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Šiaurės Europos ir 
Baltijos šalių 

premjerai susitinka 
Trečiadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius, rugpjūčio 19 d. (Elta) 
— Danijos Bornholm salos admi
nistraciniame centre Roenne 
rugpjūčio 18 d. įvyko Šiaurės 
Europos šalių vyriausybių va
dovų ir Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos ministrų pirmininkų 
susitikimas. Lietuvos delegaci
jai šiame susitikime vadovavo 
Ministras pirmininkas Aleksan
dras Abišala. 

Pirmadieni čia įvykusiame 
susitikime šiaurės šalių prem
jerai daug dėmesio skyrė bend
radarbiavimo klausimams, at
sižvelgiant į ekonomikos inte
gracijos procesus Europos žemy
ne. Europos šiaurės šalių vy
riausybių vadovai sinteresuoti, 
kad kuo greičiau iš Baltijos 
šalių būtų išvesta Rusijos ka
riuomenė. Taip pat aptarta, 
kaip vykdoma Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo konfe
rencijos Helsinkyje 1992 me
tais liepos 10 dieną priimta 
Deklaracija, kurioje reikalau
jama greitai ir visiškai išvesti 
visą Rusijos kariuomenę iš Bal
tijos šalių. Bendrajame penkių 
Skandinavijos šalių premjerų 
pareiškime su pasitenkinimu 
pažymima, kad šis klausimas 
buvo apsvarstytas rugpjūčio 6 
dieną Maskvoje įvykusiame 
Rusijos Federacijos ir Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos užsienio 
reikalų ministrų susitikime. 
Pareiškime šalys paragino kuo 
greičiau pratęsti šias derybas, 
remiantis Helsinkyje priimtais 
ir kitais ESBK dokumentais. 
Skandinavijos šalių premjerai 
laiko, kad greitas Rusijos spren
dimas išvesti savo divizijas iš 
Baltijos šalių sostinių būtų ypač 
svarbus. 

Komentuodamas susitikimą, 
Abišala pažymėjo, kad Šiaurės 
Europos valstybės, ypač Norve
gija ir Suomija, rodo šiek tiek 
didesnį polinkį pagelbėti saus
ros nualintam Lietuvos žemės 
ūkiui. Su Suomijos vyriausybės 
vadovu buvo aptartas kelio Via 
Baltica tiesimas. Susitikime su 
Švedijos vyriausybės vadovu 
ypač daug dėmesio buvo skirta, 
kokios tolesnės pagalbos galima 
tikėtis, derantis su Rusija dėl 
kariuomenės išvedimo ir kad ji 
greičiau būtų išvesta. Buvo užsi
minta, ar nevertėtų įsteigti ir 
atskiro fondo, kuris būtų skir
tas statyti Rusijoje butams iš
vedamos armijos kariškiams. 
Abišala pastebėjo, kad ši idėja 
nėra ypatingai pupuliari Šiau
rės Europos valstybėse. 

Rusija ket ina nebetiekti 
i r dujų 

Iš St. Peterburgo „Lentrans-
gaz" valstybinės įmonės gauta 
telegrama, kurioje perspėjama: 
jei iki rugpjūčio 29 d. nebus at
siskaityta su įmone už liepos 
mėnesį patiektas dujas, pen
kioms paroms bus nutrauktas 
dujų tiekimas Lietuvai. Jei ir po 
to reikalai nebus sutvarkyti,~du-
jų numatoma visiškai nebetiek
ti. 

„Lietuvos dujų" valstybinės 
įmonės generalinis direktorius 
Vištinis pasakė, kad su tiekėjais 
už liepą atsiskaityta, sumokėjus 
po 4,350 rublių už tūkstantį 
kubinių metrų. Tačiau Rusijos 
pusė reikalauja sumokėti po 
8,296, o nuo rugpjūčio mokėti po 

90 dolerių arba 15,000 rublių. 
Energetikos ministro pavaduo
tojas Tamošiūnas teigia, kad 
Rusijos dujų tiekėjų reikala
vimai neteisėti, nes nėra jokio 
Rusijos vyriausybės oficialaus 
pranešimo, kad dujos Lietuvai 
būtų pardavinėjamos tik komer
cine kaina. 

Nuo liepos 30 d. Lietuva iš Ru
sijos nebegauna naftos. Auto
mobilių savininkams dar labiau 
sugriežtinti kuro pardavimo 
apribojimai. Dabar privačiam 
automobiliui vienu kartu par
duodama iki 20 litrų benzino, 50 
litrų dyzelinio kuro. 

Civilinės aviacijos 
konferencija Vilniuje 

Rugpjūčio 19 d. į Vilnių at
vyksta Europos civilinės aviaci
jos konferencijos (ECAC) dele
gacija. Jai vadovauja ECAC Eu
ropos ekonominės politikos sky
riaus vadovas Thilo Schmidt. 
Delegacijos tikslas — susipažin
ti su Lietuvos ekonomine poli
tika, išsiaiškinti, kaip jai padėti 
integruotis į Europos civilinės 
aviacijos transporto sistemą. 

Lietuva į ECAC priimta liepos 
2 dieną. Naujų ECAC narių — 
Rytų Europos šalių — ekonomi
nė politika bus aptariama 
seminare, kuris vyks spalio 26 
dieną Sofijoje. 

Danija statys valymo 
įrengimus 

Danijos „Puritek" firma Plun
gės rajono Platelių gyvenvietėje 
— Žemaitijos nacionaliniame 
parke — pastatys nutekamųjų 
vandenų valymo įrengimus. In
žinierines komunikacijas šiame 
Lietuvai svarbiame ekologinia
me objekte paklos Plungės sta
tybininkai, o danai pateiks ir 
sumontuos technologinius įren
gimus. Danijos vyriausybė 
skiria 500,000 dol. šiai statybai 
finansuoti. Pastačius įrengimus, 
bus išspręsta viena svarbiausių 
Žemaitijos nacionalinio parko 
problemų — Varduvos upelis ir 
Platelių ežeras bus apsaugoti 
nuo teršalų. 

Trečiadieniais į muziejus 
— nemokamai 

Nuo šiol trečiadieniais — ne
mokama Lietuvos valstybinių 
muziejų lankymo diena. Tokių 
muziejų — per keturiasdešimt. 
Šis sprendimas priimtas, atsi
žvelgiant į kitų Europos šalių 
tradicijas. Dažniausiai Lietu
voje lankomi Vilniaus etnogra
fijos ir istorijos bei Kauno 
velnių muziejai, Kauno M.K. 
Čiurlionio ir K. Žilinsko dailės 
galerijos, Rumšiškių buities 
muziejus, Klaipėdos jūrų muzie
jus ir akvariumas. 

Didysis futbolas — į Vilnių 

Ateinantį mėnesį Vilniuje 
matysime pasaulio didžiojo fut
bolo atstovus: rugsėjo 23 d. čia 
numatytos pasaulio pirmenybių 
atrankos rungtynės Lietuva-Da-
nija (šių metų Europos čempio
nė), rugsėjo 30 d. Europos 
čempionų taurės turnyro antrą
sias rungtynes; su „Žalgiriu" 
žais 1988 m. pasaulio čempionės 
Olandijos pasiuntiniai — PSV 

Britanija, Prancūzija 
ir JAV sukurs saugią 

zoną šiitams pietų 
Irake 
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Brazilijoje vykstant teismo bylai atstatydinti prezidentą Fernando Collor de Mello dėl korupci
jos, Sao Paulyje apie 2,000 studentų antradienį žygiavo miesto gatvėmis, reikalaudami jį 
atstatydinti. Norėdamas išvengti atstatydinimo, Collor pradėjo skirti milžiniškas sumas lėšų 
įvairiems valstybiniams projektams, o šis veiksmas rizikuoja sugadinti Brazilijos iki šiol rūpestingą 
laikymąsi tarptautinių bankų nustatytų sąlygų dėl užsienio skolos. 

Prasidės Demjanjuko bylos 
pertikrinimas 

Paskirtas teisėjas ją pravesti 
Washington, DC, rugpjūčio 

17 d. — Klevelandiečio John 
Demjanjuk gynėjai laimėjo vie
ną žingsni pirmadienį, JAV 
federaliniam apeliaciniam teis
mui Ohio valstijoje įsakius 
ištirti JAV Teisingumo Depar
tamento pravestą John Demjan-
juk'o pilietybės atėmimo bylą. 
JAV Šešto Cirkuto Apeliacinio 
teismo trijų teisėjų tribunolas 
Cincinnatti mieste paskyrė Fe-
deralino distr ikto teisėją 
Thomas E. Wiseman, Jr., vado
vauti ištyrimui. Vasaros pra
džioje tas pats teismas atidarė 
John Demjanjuk'o apeliaciją dėl 
jo deportavimo į Izraelį teismui. 

Teismas teisėjui Wiseman pa
vedė apklausinėti keturis buvu
sius Teisingumo departamento 
OSI skyriaus prokurorus, padė
jusius paruošti Demjanuk'o pi
lietybės atėmimo bylą. Teisėjui 
taip pat duota plati nuožiūra 
rinkti bet kokius kitus parody
mus, kurie jo nuomone bylai 
aktualūs ir gale tyrimų pada
ryti teismui pranešimą apie 
savo tyrimų išvadą, kuria 
teismas vadovausis, darydamas 
galutinį sprendimą. 

Teisėjų tribunolas nenustatė 
termino, kada tyrimai turi būti 
baigti, o šiuo metu Izraelyje to 
krašto Aukščiausias teismas 
sprendžia Demjanjuk'o apelia
ciją 1988 m. padaryto Izraelio 

Eindhoven klubo futbolininkai. 
Europos taurės turnyro rung-

tynėms Vilniuje teisėjaus 
Torsten Koop vadovaujama vo
kiečių brigada. Komisaras — 
Jakob Bauman (Šveicarija). 

(A.M.) 

Mikhail Gorbačiovas, kal
bėdamasis su Rusijos žinių 
agentūros korespondentais, pa
reiškė, kad, jo nuomone, sovietų 
kariuomenė Pabaltijo valstybė
se buvo reikalinga, nes turėjo 
užtikrinti tų kraštų politinę 
stabilizaciją, ir dėlto buvo svar
bu ją kuo ilgiau ten laikyti. 
Žinoma, dabar, Sovietų Sąjun
gai suirus, reikalai yra pasi
keitę. 

teismo sprendimo jį pakarti už 
žydų žudymą II Pasaulinio karo 
metu. Tad yra pavojus, kad Iz
raelio teismas nepadarytų savo 
neigiamo sprendimo prieš teisė
jo Wiseman tyrimų užbaigimą. 

Pavestu tyrimu teismas sieks 
sužinoti, ar JAV Teisingumo de
partamentas nepadarė neapgal
votų ėjimų, ar nepadarė proku-
ratorinių nusižengimų ar ne
t rukdė teisingumui veikti. 
Demjanjuk'o advokatai tvirtina, 
kad Teisingumo departamentas 
melagingai persekiojo pensinin
ką, buvusį automobilių pramo
nės darbininką, lyg jis buvo 
Treblinkos dujų kamerų opera
torius „Ivanas žiaurusis", nors 
turėjo parodymų, kad tai buvo 
kitas žmogus — Ivanas Marčen-
ko, kuris paskutinį kartą buvo 
gyvas matytas 1944 metais. 

Demjanjuk'o advokatai prašo, 
kad apeliacinis teismas paskelb
tų negaliojančiu teismo įsaky
mą, kuriuo 1982 m. buvo atim
ta Demjanjuk'o JAV pilietybė ir 
jis buvo deportuotas į Izraelį 
teismui. Jie taip pat prašo, kad 
teismas formaliai paprašytų 
JAV Valstybės sekretoriaus 
prašyti Izraelio valdžios par
siųsti John Demjanjuk'ą namo. 

Vienas buvusių OSI prokura
torių, kurie bus apklausinėjami, 
yra Allan Ryan, kuris vadovavo 

OSI, kai Demjanjuk'ui buvo 
atimta pilietybė. Jis tvirtina, 
kad byla buvo teisingai pra
vesta. Kiti trys apklausinėsiami 
prokurorai taip pat nebedirba 
OSI tarnyboje. 

Yra retenybė, kad apeliacinis 
teismas vykdytų tokią investi-
gaciją, nes paprastai toks teis
mas sprendžia tik teisinius 
klausimus, tokius klausimus 
pasiųsdamos žemesniam teis
mui. Investigatorius paprastai 
skiria federalinių distriktų teis
mai. Bet šiuo atveju šio teismo 
tribunolas padarė išimtį, nes 
gynybos pristatyti duomenys 
verčia abejoti Teisingumo de
partamento sąžiningumu. 

\Vashington, DC, rugpjūčio 
18 d. — Prezidento Bush admi
nistracija, siekdama pastiprin
t i konfrontaciją su Saddam 
Husseinu, laimėjo Britanijos ir 
Prancūzijos pritarimą planui, 
pagal kurį bus nušaunami Irako 
lėktuvai, skrendantys į pietus 
nuo 32-os paralelės — tai zona, 
kur gyvena Irako persekiojami 
šiitai musulmonai, maištaujan
tys prieš Bagdadą. 

Šio plano tikslas yra apginti 
šiitus pietiniame Irake nuo 
Irako puldinėjimų iš oro ir žy
miai apkarpyti prezidento Hus-
seino galią. Vienas Britanijos 
pareigūnas sakė, kad planas jau 
paruoštas pradėti vykdyti per 
ateinančas kelias dienas. 

Po ilgo posėdžio su savo vy
riausybės nar ia is Londone, 
Britanijos Minis t ras pirmi
ninkas John Major pranešė, kad 
sąjungininkai perims kontrolę 
beveik trečdalyje krašto. Ira
kiečių lėktuvai „bus puolami, 
jei jie skris uždraustoje zonoje", 
jis sakė. 

Prancūzija taip pat pranešė 
r emian t i p laną. „Bagdado 
režimas nėra nei kiek švelnes
nis šiitams gyventojams, negu 
kurdams", pareiškė Prancūzijos 
Užsienio ministras Roland Du
rnas. „Tad tarptautinė bendruo
menė, ir ypač sąjungininkai yra 
susirūpinę šia padėtimi", jis 
sakė. 

