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Lietuvai referendumas 
nereikalingas 

V i l n i u s . Vasar io 1. — 
Lietuvos Informacijos Centro 
įstaiga Washingtone praneša, 
jog jų gautomis žiniomis. 
Lietuvos Parlamentas pakvietė 
atvykti Europos, JAV ir Kana
dos valstybių parlamentarus 
dalyvauti konferencijoje Vilniu
je ir stebėti oficialų Lietuvos 
žmonių pasisakymą — apklausi
nėjimą Lietuvos nepriklauso
mybės klausimu. 

Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos prez. Vytautas Land
sbergis savo la iške jiems 
pažymi, jog ta konferencija, 
pavadinta „Laisva Lietuva Eu
ropoje" tęsis nuo vasario 7 iki 
vasario 16 dienos. O Lietuvos 
nepr ik lausomybės reikalu 
pasisakymas Lietuvoje įvyksta 
vasario 9 d., šį šeštadienį. 
Vakarų parlamentarų, ekspertų 
ir pol i t inių komentator ių 
pakvietimu į Lietuvą norima 
sumažint i Sovietų galimą 
įsikišimą į balsavimo būdu pra
vedamą žmonių apklausinėji
mą. Lietuvos piliečiai pasisakys, 
ar naujoje Respublikos konstitu
cijoje turi būti įrašytas šis 
sakinys: „L ie tuva yra ne
p r i k l a u s o m a d e m o k r a t i n ė 
respubl ika" . 

Lietuvos vyriausybė atmetė 
Sovietų valdytojo Michailo Gor
bačiovo reikalavimą pravesti 
oficialų referendumą nepri
klausomybės klausimu, kadan
gi tai nereikalinga, nes Lietuvos 
žmonėms niekada nebuvo leista 

balsuoti įjungimo į Sovietų 
Sąjungą atveju, kai Stal inas 
įsakė vykdyti karinę invaziją ir 
1940 metais prisijungė Lietuvą. 
Lietuvos vyriausybės žmonės 
mano, jog Gorbačiovas galėtų 

pakenkti tokiam referendumo 
procesui, pasiųsdamas daugiau 
kariuomenės. Pagal Sovietų 
įstatymą, kareiviai gali balsuoti 
ten, kuri jie tuo metu yra. Ame
rikiečių žiniomis, Pabal t i jo 
valstybėse yra daugiau negu 
300,000 Sovietų kareivių. O 
kad š iame a p k l a u s i n ė j i m e 
galėtų balsuoti, tas asmuo turi 
būti išgyenęs Lietuvoje 5 metus. 

Gorbačiovo planas yra pra
vesti re ferendumą visoje 
Sąjungoje kovo 17 dieną, kad 
pasiliktų Sovietų Sąjunga tokia, 
kokia ji yra šiandien. 

Estijos Parlamentas nuspren
dė pravesti referendumą kovo 3 
d. Laukiama ir Latvijos pasi
sakymo. 

Numatyta darbotvarkėje Lie
tuvos prez. Vytauto Lands
bergio ir ministerio pirmininko 
Gedimino Vagnoriaus susitiki
mas su minėtos konferencijos 
dalyviais vasario 8 d. Po to 
konferencijos dalyviai išsis
kirstytų dviejų dienų susi
tikimams įvairiose Lietuvos 
vietose su vietiniais politikais, 
žmogaus teisių kovotojais ir vi
sais piliečiais. Po to bū tų 
supažindinimas su Lie tuvos 
istorija, ekonomija, mokslu ir 
kultūra. 

Nauja Sovietų delegacija 

Washingtonas, 1991 vasario 
2. (LIC) — Iš Vilniaus Lietuvių 
Informacijos Centrui pranešta 
apie šiuos vasario 1 d. įvykius. 

• Vilniuje atidarytas Šiaurės 
šalių Informacinis biuras. 
Vakare įvyko spaudos konferen
cija su Norvegijos parlamento 
delegacija. 

• Sovietai paskelbė nauja kon
sultacijų su Lietuva delegacijos 
sąrašą. 

Sovietų delegacijos vadovas — 
Vitalijus Dogužijevas, Ministro 
pirmininko pavaduotojas. Kiti 
delegacijos na r i a i : Jur i s 
Kalmykovas, TSRS AT narys, 
Juris Masliukovas, Ministro pir-

Kas turi teisę 
dalyvauti 

apklausinėjime 
Washingotnas, 1991 vasario 

2. (LIC) — Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos Infobiuras iš 
Vilniaus atsiuntė papildomos 
informacijos apie tai, kas turi 
teisę dalyvauti vasario 9 d. 
nepriklausomybės klausimo ap
klausinėjime. 

Balsavimo teises turi Lietuvos 
piliečiai nuo 18 metų amžiaus. 
Lietuvos piliečiais yra laikomi 
Lietuvos gyventojai, kurie 
Lietuvoje turi nuolat inę 
gyvenimo vietą, jei jie yra gimę 
ir įrodę, kad bent vienas jų tėvų 
ar senelių yra gimę Lietuvoje ir 
nėra kitos valstybės piliečiai. 
Taip pat asmenys, kurie iki 
1989 m. lapkričio 3 d. (tada buvo 
priimtas pilietybės įstatymas^ 
nuolat gyveno Respublikos 
teritorijoje ir turi čia nuolatinę 
darbo vietą arba nuolatinį 
legalų pragyvenimo šaltinį. Šie 
asmenys per dvejus metus nuo 
šio įstatymo įsigalėjimo laisvai 
apsisprendžia dėl pilietybės. 

mininko pavaduotojas, Michai
las Moisėjevas, Gynybos mi
nistro pavaduotojas. Sergėjus 
Luščikovas, Teisingumo minis
tras. Sergėjus Šuvalovas, TSRS 
AT narys. Viktoras Komplekto-
vas. Užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas, Nikolajus Demi-
dovas. Vidaus reikalų minis t ro 
pavaduotojas. 

Pernai spalio 2 d., įvykusiame 
pirmajame pas i t a r ime t a r p 
Lietuvos ir TSRS delegacijų, 
Dogužijevas ir tuometinis Lie
tuvos Ministrės pirmininkės pa
vaduotojas Romualdas Ozolas 
buvo paskirti vadovauti darbo 
grupei, kuri tartųsi dėl oficialių 
dvišalių derybų pradžios. Kaip 
žinia, nerasta bendros kalbos ir 
pasitarimai nutrūko. 

Bent pora naujosios sovietų 
delegacijos narių yra „kietosios 
linijos" Lietuvos atžvilgiu šali
ninkai. M. Moisėjevas buvo 
vienas iš tų, kurie gruodžio 
mėnesį pasirašė atvirą laišką 
Michailui Gorbačiovui, rei
kalaujant ryžtingo a tk i rč io 
„separatistams". O apie J . 
Masliukovą Lietuvos AT pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, 
lankydamasis Kanadoje bei 
JAV gruodžio mėnesį, spaudai 
pasakojo, kad jisai Lietuvos 
a ts tovams g ra s inę s n a u j a 
ekonomine blokada ir n e t 
gąsdinęs lietuvius, kad jiems dėl 
pašarinių grūdų t rūkumo greit 
prisireiks savo gyvulius skersti. 

— I j e t u v o s misijai Maskvoje, 
kuri yra tose pačiose patalpose, 
kur ir nepriklausomybės metu 
buvo pasiuntinybė, vadovauja 
Egidijus Bičkauskas nuo kovo 
11 dienos. Prie įėjimo y r a 
iškelta Lietuvos vėliava. Joje 
daug lankosi l ietuvių, atva
žiuojančių ir išvažiuojančių į 
užsienį. 

Tą naktį — Kruvinojo sekmadienio rytą, Vilniuje, prie telev zijoe centro, 
lietuviai nesitraukia tankui iš kelio... Sovietų tankų kolona važiavo per 
minią žmonių, sulaužydama gatvėje pastatytus automobilius, sužalodama 

praeivius, užimdama Lietuvos televizijos stotį. Sovietų kareiviai tą rytą 
nužudė 14 žmonių. 

Gorbačiovas reaguoja į 
Vakarų kaltinimus 

Bet j is n e s m e r k i a savo kareivių už žudynes 

M a s k v a . 1991 m. sausio 22 d. 
— Prez. M. Gorbačiovas čia 
pasakė, jog pasipriešinimas Pa
baltijo valstybėse nepakeitė jo 
politikos ir jis a tmetė jam kal
tinimą, kad jis atsižadėjo refor
mų. Jis gynė savo vadovybę 
gre i ta i sukviestoje spaudos 
konferencijoje. Tačiau jis atsi
sakė atsakyti į klausimus po 
savo perskai tyto pranešimo, 
išskyrus vieną klausimą, kuris 
buvo paruoštas Irako karo rei
kalu. 

J is pasakė, jog jis nesąs dikta
torius, kaip kas mano įtikinti vi
suomenę. Perestroika. demokra
tizacija ir glasnost buvusios ir 
liksiančios amžinos vertybės, 
kurias prezidentinė galia apsau
gos. 

P a a i š k i G o r b a č i o v o p l ana i 

E k o n o m i s t a s S t a n i s l o v a s 
Satal inas, kuris buvo paruošęs 
500 dienų ekonominį planą, 
kur io nevykdė Gorbačiovas, 
atnaujino savo kritiką, kad eko
nomijos katastrofa artėja labai 
greitais žingsniais. Ir niekas 
nedaroma, rašo jis atvirame 
laiške „Komsomolskaja Prav-
da". Satal inas rašo.kaip j is ir 
speciali grupė skubėjo paruošti 
tą 500 dienų planą iki vasaros 
p a b a i g o s , bet sugr į žęs iš 
atostogų Gorbačiovas jį vetavo. 
Be to, Satal inas pirmą kartą 
kalt ina dabartinį ministerį pir
mininką Valentiną Pavlovą, 
kuris tada irgi pasipriešino tam 
jo ekonominiam planui. Tada 
Pavlovas buvo Finansų ministe-
ris. Tai įneša daug aiškumo, 
kodėl Gorbačiovas dabar jį pasi
rinko ministeriu pirmininku. 
J is jau tada nepri tarė laisvai 
e k o n o m i n e i s i s t e m a i . Tam 
planui nepr i tar ia ir Jurijus 
Masliukovas, valstybinės pla
navimo komisijos pirmininkas. 

Kaltindamas tame laiške Gor
bačiovą, Sata l inas rašo, jog jis 
dar kartą siūląs j am atnaujinti 
tą planą, kuris yra greitas 
perėjimas į prekybinę ekonomi
ją. J is ta ip pat ragina Gorba
čiovą pasitraukti iš Komunistų 
partijos vado pareigų ir tuoj pat 
sudaryti naują vyriausybę iš 
įvairių tautybių žmonių ir iš 
įvairių partijų, kurių esama 
daug garbingų visame krašte. 
,,Jei Jūs , Michailai Sergeje-
vičiau, to viso nesuprantate, tai 

Jūsų pareiga prieš ž nes yra 
tuoj pat rezignuoti", 'aip rašo 
aname laikraštyje Ša;aUnas. 

Nieko nau j 
Į šią spaudos konferenciją L'ž-

s ienio reikalų mi r. isterijos 
patalpose Gorbačiove- atvyko 
su Aleksandru Jakov. vu, kuris 
yra perestroikos s'ndarytojas, 
bet šiuo metu pasitraukęs iš 
Gorbačiovo patarėjų, ir sa nau
juoju Užsienio reikalų minis
te r iu Aleksandru Bessmert-
nyku. Savo paskaitytame pra
nešime jis nieko naujo nepa
sakė, ko nebuvo pasakęs jau 
anksčiau. Pasidarė aišku, jog 
norėjo atremti jam metamus 
kaltinimus viduje ir užsienyje 
dėl sovietų daliniu kraujo pra 
liejimo Lietuvoje ir Latvijoje. 
Nesi t ikėjo tokios užsienio 

valstybių reakcijos, kad taip 
stipriai užstotų Pabal t i jo 
valstybes. Tad Gorbačiovas ir 
reagavo, pasakydamas, kad už
sienis mato tuos įvykius 
vienašališkai ir apgailestavo, 
kad dėl klaidingos įvykių inter
pretacijos atšaltų santykiai 
tarptautinių ryšių srityje. Nieko 
naujo nebuvo pasakyta Pabaltijo 
reikalu. Dar kartą paneigė, kad 
jis įsakė pulti kariuomenei Lie
tuvoje, kur buvo nužudyta 15 
žmonių ir Latvijoje, kur nušovė 
5 žmones. Kaltė esanti tu dviejų 
respublikų, kuries nesilaikan
čios Sovietų Sąjungos konstitu
cijos. Todėl ir įvykusios riaušės. 
Bet Gorbačiovas nepasmerkė 
kareivių veiksmų abiejose res
publikose. 

Gorbačiovo didžiausias kalti
nimas buvo Jelcinui, Rusijos 
Respublikos prezidentui, už jo 
pasiūlymą suorganizuoti Rusi
jos Respublikos kariuomenę. 
Toks . .neatsakingas pareiš
kimas" esąs labai pavojingas, o 
ypač. kad jis kilo iš Rusijos 
vadovvbės". 

Sovietų daliniai gatvėse 
Maskva . Vasario 1 d. — 

Šiandien kareiviai pradėjo kar
tu su respublikų policijomis 
patruliuoti miestuose. Maskvo
je, sakoma, trys tuzinai tų spe
cialių dalinu patruliavo. Jie 
nesutiko pasipriešinimo Rusijos 
miestuose, bet kitur padėtis 
buvo kitokia. 

Pagrindinė žinių vakarine 
programa „Vremia", kuri tapo 
prez. Gorbačiovo c .rsiakalbiu. 
pranešė, jog kareiviai išėjo į gat
ves Vilniuje ketvirtadienio 
naktį, bet neįvyko -usirėmimų. 
Buvo parodyta ? p kareiviai 
vieni patruliuoja ir pranešėjas 
pažymėjo, jog I. <*uvos polici
ninkai atsisako eiti su jais kar
tu. Armėnijos. G ijos. Molda
vijos ir Estijos vj • lusybės taip 
pat neleido savo policijai su 
Sovietų kareivi, ungtis į pa
truliavimą. Bet p:;.nešama, kad 
ten patruliu dar net nebuvo. 

Rusijos Respu ikos vadovybė 
ir Maskvos miesl taryba taip 
pat kritikavo ir sisakė prieš 
kareivių patr; tvimą. Bet 
Vidaus mmiNi -pareigūnai 
entuziastiškai p iraflė Vakaru 
reporteriams, kur policija ir 
kareiviai ėjo kartu. Viena 
tokių pa tru Ha v punktu buvo 
Arbat gatve, kur -įe turistai ir 
Sovietų piliečia vaikšto kartu 
su visokiais į U daininin 
kais. deklamati: ;•>* ir išmaldos 
prašančiais žnvnt mis. Nakties 

metu patrulių skaičius Maskvo
je buvo daugiau kaip 500 ka
reivių. 

Rusai už laisvę Pabalt i jui 
Praėjusi savaitgal į ši 

Gorbačiovo patrulių politika 
susilaukė griežtos kritikos iš 
daugelio Sovietų polit ikų, 
įskaitant ir patį didžiausią — 
Rusijos Respublikos prezidentą 
Borisą Jelciną, kuris pasisakė 
už trijų Pabaltijo valstybių de
mokratiškai išrinktas vyriausy
bes, kad jos turi teisę į savo 
nepriklausomybę. Jam pritarė 
Maskvos ir Leningrado miestų 
tarybos. 

Užsienio korespondentai pra
neša, jog didelį nepasitenkinimą 
sukėlė išėmimas iš apyvartos 50 
ir 100 rublių banknotu. Mask
voje laukiama kainų padidėji
mo, kas gali privesti prie 
streikų ir masės protestų So
vietų piliečiams trūksta dabar 
pinigu, nes buvo leista tik 500 
rublių iškeisti per mėnesi. Šiuo 
metu juodojoje rinkoje už dolerį 
galima gauti 25 rublius. 

— E u r o p o s Parlamentas, 
kaip praneša K. Dikšaitis. 
Paba'tiečių komiteto atstovas, 
priėmė nutarimą sekti įvykius 
Persų įlankoje ir Pabaltijo vals
tybėse, nes ,,abu yra didžiai 
svarbūs tarptautinėje krizėje". 

