20 metų. Gimus 
Gardner, jauna išvyko su tėvais 
Lietuvon ir augo Panevėžio 
apskrityje. Grįžus į JAV, iš
tekėjo už Alekso N akučio ir iš
gyveno su juo daugiau kaip 50 
metų. Gyvendama mūsų mies
te daug padėjo savo vyrui, kuris 
aktyviai reiškėsi įvairiose drau
gijose ir lietuviškoje veikloje. 
Pati priklausė Birutės Moterų 
draugijai. 

Jos sesuo Elzbieta Semena-
vičienė mirė spalio 28 d. Kūnas 
pa ša rvo t a s jos gimtajame 
mieste, kur atlaikytos šv. Mi
šios. Sūnėnas, švogeris Jonas ir 
Valius Semenavičiai pakvietė 
visus dalyvius į restoraną pie
tums , o Lietuvių k lubas 
parūpino jai grabnešius. Tegu 
ilsisi ramybėje. 

Mūsų apylinkės laikraščiai la
bai dažnai ir plačiai aprašo 
įvykius Lietuvoje su nuotrau
komis ir visuose straipsniuose 
teigiamai vertina ten vyks
tančias permainas. 

Vasario 2 d. mirė Stanley 
Grigas, sulaukęs 72 metų 
amžiaus. Paliko žmoną Blanche 
Majauskaitę, dvi dukteris ir 
sūnų. Laidotuvės buvo priva
čios, kūnas sudegintas, Mišios 
atlaikytos Sacred Heart bažny
čioje. 

Koresp. 

„KASOS" PRANEŠIMAS 
Lietuvių visuomenės sluoks

niuose dar vis t enka išgirsti pa
stabų bei pr iekaiš tų dėl Vytau
to Vebeliūno rolės „Kasos" kre
dito kooperatyve. Yra nuomo
nių, kad Vebel iūnas tebevaldo 
„Kasą" arba kad „Litas' ir 
„Kasa" yra ta pati organizacija. 
Šių klaidingų spėliojimų atitai
symui ir teisingam padėties api
būdinimui „Kasos" vadovybė 
nutarė lietuvių spaudai pateikti 
šį paaiškinimą. 

Lietuvių kredito unijos idėja 
buvo kilusi iš kai kurių „Lito" 
bendrovės direktorių, o tur in t 
minty ilgametį ir sėkmingą 
Kanados l i e t u v i ų k r e d i t o 
kooperatyvų gyvavimą, ši idėja 
buvo priimta ir daugelio kitų as
menų, kur ie įžiūrėjo pozityvią 
lietuviško bankelio naudą lietu
vių visuomenei. Tokiu būdu 
1980 metais New Yorke buvo 
įkurta „Kasos" kredito unija ir 
sudaryta pirmoji direktorių 
taryba. V. Vebeliūnas buvo iš
rinktas tarybos pirmininku. 

Gyvos reklamos, direktorių ir 
tarnautojų pasišventimo bei 
mokamų aukštų dividentų dėka 
„Kasa" įgijo lietuvių taupytojų 
pasitikėjimą ir sparčiai augo 
narių bei indėlių skaičiais. Kai 
kur i a i s a t ž v i l g i a i s t a č i a u 
„Kasos"' aug imas buvo ne
normalus, ypač kad didžiausios 
paskolos ateidavo iš Vebeliūno 
vadovaujamos „Lito" bendrovės 
partnerių bei investorių. Fe
deralinės valdžios kredito unijų 
inspektoriai tame įžiūrėjo riziką 
ir prasi lenkimą su regulia
cijomis. Be to, Vebeliūno vado
vavimas abiem organizacijom 
sudarė nepageidaujamą inte
resų konfliktą. 

To pasekme, 1987 metų kovo 
15 d. j i s pasi t raukė iš pirmi
ninko pozicijos ir, inspektoriams 
reikalaujant, tų pačių metų 
liepos 13 d. vis iškai a ts i 
statydino iš „Kasos" tarybos 
sąstato. Nuo tos datos j is 
daugiau nėra „Kasos" vado
vybėje ir „Kasos" neatstovauja. 
Tuo būdu bet kokie raštiški ar 
žodiniai p a r e i š k i m a i , kad 
Vebeliūnas turi ką nors bendro 
su „Kasos" vadovavimu, arba 

kad „Kasa" ir „Litas" yra tose 
pačiose rankose, yra neteisingi. 