Tuo tarpu JAV prez. Bush ad
ministracija dar nėra išleidusi 
formalaus pranešimo apie JAV 
dalyvavimą šiame plane. Šian
dien aukšti JAV valdžios parei
gūnai pranešė, kad tai dėl to, jog 

Pirmoji JT šalpos siunta 
pasiekė Gorazde 

Nei serbai, nei jų priešininkai 
nepadėjo 

Per Latviją veža 
narkotikus 

Ryga, rugpjūčio 10. — Latvi
ja yra naudojama tranzitiniu 
punktu narkotikų platinimui iš 
Nepriklausomų Valstybių San
draugos kraštų, pranešė Alek 
sandr Kostenko, Latvijos Vi
daus reikalų ministerijos parei
gūnas. Narkotikų pervežinėto-
jai iš NVS kraštų Latvijoje 
paskirsto narkotikus Skan
dinavijai ir Vakarų Europai. 
Kostenko pranešė, kad Latvija 
neturinti nei priemonių nei 
patirties sustabdyti veiklą šių 
profesionalių narkotikų mafi 
ninku, kurių specialybė — pri
stat inėt i efedriną, aguonų 
sėklas ir opiumą. 

Sarajevo, Bosnia-Herzego-
vina, rugpjūčio 17 d. — Jungti
nių Tautų konvojus saugiai su
grįžo į Sarajevo, per šaudymus 
ir minas nuvežęs Gorazde mies
to apsuptiems musulmonams 
šalpos siuntas. Su konvojumi 
važiavę žurnalistai pranešė, kad 
po dviejų dienų kelionės per 
karo zoną sunkvežimiai saugiai 
sugrįžo į Sarajevo aerouostą. 

Tai buvo pirmoji Jungtinių 
Tautų šalpos siunta Jugosla
vijoje — apie 46 tonos maisto ir 
vaistų Gorazde gyventojams, 
kurie jau keturis mėnesius 
kenčia apsuptį. 

Ron Redmond, Jungtinių Tau
tų Aukštosios Komisionierės 
Pabėgėliams atstovas,sakė, kad 
su pašalpą vežančiais darbuo
tojais nekooperavo nė viena 
pusė — nei serbai, nei kroatai su 
musulmonais, kai reikėjo iš
montuoti paspęstas minas pra
leisti konvojų. 

Ši siunta buvo laikoma JT re
zoliucijos įgyvendinimo išban
dymu po to, kai serbų vadovybė 
pareiškė netrukdysianti vežti 
humanitarinę pagalbą. 

Šis miestas ypač buvo reika
lingas pagalbos.kai nuo vasario 
mėnesio, į jį bebėgant žmonėms 
iš apylinkių, jo gyventojų skai
čius pakilo nuo 15,000 iki 
100,000. „Kai mes išvažiavom 
į Gorazde, apskaičiavome, kad 
turime 50-50 galimybę jį pa

siekti; jei užtikome kliūtis 
begrįždami, tai jau ne taip svar
bu. Pagaliau mums pasisekė į tą 
miestą atvežti maisto — tad 
mums visiškai pavyko", kalbėjo 
Sylvana Foa Jungtinėse Tau
tose Genevoje. Foa sakė, kad šią 
savaitę bus pasiųsti dar keli 
pagalbos konvojai į šiaurinės 
Bosnijos miestus Banja ir Luką 
ir į Bihac. 

Bet Adnan Abd-elrazek, JT 
taikos dalinių atstovas Bal
kanuose, pastebėjo, kad JT 
kareiviams reikėjo patiems iš
montuoti serbų padėtas minas 
ant tilto į Gorazde, kad pagalbą 
vežantys aštuoni sunkvežimiai 
ir trys šarvuočiai buvo sustab
dyti serbų milicininkų ir du kar
tus j ie turėjo važiuoti per 
vykstantį šaudymąsi tarp abiejų 
pusių. Gi prieš dešimt dienų į 
Gorazde maistą vežantis konvo
jus turėjo apsisukti ir grįžti 
Gorazdes nepasiekęs, nes priva
žiavo visą užminuotą lauką, pro 
kurį negalėjo pravažiuoti. Abd-
elrazek konstatavo: „Dabar jau 
faktai yra aiškūs: nelengva 
siųsti pagalbą į serbų teritoriją. 
Mums reikia visą reikalą per
galvoti". 

Sekmadienį su maisto siunta 
buvo pasiųstas prancūzų minų 
specialistų kadras, tad iki 
sekmadienio vakaro jie minas ir 
minų lauką jau buvo išmontavę 
ir maistas galėjo būti nuvežtas. 

dar tariamasi dėl vykdymo de
talių. Bet manoma ir kad JAV 
tyčia leidžia sąjungininkėms 
vadovauti, kad nesusidarytų 
vaizdas, jog tai daroma politinių 
rinkinių motyvais. Britanijos ir 
Prancūzijos valdžios yra žino
mos nenorinčios atrodyti nusi
leidžiančios prezidentui Bush, 
kai jis pats sunkiai kovoja būti 
vėl išrinktas. 

J a u seniai planuojama 
sukurti zoną 

JAV, Britanija ir Prancūzija 
jau kelias savaites diskutuoja 
saugios zonos sukūrimą šiitams, 
išgirdusios, kad Irakas pradėjo 
intensyvią kampaniją prieš 
juos. Šiam reikalui nereikia 
naujos Jungtinių Tautų Saugu
mo tarybos rezoliucijos, kaip 
aiškina JAV pareigūnai, nes JT 
ST rezoliucija 688, kurioje 
Irakui draudžiama vykdyti re
presijas prieš savo gyventojus, 
tokiam atvejui duoda teisę. 

Premjeras J. Major sakė, kad 
jo valdžios sprendimas sukurti 
apsaugotą zoną šiitams buvo 
įtakotas Irako vykdomų „bai
senybių" prieš šiitus, o ne JAV 
prezidentinių rinkimų. „Nei aš, 
nei prezidentas Mitterand ne
stovime prieš rinkimus ir mudu 
abu labai stipriai reaguojame 
prieš šį (šiitų engimo) atvejį", jis 
kalbėjo TV reporteriui. 

Husseinui mažiau žemės 
sauvaliauti 

Šis planas taip pat žymiai 
sumažins prezidento Saddam 
Hussein galią. Sąjungininkams 
jau dabar apsaugant kurdų ap
gyventas žemes šiaurėje ir 
dabar jau imantis apsaugoti 
šiitų gyvenamas žemes pie
tuose, Husseinui laisvai veikti 
telieka tik mažiau kaip pusė 
Irako teritorijos. 

Sąjungininkų žinia apie ap
saugotos zonos sukūrimą atėjo 
kaip tik tuo laiku, kai JAV 
žvalgyba gavo žinių, jog ira
kiečiai ruošiasi naujai ofenzyvai 
prieš šiitus, kurie buvo jų pul
dinėjami šaudymu iš malūn
sparnių nuo pat Persų įlankos 
karo pabaigos. Iš šiandien iš
leisto pranešimo tačiau neaiš
kūs dar keli kiti klausimai, 
pavyzdžiui, ką darys sąjungi
ninkai, jei Irakas ims šiitus 
pulti žemės karu? 

Lieka dar ir neaiškumas dėl 
ginamos zonos — ar visa teri
torija į pietus nuo 32 paralelės, 
ar tik pietrytinė? JAV siūlo visą 
teritoriją ginti, sąjungininkai 
bijo, kad tai bus per didelė te
ritorija. Be to JAV dar laukia 
Saudi Arabijos leidimo atskrai
dinti priedinių lėktuvų, kurie 
bus reikalingi patruliavimui. 

KALENDORIUS 

Rugpjūčio 20 d.: Šv. Bernar
das, Filberta, Tolvinas, Nerin-
g a - 8 

Rugpjūčio 21 d.: Sv. Pijus X, 

Joana, Basė, Bukontas, Žibonė. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 6:03, leidžiasi 7:45. 
Temperatūra dieną 75 F (24 

C), naktį 55 F (13 C), daugiau
sia saulėta, mažai drėgmės. 
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DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. rugpjūčio mėn. 20 d. 

SV. ANTANO PARAPIJOS 
CHORO GEGUŽINĖ 

Sv. Antano parapijos choro va
dovas muzikas Stasys Sližys, 
choristės ir choristai su vyrais 
ir žmonomis rugpjūčio 1 d. rytą 
rinkosi į gražiąją Helen ir 
Raimundo Petrauskų sodybą, į 
choristės Antaninos Petraus
kienės puošnią ir jaukią rezi
denciją, j savo t r a d i c i n ę 
gegužinę. Po šaltų ir lietingų 
dienų rugpjūčio pirmąją saulu
tė iš pat ryto šypsojosi ir šildė 
ir per mielą dienelę ridinėjosi 
danguje. Aštuoniasdešimties 
akerių laukų platuma, pieva, 
kurioje ganėsi du jauni veis
liniai žirgai, ežerėlis su sala 
viduryje ir j salą vedančiu tiltu, 
didžiuliai, šimtamečiai medžiai, 
kloniai ir kalvelės — ideali vieta 
gegužinei, poilsiui ir pabendra
vimui. 

Tą dieną choro globėjas, Sv. 
Antano parapijos klebonas kun. 
Babonas šventė savo patrono šv. 
Alfonso dieną. Akordeonu pri
tar iant choro vadovui muz. 
Stasiui Sližiui, visi dalyviai kle
bonui sugiedojo „Ilgiausių, gra
žiausių ir sveikiausių metų". 
Palinkėjo dar ilgus, ilgus metus 
energingai vadovauti Sv. Anta
no parapijai, būti jos dvasios va
dovu. 

Ilgai skambėjo gražiosios 
lietuviškos dainos. Jos sklido 
laukų platybėje. Jų klausėsi 
paukšteliai medžiuose, šimtai 
žuvelių ežere, du žirgeliai, 
galvas iškėlę, pievoj. Aplink 
kvepėjo gausybė įvairiaspalvių 
gėlių. 

Ilgai skambėjo juokas, kalbos, 
nes parapijos choras, tarytum 
šeima, mėgsta pabendraut i . 
Nenoriai dalyviai skirstėsi j 
namus, nes tokią gražią ir sve
tingą sodybą ir tokius mielus 
sodybos šeimininkus, ka ip 
Helen ir Raimundas Petraus
kai bei mūsų mieląją choristę 
Antaniną Petrauskienę, kur ga
li n iekam n e t r u k d y d a m a s 
dainuoti ir bendrauti lietuviškai 
— sunku rasti. 

S.K. 

IŠLEISTUVĖS AUŠRAI 
GARLIAUSKAITEI -

SESELEI PRANCIŠKIETEI 
MICHEL 

Su Dr. Warring delegacija per
nai Lietuvoje viešėjo ir seselė 
Michel — Aušra Garliauskaitė. 
Įspūdžiai nepaprasti. Aplankė 
savo gimtinę, gimines. Dainavo 
su Lietuvos žmonėmis, budin
čiais prie parlamento rūmų. 
Pergyveno ir baimę, nes tuo 
metu Maskvoj vyko pučas, bijo
jo, kad sovietiniai tankai ne
pradėtų vėl traiškyti nekaltų 
lietuvių. Susipažino su sesele 
Albina Pajarskaite, „Cari tas" 
pirmininke, kuri pakvietė ją at
vykti ir padirbėti Lietuvoj, kur 
labai stokoja patyrusių moky
tojų, sugebančių dirbti ir pas
toracinį darbą. 

Gavusi leidimą iš vienuolyno 
vadovybes, seselė Michel kartu 
su sesele Dolorita-Butkute š.m. 
rugsėjo pabaigoje išskrenda į 
Lietuvą, kur trejus metus dirbs 
su vaikais, jaunimu, suaugu
siais ir seneliais. 

Abi seselės prityrusios moky
tojos. Abi ilgus metus dirbusios 
įvairiose parapinėse mokyklose, 
gerbiamos ir mylimos mokytojų 
ir mokinių. 

Aušra Garliauskaitė užaugo 
ir subrendo Detroite. Baigė Šv. 
Antano parapinę pradžios ir Ho-
ly Redeemer aukštesniąją mo
kyklas. Buvo ateitininkė, dai
navo muziko Stasio Sližio mer
gaičių ir jaunimo choruose. 
Linksma, draugiška, populiari 
jaunimo tarpe. 

Iš Sv. Antano parapijos išėjo 
į p ranc i šk ieč ių v i e n u o l y n ą 
Pittsburge. Dvidešimt septyne
rius metus y ra vienuolė. 

Jos tėvai E r n a ir S tasys Gar-
liauskai tebėra ak tyvūs Sv. An
tano parapijos nar ia i . Erna 
gieda parapijos chore, Stasys 
parapijos tarybos narys , „Drau
go" bendradarbis , redagavo ra
dijo valandėlės programas, buvo 
pranešėjas, ak tyvus įvairiose 
lietuviškose organizacijose. Visi 
Garliauskų vaikai baigę moks
lus, gražiai į s ikūrę . 

Rugsėjo 20 dieną, sekmadienį, 
po šv. Mišių Sv. Antano parapi
jos salėje, parapija i r Lietuvos 
vyčiai ruošia seselei Michel 
i š le i s tuves . K v i e č i a v i sus 
telkinio l ietuvius a ts i lankyt i , 
pabendrauti ir apdovanoti sese
les, pasiryžusias da ly t i s savo 
patyrimu, jėgomis ir širdimi su 
savo broliais ir sesėmis Lietu
voje. Ruošiame mergvakar ius , 
sunešame dovanas belaukian
čioms kūdikių j aunoms būsi
moms motinoms. Neate ik ime 
tuščiomis r ankomis į seselės 
Michel - Aušros Gar l iauskai tės 
išleistuves. Lietuvoj j i nieko 
neras, reikės visko — lovoms 
baltinių, rankšluosčių, tualeto 
priemonių ir t.t . Reikal inga ir 
finansinė pa rama . Per ją ir 
seselę Doloritą padėsime Lietu
vai, jos našlaičiams, jaunimui ir 
seneliams. Gal joms pavyks at
gaivint ir pranciškiečių vienuo
lyną Lietuvoje, gal pa t rauks 
Lietuvos jaunimą stoti į kunigų 
seminarijas, vienuolynus. 

Dėl pla tesnės informacijos 
skambinkite Aldonai Bunikie-
nei tel . 288-3736 a rba kreip
kitės į Stefaniją Kaunel ienę 
421-4132. 

S. K a u n e l i e n ė 

SUSITIKIMAS SU 
SVEČIAIS IŠ LIETUVOS 

Perskaitė ir sąrašą Ann Arboro, 
Toledo ir Detroito lietuvių, 
įsipareigojusių būt i vertėjais. 

Grupės vadovas dr. Alvydas 
Juozevičius tarė žodį ir sim
bolinę dovaną įteikė Lietuvos 
Dukterų draugijos pirmininkei 
J ū r a t e i P e č i ū r i e n e i . Dr. 
Gasparas Aleksa savo kalboje 
iškėlė bažnyčios didelę reikšmę 
Lietuvos gyvenime per jos 50 
metų žiaurią okupaciją. Jis taip 
pat įteikė simbolinę dovaną 
Dievo Apvaizdos parapi jos 
tarybos pirmininkui Andriui 
Butkūnui . Dr. Aleksa paskaitė 
ir keletą eilėraščių. 