Lietuvos žmonėms 
Wasbingtonas, 1991 vasario 

2. (LIC) — Lietuvos ministras 
pirmininkas Gediminas Vagno
rius vyriausybės vardu sausio 
31 d., paskelbė šį kreipimąsi į 
Lietuvos žmones. 

Gerbiamieji Lietuvos 
žmonės, 
Svetimos šalies agresija prieš 

Lietuvos valstybę ir Lietuvos 
tautą tęsiasi . TSRS 
kariuomenės veiksmai gali tap
ti dar atviresni ir drastiškesni, 
įgyti dar akivaizdesni provoka
cinį pobūdį. 

Kreipdamiesi į visus krašto 
gyventojus, ypač į kiekvienai 
neteisybei jautrią mūsų jau-
nuomonę. esame įsitikinę, jog 
šiuo lemtingu išmėginimų metu 
Lietuva turi vienintelį tikrą ir 
nepergalimą, baltiškosios ir 
krikščioniškosios ku l tū ros 
subrandintą ginklą — pasyvų 
protestą, išreiškiantį orų savo 
santūrumą, tylią ištvermę. 
Laimėsime, nepasidavę sveti
mos kariuomenės provokaci
joms, išvengę priešo laukiamų 
stichiškų fizinio pasipriešinimo 
veiksmų. 

Laimėsime, ligi galo gindami 
Lietuvos valstybės garbingumą 
pasaulio tautų akivaizdoje. 

Nauja takt ika 
Maskva. 1991 m. sausio 31 d. 

— „Baltimore Sun" dienraštis 
rašo jog Vakarų spaudos bei vy
riausybių spaudimo dėka . 
Kremlius pakei tė t ak t iką 
Pabaltijo respublikų atžvilgiu ir 
sušvelnino propagandą prieš 
jas. Šešios respublikos. įskaitant 
ir Rusiją, protestavo prieš 
specialių patrulių įvedimą, 
kuriu pareigos pradėtos vasario 
1 d. Vidaus reikalų ministeris 
Boris Pugo atrodo padarė di
džiulę nuolaidą. J is Maskvos 
laikraštyje ..Rabočaja Tribūna" 
pasakė, jog papildomi daliniai 
išsidėstę miestuose bus nau
dojami tik kovai su nusikalti
mais. Respublikos galinčios su
laikyti patruliavimą, jei mano. 
kad nusikaltimams sukontro
liuoti nereikalingi kariškių 
daliniai. Abu „išlaisvinimo ko
mitetai" Lietuvoje ir Latvijoje, 
kurie buvo sudaryti stalimsti-
nių komunistų, esą su Gorbačio
vo patvirtinimu atsisakę ..paim
ti valdžią" ir laikinai sustabdę 
savo veiklą. 

— Kijeve pagrindinei radijo 
stočiai buvo duotas įsakymas 
nutraukti žinias apie Lietuva. 

LIETUVOJE 
— Lietuvoje prasideda bal

savimas — pasisakymas, ar Lie
tuvos gyventojas nori, kad 
Lietuva būtų nepriklausoma 
valstybe. Balsuoti gali ir šiuo 
metu užsienyje besilanką lie
tuviai. Jie privalo siųsti tele
gramas ir tik atsakyti „taip" ar 
..ne". Šiuo metu tie balsavimai 
yra labai svarbūs. Ners tai nėra 
referendumas, tačiau šių dienų 
situacijoje jie labai reikalingi. 
Tos telegramos iš visų kraštų 
turi pasiekti Lietuvą iki penkta
dienio, nes šeštadienį j a u 
baigiasi šis balsavimas. 

— Lietuvos kardinolas ir visi 
vyskupai pareiškė, jog vasario 
9 dieną apklausinėjime turėtų 
pasisakyti kiekvienas Lietuvos 
gyventojas, kad j is yra už 
nepriklausomos ir demokrati
nės Lietuvos atstatymą. 

— Lietuvos vyriausybė negali 
pravesti referendumo, kadangi 
tai būtų sutikimas, jog 1940 
metų okupacija buvo teisėta. 
Tačiau šis pasisakymas kiek
vieno lietuvio yra labai svarbus 
ateities argumentams. 

— Vyčio Kryžiaus ordinu, 
kur į special iame posėdyje 
atsteigė Lietuvos Parlamentas, 
kuris nepriklausomos Lietuvos 
metais būdavo duodamas tik už 
didelį narsumą Tėvynės labui, 
buvo jo aukščiausiu laipsniu ap
dovanoti visi Sovietų desanti
ninkų nužudyti, gynusieji Per-
lamento. televizijos ir radijo 
rūmus. 

— Rusijos Respublikoje, kaip 
apskaičiavo viena Leningrado 
profesionalų grupė, einanti i ž 
demokratijos įvedimą, kad aną 
sekmadienį, kai daugelyje mies
tų vyko demonstracijos už Lie
tuvos laisvę, demonstravo tikrai 
daugiau kaip milijonas rusų. 

— Maskvoje garsiai kal
bama, jog Gorbačiovo pasiųsta
sis Tarasevičius, buvęs Gudijos 
Komunistų vadas, ištirti Vilniu
je, kas sudaro tą ,.Lietuvos 
gelbėjimo komitetą", sugrįžęs į 
Kremlių, pranešė, kad jam 
nepavyko tokio surasti. 

— L i e t u v o j e ba lsavimo 
teisėtas amžius yra 18 metų. 

— Kun. Stasys Lidys, buvęs 
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
klebonu, neseniai paskirtas į 
Trakus, mirė sausio 24. Jis žuvo 
automobilio katastrofoje. Buvo 
gimęs 1929 m. lapkričio 4 d. ir 
kunigu įšventintas 1962 m. 
balandžio 18 d. 

— Vilniuje su malonumu 
pri imta žinia, kad Prahoje, 
Čekoslovakijos sostinėje, viena 
gatvė pavadinta Lietuvos gatve. 
Čekoslovakijos Raudonasis 
Kryžius nutarė pasiųsti Lietu
vos Raudonajam Kryžiui medi
cinos personalo savanorių grupę 
ir sunkvežimį įvairių vaistų. 

— Židikuose buvo gražiai 
paminėta rašytoja Marija Peč-
kauskaitė — Šatrijos Ragana joe 
šešių dešimčių metų mirties 
sukaktyje. Židikų bažnyčios 
šven tor iu je pa šven t in t a s 
kryžius jos prisiminimui, kur ji 
mokė žmones būti dorais katali
kais. 

KALENDORIUS 

V a s a r i o 5 d.: Abraomas. 
Agota. Birutė. Gaudvinas. 

Vasar io 6 d.: Teofilis. Darata. 
Alkis. Titas, Živilė. 

ORAS CHICAGOJE 

Oras teka 7:00. leidžiasi 5:10. 
Temperatūra dieną 44 L. 

naktį 30 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

K E L I A S l S V E I K A T Ą , 6 5 1 5 S o . C a l i f o r n i a A v e . , C h i c a g o , 111. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

HEMOROJAUS GYDYMAS 
Ne kiekvieną hemorojų reikia 

gydyti: t ik tokį, kuris sukelia 
nusiskundimus. Dar to negana: 
gydymas turi būti, kaip švarkas 
žmogui, pritaikytas hemorojaus 
dydžiui. 

Vidinis hemorojus, k u r i s 
kraujuoja, bet neišlenda (pirmo 
laipsnio), arba kuris išlenda ir 
savaime atgal į vietą atslenka 
(.antro laipsnio) nereikalauja 
chirurgiško gydymo, ypač kai 
nedaug kraujuojama. 

Tokį hemorojų reikia gydyti 
taip. Tuštinantis, reikia suma
žinti stenginimąsi ir sylinimąsi 
ir nesėdėti ilgai ant sėdynės iš
vietėje. Ant sėdynės išvietėje 
nereikia jokių pamušalų. Sėdy
nės turėtų būti neaušktos ir 
tuštintis reikia pasilenkus. 

Gydant hemorojų, svarbiausia 
yra sutvarkyti užkietėjusius 
vidurius. Būtina vartoti tiek 
skysčių, kiek gamta rodo, kad 
yra reikalinga normaliam vidu
rių veikimui. Visokiausi neiš
mintingiems įperšami prekybi
ninkų vaistai vidurių sut
varkymui nė vienam lietuviui 
ne tik nevartotini, bet nė vienas 
protingas ir išmintingas mūsiš
kis nė pažvelgti įjuos neturėtų. 
Taip, ir nė per uodo snapą ki
taip! 

Žinokime, kad visi tie per 
televiziją, radiją ir spaudoje, 
ypač geltonojoje peršami vidu
rių su regu l i av imui neva 
vaistai yra skiriami besmege
niams. Prekybininkai gerai 
žino. kad tokių „senių besme
genių" yra gausybė, todėl jie ir 
minta — pragyvena, išnaudo
dami nesiorientuojanči uosius. 
Mūsiškius tokios prekybininkų 
apgaulės neturėtų nei matyti, 
nei girdėti ir jų pinklių išveng
ti. 

Kietu vidurių išvengiama ir 
tokie viduriai tvarkomi vien tik 
tinkamu maistu. Mes neesame 
durnesni už gyvulius, tai kodėl 
mes elgiamės tarsi tokie bū
dami: keturkojis minta reikia
mai, todėl jo viduriai dirba tin
kamai. Kada kiekvienas mūsiš
kis ims taip elgtis. 

Tinkamas maistas tai nėra tas 
amerikietiškas švelnus, nuo 
stambmenų atsijotas, baltas, 
cukrum ir riebalais padabintas 
įvairiopas valgis. Sveiką maistą 
sudaro stambmenos (fiberi. 
kur ios randamos s t ambia i 
maltų-razavų miltų duonoje, 
tokiame ragaišyje bei pyra
gaičiuose. Sveiko maisto yra 
gausu šviežiose daržovėse, 
tokiuose vaisiuose, pačiose 
sėlenose (bran). na — netikėsite 
— ir vandenyje. Smegenyse yra 
trys ketvirtadaliai vandens, tai 
kaip tu gali savo žarnų turinį 
laikyti sausesnių už smegenis? 
Žinoma, kad normalus lietuvis 
taip nedaro, bet tu rask nor
maliai, sveikai besimaitinantį 
mūsišk į , aps i e idamas be 
atomine energija varomos lem
pos — būsi labai laimingas. Už 
tai pats laikas mums visiems 
liautis ir toliau save žudyti, 
s i rgd in t i ir sau k a n č i a s 
didinti.kada jų visi mes dabar 
turime iki nepanešimo. Pūz
drais virte neapginsime savo
sios tėvynės ir tėvynainių nuo 
t i k r o s p ražū t ies , o tada 
graušimės iki susigraužimo. 
Kad to išvengtume, visi at-
buskime ir ryžkimės veikti savo 
ir artimo naudai kaip tikram 
lietuviui privalu: gerkime ir 
valgykime sveikai, galvokime ir 
dirbkime išmintingai, save ir 
artimą, ypač dabartine Tėvynę 
ir saviškius pamilkime darbais 
nuoširdžiai! 

Šalin visi visokie vidurius 
liuosuojantys vaistai! Tik tiems, 
kurie „kaktoms raukšlėtoms 
ramsto žemę" — tiems gydyto
jo patarimo nevykdantiems 
pensininkams, vaistas ,,Psyl-
l ium", miltelių ar tablečių 
pavidale (tai augalinis vidurių 
minkštintojas) gerai padeda su
minkštinti vidurius. Mat ir 
tokiems mediciniškoms neklau
žadoms — paklydusioms ave
lėms re ikia padė t i . J i s 
gaunamas vaistinėse be recep
to. Visų kitokių viduriams pa-
liuosuoti vaistų — laksatyvų 
venkime iš tolo, nes jie nepade
da švelniai išsituštinti, o tik 
apgavimo kišenei naudą teikia. 

Sėdimosios vonios keletą 
kartų (3-4) per dieną ramina 
išeinamosios žarnos gleivinę. 
Tik šiltas, nekarštas vanduo 
naudotinas ir nesėdėtina tokio
je vonioje ilgai — užteks 15-20 
minučių. 

Jei hemorojus yra sutinęs ar 
jame kraujas esti sukrešėjęs — 
į tokią sėdimą vonią galima 
įdėti truputį „Epsom" druskos. 
O po vonios reikia uždėti drobėn 
susukto ledo gabalėlį trumpam 
la ikui (2 -3 minu t e s ) . Tai 
mažina sutinimą. 

Visi žino žvakutes — „suppo-
sitories" (tą n iekam vertą, 
plačiai garsinamą Preparation 
H). Pirmiausia būna naudo
jamos įvairių vaistų pilnos. Jei 
jau negali kol kas nuo jų atsi
kratyti, naudok, bet daug geriau 
bus jų visai nenaudojant. Taip '. 
Nenaudojant! Taip pat nenaudo
kime ir įvairių kremų išeinama-
jai angai. Tos žvakutės ir tie 
kremai po ilgesnio vartojimo 
kenkia išeinamosios žarnos glei
vinei, ypač žvakutės ir kremai, 
kuriuose yra vietiniam skaus
mo raminimui vaistas „Benzo-
caine" (beveik visos žvakutės jį 
turi) ar kortizoną (corticoste-
roids). 

Bet tu nenurodysi gero gydy
mo mūs i šk iu i , į p ra tus i am 
draugų klausyti apie žvakučių 
— supozitorijų „gerą" veikimą. 

Čia minėtos priemonės hemo
rojaus tvarkymui yra tikros, 
veiksmingos bet jos įmanomos 
tik išmintingajam. Visi kiti, 
turintys hemorojus, naudoja 
žvakutes, tepalus, nieko neda
rydami iš t ik rų jų gydyti 
hemorojų, ir toliau kenčia be 
reikalo. Todėl p i rmiaus ia 
atlikime pačius svarbiausius 
darbus, o tada jau galėsime 
žaisti ir su žvakutėmis, jei mūsų 
nagai neištvers niežtėję taip 
netikusiam darbui. 

Hemorojaus operaci ja 

Hemorojaus operacija gali 
būti reikalinga tada, kai visos 
čia minėtos priemonės, jas 100^ 
vykdant, nepadeda. Žinokime 
visi, kad hemorojaus operacija 
tik retai kada esti reikalinga, 
išskyrus kai chroniškai gerokai 
kraujuojama ir kai hemorojaus 
kraujo sukrešėjimas (throm-
bosis) kartojasi. 

Didelį patyrimą tvarkant 
hemorojus turįs chirurgas, John 
I .Cocchiare, d i rbąs Lake 
Charles ligoninėje, pataria 
pritaikyti standartinę — nuo 
seniau visų priimtą hemorojaus 
operaciją (standard hemorrhoi-
dectomy). Žinoma, kitas chirur
gas gali ir kitaip operuoti. 

Operuojant išeinamosios žar 
nos gleivinė ir hemorojaus 
išsiplėtęs venų mazgas yra prit
virtinami prie ten esančių rau
menų apvalkalo, tuo būdu 
sumažinant hemorojaus kraują 

vimą ir jo išslinkimą lauk. 
Suleidimas priskretinančio 

skysčio (sclerosing agents) į 
poodinį sluogsnį esti paveikus 
tik mažiausiam hemorojui. Toks 
įleidimas gali būti pakartotas. 
Bet raumenų apmirimas (necro-
sis) ir voties (absceso) atsi
radimas esti galimas, jei toks 
vais tas suleidžiamas ne į 
reikiamą vietą. 

Antro-trečio laipsnio 
hemorojų galima aprišti gumi
niais raiščiais , var to jant 
specialų įrankį. Po šitokio 
hemorojaus aprišimo pasitaiko 
kraujavimas, atsiranda skaus
mai, kraujo sukrešė j imas 
venose ir retais atvejais gali 
išsivystyti mirtina komplikacija 
— seprinis (kraujo užkrėtimo) 
šokas. 

Dabar kai kas skelbiasi be 
operacijos gydą hemorojų. Jie 
gydo hemorojus trimis būdais: 
„photocoagulation", „electro-
coagųlation" ir „cryotherapy". 
Jai būna suardomos išsiplėtu
sios venos ir po to atsiradę ran
dai jas pritvirtina prie ten 
esamų audinių. Tačiau ir tie 
hemorojaus gydymo būdai kar
tais iššaukia problemų ir jų 
sėkmingumas įvairuoja. 

