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Pabaltijo viršūnių 
konferencija 

Atnaujintas 1934 metų paktas 
Tal inas . Gegužės 12 d. — 

Trijų Pabaltijo respublikų pre
zidentai šeštadienį pasirašė 
1934 metų Vienybės ir Bendra
darbiavimo deklaracijos atnau
jinimą, kur i sudaro teisinį 

'• pagrindą intensyviam politi
niam bendradarbiavimui tarp 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Ta 
sutartis veikė iki 1940 metų, 
kai Sovietų Sąjunga okupavo 
šias tris respublikas. 

Pabaltijo respublikų vadai 
išleido bendrą pareiškimą ir pa
siuntė laiškus JAV prezidentui 
H. Bushui ir Sovietų Sąjungos 
prezidentui M. Gorbačiovui. 
Laiškų turinys mums nežino
mas, tačiau manoma, kad res
publikų prezidentai prašo Pa
baltijo nepriklausomybės klau
simą iškelti viršūnių konferen
cijoje Washingtone. 
Tai buvo pirmas toks Pabalti

jo viršūnių susitikimas, kai tos 
respublikos paskelbė savo at
skiras nepriklausomybės dekla
racijas. Pabaltijo respublikų 
prezidentai tarėsi maždaug dvi 
valandas vyriausybės pasita
rimų salėje, kuri yra 18 amžiaus 
pilyje. Kai pasirašė dokumen
tus, įvyko spaudos konferencija. 
Pagal gautas žinias iš Vilniaus, 
spaudos konferencijoje preziden-
tai pa s i s akė , kad re ikėtų 
sudary t i bendrą Pabalt i jo 
valstybių delegaciją, kuri vvktų 
į Maskvą ir kalbėtųsi nepri
klausomybės klausimais. 

Deklaraci jos tur inys 
„Amerikos balso" radijas 

pranešė, jog Arnoldas Ruutel , 
Estijos Aukščiausiosios tarybos 
pirmininkas, Anatolijus Gorbu-
novs. Latvijos Aukščiausiosios 
t a r y b o s p i r m i n i n k a s , Lie
tuvos Aukšč iaus ios ios ta
rybos p i r m i n i n k a s Vy tau 
t a s Landsbergis , r emian t i s 
nepalaužiamu savo žmonių tikė
jimu laisve ir nepriklausomybe 
ir trijų šalių bendradarbivimu, 
patvirtina savo įsipareigojimus 
tarptautiniams įstatymų prin
cipams ir nutarė tęsti ir vystyti 
trijų šalių benradarbiavimą. 
Taip pat pareiškia norą prisidėti 
prie dabartinio Europos proceso. 
Ir kaip trijų kraštų atstovai, 
kurie buvo Tautų sąjungos 
na r ia i , yra pas i ruošę būti 
lyg ia i s J u n g t i n i ų T a u t ų 

teisėtais nariais tarp kitų tautų 
pasaulyje. 

Todėl atnaujino tą vienybės ir 
bendradarbiavimo sutartį, kuri 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
buvo pasirašyta 1934 m. rugsėjo 
12 d. Ženevoje ir kuri neteisėtai 
Sovietų 1940 m. buvo sutrukdy
ta. Sudarytoji Pabaltijo valsty
bių taryba rinksis periodiškai 
arba kai to pareikalaus viena iš 
trijų valstybių. Taryboje bus tų 
valstybių prezidentai, ministe
riai pirmininkai, užsienio rei
kalų ministeriai ir kiti aukštieji 
pareigūnai jei tai būtų reika
linga. 

Šią deklaraci ją p a s i r a š ė 
Taline gegužės 12 d. Ji surašyta 
estų, latvių, lietuvių, anglų ir 
rusų kalbomis. 

Mongolijoje traukiasi vyriausybė 
Ulan Ba tor . — Prancūzų 

žinių agentūra pranešė, jog 
Mongolijos Komunistų partijos 
vadovybė nutarė, kad jos val
dantysis organas Politbiuras 
pirmadienį pasitrauks iš pa
reigų. 

Šią žinią patvirtino ADN — 
Rytų Vokietijos žinių agentūra 
ir Reuteno žinių agentūra. Visą 
mėnesį nesiliaujančios žmonių 
demonstracijos privedė prie 
komunistų vadovybės pasitrau
kimo. Ten buvo ir daug badau
jančių, kurie nutraukė tuos 
bado streikus, kai buvo paskelb
ta ši žinia iš Komunistų parti
jos įstaigos. Partijos sekretorius 
Jambyn Batmonh, kalbėdamas 
per krašto radiją ir televiziją, 
pasakė, jog Politbiuras pasi
t rauks specialioje plenarinėje 
sesijoje Jis taip pat pranešė, jog 
partija yra pasiruošusi tartis su 
opozicija naujos konstitucijos 
sudarymo klausimu ir ragino, 
kad opozicijos vadai sutiktų su 
jo pasiūlymu tartis. 

Sekretorius taip pat prašė 
Mongolijos gyventojus nustoti 
demonstruoti ir laikytis ramiai, 
pažadėdamas, kad nebus imtasi 
jokių prievartos veiksmų prieš 
tautinio sąjūdžio vadus. Partijos 
sekretoriaus šis pareiškimas 
buvo padarytas po to. kai t r is 
dienas iš eiles minios demon
strantu išėjo į gatves ir palaikė 
badaujančius žmones. 

Kinijos prieangyje 
Mongolija, kurios teritorija 

yra tarp Sovietų Sąjungos ir 
Kinijos, yra antroji seniausia 
komunistų valstybė po Sovietų 
Rusijos ir vėliausia, kurioje 
prasidėjo sąjūdis už demokrati
j a 

Amerikos vyskupai kritikuoja 
Izraelį 

Trys Pabaltijo prezidentai, pasirašė 1934 atnaujiatą sutarti. Kairėje -
Vytautas Landsbergis, vidury Estijos prez. Arnolds Ruutel. ir 
Anatolijs Gobunovs. 

Lietuvos Respublikos prez. 
dešinėje — Latvijos prez. 

Žibalas plaukia į Klaipėdą 
Prunskienė sugrįžo į Lietuvą 

Maksva . Gegužės 13 d. (AP) Sąjungos blokadą. Sią žinią 
— Lietuvos ministerė pirmi- pranešė ir Lietuvos televizija. Si 
ninkė čia sekmadienį pasakė, alyva esanti nupirkta lietuvių 
jog ji mananti , kad pasiekė „de emigrantų pinigais. Neaišku, ar 
facto pripažinimą" Lietuvai iš Sovietai leis tanklaiviui įplauk-

„Tassas" gi pranešė, kad Mon
golijoje bus organizuojamas 
referendumas. 

AP žinių a g e n t ū r a savo 
pranešime daro pastabą, kad 
visa tai vyksta prie Kinijos 
durų. kuri savo demokratinę 
opoziciją sutraiškė tankais . 
Agentūra sako, jog Mongolijos 
sostinėje demonstrantai pra
ėjusi savaitgalį reikalavo nau
jos konstitucijos i r laisvų 
rinkimų ir kad Komunistų 
partija atsisakytų monopolinės 
teisės viena valdyti kraštą. 
Mongolijos Demokratų partija, 
kai pažadėjo atsistatydinti par
tijos vyriausybė, a tšaukė pa
skelbtą streiką, kuris turėjo pra
sidėti šeštadienį. Be to, buvo rei
kalaujama tuojau pat įvesti 
daugpartinę sistemą. Komu
nistų partijos vadovybė pa
žadėjo su Demokratų partija 
tar t is dėl reformų pravedimo. 

Demonstrantai taip pat reika
lavo, kad Sovietai mokėtų ųž jų 
naudojamus žemės gaminius 
didesnes kainas, nes dabar 
K r e m l i u s juos i šnaudoja , 
mokėdamas labai žemas kainas 
už jų produktus. 

Nėra lietuvių 
pavardžių 

New Yorkas . — Ukrainiečių 
advokatai, kurie gina Ivaną 
Demjanuką, gavo iš Vyriausios 
komisijos nacių nusikaltimams 
Lenkijoje tirti sąrašus nusikal
tusių. Tuose sąrašuose nėra nei 
Damjanuko, nei Liudo Kairio, 
nei Vlado Zajančkausko pavar
džių. Rastas rašytas Varšuvoje 
1979 rugpjūčio 31 d. 

JAV ir kitų Vakarų valstybių, 
kurias ji vizitavo savo 16 dienų 
kelionėje. 

J i buvo trumpai sustojusi 
Maskvoje pakeliui į namus 
Vilniuje. Kazimiera Prunskienė 
vizitavo penkis kraštus ir visi 
pripažino, kad Lietuva turi teisę 
j nepriklausomybę ir remia 
pasitarimus, kurių vis dar ven
gia Maskva. I klausimą apie 
Lietuvos diplomatinį pripaži
nimą Prunskienė atsakė: „Tai 
yra de facto pripažinimas. Fak
tas, kad aš galėjau būti tuose 
kraštuose ir kad priėmė labai 
aukšto rango pareigūnai ir kad 
visa tai galėjo įvykti, tai yra jau 
pripažinimas, ir kad tai nėra tik 
Sovietų Sąjungos vidaus reika
las". 

Prunskienės kelionė buvo da
lis visos tos akcijos, kurią veda 
visos t rys Pabaltijo respublikos 
už savo kraštų nepriklausomy
bę. Šeštadienį buvo atnaujintas 
56 metų senumo bendras paktas 
Taline. 

L a i š k a s p r e z i d e n t a m s 
Vilniuje Lietuvos prezidentas 

Vytautas Landsbergis, sugrįžęs 
iš Estijos, pranešė, jog Pabaltijo 
respublikų vadai kreipėsi į 
Sovietų Sąjungos prezidentą M. 
Gorbačiovą ir JAV prezidentą 
G. Bushą „paimti mūsų pro
blemas į savo širdis". Bet 
Landsbergis atsisakė pasakyti 
tekstą to rasto, kurį jis pavadino 
..diplomatiniu bendradarbia
vimu". Jis taip pat pasakė, kad 
Latvijos ir Estijos prezidentai 
paprašė, kad juos priimtų prez. 
Gorbačiovas. 

Pabaltijo respublikos buvo 
okupuotos 1940 m., primena ši 
žinių agentūra. Pasinaudodami 
Gorbačiovo paskelbtomis refor
momis, pabaltiečiai pradėjo 
atsargų parlamentarinį kelią 
atgauti savo nepriklausomy
bėms. Maskva įsakė vykdyti 
ekonominę blokadą prieš Lie
tuvą, kad ji neatšaukia savo 
kovo 11d. paskelbtos deklarci-
jos. Maskvos sankcijos privertė 
Lietuvoje a t le is t i iš darbo 
maždaug 12,500 žmonių. 

Žibalas Lietuvai 
AP žinių agentūra paskelbė, 

jog tanklaivis su 80,000 tonų 
naftos p laukia į Klaipėdos 
uostą, kad sumažintų Sovietų 

ti į Klaipėdą. 
Nors min. pirm. K. Prunskie

nė Vakarų sostinės" buvo šiltai 
priimta, bet diplomatinio pri
pažinimo nebūva Vakarai tuo 
nenorį pakenkti Gorbačiovui. 
Baltųjų rūmų spaudos direk
torius M. Fitzwąter pasakė, jog 
Prunskienės priėmimas gegužes 
3 d., nepakeitė JAV nusista
tymo ir Amerika formaliai ne
pripažįsta Lietuvos a tskira 
valstybe. Bet sekmadienį 
Prunskienė kalbėjo, jog Vakarų 
vadai spaudžia, kad prasidėtų 
derybos tarp Lietuvos ir Krem 
liaus. Tas faktas, kad Vakarai 
žiūri į Lietuvą ir į Sovietų 
Sąjungą kaip i pasitarimų part
nerius, jau yra ženklas, kad 
Lietuva egzi^ ioja kaip vals
tybė. 

Austrų dovana 
Lietuvai 

Zalcburgas. Austrijos spauda 
pranešė, jog ttsiliepdamas i 
Lietuvos bloką 4, „Pan-Europos 
Austrijos skyr is nutarė padėti 

irmaja pagalba 
-o bus 10 tonų 
os įeis maistas 

-tykiai, naujagi-
įtos medžiagos. 

- pasižadėjo tai 
»ai. O tam dar 
Carl von Habs-

burg. Jis sak- ^ad visas austrų 
sudovanot.i k rovinys bus 

donojo kryžiaus 
bus vežamas 

•žirniais. Nors 
usų labai saugo

ma, bet n o m a tikėti, kad 
okupantas n ' ukdys bumam 

ii įvežti. Austri-
ai daug padėjo 

mater ia l ines 
ą Lietuvos vai-
kvežimiai turėjo 
oje, o Carl von 
Europos parla-
Jo senelis buvo 

imperato-

lietuviams su 
vaikams. Iš v 
dovanų į kur 
kūdikiams, v-
mių pudra ir 
Įvairios firnv 
suaukoti Lie" 
bui vadovau; 

vežamas su P 
vėliava ir 
keliais sunr 
Lietuvos sien. 

tarinei paga 
jos spauda 
propaguoda 
paramos rei* 
kams. Šitie s 
jau būti Lie' 
Habsburg y 
mentaro sūn 
Austrijos-V< .rijos 
rius. 

— Kaune 
veikslų ga 
paroda, kur; 
XIX amžių 

1 tinos dienai Pa 
įjoję surengta 
išstatytos XVII 
alū, prancūzų. 

anglų ir kiti. -"aštų graviūros. 
Taip pat L " ivos dailininku 
tapybos da j iš XVIIIXX 
amžių kurs motinos tema. 

LIETUVOJE 
— Pabaltijo r e spub l ikų pre

z iden ta i , sus i r inkę Ta l ine , 
nutarė atnaujinti veikusią 1934 
m. Pabaltijo tarybą. Tad praėju
sį šeš tad ien į Est i jos prez. 
Ruutel. Latvijos prez. Gorbu-
novs ir Lietuvos prez. Lands
bergis pasirašė tokios tarybos 
atnaujinimo dokumentą ir kar
tu pasiuntė laiškus prez. Gor
bačiovui, prez. Bushui ir išleido 
bendrą pareiškimą bei politinio 
bendradarbiavimo komunikatą. 

— Lie tuvos vyriausybė įvedė 
benzino suvaržymus, kad galėtų 
reguliuoti sunkią ekonominę 
padėtį. Visos įmonės ir privatūs 
benzino vartotojai jo gaus ket
virtadalį mažiau, negu kad 
gaudavo iki šiol. 

— Lietuvoje įsteigta Spaudos 
kontrolės valdyba. Daugelis 
žurnalistų klausė, ar tai nebus 
nauja cenzūra, bet jos viršinin
kas Viktoras Baublys paaiški
no, kad to nebus. Valdyba tik 
prižiūrės, kad būtų laikomasi 
įstatymo ir masinės informaci
jos priemonės necenzūruojamos. 
Tačiau tas pa t s į s ta tymas 
numato ir draudžiamų valstybi
nių paslapčių skelbimą. Valdy
ba žiūrės, kad nebūtų propaguo
jamas karas, smurtas, tautinė ir 
religinė nesantaika, pornografi 
ja ir nebus galima rašyti apie 
žmogaus asmeninį gyvenimą 
be jo sutikomo. 

— Vilniuje mirė Lietuvos 
Rašytojų sąjungos narys A. 
Churginas, sulaukęs 78 m. am
žiaus. 

— Lie tuvos Aukščiausioji 
Taryba patvirtino blokados fon
do nuostatus. Fondas įsteigtas 
šelpti dėl Sovietų Sąjungos 
vykdomos blokados netekusiem 
darbo ir dėl to šeimoms atsidū
rusioms sunkioje materialinėje 
būklėje. Patvirtinta to fondo 9 
žmonių komisija. Jos pirminin
kas Audrius Rudys. 

— Blokadin is „Atgimimo" 
numeris pasiekė redakciją. Sis 
šių metų 18 numeris, datuotas 
1990-05-03 data. yra tik vieno 
lapo, taigi dviejų puslapių. Kitą 
numerį redakcija mano išleisti 
jau 8 puslapių, o vėliau, jei 
padėtis nepasikeis, 4 puslapių 
Be to, „Atgimimo" bendrove pa
skyrė 10 tūkst. rubliu j Blo 
kados fondą. 

— Prof. R o l a n d a s Pavilio
nis, Vilniaus universiteto pro 
r ek to r ius , k a r t u su k i ta is 
organizuoja „Europos forumą 
Lietuvoje, kur bus svarstoma 
Lietuvos ir Europos, Lietuvos ir 
pasaulio kelias, nes pradėta 
skelbti naują tautų integracijos 
idėją 

New Y o r k a s . — AP žinių 
agentūra praneša, jog sudarytas 
Amerikos katal ikų vyskupų 
komitetas kritikuoja Izraelį už 
žmogaus teisių laužymus Vaka
rų Kranto ir Gazos srities užim
tose žemėse ir reikalauja, kad 
palestiniečiai būtų lygūs part
neriai pasitarimuose dėl suvere
nios Palestinos. 

Ad Hoc komiteto paruoštame 
dokumen te Vidurio Rytų 
klausimu giriama JAV vyriau
sybė, kad pradėjo diskusijas su 
Palestinos Išlaisvinimo organi
zaciją ir kreipiasi į vyriausybę, 
kad dar aktyviau dalyvautų 
ta ikos paruoš imo plane ir 
griežtai reikalautų, kad ilgai 
neigiamos teisės būtų palesti
niečiams atstatytos. Minėtas 
komitetas rašo, jog jų įsitiki
nimu, šiuo metu Vidurio Rytuo
se yra atviras kelias taikai ir 
kad JAV tur i privalomą rolę 
tame taikos procese ir todėl 
ragina vyriausybę nepraleisti 
geros progos įgyvendinti taiką 
tame regione. Taip pasisakė to 
komiteto nariai — Los Angeles 
arkivyskupas Roger Mahony, 
New Yorko kardinolas John 
O'Connor ir Baltimorės vysku
pas VVilliam Keeler. 