Dr. W. Waring pakvietė visus 
rugpjūčio 30 d., 1 vai. p.p., atsi
lankyti į „Pilėnų" stovyklavie
tėje r u o š i a m ą geguž inę ir 
pabendraut i su delegacijos na
riais. Norintieji gegužinėje daly
vauti prašomi apie t a i iš anks
to pranešti Onutei Selenienei. 

Po kalbų detroitiečiai turėjo 
progos asmeniškai pasikalbėti 
ir pabendrauti su svečiais iš 
Lietuvos. Daugelis detroitiečių 
prisiminė rašytoją Joną Mačiu
kevičių, Invalidų sąjungos įkū
rėją, p i rmą k a r t ą Detroi te 

„Lietuviškų melodijų" radijo valandėlės pranešėjas Antanas Zaparackas 
pokalbyje su Joe Knollenberg, respublikonų kandidatu į JAV Kongresą. Jo 
kandidatūrą pirminiuose rinkimuose aktyviai rėmė Detroito 11-to distrikto 
tautinės grupės, ypač lietuviai. 

AGRESYVIOS 
NUOMONĖS BALTIJAI 

IGNAS MEDŽIUKAS 

Paskutiniuoju metu Rusijos pareiškimą, prašydami Europos 
viešėjusį 1990 metais . Svečiai Aukščiausiojoje Taryboje ima parlamentą neatidėliotinai at-
Detroito apylinkėje viešės dvi ir reikštis agresyvios nuomonės - ' " *• —.~=*-n 
pusę savaitės. Baltijos valstybių atžvilgiu. Ten 

skelbiama, kad Rusijoje didėja 
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prašymą. 

DIEVO APVAIZDOS 
P A R A P I J O S GEGUŽINĖ 

Dievo Apvaizdos parapijos ge
gužinė vyks sekmadienį, rug
pjūčio 30 d. Pradžia 11:30 vai. 
ryto. Seimininkės pavaišins 
svečius gardžiu lietuvišku mais
tu. Bus įvairių gėrimų ir laimės 
žaidimų. Bus rodomos vaiz
dajuostės olimpinių krepšinio 
žaidynių Barcelonoje Lietuva 
prieš NVS komandą, kuriose 
L i e t u v a išsikovojo bronzos 
medalį. Bus tinklinio žaidynės 
ir k i t i u ž s i ė m i m a i . Dievo 
Apvaizdos parapi jos ta ryba 
kv ieč ia v i sus De t ro i to ir 
apylinkių lietuvius atvykti į 
gegužinę ir praleist i sekma
dienio popietę gamtoje, draugų 
tarpe. Dievo Apvaizdos parapi
jos tarybos pirmininkas Andrius 
Bu tkūnas ir klebonas kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius kvie
čia visus dalyvauti. 

University of Michigan ligoni
nės fizinės reabili tacijos sky
riaus, vadovaujamo dr. W. Wa-
ring, iš Lietuvos pakviestoji pro
fesionalų ir žmonių su fizine 
negalia 16 a smenų delegacija 
s u s i p a ž i n i m u i su J A V - s e 
vykdoma žmonėms su negalia 
programa sekmadien į , rug
pjūčio 16 d., turėjo progos susi
pažinti su Detroi to lietuvių vi
suomene. S u s i t i k i m a s vyko 
Dievo Apvaizdos Kul tūros cen
tre. 

Susi t ikimo proga Lietuvos 
Vyčių organizaci jos Garbės 
narys įteikė Lietuvos Vyčių 
rezoliucijos kopiją, ku r i a pager
biamas prof. Will iam Waring už 
pernai jo a t l iktą supažindinimą 
su negalios programa ir siūlymą 
šios programos įgyvendinimą 
Lietuvoje. 

Dr. Waring, dėkodamas Lietu
vos Vyčiams ir Detroito lietu
v iams , p r i m i n ė , k a d d a u g 
valandų ir energijos šios pro
gramos įgyvendinimui , o ypač 
šios delegacijos į JAV pakvie
t i m u i p a a u k o j o L i e t u v o s 
Dukterų draugijos Detroito sky
r i a u s p i r m i n i n k ė J ū r a t ė 
Pečiūrienė. 

Jū ra tė Pečiūr ienė susirinku
sius detroitiečius supažindino su 
svečiais — 16 de lega tų iš 
Lietuvos: d r . Gasparu Aleksa, 
dr. Egle Burb iene , Virginija 
Butkute. Glada Gribieniene, dr. 
Alvydu J u o z e v i č i u m , Sau le 
Karolevičiene, dr. Romualdu 
Klimavičium, Dalia Kuzmickie-
ne, Jonu Mačiukevičium, Tere
se Neniene, Osvaldu Petrausku, 
Mykolu S t rumpkiu , dr. Jonu 
Terteliu, Danguole Trusnai te , 
Marcijonu U r m o n u , J u d i t a 
Klimkevičiene. Supažindino ir 
su devynetu mokytojų ir ins
truktorių, kurie bendraus su 
šiais delegatais iš Lietuvos. 

MIRĖ A.A. VYTAUTAS 
GURKA 

Po ilgos ir sunkios ligos 
rugpjūčio 8 d. mirė a.a. Vytau
tas Gurka . Buvo i lgametis 
Vilniaus Krašto Lietuvių CV 
iždininkas ir Dar iaus ir Girėno 
klubo narys . Velionis buvo 
pašarvotas Wasik laidotuvių 
namuose, Warren, Michigan. 
Rožin is b u v o k a l b a m a s 
rugpjūčio 10 d., o rugpjūčio 11 
d. įvyko šeimos atsisveikinimas. 
Pasi l iko sūnus Arvydas su 
šeima ir giminės Lietuvoje. 

A.A. A N T A N A S 
BURAKAUSKAS 

Rugpjūčio 15 d. savo namuose 
Brooklyn, Michigan, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė a.a. Antanas 
Burakauskas , 69 m. amžiaus. 
Giliam nuliūdime paliko žmoną 
Brunhildę. du brolius ir tris 
seseris Lietuvoje, sūnėnus ir 
duk t e r ėč i a s bei daug k i tų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Rugpjūčio 19 dieną kun. Vikto
ras Kriščiūnevičius už velionį 
aukojo gedulingas šv. Mišias 
Dievo Apvaizdos bažnyčioje. 
Laidotuves tvarkė laidotuvių 
d i r e k t o r ė Yolanda M. 
Zaparackienė. 

Im 

susirūpinimas taut inių san
t y k i ų paaš t rė j imu Ba l t i j o s 
kraštuose, kur esą v ie t in iams 
gyventojams nepriklausančių 
etninių rusų skaičius siekiąs du 
ir pusę milijono. Fašis tas V. 
Žirinovskis turi savo pasekėjų. 
Netgi stengiamasi pakeisti po
žiūrį į istoriją, būtent, įvykių bei 
procesų eigą per paskutiniuo
sius 50 metų Estijoje, Latvijoje 
ir L ie tuvo je , šių į v y k i ų 
pasekmes politiniu požiūriu ir 
t a rp tau t inės teisės atžvi lgiu 
ver t inant nevienareikšmiškai. 

Ar ta i nėra mėginimas viso to 
proceso, kuris vyko Baltijos 
valstybėse, laikyti teisėtu. Atro
do, kad čia grįžtama prie liūdnai 
pagarsėjusio prof. Mykolo Buro
kevičiaus aiškinimų, kur iuose 
jis tvirt ino, kad Lietuvai „įsto
j u s " į SSSR sudėtį, ji dėjusi pa
stangas sukurti respublikoje so
cialistinę, pilietinę visuomenę, 
vystant Lietuvos SSSR kaip su
verenią valstybę. Tokia išvada 
yra absurdiška. Yra dar dauge
lis gyvųjų liudininkų, kurie 
prisimena, kad Stalino konstitu
cija buvo tik dekoracija apgau
ti naiviesiems. 

Neseniai vykstant deryboms 
su Estija. Rusijos federacija 
akcen t avo , jog p a g r i n d i n i s 
uždavinys turi būti vienos pusės 
piliečių teisių ir laisvių užtik
rinimas kitos pusės teritorijoje". 
Toks pareiškimas yra a iškus 
kišimasis į nepriklausomų Bal
tijos respublikų vidaus reikalus, 
t a r tum jos būtų Rusijos sateli
tai . 

Svet ima armija daro didelę 
žalą kraštui 

Lietuvoje yra 5 rusų kariuo
menės divizijos su maždaug 35 
tūkstančiais kariškių. Nors jau 
seniai deramasi dėl jų išvedimo, 
ligi šiol buvo išvesta ne daugiau 
kaip 2000. 

Lietuvos delegacija Europos 
parlamente, susipažinusi su šios 
institucijos struktūra, aktyviai 
dalyvavo diskusijose, k u r i ų 
temos apėmė demokratizacijos 
procesą Baltijos vals tybėse , 
mažumų padėtį, santykius su 
NVS šalimis, bet svarbiausia 
problema — svetimos kariuo
menės buvimas Baltijos kraš
tuose. Šia tema visų trijų Bal
tijos valstybių delegatai padarė 

k r e i p t i dėmesį ir su te ik t i 
efektyvią pagalbą, nes Rusijos 
kariuomenės buvimas Baltijos 
valstybių teritorijose be jų 
sutikimo destabilizuoja dabar
tinių demokratinių reformų pro
cesą, trukdo pereiti į laisvos 
rinkos sistemą, kelia politinį ir 
visuomeninį netikrumą, kliudo 
bet kurių sričių vystymąsi. 
Taigi esant šiose šalyse sve
t imai kariuomenei, jų žmonės 
patiria nepataisomą žalą. 

JAV senatorius Larry Pres-
sler, neseniai lankydamasis 
Rygoje, spaudos konferencijoje 
ka t ego r i ška i pareiškė, kad 
Amerika savo finansinę pagalbą 
NVS šalims turi sieti su Rusi
jos kariuomenės išvedimu iš 
Baltijos valstybių. Norima šią 
pagalbą Rusijai surišti su sąly
ga, kad jos kariuomenė būtų ne
delsiant ir organizuotai išvesta 
iš Baltijos kraštų, Moldavijos ir 
Gruzijos. 

R u s ų k a r i u o m e n ė 
sauva l i au ja 

šė Kauno miesto gyventoją B. 
Bulvyčių. Smurt in inkai buvo 
sulaikyti. 

Liepos 16 d. Palangoje buvo 
padegtas namas. Į tariamas šį 
nusikaltimą įvykdęs rusų karei
vis. 

Zarasų komendantas infor
muoja KAM, kad Daugpilyje 
garsių naikintuvų skridimai 
pažeidžia Lietuvos oro erdvę ir 
kelia paniką gyventojams. 

Rusijos kariuomenė dargi mė
gina atlikti manevrus Lietuvos 
teritorijoje, lyg jie čia būtų 
šeimininkai. 

Tokių ir panašių prasižen

gimų, nusikaltimų ir nesusi
prat imų įvyksta kasdien. Lie
tuvos gyventojai laukia, kada 
pras idės r amus laikotarpis , 
kur is sudarys sąlygas kiekvie
n a m darbuot is savo krašto 
gerovei. 

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos 

Sąskaitas siunčiame tiesiog ; Mea.ca-e 

[riklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, CMcago 

Tel. (1-312) 434-5349 (veikia 24 vai.) 
•irm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v. 

Peržiūrėję Lietuvoje išei
nančių la ikraščių kroniką, 
matome, kad rusų kariuomenė 
tenai sauvaliauja ir vykdo nu
sikalt imus. Dėl nesilaikymo 
taisyklių ir neatsargumo rusų 
kariuomenės rajonuose dažnai 
kyla gaisrai, padarydami dide
lių nuostolių. 

Vykdant Panevėžio mero po
tvarkius, liepos 10 d. turėjo 
įvykti Rusijos kariuomenės di
vizijos, esančios Panevėžyje 
štabo pastato perdavimas mies
to valdybai. Divizijos vadas gen. 
Kolesnikovas, į ta i nekreipda
mas dėmesio, prie štabo pastato 
atsiuntė 12 ginkluotų desanti
ninkų su šunimis. Desantinin
kai buvo sulaikyti. Leidimo va
žiuoti neturėjo, elgėsi įžūliai, 
bandė pasprukti. Vėliau gen. 
Ko le sn ikovas p a s k a m b i n o 
KAM ministro pavaduotojui N. 
Vidrinskui ir susitarė susitikti 
deryboms. 

Liepos 11 Vilniaus geležinke
lio stotyje buvo sulaikyti 3 rusų 
armijos kareiviai ir karininkas, 
ginkluoti automatais ir pistole-
tatais. Atvyko jie iš Lvovo ir 
važiavo į Kalingradą be bilietų. 
Jie buvo areštuoti Vilniaus ko
mendantūros patrulių. 

Tos pačios dienos vakare 
Kaune, prie kino teatro „Pla
neta", 5 Rusijos armijos kariai 
chuliganiškais motyvais sumų 

Kab. (1-312) 735-4477; 
pUz. (7M)24«-0M7; arba (703)246-6581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEOtCAL BUILDING 

3443 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McEIHgotl Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave., Orland Park 
703-349-8100 

10 W. Martin, Napervllle 
703-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 703-357-8383 

Kab. tai . (1-312) 535-0348; 
Rez. (1-312) 773-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 33rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir Ketv. 12-4 

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

K a b . t a i . (1 -312) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOSI 

7 7 2 2 S. Kadz la A v a . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

D R . A . B. G L E V E C K A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 v v., antrd 12:30-3 v p p 
trečd uždarytaa ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir šeštd 9 V.r.-12 v p p 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

PETER STECY, M.D. 
Y. CHRISTOPHER CHIU, M.D 

CESAR J. HERRERA, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kadzla Ava., CMcago 
1-312) 773-6969 arba (1 -312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 
IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ 

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai . (1-312) 585-2302 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir . namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tel. kabineto Ir buto: (708)652 4119 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava., Cicero 

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

INTERNATIONAL 
v 

TRAVEL CONSULTANTS Zaib<V? 
Organ i zuo jame grup ines ir individualias Keliones į Lietuvą ir v isus k i tus pasaulio Kraštus žemiaus iomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketg pasirinkimas su garantuotu pristatymu 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
S 5 2 8 S©uth 731h A v a n u a 2 2 3 Ketvartfų ga tve 
H i c k o r y H M , IMnots 6 0 4 5 7 
T e l e f o n ą * (708)) 4 3 0 - 7 2 7 2 

namus 

Lietuva 
T e l e f o n a s 3 5 0 - 1 1 5 Ir 778 -302 

Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago 

312-505-1955 
172 Schlller St., Elmhurst. IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundės Ave., Elgln. I I I . 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hickory Mills. IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometrlstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 st St. 