Vebeliūno vadovavimo metu 
ir jo nurodymais išduotos „Lito" 
par tnerystėms paskolos tačiau 
nėra laiku apmokamos. Federa-
linių kredito unijų inspektorių 
parėdymu yra reikalaujama, 
kad pasiskolinę asmenys arba jų 
garantuotojai paskolas apmo
kė tų tvarkingai pagal NCUA 
reguliacijas. Taip pat pagal 
r egu l i ac i j a s dal is , ,Kasos" 
pajamų yra padedama į specialų 
paskolų rezervą ir jokių biznio 
paskolų „L i tu i " a r kitoms 
Vebeliūno kontroliuojamoms or
ganizacijoms nėra išduodama. 

Dabartinė „Kasos" vadovybė 
deda ir dės visas legalias 
pastangas, kad prieš keletą 
metų išduotos ir pavėluotai 
mokamos paskolos būtų 
apmokėtos laiku ir kad visi kiti 
federaliniai nuostatai būtų 
vykdomi. 

Ta pačia proga direktorių 
taryba pabrėžia, kad „Kasos" 
indėlininkų santaupos, kaip ir 
visada, yra federalinės NCUA 
agentūros apdraustos ir „Ka
sos" interesai yra įstatymiškai 
apsaugoti. „Kasos" 84 milijonų 
dolerių bruto aktyvas ir ati
t inkamas rezervų fondas sudaro 
tvirtą pagrindą tolimesniam lie 
tuvių kredito unijos augimui. 

KASOS direktor ių 
t a r y b a 

A.tA. 
VYTENIUI DIRKIUI 

mirus, jo žmonai ANGELEI, motinai BRONEI, broliui 
KĘSTUČIUI ir kitiems giminėms gilią užuojautą 
reiškia 

Gražina, Algis ir Julius Karsai 

A.tA. 
JUOZUI GRABAUSKUI 

m i r u s , l iūdinčią MARIJĄ, jo šeimos na r iu s , 
visus gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 

Irena ir Julius Gelažiai 

Brangiai Motinai 

A.tA. 
į TERESEI RADVILIENEI 

mirus, sesei RŪTAI SPURGIENEI ir jos 
reiškiamp nuoširdžią užuojautą. 

1 „Kun. Gražinos" 

seimai 

būrelis 

A.tA. 
KRISTEN JOHNSON 

Gyvent Joliet, IL. 
Tragiškai žuvo 1990 m. vasario 24 d., sulaukusi 17 m. 

amžiaus. 
Gimė Chicagoje 1972 m. kovo 20 d. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai Rasa Szepelak ir Vic-

tor Johnson, seneliai: Viktoras ir Konstancija Čepai. Marion 
ir Victor Johnson, Sr.; broliai Juozas ir Nicholas Szepelak bei 
kiti gimines. 

Priklausė Lietuvių Skaučių Seserijai „Nerijos" tuntui; 
lankė Mother McCauley aukštesniąją mokyklą. 

Kūnas pašarvotas pirmadieni, vasario 26 d. ir antradieni, 
vasario 27 d. nuo 2 iki 10 v.v. Blake & Lamb koplyčioje. 4727 
W. 103 St Oak Lawn, IL. 

Laidotuves įvyks vasario 28 d., trečiadienį. Iš koplyčios 
9:45 vai. ryto bus atlydėta į St. Cajetan parapijos bažnyčią, 
11400 S. Artesian, Chicago, kurioje 10:30 v. ryto įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Tautines sėtuvių kapines. 

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

Nuliūdę tėvai, broliai, seneliai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Blake & Lamb. Tel. (708) 636-1193. 

DRAUGAS, antradienis, 1990 m. vasario mėn. 27 d. 

A.tA. 
STASĖ PETRELIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. vasario 23 d., 10:20 vai. ryto, sulaukusi 77 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Joniškyje, Šiaulių apskrityje. Ameriko

je išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Domas, marti Dra-

gica, anūkai Romas, Dalia ir Kristina; taip pat dvi seserys 
su šeimomis ir kiti giminės. 

Velione buvo našlė a.a. Jono. 
Kūnas pašarvotas antradienį, vasario 27 d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W. 71 St. 
Laidotuves įvyks trečiadienį, vasario 28 d. Po apeigų 

koplyčioje 10:30 v. ryto, velionė bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnus, anūkai ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
PETRAS MIKNAITIS 

Gyv eno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. vasario 24 d., sulaukęs 100 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 76 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime brolis Motiejus, brolių 

vaikai Sigitas Miknaitis su šeima, Marija Pileckienė su šeima 
ir Romas Miknaitis su sūnumis bei giminės Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas antradienį, vasario 27 d. nuo 3 iki 9 v.v. 
S. C L ck-Lakawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 28 d. Iš koplyčios 9 
vai. ry: bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyr ., kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pan ddų bus nulydėtas į Tautines lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs 
tarnui -alyvauti šiose laidotuvėse. 