Geriau mylią aplinkui, negu 
tiesiai į skylę. Mat patiki
miausias būdas prašalinti he
morojų ir praktiškiausia prie
monė p raša l in t i išorinio 
hemorojaus sukeltų negerumų 
yra tradicinė, senoviška, visų 
priimta hemorojaus operacija, 
bet tik tada, kai visos čia nu
rodytos, pilnai panaudotos prie
monės negelbsti. 

Po šios operacijs esti šie 
negerumai : re ik ia gulėt i 
ligoninėje apie 48 valandas; 
operuojant naudojami anesteti-
niai vaistai; esti skausmai po 
operacijos. 

Po šios operacijos gali atsirasti 
šios komplikacijos: šlapimo susi
laikymas, kraujavimas ir išei
namosios angos susiaurėjimas. 
Tačiau tos komplikacijos yra 
retos, o dažniausiai rezultatai 
esti puikūs. 

Išorinis, tik prieš kelias 
dienas sukrešėjęs hemorojus 
gali būti visiškai išpjautas 
gydytojo ofise ar operacinėje. 
Neišpjovus sukrešėjusio 
hemorojaus, po kiek laiko 
krešuliui dingus, hemorojus vėl 
gali sukrešėti — gali atsirasti 
trombozė. Galima jo ir negydyti. 
O jei po kelių dienų jis pradės 
rodyti simptomus, galima imti 
jį gydyti be operacijos. 

Iš viso to, štai kas atsimintina. 
Nusiskundimus sukeliantis, 
simptomus rodantis hemorojus 
gali būti gydomas paprastais 
būdais: vengiant kietų vidurių 
ir stenginimosi — stenėjimo 
tuštinantis, valgant lietuvišką 
maistą (Lietuvoje niekas kietais 
viduriais nesiskundė), pamasa
žuojant išeinamosios angos 
k raš tus seniems naudojant 
išmatų minkštintoją psyllium, 
sėdimas vonias ir, išeinamosios 
žarnos gleivinės minkštintoją — 
vazeliną (petroleum), po išsituš
tinimo ir nusišluostymo lengvai 
pasitepant angą ir vėl nusišluos-
tant. 

Nevar to t in i laksatyvai . 
kortizoninės ir nuo skausmo 
žvakutės. Visada reikia tuš
tintis, atėjus norui ir tuo pačiu 
laiku kasdien. 

Operacija patartina, kai visos 
pilnai panaudotos priemonės 
nepadeda gydyti simptomus 
rodančio išorinio hemorojaus. 
Mažiems hemorojams gydyti ga
li būti naudojamas priskre-
tinimas (scleretherapy), užri
šimas (ligation) ar sunaikinimas 
(ablative treatment). Nežiūrint 
kai kurių nepatogumų, įprasti
nė hemorojų operacija (tradi-
tional hemorrhoidectomy) yra 
geriausias būdas operuoti hemo
rojų. 

Svarbu gydytojui surašyti me
dicinišką istoriją, susekti kitas 
išeinamosios žarnos ligas, 
suprasti simptomus sukelian
čias negeroves ir pagal reikalą 
gydyti ligos išsiplėtimą. 

Tamsta gydykis kaip nurody
ta, o nesuprasdama ko, klausk 
savo gydytojo. Aišku, turi nerū
kyti, ne?:svaiginti ir darbuotis 
atsakančiai. Taip besielgdama 
galėsi ir be pinigų, kol užsidirbsi 
jų, Amerikoje gyventi pakenčia
mai. 

Dar žodelis Tamstai: nor
maliai mes Lietuvoje tuštino-
mės visai atsitūpdami — taip ir 
k i t i gyviai e lgias i . Tada 
reikiamai įsitempia šalinti 
išmatas lengvinantieji raume
nys. Aukštos sėdynės trukdo 
šitam vyksmui. Todėl patartina 
Tamstai esančiai ant sėdynės, 
pasisversti ant vienos pusės ir 
pamasažuoti su pirštais-kumš-
timi raumenis prie angos tos pat 
pusės. Po to taip elgtis su kita 
puse — tada lengvai iškris kas 
turi iškristi. Nepamirština, kaip 
sakyta, pagelbinė priemonė: po 
išsitušinimo ir nusišluostymo 
patartina su vazelinu truputį 
patepti angos gleivinę ir vėl su 
popierių nušluostyti. Sėkmės! 

„MAILGRAM" 
IŠ VILNIAUS 

Brangus Daktare, mano 48 
metų broliui kasos vėžys su 
metastazėmis kepenyse. Po 
probatorinės laparatomijos 
histologinė diagnoze: carcinoma 

anaplasticum. Pradėta chemo
terapija su Mitomycinu C ir F t o 
ruracilu. Būklė nebloga. Kaip 
gelbėti brolį toliau. Bučiuoju" 
( seka p a v a r d ė ir V i ln iu je 
adresas). 

Tai labai gabaus kraujagyslių 
ch i ru rgo , Alvudo šelpto ir 
Lietuvio sodyboje apgyvendinto, 
jam viešint Chicagoje, žodžiai, į 
kuriuos šta'. koks baisus at
sakymas. Nuo tokios taip toli 
pažengusios Tamstos brolio 
ligos visi pasaulyje žmonės, 
įskai tant popiežius, karal ius, 
prezidentus... kvėpuoja neilgiau 
trijų metų; daugelis daug anks
č iau s u k n i u m b a . T a s p a t s 
ateina ir tamstiškiui , nors jis 
dar neblogai jaučiasi ir Vilniu
je dabar jam yra padedama ge
riausiomis pr iemonėmis , ką 
dabartinė medicina gali . Gyve
nimas yra pilnas šypsnių ir dar 
pilnesnis ašarų. Ruoškis pasta
rosioms. Tokiame stovyje nė mi
lijonieriui Amerikoje geriau 
neglima padėti, kaip tą ką jis 
gauna Vilniuje. 

Suprantamas Tamstos kaip 
gydytojo skausmas, kad negali 
brolio išgelbėti. Tegul Tamstos 
mirštąs brolis būna perspėjimu 
likusiems gyviems alkoholi
kams, nes 709r tokių ten vėžių 
ats iranda dėl girtavimo. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
New Yorkas, N.Y. 

DAILĖS PARODA 

Pagerbiant Lietuvos nepri
klausomybės 73-čiąją sukaktį 
New Yorke yra rengiama lietu
vių dailininkų dailės paroda, 
kurią globoja LB N.Y. apy
garda. Paroda vyks vasario 
9 -10 dienomis K u l t ū r o s 
Židinyje. Parodoje dalyvauti yra 
kviečiami visi lietuviai daili
ninkai. Vyriausias šios parodos 
organizatorius — dail. Paulius 
Jurkus. Su paroda susijusiais 
reikalais jį galima pasiekti 
skambinant į namus (išskyrus 
pirmadienį ir an t rad ien į ) 
718-441-3612. 

Dailės darbai į Kultūros Ži
dinį reikalinga pristatyti va
sario 8 dienos vakare arba 9 
dieną iš ryto. Parodos ati
darymas įvyks vasario 9 d. 
vakare. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS 

Lietuvos nepriklausomybės 
73 metų sukaktis New Yorke 
bus minima vasario 17 d. Minė
jimas bus pradėtas 11 vai. kon-
celebracinėmis Mišiomis su 
vysk. Paulium Baltakiu prieša
kyje. Mišių metu giedos pa
rapijos choras, vadovaujamas 
Gintarės Bukausk ienės . 
Pamaldose su savo vėliavomis 
dalyvaus įvairios organizacijos. 

3 vai. p.p. minėjimas bus 
tęsiamas Kultūros Židinyje. In-
vokaciją sukalbės vysk. P. Bal
takis. Bus žuvusiųjų dėl Lie
tuvos laisvės pagerbimas, kurio 
metu giesmes giedos Apreiš
kimo parapijos choras. Po to 
sveikinimai (jų tarpe ir Lietuvos 
gen. konsulo A. Simučio žodis) 
ir įvairių N.Y. valstijos ir N.Y. 
miesto pareigūnų proklamacijų 
skaitymas. Pagrindinę kalbą 
pasakys garbės konsulas Vaclo
vas Kleiza. 

Meninę dalį atliks sol. Asta 
Krikščiūnaitė iš Vilniaus (jeigu 
jai pavyks atvykti), sol. An
gelė Kiaušaitė, pianistė Francis 
Kovalesky-Kavaliauskaitė, rež. 
aktore Rasa Allan-Kazlienė ir 
akt. Arūnas J. Čiuberkis. Pro
gramai vadovaus Vik. Garbaus-
kaite. 

Minėjimą rengia Ameri-
kos-Lietuvių Taryba N.Y. sky
rius,, NY LB apygarda ir Tau
tos fondas. 

p. palys 

Worcester , Ma. 

ORGANIZUOJAMA 
IŠVYKA Į MUZIKOS 

ŠVENTE 

LŠST Trakų r inkt inė organi
zuoja autobusą, o jei reikės ir 
du, į Lietuvių Muzikos šventę, 
gegužės 15-28 dienomis vyk
siančią Chicagoje. 

Autobusas iš VVorcesterio iš
važiuos gegužės 23 d., ketvirta
dienį, 8 vai. vak. iš Maironio 
Parko, 52 So. Quinsigamond 
Ave., Shrevvsbury, Ma. 

Iš Chicagos į Worcesterį iš
važiuos gegužės 27 dieną, 
p i rmadienį (Kapų puošimo 
šventė) iš ryto ir grįš į Maironio 
Parką vakare. 

Kelionė ir nakvynė asmeniui 
244.00 dol. (po du asmenis kam-
barv). Apsistosime Holiday Inn 
viešbutyje, Cicero, IL. 

Šauliai registruojasi iki kovo 
mėnesio 20 dienos. Visi kiti iki 
balandžio 20 dienos. 

Registracijos mokestis 100 
dol. asmeniui. Mokestį priima 
rinktinės pirmininkas Algirdas 
Zenkus ir r inkt inės sekretorė 
Janina Miliauskienė. Čekius 
r a š y t i N a t i o n a l G u a r d of 
Lithuania ir siųsti Algirdas 
Zenkus, 192 Thompson Rd., 
Webster, Ma. 01570. Arba -
Janina Miliauskas, 54 Coral St., 
Worcester, Ma. 01604. J ie 
su te iks J u m s v i s a s pagei
daujamas informacijas. Šauliai, 
pradėkite registruotis. 

J. M. 

MIRĖ NOBELIO 
LAUREATAS 

Buvęs Illinois universiteto 
profesorius John Bardeen, 83 
m., mirė širdies smūgiu. Jis 
buvo du kar tu laimėjęs Nobelio 
premiją. Buvo lyginamas su 
Alb. Einšteinu. Dirbo Bell labo
ratorijose su grupe, išradusia 
tranzistorius. 

VĖL UŽSIDARĖ 
LIGONINĖ 

Lakeside l igoninė, esant i 
Chicagos kinų kvartale, užsida
ro. Atleidžiama 40 tarnautojų. 

STIPRĖJA CHICAGOS 
BALETAS 

Chicagos baletas iš MacAr-
thur fondo sausio 31 d. gavo 
100,000 dol. paramos ir dabar 
sustiprins savo veiklą. 
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metams lt metų 3 m e n . 
U S A $80 $45 $25 
Kanadoje ic k i tur (U S.A. dol) $90 $50 $30 
U.S.A. savait inis isešt laidai $45 $30 $25 
Kanadoje ir k i tu r išest la ida 
U S A dol.i savai t inis $50 $30 $25 

• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30. šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:30 4:00: šeštadieniais nedirba 

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

Gera knyga, graži kalba gali 
būti naudinga ir padaryti daug 
gero, bet geras pavyzdys viską 
pralenkia. 

Konfucijus 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

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

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

Kab (1-312)735-4477; 
Roz. (708)246-0067; aroa (708)246 6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALY8E - NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Roed 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDvTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

39O0 W. 95 St. T*. (708) 422 0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmo 3 v p p-7 v v antrd 1230-3 v p p 
teia uždarytaa ketvd 1-3 v p p penktd 

ir šeštd 9 v -12 v p p 

6132 S. Keazle Ava. . Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarmą 

Kas neturi charakterio, tas 
nėra žmogus, bet daiktas. 

Chamfori 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Suparior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. —(1-312) 337-1285 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Te l . (1-312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINES LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadžio. Chicago. III. 
Tol. (1-312) 925-2670 

1185 Dunda* Ava. Elgln. III. 601 20 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tol. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. RobarU Rd., Hlckory Hllls IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . H ickcy Hills. 
Tol. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

PI 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71st$t. 

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

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

Tai. (708) 448-1777 

Tol. kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave.. Sutte 324 Ir 

5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 
81 St. ir Kaan Ave.. Justice. IL 

Tol . (1-312) 565-2960 (veikia 24 va i ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W . 9 5 81. 
Oak U w n , I L 60453-2533 

T o l . 708-036-3113 

D R . DANA M . S A L I K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd . 
VVestchester, IL 6 0 1 5 3 

Tel. 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9 12 Penkt 2-7 

Kab tol. (1 312) 585-0348; 
Roz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

42SS W 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9. antr 126. penkt 10-12. 1-6 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe - Vidaus ligų gydytojas 

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

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

Kab t o l . (1-312) 471-3300: 
Roz. (708) 442-8297 

VIDAS J . NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedzie Ave.. 
Chicago, III. 60652 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Conter-

Napervllie Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310. 

Napervllie IL 60563 
Tel. 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wost 63rd Street 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Ar Lietuva turi draugų? 

SĄŽINĖ IR POLITIKA 
KOMUNIZMUI SKAMBA 
LAIDOTUVIŲ VARPAI 

Taigi vėl visu stiprumu išky
la klausimas: ar Lietuva tur i 
draugų? Ne paskirų žmonių 
tarpe, tarp įvairių tautų ir vals
tybių, bet tarp politinį svorį tu
rinčių asmenų, kurie tur i galią 
tar t i paskutinį žodį. Tokios 
mintys kyla, paskaičius apie 
Europos Bendruomenės nuta
rimą Strasbourge, kad jie nu
tarė atidėti pokalbį su Sovietų 
Sąjunga apie ekonominį ir poli
tinį bendradarbiavimą, protes
tuodami dėl sovietų kariuo
menės smurto Lietuvoje ir 
Latvijoje. Taigi Europa už mus, 
nes ten daug mažų valstybėlių, 
kurios supranta mūsų pro
blemas ir kurios ne taip seniai 
pergyveno didelį karą, nustojo 
daug žmonių ir pasitikėjimą di
džiaisiais. 

Didžiųjų va l s tyb ių , ypač 
Amerikos žmonių ta rpe , ran
dame spaudoje ir tokių laiškų, 
k u r p a r e i š k i a m a ir t o k i a 
nuomonė, su lyginant mažų 
tautų norą išlikti savarankiško
mis su kadaise, bekuriant Jung
tines Amerikos Valstybes, susi
dūrimu su kai kurių atskirų 
valstybių pasipriešinimu, suvi
rinant visus tame pačiame puo
de civilinio karo metu. Cituoju 
tada Lincolno pareiškimą 1891 
metais: „Mes turim šį kartą 
galutinai išspręsti klausimą, ar 
laisvoje sistemoje mažuma tur i 
teisę suskaldyti valdžią kada tik 
užsimano". 

Ten pat išreiškiama ir nuo
monė, kad dabar toks susi
skaldymas sumažintų sovietų 
galią, kaip tais laikais būtų su
silpninęs ir Amerikos konfe
deraciją. Jei būtų leista atski
roms respublikoms atsiskirti , 
tokia padėtis dabar t ik gal pri
vestų sovietus prie pilietinio 
karo, kaip įvyko ir pas mus. 
Apie tai atsiliepia ir kitoks 
balsas, turįs skandinavišką pa
vardę , p ro t e s tuodamas dėl 
vartojamo žodžio „ tau ta" , kal
bant apie smurtu prijungtas 
valstybes. Esą nedaug Sovietų 
Sąjungoje yra pasikeitę nuo caro 
laikų, kuriuos ir pats Leninas 
y ra pavad inęs „ t a u t ų 
kalėjimu". 

Joks imperatorius geruoju 
nenusiima blizgančios karūnos. 
Todėl betikslis ir beldimasis į di
džiųjų sąžinę, kada jų veiksmai 
p a r e m t i po l i t i n i a i s , o ne 
humanitariniais motyvais. 