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

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

Tel. (708) 448-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

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

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

A R A S ŽLIOBA. M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samartten Medlcsl Center-

NeoorvMo Comous 
1020 C. Ogden Ava., Suris 310. 

Nsoervllls IL 60663 
Tel. 1 706-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 



Ligonių patepimas 

DVASINĖ PAGALBA 
LIGONIAMS 

Daugiausiai streso sukeliantis 
žmogaus pergyvenimas yra liga 
ar sunkus sužeidimas. Net ir 
palyginti mažas sutrikimas, ku
r i am la ikui išskir iantis žmogų 
nuo jo a r jos įprastinių užsi
ėmimų, bendradarbių, draugų, 
pramogų, giliai paveikia žmogų 
d v a s i n i a i ir ps ichologinia i . 
Sukelia ba imę, kas bus, jei ne
pagysiu, jei l iksiu invalidu? Ar 
skaudės? 

Būnant ligoninėje, ypač pirmą 
kar tą a rba susirgus anksčiau 
n e t u r ė t a l iga , nežinojimas, 
k o k i e b u s t y r i m a i , koks 
gydymas, kiek skaudus ar nepa
togus, ka ip ilgai t ruks pagyti — 
visa tai daugumai žmonių suke
lia baimę. Baimingumą dažnai 
d a r p a a š t r i n a a t s i r a d i m a s 
svetimoje ligoninės aplinkoje, 
t a rp nepažįstamų žmonių ir dar 
t a rp sergančių, kurie patys, 
sunkiai s i rgdami, dažnai stoko
ja dvasinių resursų būti kitiems 
j au t rū s ir atjaučiantys. 

Po ilgesnio laiko, susirgus ar 
begyjant, gali kilti abejonės dėl 
savęs ir ne t neviltis ir depresi
ja : Aš n iekam nebetinku, esu 
t ik našta . Aš niekam nereika
linga. Kaip aš varginu visus, 
kur ie manimi rūpinasi. Ypač 
sunkia i , chroniškai sergant , 
žmogus gali pulti į depresiją, net 
neviltį, norėti numirt i . 

Sergant i s ar po sunkios ligos 
a r ope rac i jo s s v e i k s t a n t i s 
šeimos na rys neišvengiamai 
sukel ia s treso ir savo šeimos 
nariuose —jau vien tik jų pačių 
s u s i r ū p i n i m u savo myl imo 
asmens sveikata , bet dažnai dėl 
tos ligos pakyla visų šeimos na
rių j au t rumas , irzlumas, gal net 
ir nuovargis a r jausmas , kad, 
s l a u g a n t sergaf7t i""asmenį , 
neteko laisvės savo gyvenimą 
kur t i . 

Kai tokiose sąlygose žmonių 
dvasiniai resursai išsenka be
veik iki nieko (ar jie taip jaučia) 
— ypač t a d a y r a svarbu gauti 
dvasinės paramos, pagalbos. Ir 
Bažnyčia ka ip tik tu r i spe
cialius, giliai asmeniškus pa
t a r n a v i m u s , ku r iuos t e ik ia 
žmonėms juos dvasiniai pastip
r int i ir asmeniškai lydėti, jiems 
e i n a n t s u n k i o s f iz inės a r 
dvasinės kančios keliu. Dau
gumai mūsų, augusiems prieš 
Vat ikano II susirinkimą, tuoj 
pat į galvą ateina Ligonių 
patepimo sakramentas , kuris 
a n k s č i a u b u v o v a d i n a m a s 
Pasku t in iu patepimu. 

Šis s a k r a m e n t a s , kurį vi
suomet teikia kunigas, yra rim
tai sergant iems ligoniams. Jį 
t e ikdamas , kunigas šventintu 
aliejumi patepa ligonio kaktą ir 
rankas, melsdamas, kad Švento
sios Dvasios malone Viešpats, 
kur is atleidžia nuodėmes, ligo
niui padėtų ir jį prikeltų. Va
t ikano II Konstitucijoje apie 
Bažnyčią (11 str.) r a šoma: 
„Šventuoju ligonių patepimu ir 
jos kunigų malda visa Bažnyčia 
sergančiuosius paveda kenčian
čiam ir garbėje išaukštintam 
Viešpačiui, kad jis juos prikeltų 
ir juos išgelbėtų (plg. Jok 
5:14-16). Bažnyčia taip pat (ligo
nius) kviečia prisidėti prie Dievo 
tautos gerovės, noriai (per savo 
ligos kentėjimą) jungiantis prie 
Kris taus kančios ir mirties (plg. 
Rom 8:17: Kol 1:24; 2 Tim 
2:11-12: Pet 4:13)". Ligonių 
patepimo sakramentu ne tik 
p r a š o m a re ika l ingų past ip
r inimo ir paguodos malonių li
goje, sveikatos, bet ta ip pat 
te ik iamas ir visų mažų be blo
gos valios neišpažintų didelių 
nuodėmių išrišimas. 

Šis s ak ramen ta s neturi būti 
a t idedamas iki mirties, ir nere
tai ji priėmusieji pasveiksta a r 
sustiprėja ne t ik dvasiniai, bet 
ir fiziniai. J is pr i imamas sun
kiai susirgus, chroniškai ligai 
žymiai pablogėjus, ar net vien 

tik gilios senatvės sulaukus, 
žmogui žymiai susilpnėjus. Po II 
Vatikano susirinkimo Bažnyčia, 
kaip t ik norėdama po Tridento 
suvažiavimo į s iga lė jus ią 
sampratą, kad šis sakramentas 
tik mirštantiems, specialiai 
pažymi, kad Ligonių patepimo 
sakramentą g a l i m a pr i imt i 
daug iau kaip vieną k a r t ą 
gyvenime. Tad nereikia laukt i , 
kol žmogus jau ar t i mirties, o 
priešingai, sakramentą reko
menduojama pri imti prieš da
rant operaciją a r kai tik žmo
gaus sveikata žymiai pasuka 
blogojon pusėn, nes jame taip 
pat meldžiama sergančiajam 
malonių, kurios bus ypač reika
lingos atsispirti visom nevilties 
ir menkavertiškumo pagun
doms, kuriomis piktoji dvasia 
ypatingai vargina sergančiuo
sius. Pasveikus ir vėliau vėl 
sunkiai susirgus, Ligonių pa
tepimo sakramentą galima vėl 
priimti. 

Idealiai, šis sakramentas pri
imamas, kol ligonis yra dar 
pilnai sąmoningas, gali daly
vauti maldoje, i r t a proga taip 
pat priimti ir Atgailos-Susitaiki-
nimo sakramentą bei Šv. Komu
nija. Bet avarijos ar staigios 
ligos atveju jis b ū n a sąlyginiai 
teikiamas ir sąmonės neteku
siam žmogui (nes dažnai sunku 
atpažinti, ar žmogus tik nepajė
gia reaguoti, bet iš tikrųjų ir gir
di ir supranta) i r nelaimės iš
t iktam vaikui, net kai neži
noma, ar jis supras sakramentą, 
ar ne. Ligonių patepimas tačiau 
neteikiamas t ik ra i jau miru
siam žmogui, o kalbamos kitos 
specialios maldos. 

Ligonių patepimo sakramen
tas paprastai te ik iamas ir sun
kiai sergant iems v a i k a m s , 
kurie jau yra pasiekę supratimo 
amžių — apie 7 m., kaip t ik dėl 
šio sakramento j iems teikiamų 
malonių atsispirti ligos ali
nančioms dvasioms. 

Visų sakramentų pilniausioji 
forma yra bendruomeninė — jie 
yra tikinčiųjų bendruomenės 
kartu išgyvenamas Kristaus 
veikimas jo mis t in io Kūno 
narių tarpe. Tad norėdama šią 
nuo seno laikomą sampratą iš
ryškinti, Bažnyčia po Vatikano 
II susirinkimo įvedė net ir At-
gailos-Susitaikinimo sakramen
to (kurį anksčiau laikydavome 
„privačiu") bendruomenines 
apeigas, kurias ypač skat ina 
parapijose pravesti bent Gavė
nios metu. 

Yra bendruomeninės apeigos 
ir Ligonių patepimo sakramen
tui, kurios būna pravedamos pa
rapijose, kuriose yra daug li
gonių, senelių, a r regioniniu pa
grindu, kad galėtų suvažiuoti 
ligonys iš tolimesnių apylinkių. 
Dažnai tokios pamaldos prave
damos senelių namuose ir 
ligoninėse. Jos paprastai prasi
deda Susitaikinimo sakramen
to pamaldomis, tuomet vyksta 
Mišios, kuriose po Žodžio litur
gijos pravedamas Ligonių pa
tepimas ir po to tęsiama Eucha
ristijos liturgija su Šv. Ko
munijos priėmimu. Ši forma yra 
pilniausia ir labiausiai reko
menduojama forma priimti Li
gonių patepimo sakramentą, 
bet, žinoma, staigios ligos ar 
pablogėjusios sveikatos atveju 
nepatartina l auk t i bendruo
meninių pamaldų, o pasikvies
ti kunigą į namus. Ta proga 
k a r t u su l igoniu m e l s t i s 
kviečiami ir kiti šeimos nariai . 
Bendroje maldoje jie ne tik 
jungs savo maldas su kunigo ir 
visos Bažnyčios maldomis, bet ir 
patys gaus reikalingų malonių 
kantriai su meile padėti savo 
sergančiam šeimos nariui ir ma
tyti jame šeimoje buvojantj, 
kenčianti Kristų. 

a.j.z. 

GORBAČIOVAS PRITARDAVO 
KOMUNISTŲ PLANAMS 

Partijos archyvuose slapti 
dokumentai atskleidžia Sovietų S-gos dviveidiškumą 

AMERIKOS DOLERIAI -
PAGUNDA PINIGŲ 

PADIRBINĖTOJ AMS 

Pasaulinė spauda ir demokra
t inės Europos, JAV bei kitos 
laisvojo pasaulio vyriausybės 
dažnai abejojo M. Gorbačiovo at
virumu. Kai 1987 m. D. Britani
jos min. pirmininkė M. That-
cher, sužavėta gražbylyste, pa
reiškė, kad „su M. Gorbačiovu 
bus galima bizniauti...", tai tam 
pri tarė ir Anglijos spauda. Tuo
met dar buvo peranksti prielai-
džiauti ir sunku įžvelgti Rytų 
Europos tautų išsilaisvinimą iš 
bolševikinės baudžiavos. 

Suprantama, kad jau tada 
Sov. S-je daug ko trūko. Ir toliau 
į ateitį žvelgiantys komunistai 
suprato, kad „demokratėjanti 
vergų karalystė stovėjo ant 
artėjančios krizės ribos". Tačiau 
niekas netikėjo, kad ta ip greit 
sugrius „Berlyno gėdos siena", 
kad beveik vienu akimirksniu 
susijungs atskirtos į dvi dalis 
Vokietijos. Neapsirinkant gali
m a teigti, kad net ir JAV prezi
dentas G. Bush nelaukė tokios 
staigmenos. Jam, kaip buvu
siam CIA direktoriui, žinių apie 
Sovietų politinį žemės drebėji
mą tikrai negalėjo pr i t rūkt i . 

Apgaulės m e i s t r a i 

Bostone leidžiamas dienraštis 
„The Boston Globė" liepos 29 
viename savo vedamųjų apie pa
dėtį dabartinėje Rusijoje iš
spausdino Reuter žinių agentū
ros straipsnį ..Atskleista Mask
vos pagalba Libijai". Šiame 
rašinyje paliečiamas t a s laiko
ta rp i s , kai M. Gorbačiovas 
tebevaldė Sov. S-gą. Straipsny
je nurodoma, kad „tuo pat metu, 
kai M. Gorbačiovas burkavo su 
Vakarais, tai jo vadovaujami 
komunis t a i saugojo Libijos 
diktatorių Khadafy nuo JAV VI 
Laivyno grėsmės Viduržemio 
jūroje. Be to, komunistų vado
vybės slaptai mokė kariško 
meno ir sabotažo veiksmų dau
gelio kraštų komunistus. 

Dabar surastieji Centrinio 
k - to s lapt i d o k u m e n t a i iš 
1987-90 metų, kuriuos dabarti
nė Rusijos vyriausybė atskleidė 
viešumai, rodo, kad minėtu 
laikotarpiu Kremlius slaptai 
kišosi į kitų valstybių reikalus, 
pradedant Čile, Pietų Afrika, o 
ta ip pat Prancūzija bei Libija. 

Šie slapti dokumentai yra 
sukaupti byloje prieš Sov. S-gos 
komunistų partiją, kuri iškėlė 
bylą prezidento Jelcino Rusijos 

BR. A U Š R O T A S 

vyriausybei (ž. mano straipsnį 
„Drauge" Nr . 147. psl. 3, „Ko
munistų partijos Niurnbergo 
teismas") už komunistų partijos 
uždarymą ir jos privogtų tu r tų 
nusavinamą". Rusijos vyriausy
bės žinovai teigia, kad teismui 
pa te ik t ie j i dokur e r t a i y r a 
autent iški . 

Pasaulio viešumai susipažinti 
pateikiami dokumentai parodo 
apie to laikotarpio Sovietų S-gą 
valdžiusios Komunistų partijos 
dviveidiškumą. Iš vienos pusės 
buvo skelbiama apie „glassnost 
ir perestroiką — apie sutarimą 
ir persi tvarkymą", tuo siekiant 
Rytų — V a k a r ų atlydžio, iš an
tros pusės, aparato gilumoje 
buvo t ę s i a m a s . .kasdieninis 
biznis". 

M. Gorbačiovo vadovaujama 
partija įsakė KGB apmokyti ir 
nelegaliai repatrijuoti į Para
gvajų to k raš to kairiųjų lyderį. 
Tuo pat me tu Prancūzijoj gavo 
jiems re ikal ingas spausdinimo 
mašinas. Afrikos Tautinis kon
gresas buvo aprūpintas „ne
išvardintomis gėrybėmis". 