Nu! adę brolis ir kiti giminės. 

La otuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 
73712: S. 

A.tA. 
TERESEI RADVILIENEI 

miru> nuoširdžiai užjaučiame mūsų draugijos narę , 
veliones dukterį RŪTĄ SPURGIENĘ su vyru J O N U 
ir jų -eimą. Mūsų draugijos narei iškeliavus pas 
Viešp itį, liūdime su visais velionės ar t imais ia is 

Lietuvos Dukterų draugija 

Bra' *m Tėveliui 

A.tA. 
JONUI DAMARECKUI 

Liet:. »je mirus, mūsų mielą mokytoją VIOLETĄ 
KA 'IENE giliai užjaučiame 

„Žiburėlio" auklėtiniai, tėveliai 
ir mokytojos 

Mūsų džiaugsmo dienos baigėsi. 
Mylėjai mus. Mūsų meilė Tau yra amiina 
Ir neiitirps. kaip tirpsta pirmos snaiges 
Atgims gamta, atgims Tėvyne — Tavęs nėra. 

A.tA. 
KAZYS NASTONAS 

Gyveno Irons. Michigan. anksčiau Marąuette Parko ir 
Brighton Parko apylinkėse. 

Mirė 1990 m. vasario 25 d . 6 vai. vakaro, sulaukęs 74 m. 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kaune. Amerikoje išgyveno 33 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Olga. dukterys: Lilija 

Adomėnienė, žentas Antanas. Dora Baleckaitiene. žentas Vid
mantas; sūnus Tony Nastonas, marti Lee: anūkai: Vida ir 
Danielius Baleckaičiai, Audra Adomėnaitė; sesuo Regina 
Pažkevičienė-Volskiene Lietuvoje ir kiti giminės. 

Priklausė Medžiotojų ir Meškeriotojų draugijai. 
Kūnas pašarvotas trečiadienį, vasario 28 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje. 2533 W 71 St. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadieni, kovo 1 d Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 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 žmona, dukterys, sūnus, anūkai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

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 

S T E P O N A S C. LACK ir S Ū N Ū S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. <1-312> 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

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

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - (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 
T e l . (708) 652-5245 
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x J u o z a s Ša lč iūnas bus šį 
sekmadienį, kovo 4 d.. Jaunimo 
centre ruošiamos tradicines gimė ir užaugo Lietuvoje, Telšių 
skautų Kaziuko mugės komen- apskrityje, emigravo į Chicagą 

x Džiugas J a z d a u s k a s mė
gina surasti savo dėdę Povilą 
Valantiną, Ignaco sūnų, ar jo 
palikuonis. Povilas Valant inas 

x Šį t r eč iad ien i , \ asario 28 
d., prasideda gavėnia — Pelenų 
diena, kada bažnyčiose barsto
mos galvos pelenais. Pelenų 
diena ir Didysis Penktadienis 
yra visiško pasninko dienos. 
Taip pat nuo mėsos reikia susi
laikyti visais gavėnios penkta
dieniais. Nuo 18 iki 59 metų 
visiško pasninko dienomis tik 
vieną k a r t ą ga l ima sočiai 
pavalgyti. 

x Atei t ininkų n a m a i rengia 
vienos dienos susikaupimą — 
rekolekcijos kovo 3 d. iš ryto 
Kviečiami visi iš anksto regist
ruotis, kad būtų žinomos vietos 
ir valgio kiekis pietums. 

x „Ka ip paparti ;- žydi" Da
n u t e s B indok ienės vaizdelis 
pagal liaudies pasakojimus sta
tomas Dainavos ansamblio kovo 
24 d. Morton salėje Cicero mies
te . Šiuo metu Dainavos an
samblis visu įtempimu ruošiasi 
pastatymui. 

x Aldonos Vi l č inska i t ė s -
Kisiel ienės ir Sigutės Trima
kaitės, Vilniaus solisčių, kon
certas rengiamas Chicagoje. 
Akompanuoja muz. Alvydas Va-
saitis. Koncertas įvyks kovo 18 
d., sekmadienį, Jaunimo centre. 
Rengia J a u n i m o cen t ro 
valdyba. Bilietai Vaznelių pre
kyboje. 

x El ta , Information Bulletin, 
sausio Nr. 1, speciali laida 
angių kalba apie Gorbačiovo 
apsilankymą Lietuvoje. Čia 
aiškinama apie jo ir Sovietų va
dovybės nuotaikas prieš vizitą, 
per vizitą Gorbačiovo nuotaikas 
ir lietuvių vadovų atsakymus 
bei minios laikyseną. Taip pat 
Kalbama apie Senato rezoliuciją 
Lietusos Nepriklausomybės 
sukakties proga. 