P a k e l i u i į taiką... 
Šis pareiškimas, pavadintas 

„ P a k e l i u i į ta iką Vidurio 
Rytuose: problemos ir prin
cipai", bus pateiktas Amerikos 
vyskupų konferencijai, kai 
lapkričio pradžioje susirinks 300 
vyskupų Balt imorėje. Ka i 
kurios žydų organizacijos prita
ria šiam katalikų vyskupų ragi
nimui, t ik jie sako, kad su ta 
vieta, kurioje rašoma apie 
suverenią palestiniečių gimtinę, 
esą bus sunku sutikti. 

Daugelis arabų yra patenkin
t i šiuo JAV vyskupų pareiš
kimu. „Toks moralinis pa
reiškimas palestiniečių nepri
k lausomybės klausimu yra 
istorinės reikšmės Izraelio — pa
lestiniečių ginče, sako Abdeen 
Jabara, Amerikos arabų orga
nizacijos pirmininkas. Vyskupų 
dokumentas nerašo apie nepri
klausomą Palestinos valstybę, 
bet p r i t a r i a „palest iniečių 
teritoriniam ir politiniam suve
renitetui" . Vyskupai sako, kad 
šiam pareiškimui yra pritaręs 

Vatikanas, religiniai vadai Vi
duriniuose Rytuose; be to, buvo 
tartasi su didžiosiomis žydų, 
arabų ir krikščionių organiza
cijomis. 

Palestiniečių š a u k s m a s 
Beveik dvejus metus besitę

siančią palestiniečių kovą 
Vakarų Kranto ir Gazos srity
je, kurias Izraelis yra užėmęs, ir 
buvo norėta iškelti šiuo metu į 
svarbiausių reikalų skalę, kalba 
vyskupai. Tie neramumai yra 
„ te isybės š a u k s m a s " ir 
Amerikos vyriausybė turėtų 
daugiau kreipti dėmesio padėti 
ir palestiniečiams. Vyskupai 
savo pareiškime mini keletą 
žmogaus te is ių pažeidimų 
užimtose žemėse, įskaitant pa
lestiniečių mušimus net iki mir
ties ir tų palestiniečių namų 
deginimą, kurie visai nedaly
vauja gatvių kovose su Izraelio 
kareiviais. Vyskupai taip pat 
savo rašte pasako, jog Izraelis be 
teismo laiko kalėjimuose ne
mažą skaičių palestiniečiu. Jie 
griežtai pasisako ųž lygias 
palestiniečių teises, kaip kad ir 
Izraelio žmonėms ir kad pasi
tarimuose jie turėtų lygų balsą, 
kai bus sprendžiamas jų liki
mas. Jie taip pat pabrėžia, kad 
arabų valstybės ir palestiniečiai 
turi pripažinti teisę Izraeliui 
egzistuoti. „Seniai yra praėjęs 
laikas, kad tarptautinio gyveni
mo pagrindiniai elementai būtų 
pripažinti ir Izraeliui. 

Žydų n u o m o n ė 
Pasaulio Žydų Kongreso di

rektor ius Elan Ste inberg 
pasakė, kad tas pareiškimas yra 
vertas studijų, tačiau jo patiki
mumą temdo Vatikanas, kuris 
neturi diplomatinių ryšių su 
Izraeliu. Ypač dar ir dėl to. kad 
ragina visas arabų valstybes 
pripažinti Izraelį. I tai atsakė 
arkivysk. Mahony. pareikšda
mas, jog Vatikano ryšiai su Izra
eliu nėra „mūsų jurisdikcijoje ir 
mūsų kompetencijoje", čia esan
t i tik Amerikos vyskupų 
nuomonė. 

Lietuvos Respublikos MiSkų ūkio 
ministeris Vaidotas Antanaitis 

— Vilniuje Aukščiausiosios 
Tarybos ir Ministru Tarybos 
laikraštis „Valstybės žinios" 
perorganizuotas į vaistybinj 
laikraštį ir vadinasi „Lietuvos 
aidu*'. Nuo birželio 1 d., jis bus 
dienraštis. Dienraščio vyriau 
siuoju redaktorium paskirtas 
Saulius Stoma. 

— Lietuvos Respublikos pi
lietybe suteikta JAV piliečiams 
Daliai Navickaitei ir Andrejai 
Danai Giedraitytei. 

Lietuvis apsidegino 
Vengrijoje 

Vilnius 1990 gegužės 11. 
(LIC) — Vakar vakare Vengri
joje susidegino kitas lietuvis, 
praneša Lietuvos parlamento 
informacijos biuras iš Vilniaus. 

Pasak Viktoro Baumiso, turi
momis žiniomis, susideginimas 
buvo politinis aktas. Jį įvykdė 
46 metų amžiaus skulptorius iš 
Vilniaus — Rimantas Daugin
tis, „Lakštingalos" skulptūros 
autorius. 

Daugintis prieš tr is dienas 
mašina išvyko į Vengriją 
da lyvaut i skulptor ių su
važiavime. Jis susidegino prie 
Vengrijos—TSRS sienos Zahony 
miestelyje, turinčiame 30,000 
gyventojų. Šiuo metu skulpto
rius guli Budapešto ligoninėj su 
80*^ kūno apdegimu. 

KALENDORIUS 

Gegužės 15 d.: Izidorius Ar
tojas, Sofija, Jaunute. Gražutis. 

Gegužės 16 d.: Ubaldas, 
Jonas Nepomukas, Bite. Bazilė, 
Vitragis, Vaidmantas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5.32, leidžiasi 8:02. 
Temperatūra dieną 72 1., nak

tį 57 L 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
N E S I R G T I I R S V E I K T I P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATA, 6515 So. California Ave., Chicago, IU. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

SMEGENŲ SKLEROZĖS 
GYDYMAS - INSULTUI 
UŽBĖGIMAS UŽ AKIŲ 

Klaus imas . Mano giminaitis 
Lietuvoje turėjo insultą ir prašo 
vaistų. Kokius, Tams ta Dakta
re, pa tar tumei jam pasiųsti? 

A t s a k y m a s . Visi dabar siųs-
kime vaistus Lietuvon asmeniš
kai: per iš ten atvykusius ir grįž
tančius ir per į ten vykstančiuo-
sius. Bet kokius vaistus siųsti — 
tai didelis k laus imas , nes iš ten 
gaunami prašymai vaistų yra 
labai nerealūs. Vieni prašo čia 
visai nesamų vaistų, kiti — 
visai nereikalingų. Net keletą 
puslapių kit i pr irašo vaistų — 
ne t už k e l i s a r k e l i o l i k a 
tūkstančių dolerių. Doleriai čia 
neauga ant medžių. Visi, ypač 
senesnieji geros širdies mūsiš
kiai turi kišenes su dugnu. 
Todėl reikia siųsti vaistus tik 
pačius re ikal ingiausius ir kuo 
didesnę naudą tenykščiams at
nešančius. 

Jei čia y ra vaistų, kokių jie 
p r a š o — s i ų s k i m e t o k i u s . 
Prašykime, kad būt ina i pra
neštų gydytojo nurodytą diag
nozę. Čia y ra visoms ligoms 
vaistų. Vykdami tėviškėn ir 
než inodami k o k i u s va i s tus 
vežtis pirkime prieš cukraligę, 
prieš sklerozę (insultą ar širdies 
arterijų susiaurėj imą), prieš 
ar tr i tą (tik aspiriną — jokį kitą, 
jei ar t r i tas nėra podagrinės kil
mės) ir a n t i b i o t i k u s (ypač 
peniciliną ir tetracikliną), dar 
moteriškų ir vyriškų hormonų 
(Conjugated estrogens, 0.625 mg 
ir Methyltestosterone, 25 mg) 
tabletės. Aspiriną naudojimui 
siųskime po 1000 tablečių vie
name įpakavime 325-mg table
tės, „enteric coated". O aspiriną 
pardavimui tėvynėje — siųskite 
Genuine Bayer aspirin. Pigiau 
išeis , je i p i r k s i m e po 300 
tablečių v iename įpakavime 
( n ė r a į p a k a v i m o po 1000 
tablečių). 

Bū t ina i t u r ė k i t e gydytojo 
recep tą , k u r i a m e s u r a š y t i 
vežami vaistai. Maskvoje atėmė 
„enteric coated" aspiriną,nes 
nežinojo kas tai per daiktas, o 
Bayer aspiriną praleido. Būkite 
tuo atžvilgiu a tsargūs : niekam 
neatėmė jokių vaistų rusų mui
tinėje, ka i vežė su Lietuvio so
dybos ambulatorijos receptu. 
Tokį sąrašą kiekvienas gydyto
jas mielai paruoš. 

I n su l t u Lie tuvoje vadina 
smūgį, gau t ą dėl smegenų 
arterijų priskretimo (sklerozės). 
Smegenų kraujagysl ių susi
t raukime, jų didesnis ar ma
žesnis užsikimšimas, ar dides-
n ė s - m a ž e s n ė s a p s k r e t u s i o s 
kraujagyslės plyšimas — krau
jo smegenyse išsiliejimas. 

Pr iklausant nuo tokios nege
rovės dydžio — stiprumo, ligonis 
gali staigiai mirt i , tapti luošu 
v isam g y v e n i m u i , susi
laukti vienos kūno pusės para
lyžiaus ar , kiek pasvirdinėjęs, 
laikinai kalbos netekęs, bei 
apsnūdimo — akiu aptemimo 
susilaukęs, vėl laikinai atsi
gauti, kol vėl panašus įvykis 
pasikartos. Tokios įvairiopai 
p a s i r e i š k i a n č i o s negerovės 
viena ir vienintelė priežastis yra 
sklerozė. 

Del jos k e n č i a ne t ik 
smegenys, bet ir širdis, kojos ir 
visi ki t i kūno organai. Del jos 
dabar krenta vienas po kito Chi-
cagos politikieriai: vienas 64. 
kitas 54 metų — pastarasis 
svėręs 300 svarų ir savo svei
katos neprižiūrėjęs, paliko ne
baigtus visus savo darbus. O ar 
seniai čia nuo širdies sklerozės 
prieš laiką vienas po kito krito 

du Chicagos burmistrai savo 
darbovietėse? 

Ateis ir mums prieš laiką toks 
netikėtumas, jei mes savo svei
katos reikiamai neprižiūrėsime, 
jei daug kuo ir toliau rūpin
s imės , v isa i nea t l ikdami 
svarbiausių dviejų darbų: 1. 
Savo kraujo sveikatos patik
rinimo, 2. Griežtos kovos su 
skleroze ir vėžiu pradėjimo, 
pakeičiant savus elgesius, gė
rimus ir valgius sveikesne link
me. 

Nesutvarkę šitos trejukės, nė 
nemėginkit vaistais išvengti 
priešlaikinės mirtinos nelaimės. 
Negerai , kad dabar dažnas 
lietuvis čia ir tėvynėje vien tik 
vaistais rūpinasi, o netvarko 
savo sveikatos pagrindų:negeria 
kas sveika, negyvena kaip rei
kia ir negyvena taip, kad 
apsisaugotų nuo sklerozės, ir 
vėžio 

Norint išvengti sklerozės ir jos 
s u k e l t o insu l to (smegenų 
arterijų užsikimšimo ar plyši
mo) arba ją gydyti, reikia šitaip 
elgtis: 

1. Sutvarkyti visas turimas 
kūno negales, kaip cukraligę, 
podagrą, nutukimą, pakeltą 
kraujospūdį, užsisėdėjimą ir jau
dinimąsi dėl menkniekių. 

2. Suliesinti kraujo riebalus, 
ypač cholesterolį iki normos — 
žemiau 200 mg%, o dar geriau 
iki 130 mg% 

3. Tokį suliesinimą atlikime 
maistu ir normaliu elgesiu, o ne 
vaistais. 

4. Maistas tokiam suliesi-
nimui turi būti be gyvulinių 
riebalų, be pieno riebalų, be 
jokios mėsos, žuvies ir trynių bei 
gyvulių vidaus organų. 

5. Mėsos vietoje vartokime 
kiaušinių baltymus bei rudus 
ryžius su gausiu kiekiu kopūs-
tinių daržovių ir sėmenų alie
jumi. 

6. Iš vaistų sklerozės išven
gimui ar jos eigos sulėtinimui 
naudotinas cinko sulfatas, viena 
200-mg tabletė po valgio. An
t ras vaistas — aspirinas, viena 
325-mg tabletė kas antrą dieną 
po valgio. Trečias vaistas su
mažint i insulto pavojų yra 
Dipyridamole, po vieną 75-mg 
tabletę kasdien. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, Fla. 

DOVANA LIETUVAI 
LB Sunny Hills, FL apylinkės, 

Daytona Beach, FL 
AMBROZAIČIU ŠEIMOS 

ŠVENTĖ 

Mokytoja Stasė Petersonienė, Alvu 
do pažmonyje, Lietuvio sodyboje 
ragina visus siųsti būtinai reika
lingus va is tus į Lietuvą. 

Nuotr. A . Ungura ič io 

Dvi v i ln iškės mokytojos Aldona 
Bikulčienė ir Milda Kavaliauskienė 
p r i t a r i an t Alfonsui Šidagiui Alvudo 
p a ž m o n y j e . Lie tuvio sodyboje. 
da inuo ja l i e tuv i škas patriotine;; 

da inas . 
Nuotr A. Unguraičio 

Pr ik lausan t nuo žmogaus 
a s m e n y b ė s , vienas asmuo 
gyvena tam, kad valgytų, o 
ki tas valgo tam. kad gyventų. 
Viskas priklauso nuo to. kaip 
žmogaus dvasinės savybės buvo 
ugdomos nuo mažens. Tokių, 
kurie per kitam daroma žalą. 
per kito kankinimą sau džiaugs
mą apturi, yra pilna ši žeme 
Tokių nestokojame ir mes. Net 

yra ardymui, kenkimui, kito pa
žeminimui kvėpuojančiųjų mū
siškių. 

Gaila, kad dažnas mūsiškis 
yra jų gretose: ne kulka, ne 
peiliu, ne virve, bet gomuriu 
žudo savo sveikatą. Tokie 
elgiasi kaip ta žuvis, besi
taisanti gardžiuotis ant žvejo 
meškerės kabliuko esančiu 
slieku. Visi žinome tos žuvies 
likimą, kai ji patenka žvejo 
virtuvėje ant keptuvės. Taip 
prieš laiką gali atsitikti ir su 
kiekvienu mūsiškiu, neprisilai
kančiu sveikatos abėcėlės. 

Svarbiausia, kad jokia pa
galba žmogui nuo susinaiki
nimo per sklerozę nėra galima 
tol, kol žmogaus vidus — nusi
teikimai nepasidarys palankūs 
sveikatos ieškojimui, paliovus ją 
naikinti. 

Su savo sveikatos nepaisan
čiuoju viename burlaivyje plau
kia visi ne tik rūkoriai, bet ir 
prirūkytą orą kvėpuojantieji. 
Ten yra visi tinginiai, ištvirkė
liai, persilakeliai, nutukėliai, 
dėl menkniekių besijaudinan-
tieji, o tikrame varge esan
čiuosius užmirštantieji. Kada 
dabar reikia badaujantiems ir 
be būtino vaisto kenčiantiems 
tėvynainiams greitos talkos, 
mes čia baliavojame ir numestu 
centu tariamai Tėvynę vaduo
jame. 

Tai vis dar tikrais žmonėmis 
netapusiųjų elgesys. Užtai 
dabar Alvudo išleistas psichiat
ro, dr. Algirdo Statkevičiaus 
veikalas ,.Žmogaus gelbėji
mas" yra geras vaistas kiek
vieno savo sveikatos pataisy
mui. 

Kiekvienas turime savy gėrio 
pradus — leiskime jiems klestėt 
ir tikro žmogaus savybėmis im
kime dabintis. Tik tada pradės 
mūsuose visokios dvasinės ir 
kūno usnys užleisti vieta veš
liems gėrio, grožio, sveikatos, 
sugyvenimo, kitam pagalbos 
teikimo gėrybėms. Užtai kiek
vienas pradėkime jungtis prie 
jau taip veikiančių mūsiškių. 
Tada nesigailėsime įprasminę 
savo gyvenimą ta ip . kaip 
Tvėrėjas mums yra pramatęs. 

Kaip matot, insulto tvarky
mas liečia ne tik kūno sutvarky
mą, bet žmogaus asmenybės — 
jo nusiteikimų sunormavimą 
Vaistai čia yra tik antroje vieto
je, nors dauguma žmonių juos 
laiko pirmoje. Paaiškindama 
g iminaič iu i šitą reikalą, 
nusiųsk jam aukščiau minėtus 
vaistus. Jei negalėsi su savo 
gydytoju susitarti . Lietuvio 
sodybos ambulatorija galės tal
kinti. 

visuotinis narių susirinkimas 
įvyko balandžio 6 d. Daugely LB 
apyl inkių visuotiniai susi
r i n k i m a i bebūna k a r t ą 
metuose, o Kelis ar keliolika 
kartų posėdžiauja tik valdybos. 
Šitaip būdavo ir pas mus . Šiais 
metais pridėtinio visuotinio 
susirinkimo prireikė todėl, kad 
sutikome globoti LB Floridos 
apygardos atstovų met in į 
suvažiavimą, kuris čia Sunny 
Hills, vyks gegužės 18 d. 

Valdybos pirmininkei Onai 
Adomait ienei suvažiavimo 
metmenis pateikus, diskuta
vome programos detales. Pasiža
dėjome prie darbų prisidėti, 
valdybai vienokios ar kitokios 
paslaugos paprašius. Pagal LB 
statutą, turėdami teisę suvažia
vimui skirti du atstovus, jais 
išsirinkome Vladą Adomavičių 
ir Alfonsą Velavičių. 