Kodėl taip mylimas Izraelis? 
Juk tai irgi maža valstybėlė, — 
bet didžiulė ir tur t inga tauta , 
turinti atominius ginklus. Visi 
g ražby l i av imai neužs l ėps 
tikrųjų priežasčių, už kurias 
šiandien ten liejamas kraujas, o 
Pabaltijis ginamas tik diploma
t iniais pasisakymais. Todėl 
ieškokime draugų tarp į save 
panašių, t a rp pergyvenusių 
karus ir okupacijas, besikeičiant 
politinei padėčiai, atgavusias 
teisę į nepriklausomybę ir lais
vę. 

Puikiai matome, kas išėjo 
priekin, pripažindami mūsų 

teises — Danija, Norvegija, Len
kija, Nicaragua, Venecuela ir 
panašios nebailios valstybės, — 
ne t au tos , ka ip patogiai 
mėgstama vadinti mažuosius, 
lyg dydis, o ne dvasinės ir bend
rosios žmogaus savybės būtų 
matiklis vertės nustatymui. 
Didieji visais laikais vadovavosi 
savais interesais, juk ne naujie
na Busho skubėjimas taikytis 
su Kinija tuoj po studentijos 
likvidavimo, rėmimas Gorbačio
vo laike Pabaltijo išprievarta
vimo. Taigi tikėtis paramos iš 
šio fronto irgi yra aklas tikėji
mas be pagrindo. Kada sovietai 
praneša, kad rusai tik atsakė 
savo kariuomenės ir juodų 
berečių daliniais į lietuvių ir 
latvių provokacinius šūvius, 
V a k a r a m s buvo žymiai 
patogiau tikėti rusais, negu pa-
baltiečiais, nes rusai yra „im
perija" ir labai reikalinga nau
jame Persų įlankos kare. 

Priešingai sovietų propa
gandai, kad tai, kas vyksta 
Pabaltijy yra karinis pasiprieši
nimas prieš ten vykdomą sovie
tų konstitucijos nepaisymą, 
viskas tėra sovietų pastangos 
išlaikyti sovietų užgrobtus 
kraštus ir visą imperiją, — sako 
savo straipsnyje Jonas Budris, 
buvęs Christian Science Moni-
tor radijo ir spaudos ko
respondentas, dabar gyvenąs 
Vineyard Haven, Mass. Panašią 
nuomonę išreiškia ir kiti žurna
listai bei užsienio politikos 
ekspertai. Daugelio akys dabar 
krypsta į Pabaltijį ne vien dėl 
rusų imperijos subyrėjimo 
baimės, bet dėl Baltijos jūros 
didėjančios reikšmės. Netekus 
vadinamų „Rytų Europos" vals
tybių ir įtakos Lenkijoje, sovie
tams labai parūpo Baltijos jūra 
ir Klaipėdos uos tas , ka ip 
priėj imas pr ie vandenynų 
karine prasme. Tai gerokai pa
aiškina, kodėl Pabaltijo valsty
bių nepr ik lausomybė yra 
visiškai nepriimtina sovietų va
dams. 

Toks galvojimas nebūtinai pa
tinka vokiečiams, ypač kad 
sovietai į tas sritis koncentruoja 
daug savo karinių dalinių. Tą 
jie norėtų daryti ir Skandinavi
joje dėl patogių gamtos sąlygų, 
kaip ir Kaliningrade, nuo kurio 
Sovietus skiria tik Pabaltijo 
kraštai. Todėl, jei šiandien dar 
yra skiriama mažokai dėmesio 
tiems išvedžiojimams, strategai 
jau pradeda pranašauti, kad ta 
Europos dalis darosi nauja pavo
jaus zona Vakarams. 

Todėl Lietuvos draugai gal 
glūdi daug arčiau mūsų, negu 
mes jų dairomės užsieniuose ir 
didelėse tautose. Taip, mes maži 
ir nereikšmingi Amerikos inte
resams, bet, sudarę vieningą 
frontą, galim būti daug svar
besnė užtvara prieš sovietų 
tikslus. Ši mintis tikrai verta 
dažnesnių studijų karinių spe
cialistų planuose, negu iki šiol 
teko užtikti. 

RKV 

Paskutinieji įvykiai Lietuvoje 
ir Latvijoje, atžymėti kraujo 
aukomis, rodė, kad bolševikų 
metodai nei kiek nėra pasikei
tę nuo revoliucijos pradžios. 
Aleksandras Solženicynas, at
vykęs į Ameriką 1975 m., savo 
kalboje pareiškė, kad 1918 m. 
kovo mėn.,praėjus vos 4 mėne
siams nuo revoliucijos pradžios, 
Petrogrado fabrikų darbininkų 
atstovai keikė bolševikus, kad 
juos apgavo, palikdami šalčiui 
ir badui, o patys pabėgo j Mask
vą, įsakydami pavartoti kulko
svaidžius, šaudant į darbi
ninkus, kurie reikalavo, kad jie 
galėtų patys išsirinkti nepri
klausomus fabrikų komitetus. 

Prieš beginklius darbininkus 
partijos įsakymu buvo nukreip
ti ginklai 1921 m. Petrograde, 
tais pačiasi metais — Koline, 
1930 m. buvo šaudoma į strei
kuojančius darbininkus Ivano
ve, 1961 m. — Murane ir Alek
sandrove, net 1962 m., jau Chruš
čiovo laikais — Novočerske. 

Keista, jog Michailas Gor
bačiovas, save pas iske lbęs 
sovietų prezidentu, užsigynė, 
kad jis apie įvykius Lietuvoje 
nieko nežinąs. Jo pasiteisinimas 
primena Senajame Testamente 
minimo Kaino, nužudžiusio 
savo brolį, pasiaiškinimui. Dar 
daugiau, Gorbačiovas apkalti
nęs Lietuvos valdžią, kad ji 
esanti kalta dėl kraujo pralie
jimo. Čia prisimintina pasakė
čia apie vilką, kuris kaltino 
ėriuką, kam jis vandenį užter-
šęs. 

Kreml iaus apgaul ingi 
posūk ia i 

Jei 1940 m. sovietai, nau
dodamiesi sukta politika, į 
Lietuvą įvedė raudonosios armi
jos dalinius, neva ją „apsaugoti", 
pasižadėdami nesikišti į krašto 
vidaus gyvenimą; betgi min. 
pirmininkui A. Merkiui tuojau 
padiktavo naujai sudaromo 
ministerių kabineto na r iu s 
pagal sovietų atstovo Pozdnia-
kovo pateiktą sąrašą, tai dabar 
Kremliaus vadovybė sugalvojo, 
kad reikia tautą „gelbėti", 
įsteigiant Tautos gelbėjimo 
komitetus, jų prieky pastatant 
Maskvai pa lank ius bei iš
tikimus komunistus, kur ių 
daugumą rinkėjai atmetė kaip 
pastur lakus, nes tauta per 
daugelį metų pažino, kas tar
nauja savo kraštui ir kas yra 
svetimųjų samdiniai. 

Tokie komitetai yra pasislėpę 
tarybinės armijos šešėlyje: 
vienas iš inciatorių Latvijoj 

AUGIMO Č E M P I O N A S 

Atrodytų, ką bendro gali turė
ti bambukas su rugiu arba 
kviečiu? Tačiau 50 metrų aukš
čio medis yra art imas jų gimi
naitis. Jo, kaip ir visų varpinių, 
toks pat vaisius — grūdas, tokia 
pati žiedyno struktūra ir stiebas 
— šiaudas, nors tokį šiaudą ne 
bet kokiu kirviu perkirsi. Bet 
tarp daugybės milžinų bambu
kų pasitaiko ir kuklių mažyčių 
krūmelių. 

Būdingiausia didelių bambu
kų ypatybė — jie nepaprastai 
greitai auga ir plečiasi naujuose 

IGNAS MEDŽIUKAS 

minimas A. Rubiks, Lietuvoje 
„ i s t o r i k a s " Jarmalavič ius , 
Burokevičius ir kiti. J ie , pade
dami vidaus reikalų ministeri
jos Maskvoje daiir.ių, vadinamų 
„juodųjų bireėių" („Black 
Berets"). įvykdė nusikaltimus, 
šaudydami į beginklius gyven
tojus, norėdami ir kėsindamiesi 
nuver s t i te isėtas demokra
t in ia i s r inkimais sudarytas 
v y r i a u s y b e s , pake ič ian t 
komunistine diktatūra, kuri per 
50 metų Pabaltijo tautoms 
atnešė tik vergiją, kančias ir 
žudynes. 

Pr i t renk ian t i žinia neseniai 
pasirodė spaudoje, kad M. Gor
bačiovas yra pasiryžęs ateinantį 
pavasarį vykt i į Oslo, Norve
gijoje, ir t e n pasakyti, kaip 
gavęs Taikos premiją laureatas, 
kalbą. Ar t a i ne baisus ciniz
mas? Londone išeinantis dien
raštis „The Independent" sako. 
kad Gorbačiovas nesuabejoja 
me luo t i , j e i g u jam atrodo 
naudinga. Ilgai jis neigė Molo-
tovo-Ribbentropo paktą. Turėjo 
praeiti penkeri metai, kol j is 
pagaliau pripažino, kad toks 
p a k t a s , b u v o , pagal kur į , 
H i t l e r iu i sut ikus, S ta l inas 
okupavo Pabaltijo valstybes. 
Bet nežiūrint te. jis užsispyru
siai t v i r t i na , kad Lietuvos 
gyventojai 1940 m. balsavo už 
atstovus (99.14^ iš 97% daly
vavusių rinkimuose), kurie 
paprašė Staliną, kad Lietuva 
būtų priimta į Sovietų Sąjungą. 

Nors Gorbačiovas ir pasmerkė 
Stal ino ve iksmus , bet jo 
padarytų nusikaltimų neapgaili 
ir neatitaiso. Taigi šiuo atveju 
jis yra Stalino nusikaltimų 
bendrininkas. Žinoma, tikriau
siai Gorbačiovas savo melą pa
teisina pragmatiškais išskaičia
vimais, norėdamas įsiteikti kie
tosios linijos aparačikams. Bet 
melagystė kenkia jo vardui, ir 
todėl jis ne tur i autori teto 
Sovietų Sąjungos žmonėse. Jis 
nedrįso statyti savo kandida
tūros, kad žmonės jį išrinktų 
prezidentu, nes nesitikėjo gauti 
demokratiniuose rinkimuose 
reikiamo skaičiaus balsų. Jis 
pats pasiėmė prezidento titulą. 
Kai jam buvo suteikta Nobelio 
premija, sovietų žmonės ne 
tik nesidžiaugė, bet viešai 
pasipiktino, nes jos nevertas. 

M. Gorbačiovas pasiryžęs iš
saugoti imperiją, prievar
taudamas respublikas pasi
rašyti naują federacijos sutartį. 
Bet kaip žinome, federacija yra 
atskirų valstybių sąjunga, 
sudaryta iš dviejų ar daugiau 
valstybių ar kraštų laisvu susi
tarimu. Tokioje sutartyje lais
vės elementas turi būti pagrin
dinis dalykas. Kai Gorbačiovas 
naudoja smurtą ir prievartą, tai 
kokia sutartis neturi jokių 
teisinių pagrindų ir yra negalio
janti. 

Solženicynas apie Sovietų 
imperiją 

A. Solženicynas sako. kad 
Sovietų Sąjunga turi atsisakyti 

imperializmo. Jis pastebi, kad 
visa komunistinė era Sovietų 
Sąjungoje yra baisi. Gorbačio
vas vis dar mėgina išgelbėti 
Lenino reputaciją kaip pasku
tinę komunizmo išlikimo viltį. 
Ne be reikalo Lietuvoje sovietų 
tankai saugoja jo statulas. Kai 
bus nugriautas stabas, į ką gi jie 
tada melsis! 

A. Solženicynas dar kartą 
primena, kad reikia baigti šią 
neteisingą kolonialinę imperiją. 
Sovietų Sąjunga tu r i bū t i 
išsklaidyta ir slavų t au tos 
prikeltos; Respublikos, įeinan
čios į Sovietų Sąjungos sudėtį, 
kur ios nori gyvent i sa
varankiškai, gali tuojau pat 
savo nusistatymą deklaruoti. 
Toliau jis sako, jog istoriškai yra 
pagrįsta, kad Pabaltijo tautoms 
būtų leista atsiskirti, taip pat ir 
centrinės Azijos respublikoms, 
kurios nori eiti savarankišku 
keliu. „Laidotuvių varpai skam
ba komunizmui... mums gresia 
pavojus būti sunaikintiems nuo 
jo griuvėsių, dar nepasiekus 
laisvės" — įspėja Solženicynas. 
J i s pa smerk i a k o m u n i s t ų 
vadus, pradedant Leninu, iki 
šių dienų, kurie, sudarę klikas, 
valdo tautas, užgrobę valdžią ir 
įvedę diktatūrą. Sovietinių 
tautų ateitį Solženicynas mato 
demokrat i joje ir l a i svame 
ekonominiame gyvenime. 

Nepa t ik imas są jungin inkas 

Kai praėjusiais metais Gor
bačiovas lankėsi Amerikoje, jis 
buvo sutiktas su didžiausiu 
triumfu kaip Romos Cezaris, 
grįžęs po perga lės . K i l u s 
konfliktui su Iraku, JAV pre
zidentas G. Bushas tikėjosi jo 
asmenyje t u r ė s i ą s s t i p r ų 

sąjungininką. Kad ir išpildė jo 
visus norus, bet be žodinio pri
tarimo daugiau nieko nelai
mėjo, nors ir labai stengėsi, kad 
jis a k t y v i a u p a s i r e i k š t ų 
Amerikos sąjungininkų pusėje. 
Kad Gorbačiovo draugystė G. 
Bushui yra nenuoširdi, tai rodo 
faktai: užuot sunaikinę ar pri
taikę tankus krašto gerovės 
kėlimui, kaip buvo susitarta, 
sovietai juos išgbeno ir paslėpė 
už Uralo kalnų, kad reikalui 
esant, vėl galėtų panaudoti. 
Neseniai Gorbačiovas įspėjo 
Ameriką, kad ji , gilindama kon
fliktą, neparodydama santū
rumo, karo gaisrą gali išplėsti. 
Ypačiai Gorbač iovas JAV 
tspėjo dėl masinio bombar
davimo Irake, atkreipdamas 
dėmesį dėl nekar inių taikinių 
bombardav imo ir neka l tų 
civilių žudymo. Maršalas S. F. 
Akromejevas, Gorbačiovo ka
r in is p a t a r ė j a s , k a l t i n o 
Ameriką, kad jos vadovybė 
nepanaudojo visų galimybių iš
sprendžiant šį konfliktą tai
kingu keliu. Nereikia užmiršti, 
kad sovietų instruktoriai teikia 
reikalingas techniškas žinias, 
aptarnaudami karinę Irako sis
temą, kuri nukre ip ta prieš 
gyvybes amerikiečių ir jų sąjun
gininkų. Visa tai rodo, kad Gor
bačiovas t raukiasi nuo pažadų, 
anksčiau duotų prezidentui 
Bushui. Beje, Sovietų Sąjunga 
siūlosi būti tarpininke, atėjus 
pasitarimų laikui t a rp Irako ir 
Amerikos bei jos sąjungininkų. 

Paskutiniuoju metu sovietai 
už pritarimą, kad ir žodinį, kare 
su Iraku, reikalauja, kad jiems 
būtų leista laisvai tvarkytis 
Pabaltijo respublikose, nors 
visas p a s a u l i s j ų smur to 
veiksmus Lietuvoje ir Latvijoje 
pasmerkė. Nesinorėtų tikėti, 
kad prezidentas G. Bushas, net 
ir tokiu kritišku momentu, pasi
duotų Gorbačiovo spaudimui, 
ka ip k a d a i s e prez . F . D. 
Rooseveltas buvo Stalino apke
rėtas, dėl ko milijonai ne
teko gyvybių, tapdami žiauraus 
tirono aukomis. 

Po koncerto Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. Iš kairės: Robertas Balzekas. Julijona Daraškaitė 
ir pianistai Sonata ir Rokas Zubovai. 