K a r i š k a p a r a m a 

Kremlius be teikiamos mate
rialinės pa ramos savo ištiki
miems t a r n a m s neužmiršo ir 
kariško mokslo pamokų. Taip 
pvz. „ s l a p t o s e kar iško ap
m o k y m o s t o v y k l o s e " t u o 
laikotarpiu t a i p pat mokėsi 44 
studentai komunistai iš Čilės ir 
Argentinos. Neužmiršti ir Airi
jos draugai . Anglijos dienraštis 
„Morning S t a r " taip pat gavo 
reikalingas injekcijas. 

Pr is imint ina, kad Politbiuras 
visomis j a m t ik prieinamomis 
priemonėmis stengėsi apsaugoti 
Khadafy nuo jam rengiamos 
JAV bausmės. Kaip žinoma 
Amerikoj, 1989 m. sausį JAV 
lėktuvai-naikintojai nušovė du 
Libijos MIG-23 lėktuvus, ir 
Libija a p k a l t i n o J A V ka ip 
..užpuolike". 

Pe r p a s t a r u o s i u s dešimt
mečius Sov. S-ga nenutrūksta
mai aprūpindavo Libiją savo 
ginklais. Komunista i nenorėjo 
nustoti gero klijento. J ie tuo pat 
metu stengėsi pasirodyti prieš 
pasaulį, kad „Maskva neremia 
tarptaut in ių įstatymų laužyto
jo". Šiam svarbiam melui pa
siekti (centrinis komitetas?) 

leido sukurti slaptą ryšių siste
mą tarpe Libijos ir Sovietų kari
nių štabų. Šio ryšio tikslas sekti 
iš satelitų JAV VI Laivyno jude
sius Viduržemio jūroje ir turi
mas žinias perduoti Khadafy 
žinių tarnybai . 

Ryšis su Libija i r kitais 
k r a š t a i s 

Tuo laikotarpiu buvęs Sov. S-
gos Gynybos ministeris Dmitri 
Jazov'as savo slaptame rašte šį 
ryšį su Libija taip aiškino: „Libi
jos reikalavimas gauti skubiai 
žinias iš Sov. Armijos Genera
linio štabo pateisinamas tuo, 
kad Libijai nepaprastai svarbu 
sužinoti apie JAV VI Laivyno 
veiksmus Viduržemio jūroje". 
Savo rašte D. Jazovas dar primi
nė, kad Libijos prašymas reika
lingas skubaus svarstymo, nes 
Libija yra pirkusi ginklų iš Sov. 
S-gos už 20 bilijonų! Tuo metu 
panašūs ryšio centrai buvo 
įsteigti su Angola, Š. Korėja, 
Pietų Jemenu, Sirija, Etijopija, 
Vietnamu ir Kuba. 

Sovietų S-gos ministerių kabi
netas pritarė minėtam Gynybos 
ministerio reikalavimui. Kabi
neto nutar ime sakoma, kad į 
užsienius leidžiama išsiųsti 120 
speicalistų slaptaraščio stotims 
įrengti". Šios stotys palaikė ryšį 
su sovietiniais satelitais ir gau
tas žinias radijo pagalba per
duodavo reikalingoms valsty
bėms. Šiame biznyje KGB iš
vykstančius į užsienį priva
lėjo aprūpinti padirbtais do
kumentais . 

Šiame sandėryje Maskva išsi
derėjo iš Libijos, kad pastaroji 
atlygintų Kremliui už visas iš
laidas pastatų statybą imtinai. 

N A U J Ų GAMINIŲ 
P A R O D A 

Sekmadienį McCormic salėje 
at idaryta įvairių namų apy
vokos į rankių, produktų ir 
gaminių paroda. Numatoma, 
kad ją iki trečiadienio uždarymo 
aplankys apie 70,000 verslinin
kų ir pardavėjų. Parodoje išsta
tyta apie 1,100 visiškai naujų iš
radimų, kurie palengvina namų 
taisymo, valymo, valgio gami
nimo ir kitus kasdieninės apy
vokos darbus. Paroda skiriama 
tik šios rūšies gaminius parduo
dantiems. 

Popieriniai Amerikos bankno
tai yra labiausiai padirbinėjami 
p i n i g a i v i s a m e p a s a u l y j e . 
Manoma, kad ateityje ši pro
blema dar paaštrės , je igu bus 
nesiimta ypatingų pr iemonių 
dolerių padirbinėjimą pasun
kinti. 

Pinigų padirbinėjimas, be abe
jo, yra tiek senas, kiek žmonijos 
verslo apyvartoje seni pinigai . 
Nepaisant įvairiausių apsaugos 
priemonių, padirbti ne t i k ru s 
pinigus nėra labai sunku. Padir-
binėtojams į talką, nors t ik ra i 
be tokios intencijos, a t e ina mo
dernūs elektroniniai apa ra t a i , 
kurie gali daryti spalvotas kopi
jas ant įvairaus popieriaus. 

Kompiuterių pagalba padirbi-
nėtojai gali pakar tot i įvairiau
sius piešinius, brėžinius, ženk
lus ir pinigo išvaizdą t a i p 
nukopi juo t i , kad e i l i n i a m 
piliečiui ar verslininkui neįma
noma dirbtinį banknotą atskir
ti nuo tikro. 

Pinigų padirbinėtojus papras
tai seka ir gaudo Slaptoji polici
ja, bet rinkimų metais daugel is 
pareigūnų yra užimti kandida
tų apsauga. JAV prezidentas i r 
kiti kandidatai važinėja po visą 
kraštą, maišosi tarp daugybės 
žmonių, reikia užt ikr int i j ų 
saugumą. Dėl tos priežasties nu
kenčia pinigų padirbinėtojų 
sekimas. Kai kurie valdžios 
sluoksniai būkštauja, kad padir-
binėtojai gali pasinaudoti proga 
ir užtvindyti rinką suklas tota is 
banknotais. 

JAV doleriai yra dažniaus ias 
pinigų padirbinėtojų ta ik inys , 
nes jie pageidaujami ir pri
imami visame pasaulyje. Iš 
dalies dolerių p o p u l i a r u m ą 
nulemia ir jų išvaizdos pa
stovumas: nuo 1929 m. dolerio 
išvaizda beveik nepasikei tusi . 
Kai kurios valstybės keičia savo 
pinigų išvaizdą kas 15 ar 20 
metų, kad padirbinėtojams bū
tų sunkiau juos suk la s to t i . 
Dažniausiai pinigų išvaizdą 
maino Anglija ir Olandija. 

SUDEGĖ E L E K T R O S 
T R A N S F O R M E R I S 

Chicagai elektrą teikiančios 
Commonwealth Edison bendro
vės transformeris Lisle mieste 
sudegė. Liepsnos siekė 30-40 
pėdų, buvo matomas net beveik 
už penkių mylių, bet niekas ne
buvo sužeistas, niekas nebuvo iš 
savo namų iškeltas ir e lektros 
t iekimas nebuvo sumažintas . 

Per pastaruosius 4 metus ne
t ikrų pinigų kiekis Amerikoje 
beveik padvigubėjo, 1991 m. 
pas iekęs daugiau kaip 17 mil. 
dolerių sumą. Čia kalbama tik 
apie J A V , o visame pasaulyje, 
be abejo, kursuoja daug bilijonų 
padirbtų amerikietiškų dolerių. 
Federal in ių rezervų įstaiga, tu
rinti 37 padalinius visame kraš
te , vartoja kompiuterius, kur ie 
rūšiuoja banknotus, a tski rdami 
net ikruosius . 

Pagal a t i t inkamų valstybės 
įstaigų žinias, I ranas ir Sirija 
neseniai įsigijo pinigų spaus
dinimo maš inas už maždaug 5 
mil . dolerių. Mašinos varto
jamos 100 dol. banknotų spaus
dinimui. Manoma, kad ne t ik r i 
pinigai gal i būt i paleisti į apy
vartą, kad sužlugdytų Amerikos 
ekonomiką ir sumažintų milži
niškas I rano skolas. 

Tai nereiškia, kad Amerikos 
pinigai visai neapsaugoti nuo 
padirbinėtojų. Valstybės iždas 
iki šiol nesiėmė drastiškų prie
monių, nes Slaptoji policija tvir
t i na galinti padirbinėtojus kon
t r o l i u o t i . P i n i g ų a p s a u g a i 
naudojamas specialus popierius, 
antspaudai , numeriai, raudonos 
ir mėlynos pluošto dalelytės, 
įvairūs išmarginimai i r t . t . 
Jeigu ne tobulėjančios technikos 
staigūs pasikeitimai, pinigai 
nuo padirbinėtojų būtų gana 
saugūs. 

Kovojant su ta is greitais tech
nikos pa tobu l in imais , buvo 
planuojama išimti iš apyvartos 
visus 50 ir 100 dolerių bankno
tus , juos pakeičiant naujais. 
Naujieji banknota i jau pradėt i 
spausdint i 1990 m. ir i lgainiui 
pakeis senuosius, bet pasikei
t imas vyks normaliu keliu. Pla
t i t a rp tau t inė JAV valiutos 
var tosena kliudo greitą visų 
pinigų pakeit imą. Jeigu padir
binėjimas išsivystytų nesustab
domu greičiu, galbūtų būtų 
ryžtasi i r s ta igaus banknotų 
pakei t imo žygiui. Kol k a s ta ip 
da r neatsitiko. 

Visų p i n i g ų p a k e i t i m a s 
sudarytų daug nepatogumų ir 
išlaidų bankams bei kitoms ins
titucijoms. Jau šiuo metu kai 
k u r i e s p a l v o t o kop i j av imo 
aparatų gamintojai įvairiais bū
dais perspėja pirkėjus, kad apa
ra ta i nebūtų vartojami nele
galiems tikslams: pašto ženkliu
kų, maisto kuponų, imigracijos 
dokumentų, ir, žinoma, pinigų 
kopijavimui. 

D. B i n d o k i e n ė 

MOTERIS SU BALTU 
CHALATU 

Dr. KONSTANCIJA PAPROCKAITĖ-ŠIMAITIENĖ 
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Tuojau kapitonas buvo perkeltas į kitą palatą, kad 

gailestinga sesutė galėtų jį 24 valandas sekti . 
Nepaisant kasdieninių psichologės ir dažnų psichiat

rės vizitų, ligonio depresija nemažėjo. O kar ta i s po jų 
apsilankymų jis dar daugiau susisielodavo ir susikrims-
davo. Su nieku nekalbėdavo. Atsisakydavo valgyti, im
ti vaistus ir netgi terapijos vengdavo. 

Taip prabėgo kelios savaitės. Vieną dieną kapitonas 
vėl buvo atkeltas į mūsų skyrių. Laike kasdieninių vizi
tavimų surasdavau jį susimąsčiusį, susikrimtusį ir 
savyje užsidariusį. Atrodė, kad daugybė sunkių min
čių plaukia jo galvoje. Kiekviena jų vis juodesnė ir 
daugiau slegianti. I mano šablonišką klausimą, kaip 
j a m einasi, jis tik liūdnomis akimis mane sekiojo ir, 
suspaudęs lūpas, tylėjo. Ir taip stūmė dieną po dienos... 
O mes nekantraudami laukėm, kas bus toliau? 

. Kartą gailestinga sesutė, lyg kantrybės pritrūkusi, 
sušuko: 

„Dėl Dievo meilės, kapitone. Galų gale susipraskit 
ir prabilkit! Sugrįžkit į gyvenimą. Liaukitės save 
plakęs, o mus kankinęs!" 

Ligonis, kramtydamas lūpas, ilgai žiūrėjo į ja ir pa
galiau prašneko: 

„Tyliu, nes nieko gero jums pasakyti neturiu, o sau 
t ikėtis". 

Laikas bėgo įprastu tempu. Psichologės, psichiat
rės ir mūsų pastangos sugrąžinti kapitoną į normalesnį 

gyvenimą nenuėjo veltui. Po kurio laiko j is jau pradėjo 
su mumis šnekėti ir bendradarbiauti . Netgi pareiškė 
norą gaut i proteze, o ją gavęs uoliai lankyti terapiją. 

Žiema artėjo prie pabaigos. Tačiau ji dar neskubėjo 
mus apleisti ir laikas nuo laiko saujelėmis paberdavo 
snaigių žvaigždutes. Nugulusios an t žemės, namų sto
gų ir langų stiklų, jos tuoj pa t ištirpdavo, pavirsdamos 
į spindinčius vandens lašelius. 

Atlante dar tebesiautė šiaurys. Įsibėgėjęs jis metė 
vilnis į vilnį ir jos vijo surast i savuosius krantus . Vėjo 
sujudintos bangos, putodamos, šniokšdamos, net 
kuliais virsdamos, bėgo ir bėgo... O atbėgusios dar il
gai nesusivaldė, besiplakdamos į smėlėtus krantus . 

Nerimo šiaurys ir žemyne. J is negailestingai pur
tė miegančių medžių nuogas šakeles ir vaitodamas 
t raukė paskutinius l iūdnus žiemos melodijos posmus. 

Tuo metu mūsų visų džiaugsmui išėjęs iš vėžių kapi
tono fizinis ir psichologinis stovis sugrįžo į normalią 
vagą. J i s išmoko valdyti proteze ir pasidarė aistringas 
knygų skaitytojas. Skaitymas grąžino jam sielos ramy
bę ir gyvenimo džiaugsmą. 

Viena penktadienio rytą, sutikusįjį su glėbiu kny
gų, užklausiau: 

,,Pone kapitone, atrodo, kad jūs beveik pusę biblio
tekos išsinešat. Argi suspėsit laike savaitgalio visas 
tas knygas perskaityti?" 

J i s smagiai nusišypsojo. Šiltu žvilgsniu pažvelgė 
į mane ir paaiškino: 

„Stengsiuos. Tik dabar supratau, kad knygų skai
tyme esu ta ip toli atsilikęs, net mane sąžinė graužia. 
Todėl ir bandau prisivyti. Tarnaudamas kariuomenėj, 
daugiausia skaitydavau literatūrą, susijusią su mano 
tarnyba. Išėjęs į pensiją, pasidariau aistringu meškerio
toju. O dabar, kada daug kas pasikeitė mano gyvenime, 
negaliu at i t raukti nuo knygų akių". 

„Labai gerai, kad laiku susipratote, kapitone. 

Knyga y ra iš t ikimiausias žmogaus draugas ka ip 
džiaugsmo, ta ip ir liūdesio valandose. Be to, mūsų 
gyvenimas nestovi vietoje. Jis verda, kunkuliuoja... Tad 
nepatogu bū tų atsi l ikti nuo jo" . 