Susirinkimo eigą protoko-
liškai prisimenant, tai jis įvyko 
Community centro salėje. Pra
sidėjo 3 v. p.p Pirmininkavo O. 
Adomaitiene, invokaciją atliko 
kun. Leonardas Musteikis. Pra
ėjusio susirinkimo labai išsamų 
protokolą (rašytą d a r Julės 
Nakienės) perska i tė sekr . 
Vytautas Macys. Pranešimus 
atliko. 0. Adomaitienė, V. Macys 
ir ižd. Jurgis Savaitis. V. Macio 
pranešimo akcentas krito an t 
„Pasaulio lietuvio", žurnalą iš-
giriant, cituojant i r siūlant 
užsisakyti (kai IV.10 šį rašinį 
rašau, jau gauti 6 nauji „PL" 
prenumeratoriai). 

Didžiausiu dėmesiu išklausy
tas ižd. J. Savaičio pranešimas. 
Čia tenka šį tą pakomentuoti, o 
vėliau pranešimą paremti ir do
kumentais. 

Vasario 16 šios minėjimų ap
rašymuose teko skaityti, kad 
kai kurių Floridos telkinių tau
tiečiai aukodami pasielgė labai 
„gudriai": įteikdami ir ta ipjau 
skurdžią auką, dargi pareiškė, 
kad tai kartu esanti ir dovana 
Lietuvai. Sunny Hills lietuviai, 
kaip jau rašiau po minėjimo, 
tuomet kur kas gausiau už tuos 
ponelius aukojo t ik ta i t r ims 
veiksniams — A l t a i , Ben
druomenei ir Vlikui. Dovana 
Lietuvai pradėta telkti kovo 
mėnesį. Ir štai J . Savaitis 
paskelbė tos rinkliavos rezulta
tus . Sunny Hills vietovėje yra 
72 lietuvių gyvenvietės, arba 
šeimos, kurios susideda iš dviejų 
asmenų, ar vieno. Dešimt 
gyvenviečių dar tuščios, jų savi
ninkai atsikels išėję į pensiją ar 
kitaip tinkamu laiku. Iš 62, 
Lietuvai aukojo 48, arba 77.4/fc. 
Iki balandžio 6, per nepilną 
mėnesi, suaukota 10.500 
(dešimt tūks tanč ių p e n k i 
šimtai1 dolerių. Čia turiu paste
bėti, kad kai pernai vyko pirmo
sios dovanos Lietuvai vajus, 
Sunny Hills lietuviai jau tuomet 
sudėjo arti 5,000 dol., ir buvo 
vieni iš gausiausiai aukojusių. 

Alfonsas N a k a s 

Per Velykas balandžio 15 d. 
Elytė ir Juozas Ambrozaičiai, 
Ormond Beach atšventė savo 
šeimos dvigubą šventę — 
vedybinio gyvenimo 48 metų ir 
Juozo Ambrozaičio deimantinio 
75 metų amžiaus sukaktis. 

Jų pasveikinti suvažiavo iš ar
t i ir toli jų giminių, kaimynų ir 
draugų daugiau kaip penkias
dešimt žmonių. Svetingi, gražiai 
įsikūrę, malonūs šeimininkai 
sveč iams suruošė š a u n i a s 
vaišes, kurių metu šių sukakčių 
proga sveikinimo kalbas pasakė 
klubo p i r m i n i n k a s J o n a s 
Daugėla ir Jurgis Janušaitis, o 
maldą sukalbėjo J advyga 
Barūnienė. 

Kalbėjusieji išreiškė Elytei ir 
Juozui Ambrozaičiams geriau
sius linkėjimus — netrukus 
švęsti vedybinio gyvenimo 
auks inę sukakt į , o Juozui 
išgyventi visą šimtmetį. 

Šeimos vardu trumpą nuošir
dų padėkos žodį svečiams tarė 
Juozas Ambrozaitis, kviesda
mas tėvynainius jungtis drau
gėn su kovojančia lietuvių tauta 
ir padėti savomis aukomis. 

Elytė ir Juozas Ambrozaičiai 
anksčiau gyveno Cape Cod, o 
išėję į poilsį prieš septynerius 
metus savo darbštumu ir rūpes
čiu gražiai įsikūrė visai arti 
g ražaus A t l an to , Ormond 
Beach, FL 
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KRAUJĄ LIESINI -
Š I R D I E S GILITINE VARAI 

UŽ VARTŲ 

Klausimas: Nors žinau, kad 
suskaityti sunku, kiek pas mus cholesteroliu riebus kraujas 

sirgdina širdį, smegenis ir in
kstus, bet aš negaliu nuo savo 
burnos šalin padėti raguolius, 
pilnus trynių, spirgintus laši
nukus, pilnus gyvulio taukų, o 
del tos čia plaktos grietinėlės 
gardumo su agurkais aš tik ir 
gyvenu. Ar man apsimoka sotų 
gyvenimą keisti į liesą? Juk 
man vis vien reikės mirti. 

Atsakymas: įpratimą kaip ir 
prigimimą sunku pakeis t i . 
Tėvai įpratina vaikus į nesveiką 
valgymą Tamsta esi tokio 
įpročio auka. bet kiekvieno 
žmogaus asmenybėje rusena 
gėrio žarijėle. Ryžkis ją įžiebti 
į gėrio ugnį ir pradėti sveikai 
elgtis. Apsirijimas yra ne tik 
religine, bet ir mediciniška 
nuodėme. Joje gyventi yra savo 
dvasią merdinti. Tokio gyveni
mo nė vienas netrokštame, todėl 
ryžkimės kuo greičiau susitvar
kyti. 

Lietuvai, kad ir sunkiausiose 
sąlygose, kovo 11d. paskelbus 
Lietuvos nepriklausomybės 
tęstinumo atstatymą, sujudo 
laisvojo pasaulio lietuviai, ruoš
dami įvair iose vietovėse 
demonstracijas, ragindami JAV 
vyriausybe ir prezidentą pripa
žinti Lietuvos nepriklausomybe 
de facto ir teikti Lietuvai viso
keriopą paramą. 

JAV prezidentas dar taip 
neseniai kartojo, kad Amerika 
nepripažįs ta Lietuvos oku
pacijos ir stovi už laisvą ir 
nepriklausomą apsisprendimą, 
taigi už Lietuvos nepriklauso
mybę. 

Nežiūrint išeivijos lietuvių 
pastangų JAV prezidentas pa
reiškė, kad JAV netaikys nei 
pol i t inių, ne i ekonominių 
sankcijų Lietuvos okupantui — 
Maskvai ir M. Gorbačiovui. Tai 
pats skaudžiausias Lietuvai ir 
laisvojo pasaulio lietuviams 
JAV prezidento sprendimas. 
Dar kartą parduodamos laisvės 
siekiančios tautos už biznį, to
dėl būtina nenutraukti mūsų 
pastangų padėti kovojančiai 
L ie tuva i . Tur ime ruošti 
demonstracijas ir reikalauti , 
kad JAV prezidentas ir vyriau
sybė pakeistų savo nusistatymą 
sovietų atžvilgiu ir konkrečiai 
padėtų kovojančioms, laisvės 
siekiančioms tautoms, o šiuo, 
atveju, pirmoje eilėje Lietuvai. 
Pr ieš šių pastangų turime 
jungtis ir mes. mažieji lietuvių 
telkiniai. 

Daytona Beach ir apylinkių 
lietuviai, drauge su estais, lat
viais, ukrainiečiais, vengrais, 
s lovaka i s , lenkais tokią 
demonstraciją ruošė gegužės 12 
d. šeštadienį, 2 vai. po pietų 
Volusia i r Beach gatvių 
sankryžoje esančiame Riverside 
Parke. Ju rg i s J a n u š a i t i s 

• Kab. (1-312)735-4477; 
Įltez. (708)248-00*7: art* (708)24*4581 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILDING 

•449 So. Putoki Roed 
Valandos pagal susitarimą 

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

3000 W. 95 St. 
Tat. (709)422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Ca rd iac Diagnosis, L td . 
Marque t te Medica l Bui'.dirig 

6132 S Kedzie 
Ch icago . IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
štrdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos paga1 susitarimą 

•132 S. Kedzie A M , CMcago 
(1-312) 925-2070 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (700) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

• 1 3 2 S. Kadzla. Chicago. IH. 
Ta i . (1-312) 925-2070 

1185 Dunda* Ava . . Elgtn, I I I . 60120 
Tai . (708) 742-0255 

Valandos pagai susitarimą 

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

ir hemorotdų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 505-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr. ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir [ namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hills, IL 
1 mylia į vakarus nuo Har'em Ave 

Tai. (700) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tai . (1-312) 470-2112 

9525 S. 791h Ave . Hickory Hills. IL. 
Tai. (708) 500-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palos VI»lon Cantar, 7152 W 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv. vai 3-6 v v 

Tai. (700) 448-1777 

Tai. kabineto Ir buto: (700)052-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 500i Ava. , Ctcaro 

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

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos \< skausmo Qvdvmo specialistas 
Sherman ligoninė. Elgin. IL 

Tai. (708) 837 0005 
Skambinti galima 24 vai 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA . 
15S N. MIcMasn Ava . , Sulta 324 Ir 

5035 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 
Tai. (1-312) 565-29*0 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

Dr. Tumasonlo kabinetą peram* 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chiru rgija 
2454 Waat 71st Straat 

Tai. (1-312) 434-1818; Re*. (708) 852-0889 
Vai pirm , a r f l'etv r oer,<? 

3 iki 7 v v Tik SJSitarus 

Kauno kunigu seminarijoje 
kaip profesorius baigia pir
muosius metus Amerikos italas, 
kun. Dominikas Valentis. Tobu
lai išmokęs lietuvių kalbos, 
kun. Valentis dėsto Sv. Raštą. 
J i s labai prašo biblijų. kurių 
klierikams trūksta. Telšiuose 
nuo praeitų metų veikia antra 
seminarija Tačiau klierikams 
trūksta vadovėlių ir bibliotekos. 

(LIC) 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W 81 st Straat 

Kabinate tai. (1-312) 737-11*8; 
RazM. (700)3*5-4811 

Dr. Tumasonlo kablnatą peram* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2454 W 7 l s t Street 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 
2030 W 71st. St., Chicago. III. 

Tai. : (1-312) 438-0100 
11800 Soutttvrest Hlgrmay 

Palos Hetghts. IH. S0403 
(700) 381-0220 (700) 301-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2«5« W. 83rd Street 

Vai antr i - 4 v p.p ir ketv 2-5 v p p 
Šešt pagal susitar.mą 

Kablnato tel. (1-312) 770-2000. 
Rez. (708) 448-5545 

EDMUNDS VIŽINAS. M.D., S.C. 
Spec a'ybe — Vidaus iigg. gydyto,as 

Kalbame ''etuviškai 
0105 S. Archer Ava. ipne Austin) 

Valandos pagai susitarimą 
Tai. (1-312) 505-7755 

Kab. tel. (1-3121 5*5-0348; 
Ros. (1-312) 779-5*33 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

428S W. *3rd St. 
Vai pagal susttanmą pirm ir ketv 12-4 

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

Kab. tel. (1-312) 588-3188: 
Namu. (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0745 West S3rd Street 
Vai ptrm. antr . ketv ir penkt 3-6 

šestadiemaisj>agai susitarimą 

\ • 



Lietuvai draugų beieškant 

PAKEISTI KRYPTĮ 
Nuo Lietuvos okupacijos pra

džios, taigi per visą pusę šimto 
metų, ligšiolinė laisvinimo 
politika, vedama tiek išeivijoje, 
tiek tėvynėje, rėmėsi viltimi, 
kad mūsų kovą už laisvę parems 
Vakarų kraštai. Tiesa, per tą 
laiką i šs i la isvino kelios 
pavergtos valstybės — Lenkija. 
Čekoslovakija, Vengrija, Rumu
nija, jungiasi abidvi Vokietijos, 
bet jos visos išsilaisvino savo 
jėgomis — kieta kova, užsispy
rimu ir net savo vaikų krauju. 
Lietuvių tikėjimas popieriniais 
Atlanto, Helsinkio paktais, 
tarptautinių konferencijų nuta
rimais paskutiniu metu mums 
virto tragedija. Apie tai mes 
šioje vietoje esame (V.8) jau 
rašę, nurodydami, kad reikia 
ieškoti sąjungininkų ne Vaka
ruose, bet ki tur . Šiuo požiūriu 
ir okup. Lietuvos spaudoje at
sirado daug šviesių ir teisingų 
minčių. Štai Rasa Andrašiūnai-
tė iš Vilniaus „Tiesoje" (Nr.9D 
rašo: ..Neseniai perskaičiau K. 
Girniaus Partizanų kovos Lie
tuvoje' — rimčiausią veikalą 
apie rezistenciją. Mane la
biausiai sukrėtė, kad mūsų par
tizanai, pavargę nuo beviltiškos 
dešimtmečius trukusios kovos ir 
nežmoniškų kančių, mirties aki
vaizdoje keikė ne stribus, ne 
saugumiečius, kurie traiškė jų 
sąnarius ir buvo atviri priešai. 
Labiausiai j ie keikė Vakarus, 
nes jautėsi apgauti ir suvedžio
ti. 

Blaiviai į reikalą žiūri ir 
neseniai atkurtos Lietuvos Šau
lių sąjungos pirmininkas Al. 
Bendinskas, iškalėjęs 12 metų 
gulaguose. J o pasikalbėjime su 
„Gimtojo kraš to" reporteriu 
(IV.27) yra tokie žodžiai: „Dar 
1946 metais Pečioros lageryje 
suformuluotas posakis: 'nė 
vienas kapitalistas dėl Lietuvos 
neatsisakys puodelio kavos". 
Toliau jis aiškina, kad oficialūs 
JAV ir Europos valstybių vadų 
pareiškimai yra Sovietų imperi
jos pusėje ir todėl lietuviai 
neturį trukdyti jų sąjungininko. 
Taigi, jo žodžiais, „nevertėtų 
blaškytis po užsienį ieškant 
tariamos moralinės paramos". 
Bet kur gi rasti išeitį? Į tai at
sako A. Bendinskas: „Nusivylę 
Vakarais, vis daugiau su viltimi 
žiūrim į Rusiją, kurios deputa
tai jau kartoja: „Laisva Lietuva 
neįmanoma be laisvos Rusijos... 
Procesai Rusijoje, Ukrainoje ir 
Baltarusijoje bus mums palan
kūs. Kiek mes sugebėsime jais 
pasinaudoti, priklausys nuo 
mūsų įžvalgumo, susiklausymo, 
sugebėjimo organizuoti visas 
pasipriešinimo blogiui jėgas". 

Verčiame pageltusius ir tru
pančius laikraščio puslapius ir 
randame šio autoriaus prieš 
keliolika metų skelbtas mintis. 
Štai kai kurios jų. „Reikia ap
gailestauti, kad ligi šiol paverg
tosios tatitos nebuvo vieningos 
ir todėl sovietiniai rusai jas , 
k i e k v i e n a a t s k i r a i , it t o s 
palaidos šluotos raželį, laužė ir 
lenkė. Negalime dovanoti mūsų 
veiksniams apsileidimo, kad j ie 
nesiėmė sukurti tikrai vienin
gos daugelio pavergtu tautų 
politinės organizacijos, nepri
klausomos nuo bet kurio krašto 
politinių užmačių... Mūsų ryšiai 
su ukrainiečiais, gudais, len
kais, gruzinais ir kitomis pa
vergtomis tautomis tėra labai 
menki, pripuolami". 

Didžiausi mūsų sąjungininkai 
y ra latviai su estais. Džiugu. 
kad dabartiniai Lietuvos vado 
vai su jais artimai bendrauja, 
vieni kitiems didžioje nelaimėje 
padeda Bet draugų turime ir 
daugiau. Sakysime, kad ir da
bartinė Lenkija, su kuria mes 
turėjome malonių ir nemaloniu 
pergyvenimų, yra mūsų pusėje. 
Tai rodo jų atsakingų vadovų ir 
intelektualų pareiškimai. Lie
tuvai palankūs lenku spaudos 

balsai. Reiktų dar labiau su 
lenkais bendrauti, ką atrodo. 
Liet".vos vadovai ir daro. 

Eikime toliau į pietus, pietry
čius. Ukraina, nuoširdus Lie
tuvos draugas. Deja, ukrainie
čių tautinis atgimimas reiškiasi I 
t ik pamažu. Kiek stipresnis va- : 

karinėje dalyje, kurią tarpkario <• 
metais valdė Lenkija. Sovietų i 
valdoma Ukraina labai daug 
kentėjo nuo okupantų. Vien tik
t a i 1932-1933 Stalino „suorga
nizuotas" badas numarino 9 
milijonus ukrainiečių, o 1939 
Stalino-Hitlerio paktas vėl leido 
Sovietams nukankinti porą mi
lijonų ukrainiečių. Ligi 1951 
ukrainiečiai, kaip ir lietuviai, 
vedė kietą rezistencijos kovą. 
Dabar Ukraina, 50 milijonų 
tauta, bunda. Be ko kita. ją 
kankina ir prieš 4 metus įvy
kusios Černobylio atominės jė
gainės pasekmės (sprogimas 800 
kartų didesnis už Hirosimos 
dozęl Nežiūrint priespaudos, 
ukrainiečių tautinis judėjimas 
nuolat auga.nors jie yra kagė
bistų plakami guminėmis laz
domis, šau tuvų buožėmis. 
Ukrainiečiai — natūralūs mūsų 
sąjungininkai. 

