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Jelcino laiškas Vagnoriui 
Pirmadienio žinios iš Lietuvos 

Vi ln ius . Kovo 16 d. (Elta) 
Ged iminas Vagnor ius gavo 
Boriso Jelcino oficialų laišką. 
J a m e sakoma, jog Rusijos Fe
deracijos Vyriausybė apsvarstė 
Lietuvos kreipimąsi dėl bran
duolinio kuro (šilumą išski
riančių rinkinių) t iekimo Ig
nal inos a tominei e lekt r ine i 
sąlygų. Siekdama, kad būtų 
išsaugotas ir plėtojamas Rusijos 
ir Lietuvos ekonominis bendra
darbiavimas, Rusijos Federaci
jos vyriausybė patvirtino, jog 
y r a su in teresuota gaut i ne 
mažiau kaip 2760 milijonų kilo
vatvalandžių elektros energijos 
Kaliningrado sričiai ir pasiren
gusi t iekti šilumą išskiriančių 
r inkin ių Ignalinos atominei 
elektr inei sąlygomis, kur ias 
anksčiau suderino mūsų valsty
bių kompetentingos organiza
cijos. 
„Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį 
į t a i , rašoma laiške, jog šios 
sąlygos remiasi tuo, kad toliau 
bus tarpusavyje atsiskaitoma 
rubliais. Tarpusavio prekyboje 
perėjus prie pasaulinių kainų ir 
a t s i ska i t an t laisvai konver
tuojama valiuta, vieno šilumą 
i šsk i r ianč io r ink in io ka ina 
sudarys apie 70 tūkstančių JAV 
dolerių. Ši ka ina nusta tyta 
griežtai la ikant is dabartinių 
u rano ir branduolinio kuro 
a tominėms elektrinėms kainų 
pasaulinėje rinkoje". 

S u s i r i n k o Bal t i jos t a r y b a 
Šiandien Jūrmaloje (Latvija) 

susirinko Baltijos taryba. Joje 
dalyvauja visų trijų Baltijos 
valstybių parlamentų pirminin
kai , bei Latvijos ir Estijos prem
jerai . Svarbiausias klausimas, 
kurį numatoma svarstyti, — 
Rusijos kariuomenės buvimas 
Baltijos šalių teritorijoje. 

M a n f r e d o W e r n e r i o vizi tas 
Kovo 15 d. į Vilnių atvyko 

NATO generalinis sekretorius 
Manfredas Werneris. J į priėmė 
Vytautas Landsbergis. 

Šiandien numatyti Manfredo 
Wernerio susitikimai su prem
jeru Gediminu Vagnoriumi, už
sienio reikalų ministru Algirdu 
Saudargu , k r a š t o a p s a u g o s 
ministru Audriumi Butkevičiu
mi, Aukščiausiosios Tarybos 
frakcijų atstovais. 

Vilnius yra paskutinis Man
fredo Wernerio sustojimas jo 
šešių dienų kelionėje po Rytų 
Europą. Prieš t a i NATO gene
ral inis sekretorius pabuvojo 
Varšuvoje, Taline ir Rygoje. 

D o v a n a iš J A V 

Į Lietuvą iš JAV a tvyko 
programinės įrangos f irmos 
Cadkey Ins. atstovas Raymon-
das Krisstas. J i s atvežė kompiu
terinio projektavimo bei gamy
bos procesų kompiuterinio val 
dymo programinę įrangą ir j o s 
eksploatavimo dokumentaciją. 

Sutartyje, kur i bus pasirašy
ta Ekonomikos ministerijoje, 
numatoma, k a d ši p rograminė 
į r a n g a bus p e r d u o t a u ž 
simbolinį vieno rublio mokestį , 
o ja nemokamai galės naudot i s 
visos suinteresuotos Lietuvos 
pramonės įmonės, projektavimo 
organizaci jos , va ldymo b e i 
švietimo institucijos. Sutar tyje 
firmos prezidentas Livingstonas 
Davies pažymi, kad ši dovana — 
tai sveikinimas nepriklausomai 
Lietuvai, norint paskatint i j o s 
ekonominį augimą. 