Jau ir pavasaris pradėjo rodyti pirmuosius ženklus. 
Saulutė be paliovos vars tė žemę ir savo magiška jėga 
t raukė iš jos gyslų gyvybę ir grožį. Nuostabiu greičiu 
ji pradėjo keisti monotonišką pilkšvai rudą gamtos 
peizažą. Aptvindyta saulės spinduliais, ligoninės kieme 
sužaliavo pievutė. Eželėse sumarguliavo ką tik i š mie
go išlindusios gelsvos ir violetinės krokusiukų taurelės. 
Gelsvais žiedeliais suliepsnojo forsincyos. Verbos 
apsipylė bal tais kačiukų pūkeliais. Pumpuruotos 
magnolijų šakelės ėmė rodyti violetinius kraštel ius . 

Didieji medžiai atrodė dar tylūs ir pajuodavę. 
Tačiau, arčiau pažiūrėjus, ant jų šakelių matėsi gyvy
bę nesantieji ir žalsvi spurgai. 
Žydrioj padangėj , raižydami sparneliais , iš visos šir
dies t r aukė balades įvairūs paukščiukai . Į nudžiūvusį 
medį ritmingai takseno genys. Virpėdami sparnel iais 
an t palangių burkavo balandžiai. Aptūpę medžių 
viršūnes, varnėna i t r aukė į plaučius gaivinančius pa
vasario kvapus . 

Pietų vėjelis savo švelniais sparnel iais ka r t a s nuo 
karto užgaudavo Atlanto bangų stygas. Jos suvirpė
davo, susiūbuodavo, sušnabždėdavo, bet tuoj ir vėl 
nurimdavo. 

Tokiu žaviu pavasario metu kapitonas vėl rengiasi 
apleisti mus. Deja, šį kartą ne tokioj giedrioj nuotaikoj, 
kaip pirmiau, nes išvažiuoja invalidų vežimėly ir j au 
nebe su viena, bet dviem dirbtinom kojom. Visiškai 
kitoniškas gyvenimas jo laukia. Protezes j is tu rės 
naudoti t ik t rumpoms distancijoms, i lgesnėms — 
invalidų vežimėlį. Meškerioti galės irgi tik iš vežimėlio. 

A (Bus daugiau) 



Būti kartu 
su jais dabar 

žymiai lengviau 

Naudojant AT&T dabar galite tiesioginiai skambinti į bet kurią iš šių penkiolikos 
nepriklausamų respublikų pasikalbėti su artimaisiais. 

Dabar nebereikės skambinti operato
riui kai norėsite sužinoti, kaip laikosi gimi
nės ar draugai šiose respublikose. Kad Jūsų 
pokalbis įvyktų, tik surinkite 14 skaičių. 
Lengva ir paprasta, ir dar pigiau kainuoja. 
AT&T šiuo patarnavimu aprūpina daugiau 
kaip 2,000 miestų šiuose kraštuose. 

Žinoma, tebegalite skambinti 24 valan
das per dieną AT&T operatoriams kurie 
Jums padės susirišti ar suteiks bet kokią 
pageidaujamą paslaugą. Reikalui esant. 

1 
1 KAIP TIES 

- ^tm ^tm' ^~ ~ 

0GINIAI SI 
1 

<AMBINTI I 
| Skambinkite 011 -7 + Miesto kodą + 

Asmens telefono numeri 
RESPUBLIKA 

UETUVA 
LIETUVA 
UETUVA 
UETUVA 
UETUVA 

ARMĖNIJA 
i AZERBAIDŽANAS 

BALTARUSIJA 
ESTIJA 

GRUZIJA 
KAZACHSTANAS 

I KIRGIZIJA 
1 LATVUA 

MOLDOVA 
I RUSUA 
I TADŽIKISTANAS 

TURKMĖNIJA 
UKRAINA 

| UZBEKIJA 

MIESTAS 
Kaunas 
Klaipėda 

Panevėžys 
Šiauliai 
Vilnius 

Jerevanas 
Baku 

Minskas 
Talinas 
Tbilisi 

Alma-Ata 
Pispekas 

Riga 
Kisincvas 

Maskva 
Dušanbe 

Aschabadas 
Kevas 

Taškentas 

MIESTO K0OAS Į 
0127 
01261 
01254 
01214 
0122 
885 
8922 
0172 
0142 
8832 
3372 
3312 
0132 
0422 
095 
3772 
3632 
044 
3712 

Galite nemokamai skambinti AT&T operatoriui 
1 800 874-4000. i d in is kodas 121. norint sužinoti 

kitu miestu kodus, kuriu nėra šiame sarase 

L 

patarnavimus suteiks operatoriai mokantys 
virš 140 kalbų bei dialektų. 

Jei norėtumėte daugiau žinių kaip įsi
jungti į AT&T tinklą ar apie mūsų tiesiogi
nio susiskambinimo patarnavimą bei 
konkuruojančias kainas, prašome skambinti 
Jums nemokamu numeriu: 1800 374-4000 
ir paprašykite vidinio kodo 121. 

O dabar, paskambinkite į namus. Ten 
tiek daug artimųjų mielai pasikalbėtų 
su Jumis. 

AT&T 
CI9»iATaT 



Los Angeles lietuviškas jaunimas dalyvavęs PLB seime Lemonte, IL. 

IŠ LIETUVOS 
PARTIZANŲ KOVŲ 

LAUKO (5) 
K A S N U R A M I N S S E S E R S 

Š I R D Į 

Lenkijos l ie tuvių k u l t ū r o s 
draugijos Sčecino skyriui , kur io 
žinioje yra ir Dariaus-Girėno žu
vimo vieta buv. Soldino, daba r 
vadinamam Pšelniko miške, va
dovauja jos p i rmin inkas J o n a s 
Zaliapienis su žmona Julija. Vy
tau to Didžiojo ka ro muzie jaus 
Kaune direktoriaus pavaduoto
jas Steponas Gečas „Lie tuvos 
aido" š.m. liepos 11d . a tskle idė 
įdomią ir kar tu t r ag i šką Žalia-
pienienės, buvusios Julijos Tup-
čiauskaitės, šeimos tragediją. 

Julija kar tu su savo tėvais 
gyveno prie Šešupės, Žvirgždai
čių vis., Viltrakių ka ime. Tėvai, 
17 hektarų ūk in inka i , buvo 
darbštūs žemdirbiai , garsėjo 
linų auginimu. Juli ją leido į 
Vilkaviškio gimnaziją, o brolis 
Juozas pasiliko d i rb t i ūkyje. 
1944 m. vasarą a n t r ą ka r t ą 
Lietuvą okupavę bo lšev ika i 
netrukus brolį paėmė į sovietinę 
armiją. Po vieno konflikto buvo 
pasiųstas į drausmės batalioną, 
dislokuotą Leningrado srityje. 
Tačiau, p a s i t a i k i u s p roga i , 
pabėgo, pėsčias pa rke l i avo į 
tėviškę ir čia aps isprendė tęs t i 
kovą. Po grindimis buvo įreng
t a slėptuvė, kurioje i r slėpėsi 
part izanas Juozas. 

Tačiau, kaip s t ra ipsnyje ra
šoma, ,,1947 m. vėjuotą nakt į 
Tupčiauskus pažadino smarkus 
durų daužymas. Į n a m u s įsiver 
žė moteris ir 4 g inkluot i vyrai , 
apsirengę civiliais drabužia is . 
Kalbėjo rus i ška i , r e i k a l a v o 
pinigų, aukso... Sumušė , su
daužė senąjį Fel iksą Tupčiaus-
ką, o paskui nušovė. Močiutei 
užpuolikai smogė k a s t u v u į 
galvą. Po grindimis pasis lėpęs 
Juozas viską girdėjo, bet niekuo 
negalėjo padėti. . ." 

Žinia apie šeimos tragediją 
pasiekė Juliją Vilkaviškyje. Iš 
ten parskubėjusi rado kraujuose 
paplūdusį tėvą ir močiutę , leis
gyvę motiną ir slėptuvėje apal
pusį brolį. 

Tada, kaip rašoma straipsny
je „kas nuramins sesers širdį", 
„Julija brolį nuvedė į t va r t ą ir 
paslėpė šiauduose. Juozas t ik 
naktį t rumpam užėjo į trobą at
sisveikinti su vel ioniais tėvu ir 
močiute, o po to visai persikėlė 
pas partizanus... Liepos 11 d. 
(prieš 45 metus — V.R.) k a r t u 
su kitais pateko į pasalą, ir kul
kosvaidžio serija pervėrė jau
nuolio širdį prie Skardupio kai
mo kryžkelės". 

Praėjusių metų vasarą Da
r iaus ir Girėno žuvimo vietoje 
apsilankiusiai grupele i kau
niečių Julija Tupčiauskaitė-Ža-
liaDienienė oaoasakoio. iotr tu

r imomis žiniomis enkavedistai 
žuvusius par t izanus išvežė į 
Gižus ir lavonus sumetė į per 
karą sug r i au tų namų rūsius 
Gižų a r Serdokų kaimuose. Tuo 
t a rpu Tupčiauskienė su dukte
r imi buvo išvežta į Sibirą, ku r 
duk tė su t iko gyvenimo draugą 
„panašaus likimo tremtinį Joną 
Žaliapienį. Po t remties , kadan
gi į Lie tuvą grįžti neleido, 
a ts idūrė Lenkijoje, Ščecine, kur 
gyvena ir dabar . Išaugino t r i s 
vaikus. . . Žaliapieniai k a r t u su 
negaus iu Sčecino lietuvių būre
l iu propaguoja lietuvybę, sklei
džia žinias apie Lietuvą, jos 
istoriją. J ie rūpinasi ir didvyrių 
(Dar iaus-Girėno) .memor ia lu , 
dažnai ap lanko maždaug už 80 
km. esant į paminklą ir muzie-

jų". 
Straipsnį autorius baigia šiais 

žodž ia i s : „ N o r s praėjo j a u 
daug iau kaip 40 metų, likusi 
vienui viena Tupčiauskų šeimos 
pal ikuonė negali numalš int i 
skausmo, vis prisimena buvusią 
sodybą prie Šešupės, nors daug 
kas čia pasikei tė . Juli ja dabar 
t e t rokš ta vieno — sužinoti, kur 
jos brolio palaikai . . ." 

Ž u v ę s p a r t i z a n ų k o v o s l a u k e 

Laikraščio „XXI amžius" rug
pjūčio 4 d. nr . rašoma, kad bir
želio 14 d. Troškūnuose vyko Šv. 
An tano at la idai . Po iškilmingų 
p a m a l d ų miestel is ištuštėjo, 
nut i lo. Tačiau ne t rukus varpas 
vėl suskambo, t ik l iūdna gaida. 
„Į bažnyčią žengė Lietuvos ka
r iai , plazdėjo tr ispalvė. Brangi 
vėl iava dengė Albino Valaikos 
karstą . . ." 

Kasgi buvo tas Albinas Valai-
ka? Straipsnio autorius R. Guo-
bis rašo: „Albinas Valaika buvo 
gimęs Amerikoje, Clevelando 

mieste, ir 1924 m., kartu su 
šeima sugrįžęs į Lietuvą, apsi
gyveno Vaidlonyse. Buvo nuo
širdus, malonus, dalyvavo jau
nųjų ūkuvnkų ratelyje, įveisė 
didžiulį sodą prie namų, ruošėsi 
sėsliam, r amiam gyvenimui. 
Deja..." 

Lietuvą antrą kartą okupavus 
bolševikams, Valaika su kitais 
apylinkės vyrais išėjo parti
zanauti. Bet neilgam. 1945 m. 
vasario mėn. Juodgirio miške 
ties Klaibūnais įvyko žiaurus 
mūšis. Nemažas lietuvių parti
zanų būrys buvo apsuptas kelis 
kar tus didesnių bolševikų pa
jėgų. Pasak straipsnio, „Daug 
krito sūnų, laisvų, nepavergtų, 
aplaistė krauju mylimą žemę. 
Žuvo tuomet ir jaunuolis iš 
Vaidlonių Albinas Valaika. Jo 
tėvelis Jonas, sužinojęs apie 
sūnaus žūtį, atvažiavo pas neto
li Traupio gyvenantį giminaitį 
Kazimierą Mineiką, parsivežė 
kūną į pastarojo sodybą ir, pa
skubomis sukalę karstą, palai
dojo miškelyje. Po kelių metų, 
1948 m., senuosius Valaikas iš
vežė į Sibirą, iš kur abu seneliai 
nebesugrįžo, neišlaikė tremties 
vargų, mirė.. . Vos ne pusę 
amžiaus miškas saugojo par
tizano kapą. Giminaičiai kuklų 
kauburėlį padabindavo gėlėmis, 
o Vėlinių dieną uždegdavo 
žvakelę..." 

Tuo tarpu ant birželio 14 d. 
Troškūnuose supilto partizanų 
panteono naujo smilčių kau
burėlio, „kur perkelti Albino 
Valaikos palaikai, straipsnio 
žodžiais, „suplazdėjo žvakutės, 
pražydo gėlės..., o Gintaras Bag
donas pradėjo priesaikos žo
džius, kuriuos tą dieną iškilmin
gai kartojo 16 savanorių, pasi
ryžusių aukotis tėvynei Lie
tuvai, bučiavo Lietuvos vėlia-
vą..." 

Taip Troškūnuose buvo su
jungti du įvykiai — penktajam 
dešimtmetyje žuvusio partizano 
palaikų perlaidojimas ir šių 
dienų Lietuvos karių-savanorių 
priesaikos ceremonija. 

Vl.R. 

JŪS PAGEIDAUJATE AUKŠČIAUSIOS KLASES KOMPJUTERI-
ZUOTO PATARNAVIMO UŽ PRIEINAMIAUSIAS KAINAS 
JŪS TURĖTUMĖTE KREIPTIS Į 

# atlanta IMPORT EXPORT 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

MES SIUNČIAME VISKĄ NAUJĄ IR NAUDOTĄ. SU 
PRISTATYMU [ NAMUS BE JOKIO MUITO 
APDRAUDŽIAME. PAKUOJAME PAIMAME IŠ NAMŲ. 

KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS 
RUGPJŪČIO 25 D. 

ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 
2719 W. 71st ST. 

CHICAGO. IL 60629 

IŠTOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL 
1-800-775-SEND 

IŠ CHICAGO, SKAMBINKITE (312) 434-2121 
c atlanta • :-am FXPC«T 199? 

A.tA. 
VYTAUTUI PAULIONIUI 

staiga mirus, jo sesutei RIMGAILEIRĖKLAJTIENEI 
ir jos visai šeimai reiškiame gilią užuojautą ir k a r t u 
liūdime. 

Jonas, Marija, Remondas ir 
Robertas Pileckiai 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1992 m. rugpjūčio mėn. 20 d. 

Atminkite, kad daug lengviau 
yra pasižadėti, negu įvykdyti. 