x „Draugo"' išlaikymui nuo 
suna ik in imo aukojo po 20 dol. 
Ona Mažionytė, V. Petrauskas, 
L. Klausa. P Naujokas, J. 
Primas. J. Shatas, Rr. Paliulio-
nis, B. Razgys. kun. R. Krasaus
kas. Visiems dėkojame. 

x Išlaikyti „ D r a u g o " dien
rašt i nuo kenkėju aukojo po 40 
dol. P. Gauionskas, Vincas 
Kamaitis. dr. V. S. Vardys. L. V. 
Petrušaitis aukojo 45 dol. ir 
kun. J. Vr.škys — 35 dol. Nuošir
dus ačiū. 

dantas. Kaziuko muges iškil
mingas atidarymas bus 11 vai. 
ryto. Atidarymo iškilmes praves 
„Lituanicos"' tunto skautai. 

x Kris t ina Johnsona i t ė , 17 
m. amžiaus, tragiškai žuvo šeš
tadienį, vasario 24 d., maždaug 
80 mylių nuo Joliet, IL, greit
kelyje įvykusiame 17 automo
bilių susidūrime. Pašarvota 
pirmadienį ir antradienį Blake 
ir Lamb šermeninėje, 4727 W. 
103 St., Oak Lawn. Laidojama 
trečiadienį Lietuvių Tautinėse 
kapinėse. Velionė priklausė 
„Nerijos" jūrų skaučių tuntui . 
Pirmąja mokine buvo baigusi 
Dariaus Girėno lituanistinę 
mokyklą. Buvo duktė Rasos Če-
pai tės-Szepelack ir a n ū k ė 
Vytauto ir Konstancijos Čepų. 

x Margu t i s maloniai kviečia 
dalyvauti Antano Vanagaičio 
gimimo 100 metų sukakties 
minėjime — pietuose kovo 11d. 
3 vai. p.p. Jaunimo centre. Vie
tos rezervuojamos Margučio raš
tinėje. Tel. 312-476-2242. 

x Be do rovės , nė ra jokios 
ge rovės — gyd. psichiatro 
Algirdo Statkevičiaus prane
šimas Alvudo pažmonyje Lietu
vio sodyboje šį sekmadienį nuo 
2 v. p.p. Minėsime Lietuvos 
nepriklausomybę. Dalyvauja 
kun. Juozas Juozevičius, gail. 
sesuo E lena Perž inskienė, 
Grožvyda Giedraitytė, Balys 
Brazdžionis, Antanas Kevėža, 
Juozas Palūtis ir kt. Tikrinamas 
kraujospūdis. Išrašomi lapeliai 
kraujui t ikrinti ir aiškinami jų 
duomenys. Gražioji Lietuva — 
Alekso Plėnio suktas ivairių 
Lietuvos vietų video filmas. 
Alvudo gėrybėmis pasivaiši-
mmas veltui vietoje ir išsinešti-
nai. Visi laukiami. Visiems įėji
mas laisvas. 

x Nuo sunaikinimo „Drau
go" aukojo po 10 dol. J. Cin
kus. R. Sidrys, V. Mikuckis, K. 
Skirius, K. Daugėla, J. Cibuls
kis. J. ir L. Kašubą, V. J. Stat
kus. Dana Jennings, M. Kudir
ka. A. Duoblienė, J. Duoba. K. 
Tijūnėlis, M. V. Tamulaitis, A. 
Vaičiulaitis, Charlis Gricius, B. 
Sedleckas, I Vegis, J. Gau-
dušas. J. Kazėnas, Teklė Bo 
gužas, Stasė Fabijonas. A. Au-
gaitis. Visiems tariame ačiū. 

x , , D r a u g o " i š l a i k y m u i 
pr ieš pasikėsintojus aukojo L. 
Pliura. G. Klimas. O. Meželiene. 
V. Pikturna ir Laimutis Dūda. 
Labai ačiū. 

x D R A U G O k o n c e r t a s 
įvyks š.m. ba l andž io 1 d. 3 v. 
p.p., sekmadieni. Marijos Aukš 
tesniosios mokyklos salėje. Pro
grama atliks okupuotos Lietu
vos solistai: Sofija Jonaitytė, 
Algirdas Januta ir pianistas Po
vilas Stravinskas. Bilietus i 
koncertą galima įsigyti Gifts 
In t e rna t iona l Vaznel ių par
duotuvėje. 2501 W. 71 St.. Chi
c a g o . IL 60629. tel. 471-1424. 