28 MIL. CHICAGOS 
SUSISIEKIMUI 

Merui Daley pavyko iš JAV 
Transportacijos sekretoriaus iš
prašyti 28.9 mil. dolerių Chica-
gos susisiekimui. Numatyta 
daug pagerinimų. 

TRYS S Ū N Ū S KARE 

Pietiniame priemiesty gyve
nančios A n d e l e n e ir Idell 
Hamilton šeimos trys sūnūs yra 
kare Persų įlankoje, o ketvirtas 
— Vokiet i joje s tovinčiose 
įgulose. 

plotuose. Vietname per naktį jie 
užgauga du metrus. 

Apie bambuką sudėta daugy
bė legendų. Pasakojama, kad 
vienas medžiotojas visą dieną 
nesėkmingai vaikščiojo po bam-
bukyną, labai nusikamavo, ir, 
atsigulęs ant žemės, užmigo. Jį 
pažadino baisus riaumojimas. 
Pramerkęs akis, medžiotojas pa
matė didžiulį tigrą. Griebėsi 
šautuvo, bet jį, nerūpestingai 
šalia numestą, buvo keletą 
metrų iškėlęs jaunas bambukas. 

Bambukas gyvena iki 100 
metų, bet auga tik 30-40 dienų, 
per tą laiką išsitiesdamas visu 
ūgiu. 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 
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— Aš nepykau, bet man nebuvo malonu 
— Dar sykį maldauju atleidimo! Karas jau per 

daug atbukino mano jausmus ir aš papratau viską 
gauti prie mažiausios užgaidos. Gražios motery- man 
ne naujiena, bet jūs mane privertėte pagalvoti ir apie 
savo paties vertę. Juk mes būsime draugai, ar ne? 

— Be abejonės. 
— Mielai kviesčiau vakarienei, bet... 
— Mano motina kasdien manęs laukia su vaka

riene, mes valgome namie. 
— Jūs gyvenate su motina? 
— Taip, tik mes išlikome drauge po visu karo 

nelaimių. 
— Galiu jus aplankyti po vakarienės? 
— Būsiu namuose, mielai kviečiu kavai. Kambarys 

numeris dvyliktas, antrame aukšte. 
— Tad iki pasimatymo. 
Šį vakarą Jūratė grįžo namo su giedria - psena 

lūpose. Dingęs buvo pereitų dienų nerviškumas, 
pasaulis neatrodė toks pilnas piktų ir neišvengiamų 
pavojų. Visi gi esame tik žmonės su visomis 
silpnybėmis, bet taip pat ir su daugybe geru bruožų, 
visiškai nesvarbu, kur mes esame gimę ir kokia yra 
mūsų veido spalva, mes esame tik žmones, tik vieniši, 
maži žmogiukai! — galvojo ji eidama ir žingsniai buvo 
pilni gyvybės. 

Varkalienės senukas gėrėjau antrą puodeh. kai į 

duris pasigirdo lengvas beldimas. Danutė buvo arčiau
sia, tai ji ir pašoko atidaryti. Valandėlę buvo tylu, bet 
Jūra greit atsigavo ir pristatė daktarą Rameur savo 
šeimos rateliui. Šis atrodė kiek sumišęs, visa aplinka 
jam buvo labai netikėta, kito kariškio buvimas, bet la
biausiai, kaip tuoj paaiškėjo, svetima kalba. 

— Kaip jūs čia tarpusavyje kalbatės? — klausė 
nepaprastai nustebęs. 

— Mes tunme atsiprašyti, bet mama nemoka pran
cūzų kalbos. 

— Jūs esate ne vokiečiai? 
Dabar nustebę išsiplėtė Jūros ir Danutės akys. 
— Jūs šito nežinojote? 
— Iš kur? Juk niekad nesame apie tai kalbėję, o 

Marie man nieko apie jus nepasakojo. Tad kas jūs 
esate? 

— Lietuvaitės, pabėgėlės, karo audros atneštos į 
šitą slėnį. Bet apie tai aš kada nors vėliau jums 
papasakosiu, dabar prašome prie kavos. 

Lankytojo pavardę ir profesiją rusas jau spėjo 
išaiškinti Varkalienei, kuriai šis vizitas buvo labai 
maloni staigmena. Paskutiniu laiku Jūra buvo sunkiai 
sugyvenama, aštri savo pastabose, t rumpa at
sakymuose. Motina juto, kad nepasitenkinimo priežas
tis buvo vienatvė ir neturėjimas draugo, o tačiau 
nemokėjo jai padėti. Jos gyveno skirtinguose pasauliuo
se ir instinktyviai vengė viena kitos problemų, nes tie 
patys dalykai joms niekad vienodai neatrodė. Dabar, 
tačiau, buvo prieitas liepto galas. Jūrai reikėjo kuo nors 
domėtis, ko nors laukti. Gražus ir mandagus daktaras 
buvo tarsi atsakymas į visus jos rūpesčius, tik ji ste
bėjosi, kad Jūra apie jį namuose niekad nebuvo 
užsiminusi. 

Porą sykių Rameur akys užkliuvo už Danutės veido 
ir Jūratė pirmą kartą ėmė bijoti savo draugės grožio. 
O dabar pasikalbėjimas kaip tyčia pakrypo į muzikos 
sritį, kur Dana visad atsigaudavo, akys suliepsnodavo 
nauja ugnimi ir jos nebuvo galima sustabdyti. Ir tikrai, 
ji jau gyvai leidosi įtraukiama į ginčą dėl moderniškų 
simfonijų. Tuo pačiu ryškėjo ir Rameur gilus muzikos 
pasaulio pažinimas, jo meilė menui. Čia neišvengiamai 
jam buvo išaiškintas ir tas faktas, kad Danutė rengėsi 
būti operos dainininke ir t ik karas sutrukdė jos rim
tas ir daug žadančias studijas Rameur entuziazmui 
nebuvo galo. j is maldavo progos greitu laiku ją išgirs
ti ir pažadėjo sudaryti tam t inkamas sąlygas. 

Tuo laiku užėjo Alfa, kava buvo baigta ir nutar ta 
išeiti pasivaikščioti. Po vakarykščio lietaus oras buvo 
vėl skaidrus, o vakarai tame žavingame Vorarlbergo 
slėnyje virpėjo spalvų mistiškumu, ramybe ir iš toli 
atskrendančiais bažnytėlių varpų aidais. Alfa savaime 
prilipo prie Danutes šono, senieji atsiliko toliau, tad 
Rameur išdykaujančiai pasiūlė Jūra te i savo ranką. Ši 
stengėsi išlaikyti juokaujantį toną, bet truputėlis ironi
jos vis vien prasiveržė pro neatsargius, pavydžius 
žodžius: 

— Atrodote visiškai kritęs mūsų žvaigždei po kojų, 
daktare! 

Rameur atidžiai pažvelgė į jos veidą. 

— Retai graži moteris, su tuo reikia sutikti, bet... 
— Bet? 
— Šitos rūšies grožis man kelia pasigėrėjimą, es

tetinį džiaugsmą, kai tuo tarpu jūsų grožį aš noriu 
turėti! 

(Bus daugiau) 

\ 
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NEW JERSEY 
GUBERNATORIUS 

PAS PABALTIEČIUS 
JULIUS VEBLAITIS 

Gerai žinome, kad pasaulio 
dėmesys šiuo metu yra sukaup
tas į Irako bei Amerikos ir jos 
sąjungininkų karo veiksmus. 
Visos žinių tarnybos dieną ir 
naktį be perstojo perduoda 
įvykių eigą Persų įlankoj. 
Tačiau šalia Irako vyksta taipgi 
dramatiški įvykiai Lietuvoj ir 
Latvijoj. Sovietinių smogikų 
nužudytų penkiolikos lietuvių 
Vilniuje ir penkių latvių Rygo
je kraujas daug kur pasaulyje 
sukėlė pasibjaurėjimo bangą. 
Vakarų pasaulis pagaliau pra
regėjo ir išvydo tikrąjį Gorbačio
vą be kaukes. Didžiojoj spaudoj 
vėl pas ipylė s t ra ipsnių , 
komentarų ir vedamųjų srau
tas. Naudodami terorą Krem
liaus viešpačiai kuo ilgiau ban
do i š la iky t i savo bankru
tuojančią ir griūvančią imperiją. 

Matyt, kad pastarųjų savaičių 
tragiški įvykiai Pabaltijo šalyse 
paveikė ir daugelį Amerikos 
pol i t ikų, pa r l amen ta rų ir 
aplamai plačiąją visuomenę. 
Net mūsų vyriausia galva New 
Jersey gubernatorius Jim Florio 
pats pareiškė norą susitikti su 
čia gyvenančiais lietuviais, lat
viais ir estais. Paprastai mes 
važiuojame į jo būstinę Tren-
tone. Tačiau šį kartą įvyko at
virkščiai. Tai yra bene pirmas 
toks atsitikimas. Paskubomis 
buvo sudaryta ad hoc grupe 
žmonių, kurie greit susirišo su 
lietuvių, latvių ir estų visuome
nininkais. 

Antradieny, sausio 22 d., prieš 
ketvirtą valandą policijos ir sau
gumo darbuotojai užėmė savo 
pozicijas prie Davis Ave Nr. 6 
Kearny. kur yra įsikūręs lietu
vių katalikų kultūros centras. 
Greitai salėn įžengė gubernato
rius Jim Florio. Be jo dar 
dalyvavo Kearny meras, vals
tijos sekretorė bei kiti parei
gūnai. Turbūt vienas iš svar
biausių dalyvių buvo iš Lietuvos 
atvykęs dr. Linas Kučinskas. 
Lietuvos užsienio reikalų minis
ter i jos direktor ius . Kaip 
paprastai spaudos koresponden
tai ir fotografai tuoj pradėjo savo 
aparatais blykčioti iš įvairių po
zicijų. Ir jų buvo nemažai. 

Programą koordinavo ir jai 
sumaniai bei dalykiškai vado
vavo Loreta Stukienė. Ji yra 
Americans for an Independent 
Lithuania prezidente. Pasvei
kinusi gubernatorių bei kitus 
garbes dalyvius, ji atpasakojo 
tragišką paskutiniųjų savaičių 
Lietuvos įvykių raida ir kreipėsi 
į guberna tor ių , kad jis 
konkrečiais darbais šiuo kri
tišku momentu ateitų Lietuvai 
i pagalba. Specifiškai Loreta 
Stukienė p^aše. kad jis parašytų 
savo vardu laišką prez. George 
Bush ir kad įtaigotų senato na
rius padėti Lietuvai. Kadangi 
Nevv Jersey valstijoj yra gana 
daug vaistu pramonės gamyklų, 
ta: buvo išreikštas noras, kad 
guberna tor ius parašytu 
rekomendacini vaistų bendro
vėm, laišką, kuris suteiktu 
realia galimybę gauti vaistu 
Lietuvos ligoninėms. 

Po Loretos Stukienės kalbėjo 
latvių jaunimo sąjungos atsto
vas Juris Blodnieks. Jis pa
brėžė, kad sovietai terorizuoja 
Pabaltijo tautas, pasinaudo
dami karo veiksmu dėmesiu 
Irake ir Persų įlankoje. Nežiū
rint viso to Jungtines Amerikos 
Valstijos kaip tik dabar turi 
parodyti pasauliui ryžtingą 
mostą ir suteikti Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai moralini bei poli
tini pripažinimą. 

Juhan Simonson kalbėjo estų 
va rdu . J i s y ra t au tyb ių 
ryšiu direktorius New Jersey 

gubernatoriaus įstaigoje. Tai 
žmogus su dideliu patyrimu, jau 
daugelį metų dirbęs pabaltiečių 
naudai. Kalbėjo jis ryžtingai. 
Estai esą labai susirūpinę, kad 
tai. kas įvyko Vilniuje ir Rygo
je, gali būti tęsiama ir Taline. 
..JAV tvirti ir vieši pasisakymai 
už Pabaltijo kraštų laisvę yra 
reikalingi šiandien, nes rytoj 
gali būti per vėlu", kalbėjo jis. 

Susirinkime su gubernato
riumi dalyvavo žurnalistė iš 
Lietuvos Jūrate Stalionytė ir dr. 
Linas Kučinskas. Jis yra Lietu
vos užsienio reikalų ministerijos 
konsularinio skyriaus direkto
rius. Pakviestas žodžiui jis 
klausytojus nustebino prabilda
mas į visus angliškai ir nesi
naudojo net vertėju nei užrašais. 
Kalbėjojis tikrai įdomiai ir pa
t raukl ia i , paryškindamas 
momentus kokiose baisiose 
okupacinėse sąlygose yra pasi
ryžęs išlikti gyvas demokratiš
kai išrinktas Lietuvos parla
mentas. Sakė. kad šiuo metu 
yra 300 tvirtų savanorių, kurie 
dieną ir naktį bet kokiom 
priemonėm yra pasiryžę ginti 
parlamento rūmus nuo sovie
tinių smogikų užpuolimų. Sava
noriai dirba iš pasiaukojimo ir 
yra apsisprendę, reikalui, esant, 
paaukoti ir savo gyvybes. Dr. 
Kučinskas prašė, kad visi pa
baltiečių kilmės amerikiečiai 
bei kiti šio krašto gyventojai 
nuolat savo laiškais be atvangos 
kreiptųsi į prez. G. Bush ir 
senato bei atstovų rūmų narius, 
nuolat primindami tragišką Pa
baltijo kraštų padėtį ir kad 
nurodytų sovietinių okupantų 
vykdomas žudynes ir kitas pik
tadarybes. Jis sakė. kad viešai 
padaryti Amerikos pareiškimai 
ir jos spaudoje pasirodę 
aprašymai gąsdina Kremlių, o 
to jis šiuo metu labiausiai bijo. 
nes žino, kad gali prarasti dau
gelio Vakarų valstybių pažadė
tą ekonominę pagalbą. Taigi 
nesiliaukime rašę į VVashing-
tonąl 

Savo kalboje gubernatorius 
Jim Florio pažadėjo parašyti 
prez. Bush laišką ir taipgi kreip
tis į mūsų parlamentarus, kad 
jie spaustų Kremlių ir kad su
stabdytų visus smurto veiksmus 
Pabaltijo šalyse. Jis taipgi darys 
žygių, kad Nevv Jersey esančios 
gausios vaistų pramonės 
bendrovės paaukotų vaistu ir 
medicinos įrankių sumuštiems 
Lietuvos gynėjams. Pagal Vil
niaus radijo pranešimą šiuo 
metu ligoninėse yra gydomi 509 
asmenys, kurie sovietų buvo 
sužaloti sausio 13 dienos anks
ti rytą. gindami Lietuvos laisvę. 

CLASSIFIED GUIDE 

New Jersey gubernatorius kalba pabaltieciams I 
Stukienė. latvis J. Blodnieks, iš Lietuvos dr. Lina 

š kairės: gubernatorius Jim Florio. Loreta 
- Kučinskas ir estas J. Simonson. 

Nuotr. Stan Valatkos 

Gubernatorius taipgi pažadėjo 
daryti žygius, kad būtų su
stabdyta Amerikos ekonominė 
pagalba Sovietams. Pasak jo, 
Paba' ê kova eina 
del tei būti laisviems ir 
nepriklausomiems, taigi tas 
reikalas liečia ir visus geros 
valios Nevv Jersey gyventojus. 

Loreta Stukienė padėkojo vi
siems kalbėtojams ir dalyviams 
už gausų atsilankymą. Paga
liau, žvelgdama gubernatoriui į 
akis, ji dar pridūrė, kad mes 
dabar žiūrėsim, kaip tie pažadai 
bus įvykdyti. Už šį sakinį visi 
klausytojai jai nuoširdžiai pri
tarė. Programa užtruko vieną 
valandą, nors buvo pasakyta, 
kad gubernatorius galėsiąs pa
būti tik 30 minučių. Šis p ma
tymas, kaip niekad, amen kiečių 
spaudf - u.-ilauke plataus 
atgarsio. 

Išvykus latviams ir estams, 
lietuviai dar pasiliko, nes abu 
svečiai iš Lietuvos padarė 
papildomus pranešimus. Žur
nalistė Stalionytė pabrėžė, kad 
po nepriklausomybės pa
skelbimo kovo 11 d. Maskva 
buvusi visai pasimetusi ir dva
sioje pritrenkta. Esą, jei Baltieji 
rūmai būtų tuoj pripažinę Lietu
vos vyriausybę, tai rusai būtų 
pasitraukę, nes pats Gorbačio
vo vyriausias patarėjas Jakov
levas buvo pareiškęs, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija buvo 
Hitlerio-Stalino suokalbio 
aukos. 