Minės ime Žemės d i eną 
Lietuvoje priimtas nu ta r imas , 

kad Respublikoje nuo 1992 
metų kovo 20 d. bus oficialiai 
minima Žemės diena. Ta proga 
aplinkos apsaugos depar tamen
tui , organizacijoms, įmonėms, 
visuomeniniams judėjimams re
komenduota rengti Žemės die
nos paminėjimas. 

Konferencija verslo 
klausiniais Vilniuje 

Washingtonas , 1992 kovo 13. 
(Lietuvos ambasada) — Lietuvos 
ambasada Washingtone kar tu 
su JAV Lietuvių Bendruomene 
balandžio 3-4 d. sostinėje ruošia 
konferenciją ap ie verslą ir 
investacijas Lietuvoje. 

Konferencijos t ikslas yra at
kreipt i JAV verslininkų ir in-
vestorių dėmesį į Lietuvos 
ekonominį potencialą ir juos 
sudominti verslo bei investicijų 
galimybėmis. Tuo tikslu į kon
ferenciją a tvyks t a Lietuvos 
valdžios bei privataus verslo 
atstovai. 

Konferencijos dalyviams pra
nešimus skaitys ir diskusijose 
dalyvaus atvykę iš Lietuvos 
vicepremjeras ir Teisingumo 
minis t ras Vytautas Pakalniš
kis . Tarptaut inių ekonominių 
santykių ministro pavaduotojas 
Vytautas Gricius, Lietuvos Ver
slininkų sąjungos prezidentas 
Arvydas Stašaitis, Aukščiausio
sios Ta rybos d e p u t a t a s ir 
uždaros akcinės bendrovės 
gamyklos „Kai t ra" direktorius 
Romualdas Rudzys. 

Taip pat konferencijos prog
ramos kalbėtojų tarpe bus JAV 
verslininkai, įvairių Amerikos 
valdžios agentūrų atstovai ir 
kiti su verslu susijusių sričių 
(pavyzdžiui teisė, bankininkys
tė), žinovai. 

Konferencija įvyks Dupont 

Buvęs JAV prezidentas Richard Nixon kalba Washingtone, kurio kalba buvo suorganizuota jo 
vardo bibliotekos vadovybės. Nixon kritikavo prez. Busho vedamą politika ir patarė greičiau teikti 
pagalbą buvusioms Sovietų respublikoms, kurios persiorganizuoja į laisvo verslo ekonominę 
sistemą. 

Kongreso narių „išpažintys 
Daug atsiprašymų už blogus čekius 

» 

Plaza viešbutyje, netoli mies to 
cen t ro . P r o g r a m a p r a s i d ė s 
penktadienį balandžio 3 d., 8:45 
ryto ir baigsis šeštadienį ba
landžio 4 d. po pietų. 

Regis t raci ją konfe renc i ja i 
tvarko JAV Lietuvių Bendruo
menės Visuomeninių re ika lų 
biuras Washingtone (Public Af-
fairs Office, Lithuanian-Ame-
rican Community, Inc., S u i t e 
217, 2060 N. 14th St., Ar-
lington, VA 22201, Tel.: 703-
524-0698). Tiems, kur ie užsire
gistruos iki kovo 31 d., regis
tracijos mokestis 90 dolerių, 
vėliau — 110 dolerių. Ček iu s 
reikia rašyti Lithuanian-Ame-
rican Community, Inc. 

Norintiems pernakvoti Du
pont Plaza viešbutyje r e ikė tų 
skambinti tel. 202-667-0110 ir 
pasakyti, kad jie esą „Li thu-
anian Business Conference" da
lyviai. 

Naiški rublio vertė 
Vilnius. Kovo 4 d . - R F E 

radijas Miunchene pranešė , jog 
Lie tuvos b a n k a s tą d i e n ą 
mokėjo už Amerikos dolerį 
šimtą rublių, o juos pardavė už 
140 rublių. Nusipirkti dolerių 
tebuvo galima tik t r i s š imtus ir 
t ik t iems asmenims, k u r i e 
važiuoja į užsienį i r t u r i 
leidimus išvvkti. Pr ieš tai huvn 

VVashingtonas. Kovo 14 d. — 
J A V Kongreso nar ia i praėjusį 
penktadienį bandė sulaikyt i 
kylančią „audrą" prieš juos 
pačius, kur ie patys prisipažino 
išrašę š imtus čekių, kurie ne
buvo padengti ir pinigai visai 
neįnešt i į jų banko sąskaitas. 
J ie savo balsuotojams vienas po 
ki to tarė , prisipažindami: „Aš 
gailiuosi". 