<sk> 

x Liei'T.os kel iauninkų Hė-
ni«'*iui. K;i- n<>n patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose iškaitant bilietus į kitus 
miestus - lėktuvais, t 'auki-
niais ar autobusais - skambin
kite i Nevv Yorko k'-lionių agen-

. . .VYTIS" 718-769-3300. 
(sk) 

x KASA, lietuvių federali
nė k red i to unija, sėkmingai 
veiki uiti 10 metų. patarnauja 
lietuviams finansinėje srityje. 
Kre ipk it < a i ai tirniai 
KASOS skyrių taupymo ir sko
linimo reikalais. Informacijai: 
KASA. 2615 W. 71st Street, 
C h i t a g o IT. 60629. Tel . 
312-737 2110. 

<^k» 

x „Lietuva Parcel Service" 
priima apmokėtu ir neapmokė
tu muitu siuntinius į Lietuvą, 
Latvi ją . Estiją ir k i t a s 
respublikas. Muitai — žymiai 
sumažėję. Laikinai vaistų siun
timas sulaikytas. Apie vaistų 
siuntimą pranešime vėliau. 
Kreiptis: J . J u o d v a l k i e n ė , 
4108 S. Archer , Chicago, U 
60632, tel . (312) 254-2817. Dar 
bo vai.: 11 ryto - 5 v. p.p. kas
dien, išskyrus sekmadienį: šeš
tadienį tik susitarus. 

(sk) 

x J U O Z A S BACEVIČIUS, 
namų pirkimo ir pardavimo at
stovas. Greitas ir tikslus pa
tarnavimas Nemokamas namų 
įvertinimas. Skambinti: Bell-
Race R E , te!. 778-2233. 

(sk) 

x T r a n s p a k g a r a n t u o j a 
v ideo, s te reo a p a r a t ū r ą 2 
me tams . Sut. .vispasirašyta su 
ELEKTRONU Vilniuje. Skyriai 
visuose Lietuvos miestuose. Dir
ba vi rš 1000 inžinierių ir 
technikinio personalo. Jei tektų 
taisyti, taisymas nemokamas. 
Praneša Romas Pūkštys. Garan
tuotas prekes siunčiame į kitus 
JAV miestus. T r a n s p a k , 2638 
W. 69 St.. Chicago. IL 60629, 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 

prieš pirmą pasaulinį karą. 
Turėtų būti likę trys jo sūnūs su 
savo vaikaičiais, su kuriais 
labai norėtų užmegzti ryšius. 
Žinutes siųsti: Džiugas Jaz
dauskas , 235802 Kla ipėda . 
Kauno g-vė 3-99, Lithuania. 

x Išlaikyti „ D r a u g o " dien
rašt į prieš kenkėjus aukojo po 
10 dol. J. Stočkus, M. Poskar-
skis , A. B a l t r u š a i t i s , M. 
Bajoriūnas, S. Žymantas, P. 
Bedulskis, Kazys Linkus, A. T. 
Antanaitis, K. Narkevičius, R. 
Giedraitis, M. Nore ika , A. 
Smilga, V. Bernadišius, J. Su-
deikis, A. Paužuolis, Estelle Ro-
gers. Visiems tariame ačiū. 

x Nuo suna ik in imo „Drau
g o " auko jo K. Ba la s , A. 
Verikas, V. Rėklys, A. Šležas, J. 
Juodis, Barbara Balaitė, Adelė 
Anysas, V. Šerelis, C. Sadeika, 
E. Baltrušaitienė, M. Ruikis, J. 
Cicėnas, M. S tanka i t i s , V. 
Ančiulis. Visiems ačiū. 

x „Draugo" iš laikymui nuo 
sunaik in imo aukojo po 50 dol. 
dr. L. ir dr. L. Šulai, Vytas ir 
Donna Norvilai, Vincent Gele
žinis , Jonas J a n u š a u s k a s , 
P e t r a s ir V a n d a Žo lyna i . 
Arūnas ir Irena Draugeliai, 
Julius Matonis, A. J. Naudžiū
nas. Joseph Petrauskas, Vytau
tas Kutkus, V. T. Gražulis, Mo
nika Lembertas ir E. Skardis. 
Nuoširdus ačiū. 

x Išlaikyti „ D r a u g o " dien
rašt į prieš kenkė jus aukojo po 
25 dol. muz. Stasys Gailevičius, 
V. Bildušas, E. Gerulaitis, dr. A. 
Bielkus, Juozas Žilionis, Rūta 
Sidrytė, K. EI. Gudinskai, M. ir 
I. Velickiai. Jadvyga Jurkūnie-
nė. M. Ripskis, Edvardas Dani-
liūnas. Visiems tar iame ačiū. 