K. Paltarokas 

Kas vargšui skolina, t a s 
palūkanas gauna nuo Dievo. 

Vokiečiu priežodis 

A.tA. 
JURGIUI GUDAIČIUI 

mirus, žmonai KAZIMIERAI, dukroms GRAŽINAI ir 
DANUTEI bei jų art imiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

JAV LB Krašto Valdybos 
Socialinė Taryba ir 
„Lietuvos Vaikų Vilties" komitetas 

A.tA. 
Solistui VYTAUTUI RAČUI 

Lietuvoje mirus, jo seseriai KAZIMIERAI ČAM- | 
PIENEI ir jos šeimai reiškiame užuojautą ir kar tu 
liūdime. 

Elena Gureckienė 
Rūta Kazakaitytė 
Ona ir Aleksandras Keniausiai 
Valė ir Vaclovas Kuzmickai 

Kelionėje pavargusi mama, dukrelė, močiutė ir sesuo 

A.tA. 
SAULĖ TERESĖ BRAZDŽIONYTĖ 

LAZORE 
iškeliavo į Šviesos kara lys tę , la ikinai išsiskyrusi su 
vaikais - PRANU, BITUTE-ROBEPTA. DALYTE, 
ALDONA, LAIMA, su tėvais ALDONA ir BERNAR
DU, broliu ALGIU, penkiais vaikaičiais ir su gimi
nėmis bei a r t imais ia i s Lietuvoje ir Amerikoje. 

Mirusiosios sielai Dangaus malonių meldžia ic su 
l ikusiais šeimos nar ia is l iūdesiu dalijasi bendros 
kelionės seserys-broliai 

Žibutė Brinkienė 
Rita Bureikienė 
Alė ir Edmundas Arbai 
Zigmas Brinkis 
Marija ir Jurgis Gliaudžiai 
Elena ir Juozas Kojeliai 
Laima ir Aleksas Kulniai 
Evangelina ir Stas\s Kungiai 
Ignas Medžiukas 
Birutė ir Jonas Prakapai 
Nijolė ir Juozas Pupiai 
Angelė ir Algis Raulinaičiai 
Salomėja ir Kazys Sakiai 
Birutė ir Valentinas Varnai 
Helen ir Vytautas Vidugiriai 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

l t 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MIS. Kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

IBELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

•529 S. Kedzie Ava., 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lletuvtikal 
• Nuolaida pensininkams 

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 

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

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

FOR SALE 

CONDO FOR SALE 
Craarford Gardams In Oak 
Lawn: 2 bdrms, 1 % baths, in unit 
utility room, 2 c. heated garage, 
back yard with patio. Cail 

708-425-1138 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

Parduodu geram stovyje 
AUTOMOBILĮ 

Kaina $1000.00 — teirautis 
434-7357 

MISCELLANEOUS 

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

Tsl. 376-1882 ar 37*5996 
10%—20^—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilto 
aas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Waat 95th Strat 
Tai. - (708) 424-8854 

(312) 581-8854 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Turiu Crticigos miesto leidimą Dubu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ninga 

312-779-3313 
KLAUDIJUS CUHPUTI& 

* > 
NERINGA RESTAURANT, 2832 
W. 71 St. - GRAND OPENING! 
Ali full dinners $5.00 from 2 p.m. 
until 5 p m every day. plūs small 
soft drink. 

Ontu* KMIECIK REALTf"?' 
frjk 7922 S. Pulas. s.:. 
* £ | 4365 S. Archer A v e. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Maver. |i 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. Įkainavimas 
veltui. 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southvvest Hvvy. • Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

FOR RENT 

l*nuomo|amaa 3 kamb. modemu* 
butas pirmame aukšte, Marquette Pk. 
apyl Su šiluma, oro vėsinimu; moderni 
virykla, šaldytuvas, skalbykla su maši
nomis. Suaugusiems. 

Tai. 708-381-55*4 

HELP WANTED 

IEŠKOME MOTERS 
prižiūrėti vyresnio amžiaus moterį 
ir gyventi kartu savaitės bėgyje. 
Skambinti 

708-442-5917 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois M)62M 

M312)-476-2345 
1 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 5()th Avenue 

Cicero, Illinois 606^0 
708-652-1003 

Laidotuvių nama i Chicagoįe ir p r i e m i e s č i u o s ' 
V i sus laidotuvių n a m u s galite pasiekt i 

s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONAI D M. PETKUS 
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x Lietuvos konsulatas ati
da romas Chicagoje nuo rug
pjūčio 24 d., pirmadienio, St. 
Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje. Tuo tarpu nuolatinis 
tarnautojas ir įvairių konsulia-
rinių reikalų atlikėjas bus 
Aidas Palubinskas. 

x Marquet te Parko Litua
nistinė mokykla, veikianti Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
mokykloje kasdien, naujus 
mokinius registruos antradienį 
ir trečiadienį, rugpjūčio 25 ir 26 
d. nuo 12 vai. iki 2 vai. 
mokyklos patalpose, 6820 So. 
Washtenaw Ave. 

x Marija Vaitkienė net iš 
St. Louis, II, apylinkės kasmet 
iš savo gyvenvietės atvyksta į 
Chicagą ir su savo artimaisiais 
dalyvauja „Draugo" banke
tuose. Marija Vaitkienė yra 
nuolatine „Draugo" rėmėja, 
savo aukomis stiprindama dien
raštį. Ji jau įsigijo bilietus į va
jaus banketą, kuris bus rugsėjo 
27 d. Martiniąue salėje. Bilietai 
gaunami „Draugo" administra
cijoje 4545 W. 63rd St., Chica-
go, IL 60629. 

x Lituanistinės mokyklos 
apžiūrėjimas — susipažinimas 
su sujungtomis trim Chicagos 
mokyklomis bus rugpjūčio 29 d., 
šeštadienį, nuo 8 vai. ryto iki 12 
vai. dienos. Visi tėvai kviečiami 
dalyvauti ir maloniai su orga
nizatoriais susipažinti. 

x Dr. V. J . Maurutis, Ches 
terland, Ohio, Antanina Puško-
rius, Cleveland, Ohio, L. Ungu-
raitis, Boecksville, Ohio, Vytau
tas Musonis, Oak Lawn, 111., 
Vytas Vaitkus, Hinsdale, 111., 
Cėsys Sadeika, Farmington 
Hills, Mich.. Arūnas Draugelis, 
Napervi l le , UI., grąžino 
laimėjimų šakneles su 20 dol. 
auka. Dėkojame. 

x Liudas Kriaučiūnas, Ci
cero, 111., grąžino laimėjimų 
šakneles su 35 dol. auka ir prie
rašu: „Linkiu Jums ir toliau 
nepavargti darbe. Tegul nebūna 
nė vienos lietuvių šeimos, kuri 
neskaitytų lietuviško „Draugo". 
Ačiū už viską. 

x Matt J . Vilutis, Frankfort, 
111.. O. Sema, Chicago, 111., 
Juozas Pultinavičius, Omaha, 
Nebraska, Pranė Ozalas, Wood-
haven. N.Y., grąžindami laimė
jimų šakneles, kiekvienas pa
aukojo po 35 dol. Labai 
dėkojame. 

x Po trijų metų Antras 
Kaimas vėl pasirodo su nauja 
ir įdomia programa atremontuo
tame Playhouse, 2515 W. 69 
St. Žiūrovų patogumui vietų 
skaičius sumažintas, todėl pra
vartu staliukus rezervuoti kuo 
anksčiau; Patria, 2638 W. 71st, 
(312) 778-2100. Spektakliai 
įvyks; rugsėjo 12,13, 19, 20 ir 
spalio 3,4 d. Šeštadienį — 7:30 
v.v., o sekmadieni 6 v.v. 

(sk) 

x Kaip ir kiekvienu mėne
siu paskut in į sekmadienį 
rugpjūčio 30 d. BALTIA EX-
P R E S S priiminės siuntinius 
Lietuvių Centre, Lemonte. 
Laivo konteineris rugsėjo 15 d. 
Informacija nemokamu tel. 
1-800-SPARNAI arba 1-800-
772-7624. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės j Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road -
Tel. VI7-7747. 

(sk) 

x TravelCentre, Ltd. greitai 
ir sąžiningai tvarko visas ato
stogų bei komercines keliones. 
Parduodame lėktuvo bilietus į 
Lietuvą Kaina $698.00. Kreip
tis: Teresė Lesniauskienė, tel. 
708-526-0773. 

(sk) 

x Kun. dr . J o n a s Sakevi-
čius, MIC, Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas Londone, 
Anglijoje, lankėsi pas savo 
gimines Chicagoje — sesers ir 
trijų brolių šeimose bei susitiko 
savo artimuosius. Rugpjūčio 20 
d. jis vėl išskrido į savo nuola
tinį darbą — Londoną. 

x Lietuvių Moterų federa
cijos valdyba kviečia visus į 
Jaunimo centrą rugsėjo 13 
dieną. Kultūrinė popietė su
domins klausytojus, nes įdomių 
pergyvenimų mums papasakos 
kun. A. Paliokas, SJ. 

x Ateitininkai ir jų draugai 
šį sekmadienį, rugjūčio 23 d., 
12:30 val.p.p. susitiks maloniam 
pabendravimui gegužinėje Atei
tininkų namų ąžuolyne, Lemon
te. Kuo gausesnis dalyvių būrys 
— tuo stipresnė parama šių 
namų išlaikymui. Dalyvaukime 
visi. kad dar ilgai galėtume 
džiaugtis savais namais. 

x Birutė Jasai t ienė, JAV 
LB krašto valdybos Socialinių 
reikalų tarybos pirmininkė, yra 
narė Chicagos miesto mero J. 
Daley patariamo planavimo 
komitete. Šį komitetą sudaro 60 
asmenų iš įvairių Chicagos 
apylinkių ir gyventojų grupių. 

x Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus kaip ir kiekvienais 
metais ruošia lietuvių kalbos 
kursus nemokantiems lie
tuviškai. Susidomėję prašomi 
skambinti Gailutei Valiulienei 
į muziejų 582-6500 darbo valan
domis. 

x Dr. Pe t ras Kaufmanas, 
Ateit ininkų sendraugių 
sąjungos pirmininkas. Atei
tininkų studijų dienose rūgs. 6 
d. Dainavoje, MI, skaitys 
paskaitą ,,Mokslininkų ir 
mokslo padėtis Lietuvoje". 

x Tauragės Lietuvių klubo 
35 metų veiklos jubiliejinis 
minėjimas ir pokylis spalio 24 
d. ruošiamas Saulių namų 
salėje. Klubo vadovybė rūpinasi 
įdomios programos sudarymu ir 
svečių kvietimu. 

x Maironio lituanistinė mo
kykla Lemon te pradeda 
mokslo metus šeštadienį, rug
sėjo mėn. 12 d. Tą dieną nuo 
9-10 vai. ryto vyks naujų mo
kinių registracija ir pavėluota 
registracija. Nuo 10 vai. ryto iki 
12 vai. p.p. vyks pamokos, o 
salėje bus pirmas tėvų susi
rinkimas. Mokykloje veiks 
darželis, atskiros vaikų ir su
augusių l ietuviškai besi
mokančių klasės bei 10 klasių 
pagal švietimo tarybos prog
ramą. Raginame paštu gautus 
registracijos lapus nedelsiant 
gražinti. Klausimais kreiptis 
pas mokyklos direktorę, Eglę 
Novak, tel. (708) 257-5918. 

(sk) 

x Rugjūčio 23 d., sekma
dienį, tuoj po šv. Mišių, 12 vai. 
Pasaulio Lietuvių Centre sa
vo įspūdžius papasakos ką tik iš 
Lietuvos grįžęs Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybos 
pirmininkas Bronius Nainys. 

(sk) 

x 59 CENTAI už SVARĄ 
virš šimto svarų, tai TRANS-
PAK firmos nauja kaina. Jūsų 
siuntiniai yra registruojami 
mūsų kompiuteriuose ir sekami 
iki pristatymo jūsų giminėms 
Lietuvoje. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago. IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

Svečias iš Anglijos Londono kun. dr. J. Sakevičius, MIC, su artimaisiais. Iš 
kairės: A. Katelienė, dr. J. Danilevičienė (svečio sesuo), Švč. M. Marijos Gimi
mo par. klebonas kun. J. Kuzinskas, kan. V. Zakarauskas, G. Žukauskienė, 
svečias kun. J. Sakevičius, J. Sakevičienė ir V. Sakevičiūtė. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
ATSISVEIKINIMO 
PABENDRAVIMAS 

LEMONTE 

Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
Lemonte kapelionas kun. 
Leonas Zaremba, SJ, išvyksta 
ilgesniam laikui į Lietuvą, o jo 
vietoje kapelionu Tėvai Jėzuitai 
paskyrė kun. Juozą Vaišnį, SJ. 

Rugjūčio 16 d., sekmadienį, 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
bažnyčioje, Lemonte, šv. Mišias 
a tnašavo kapelionas kun. 
Leonas Zaremba kartu su kun. 
Juozu Vaišniu ir su svečiu iš 
Lietuvos kun. Algirdu Palioku, 
SJ. Po pamaldų misija ir centras 
surengė pabendravimo pietus, 
kurių metu buvo atsisveikinta 
su išvykstančiu kapelionu ir su
tiktas naujasis. 

x I reneJasys , M.D.Kolum
bus, Ohio, A. Karnius, Michi-
gan City, Ind., S. Z. Romanaus-
kas, Hallandale, Fla., Marija 
Vaitkus, Belleville, 111. S. Bar
kauskas, McHenry, 111., grąžino 
laimėjimų šakneles ir kiek
vienas paaukojo po 25 dol. La
bai dėkojame. 

x Cas imi r Č iu r inskas , 
Crown Point, Indiana, „Drau
go" nuoširdus rėmėjas, grąžino 
laimėjimų šakneles su 35 dol. 
auka. Labai dėkojame. 

x Kazys Majauskas iš Chi
cago, 111., grąžino laimėjimų 
šak.ieles, pridėjo 30 dol. auką su 
prierašu: „Linkiu tvirtai 
laikytis lietuviškos spaudos ba
ruose". Ačiū už linkėjimus ir 
auką. 

x Dr. V.S. Vardys, N'orman, 
OK, D. Gudelis, Melbourne, 
Fla.. V. Andriulis, Geneva, 111., 
Laima Rukuiža, Oak Lawn, 111.. 
grąžino laimėjimų šakneles ir 
kiekvienas paaukojo po 20 dol. 
Dėkojame. 

x Daktarei ViUjai Kerelytei 
už išgydymą mano nugaros šir
dingas ačiū. Dėkinga Kazimie
r a Škerienė. 