M i n n e s o t o s k o n g r e s m e n a s 
r e s p u b l i k o n a s V i n W e b e r 
pasakė: „Aš prisipažįstu ka l tu , 
kad nesubalansavau savo čekių 
knygutės" . Taip kalbėjo dau
g e l i s Ats tovų r ū m ų na r ių , 
a ts iprašydami savo balsuotojų 
š ia is r inkiminiais metais ir 
t i k ė d a m i , k a d žmonės ik i 
t i k r ų j ų r i n k i m ų l a p k r i č i o 
mėnes į t a i u ž m i r š . Kongr . 
Weber sakėsi išrašęs 125 čekius, 
viso 47,000 sumoje, o kongres
menas Gerry Sikorski, ta ip pat 
iš Minessotos valstijos, pasisakė 
išrašęs 671 čekį, kur iems pa
dengt i nebuvo įnešta pinigų. 

355 kongresmena i 
Atstovų rūmai penktadienį 

nubalsavo per 20 dienų viešai 
paskelbti visų 355 kongresme-
nų pavardes, kur ie rašydavo 
blogus čekius. Atstovų r ū m ų 
speakeris Thomas Foley mano, 
kad kai kurie jų nebebus išrinkti 
šių metų rinkimuose. Įdomu, jog 
daugelis kongresmenų patys 
prisipažino, ne laukdami oficia
l a u s paskelbimo visuomenei. 
Thomas Foley pasakė , jog jie 
t u r ė tų pa tys žmonėms savo 
Aistr iktuose pasakyt i , ką ir 
kodėl yra ta ip padarę. Jis sakėsi 
manąs , kad tie, kur ie paaiškins 
savo balsuotojams priežastis, 
kodėl jie t a ip darė, jei tam turės 
r imtus a rgumentus , ta i gali 
būt i , kad žmonės atleis ir supras 
i r vėl juos iš r inks į Kongresą. 

Reikia naujų ats tovu 
Kitas gi kongresmenas Char-

u ž dolerį mokama ta ip pat 
š imtas dolerių, bet parduodama 
už 130 rublių. Dar prieš tai 
dolerio pirkimo kaina buvo 110, 
o pardavimo 135 rubliai. Toks 
finansinis svyravimas neabe
j o t i n a i s u d a r o nea i šk i ą fi
nansinę situaciją, bet yra aišku, 
k a d rublio ver tės negal ima 
a i S V i a i n i lRt f t t .v t i 

les Hatcheris iš Georgia valsti
jos išrašė 780 blogų čekių. Bet 
ka ip tik už jį balsavęs Wendell 
Griffm pareiškė spaudoje, jog jis 
už jį daugiau nebebalsuos. „Jei 
a š taip būčiau padaręs, tai 
būčiau seniai k*u%iime. Jie nėra 
geresni negu aš. Bet aš manau, 
kad mums reikia ten naujų 
žmonių". Tačiau ne visi taip 
galvoja. Pavyzdžiui kongr. 
Sikorskio balsuotojas iš St. Paul 
miesto pasakė, jog visai jo ne
jaudina tokie kongremenų poel
giai, nes dažnas taip padaro, 
„bet mane jaudina tai, kad jie 
bandė t a i nutylėti". 

Atstovų rūmai balsavo visas 
pavardes paskelbti visuomenės 
žiniai — 426 buvo už, ir nė 
vienas nebalsavo prieš. Balsavo 
n e t ir t ie , kurių čekiai buvo ne
padengt i . Šis bankas buvo 
uždarytas spalio 3 dieną. Tačiau 
pagal žmonių surinktus apklau
sinėjimus AP žinių agentūra 
skelbia, kad tai jų pati blogiau
s ia finansinė ir politinė klaida, 
kokią j ie bet kada yra padarę. 