x Adv. L a i m a i r V a c y s 
Garbonka i , Burr Ridge, UI., 
lietuviško žodžio palaikytojai, 
„Draugo" garbės prenumerato
r ia i , rėmėjai , p r a t ę s d a m i 
prenumeratą, pridėjo ir 50 do. 
auką. Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Žurn. A n t a n a s P l e s k y s , 
Chicago. 111.. lietuviškos spau
dos bendradarbis, „Draugo" 
garbės prenumeratorius, pratęs
damas prenumeratą, pridėjo 50 
dol. dienraščio paramai . Labai 
dėkojame. 

x Dail. Dianos Kiz lausk ie -
n ė s meno darbų paroda vyks 
kovo mėn. 2-30 d. Beverly Art 
Center, 2153 West l l l t h St., 
Chicago. IL. P a r o d o s a t i 
darymas ir vaišės penktadienį, 
kovo mėn. 2 d.. 7-9 v.v. Vi
suomenė maloniai kviečiama 
atsilankvti. 

(sk) 

Demonstracijos vasario 16 Chicagos miesto centi 
N. Sadūr.aitė. S. Kane ir kt . 

rmoj eilėj iš kairės: B. Briedienė, V. Vilimas, 

Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
VILNIAUS AKADEMINIO 
T E A T R O „ P A B U D I M A S " 

Chicagoje Jaur.irno centre va 
sario 24 ir 25 d. buvo statoma 
Antano Škėmos drama „Pabu
dimas". Jos autorius buvo pats 
dramos studijas išėjęs Lietuvoje, 
pats vaidino ir rpžisavo Lietu
voje bei išeivijoje Žuvo automo
bilio nelaimėje Amerikoje 1961 
m. 

Veikalas ak tuaus . Vaizduoja 
sovietinio kalėjimo tardymus, 
k u r m a t o m e p a r t i z a n u s , 
kun igą , B e t a r i t a rdy to j ą 
(atsivertusį). enk?.-edistą. parti
zano žmoną. Veik? e išryškintos 
žmogiškos įtamp' s religiniais 
momentais. 

Vilniaus t e a t r pas ta tymų 
režsierius Jonas Vaitkus, daili
n inkas J o n a s Arč ikauskas , 
kompozitorius Vi lmantas Bar
t u l i s , ak tor ia i Adolfas 
Večerskis , Saulius S ipar i s . 
Aldona Jonušauskaitė, Juozas 
Kisielius, Algimantas Zigman-
tavičius. Mindaugas Jasčius. 
Sigitas Kubilius, režisieriaus 
padėjėjas M. Jusčius, l i teratū
rinės dalies vedėjas G. J a n k u s , 
muzikinės daiies vedėjas A. 
K'imas. technmės dalies ve
dėjas A. Lėlei a, garso režisie
rė V. Nutautienė. Visi aktoriai 
profesionalai. ;-;ėję aukštąs ias 
dramos studijas, vaidino ypa
tingai gerai.tiesiog gyvendami 
scenoje ir nustebindami publiką 
savo įsijautimu ir sugebėjimu. 

Drama stipriai prieš okupan 

to priespaudą. Lietuvoje pirmą 
kar tą suva id in t a 1989 m. 
vasario 16 d. Daugiausia eina 
Vilniuje, bet buvo statoma ir 
Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje. 
Lietuvoje jau buvo pastatyta 80 
kartų ir vis ateina pilnas teat 
ras publikos. 

Vykstant i Amerika Vilniaus 
akademinis teatras buvo gun
domas atsivežti komediją, nes 
esą išeivi ja t u o daugiau 
domėtųsi , bet pasirinko šį 
veikalą ir neapsir ik . ..Pabu
dimas" buvo pastatytas Vilniuje 
t e a t r ų fes t ival io metu. 
Susilaukė labai palankiu kitu 
tautų specialistų atsiliepimu, 
tik rusai reporteriai kritikavo. 
Toliau Vilniaus akademinis 
teatras ruošiasi pastatyti Mic
kevičiaus Vėlines. Amerikon at
skridę gastroliavo Los Angeles, 
St. Petersburgo miestuose, o 
vasario 28 d. jau skrenda atgal 
į Lietuvą. Juos čia atkvietė JAV 
LB Kultūros taryba. Rengimo 
komitetą sudaro Z. Adomavičiū
tė, D. Aleksa, S. Endrijonienė, 
E. Holenderis, J. Ivašauskiene. 
B. Jasaitiene. D. Kucėnienė. M. 
Marcinkienė. N. Martinaitytė, 
L. Mockūnas, H. Molėjienė, Z. 
Moliejus. O. Norvilienė, J. Pa-
ronis, P. Petrutis, H. Plau-
šinaitiene. M. Stankūnienė. A. 
Valavičius. E. Trimakienė. 