Toki patys sąjungininkai ga
lėtų būti ir nuo 1988 pabaigos 
pamažu atbundantieji gudai, 
kuriems atbusti padeda dabar
tinė Lietuva. Keliaukime dar 
toliau į pietus. Moldavai taip 

Čiurl iono ansambl i s y r a 
suva id inęs labai didelį 
vaidmenį išeivijos gyvenime, 
tad yra verta į jį plačiau 
pažvelgti. Jis įsikūrė Vilniuje, 
kai Europoje jau siautė karo 
audra. Lietuvai atgavus Vilnių, 
į jį pradėjo keltis lietuviai 
kul tūr ininkai ir studentija. 
Mūsų amžinoji sostinė, kuri 
žiauriausiu būdu buvo lenki
nama, po truputį pradėjo įgauti 
lietuvišką veidą. Ansamblis 
pradėjo steigtis Lietuvos laisvės 
saulėleidyje, kuomet Maskvoje 
jau buvo baigiami parengti 
okupacijos planai. 1940.1.15 
komp. Alfonso Mikulskio pas
tangomis Vilniuje buvo įsteig
tas tautinis ansamblis, gavęs 
Čiurlionio vardą Pilnas vardas 
yra — Lietuvių Tautinis Meno 
Ansamblis Čiurlionis. 

Tiek bolševikinės, liek ir 
vokiečių okupacijos metais an
samblis, kiek sąlygos leido, savo 
koncertais palaike mūsų tau
tinę sąmonę. Tai buvo šviesus 
žiburėlis tamsioje naktyje . 
Vokiečiams pradėjus jaunų vy
rų mobilizaciją, ansambliečiai 
buvo išsaugoti, kadangi jie buvo 
įrašyti į Vilniaus priešgaisrinę 
ir priešlėktuvinę tarnybą. Tokiu 
būdu išsaugoti ansambliečiai, 
bolševikinėms ordoms vėl slen
kant į mūsų šalį, beveik masi
niai išvyko į Vieną. 

Didesniam būriui Vienoje su
sirinkus, nors ir sirenoms kau-

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
JUBILIEJŲ MININT 

JUOZAS ŽYGAS 

pat Stalino-Hitlerio pakto au- ! kiant. buvo repetuojama ir 1944 
kos. Vieni jų nori laisvos Mol- \ spalio 29 d. garsioje Vienos kon-
davijos. kiti grįžti į jiems 
gimininga Rumuniją. Kovoja į 
dėl laisvės ir azerbaidžaniečiai. į 

Gruzija 1918-1921 buvo nepri
klausoma, pripažinta de iure 
kelių Europos valstybių. Ir šiuo 
metu ji narsiai veržiasi į laisvę. 
Žinomos jų kraujo aukos. Tai 
vėl natūralus lietuvių sąjungi
ninkas. „ , 

Tuo pačiu metu, kai mes ne
sėkmingai ieškome pagalbos 
Lietuvai nepalankiame Wa-
shingtone ar Vakarų sostinėse, 
pamirštame, kad turime nema
ža draugų pačioje Rusijoje. Vis 
daugiau rusų intelektualų 
pasisako už Pabaltijo laisvę, 
nesutinka su M. Gorbačiovo dik
tatorišku tonu Pabaltijo valsty
bių atžvilgiu, laiko jį šlykščių ir 
net bukaprotišku. Antilietuviš
kos nuotaikos Rusijoje tirpsta. 
Reikia pagirti Lietuvos istori
kus J. Feldštinskį, V. Kašaus-
kienę ir A. Eidintą, kurie pa
ruošė dvi svarbias knygas 
„SSSR-Germania 1939". ..SSSR-
Germania 1939-1941". 128 ir 
192 puslapių, kurias 100.000 
egz. tiražu rusų kalba išleido : 
„Mokslo" leidykla Vilniuje. Šios 
knygos buvo plačiai paskleistos 
sovietinėje Rusijoje ir daugeliui 
skaitytojų atvėrė akis, kokiu 
būdu buvo įvykdyta Lietuvos ir 
kitų kraštų okupacija. 

Leningrado miesto taryba 
sudarė specialią komisiją 
Lietuvos reikalams ir paskyrė 
Lietuvai savo atstovą. Blokados 
metu sutarta pasikeisti produk
cija. Gegužės 1-osios mitingo 
metu Maskvoje stipriai reiškėsi 
ne tik lietuviai, bet ir Lietuvai 
palankūs rusai. Rusijos vėliavos 
plakėsi greta Lietuvos ir Gruzi
jos vėliavų!. 

Mums labai skaudu, kai mato
me JAV politikus, besąlygiškai 
remiančius ne lietuvius, bet 
Lietuvos priešus. 

Vis del to kai kurie mūsų 
išeivijos politikai vis dar yra 
akli. Skaudu buvo skaityti 
VLIKO Eltos paskelbtą komu
nikatą, kuris baigiamas šiais 
žodžiais: „Todėl būtų gražu ir 
naudinga, kad Amerikos lietu-1 
viai padėkotų prez identui | 
Bush'ui už. jo rėmimą Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo. 
Prašom rašyti (adresas). Vadi
nasi, vis dar einama ne ta kryp
timi. 

b . kv. 

certų rūmų salėje įvyko pirma
sis koncertas. Rašančiajam tuo 
metu teko susirašinėti su Vie
noje gyvenančiais tautiečiais ir 
su dideliu pavydu skaityti, kad 
jie turėjo Čiurlionio ansamblio 
koncertą. Artėjant Kalėdoms, 
Viena virto oro puolimų objek
tu, taip pat iš rytų artėjo rau
donasis potvynis. Gal likimo 
dėka gruodžio gale ansamblis 
buvo pakviestas Reicho Rytų 
ministerijos koncertams j Ber
lyną. Karui artėjant į pabaigą, 
ansambliui pavyko 1945 vasario 
pradžioje persikelti j Kempteną. 
o karo pabaigos sulaukė Feld-
kirchene, Austrijoje. Ir vėl 
čiurlioniečius la imė lydėjo; 
prancūzų kariuomenei užėmus 
dalį Vokietijos, gen. De Lat t re 
de Tassigny ansambliu susido
mėjo ir ėmė jį globoti. Tokiu 
būdu ansamblis 1945 birželio 15 
d. dalyvavo Alijantų pergalės 
šventėje su Paryžiaus radijo or
kestru. 

Apie Čiurlionio ansamblį 
daug aiškinti nereikėtų. Dar 
gyvenant Vokietijoje, kai beveik 
visos stovyklos turėjo savo meno 
kolektyvus, Čiurlionio ansamb

lis buvo lietuviško liaudies 
meno aristokratas. Buvo pasie
kęs tokias meno viršūnes, apie 
kurias mažesni meno kolekty
vai negalėjo nei svajoti. Mūsų 
politiniai veiksniai labai dažnai 
pasinaudodavo tiek Čiurlionio, 
tiek kitų meno kolektyvų 
veikla. 

1944-49 laikotarpyje Čiurlio
nio ansamblis atliko 297 dainų 
ir šokių ir 122 religinius kon
certus, kurių vien svetimšalių 
klausėsi apie 119,000. tarp jų 
30.000 prancūzų . Pokario me
tais Vokietijoje dalyvavo 5 tarp
tautiniuose festivaliuose: Bad 
Schachen 1945.VI. 15 su Pary
žiaus simfoniniu orkestru, Lue-
becke 1946.VI.6. Baden-Baden 
1946.VI.10, Muenchene 1946. 
IX.9 ir Schwenningene 1946.V. 
12. Ansamblio programą plokš
telėse yra užrašę Štutgarto, 
Muencheno, Hamburgo radiofo
nai ir Vienos Mokslų Akade
mija. 

Prasidėjus emigracijos bangai, 
ir Čiurlionio ansambliui teko 
susirūpinti. Clevelande 194849 
susidarė būrelis, vadovaujamas 
St. Nasvyčio, ir pradėjo rūpin
tis ansamblio atsikvietimu. Jis 
suorganizavo didelį būrį vieti
nių lietuvių, daugiausia iš 
Tautinės sąjungos aplinkos, ir 
su didele parama Dirvos ir jos 
r edak to r i aus V. Rastenio, 
sudarė reikiamą skaičių darbo 
ir buto garantijų. Rašantysis 
tuo metu taip pat gyveno Cle
velande, tad atsimena, kaip su 
dideliu nekantrumu buvo lau
kiama ansambliečių atvykimo. 
Pagaliau pasklido žinia, kad an
samblis liepos 18 d. atplaukia į 
Nevv Yorką. Jų atvykimas buvo 
klevelandiečiams didelė šventė. 

Po keletos mažesnių pasiro
dymų, didysis ir visų lauktas 
pasirodymas įvyko 1950 kovo 26 
d. žymiausioje Clevelando 
koncertų salėje, Severance Hali. 
Rašantysis tą koncertą gerai 
prisimena: tai buvo gal iškiliau
sia šventė Clevelando lietuvių 
gyvenime. Atsimenu, kokiais 
nušvitusiais veidais į salę rin
kosi vietiniai lietuvių veikėjai, 
kurie atsikvietė ansamblį. 

Po sėkmingo koncerto Cleve
lande tuojau sekė ansamblio 
išvyka į Chicagą. Pirmajam 
koncertui į Chicagą ansamblį 
kvietė Margutis. Koncertas 
buvo rengia-ias Civic Operos 
salėje 1950 b,- indžio 16 d. Taigi 
praėjo jau 40 metų nuo to 
didingo konurto. Prieš keletą 
metų kreipi :s į Oną Mikuls
kienę pasit> audamas, kokie 

jos prisiminimai apie tą koncer 
tą. 

— Ansambliui vos spėjus 
sušilti kojas šiame krašte, 
prasidėjo koncertai ir gastro
lės. Ką iš tų dienų prisimena
te? 

— Čiurlionio pirmąjį koncertą 
rengė Margutis. Pagrindiniai 
rengėjai buvo advokatas An
tanas Olis (kuris taip pat buvo 
ir muzikas) ir Vladas Vijeikis. 
Tai buvo Čiurlionio ansamblio 
gastrolių pradžia Amerikoje. 
Labai gaila, kad neberadome 
Margučio įsteigėjo kompozi
toriaus Antano Vanagaičio. 

Per tiek metų keitėsi Čiurlio
nis, keitėsi ir Margutis, bet nesi
keitė jų veiklos tikslai. Nebėra 
Alfonso Mikulskio ir Antano 
Olio. bet Čiurlionis ir Margutis 
tebedirba lietuvybės išlaikymo 
darbą. Ypač dabar, kai Lietuvo
je vyksta tokie jaudinantys 
įvykiai, kai tauta keliasi iš 
letargo miego — ką mes, gyve
nantieji Chicagoje, be Margučio 
veiktumėm? Jis mus informuo
j a apie vėl iausius įvykius 
Lietuvoje, tiesiogiai susijungia 
su Vilniumi ir perduoda telefo
ninius pasikalbėjimus. Ragina 
telegramas siųsti ir laiškus 
rašyti. Vienu žodžiu yra lie
tuviško gyvenimo skatintojas. 

Gyvenimas lyg gaivalinga 
upė, daug ką su savimi nusineša. 
Retinamos ir čiurlioniečių eilės 
tų, kurie Vokietijos griuvė
siuose išsaugojo meilę lietu
viškai dainai. I amžinuosius 
sodus iškeliavo Alfonsas Mi
kulskis, o po jo ir vėliau į 
ansamblį atėjęs Rytas Babickas. 
Po keletos dirigentų pasikei 
timų ir atsisakymų, atrodė, kad 
ansamblis atsirado ant prarajos 
krašto. Bet ir vėl laimė švyste
lėjo. Su Lietuvos muzikų talka 
pavyko susitarti su muziku Ge
diminu Purliu, Klaipėdos kon
servatorijos dirigavimo profeso
rium. Jis sutiko pusmečiui 
atvykti į Clevelandą ir an
sambliui vadovauti. Pereitų 
metų lapkričio pradžioje atvyko 
ir nuo to laiko intensyviai dirba. 

Tai va. Margutis ir vėl yra pir
masis, kuris rengia atsinauji
nusio ansamblio išvyką. Gegu
žės 19 d , šeštadienį. Jaunimo 
centre rengiamas koncertas. Šis 
koncertas bus jubiliejinis, juo 
bus paminėta Chicagoje ir an
samblio 50 m. sukaktis. Gaila, 
kad tokiam jubiliejui, nebegali
me išeiti į Operos sceną. Laikai 
keičiasi, keičiamės ir mes, tad 
reikia prie sąlygų prisitaikyti. 
Jeigu nebegalime į didžiąsias 
sales išeiti, tai bent užpildyki 
me Jaunimo centrą! 

Muz. Gediminas Purlys, dabartinis Čiurlionio ansamblio dirigentas ir 
meno vadovas. Čiurhono ansamblis gegužės 19 d koncertuos Jaunimo 
centre. 

XX AMŽIAUS GĖDA 
Neseniai per JAV televiziją 

kalbėjęs Sovietų Sąjungos am 
basadorius teigė, kad Sovietų 
sąjunga visai teisėtai represuoja 
Lietuvą. Mat ji nesi laikanti 
Sovietų Sąjungos konstitucijos 
reikalavimų. Juk ir JAV darytų 
tą patį, jei jos piliečiai nesi
skaitytų su JAV konstitucijos 
reikalavimais . 

Ar turi Lietuva laikytis Sovie
tų Sąjungos konstitucijos rei
kalavimų? Kad būtų visiškai 
aišku, į tą klausimą pasisteng
siu atsakyt i visiems supran
tamais konkrečiais pavyzdžiais. 

Ar buvo teisi anglų kolonija 
Indija, kai ji nesiskaitė su 
Anglijos j a i per p r i eva r t ą 
primestais įs tatymais bei jos 
konstitucija? Absoliučiai teisi! 
Teisus buvo Vietnamas ir Alžy 
ras, nesiskaitę su Prancūzijos 
j iems primestais įstatymais. 
Dorai elgėsi Angola ir Mozam
b i k a s , k a i n e s i s k a i t ė su 
kolonizatorės Portugalijos pri 
mestais vergijiniais įstatymais. 
Vien pagarbos užs i t a rnavo 
Kongas, kai atmetė vergvaldės 
Belgijos įs ta tymus. 

Visam pasauliui jau labai ge
rai yra žinoma, kad stalinine 
Rusijos imperija, remdamasi 
slapta sutar t imi su Hitleriu. 
1940.VI. 15 d. Lietuvą pavertė 
savo koloni ja . D a u g u m a s 
p a s a u l i o va l s tyb ių , t a m e 
skaičiuje ir JAV. šio nusikals 

tarno akto nepripažino teisėtu 
dalyku ir nepripažįsta iki šiol. 

1990 III. 11 d. tikrai demokra
t iniu keliu — šimtaprocentiniai 
teisėtu keliu — įteisinusi ka
daise prarastos nepriklausomy
bės tęstinumą. Lietuva visai tei
sėtai atmetė okupantų konsti
tuciją ir visą Lietuvos res
publikos gyvenimą pradėjo tvar
kyti pagal iki okupacijos mo
mento veikusią konstituciją. 
Okupacinė — kolonizatorių 
pr imesta konst i tuci ja buvo 
viešai paskelbta neteisėta. Lie
tuvos respublikos vyriausybė 
pasielgė teisėtai, nes visos pa
vergtosios pasaulio tautos visais 
p rae i t i e s amžia i s turėjo 
neatimamą teisę neklausyti pa
vergėjo primestų įstatymų. 

Sovietų Sąjungos prezidentas 
Gorbačiovas, praradęs visus 
dorus atramos taškus, tartum 
skęstantis už šiaudo, griebiasi 
už konstitucijos. Tačiau tas neiš
gelbės imperijos nuo žuvimo. 
Neišgelbės ir jo paties, nežmo
niškumą savo dievu laikančio. 
J i s paskęs kartu su savo „šiau
d u " — savo vergvaldiška konsti
tucija. 

Yra visiškai normalu, jei 
Lietuva pačiu griežčiausiu būdu 
atsisakė būti bet kieno verge. Ir 
y ra visai nenormalu, jei Gor
bačiovas nori praktikuoti tautų 
vergiją kaip Hitleris ir Stalinas. 

Dr. A. Statkevičius 

KAI LAISVE ŠVITO 
Žmonių mentalitetas 

JUOZAS RUDZEVIČIUS 

Valstybės atkūrimo metais spontaniškai i anuo
jamos dainos buvo ano laiko žmonių nus.: ikimo 
išraiška. Jose svetimose kariuomenėse tarr ;vusių 
karių skundo žodžiai sudėti, ten ir tėvynė- įduoti 
išeinančių savanorių karių ryžtas girdimas ; . gyvais 
žodžiais, ten ir neramiose jaunimo dainose . ii lais
vės ilgesys. 

Valstybės atkūrimui vadovavusių institucijų veikla 
tiesiogiai į šio aprašo apimtį neįeina. Tad - "nkan-
tieji įvykiai vien kalendorine eile nominalinei teiš-
vardinti. Tik tie veiksniai ir įvykiai kiek ugiau 
paryškinti, kurie turėjo žymesnės įtakos monių 
mentalitetui. Bet ir ten jie tenaudojami vien .' - ūrimo 
dramos bei aprašomo laiko slinkčiai nužymėti. 

Tautinio atgimimo ir laisvėjimo raida 

Neminint visos eilės prieš tai tautinėm;- piraci-
jomis nedrąsiai švietusių žiburėlių, ryšku- sąmo
ningas tautinis atgimimas prasidėjo su dr. -J Basa
navičiaus leidžiama, taut iniu romantizr lieps
nojančia „Aušra". Po „Aušros" jį tęsė > uvybę 
sugrįžusio dr. Vinco Kudirkos leidžiama autinę 
sąmonę žadinantis „Varpas". I tautinę veik . eikiai 
jungėsi vis ilgėjanti eilė ir kitų pasišventėli ; paudos 
darbuotojų, inteligentų, universitetų studentu kunigų 

seminarijų klierikų bei dvasinių akademijų studentų. 
Tautiniai nušvitę gimnazijų mokiniai tautinę sąmonę 
skleidė plačiose apylinkėse. Už lietuvių kalbų 
bažnyčiose kovojo lietuviškai nusiteikę parapijų kuni
gai ir vietos žmonės. O Kražių žemaičiai už savo 
bažnyčią šventą ir Kražantės upės krantus aplaistė 
savo krauju. 