(sk) 

x Lietuvė mergina, 28 metų 
norėtų laiškais bendrauti su 
vyriškiu iki 40 m. Su malonumu 
lauktų laiškų. Rašyti lietu
viškai arba angliškai. Adresas: 
Gečaitė Salomėja, Architektų 
115-10, Vilnius 2049, Lietuvos 
Respublika. 

(sk) 
x Lietuvos Dukterų drau

gija, Los Angeles skyrius at 
siuntė $3,000.00 „Lietuvos 
Vaikų Vilties" komitetui, kad 
nelaimingi Lietuvos vaikai 
galėtų atvažiuoti į JAV-bes 
gydymui Shriner's ligoninėse. 

(sk) 

x Paulius ir Birutė Gyliai, 
iš Seattle, WA „Lietuvos Vaikų 
Vil t ies" komitetui įteikė 
$2,000.00. Komitetas ir vaikai 
bei jų tėvai jiems nuoširdžiai 
dėkoja. 

(sk) 

Programai vadovavo misijos 
pastoracinės tarybos reikalų ve
dėjas Kazys Laukaitis. Nuošir
džius, trumpus atsisveikinimo 
žodžius tarė Lemonto LB apy
linkės pirm. Kęstutis Sušins-
kas, Valdybos pirmininkas Ri
mas Domanskis ir Irena Ke-
relienė, kalbėjusi misijos narių 
ir jos pastoracinės tarybos var
du. Juozas Baužys iškėlė 
Lemonto misijos lietuviškų tra
dicijų ugdymo svarbą, painfor
mavo apie pastoracinės tarybos 
veiklą, kvietė misijos narius 
aktyviai įsijungti į organi
zuojamus būrelius. 

Kun. Leonas Zaremba pa
aiškino biuletenyje paskelbtą 
misijos metinę finansinę apy
skaitą ir visiems misijos na
riams bei bičiuliams dėkojo už 
pagalbą misijai ir jos 
kapelionui. Paminėjo, kad į 
Lietuvą jis siunčiamas būti 
seminaristų dvasios vadu 
Kauno kunigų seminarijoje. 
Naujasis kapelionas kun. J. 
Vaišnys, kuris kartu yra ir 
„Laiškų lietuviams" redakto
rius, prašė tolimesnės misijos 
narių talkos ir pasidžiaugė, kad 
iš Lietuvos atvykęs kun. A. 
Paliokas jam pagelbės. Keletą 
žodžių tarė ir kun. Algirdas 
Paliokas. 

Šiuose pabendravimo pietuose 
dalyvavo apie 300 žmonių. 
Dalyviai buvo dėkingi ren
gėjams ir pietus paruošusioms 
šeimininkėms. 

J . B . 

„SECOND CITY" 
PASIRODYS LEMONTE 

Visoje Amerikoje žinomas 
teatras Chicagos „Second City" 
turės pasirodymą Lietuvių cen
tre Lemonte. Šio teatro vienas 
iš steigėjų buvo Bernard 
Sahlins, kuris, kaip žinome, 
užmezgė labai artimus ryšius su 
„Jaunimo teatru" Vilniuje. Jo 
pastangomis „Jaunimo teatras" 
buvo pakviestas į Chicagos 
teatro festivalį. Po to jis dar 

keletą sykių lankėsi Vilniuje, 
kurį jis yra beveik pamilęs. Jo 
žodžiais, Vilniuje yra didelis 
teatrinis ir meninis potencialas. 
Ir jo galvoje kilo mintis atei
nančiais metais Vilniuje rengti 
Tarptautinį teatrų festivalį. 
Taip pat jo iniciatyva yra su
galvota surengti „Second City" 
teatro pastatymą Lemonte ir 
pelną skirti Tarptautiniam 
teatrų festivaliui Vilniuje. 

Rengiant teatrinį pastatymą, 
reikia apie jį ir spaudoje pa
rašyti. Bet, kaip galima rašyti, 
jo nemačius? Teatro vardas la
bai gerai žinomas ir gana dažnai 
girdimas, nes ir mūsų , ̂ Antra
sis kaimas" jo pavyzdžiu susi
organizavo. Skirtumas tik toks, 
kad „Antrąjį kaimą" sudaro 
mėgėjai, o ten profesionalai. 
Kaip jau buvau minėjęs, „Se
cond City" pastatymų nebuvo 
tekę matyti . Tad Bernard 
Sahlins parūpino „komplimen-
tinius" bilietus, ir balandžio 
29 d., trečiadienį (tai nurodau, 
kadangi buvo darbo diena) 
mūsų trejetukas Alė Kėželienė, 
Birutė Jasaitienė ir rašantysis 
jame atsiradome. 

Teisingiau pasakius, nuėjome, 
kadangi automobilį palikome 
tame dangoraižyje, kur gyvena 
Alė Kėželienė. Pats pasivaikš
čiojimas buvo įspūdingas, nes po 
Oak Lawn miesto šiaurinė dalis 
yra visai kitas pasaulis. Į teatrą 
įėjus matyti daug panašumų į 
„Antrąjį kaimą", tik viskas 
didesniu mastu. Priekyje didelis 
baras, o už jo salikė, talpinanti 
gal porą šimtų. Visi sėdi prie 
s talų (kadangi vynas — 
privalomas). Jau buvau minėjęs 
(sąmoningai), nors buvo darbo 
diena, bet salikė pilna žmonių. 
Apytikriai žiūrovai 24-45 m. 
amžiaus grupės, nors buvo ir 
vyresnių. Teko išgirsti, kad, 
norint gauti bilietus savait
ga l iams, t a i re ik ia juos 
užsisakyti prieš keletą mėnesių. 
Reiškia, jis turi teatrinę reputa
ciją ir galbūt savo pastovius 
lankytojus. 

„Antrojo kaimo" lankytojai 
lengvai gali suprasti, kaip toks 
teatras atrodo. Jame nėra jokių 
dekoracijų, butaforijos ar grimo. 
Taip pat nėra ir vientisinio 
veikalo. Viskas sudaryta iš 
daugelio „gabaliukų", kurie 
greitai vienas po kito vyksta. 
Šviesos trumpam užgęsta, ir 
scenoje jau kiti aktoriai ir kita 
tematika. Vaizduojama tema
tika nėra komplikuota ar sudė
tinga, o susidaro iš aktualijų: 
politinė satyra ir ta i , kas 
kasdieną aplinkui mus vyksta. 
Atskirais tarpais pravedama 
lyg skautiška „raketa", kiek
viena salės sekcija, kaip nors 
įjungiama: su įvairiomis 
replikomis arba lyg dainos 
žodžių kartojimu — refrenu. Žiū
rovai, atrodė, su visa eiga gerai 
susipažinę, tad viskas 
sklandžiai vyko. Susidarė įspū
dis, kad ir žiūrovų eilėse vienas 
kitas iš teatro grupės sėdėjo, 
kurie įsijungdavo su įvairiomis 
replikomis arba net vesdavo 
diskusijas. 

„Second City" teatro pasta
tymas Lemonte bus ryšium su 
rengiamu teatro festivaliu 
Vilniuje. Tad trumpai apie patį 
festivalį ir jo reikšmę. Kaip jau 
buvo minėta, Bernard Sahlins 
yra buvęs Vilniuje keletą sykių. 
Jis norėtų, kad Vilnius būtų 
didelėmis raidėmis pažymėtas 
Europos žemėlapiuose. Fes
tivalis apimtų visą senamiestį, 
tad tuo būdu prisidėtų prie 
senamiesčio atgaivinimo. Tuo 
būdu jis būtų ir plačiau paro
dytas atvykstantiems užsienie
čiams. Festivalis jau yra 
susilaukęs tarptautinio dėmesio 
ir paramos. Į parengiamuosius 
darbus jau įsijungė UNESCO, 
tarptautinė organizacija su 
25,000 dol. Žinoma Amerikos 
Sara Lee kompanija apmokės 
amerikiečių teatro kelionę į 
Vilnių. Ir daugiau įvairių 
užsienio firmų į tą darbą jun
giasi. J au yra rezervuotas 
didžiulis lėktuvas tran
satlantinei kelionei. 

Dabar vėl trumpai apie „Se
cond City" pastatymą, kuris 
įvyks rugsėjo 12 d., šeštadienį, 
Lietuvių centre Lemonte. 
Reikėtų atkreipti dėmesį, kad 
programa yra skirta su
augusiems. Kadangi pasta
tymas yra geram tikslui, tad vi
suomenė kviečiama gausiai 
atsilankyti. 

J . Žygas 

UŽBAIKIME SU BALFO 
PAGALBA 

Jau teko skaityti, kad poli
tiniai kaliniai Lietuvoje prašo 
padėti jiems įsigyti priemonę 
kovoti su buvusiais jų žudikais 
ir dabartiniais persekiotojais 
komunistais. Ši priemonė tai 
spausdinto žodžio dauginto-
jas-kopijuotojas. Jau keletas 
mūsų atsiliepė į tą prašymą ir 
suaukojo 390 dolerių, ko toli 
gražu nepakanka šiai mašinėlei 
įsigyti. Lietuvoje ji kainuoja 
3,000 dol. Čia radome pigesnę, 
už 1,800 dol., bet persiuntimas, 
dažai, popierius ir būtiniausios 
papildomos dalys dar kainuos 
apie 300-400 dol. Ir iš čia 
vežama nauja ar pavartota 
mašina vargu begalės tinkamai 
ir ilgai veikti Lietuvos sąlygose, 
jei ten nėra tos firmos taisymui 
ir dalių pakeitimui. 

Atrodo didelė problema. Bet 
ar taip iš tikrųjų yra? Jei mes 
suprantame mūsų pasiuntiny
bės Washingtone svarbą ir 
mūsų spaudos išlaikymo 
būtinumą ir noriai sumokame 
po 35-40 dol. už pietus, o pas 
Balzeką sumetam 50,000 dol., 
kuriuos patriotiniai nusi
teikusi jaunoji šeima iš Graži
nos Gudaitytės-Liautaud ir jos 
mums palankaus vyro šią sumą 
padvigubina iki 100,000 dol., tai 
aišku, kad išeivija dar ne 
nutarė, kad jau atliko savo 
pareigą ir pasižadėjimą Lietu
vai gelbėti ir remti. 

Lietuva dabar išgyvena savo 
„metamorfozę" arba perėjimą iš 
bjauraus kaimyno ar viską ė-
dančio vikšro (okupuotos Lietu
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vos) į laisvą peteliškę. Šis pe
rėjimas sunkus, bet būtinas. Ji 
dabar silpna ir nepajėgia nei 
gintis, nei pabėgti. Buvę parazi
ta i ir šiandien ją ėda mafijos, 
plėšikų, spekuliantų ir or
ganizuotos „kairės" formoje. 
Žmonės dezorientuojami, gąs
dinami, referendumai ir rinki
mai falsifikuojami, o patriotai ir 
kovotojai šmeižiami. Buvusios 
„galingos" raudonosios armijos 
gaujos, dar gausios Lietuvoje, 
skelbia Rusijoje, kad jie skriau
džiami, niekinami, nepakan
kamai aprūpinami ir diskrimi
nuojami. Jie net filmą apie tai 
rodo Rusijoje ir laukia savo tau
tos pritarimo ir mūsų buvusių 
parazitų kvietimo išeiti iš savo 
stovyklų į kelius ir gatves ir su
tvarkyti tuos „pamišusius na
cionalistus", kurie tą visą „be
tvarkę" jiems padarė. O pirmo
je eilėje reikia sunaikinti buvu
sius politinius kalinius ir trem
tinius, nes tai dar gyvi liu
dininkai jų „žygdarbių" Sibire 
ir „išlaisvintoje" Lietuvoje. 

Taip, politiniai kaliniai ir 
tremtiniai tai gyvi liudininkai 
ir jie aiškiausiai jaučia ir įver
tina dabartinę padėtį, tą pavojų 
su kuriuo stengiasi kovoti. 
Tikram ginklui pakelti jų 
rankos jau per silpnos, bet žo
džiu ir raštu jie dar gali daug 
padėti. Paskubėkime jiems pa
dėti, nes juos naikina ir dabar
t inis kairysis parlamentas, 
apkarpęs net jų ir taip jau 
kuklias pensijas. 

Neorganizuotai padėti sunku, 
bet mūsų balsą išgirdo išeivijos 
didelė labdarė — Balfas. Per 
Balfo pikniką šį sekmadienį 
Repšienė nupasakojo šią padė
tį Balfo pirmininkei M. Ru
dienei, ir ši net susijaudino: 
„Kaip mes to nepastebėjome? 
Žinoma, Balfas padės, kiek jūs 
sur inksi te šiam svarbiam 
reikalui, tiek Balfas padvigu
binsime ir, jei reikės, persiun
timą apmokėsime. Dirbkime 
kartu ir dirbkime greitai". 

Jau aukojo 13 asmenų ir su
rinkome tik mažą "dalį. Auko
jusiems išsiunčiami pakvi
tavimai, o visų pavrdės bus pa
skelbtos šiam vajui pasibaigus. 

J. Žebrauskas 

CHICAGOS ŽINIOS 

SĖKMINGA EKSPEDICIJA 

Praėjusį savaitgalį moksli
ninkų ekspedicija iš Shedd 
akvarumo Monitoboje Chur-
chill upėje sugavo keturis 
jaunus baltuosius banginius — 
du patinus ir dvi pateles. Viena 
patelė buvo ligota, tai ją turėjo 
paleisti, bet kiti banginiai gerai 
laikosi ir netrukus bus parvežti 
į Chicagą. Gyvulių globos drau
gijų nariai protestuoja prieš 
banginių gaudymą ir laikymą 
akvariume. 

GERIAUSI VANDENS 
SARGAI 

37 jauni paplūdimių sargai iš 
Chicagos laimėjo valstybines 
plaukimo ir gyvybės gelbėjimo 
varžybas, įvykusias Galveston 
mieste, Texas valstijoje. Jie 
pasirodė geriausiai iš 26 kitų 
grupių. Jaunuolius į varžybas 
siuntė Chicagos Parkų distrik-
tas ir aid. Patrick O'Connor. 

MAIŠTAS KALĖJIME 

Cook apskrities kalėjime 
rugpjūčio 18 d. kilo maištas ir 
grumtynės. Sužeista 44 kaliniai 
ir 15 sargų. Tame padaliny 
laikoma apie 150 kalinių. Jie 
pradėjo daužyti langus ir degin
ti matracus. Sužeisti nėra 
sunkiai, bet apie 30 buvo reika
lingi pirmosios pagalbos 
kalėjimo ligoninėje. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