Po vaidinimo D. Kučenienė 
teatralams padėkojo ir apdo-
vanojo rožėmis. Visa publika 
buvo pakviesta pabendrauti su 
svečiais vaišėse kavinėje. 

x Kas tu r i t e A n t a n o R ū k o 
r o m a n ą . .Sužalotieji" a rba 
„Algis Dalgis Gaidžiakojis" 
(vaidinimas vaikams^ malonė
kite paskambinti Rūkienei tel . 
1-312-471-0814. Būsiu labai dė
kinga. 

(sk) 

x G a r a n t u o t a s r ecep t in ių 
i r nerecept in ių va i s tų per 
s iunt imas į Lie tuvą. T r a n s 
pak, 2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629. tel . 312-436-7772. 

(skl 

x T r a n s p a k s iunč ia : video, 
s t e reo . s i u v i m o , 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 iunt in ius , d ė v ė t u s r ū b u s , 
kargo. Visa kita, pagal pagei
davimą. T r a n s p a k , 2638 W. 69 
St., Chicago, IL 60629, tel . 
(312)436-7772. 

(sk) 

x Medjugorje, Švč. Marijos 
apsireiškimų šventovėn. kelionė 
su kun. dr K. Trimaku gegužės 
21 28 d. 2830 Denton Ct.. 
Westchester, IL 60154. Telef. 
(708^ 562-8948 (vakare ir sa
vaitgaliais). 

(sk) 

Skirstydamiesi visi džiaugėsi 
ge ru pas ta tymu. Tik kai 
kuriems buvo nesuprantama, 
kodėl pabaigoje maldų metu 
skambėjo kitos nuotaikos melo
dijos. 

Juoz . Pr. 

LIETUVOS SOLISTĖS 
JAUNIMO CENTRE 

Šiuo metu Amerioje svečiuo
jasi Sigutė Trimakaitė. Lietuvos 
nacionalinės filharmonijos solis 
tė . Taip pat lankosi ir Aldona 
Vįlčinskaitė Kisielienė, operos 
solistė ir Lietuvos koncervato-
rijos docentė. Jų atvykimu į 
JAV rūpinosi amerikiečių or
ganizacijos per Valstybės depar
tamentą. Pagrindinis kvietėjas, 
atrodo, buvo Massachusetts 
..Fine Arts Council". Jų kon
certus Chicagoje rengia Jauni 
mo centras. 

Sigutė Trimakaite, sopranas, 
yra laimėjusi keletą konkursų, 
kurių tarpe Maria Kalias tarp 
tautiniame konkurse Graikijo
je, 1987 m. kamerinėje grupėje 
laimėjo I premiją. Šiuo metu 
Lietuvoje ji atlieka solo partijas 
su simfoniniu ir kameriniu or
kestru. Dainuoja solo partijas 
kantatose-oratorijose su vargo
nų palyda. Kreipia daug dė
mesio į šiuolaikinę lietuvių 
kompozitorių kūrybą ir lietuvių 
liaudies dainas. Yra koncerta
vusi JAV-bėse. Italijoje, Veng
rijoje, Vakarų Vokietijoje ir di
džiosiose Kijevo, Maskvos ir 
Leningrado scenose. 

Aldona Vilčinskaitė-Kisielie-
nė. sopranas, yra vienintelė 
dainininkė Lietuvoje, turinti 
mokslinį vardą. Baigusi Lietu
vos konservatoriją, toliau spe
cializavosi Leningrado kon-
sprvatorijoje ir Bulgarijoje. 
Dainavo Sofijos operoje ir Sofijos 
konservatorijoje apgynė diser
tacija dainavimo metodikoje. Ji 
yra koncertavusi su įvairaus 
žanro orkestrais, reiškiasi kaip 
kamerine ir operos dainininkė. 
Yra gastroliavusi visuose 
didžiuosiuose Sovietų Sąjungos 
miestuose. Bulgarijoje. Rumu
nijoje. Vengrijoje ir Jugo
slavijoje. Visur su pasisekimu ir 
gerais atsiliepimais. 

Jų koncertas rengiamas kovo 
18 d., sekmadieni, 3 vai. p.p. 
-Jaunimo centre. Visuomene 
prašoma tą sekmadieni rezer 

loti «iam koncertui. Daly 
vaudanii koncerte, kartu pa-
remsite ir Jaunimo centrą. 

» IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Aušros Vartų parapijoje 
Montrealyje pereitais metais 
buvo 12 krikštų, 9 vedybų poros, 
32 laidotuvės. Mirimų skaičius 
prašoka visus kitus skaičius. 