Vos apie 20 metų tepraslinkus nuo nušvitusios 
„Aušros" ir gaudžiančio „Varpo" pasirodymo, į 1905 
m. gruodžio 4-5 dienomis vykusi Didįjį Vilniaus seimą 
suvažiavo apie 2000 atstovų ir inteligentų. Šį seimą 
sugalvojo, jo atsišaukimą parašė, jį pasirašė dr. J Ba
sanavičius. Jis ir seime pirmininkavo. Susirinkusių 
nusiteikimas, jų skaičius buvo ano meto lietuvių 
susiklausymo, tautinio sąmoningumo įrodymas. Po 
užtrukusių derybų, nuolaidų buvo priimtas nutarimas, 
kad rusų caras Lietuvai suteiktų autonomiją. I 
apylinkes grįžo apie 2000 entuziastiškai nusiteikusių 
tautinės sąmonės puoselėtojų. 

1916 m. pradžioje į Berną susirinkusi lietuviu konfe
rencija paskelbė, kad vykusios senosios valstybės 
padalinimai buvusia uniją panaikino. Šiuo pareiškimu 
Lietuva nuo ryšių su Lenkija atsiribojo. 

Kai Rusijoj buvo leista kurtis politinėms partijoms, 
1917 m. kovo 26 d. buvo suorganizuota Lietuvos taryba 
ir vykdomasis komitetas. Ten kai kurioms kairiosioms 
partijoms reikalaujant, iš Tarybos katalikai buvo iš
stumti. Kairieji gavę dauguma, j minimas institucijas 
išrinko sau patinkamus asmenis Kas žino, gal ir 
kairieji jautė, kad jų vadovaujamos institucijos buvę 
niekinės — neatitikę visos tautos valiai. Tokių ar 
kitokių sumetimų vedini, už poros mėnesių jie atvyko 
ir į Petrapilio seimą. 

1917 m. birželio 9 d. Petrapilyje sušauktan lietuviu 

seiman suvažiavo 336 r inkt i atstovai. Socialdemokra
tai pasiryžo į prezidiumą katalikų neįsileisti. Po ilgų 
ginčų, jie tai laimėjo. Po trijų dienų ginčų, seimas 
nutarė Lietuvai reikalauti laisves. Priešingai nusi
teikę atstovai giedodami marseljietę išėjo iš salės. 

Po sunkių Vilniaus Centrinio komiteto pastangų, 
vokiečiai leido sukviesti lietuviu konferenciją. Jon buvo 
pakviesti 264 asmenys, atvyko 216, kiti rašo — 222. 
Suvažiavimas tęsėsi 1917 m. rugsėjo 18-22 dienomis 
ir nutarė reikalauti Lietuvai laisvės. Nutarimui 
vykdyti, konferencija išrinko 20 asmenų Lietuvos 
tarybą. Kai paaiškėjo, kad į Tarybą buvo išrinkti 6 
kunigai, socialdemokratai užprotestavo Po pasitarimų, 
iš Tarybos 2 kunigai pasitraukė. Ju vieton įėjo 1 
socialdemokratas ir 1 liaudininkas. 

Pilnai nepriklausomos Lietuvos vokiečiai nenorėjo. 
Iš anksto jie buvo numatę Lietuvos taryba panaudoti 
savo politiniams planams. Tai jie ne nominalines Lie
tuvos nepriklausomybės deklaracijos dokumento Lie
tuvos tarybai pasirašyti dar neleido 5 mėn. 

Nepriklausomos Lietuvos pirmieji metai 

Laisvos Lietuvos valstybes idėja realiai gimė 1918 
m. vasario 16 d., kai Lietuvos taryba, pasirašiusi 
n e p r i k l a u s o m y b e s aktą , paske lbė Lietuvos 
nepriklausomybę. Nors ji tuo Lietuvos valstybes dar 
neatkūrė, bet jos reikšme yra nepalyginama. Ji suteikė 
tautai didžiąją viziją, kurią įkūnyti turėjo pasiaukojanti 
tauta ir jos geriausių sūnų savanorių, karių ryžtas. Tik 
jų išlietas kraujas galėjo nuplauti šimtmečio vergijos 
dulkes. O iš žuvusių gyvybių turėjo atgimti gyva. 
nepriklausoma Lietuva. 

i Bus daugiau) 

v 



DRAUGAS, antradienis , 1990 m. gegužės mėn. 15 d. 

LIETUVOS EKONOMISTAI 
DETROITE 

LIUDA RUGIENIENĖ 

svarbiausių įmonių. Todėl tuvos vyriausyoes su I n. nos 
nereikia trauktis „bet aktyviau vyriausybe. Lietuvos ir U u b -
reikštis, kad prasidėtų derybos jos pasienis yra "įsiškai uzda-

Balandžio 21 dieną Detroite 
lankėsi penkių asmenų Lie
tuvos ekonomistų delegacija. 
Lietuvių visuomenei susitikimą 
ir amerikiečiams spaudos konfe
renciją su rengė L i e t u v i ų 
Bendruomenės Detroito apy
linkė Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos Kul tū ros c e n t r e . 
Svečius pasveikino apylinkės 
vicepirmininkas J o n a s Ur
bonas, prižadėdamas, kad mes 
,.kiek galėdami s tengs imės 
prisidėti prie jūsų kovos už 
laisvę". 

Pirmasis kalbėjo Vi ln iaus 
universiteto profesorius Kęs
tutis Glaveckas, ekonomikos 
mokslų daktaras. „Kūnu esame 
Amerikoje, o dvasia Lietuvoj. 
Ten, kaip niekada, yra reikalin
ga pagalba". Vyksta totalinė 
ekonominė blokada, nes blokuo
jami energijos šaltiniai, užgro
biami pastatai, stipri karinė 
kontrolė. Pagrindinė Maskvos 
sąlyga — atsisakyti nepriklau
somybės. , ,L ie tuv ių t a u t a 
n iekuomet n e a t s i t r a u k s ; 
tepadeda mums Dievas ir visi 
lietuviai pasaulyje". Pagalbos 
tikisi ir iš JAV. Čia delegacija 
daug važinėja, k a l b a s i su 
kongresmanais, buvo valstybės 
depar tamente . S v a r b i a u s i a s 
siekis — nepr ik lausomybės 
pripažinimas. Dabar Lietuvoje 
yra keičiamas valstybės san
tykis su ekonomika, bandoma 
įvelti ūk in inkavimo laisvę, 
vykdomas ūkio rekonstruktavi-
mas, p l anuo jamos la i svos 
kainos ir ki t i e l e m e n t a i , 
sudarantys laisvą r inką ir eko
nomiką. JAV-se t enka sutikti 
daug žmonių ir „niekas nesako, 
kad negerai padarėme" skelb 
darni nepriklausomybę ir „tai 
duoda mums stiprybę ir persi
duoda visai Lietuvai. Lietuva 
labai daug žiūri j jus. į šį kraštą, 
l jūsų supratimą ir pagalbą". 

Sentimentalų žodį tarė ir 
Filomena Jasevičienė, minis-
ter ių t a rybos e k o n o m i k o s 
skyriaus vedėja, prisimindama, 
kad „lietuvių tauta visada buvo 
k a n t r i , sugebėjo l a u k t i ; 
iškentėjo ilgus metus , išken-
tėsime mes ir dabar. Laisvė ne
gaunama dykai, negaunama 
lengvai, laisvę reikia išsiko
voti . Apie išeivijos lietuvius. 
..Jūs, mieli lietuviai, esate visa
da širdyse su mumis , visada 
mus palaikote ir norite, kad 
mūsų Lietuva t ikra i žydėtų..." 

Romualdas Visokavičius, pra
mones ir s t a t y b o s b a n k o 
valdybos p i rmininkas , pasi 
džiaugė Detroito lietuviais. Čia 
esąs pirmą kartą Patenkintas , 
kad už poros savaičių į Detroi
tą atvyksta keturi Lietuvos 
bankininkai . .mokytis visų 
pasaulinių bankinių gudrybių, 
kurias mes galėsime artimiau
siu metu įdiegti mūsų laisvoj 
Lietuvoj" Padėkojo Sauliui 
Anužiui. sudariusiam sąlygas 
..vienam iš pirmųjų Pabaltijo 
bankų sueiti į kontaktą su 
vienu JAV banku" . 

Algis Dabrovolskis. Lietuvos 
socialines apsaugos ministeris, 
kalbėjo apie lietuvių tautos 
genocidą. Lietuvos šeimos dydis 
vidutiniai yra vos trijų asmenų 
ir, jei toliau tęsis tokia pati 
politika, tai krašto gyventojai 
bus vyresnio amžiaus žmonės. 
Gyvenimo sąlygos yra labai 
sunkios Globos namuose 
seneliui tenka 4 kvadratiniai 
me t ra i , o v a i k ų namuose 
vienam vaikui — 3.5 kvad 
metrai. ..Kol mes neiškovosime 
nepriklausomybę, nėra jokių 
garantijų, kad Lietuva išliks O 
Lietuva turi išlikti. Ji atkūrė sa
vo nepriklausomybę sunkiai 
1918 metais, turi a tkurt i ją ir 
dabar" 

Kęstutis Baltr imait is . minis 
terių tarybos ekonomikos re 
formos s e k r e t o r i a u s vado 

vaujantis specialistas, sakėsi 
atstovaująs žmonėms, kurie 
šiandien savo kukliomis pastan
gomis reformuoja nepriklau
somos Lietuvos respublikos eko
nomiką. Vyriausybė turi kon
krečių planų liaudies ūkio refor
mavimui, jo lygio pakėlimui 
ir kaip išvesti respubliką į tarp
tautinės ekonomikos vandenis. 
Nors okupacija tebevyksta , 
t ač iau š i and i en j ie t u r i 
galimybę „gilinti savo patirtį 
žymiai daugiau bendraujant su 
JAV ekonomistais. Mūsų žinios 
parvežtos į nepr ik lausomą 
Lietuvą palengvins šį darbą 
tęsti toliau". 

Vytenis Aleskaitis, ministerių 
tarybos ekonomikos reformos 
d e p a r t a m e n t o d i r e k t o r i u s , 
sakėsi, jog „sunku išsakyti ką 
jauti skrisdamas į Ameriką, 
v a ž i u o d a m a s jos k e l i a i s , 
matydamas jos žmones. Dar 
sunkiau pasakyt i ką jaut i , 
sutikdamas veidus, turinčius 
tuos pačius bruožus, kuriuos 
matau namie". Kalbėjo apie lie
tuvius, paaukojusius gyvybę 
„už ta i , ko mes siekiam dabar. 
Tai tur i teikti mums stiprybės 
ir pasiryžimo". Prašė tylos 
minute pagerbti visus žuvusius 
kovoje už Lietuvos laisvę. 

Po įvadinių žodelių susi
r inkus i visuomenė svečius 
apipylė klausimais. Keletą svar
besnių a t sakymų bandysiu 
suglaustai paminėti. 

I klausima apie ryšius su 
Japonija atsakyta, kad Lietuva 
dar neturi ypatingai didelių 
ryšių. Jau įkurta keletą bendrų 
įmonių, į kurias įdėtas bendras 
kapitalas. Nesitikėta japonų 
skubaus nepriklausomybės pri
pažinimo. 

Blokada yra vykdoma visais 
s k a u d ž i a u s i a i s k a n a l a i s . 
daroma viskas, kad sustotų 
gamyba ir „žmonės išeitų į gat
ves". Penktoji kolona taip pat 
veikia, tačiau SSfll Lietuvos 
gyventojų palaiko nepriklauso
mybę . Sovietų Sąjungos 
paskelbtoii blokada tautą labiau 
vienija. Ką dabar daro Maskva, 
tai „pakerta ekonomiją ir pati 
sau kasa duobę". Žmonės nenori 
d i r b t i , nes nėra p i rk imui 
prekių. Lietuvoje 400,000 žmo
nių gyvena skurdo riboje, o visoj 
Sovietų Sąjungoje tokių arti 70 
milijonų. 

Šiuo metu Lietuvoje vyksta 
abipusė blokada. Rusija, be Lie
tuvos, irgi negali pragyventi, 
nes Maskva ir Leningradas 
gauna pusę mėsos ir pieno 
produktų iš Lietuvos. Be to, 
Lietuvoje yra keletas įmonių, 
kurios yra monopolinės. Dėl jų 
produkcijos negalavimo gali su
stoti keletas Sovietų Sąjungos 

su Maskva" 
Ar ilgai Lietuva šią bloka

dą išlaikys? Dabartinė situaci
ja gali tęstis 2-3 mėn. Padėtis 
yra maždaug tokia: „Tai vyšnia, 
kuri pražydo, o atsisėdusi Mask
va prie vyšnios sako: Tu nežy-
dek, tu pa lauk , pakentėk! 
Neįmanoma. Galima iš žmo
gaus atimti maistą, bet ne
galima žmogui atimti norą būti 
laisvam. Noras būti laisvais yra 
pagrindas visų tautų ir mes tai 
pabrėžiam". Rusija taip pat turi 
išsilaisvinti. 

I klausimą apie komunistų 
partiją atsakyta, jog ji Lietuvoje 
atliko „tam tikrą pažangumą", 
kurį buvo reikalinga atlikti 

rytas ir pilnoje Maskvos kont
rolėje. „Nei kišk is negali pralįs
t i" . 

Kaip b u s su nepriklau
somybės užšaldymu? Tas 
siūlymas nerea.as ir lietuviai 
nesutiks to daryti. Kalbėjimas 
ir derybos tur; būti visai kitu 
pagrindu, ne atidėjimu. Viskas 
bandoma daryt:, kad prasidėtų 
derybos, būtų užmegztas ryšys. 
Žingsniai, pavyzdžiui, užėmi
mas spaustuvei, neturėtų būti 
žengiami vyriausybės, kuri eina 
į 21 šimtmetį. 

Kokios pagalbos laukiate iš 
JAV ir Detroito lietuvių? Pir
miausiai reikalinga siekti ir 
prašyti JAV prezidentą Bush 

šiuo metu komunistų partija padėti Lietuva: pradėti derybas 
smarkiai byra. Iš tikrųjų, ji yra su prezidentu Gorbačiovu. Taip 
subyrėjusi, gyva t ik Maskvos pat yra reikalinga visokeriopa 
komunistų partija, nes yra m- pagalba - materialine kultu-

- • r ine , dvasine; r e i k a l i n g a 
išeivijos spauda, mokytojai, 
auklėtojai ir kt 

Kokios dabar nuotaikos 
Lietuvoje? Visi yra vieningi 
prieš vykstančia blokadą. Iš 141 

teresas palaikyti ją gyvą. Tai 
penktosios kolonos tąsa. 

Kaip geriausiai paaiškinti 
amerikiečiams, kad Sovietų 
Sąjunga Lietuvos ekonomi
nio lygio nepakėlė? Geriau n l O l y g i u u c p a n c i v . y j w ^ „ 
šias atsakymas, tai palyginimas parlamento narių gal tik du a r 
su suomiais. 1930 metais Lie
tuva prilygo Suomijai 90%, o 
1989 metais tik 18%. Aiškinant 
amerikiečiams reikia siūlyti 
viską įsivaizduoti atvirkščiai: 
„Jūs turi t prekių — neturit 
prekių, esa te laisvi — 
atsisėskite į ,džėlą' ". 

I Al Neuharth „USA Today" 
straipsnyje pareiškimą, kad 
„Lietuva kanda ranką, kuri ją 
maitina" reagavo taip: „Sovie
tų Sąjungoje sakoma: ,Kol jūs 
buvot maži. žindote motinos 
Rusijos krūtį, dabar jūs išaugot, 
jums išaugo dantukai ir kan
date ją". Ta krūtimi dešimtys 
tūkstančių mūsų tautiečių 
negyvai paspringo. Aš labai abe
joju, kad krūtyje buvo pieno, 
turbūt atvirkščiai. Iš to vaikučio 
buvo v iskas t r auk iama ir 
sunaudojama". 

Kiek Lietuvoje yra gyven
tojų ir kiek iš jų dirbančiųjų? 
Gyventojų yra 3.82 mil., o dir
bančiųjų — 1.8 milijonas. 

Koks buvo tikslas siūlymo, 
kad Lietuva užšaldytų nepri
k l a u s o m y b ę dvej iems 
metams? Tikslas yra sustab
dyti, atidėti ateičiai. „Paskiau 
žiūrėsim kas bus". Jie mums 
siūlo bendrame katile išsivirti 
atskirą sriubą. To padaryti 
negalima. 

Visuomenei svečius klausinė
jant, į Kultūros centrą atvyko 
Detroito pagrindinių laikraščių 
ir TV stočių žurnalistai. Įvyko 
spaudos konferencija, kurią pra
vedė Saulius Anužis. \ visus 
klausimus atsakė prof. Kęstutis 
Glaveckas lietuviškai, vertė 
Saulius Anužis. 

Kokie ryšiai su Lenkija? 
Santykiai su Lenkija labai geri. 
Vyksta tiesioginis bendradar
biavimas tarp Sąjūdžio, Lie-

trys yra už biokadą. Septyni 
parlamento nariai remia Mask
vą (ne lietuviai'. 

J ū s skambate opt imis 
tiškai? Visi lietuviai optimistai. 
Kito kelio nėra. 

Jūs esate militariniai oku
puoti. Tai gali privesti prie 
k r u v i n o s kovos? Lie tuva 
visuomet buvo okupuota ir ka
riuomenė visada čia stovėjo. 
Lietuvoj yra 47 tūkst. rusų ar
mijos. Si padėtis nėra nauja. 