Dr. Linas Kučinskas vis pa
brėžė, kad yra labai svarbu vi
sais būdais nuolatos priminti 
Amerikos valdžios žmonėms 
sunkią Lietuvos būklę. Rei
kia įtraukti kuo daugiau žmo
nių ir kuo plačiau supažindinti 
amerikiečius su sunkia Lietu
vos padėtimi. Tokių galimybių 
yra. tik reikia noro. Pvz. vienas 
t au t i e t i s , Algis Sruoginis , 
atsinešė visą pluošta literatūros 
apie padėtį Lietuvoje į vietinę 
bažnyčią Norvvood. N.J. Prieš 
pamaldas jis paprašė klebono, 
kad per pamokslą paminėtų 
Lietuvos tragediją ir kad leistų 
dalinti lapelius prie bažnyčios. 

Klebonas mielai sutikęs ir per 
visus pamokslus raginęs tikin
čiuosius nepamiršti Lietuvos. 
Taip buvo pasiekti šimtai gal 
tūkstančiai žmonių. Sruoginiai 
yra vienintelė lietuvių šeima to
je apylinkėje. 

Toliau sekė klausimai. Kodėl 
buvusi premjerė K. Prunskienė 
pasitraukė iš Lietuvos? Dr. Ku
činskas mano, kad ji tai padarė 
dėl kai kurių lietuvių spaudimo 
ir tarp nuomonių skirtumo po 
pokalbių su Gorbačiovu ir su 
Lietuvos vyriausybės nariais. 
Tačiau ji esanti gili patriotė ir 
niekad nedarytų to, kas kenktų 
Lietuvai. Kas atsitiko su į jos 
vietą paskirtu Albertu Šimėnu? 
T:ses ryfj( . -įinėjedėl 
nervinio sukre. \lgirdas 
Brazauskas dabar vadovauja 
Lie tuvos darbo par t i ja i . 
Komunistų par. i. e "ardas buvo 
pakeistas į Darbo partiją. Bra

zauskas labai norįs padėti 
Lietuvai tapti visai nepriklau
soma valstybe. Tačiau jo būdas 
esąs toks, kad jis bando su visais 
gražiai sugyventi, o tai , kaip 
žinome, yra neįmanoma, ypač 
su okupantais 

Dr. Linas Kučinskas mielai 
atsakinėjo į jam pateiktus klau-
s imus . Anksč iau j is buvo 
Vilniaus universiteto profeso
r ius ir čia pasirodė kaip tikrai 
šviesaus mąstymo žmogus. 
Kurj laiką jis skaitė paskaitas 
Yale universitete kaip vizi
tuojantis profesorius. Aplamai 
šis susitikimas buvo vienas iš 
įdomiausių, kurį Nevv Jersy 
lietuviai yra patyrę. Kad gu
bernatorius pas mus atvyko, tai 
padėka dalinai priklauso dr. 
Jokūbai ir Loretai Stukams. 
Kad Jūratė Stalionytė ir dr. Ku
činskas čia dalyvavo, padėka 
priklauso Algiui Sruoginiui. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Melrose Park, 111. 

PAMALDOS UŽ ŽUVUSIUS 

Sausio 26 d. Melrose Parko 
lietuviškųjų organizacijų va
dovaujančių sluoksnių pastan
gomis buvo paminėtas ..Kruvi
nasis sekmadienis" Vilniuje, 
kada okupantų parašiutininkai 
su tankais puolė beginklius 
gyventojus, pa l ikdami 14 
užmuštų ir daugybę sužeistų. 
Tą skaudžią tragediją paminėti 
ir pasimelsti už kritusių aukų 
sielas suplaukė iš a r t i ir 
tolimesnių apylinkių gana gau
sus būrys tautiečių į Mel 
Parko Sacred Heart parapijos 
bažnyčią. 

Už nekaltai žuvusių sielas šv. 
Mišias atnašavo parapijos kle
bonas kun. C. F. Militello. kurs 
nėra lietuviu kilmės, bet ar
timai palaiko glaudžius ryšius 
su vietiniais lietuviais para-
piečiais. Jis yra gerai susi

pažinęs su Lietuva ir dabarti
nėmis jos problemomis. Savo 
nuoširdumu parodo supratimą 
šiandieniniuose mūsų rūpes
čiuose dėl tėvynės vargų. 

Prie atoriaus šalia juodu 
kaspinu pridengtos trispalvės 
kun. C. F. Militello pasakė jaut
rų pamokslą, paminėdamas 
nekaltai žuvusius, giliai atjaus-
damas mūsų tėvynės nešamus 
va rgus ir paprašė j u n g t i s 
maldomis prie Viešpaties, kad 
j is mūsų maldų išklausytų, kad 
Lietuvai nušvistų laisvė ir taika 
užviešpatautų žmonijoje. 

Už gražias mintis J. Rugelis 
visų vardu išreiškė klebonui 
nuoširdžią padėką, o susi
rinkusius prašė melstis, kad 
Aukščiausias palengvintų mūsų 
tėvynės kančias ir sutrumpintu 
jos Golgotos kelią. 

Po to Onute Rakauskienė iš
vardino žuvusiųjų pavardes, jų 
amžių ir aplinkybes, kokiose jie 
žuvo. Buvo jautrus momentas, 
ne vieno akyse ašaros sužibėjo. 

Rimties ir susikaupimo valan
dėlė visus mintimis nunešė į 
tėvynę Lietuvą prie tų. kurie 
amžinai užmerkė akis savo 
troškimo — tėvynės laisvės neiš
vydo Tebūna jiems lengva ta 
Lietuvos žemelė, kuri amžinai 
juos priglaudė. 

Baigiantis pamaldoms, bažny
čioje liūdnai nuskambėjo „Mari
ja. Marija..." ir susirinkusieji 
palengva skirstėsi, nešdamiesi 
savo širdyse neišdilstančią jiems 
pagarbą. 

J. I-as 

New Jersey gubernatorius su pabaltiečiais Is kaires: kalba gubfrn Jim Florio. Loreta Stukienė, 
Kerny meras, dr Linas Kučinskas, žurn Jūratė Stalionytė. latvis J Blodnieks, estas J Simon
son ir klebonas msgr D Pocus. 

Nuotr E. A. Ditėno 

Istorija mūsų nemoko jokios 
kitos tiesos sų tokiu tikrumu, 
kaip ši: civilinė laisvė negali 
būti be pavojaus ilgai atskirta 
nuo religinės laisvės; tokiu atve
ju ilgainiui jos abidvi žūna. Kur 
tik yra religinė laisvė, ten 
anksčiau ar vėliau ji atneš ir 
politinę laisvę. 

J. Story 

3EAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 

3 MLS KOMPIUTERIŲ 
pagava ga.te PIRKTI a- PARDUOTI 
NAMĄ mieste i: p i -e^esči jose Sąž>-
n'nga. patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
B E L . BACE P E A ^ O H S 

INCOME TAX - INSURANCE 
•^29 S ' " . .' : 

778-2233 

[ 3 MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
VIME. Veltui ĮKAINAVIMAS, 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambinti: 312-778-3971 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui' 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuens 
Perkame-parcuodame ir mažas ir di
deles nuosavybes 
Vietine jstaiga 

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

i iptuviams žinomas ir patikimas vardas 

[B *ws 
ŠIMAIT IS REALTY 

Viktoras Š imai t is ,Real tor 
Nuosavybių pardavmas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 4?6-7878 

FOR SALE 

u$ 
Auksiniai 14 karatų vyr/mot, žiedai su 
VYTIM — puiki dovana ir šeimos tu^as 
lietuvi,; kilmes žmonėms' $475. Susi
tarus, žiedo dydis pr i ta ikomas 
indivio 'aliai 

TRAOITIONS 
P.O. Box 152 

Worth, IL 60482 
24 vai. 

708-974-1782 
Sav. Ed. Lapinskas 

Lietuvoje parduodami automobil iai : 
Lada 2106 — $4.200. Lada 2107 -
$4.300. Lada 2108 — $4.300 Lada 
2109 — $4.500 Automobiliai nauji su 
garantija P' s atome dolerius Lietuvo
je Jūsų giminėms už dešimtą procer- . 
Keičiame aukštu santykiu dolerius j 
rublius, vienas doleris prie dvidešimt 
rublių Atsiskaitymas tik po paslaugų 
suteikimo Skambinti: (708) 430-0030 

For sale by bui lder 
Nevv home. Lemont area. 

Call for details. 
tel 708 -563-0065 

FOR RENT 

Išnuomojamas 4 kamb. butas 
Bridgeport apyl Naujai išremontuotas. 
arti krautuvių ir autobusų. Suaugu
siems, be gyvuliukų S220 Į mėn Kal
bėkite lietuviškai 

Tel. 312-523-5433 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10° 'b—20%—30% pig iau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automob'lio 
•>as mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 9 5 t h Stret 

Tel . — GA 4 -8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chic-;gos miesto leidimą Dirou ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai 

312-77'J-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS <» 

\ -4 

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRUI AUKOJO: 

1,200 dol. — dr. T. ir D. Quinn: po 1,000 dol. — O. Siliūnas, 
J. Diminskis. A. ir O. Garūnai. R. Dičius, P. ir G. Juodikiai, 
I. ir B. Navickai: 600 dol. — L. ir T. Pullinen; po 400 dol. 
— dr. I. Labanauskas, V. ir A. Stropai; po 250 dol. — dr 
V. ir L. Grybauskai. D. Lapkus. V. ir A. Šauliai; po 200 dol. 
— V. ir V. Damušiai. M. ir R. Kasniūnai. S. ir M. Tamulioniai; 
po 100 dol. — East St., Louis Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė. J. ir G. Leskauskai, V. Pikelis. S. Vaišvila, 
K. ir K. Bružai, K. ir A. Riškai, L. ir T. Petroliūnai. po 50 dol. 
— B. Andriukaitis V. ir M. Raišiai, A. Tamulis, dr. A. Laucius, 
K. ir D. Ječiai. 

Pasaulio Lietuvių Centro taryba ir valdyba nuoširdžiai 
dėkoja už aukas, kurios bus skirtos Centro pirkimo paskolos 
išmokėjimui ir išlaikymui. Kviečiame visus aukomis arba dar
bu prisidėti prie šio svarbaus lietuvybės židinio išsaugojimo. 

JUOZO URBŠIO 
Atsiminimai 

redaguoti Pilypo Naručio, išleisti Tautos fondo su autoriaus 
nuotrauka, kai jis buvo nepriklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris ir dabartinio. grjžusio iš ilgų metų kalinimo 
Sibire. Tai atsiminimai iš jo veiklos užsienio reikalų ministeri
joje, santykių su nacių Vokietija ir Maskvos komunistine 
vyriausybe, kuri ultimatumu po ultimatumo okupavo Lietuvą 
ir visas Pabaltijo valstybes Knyga gražiai išleista. 164 psl. 
Kama su persiuntimu 9 dol. Illinois gyventojai dar prideda 
64 centus valstijos mokesčio Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS 
4545 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

/ r 
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DŽIAUGSMAS IR 
VARGAS ŠV. 
KAZIMIERO 

KOLEGIJOJE 
VYTAUTAS VOLERTAS 

Verdančio puodo paviršiun vis 
atkyla ir atkyla įvairios įmai-
šos. Einąs gyvenimas atverčia ir 
atverčia gausybe reikalų. Kovo
jame su šiais reikalais, kartais 
ne t įs ivaizduojame, kad 
laimėjome, bet tai vien gražus 
troškimas — vėl nauji atsiranda, 
vėl seni reikalauja remonto. 

Šįmet mūsų puodas šokinėja 
ir šnypščia. Beveik kasdien iš 
Lietuvos a tp l auk i a didelės 
žinios, anksčiau ir malonios, 
dabar vien tragiškos. Visokiais 
keliais stengiamės jungtis pa
galbon, ir šios pastangos semia 
mūsų jėgas bei išteklius. Nauji 
reikalai užstelbia seniai egzis
tuojančius, taip pat svarbius. Jei 
tų seniai egzistuojančių reikalų 
tvarkytojai yra mandagūs ir 
kuklūs, jei alkūnėmis nesi-
stumia priekin, bet laukia savo 
eilės, jos niekados nesulaukia. 

Visiškai pamiršome Šv. Kazi
miero lietuvių kolegiją Romoje. 
J i jau atšventė 45 metų jubi
liejų, išjos susilaukėme kunigų, 
dirbančių JAV, Kanadoje ir Eu
ropoje. Tačiau per paskutinius 
kelerius metus jos vaidmuo ir 
darbai nepaprastai prasiplėtė 
nenumatyta kryptimi. Ši kolegi
ja tapo vienintele atstovybe, 
stovykla ir prieglauda, esančia 
Europoje, iš Lietuvos ištrūks-
tantiems lietuviams. 

Beveik kiekvienas jų ieško 
Romoje Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos. Joje randa prieglobs
tį, pagalbą, kartais pašalpą ir 
reikalingų patarimų, išjos ban
do įsitvirtinti studijose, o gal net 
visam laikui Vakaruose Įsi
kurti. Šie keleiviai yra įvairūs: 
a t sk i r i ind iv ida i , šeimos, 
grupės, k a r t a i s ne t iš 56 
asmenų. Keturiolikos, penkio
likos galvų susibūrimai, pabel-
dę į dur i s , kolegijos net 
nestebina. 

Koks džiaugsmas kolegijos va
dovybei ir kunigams, susilau
kiant tiek svečių! Taip, nuošir
dūs šeimininkai visada džiau
giasi. Bet reikia priimti, vai
šinti, nakvydinti. Reikia! Jei 
dešimčiai dienų apgyvendinami 
dvidešimt septyni, jei trims die
noms priglaudžiama daugiau 
penkių dešimčių... O Lietuvos 
žmonės nėra turistai su dole
riais. Už jų rublius, jei kuris 
kiek turi, Italijoje stambiai 
neprekiaus, duonos ir sūrio 
nenupirks. 

Taigi daugiausia pati kolegi
ja privalo rasti maistą, pastoges, 
paklojimą ir užklojimą, pati 
privalo virti, skalbti, šluoti. O 
kur šių svečių ieškoma pagalba 
įstaigose, mokyklose? Kas tai 
atlieka? Arba kolegijos žmonės, 
arba jos priprašytieji. 

Ši lietuvių atstovavimo pa
reiga kolegiją ne tik vargina, 
bet ir alina. O kur kasdieniniai 
darbai? Kur reprezentacija, 
svetimų arkivyskupų, kardi
nolų, net ir paties popiežiaus at
silankymas, pasaulyje garsių 
mokslininkų, diplomatų priėmi
mas? 

Šių visų dalykų man niekas 
nepasakojo. Juos išskaičiau 
kolegijos pereitų metų (1990) 
dienynėlyje. J į r imčiau 
peržvelgus, kyla labai rimtas 
klausimas: kiek ši institucija 
susilaukia pagalbos? 

Per pasku t in ius kelerius 
metus jos prašymų negirdėjome. 
Rektorius prel. Alg. Bartkus yra 
labai darbštus ir tiek pat kuk
lus. Būtų neatleistina, jei kole
gija, mums vis iems atsto
vaujanti, išsisemtų ir žlugtų. 

Reikia, reikia ir ją remti! Tiek 
visur prašymų, tiek aukojimų, 
tiek kreipinių, bet kolegijai taip 
pat reikia! Čia rašančio niekas 

neragino ir neprašė už ją pra
bilti, bet ten susidarė jau tokia 
padėtis, kad stinga laiko net 
ryšiam su pasauliu. 

Aukas galima siųsti prel. Alg. 
Bartkui, Pontificio Collegio Li-
tuano, Via Casalmonferrato 20, 
00182 Roma, Italia. O gal aukas 
priima ir jūsų parapijos kunigai, 
užjausdami Romoje sunkiam 
darbe įkliuvusius savo brolius? 
Kas jiems padės, jei ne mes, vi
siems padedą, dėl to niurzgią, 
tačiau susipranta, kad reikia ir 
šen, ir ten, ir Šv. Kazimiero 
kolegijai? 