To banko valdytojas Jack 
Russ pasitraukė iš pareigų dėl 
to, kad jis leido kongresmenams 
ta ip daryti, dažnai nepainfor
muodamas jų, kad jų sąskaitoje 
nėra banke pinigų, kol jie 
negaudavo kito mėnesio algos. 
Už išrašymą „guminių" čekių 
nebūdavo reikalaujama mokėti 
pabaudos. 

Privatizacijos 
taisyklės 

Ryga. Kovo 5 d. — Po ilgų 
debatų Latvijos Aukščiausioji 
Taryba priėmė taisykles, kaip 
bus perduodamas privačion nuo
savybėn valstybės ir savivaldy
bių turtas, paskelbė Rygos radi
jo žinios. Įstatymas apima tik 
tas įmones, kurios buvo įsteig
tos po to, kai Sovietų Sąjunga 
aneksavo Latviją 1940 m. bir
želio 17 dieną. Išleistas detalus 
įstatymas dėl turto pažymėjimų, 
kompensacijos, nuomavimo ir 
nupirkimo. 

Nuo kovo 1 d. Latvijoje padi
dėjo kainos už pašto ir telefono 
patarnavimus Pakilo kainos ir 
alkoholiui. Latviai mažai teturi 
cukraus, bet jo pakaks iki šio 
mėnesio galo, kol atvyks siun
t a iš Kubos. 

Vatikanas - Vilnius -
Klaipėda - Lietuva 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Illinois ir kitose valstijose 
šiandien vyksta pirminiai balsa
vimai. Balsuotojai turi pasisa
kyti už kurią partiją balsuoja. 
Tik prezidento rinkimuose lap
kričio mėnesį nebereikia pasisa
kyti už kokios partijos kandi
datą pilietis balsuos. Lietuviai 
balsuoja už tuos kandidatus, 
kurie yra mums padėję Lietuvos 
laisvinimo darbuose ir kurie 
dabar padeda gauti mūsų tėvų 
kraštui pagalbą, kaip pavyz
džiui kongresmenas Marty Rus-
so ir kiti. Lietuviai tuos asmenis 
j au gerai žino. 

— Chicagoje praėjusį sekma
dienį įvyko Lietuvių Fondo kon
certas, kokio pas mus seniai 
nebuvo ir kokio labai reikėjo. 
Lietuvos menininkai, Lietuvos 
va l s tyb inės operos solistai 
I r e n a Milkevičiūtė, sopranas 
ir Vaclovas Daunoras , bosas, 
kartu su pianistu ir akompania-
toriumi R o b e r t u Bekioniu 
atliko puikų koncertą. Gaila, 
kad šie menininkai, nors publi
ka ir sustojusi griausmingai plo
jo ir prašė dar padainuoti, bet... 
nebeišprašė, teks laukti kito 
karto. 

— Tel Avive spauda paskel
bė, jog buvęs Sovietų Sąjungos 
prezidentas Michailas Gorbačio
vas p i rmą kar tą l ankys i s 
Izraelyje birželio mėnesį . 
Izrael io užsienio re ika lų 
ministras David Levy. būdamas 
Maskv^įe, jį painformavo, kad 
jam bus įteikta taikos premija 
Haifoje už jo rolę mažinant 
įtampą įvairiuose regionuose. 

— Turki joje pabėgėlių sto
vyklose yra daugiau negu 
700,000 kurdų, pabėgusių nuo 
Irako diktatoriaus S. Husseino 
teroro. Amerikos žydų organi
zacijos padeda jų vaikams įvai
riais mokykloms reikalingais 
reikmenimis. 

— B r i t a n i j o s Royal Or-
dinance kompanija paskelbė, 
kad ji baigė išvalyti Kuwaito 
alyvos laukus nuo minų, kurios 
buvo likusios po karo su Iraku. 

— Baltijos trijose valstybėse, 
kaip pranešė Vakarų žinių 
agentūros, šiandien planuojami 
manevrai, kuriuos praves buvę 
Sovietų daliniai. Šią žinią 
pranešė St. Petersburgo karo 
komendantas lt. gen. A. Ivanov. 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vyriausybės pareiškė protestą. 

Vilnius. Vasario 28 d. — 
Vilniaus Arkivyskupijos kurija, 
arkivyskupo metropolito Audrio 
J. Bačkio atvykimo išvakarėse 
į Vilnių, paskelbė lietuvių vi
suomenei šio turinio pareiški
mą. 