Tačiau Lietuva siekia ne-
nepriklausomybės. Ar tai 
padėtį? I šį klausimą atsakyta 
taip pat klausimu. Ką gi masine 

kariuomenė Lietuvoje padarys? 
O kas po to? Ji negali pakeisti 
rronių. 
Ar jaučiate, kad Gorbačio

vas Maskvoje turi pilną kont
rolę? Klausimas sudėtingas. 
Susidaro vaizdas, kad vedama 
dv'^uba politika, tai prezidento 
( bačiovo ir konservatorių, 
kuriems bet kokios komplika
cijos yra naudingos. Lietuvoje 
armijai įsakymai ateina iš pa
ties aukščiausiojo rango. 

Ar dabartinė situacija Gor
bačiovui pakenks? Rusijoje 
yra krizė. Jie negali pradėti eko
nominės reformos. Mūsų pra
dėjimas yra lyg ir pavyzdys 
Rusijai. Tai turėtų Gorbačiovui 
padėti. 

Ar kiti kraštai siūlosi Lietu
vai padėti? Tokių yra daug. 
Morališkai mus palaiko visi. 
Klausimas tik tame, kad dar 
nėra pripažinimo. Pripažinimas 
irgi artėja, tai yra procesas. 

Kokia bus padėtis, jei ir 
toliau truks gazo, dujų ir naf
tos? Ekonominė krizė padidės, 
bet tai neturi stabdyti nepri
klausomybės siekimo. Jei mes 
nebūtume tuo tikėję, nebūtume 
šio žingsnio žengę. 

A r g a i l i t ė s b a l s a v ę už 
Landsbergį? Mes jį išrinkome 
ir remiame vieningai, kaip Lie
tuvos prezidentą. 

Ar manote, kad J A V spau
dimas yra raktas, kuris ga
lėtų sustabdyti blokadą? Nie
kas kitas to negali padaryti. 
Prezidentas Bush turi įvairių 
priemonių, kuriomis gali pri
vesti prie derybų pradžios, bet 
ne mano vieta jas nurodinėti. 

Kai kurie klausimai lietuvių 
v i suomenės ir amer ik ieč ių 
žurnalistų kartojosi, tačiau jie 
buvo atsakyti skirtingų asmenų 
ir todėl atsakymai įvairūs. 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

•—i 

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

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arPa/torite būti 
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

03 MIS KOMPIUTERIŲ 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS. LTD. 

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

I letuviams žinomas ir patikimas vardas 

pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste >r pr.ermesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
65?9 S KECZIE 

778-2233 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis tel. (312) 
767-0600 arba (312) 776-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ona Stop Raal Estata 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
RAGINA: .. 

Lithuanian 
"HOTLINE" 
5 1 1 F. 1 S 7 t h S t r e e t . Lemont . IL 60-439 
(70B1 2 5 7 - 6 7 7 7 • Fax ( 7 0 8 ) 2 5 7 - 6 8 8 ? 

PADĖKIME LIETUVAI! 

1 Rengiama* Lietuvai labai reikalingas medikamentų 
siuntinys. Prašome aukų šiai pagalbai, čekius rašyti: ..Lithuania 
Mercy Lift" ir siųst Į Lithuanian ..Hotline". 

2. Pasaulio Lietuvių Centras Lemonte. gegužės 20 d. po 
11 vai mišių rengia masinį mitingą — ..Lithuanian Freedom Day". 
Kalbės kongr. R. J. Ourbln. Dėl autobuso iš Chicago/Cicero 
Į Lemontą skambint Į ,.Lith Hotline". 

3. Galima įsigyti ..Free Lithuania NoW" peticijas ir ..SOS 
Lietuva!" komiteto marškinukus bei lipinukus skambinant ,.Lith. 
Hotline". 

Skubiai siųskime telegramas prezidentui, senatoriams ir 
Atstovų rūmų nariams (kongresmanams). 

Amerikos Lietuvių Taryba paruošė specialius telegramų teks
tus dėl šio mėnesio susitikimo tarp prezidentų Bush ir Gorbachev. 

Telegramos tekstas prezidentui Bush ir senatoriams prašo 
nesuteikti Sovietų Sąjungai „Most Favored Nation" statuso, nes 
tai palengvintų Sovietų Sąjungai prekiauti su JAV 

Telegramos tekstas atstovų rūmų nariams (kongresmanams) 
prašo, suteikti Lietuvai humanitarinės paramos. 

Telegramų siuntimo procedūra: skambinti 1-800-257-4900 
ir paprašyti „Hotline number 9691" (Tekstų nereikia 
skaityti). 

Atsiliepęs asmuo paprašys jūsų ..Zip Code". Tuo būdu 
paaiškės kas yra jūsų senatorius ir atstovų rūmų narys 
(kongresmanas). 

Kaina ui pirmą telegramą yra $5.75. Siunčiant antrą ar trečią 
telegramą tuo pačiu paskambinimu. kainuoja po $5.00. Telegramų 
išlaidos bus priskaitytos prie jūsų telefono sąskaitos. 

Labai svarbu, kad telegramos būtų gautos prieš preziden
tui Bush susitinkant su Gorbachev gegužės 30 dieną. 

Paruoštų telegramų tekstai anglų kalba: 

Mr Prescient. ... _ . _ _ 
Do not grant MFN status to the USSR until .t hfts rts economic e m 

bargo agamst Lithuania and begins negotiations with the democrat.cal iy 
etečted officiats of this Balt.c nation. vvhich lavvfully seeks freedom and 
indepenrjence. 

Dear Senator : 

Lithuania lavvfully seeks freedom and independence. Do not grant 
MFN sta'us to the Soviet Union until it hfts rts economic embargo agamst 
L,thuan,a and begins negotiations w.th the democrat.cally elected of f ica ls 
of this Ba!?;c nation. 

Honorare Congressman; 

Lithuanias entire health delivery system is -n totai jeopardy and in 
deep cns* oecause of the Sov.et military and economic b lockadeP ięase 
extend humanitarian assistance to the ch. ldren. siek. and eiderly of 
Lithuania 

WESTERN UNION 1-800-257-4900 Hotline Oparator 9691-
Charge fo send.ng 1 teiegram ,s $5 75. Each add.tional te iegram 

is $5 00 

Parduodami Adams County, Wis. 
namai: a ..Ranch" stiliaus: 2 mieg.; 
10 akrų skypas, privatus kelias. 
$41,900. b ..Ranch" stiliaus 3 mieg.; 
10 ar 20 akrų sklypas. $62,000. 
Apylinke pilna laukinių žvėrelių ir 
puikiausių grybų! Parduoda savi
ninkas. Skambinti: tai . 
608-339-6910 

„ATTENTION — HIRING! Govern
ment jobs — your area. Many im-
mediate openings vvithout vvaiting list 
or tęst. $17.840 — 569,485. Cali 
1—602-838-8885. EXT R 7765" 

„FREE TRAVEL BENEFITS! 
CRUISE SHIPS AND CASINOS 
NOW HIRING! ALL POSITIONSf 
Call (1) 602—838-8885 Ext. Y— 
7765" 

„FREE TRAVEL BENEFITS! 
AIRLINES NOW HIRING! ALL 
POSITIONS! $17.500—$58,240. 
Call (1) 602—838-8885 ExL X— 
7765" 

LB MIS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

59S3 S. Kedzie Ave. 
Tai. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95 th Street 

Tel- — GA 4-8654 
_ _ / • 

E L E K T R O S 
ĮVED.MAI - PATAISYMAI 

T'jnu Chicgos miesto leidimą. Dirbu ir 
cžniiebty Dirbu greitai, garantuotai ir sąžv-
•".'ngai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Dažau kambarius gerai ir 
nebrangiai. 

Tel. 925-3253 
Ieškau jauno, rimto vyro dirbti 
ir mokytis spaustuvės darbo pilną 
laiką. Skambinti: Valentinui 
Krumpliui, 312-778-1700 

Busy ethnic beauty saton needs 
experienced stylist. No follovving 
necessary. Guaranteed salary. Full or 
pt time Call VVed-Sat te l . 
312-436-4052 

AOOPTION 
W« art a loving Catholic Farrrily wishing 
to adopt your baby The best m home life 
and education will be lovmgly given Ali 
Medicai ot legal etpenses paid Please call 
608-254-2823 

LITHUANIA MY HERITAGE 
Edite by Vladas Vijeikis 

Knyga anglų kalboje, pagrin
dinės žmios apie Lietuvą. 1300 
iliustracijų. 400 psi Leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, 
gražiai išleista „Tėviškėlės" lei
dyklos Chicagoje. 1989 m. Spau
dos da'bas VIVI Printmg. Ta> graži 
dovana įvairiomis progomis. Kaina 
su persiuntimu 22.75 dol lllinojaus 
gyventojai dar prideda 1.60 valsti
jos mokesčio Užsakymus siųsti: 

„DRAUGAS" 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

VISI LIETUVIAI PRAŠOMI 
KASDIENĄ SKAMBINTI 

prez G. Bush ir sekantiems res 
publikonams: 

Lynn Martin — kandidatuoja 
1 JAV Senatą 

708-518-0900 
Jim Edgar - - kandidatuoja 
Illinois valstijos gubernatorių 

312-372-9090 
ir pasiskųsti, kad respublikonai 
nieko nedaro Lietuvos reikalu. 

1 
l 

anai I 

Pirmą kartą lietuvių kalba 
Italų poezijos antologija 

ITALIJOS BALSAI 
Sudarė Povilas Gauėys 
Redagavo St. Santvaras 

Šioie antologijoje telpa 27 poetų 
kūryba 200 psi . spaude Morkūno 
spaustuve Kama su persiuntimu 
10 dol Illinois gyv dar prideda 64 
et valstijos mokesčio 

Užsakymus siųsti 
DRAUGAS 

4545 W. 63rd St., 
Chicago. IL 60629 

*
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*^^. ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^i" ^i1 ^i^ *** ^ ? ^i" ^y^ ^w* *w* 

L LITHUANIAN „HOTUNE" PRAŠO TALKOS IR AUKŲ! 
bill 

The charge H the teiegram vv.ll be added to your monthly telephone 

ANTRAS KAIMAS: VEIDAI IR 
TEKSTAI — stambi knyga su 
daugelio autorių straipsniais, 
humoristiniais ir satyriniais 
škicais, atsiliepimu ištrauko
mis, penkiais šimtais ilius
tracini, gražiai išleista Am. 
Lietuviu Bibliotekos leidyklos 
(Lithuanian Library Press). 

Kaina su persiuntimu $22.00 
Užsakymus siusti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

Illinois fcyvcntoi.ii mok.i S- i OV 
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STAŽUOJASI GYDYTOJAI 
IŠ LIETUVOS 

GINTARAS 
ŽUKAUSKAS.M.D. 

Šiuo metu gyvenimas tary
t u m prarado normalų savo 
ritmą. Jis pradėjo lėkti šuoliais. 
Vien Rytų Europos šalių išsi
vadav imas iš komunist inio 
jungo ir prasidėjęs Sovietų 
Sąjungos griuvimas be abejo yra 
svarbiausi įvykiai per pasta
ruosius dešimtmečius. Lietuvos 
išsivadavimo kova, apvaini
kuota jos nepriklausomybės at
statymu — bene pats drąsiau
sias ir ryžtingiausias žingsnis 
pastarųjų metų žmonijos kovo
je už laisvę. 

Tokių svarbių politinių įvykių 
šviesoje t a r y t u m nublunka 
kasdieniai mūsų vargai ir rū
pesčiai. Bet mūsų gyvenimas 
susideda ne tik iš skambių 
pergalių, gausių demonstracijų, 
ryžtingų pareiškimų. Atrodo, 
kad Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymu tik prasidės mūsų 
sunkus ir ilgas kelias į Laisvę. 
Pastarieji penkiasdešimt metų 
taip nutolino mus nuo norma
laus gyvenimo, kaip jį supran
t a laisvojo pasaulio žmonės, kad 
mums reikės mobilizuoti visas 
savo pastangas ir valią norint į 
jį sugrįžti. 

Ne mūsų pačių tingumo ir 
apsileidimo kal tė , kad šiuo 
metu esame viena labiausiai 
atsilikusių ir neturtingiausių 
šalių Europoje. Ne tokią norime 
matyti savo mylimą Lietuvą. Ir 
dabar atėjo laikas kiekvienam 
lietuviui įrodyti, kaip jis dar
bais, o ne žodžiais myli savo 
Tėvynę. 

Lietuvos atstatymui reikia la
bai daug ko. Bet, mano many
mu, labiausiai reikia išsila
vinusių, plataus akiračio spe
cialistų visose gyvenimo srityse, j 
nesavanaudiška i ir pašiau- | 
kojančiai dirbančių Tėvynės ~ 
labui. Daug mums kainavo tiek 
metų kabojusi geležinė uždan
ga, užtverusi Lietuvai kelią į 
žinias ir progresą. Daugybė 
gabių žmonių, galėjusių ir 
norėjusių dirbti savo kraštui, 
buvo ribojami ir žlugdomi, jau 
n e k a l b a n t a p i e galimybių 
sudarymą semt i s žinių už 
„Didžiosios Rusijos" ribų. Ir štai 
šiandien, atstačius Lietuvos ne
priklausomybę, atėjo laikas 
ištaisyti daugybę metų kartotas 
klaidas. Aš manau, kad svar
biausias ir aktualiausias šios 
dienos uždavinys yra auklėti 
naujai mąstančius, kūrybingus, 
p l a t a u s ak i rač io žmones, 
sudaryti jiems sąlygas studijuoti 
geriausiuose pasaulio universi
tetuose, per imti naujausias 
žinias ir su jų pagalba kurti 
naują Lietuvą. 

Aš norėčiau trumpai papasa
koti apie vienos organizacijos — 
Lietuvių Sveikatos apsaugos ir 
medicinos fundacijos veiklą, ka
dangi jos pagrindinis uždavinys 
ir yra sudaryti sąlygas Lietuvos 
gydytojams tobulintis Jungti
nėse Amerikos Valstijose. Pirma 
šios organizacijos užuomazga 
buvo pereitų metų liepos mėne
sį, kai susitikau su J. Kuliu, 
kuris dirba Cook County ligo
ninėje, ir pradėjome kalbą apie 
galimybes atvykti stažuotis 
gydytojams į Chicagą. Buvo 
sukurta programa, kaip organi
zuoti šias studijas, ir j au gruo-

; džio mėnesį aš buvau pirmasis 
gydytojas iš Lietuvos, kuris 
pradėjau pusės metų trukmės 
„clinicai observership" prog
ramą Illinojaus universitete ir 
Cook County ligoninėje. Po sėk
mingos pradžios programa pra
dėjo plėstis. Savo tobulinimosi 
kursą jau pabaigė daktaras A. 
Korženiauskas iš Kauno, sta
žuojasi daktarė Naujokaitė. 

Mes palaikome gerus tiesiogi
nius ryšius su Lietuvos Sveika
tos apsaugos ministerija ir Lie
tuvos Gydytojų sąjunga. Jie 
Lietuvoje atrenka gabiausius ir 
perspektyviausius jaunus gydy
tojus Šioms studijoms. Chicago-

je lankėsi Lietuvos sveikatos ap
saugos ministro pirmasis pava
duotojas daktaras A. Blažys. Jis 
susitiko su fondacijos preziden
tu J. Kuliu, aptarė visas pro
gramas, visas programos detales 
ir tolimesnes vystymosi per
spektyvas. Juos taip pat priėmė 
Chicagos miesto meras Daley ir 
Cook County prezidentas G. 
Dunne. Su jais buvo aptarta, 
kaip Chicagos mieste galima 
būtų geriau organizuoti šią 
studijų programą, kokią pa
galbą galėtų suteikti besivys
tančios Lietuvos mokslui Cook 
County. 

Daktaras A. Blažys atvežė 

šešių gydytojų, kurie buvo 
atrinkti po specialaus konkur
so, dokumentus, kuriuos pri
statė Lietuvių fondui. Šis fondas 
apsiėmė suteikti stipendijas at
vykstantiems stažuotis gydyto
jams šešių mėnesių laikotar
piui. Lietuvių Sveikatos ap
saugos ir medicinos fondacija 
apsiėmė suorganizuoti atvyks
tantiems daktarams gyvenamą 
vietą bei maitinimą Cook Coun
ty ligoninėje, jau nupirko jiems 
bilietus lėktuvu iš New Yorko 
į Chicagą. Taigi, nuo rugpjūčio 
pirmos dienos, šeši jauni gydyto
jai iš Vilniaus ir Kauno pradeda 
savo šešių mėnesių tobulinimo
si programą Illinojaus univer
siteto Medicinos centre. 

Aš manau, kad jeigu kiek
vienas iš mūsų prisidėtų prie 
panašių programų kūrimo ir 
įgyvendinimo — o jos dažnai rei

kalauja ne t ik gerų norų, bet ir 
material inių resursų — ta i 
būtų didžiulė pagalba atgim
stančiai Lietuvai. 

Je i kas norėtų paremti Lietu
vių Sveikatos apsaugos ir medi
cinos fondacija, kurios tikslus ir 
veiklos sferą aš trumpai apra
šiau, lėšas galima parvesti į 
sąskaitą: Lithuanian Health/ 
Medical Foundation, o o Stan
dard Federal Savings, 4192 
South Archer Avenue. Chicago, 
IL 60632. 

VILKAVIŠKIO KATEDRAI D ^ A U G A S , ant radienis , 1990 m. gegužės men. 15 d. 

A.tA. 
FRANK A. ADAMS 

(ADOMAITIS) 
Gyveno Burlington, Wisconsin, anksčiau Chicagoje. 
Mirė 1990 m. gegužės 12 d., 3 vai. p.p., sulaukęs 83 m. 

amžiaus. 
Gimė Pennsylvania. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Genevieve, brolis 

Stanley Adomaitis su žmona Monika ir šeima. Taip pat 
giminės Lietuvoje ir Amerikoje. 