Dieviškų įstatymų vykdymas 
veda žmogų į laisvę. 

De Tocaueville 

A.tA. 
ONA GUMAUSKIENĖ 

Gyveno Brighton Parke, Chicagoje. 
Mirė 1991 m. vasario 4 d., sulaukusi 82 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kudirkos Naumiestyje. Amerikoje iš

gyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Bronė, žentas 

Kazimieras Veitas, Valė Kliknienė, a.a. Alfonso našlė; sūnūs: 
Algis, marti Carol, Saulius, marti Irena; anūkai: Dalia, Ar
vydas, Jonė, Audronė, Vita ir Gailutė; trylika proanūkų. 

Velionė buvo našlė a.a. Vinco. 
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir BALF'ui. 
Kūnas pašarvotas antradienį, vasario 5 d. nuo 4 iki 9 v.v. 

ir trečiadienį, vasario 6 d. nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid 
koplyčioje, 4330 S. California Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 7 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Svč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę dukterys, sūnūs, anūkai, proanūkai ir kiti 
giminės. 

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

A.tA. 
RUŽENA TAMULIENĖ 

KYRIANOVA 
Gimusi 1909 m. kovo mėn. 11d. Bechynėje, Čekijoje, JAV 

išgyveno 50 metų. 
Mirė 1991 m. vasario 2 d., 5:30 vai. vakaro, sulaukusi 81 

m. amžiaus. 
Dideliame nuliūdime paliko sūnų Arvydą, marčią 

Audronę ir vaikaičius studentus — Andrių ir Aleksandrą. 
Čekijoje — tetą Anną Habadovą, pusseseres Slavką Habadovą, 
Heleną Podhorską, Ladą Kummel ir kitus gimines, o Lietuvoje 
giminaites Marytę Tamulevičiūtę-Gustienę, Jūratę Gustaitę, 
Romą Gustą, krikšto dukrą Jutą Gustaitę-Veleckienę ir kitus 
gimines. 

Kūnas pašarvotas antradienį, vasario 5 d. nuo 4 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette šermeninėje 2533 W. 71 St. 

Velionė laidojama trečiadienį, vasario 6 d. Po at
sisveikinimo šermeninėje 9 v. ryto velionė bus atlydėta į Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto 
bus aukojamos šv. Mišios už velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių Fondui arba 
BALF'ui. 

Nuliūdę: sūnus, marti ir vaikaičiai. 

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

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
BENUTĖ VIKŠRAITIENĖ 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą Motiną ir Močiutę, kurios netekome 
1990 m. vasario 3 d. 

Nors laikas bėga, bet mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę. 

Brangioji, mes Tave prisimename, Tavęs pasigendame, 
Tave mylime. Mūsų mintys su Tavim, mūsų maldos — už 
Tave. Tu pasilieki mūsų širdyse amžinai... 

Dukra Elytė Six, žentas Povilas, anūkės: Lorutė, 
Mikeliutė ir Renate. 

A.tA. 
RUŽENAI TAMULIENEI 

pas Visatos Kūrėją i ške l iavus ios sūnui ARVYDUI, 
marčiai AUDRONEI.vaikaičiams studentams — AN
DRIUI ir ALEKSANDRUI, Lietuvoje giminaitei 
MARYTEI TAMULEVIČIŪTEI-GUSTIENEI, krikš
to d u k r a i J U T E L E I GUSTAITEI , JŪRATEI 
GUSTAITEI, ROMUI GUSTUI, Čekijoje tetai ANNAI 
HABADOVAI, pusseserei HELENAI ir kitiems jos 
giminėms nuoširdžiausią užuojautą reiškia. 

A. Dundul is 

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1991 m. 
vasario 2 d. sulaukęs 78 metų amžiaus mirė 

A.tA. 
Agronomas 

Dr. JUOZAS BRIEDIS 
Gyveno Lemont, 111. Gimė Lietuvoje, Biržų apskrityje. 

Amerikoje išgyveno 38 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: brolis Stasys su žmona, 

dukterėčia Violeta Mikaitienė ir pusseserė Irena Kerelienė 
su šeimomis Amerikoje; brolio Jono ir sesers Emilijos šeimos 
Lietuvoje, sesers Onos šeima Anglijoje ir mirusios žmonos 
Kazimieros giminės. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį, vasario 5 d. nuo 4 vai. 
iki 9 vai vakaro Lack-Lakavičiaus koplyčioje, 11028 
Southwest Hwy., Palos Hills, 111. Atsisveikinimas įvyks 7 vai. 
vak. 

Laidotuves įvyks trečiadienį, vasario 6 d. Iš koplyčios 9 
v. ryto bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų 
misija Lemonte, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po gedulingų pamaldų bus 
nulydėtas ; Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti 
atsisveikinime ir laidotuvėse. 

Nuliūdę, brolis ir kiti gimines. 
Laidotuvių direktorius Steponas C. Lack ir Sūnus. Tel. 

708-974-4410. 

A.tA. 
ALEKSANDRAS ŠILGALIS 

Gyveno Burbank, IL. 
Mirė 1991 m. vasario 3 d., 9:30 vai.ryto, sulaukęs 87 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vainute, 1903 gruodžio 14 d. Amerikoje 

išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Augustė Dravi-

ninkaitė, sūnūs: Jonas, marti Madelon, anūkai — Heidi ir Tif-
fany; Emilis, marti Erika, anūkai — Mark ir Andrea; Aleksas, 
marti Živilė, anūkai — Aliukas ir Vytenis; dukterys: Olga 
Nelson, anūkai — Keith ir Kaari; Erika, žentas John Knight, 
anūkės — Meredith ir Allison ir kiti giminės. 

Priklausė Lietuvių Evangelikų Liuteronų Ziono draugijai. 
Kūnas pašarvotas pirmadienį, vasario 4 d. nuo 4 iki 9 v.v. 

ir antradienienį, vasario 5 d. nuo 2 iki 5 v.v. Kosary Funeral 
Home koplyčioje, 9837 S. Kedzie, Evergreen Park, IL. Antra
dienį 7 v.v. religinės apeigos Ziono bažnyčioje, 9000 S. Menard, 
Oak Lawn. IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 6 d. Iš Ziono 
bažnyios 10 vai. ryto velionis bus nulydėtas į Betanijos 
kapines 

Šeima pageidauja vietoje gėlių aukas skirti Aleksandro 
Šilgalio fondui, kuris bus pervestas Lietuvos laisvinimo ir 
bažnyčios reikalams. 

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

Nuliūdę žmona, sūnūs , dukterys, anūkai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Kosary Funeral Home. Tel. 
312-434-4246. 

A.tA. 
GEORGE J. AUGUSTAITIS 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š.m. vasario 
mėn. 3 d., University of Michigan ligoninėje, Ann Arbor po 
sunkios ligos mirė George J. Augustaitis, sulaukęs 63 m. 
amžiaus. Velionis gyveno Ann Arbor, Michigan. 

Gimęs 1927 m. balandžio mėn. 22 d., Kaune. I JAV at
vyko 1947 m. Tarnavo JAV kariuomenėje. 1979 metais įstei
gė Appolo Lincoln Mercury automobilių pardavimo įstaigą 
Ann Arbor, Mich. Dešimtį metų buvo „Lietuviškų melodijų" 
radijo valandėlės Detroite pranešėjas. 

Giliam nuliūdime liko žmona Rima, sūnūs: Henry. Geor
ge, Jr. ir marti Joanne, anūkai Katie ir George. 

Velionio kūnas pašarvotas Harris laidotuvių namuose 
15451 Farmington Road. Livonia, Michigan. Lankymas 
antradieni nuo 3 v. p.p. iki 9 vai., trečiadienį nuo 12 iki 9 vai. 
Laidotuvės ketvirtadienį 10 vai. ryto. 

Nuliūdusi žmona ir sūnūs. 

Laidotuvių 
313-554-1275. 

direktorė Yolanda M. Zaparackienė tel. 

A.tA. 
RUŽENAI TAMULIENEI 

Amžinybėn išeki iavus pas savo Vyrą, savanorį-kūrėją 
a.a. Juozą, sūnui ARVYDUI su šeima ir art imiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir k a r t u l iūdime. 

Audrius ir J UI Juknevičiui 
Svajūnas, Beverly, Joy ir 
Petrukas Juknevičiui 
Vladas ir Janina Juknevičiui 

DRAUGAS, antradienis, 1991 m. vasario mėn. 5 d. 

A.tA. 
ELEONORA MATUKIENĖ 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1991 m. vasario 4 d., 12:46 vai. ryto, sulaukusi 88 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Utenoje. Amerikoje išgyveno 33 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Algirdas, marti Irma, 

anūkai — Violeta Bosworth ir Susanna: sesuo Bronė 
Variakojienė su vyru Vilium, proanūkai — Jim ir Robert; daug 
pusbrolių, pusseserių, sūnėnų ir dukterėčių. 

Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai ir Lietuvos Dukterų 
draugijai. 

Kūnas pašarvotas antradienį, vasario 5 d. nuo 2 iki 9 v.v. 
Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 6 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta j Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę sūnus, marti, anūkai, sesuo ir kiti giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 312-476-2345 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t ida ro naujus la ido tuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marquet te Pa rke 

Kit i S. C . Lack la ido tuv ių n a m a i : 
11028 Southvvest Hwy. * Palos Hil ls 
9236 S. Robe r t s Rd. * Hickory Hil ls 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus la idotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAWRENCE C. GASUNAS 



DRAUGAS, antradienis , 1991 m. vasario mėn. 5 d 

x Sausio 13 d- įvykių Lietu
voje filmas „Kruvino sekma 
dienio" vaizdai bus rodomas 
seklyčioje š| trečiadienį, vasario 
6 d., 2 vai. p.p. Kas ir kaip pri 
vedė prie šių įvykių, paskaitą 
skaitys V. Skuodis. 

x A. a. E l eono ra Dičiūtė 
Matuk ienė . 88 metų amžiaus. 
po sunkios ir ilgos ligos mirė S v 
Antano ligoninėje. Pašarvota 
Petkaus Marąuette laidojimo 
koplyčioje antradieni, vasario 5 
d., laidojama trečiadienį, va
sario 6 d., Šv. Kazimiero 
kapinėse. Liko nuliūdime sūnus 
Algis su šeima, sesuo ir daug 
giminių. Velionė ir jos seniau 
įniręs vyras Antanas ilgesnį 
laiką gyveno Argentinoje 

x „Chicago T r i b ū n e " va
sar io 4 d. laildoje įdėta nuo
t rauka su lietuviška vėliava 
dviejų seserų: Elenos Gaižu-
tienės ir Stefanijos Barmienės 
demonstracijose Daley Plazoje. 
Jos, kaip rašo dienraštis . 
palaiko Lietuvą prieš Sovietu 
Sąjungą. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijoje ateinantį sekma
dienį, vasario 10 d., bus po 8, 
9:15 ir 10:30 vai. šv. Mišių 
blynų pusryč ia i , paruošti 
parapijos moterų. Visi parapie-
čiai prašomi tą dieną pasivai
šinti skaniais blynais ir pa
valgyti pusryčius. 

x U n i o n P i e r Lietuvių 
d r a u g i j o s n a r i ų žiniai 
pranešama, kad atsižvelgiant į 
liūdną Lietuvoje padėtį vasario 
12 d. numatyta linksmo pobū
džio — Užgavėnių blynų vaka
rienės žiemos sezono vakaronė 
atšaukiama. 

x Kun. Theo Pal i s , Pitts-
burg, Cal., Eugenijus Kleinas, 
Wollaston, Mass., Ona Tervydis, 
Pleasanton, Cal., už kalėdines 
korteles, kalendorių atsiuntė po 
50 dol. aukų. Labai dėkojame. 

x S k a m b ė k , p a v a s a r ė l i ! 
Š.m. Montessori Mokyklėlių 
madų paroda įvyks sekmadienį. 
vasar io 24 d. 12 vai. dienos 
puošnioje Martiniąue salėje. Re
zervacijas priima: R a s a Alek-
siūnienė, 312-476-0399 ir Vida 
Slapšienė, 708-968-3057. 

(sk) 

x KARGO I LIETUVĄ! Rū
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuvą B E MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA l 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
terna t ional , tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL 60457. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL, 
INC. rašo vietinius bilietus ir 
tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tantiems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
tikimą ir persodinimą Nevv 
Yorko bei Washingtono Aero
uostuose. Prašome kreiptis: 
G .T . I N T E R N A T I O N A L , 
INC. , 9525 S. 79th Ave., 
H ickory HUls, IL. Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

x Vasa r io 16-tosios minėji
mas rengiamas vasario 16 d.. 
šeštadienį, 7 vai. vakaro Jau
nimo centro kavinėje. Bus trum
pa paskaita, meninė programa 
ir vaišės. Minėjimą rengia Jau
nimo centras, o vaišes tvarkys 
Jaunimo centro moterų klubas. 

x š v . Mišios Šv. Kazimiero 
seserų koplyčioje, p r a š a n t 
Dievo, kad Motina Marija Kau
paitė greičiau būtų paskelbta 
palaimintąja, bus vasario 6 d., 
trečiadienį, 7 vai. vak. Visi 
kviečiami pasimelsti ir šv. Mi
šiose dalyvauti. 

x Šv. V a r d o Vyrų d r a u g i 
jos šv. Mišios ir bendra šv. 
Komunija bus Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje 
vasario 10 d. 8 vai. ryto. Trum
pas susirinkimas bus sporto 
salėje tuoj po šv. Mišių. 

x A.a. da i l in inko B r o n i a u s 
Mur ino penkerių metų mirties 
sukakčiai prisiminti jo žmona 
Praurima Murinienė paaukojo 
500 dol. Tautos Fondui demok
ratinės Lietuvos atstatymui. A. 
a. dailininkas Murinas mirė 
1986 m. vasario 18 d. 

x Sausio 3 1 d . „Southvvest-
News-Hera ld" aprašė kaip 5 
metų darželio mokinukas Ni-
cholas Novak išgelbėjo savo 
motiną, kuri buvo apalpus nuo 
diabeto insul ino. Nicholas , 
kuris lanko Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo darželį Marąuet te 
Parke, paskambino greitosios 
pagalbos numerį 911 ka ip 
mokykloje išmoko. Jo mokytoja 
Marie Jesukaitis mokytojauja 
jau 27 metus. 

x „ D r a u g o " k o n c e r t a s 
įvyks kovo 17 d-, sekmadienį , 
2 v. p .p . Marijos Aukštesniosios 
mokyklos salėje, Chicagoje. Pro
gramoje: Los Angeles vyrų 
kvartetas — Rimtautas Dabšys, 
Antanas Polikaitis. Bronius Se-
liukas ir Emanuelis Jarašiūnas. 
Akompanuoja: muz. Raimonda 
Apeikytė, k u n taip pat at l iks ir 
dal į p rogramos . B i l i e t a i 
gaunami: Gifts I n t e r n a t i o n a l , 
sav. Natalija ir Jonas Vazneliai. 
2501 W. 71 St„ Ch icago , I L 
60629, tel . 312-471-1424. 

(sk) 

x Užgavėnių cepe l inų pie
t ū s ruošiami A.L.T.S-gos Čika
gos skyriaus š.m. vasario 10 d. 
2 vai. p.p. L. T. Namuose. Malo
niai kviečiame skyriaus nar ius 
su artimaisiais ir draugais . Po 
pietų bus rodoma vaizdajuostė. 
P ra šome r e g i s t r u o t i s t e l . 
434-7270 (Valiukėnienėi a rba 
925-0693 'Vėbra) , nevė l i au 
ketvirtadienio, vasario 7 d. 