— A. a. L a u r e J a n u s a i -
tienė, 73 metų amžiaus, mirė 
pereitų metų gruodžio 17 d. 
Nuliūdime liko vyras, duktė. 
sūnus ir kiti artimieji. 

— A. a. Alfonsas Ruzgaitis 
mirė gruodžio 27 d. Iš Šv. Kazi
miero bažnyčios palaidotas Cote 
des Neigęs kapinėse. Liko 
žmona, dvi dukterys, sesuo ir 
kiti giminės. 

— H a m i l t o n e r e n g i a m a s 
ateitininkų religinis koncertas 
šv. Kazimiero ir tikinčiosios Lie
tuvos šventėje . Dalyvaus 
smuikininkės Audra ir Rūta 
Balytaitės, Toronto „Sutar
tinė". Visi kviečiami kovo 4 d. 
4 vai. po pietų. 

— Taut inių šokių g r u p ė iš 
Hamiltono „Gyvataras" šiemet 
švęs savo gyvavimo 40 metų 
sukak t į . Dideliu koncer tu 
sukaktis bus paminėta gegužes 
5 d., šeštadienį. Dainų ir šokių 
šventei, kuri bus Vilniuje liepos 
12-15 dienomis, „Gyvataras" 
vyks į Lietuvą pasirodyti savo 
šokiais. 

— Medžiotojų ir žūklautųjų 
k lubas Hamiltone surengė sau
sio 27 d. vadinamą zuikių balių, 
kuriame buvo daug svečių. 
Svečius pasveikino klubo pirmi
ninkas J. Stankus t rumpu 
žodžiu. Meninę dalį atl iko 
„Aro" choras, kuriam dabar 
vadovauja J. Govėclas, mirus V. 
Verikaičiui. 

— Windsoro, Ont., lietuviai 
Vasario 16 minėjo vasario 25 d. 
Pamaldas atlaike ir pamokslą 
pasakė kun. Kazimieras Simai
tis. Po pamldų parapij ,>s salėje 
buvo akademinė dalis. 

— J u o z a s Š i a u č i ū n a s , 
Montrealio lietuvių visuomenės 
veikėjas, išleido savo eilėraščių 
rinkinį .Gimtosios žemės sau
ja"-

— A. a. Kazimieras Vaiče
k a u s k a s , 87 metų amžiaus, 
mirė vasario 2 d. Montrealyje. 
Iš Aušros Vartų bažnyčios po 
pamaldų pala idotas Notre 
Dame des Neigęs kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona, sūnus ir 
giminės. 

Gintarą* Griiv . ia\\,s lietuviu ir kitu pavergtųjų atstovu demonstracijose 
vasario 16 d ( a<joje. N u o t r j . Tamulaičio 

Nuo kovo 15 d. brazilų lėktų 
. ų linija Varig pradės tiesioginį 
' ek tuvų susisiekimą ta rp 
Chicagos ir Rio de Janeiro Su 
tuo skridimu imant savaitės 
atostogas, gaunat ir viešbutį bei 
turistines apžiūras, kelionės 
kainuos 988 dol., gyvenant 
dviem kambary. 

„SŪKURIO" 
LAIMĖJIMAI 

Kauno balinių šokių kolekty
vas ..Sūkurys", vadovaujamas 
Jūratės ir Česlovo Norvaišų, 
atstovaudamas Lietuvai, va
sario 24 d. dalyvavo tarptau
tinėse balinių šokių varžybose, 
kur ios buvo su reng tos 
Glendale, CA. 

„Sūkur io" penkios poros, 
dalyvaudamos komandinėse 
'•aržybose, užėmė I vietą. Atvi
rose varžybose, šokant klasi
kinius šokius. I vieta laimėio 
Darius Mosteika ir Jolanta 
Aidukevičiūtė. II vietą užėmė 
Valdas ir Lilija Padrėzai. II 
vietą Rolandas Burneikis ir 
Diana Šeniauskaitė. 

Lietuviai stipriai pasireiškė ir 
Lotynų Amerikos šokių atvirose 
varžybose. I vieta teko Valdui ir 
Lilijai Padrėzams. II vieta — 
Dariui Mosteikai ir Jolantai 
Aidukevičiūtei. VI vieta — Man
tu i Stašaič iui ir Bia ta i 
Onefateraitei. 

Kauno balinių šokių kolekty
vo ..Sūkurio" jaunieji šokėjai ir 
vadovai Californijoje nuošir
džiai sutikti ir išlydėti. 

Advokatas jonas Gibaitis 
624? S. Kedzie Avenuc 

Chicago. IL 6062<» 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
<^«tad o v r iki 1 vai. d. 