Priklausė Kenosha, WI, VFW Post No. 1665. 
Kūnas pašarvotas antradienį, gegužės 15 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 16 d. Iš koplyčios 

10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę ž m o n a , brolis i r kiti g iminės . 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

A.tA. 
ELENA ŽEBRAUSKAS 

VYŠNIAUSKAITĖ 

Gyveno Rhinelander, Wisconsin. 
Mirė 1990 m. gegužės 13 d., sulaukusi 78 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Dalija Wall, sūnūs 

Roman, Ludwig, Julius ir aštuoni anūkai . 
Velionė buvo našlė a.a. Alfonso. 
Kūnas pašarvotas antradienį, gegužės 15 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Foran Funeral Home koplyčioje, 7300 W. Archer Ave., 
Summit, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 16 d. Iš koplyčios 
10 vai. ryto bus atlydėta į St. Daniel the Prophet parapijos 
bažnyčią, kurioje 10.30 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Sv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę d u k t ė , sūnūs i r a n ū k a i . 

Laidotuvių direkt. Foran Funeral Home, Ltd. Tel. 
708-458-0208. 

Vilkaviškio fonde, kurį globo
ja Religinė Šalpa, jau yra per 
30,000 dol. Prel. V. Bartuška 
(Los Angeles) atskirai jau yra 
pažadėjęs atstatomai katedrai 
visus vitražus. Norint iems 
aukas Vilkaviškio vyskupijai 
nurašyti nuo JAV mokesčių 
patartina čekius rašyti ir siųsti 
Religinės Šalpos vardu, pažy
mint tikslą. 

(LIC) 

STATYBA JAU PRASIDĖJO!!! 
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, greit bus įrengti 
„condominiums". Liepos mėnesį savininkai galės pra
dėt čia kraustytis. 

čia pirkėjai ras: Malonią, lietuvišką aplinką 
Gražiai ir patogiai įrengtą „condominium" 

GERIAUSIĄ PIRKINĮ ČIKAGOS PIETVAKARIŲ RAJONUOSE 

Dar yra keletas neparduotų ..condominiums" Jeigu norite čia 
gyventi ir nusipirkti „condominium" priešstatybine kaina, tai 
paskubėkit. 

KAINOS KILS 1 0 * BIRŽEUO 1, 1SS0. 

Dabar yra: 
1 mieg., 1 vonia, virtuvė, ..dinette", salonas — $55,000 
1 mieg.. raštinė, 1 vonia, virtuvė, „dinette" — $70,000 
1 mieg., 1 vonia, didžiulis saionas/valg., virtuvė — $80,000 
2 mieg., 2 vonios, didelė virtuvė ir salonas — $80,000 

Smulkesnei informacijai skambinkit Rūtai Sušinskienei 
(70§) 301-OMO ar (7M) 257-7114 

arba rašykit: 
Century 21 M w R M I Estai* 

14300 t . Bell M . 

A.tA. 
SESUO M. ANN GRACE 
VALETKEVIČIUS, S.S.C. 
Mūsų mylima Seselė mirė Villa Joseph Marie, Holland, 

PA. 1990 m. gegužės 13 d., sulaukusi 78 metų amžiaus. 
I vienuolyną įstojo iš Šv. Roko parapijos, Brockton, Mass. 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 61 metus. 
Paliko nuliūdime Sv. Kazimiero seserys ir pažįstami. 
Artimieji giminės jau mirę. 
Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 

Marąuette Rd.. Chicago trečiadienį, gegužės 16 d. 10 vai. ryto. 
Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 

koplyčioje trečiadieni, gegužės 16 d. 7 vai. vakaro. 
Laidotuves Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse ketvirtadienį, 

gegužės 17 d. 10 vai. ryto. 
Prašome dalyvauti laidotuvių mišiose ir pasimelsti už 

Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys. 

Laidotuvių direktorius Rudmin Funeral Home. 

A.tA. 
SESUO M. MARY 
ZARANKA, S.S.C. 

Mūsų mylima Seselė mirė Loretto ligoninėje 1990 m. 
gegužės 14 d . sulaukusi 82 metų amžiaus. 

I vienuolyną įstojo iš Šv. Kazimiero parapijos, Chicago 
Heights, IL. 

Vienuolyne įžaduose išgyveno 58 metus. 
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero seseris ir artimuosius 

gimines: brolį Joseph Zaranka, svaine Mary Zaranka ir seserį 
Joseph i ne White, jų šeimas, draugus ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marquette Rd., Chicago trečiadienį, gegužės 16 d. 10 vai. ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje, trečiadienį, gegužės 16 d. 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse ketvirta
dienį, gegužės 17 d. 10 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Sesele? sielą. 

Šv. Kazimiero Sese rys i r Zarankų šeima. 

Laidotuvių direktorius Rudmin Funeral Home. 

Gražiais žiedais gegužės 
Vėl puošiasi gamta... 
Tu jau Tenai Marijos garbei giesmes giedi, 
O mes, kol kas, dar čia. 

D V I E J Ų M E T Ų MIRTIES S U K A K T I S 

A.tA. 
ALBERTAS STOČKUS 
ų metų mir t ies sukakčiai paminėti, šv. Mišios už 

• r to sielą bus aukojamos Čikagoje, Tėvų Jėzuitų 
e, gegužės mėn. 18 d., penktadienį, 8:30 vai ryto. 
.gai ir pažįstami, sąlygoms leidžiant, kviečiami 
-ti i r pabendraut i su mumis. 

Dv 
a.a. Ai 
kopi y e 

Dr; 
pasim* 

Sesuo O n a K a s p e r a i t i e n e su šeima. 

Racir.- W s . 

Keršydamas žmogus prilygsta 
savo priešui, bet atleisdamas — 
jis darosi aukštesnis 

F. Bacon 

Kentėjimas del meilės, kaip ir 
meilė, pasilieka begalinis ir 
nepagydomas. 

J.W. Goethe 

Mirė 
Kazimicr 

Nuoš 
koplyčioj 
malda? k 

Ypat 
sargybą 
tarusien 

Ačiū 
Lietuviu 

Dek o 

P A D Ė K A 
A.tA. 

MORKUS ŠIMKUS 
-.m. gegužės mėn. 6 d. ir buvo palaidotas Šv. 

lietuvių kapinėse gegužės mėn. 9 d. 
rdžiai dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas 

gedulingas šv. Mišias ir kun. Vito Mikolaičiui už 
pinese. 
gai dėkojame Čikagos skyriaus ramovėnams už 

jrie karsto, vadovavimą atsisveikinimui ir visiems 
- atsisveikinimo žodį. 

šiems, aukojusiems šv. Mišioms, Tautos Fondui ir 
Katalikų Religinės Šalpos Fondui. 
ame Donald Petkui už rūpestingą patarnavimą. 

Giminės 

A.tA. 
PETRAS ŽELVYS 

Gyveno Chicagoje, Wrightwood apylinkėje, anksčiau Mar 
ąuette Pa rke . 

Mirė 1990 m. gegužes 13 d.. 9:30 vai. vakaro, sulaukė? £6 
m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Vilkaviškio apskrityje. Gražiškių kaime. 
Amerikoje išgyveno 41 m 

Pasiliko dideliame nuliūdime dukros Nijole Lukošiūniene. 
žentas Balys, kazimierietė sesele M l.ucille: du anūkai: Vita? 
ir Rimas; Lietuvoje sesuo Petronėlė Samojauskienė su šeima 
ir kiti giminės. 

Velionis buvo našlys a.a. Albinos. 
Pr iklausė Lietuvių Fondui ir buvo jo iždininkas 
Kūnas pašarvotas gegužės 15d., antradienį ir gegužės 16 

d., trečiadienį nuo 3 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 
2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks gegužės 17 d., ketvirtadieni 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 
Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuviu Fondui. 

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

Nul iūdę d u k r o s , sesuo , a n ū k a i ir kiti g imines . 

Laidotuvių direkt . Donald A. Petkus. Tel. 312-476-2345 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 927-1741-1 

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 
2424 West 69th S t r e e t - Te l . (1-312) 737-1213 
11028 Sou thvves t H w y . - T e l . (708) 974-4410 

9236 S. R o b e r t ą R d . - Tel . (708) 430-5700 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME, LTD. 

Marųuette Funeral Home 
2533 VVest 7 l s t Street 
Chicago, Illinois r * *^ 

312-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 6046S 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South SOth Avenue 

C icero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus l a ido tuv ių n a m u s galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i 312-476-2345 

A N T H O N Y B. PFTKUS 
D O N A L D A. PETKUS 

DONALD M. PFTKUS 
l.AVVRFNCF C. GASUNAS 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1 4 2 4 S o . 5 0 A v e M C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 6 6 2 - 5 2 4 5 

I 

* 



DRAUGAS, antradienis, 1990 m. gegužės mėn. 15 d. 

x Metine v a k a r i e n ė Nekal
tu Prasidėjimo Marijos seserų 
rėmėjų rengiama sekmadienį, 
gegužės 20 d. 3 vai. p.p. šv. 
Mišios Jėzuitų koplyčioje. 4 vai. 
vakar iene . J aun imo centro 
salėje. P a k v i e t i m a i Gifts 
International. Vazneliu parduo
tuvėje. Visi kvieč iami 
dalyvauti. 

x Anglijos Lietuvių k l u b a s 
Pagalba Lietuvai programai 
paskyrė 2000 dolerių. 

x Lemonto Mai ron io Litu
a n i s t i n ė s m o k y k l o s 30-čio 
jubiliejinis pokylis bus šeš
tadienį, gegužės 19 d. Pasaulio 
lietuvių centre. Gros Gintaro 
orkestras. Pradžia 6 v.v. Stalus 
rezervuoti tel.: 708-969-0162 ar
ba 708 599 2253. 

x C h i c a g o s l ie tuvių j a u 
nimas kviečiamas į talką daryti 
plakatus demonstracijoms Wa-
shingtone. Pradėsime darbus 
rytoj, trečiadienį, gegužės 16 d. 
Seklyčioje. Prašome rinktis 8 
vai. vakaro. 

x „Vi l t i s" (Hope), Amerikoj 
seniausias žurnalas tautinių 
šokių propagavimui, birželio -
rugsėjo mėnes io t r i g u b a s 
numeris, leidžiamas ir reda
guojamas Vytauto F. Bielajaus, 
pasiekė redakciją. Žurnalas ei
na 49 sius metus. Spausdinamas 
Denvery (P.O. Box 1226, Col. 
80201 >. Šiame numery rašoma 
apie airių, švedų, Kaukazo 
tautų, graiku, čekoslovakų, 
amerikiečių, izraelitų, suomių ir 
kitų t a u t ų t a u t i n i u s an
samblius, folklorą Kaip ir 
kiekvienam numery, daug vie
tos skiriama lietuviams. Anglų 
kalba; i l ius t ruo tas , geram 
popieriuj, žurnalas vertas dides
nio dėmesio. 

x A.a. seselė Ann G r a c e 
Vale tkevich (78) iš Šv. Rocco 
parapijos, Brighton, MA mirė 
sekmadienį, gegužės 13 d. Šv. 
Juozapo namuose, Holland, PA. 
Mišios užjos sielą — antradienį, 
gegužės 15 d. ryto. Villa Joseph 
Marie, Holland, PA. Lankymas 
Motiniškame name, trečiadienį, 
10 v. ryto. Mišios — trečiadienį 
16, 7 vai. vak., Šv. Kazimiero 
seselių koplyčioje. Laidotuvių 
maldos ir laidojimas — ketvir
tadienį, gegužės 17 d. ,10 v. ryto. 
Seselė Ann Grace visą vienuoli
nį gyvenimą dirbo kaip mokyto
ja prad inėse ir v idur inėse 
mokyklose. 

x A.a. seselė M a r y Zaran-
ka (82) iš Šv. Kazimiero parapi
jos, Chicago Heights, IL mirė 
gegužės 14 d. Loretto ligoninėje. 
Lankymas motiniškame name, 
trečiadienį, gegužės 16 d.,10 v. 
ryto, o trečiadienį, gegužės 16, 
7 vai. vak. šv. Mišios seselių 
koplyčioje. Laidotuvių maldos ir 
laidojimas — ketvir tadienį , 
gegužės 17 d..l0 vai. ryto. Seselė 
buvo muzikos mokytoja. Pasku
tiniais metais dirbo Šv. Šeimos 
viloje, vėliau Loretto ligoninėje 
raštininke. 

x „Žiburė l io" ir Vaikų na
melių gegužinė birželio 10 d., 
tuoj po 11 vai. šv. Mišių Lietu
vių misijoje, bus Lietuvių cen
tro kieme, Lemonte. Vaikams 
bus įdomios programos. Bus 

Lietuvos mninistrė pirmininkė Kazimiera Prunsk:-nė Lietuvos atstovybėje, W ashingtone.su Lie
tuvos atstovu Stasiu Lozoraičiu ir Kazickais. Nuotr. A. Pakšt ienės 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
KRIŠTANAVICIAUS 

F O N D O VEIKLA 

Daugeliui gal nežinoma, kas 
yra Krištanavičiaus fondas. \ 
lankas neišeinant galime viską 
t rumpai suglausti. Kun. Kriš-

galima pajodinėti arkliukais ir tanavičiaus. SJ, buvo Jaunimo 
centro statytojas, tad jo vardu 
fondas ir yra pavadintas. Fon
das yra įsteigtas su žvilgsniu į 
ateitį. Patinka ar nepatinka, bet 
ateis laikas — kuomet Jaunimo 

x Dr. Algis Geniušas , ri)olo 
ga >'• Lietuvos Mokslų Aka
demijos, kalbės iš savo patirties 
apie ..pokario rezistenciją ir 
sovietų lager ių k e l i u s " 
penktadieni, gegužes 18. 7 vai. 
vak.. Jaunimo centro kavinėje. 
Vakarone i engia Lituanistikos 
Tyrimo ir Studijų centras . 
Mažesnės apimties pokalbis su 
dr. Geniušu apie Antano Miš
kinio kalėjimu ir lagerių poeziją 
bus p«sedžiu kambary je . 
Jaunimo centre, pirmadieni, 
gegužės 21. irgi 7 vai vak. 

x Didžiulis sendaikčių iš
p a r d a v i m a s 'rummage sale) 
ruoš'.im;^ Pasaulin Lietuvių 
centre gegužes 26 28 dienomis. 
Rūbai, namų apyvokos daiktai, 
statybines medži; gos ir kt. Su
rinktos lėšos bus skirtos PLC. 
Jei k t - :urite atliekamu daiktu 

e paaukoti l I X adresas: 
511 E. 127tb St.. Lemont. IL 
60439 P amesnei informacijai 
skambinkite tel (708' 257-8787. 

<sk> 

At 
MNMW«MĮrfi*h| 

O G U S 

ARVYDAS KICLA 
312-737-1717 

išbandyti laimę dovanų paskirs
tyme. Atsilankę bus vaišinami 
sveiku l i e tuv i šku m a i s t u . 
Kviečiami ne tik vaikai, bet jų 
tėvai, seneliai ir kt. Diena bus 
saulėta, maistas gardus ir gera 
nuotaika. 
x Karolės ir Romo Pau lė -

nų sūnus Lukas Viktoras balan
džio 22 d. buvo pakrikštytas 
Cicero Šv. Antano bažnyčioje. 
Krikšto tėvais buvo Žibutė 
Vaičiūnienė iš Toronto ir An 
tanas Paškus iš Rocbester, MI. 

x P a r o d a - v a k a r o n ė Čiur
lionio galerijoje. Gegužės 16 
d., trečiadienį,7:30 v.v. Jaunimo 
centre Gytis Vaitkūnas, este
tikos istorikas, dailėtyrininkas 
iš Lietuvos kalbės apie Lie
tuvos dailės istorinį kelią, nacio
nalinės mokyklos plėtotę okupa
cijos sąlygomis ir jos reikšmę 
taut iniam atgimimui. Vaka
ronės metu bus atidaryta Čiur
lionio galerijos darbų paroda, 
kuri veiks visą vasarą. 

(sk) 

x Lietuva Pa rce l Serv ice 
praneša klientams, kad nuo ge
gužės 25 d. iki birželio 15 d. J. 
Juodvalkienė bus Lietuvoje. 
Siuntiniai bus priimami pirm., 
antrd.. trečd. ir ketvirtd. nuo 10 
v. ryto iki 1 v. p.p. Kreiptis į: 
Violetą Juodva lk ienę , 4108 S. 
A r c h e r Ave., Ch icago , IL 
60632. tel . 312-254-2817. 

(sk.) 

x VAISTAI I LIETUVĄ -
recept in ia i ir ne recep t in ia i . 
Pers iunt imas g a r a n t u o t a s . 
Romas Pūkštys, Transpak. 2638 
VV 69 St.. Chicago. IL 60629/ 
tel. 312-436-7772. 

(sk) 
x Lietuvos kel iauninkų dė

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

(sk) 

x Nebrang ia i p a r d u o d a m e 
Lietuvoje naujus automobilius 
LAIKA ir VOLGA, naudotas 
a m e r i k i e t i š k a s m a š i n a s , 
namus. Keičiame dolerius į 
rublius arba pristatome dolerius 
į Lietuvą. Pervedame paliki 
mus. S k a m b i n t i : Ą ž u o l u i 
312-434-8618. 