(sk) 

Lo> Angeles Vyrų kvartetas, kuris atliks „Draugo" k -.certą kovo 17 d. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Iš kairės: R. Dabšys, A. Polikaitis. B. Sehuka- ir E Jarašiūnas — visi keturi inžinieriai. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x „Lietuva Pa rce l S e r v i c e " 
praneša, kad nuo sausio 28 d. 
siuntinių persiuntime yra pa
keitimų: siuntiniai , s iunčiami 
pagal licenzijas (spec. leidimas), 
eis be muito. Visi drabužiai, ba
tai, maisto produktai, skalbimo 
priemonės, vaistai nebus mui-
tuojami nei čia, nei Lietuvoje. 
Tokj leidimą tur i . .Lietuva 
parcel Service". S iun t in i a i , 
siunčiami be tokio leidimo, bus 
mu i tuo jami r u b l i a i s s e n a 
tvarka Galima su naujais dra
bužiais siųsti ir dėvėtus, t ik la
bai gerame stovyje. Mūsų biu
re gausite išsamią informaciją 
apie siuntinių pers iunt imą. 
Kreipkitės pas J a n i n ą J u o d -
v a l k i e n ę , 4108 S. A r c h e r 
Ave. , Chicago, IL 60632, te l . 
312-254-2817. Darbo vai.: 11 
v.r.—5 v. p.p. išskyrus šeštadieni 
ir sekmadienį. P r i e š a tvyk
d a m i p a s i s k a m b i n k i t e . 

'sk) 

x RŪKYTOS MĖSOS GA
MINIAI — aukštos kokybės. 
Pristatome į namus Lietuvoje — 
$84 00 T R A N S P A K , 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

• (sk) 

x KASA, federal inė kre
d i to unija, praneša apie naują 
patarnavimą: dabar galima įsi
gyti taupymo lakštus (certifica-
tes of deposit) iki 5 m. termino. 
Taupykite ilgesniam laikui ir 
gaus i te a u k š t e s n i u s nuo
šimčius! KASA, 2615 W. 71 St., 
Chicago, IL, tel. 312-737-2110. 

(sk) 

LIETUVOS VYČIŲ 
VAKARAS 

Kai prieš keturiasdešimt ar 
daug iau metų su naująja 
lietuvių emigrantų banga pasie
kėm Ameriką, mums labiausiai 
buvo žinomos organizacijos, or
ganizaciniai junginiai — tai 

x R e g i s t r a c i j a į v a i k ų 
darželį Švč. Marijos Gimimo 
parapijos mokykloje bus vasario 
11-15 dienomis nuo 9 vai. ryto 
iki 1:30 vai. po pietų. Reikia 
atsinešti krikšto pažymėjimus. 
Vaikai turi būti 5 metu prieš 
rugsėjo 1 d. 

x L B L e m o n t o s k y r i a u s 
Vasa r io 16 minė j imas įvyks 
sekmadienį, vasario 10 d. 12:30 
v. p.p. PLC sporto salėje. Pagrin
dine kalbą pasakys Viktoras 
Nakas, Lietuvių Informacijos 
centro direktorius VVashing-
tone. Visi kviečiami dalyvauti. 

(sk) 

x A . a . J o n o V i n č i ū n o 
penkerių metų mirties sukaktį 
minint, už io sielą bus atnašau 
jamos šv. Mišios š.m. vasario 9 
d., šeštadienį, 10 vai. ryto Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje. Draugai ir 
pažįstami kviečiami dalyvauti 
ir ka r tu pasimelsti. 

'sk; 
x „ Ž A I B A S " N r . 10 -

skanios rūkytos dešros ir skilan
džiai bus pristatyta jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje. 4 kg 
lietuviško skilandžio, 2 kg „Žal
girio" dešros, 2 kg „Suvalkie
tiškos" dešros. 1 kg „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. Pilna 
kaina $100.00 — kreiptis „Žai
b a s " 9525 Sou th 79th Ave., 
Hickory Hills, Ql. 60457. Tele
fonas (708) 430-8090. 

(sk) 

x Select Wines & Liųuors, 
3018 Hobson Rd., Woodrit«ge, 
IL 60517 pr is ta to gėrimus 
lietuvių pobūviams urmo kaina. 
Kreiptis: Vytas Miceika, tel. 
708-969-3880. 

(sk) 
x Lietuvos kel iauninkų dė

mesiui . Kas nori patvirtinti 
ar pakeisti Aerofloto ar kitų li
nijų skrydžius į Lietuvą, ar gau
ti patarnavimus New Yorko ae

rodromuose, įskai tant biUe-' 
tus į kitus miestus — lėktuvais, 
traukiniais a r autobusais — 
skambinkite į New Yorko ke
lionių agen tū rą „ V Y T I S " 
718-769-3300. 

(sk) 

x DRABUŽIAI , avalynė, 
maistas ir kt.; VAISTAI - re
ceptiniai ir nereceptiniai Kie
k i a i n e r i b o j a m i . MUITO 
NĖRA! Iš kitų miestų savo 
daiktus siuskite mums paštu ar
ba UPS TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629 tel. 
312-436-7772. 

<sk) 

Balfas, Altą ir Lietuvos Vyčiai. 
Nedaug naujų ateiviu įsijungė 
į jų veiklą, bet jie remiasi trečia 
ar ketvirta emigrantų karta ir 
labai g raž ia i veikia, gina 
Lietuvos reikalus. Nesvarbu, 
kad daug iš jų nekalba lietuviš
kai, bet jie myli savo tėvų ir 
protėvių kraštą, gyvena Lietu
vos rūpesčiais. Kiek yra pa
stebima, jie daugiausia bando 
įtaigauti A m e r i k a valdžios 

x Dipl. te is ininkas Algir
das B u d r e c k a s , Chicago, 111., 
parėmė „Draugą" 30 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū. Vytautas ir 
Jadvyga Girniai taip pat iš 
Chicago, 111., išvykdami į Flo
ridą praleisti žiemą atsiuntė 30 
dol. auką. Labai dėkojame. 

x „Lie tuva Parcel Servi
ce" praneša, kad visi skelbimai 
apie s iunt inių persiuntimą 
duodami remiantis oficialiais 
vyriausios muitinės valdybos 
dokumentais ir daiktų bei mui
tų sąrašais. Klaidingus skelbi
mus duoda tie. kurie tokių ofi
cialių leidimų neturi. J . J u o d -
valkienė. 

(sk) 
x P r i s t a t ome Lietuvoje t i k 

naujus automobilius. Visų fir
mų mašinos pigesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20-30%. Vi
sos su garantija. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į rub
lius. Pa rūp iname b u t u s gimi
naičiams. Skambinkite iki 12 
vai. dienos tel. (312) 434-8618. 

(sk) 

x N o r ė d a m i atšvęsti įvai
rias šeimos šventes bei Šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis : Baltijos r e s 
toraną , 8100 Roberts Rd. , 
Jus t ice , n . tel. 1 708-458-1400. 

(sk) 

viršūnes laiškais, peticijom, 
parašų rinkimais ir 1.1. Or
ganizaciniams ryšiams stiprin
ti , veiklos entuziazmui pakelti, 
kasmet ruošia vis kitoj kolonijoj 
suvažiavimus. Suvažiavimuose 
pagerbia vieną kurį labiausiai 
pasižymėjusį narį. kelia jį gar
bės nariu, įteikia Šv. Kazimiero 
ordiną. 

Praėjusių metų vasarą suva
žiavimas garbės nariu pakėlė 
prei. Juozą Prunskį, bet jis tuo 
metu sirgo ir negalėjo 
dalyvauti. Tada suvažiavimas 
ordiną įteikti įgaliojo Lietuvos 
Vyčių Vidurio Amerikos apskri
tį, kai jie ruoš Lietuvos prisi

minimų vakarą. Toks vakaras, 
vadinamas „Memories of Lithu-
ania", įvyko vasario 3 d. Marti
niąue salėje. Apie prel. J. 
IVunskį ir jo darbus, nuopelnus 
lietuvybei plačiau kalbėjo Eleo
nora Laurin, ir jam buvo 
įteiktas ordinas. Prelatas trum
pam žodely padėkojo Vyčiams, 
kad jų nariai taip įsipareigoję 
padėti Lietuvai atgauti nepri
klausomybę. 

Savo ruožtu Vid. Amerikos 
apskrities Vyčiai, susirinkę į 
metinę, jau iš eilės 31-mą, šven
tę pagerbė Lietuvos atstovą Wa-
shingtone ir prie Sv. Sosto 
V a t i k a n e Stasį Lozoraiti, 
į t e ikdami j a m a t i t inkamą 
plakėte. Lozoraitis, priimdamas 
plakėte,labai gražiam žodyje 
l ie tuvių ir anglų kalba 
pripažino, kad „ten. kur yra dar
bas, kur pozi tyvus pasi
reiškimas, yra Vyčiai: ten, kur 
yra kivirčiai, ten Vyčių nėra... 
Š iandien sva rb i aus i a — 
laikykime už rankų tuos. kurie 
naktį ir dieną stovi prie Lietu
vos parlamento ir jį gina savo 
kūnais... ačiū jiems, Lietuvos 
demokrati jos s imbolis yra 
gyvas, jo deputatai gyvi... Tan-

IŠ ARTI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— Dr. Domas Krivickas ir 
J u o z a s Giedrait is buvo spe
cialiai pagerbti Vliko valdybos 
posėdyje vasario 2 ir 3 d. Wa-
shingtone. Dr. D. Krivickas, Vli
ko valdybos pirmininko pava
duotojas, švenčia 85 metų 
sukaktį, yra tarptautinių teisių 
spec ia l i s tas ir liudytojas 
lemtingųjų Lietuvai 1939 ir 
1940 metų įvykių, buvęs Užsie
nio reikalų ministerio Juozo 
Urbšio sudarytose komisijose. 
Juozui Giedraičiui vadovaujant 
Tautos fondas savo vertę pakėlė 
iki 2,600,000 dolerių, jis švenčia 
80 m. sukaktį. Dr. D. Krivickas, 
padėkodamas už jam išreikštą 
padėką, pareiškė, kad jis džiau
giasi galįs dirbti Vlike nuo 1943 
metų. Šiuose Vliko valdybos po
sėdžiuose buvo aptarta pagalba 
Užsienio reikalų ministeriui 
Saudargui Europoje. 

— Inž. Vytautas ir Bronė 
P a u l i a i , gyvenę Allendale, 
N . J . , žymūs statybininkai, 
pastatę didelių namų ir įstaigų, 
išsikelia gyventi į Floridą. Į 
New Jersey atvyks tik nebaig
tų projektų pažiūrėti. Floridoje 
j ie žada įsikurti, pasistatę 

IR TOLI 
namus. Su jais k a r t u išvyko ir 
Br. Paulienės motina Kulienė. 

— Dr. Mari ja i r A l e k s a n d 
r a s Žemaičiai iš New Jersey 
Leonios miesto, k u r nuolat 
gyvena, išvyko žiemai į Floridą. 
Ten jie turi savo namus ir juose 
gyvena visą žiemą. 

— Vasar io 16-tosios minėji
mas New Yorke šiais metais 
bus vasario 17 d. Pamaldos bus 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je Brooklyne, o akademinė ir 
meninė dalis bus Kul tūros 
Židinyje. 

— Dail. Čes lovas J a n u s a s 
yra susirgęs ir paguldytas Šv. 
Juozapo ligoninėje. Ligonis 
pamažu sveiksta, bet t u rė s 
ilgesnį laiką gydytis. 

— Alfonsas Samus i s , Brook-
lyno veikėjas ir „Kario" admi
nistratorius, sunkiai susižeidė, 
bet gydosi dabar namie ir 
pamažu sveiksta. 

— Iš a.a. A n t a n o Kaza ič io 
pal ikimo 2000 dol. paskirt i 
Tautos fondui. A.a. A. Kazaitis 
išgyveno Amerikoj 77 metus, 
bet nepamiršo savo gimtosios 
Lietuvos ir jos la i sv in imo 
reikalams Tautos fondui iš viso 
paaukojo 8000 dol. Mi rė 
sulaukęs 97 m. amžiaus. Senat
vėje jį globojo jo duktė Barbara 
Klevinskienė. 

kais ir parašiutininkais ne
galima išspręsti jokių problemų. 
Neleisime, kad mus tramdytų 
svet imiej i savame kraš te . 
Esame prie dvidešimt pirmojo 
šimtmečio, ir kažkas geresnio 
mūsų laukia. Būkime su jais, 
būkime su Lietuva. Ačiū, Lietu
vos Vyčiai, ir aš manau, kad 
jūsų laukia dar didesni darbai'". 

„Iškilmingo susirinkimo — 
banketo vyr. organizatorė buvo 
Evelina Oželienė, Amerikos ir 
Lietuvos himnus giedojo Mary 
Juzėnas, banketo vadovas ir 
svečius pristatė kun. Jonas 
Kuzinskas, invokaciją sukalbėjo 
kun. Petras Cibulskis, MIC, 
sveikinimo žodį tarė Algirdas 
Brazis, ir gen. konsulas 
Vaclovas Kleiza. Kleiza, kaip 
visados,trumpai ir turiningai 
kalbėdamas, priminė, kad su 
Lietuvos byla kažkaip rišasi 
keturi „L": Lietuva, Laisvė, 
Landsbergis ir Lozoraitis. 
Banketą baigiant tarė žodį Glen 
Perutis (Petrutienė). maldą 
sukalbėjo kun. Antanas Zaka
rauskas. 

Buvo ir meninė dalis, sol. A. 
Brazis padainavo dvi lietuviš
kas dainas: „Yra šalis, kur upės 
teka" ir „Laisvųjų dainą". 
Ąžuolas Stelmokas solo ir jo 
orkestras iškilmėms pridavė 
jaukumo. Salė buvo pilna. 
Lietuvos Vyčių vakaras buvo 
tikra atgaiva. 
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IR MAŽIEJI AUKOJA 

Ne vien suaugusieji rūpinasi 
Lietuvos reikalais. Susirūpinę 

Lai? ivai 
_ sako plakatą. New Yorko demonstracyose prieš Gorbačiovo melus 

Nuotr Vvt. Maželio 

yra ir mūsų mažieji. Jiems tėve
liai ir mokytojai aiškina kaip 
Lietuvoje jauni ir seni kovoja už 
laisvę. Jie televizijos progra
mose mato. kaip Lietuvoje jų 
pusbroliai ir pusseserės yra 
skriaudžiami, kaip jie nepasi
duoda priešui. Vyresnieji gal
voja, kad mažieji nesupranta, 
kas vyksta Lietuvoje, bet ta ip 
nėra — vaikai supranta ir nori, 
kaip išmanydami, padėti. 

Mai ron io l i t u a n i s t i n ė s 
mokyklos L e m o n t e v a i k ų 
darželis tam yra geras pavyz
dys. Darželio mokytoja Dalia 
Šlenienė kas šeštadienį su 
mažaisiais praveda pašnekesį 
apie įvyk ius Lie tuvoje . 
Vaikučiai nutarė , kad ir jie 
norė tų padė t i s u ž e i s t i e m s 
lietuviams Vilniuje. Vaikučiai 
norėjo nupirkti ir pasiųsti vais
tų ir „band-aids", bet vėliau 
nutarė atsisakyti saldainių, o 
sutaupytus pinigus paaukoti 
Lithuanian Mercy Lift. Vaiku
čiai, jų mokytoja ir tėveliai yra 
verti padėkos ir pagarbos už 
gerus norus ir kilnų gerąjį 
darbelį. 

V. L e n d r a i t i e n ė 

DALYVAUKIME 
KONKURSE 

JAV LB Švietimo taryba skel
bia pradinės mokyklos septinto 
ir aštunto skyrių bei aukštesnio
sios mokyklos visų keturių 
k las ių m o k i n i a m s r a š i n i ų 
konkursą šiomis pasirinktomis 
temomis. Ar vien tik lituanisti
nė mokykla gali mane padaryti 
geru lietuviu, gera lietuvaite; 
Kuo aš skiriuosi nuo savo 
amerikiečių draugų. 

Rašinio apimtis turėtų būti 
bent dviejų mašinėle rašytų 
puslapių. Raš in į pas i rašy t i 
slapyvardžiu ir pažymėti amžių, 
įdedamas atskiras vokas su au
toriaus vardu, pavarde, adresu, 
telefonu, mokykla ir skyriumi. 

Skiriamos t rys premijos: I — 
40 dol., n - 35 dol., III - 30 dol. 

Rašinius atsiųsti ne vėliau 
kaip 1991 metų kovo 15 dienos 
šiuo adresu: Rūta Jautokienė, 
5859 South Whipple, Chicago, 
IL 60629, 312-778-0699. Sudary
ta vertinimo komisija. 

Lituanistinių mokyklų moky
tojai p r a šomi p a r a g i n t i 
mokinius šiame konkurse kuo 
gausiau dalyvauti. 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

Darbo vai nuo 9 iki 7 vai vak 
$e$tad 9 v r iki 1 vai. d. 