(sk> 

centre nebebus lituanistinių 
mokyklų, gal nebus ir vaka
ronių. Nenorime, kad su Jau
nimo centru atsitiktų tai, kas 
atsitiko su Šv. Kryžiaus ir Šv. 
Jurgio bažnyčiomis, tam tikslui 
ir yra įsteigtas Krištanavičiaus 
fondas Fondas :ik sustiprina 
Jaunimo centro veiklą ir jo 
egzistenciją. Visuomet y r a 
malonu žinoti, kad yra tur
tingas dėdė už pečių. Tas „dėdė" 
dar nėra tiek turtingas, bet 
reikėtų, kad tokiu būtų. 

visuome-
nor i su 

x U n i o n P i e r L i e t u v i ų 
d r a u g i j o s narių pavasarinis 
susirinkimas, kuriame bus pa
gerbta lietuvė motina, šaukia
mas gegužės 19, šeštadienį, 3 
vai. p p. Union Pier, Gintaro va
s a r v i e t ė s r ą s tų name l io 
p a t a l p o s e . Po sus i r i nk imo 
užkandžiai. 

x P a t a i s y m a s . — „Draugo" 
Nr. 85 (1990.V.2) Vytauto Skuo
džio straipsny ..Dabartinė Lie
tuvos padėtis prezidentų tri
kampyje"' buvo sukeistos pa
s t ra ipos . Straipsnio pradžia remėjai, pratęsdami prenume-
prasideda nuo antros pastrai- r a t ą a t s iuntė po visą šimtinę, 
pos, o pirmoji pastraipa turi Labai dėkojame, 
sekti po trečiosios. 

x Pius J . Nasvytis, Far-
mington Wood, Avon, Conn., 
Elena Butkus. Los Angeles, 
Cal., G. J. Zaborskis, San Jose, 
Cal., Eug. Kleinas, Wollaston, 
Mass., J N'everauskas, 
Munster. Ind., Tony Kalvaitis, 
Ormond Beach. Fla., L. Kazla~. 
St. Petersburg Beach, Fla., J. 
Rudzevičius, Los Angeles, Cal.. 
Vincas BenoKraitis, Western 
Springs. 111., Gediminas Biskis, 
Clarendon Hii'.s. 111., V. Deren-
čius, Sunny Hiils, Fla., „Drau
go" garbes prenumeratoriai. 

x Chicagos ir apyl inkių lie
t u v i a i , važiuojantys į Wa-
shingtono demonstracijas, re
gistruokitės JAV LB valdybos 
raštinėje arba Seklyčioje 2713 
Vvest 71st St. Chicago. IL tel. 
312-436-0197 ir 312-476-2655 
arba Lemonte „Hotline" tel. 
708-257-6777. 

x P a t y r ę s dažytojas-deko-
r a t o r i u s atvykęs iš Lietuvos, 
ieško bet kokio darbo prie na
mų. Skambinti: 1-708-349-0348. 

(sk) 

x S P R A N D I N Ė (palendvi-
ca) . S K I L A N D I S , r ū k y t o s : 
d e š r o s aukš tos kokybės į 
Lietuvą — $84.00. T r a n s p a k . ' 
2638 \V. 69 St., Chicago, IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Vokiet i ja gali j u m s mo
kė t i pensiją, jei: prieš atvyk 
darni i JAV, dirbote Vokietijoje 
nemažiau 18 mėn., jei dabar čia 
dirbate, arba dirbote; jei jūsų 
miręs vyras/žmona Vokietijoje 
dirbo. Rašykite skambinkite. 
t a s t a Agency of USA. P .O. 
Box 346. St. Clair S h o r e s . MI 
48080. tel. 313-773-7529. Kalbe 
ki tę vokiškai arba angliškai. 

(sk> 

x T r a n s p a k p a r d u o d a ir 
s iunč ia VIDEO. VAISTUS. 
DĖVĖTUS RŪBUS, MAISTĄ 
KARGO. Tvarkome palikimus, 
pervedame PINIGUS. Trans 
pak. 2638 \V. 69 St.. Chicago. IL 
60629. tel . 312-436-7772. 

(ak) 

x Ona Rušenienė, Chicago, 
111.. lankėsi ..Drauge" ir už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
įteikė 20 dol auką. Vincas 
Salčiūnas. Port St. Lucie, Fla.. 
Jonas Kapčius Daytona Beach. 
atsiuntė taip pat po 20 dol. 
auka. Dr. J. Uleckas, Toronto. 
Kanada. Antanas Luneckas. 
Chicago Ridge. 111., po 12 dol. 
Visiems nuoširdus ačiū 

x Už kalėdines korteles, 
kalendorių atsiuntė po 10 dol. 
Petras Kaušas. Joseph Glebus. 
Vytas Stankevičius. Leo 
Grumulaitis. Joseph Juška . 
Brone Liaudanskis, Emilija 
Meškauskas. Vincas Urmo-
navičius. Ačiū. 

x Lietuvos Laisvės d ienos 
minėjimas'. Sekmadienį , 
gegužės 20 d.. Pasaulio Lietuvių 
centras kartr. su JAV Lietuvių 
Bendruomene. A L T u . VLIK'u 
bei Lietuviu ..Hotline" paminės 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimą. Programoj: H V*L &v-
Mišios, po ju Illinois valstybės 
rezoliucija ir politinių vadų pa
reiškimai, skirti Lietuvai. Lais
ves dienoje kalbės kongr. Ri 
chard Durbin. Dalyvauti pa
kviesti senatoriai Alan Dixon 
ir Paul Simon bei kiti. Vėliau 
bus gegužinė, bus galima apžiū
rėti Pas. Liet. centrą, aplankyti 
Lietuvių tautini dailės muziejų, 
Vilniaus bažnyčių architektūros 
parodą ir Lietuviu -

Hotline". 
Informacijai skambinti: A. 
Kavakienei a rba D. Gylienei 
- (708> 257-K787 arba Lietuvių 
„Hotline" - . T O * ^ 7 - 6 7 7 7 -

(sk> 

Fondas, būdamas 
ninė inst i tucija, 
visuomene bendrauti ir pa
informuoti apie savo veiklą. Tuo 
t i k s lu ir buvo su r eng t a 
vakaronė gegužės 11 d. Jau
nimo centro kavinėje. Vakaronę 
pradėjo dr. R. Vitas. Ši vakaronė 
buvo skirta Krištanavičiaus fon
do rėmėjų pagerbimui, bet tuo 
pačiu pagerbiamas ir Jaunimo 
cen t ro s t a ty to jas Toliau 
pranešimą padaryti buvo pa
kviestas kun. Vacį. Gutauskas, 
SJ, kuris buvo gal pagrindinis 
Jaunimo centro statybos lėšų 
teikėjas. Taip pat jo sumanymu 
ir iniciatyva buvo įsteigtas ir 
Krištanavičiaus fondas. J is 
trumpai nušvietė šio fondo 
reikalingumą ir jo tikslus. 

Dr. J. Račkauskas plačiau 
apžvelgė fondo veiklą ir jo atei-

x Baltiečių j a u n i m o šokiai 
— pabendravimas bus gegužės 
25 d., penktadienį. Tautiniuose 
namuose. Chicagoje. Pradžia 8 
Vai. vak. Ruošia Lietuvių Jau
n imo sąjungos Chicagos 
skyrius. 

x P a k e i t i m a s . Rajoninis 
JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardų apylinkių pirmininkų, 
tarybos narių ir Lietuvių Bend
ruomenės darbuotojų suvažia
vimo vieta pakeista. Suvažia
vimas įvyks gegužės 20 d. 9 vai. 
r. Pasaulio Lietuvių centre. 
Lemonte, 511 E. 127th St. 
60439(ne Jaunimo centre, kaip 
buvo skelbta anksčiau). Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x Dr. K. R imkus . Antanas 
Valavičius. Edmundas Kor-
zonas. Ina Kurauskas. Pranas 
Mačernis, Rožė Didžgalvis, An
tanas Kalvaitis, A. Czizauskas. 
Bene v \ k š r a i t i s . Ju s t inas 
Šidlauskas. Aleksandra Jur-
jonas, visi iš Chicago. 111. 
„Draugo" garbės prenumerato
riai, rėmėjai, su prenumeratos 
pratęsimo mokesčiu atsiuntė po 
visą šimtinę. Labai dėkojame. 

x Napoleonas Saboliūnas. 
Hot Spr ings , Ark. Victor 
Chamas. Naples. Fla.. Julius 
Jodele. Hermosa Beach. Fla.. 
Bruno ir Regina Latožai. West-
mont. 111.. mūsų garbės 
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsdami prenumeratą, pridė/i 
po 30 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x J o n a s Vidžiūnas . Valen 
cia. Cal . Ona Zdarzinskas, Or-
mando Beach. Fla.. Pranas 
Mickus. Longueui l . P.Q.. 
Kanada. Teresė Bakaniene. 
Chester. Pa.. Albinas Ruzgas. 
St. Petersburg Beach, Fla.. 
Stanley Berkiel. Antioch. 111.. 
..Draugo" garbės prenumera
toriai, rėmėjai, pratęsdami 
prenumeratą atsiuntė po visą 
šimtine Labai dėkoiame 

ties perspektyvas. Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro veikla 
yra finansuojama fondo. Be fon
do paramos LTSC veikla būtų 
beveik neįmanoma. Pereitais 
metais už LTSC naudojamas 
patalpas Fondas Jaunimo cen
trui sumokėjo apie 10,000 dol. 
nuomos. Tai yra parama ne t ik 
LTSC, bet ir Jaunimo centrui. 
Pažymėjo, kad studijų centras 
užima tik t a s patalpas, kurios 
yra nebenaudojamos. Taip pat 
pranešė, kad dr. Vacį. Šaulys šia 
proga paaukojo Fondui 2000 
dol. 

Dr. R. Vitas supažindino, kaip 
yra tvarkomas Fondas. Yra 9 
asmenų taryba, kuri tvirt ina 
sudarytą valdybą. Taip pat yra 
3 komisijos: Gutausko premijos, 
inves tav imų ir kon t ro lės 
komisijos. Su visuomeniniais 
pinigais yra elgiamasi labai 
atsakingai ir jie saugiai inves
tuojami. Pagrindinio kapitalo 
šiuo metu jau yra sutelkta 
370,000 dol. Suma neliečiama, 
naudojami t ik p rocen ta i . 
Jaunimo centre nesant užten
kamai vietos, Morkūno spaus
tuvės patalpose nuomojama 
pora kambarių, kur yra sudėta 
Mariananpolio kolegijos biblio
teka. Norint pajėgti išlaikyti 
J a u n i m o cen t ro p a t a l p a s , 
reikėtų turė t i bent vieno mili
jono fondą. To ir yra siekiama. 

Dr. J. Račkauskas papasako
jo apie netolimoje praeityje su 
Fondo pagalba įvykdytus dar
bus. LTSC Muziejus atidarytas 
praėjusių metų balandžio 23 d., 
pasidaręs labiausiai matoma ir 
populiariausia LTSC dalis. Fon
das prie to prisidėjo su 12,000 dol. 
Muziejaus parengta paroda apie 
prez. A. Stulginskį keliauja po 
Lietuvą. Išgelbėtas dar vienas 
archyvas: pavyko įsigyti Paške
vičių šeimos archyvą. Jame yra 
apie 300 objektų, kurių seniau
sias yra 1685 m. sudarytas 
testamentas. Yra ir daugiau 
r a š t ų iš Lietuvos-Lenkijos 
valstybės laikų. Seniausią šio 
archyvo dalį. lotynų ir slavų 
kalbomis rašytus dokumentus, 
peržiūrėjo ir tvarkė LTSC 
bendradarbiai K. Pabedinskas ir 
J. Dainauskas. Reikėtų išskir
tinai paminėti Žilevičiaus-Krei-
vėne muzikologijos archyvą, 
kuriame yra sukaupta retos ir 
v e r t i n g o s medžiagos. Vyt. 
Landsbergis, dabartinis Lie
tuvos prezidentas, jame lankėsi 
t r is sykius ir rinkosi medžiagą. 

Būtų beveik neįmanoma šio 
rašino apimtyje išminėti visus 
poskyrius ir rinkinius, kurie yra 
sutelkti LTSC patalpose. Kad 
t ie rinkiniai ne tik gulėtų ir 
dūlėtų, reikėtų kelių pilną 
laiką dirbančių specialistų. Kol 
kas t am lėšų nėra. Dalia Sruo-
gaitė savanoriškai dirba pilnu 
t e m p u , pe r rekorduodama 
Pelkių žiburėlio radijo pro
gramas. Kad skaitytojai turėtų 
a p y t i k r į vaizdą, r e i k ė t 4 
paminėti, kad J. Dainausko 
biblioteka apima 18,000 knygų, 
o Marianapolio kolegijos 15.000. 

Kaip j au buvo pradžioje 
minėta, šios vakaronės vienas iš 
tikslų buvo pagerbimas Kriš
tanavičiaus fondo rėmėjų. Dar 
nebuvome minėje, kad yra 
į s t e ig t a Gutausko vardo 
nepiniginė premija. Ja yra pa
gerbiamas asmuo, kuris yra 
daugiausia prisidėjęs prie Kriš
tanavič iaus fondo darbų ir 
kultūrinės veiklos Jaunimo cen
tre. Iki šiol šia premija buvo ap
dovanoti 1987 dr. P. Kisielius ir 
1988 dr. M. Budrienė. Šių metų 
premiją įteikti buvo pakviestas 
Č. Grincevič ius . Gutausko 
premijos komisijos pirmininkas. 
Jis t rumpai supažindino su 
premijos istorija ir už ką ji yra 
skiriama. Šiuo kartu premija 
yra pask i r t a dr. Vaclovui 
Šauliui. Trumpai supažindino 
su jo biografiniais bruožais. 
Pačiam laureatui negalint daly
vauti, premija (plakėte) buvo 
įteikta jo žmonai dr. Augustai 
Zaunytei Šaulienei. Buvo paste
bėta, kad daktarė iš žinomos 
Mažosios Lietuvos veikėjų 
Zaunių šeimos. Taip pat auko-

CHICAGOS ŽINIOS 
PAMOKOS RŪKORIAMS 

Šv. Kryž iaus ligoninėje 
gegužės 15 d. 7:30 v.r., 9 v.r., 
12:30 v. p.p. ir 3:30 v. p.p. bus 
rūkoriams pamokos, kaip mes
ti rūkymą. 

SVARBU 
AUTOMOBILISTAMS 

Chicagoje miesto lipinukai 
pradedami pardavinėti birželio 
1 d. Jų bus galima gauti ne vien 
rotušėje, bet ir daugiau kaip 
600-se finansinių ir prekybos 
institucijų. Juos galima gauti ir 
paštu. Jie būtini. Mokestis — 50 
dol. senimui tik pusė kainos. 

KONCERTAI 
BOTANIKOS SODE 

Chicagos botanikos sode 
šiemet bus su reng ta 20 
koncertų nuo gegužės iki rug
sėjo mėnesio. Botanikos sodas 
yra apie 15 mylių nuo Chicagos 
miesto centro. Jame ruošiamos 
ir specialios gėlių parodos bei 
festivaliai. Pvz. gegužės 19-20 
d. — japonų festivalis. 

SKIEPAI KŪDIKIAMS 

Cook apskrity paskelbta, kad 
sveikatingumo įstaigos numaži
no skiepijim nuo tymų (measles) 
amžių. P a t a r i a m a skiepyti 
jau sulaukusius 12 mėnesių 
kūdikius. 

PRIEŠ GIRTŲ VAIRAVIMĄ 

Illinois valstijoje automobilių 
vairavimo mokytojams duotos 
instrukcijos sustiprinti mokymą 
apie pavojus girtiems vairuo
tojams. 

jusiems 1000 dol. ar daugiau 
buvo įteiktos fundatorių plake-
tės. Jas gavo: dr. R. Sidrys, D. 
Kavalienė, dr. K. Ambrozaitis, 
A. Valavičius ir A. Čepėnas. 
Nuo 1987 rengtos vakaronės į 
fundatorių sąrašą įrašyta 11 
naujų fundatorių. 

Praėjusiais metais Fondas 
parėmė LTSC veiklą 26,000 dol. 
suma. Visą sukauptą medžiagą 
tvarkyti reikėtų ir apmokamų 
tarnautojų. Dabar tėra tik 1 
samd. tarn. ir tai. tik 20 vai. per 
sava i tę . Bandoma remtis 
savanorių darbu. Kalbant apie 
savanorius, reikėtų paminėti 
dail. Magdaleną Stankūnienę ir 
Haliną Moliejienę. kurios jau 
daug metų dirba, tvarkydamos 
K. Baltramaičio meno straips
nių ir reprodukcijų rinkinj. Č. 
Grincevičius ir L. Kerulis 
tvarko archyvą, kurio vien pe
riodinių rinkinių sekcijoje yra 
per 1400 pavadinimų ir per 
50,000 knygų. J. Racevičienė ir 
M. Valantinienė tvarko biblio
tekos kartoteką ir kataloguoja. 
Savanorių yra žymiai daugiau, 
sunku visus juos išminėti. 

Daugelis gal pastebėjo, kad 
pasku t in iu metu pradėjus 
Lietuva domėtis, radijo ir tele
vizijos reporteriai susirado 
LTSC. Ne vieną sykį jis buvo 
minimas spaudoje ir televizijoje. 
Dr J. Račkauskas komentavo 
įvykius Lietuvoje MacNeil— 
Lehrer News programoje, kuri 
rodoma visoje Amerikoje. Kar
tu su ALTo ryšių direktore 
Daiva Meiiiene ir kongresmanu 
R. J. Durbin gynė Lietuvos inte
resus Channel 11. Net Tokio 
Broadcasting System redaktorė 
kreipėsi informacijos Iš šių pa 
vyzdžių matome, kiek įvairių 
funkcijų atlieka LTSC apie kuri 
visuomenė mažai težino. Viso to 
gal nebūtų — jeigu nebūtų Kriš
tanavičiaus fondo. 

J . Žygas 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL «*29 
Tel . (1-312) 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak 
^s tad 9 v r iki 1 vai d. 

http://ashingtone.su