1991 m. gruodžio 19 dienos 
dekretu, paskelbtu Kūčių dieną. 
Apaštalų Sostas p e r t v a r k ė 
Lietuvos bažnytinę provinciją ir, 
sujungdamas su ja Vilniaus 
arkivyskupiją, suformavo Lietu
voje dvi bažnytines provincijas 
— Vilniaus: būtent Vilniaus 
arkivyskupija kaip metropolinė 
ir Kaišiadorių bei Panevėžio 
vyskupijos kaip sufraganinės, ir 
Kauno: t a i Kauno arkivyskupi
ja kaip metropolinė ir Telšių bei 
Vilkaviškio vyskupijos kaip su
fraganinės. (Atitinkamos juridi
nės normos yra išdėstytos Baž
nytinės teisės kodekso 431-439 
kanonuose). Klaipėdos kraštas, 
anksčiau priklausęs Varmijos 
vyskupijai, o tarpukario metais 
buvęs atskira prelatūra, valdo
ma Telšių vyskupo, visiškai 
įjungtas į Telšių vyskupiją. 
Taigi pirmą kar tą istorijoje 
Lietuvos vyskupijų sutvarky
mas su Vilniumi ir Klaipėda 
taip tvirtai rodo Vilniaus ir 
Klaipėdos kraš tų bažnytinę 
priklausomybę Lietuvai. 

Kadangi 1991 m. dabartines 
nepr ik l ausomos L ie tuvos 
Respublikos s ienas neliečia
momis pripažino Rusija ir Bal
tarusija, o 1992 m. sausio 13 d. 
— ir Lenkija, ta i Lietuvos in
tegra lumas su Vilniumi ir 
Klaipėda yra tvir ta i nustatyas 
ir valstybiniu požiūriu. Galime 
jaustis normalūs savo žemės šei
mininkai, nuosekliai darbuotis 
ir nesibauginti nei kaimynų, nei 
savo mažumų ir, savaime su
prantama, kitų nebauginti . 

Šitokiame fone pasitinkame 
naują Vilniaus aekivyskupą 
Audrį Juozą Bačkį , k u r i s 
antradienį, kovo 3 d., iškil
mingai įžengs į savo pareigas — 
atliks ingresą į Arkikatedrą 
Baziliką. Tai istorinis įvykis, ne 
mažesnės svarbos kaip Lietuvos 
Bažnytinės provincijos įkūrimas 
1926 m., kurį parengė palaimin
tasis arkivyskupas Jurgis Matu
laitis, i r dar džiugesnis. 

Naujasis Vilniaus arkivysku

pas yra gimęs Kaune 1937 m. 
vasario 1 d., augo Prancūzijoje, 
k u r jo tėvas Stasys Bačkis buvo 
Lietuvos pasiuntinybės sekreto
rius. Mokslus ėjo Prancūzijoje ir 
Romoje, y ra bažnytinės teisės 
daktaras . Studijuodamas gyve
no Popiežinėje l ietuvių Šv. 
Kazimiero kolegijoje, 1961 m. 
kovo 13 d. šventinamas kunigu, 
įsirašydino j Kauno arkivysku
piją. Baigęs Bažnytinę (diplo
matų) akademiją, dirbo apaš
ta lų Sosto pasiuntinybėse ke
liuose žemynuose, paskui apie 
10 metų — Vatikano Valstybės 
S e k r e t o r i a t e . 1988 m e t a i s 
popiežius pakėlė jį arkivyskupu, 
paskyrė pronuncijumi Olandijo
je ir tų metų spalio 4 d. pats 
suteikė jam vyskupo šventimus. 

Arkivyskupas A.J. Bačkis at
skrenda iš Kopenhagos vasario 
29 d., šeštadienį, 17:15 vai. 
Aerouoste jį pasitiks mūsų vys
kupai ir Vyriausybės atstovai. 
Iš aerouosto, numatoma apie 18 
vai., a tvyks į Šv. Mikalojaus 
bažnyčios kleboniją, kur lyg šiol 
tebesilaiko ir Vilniaus arkivys
kupijos kurija, nes Arkivyskupo 
rūmai šalia Arkikatedros tebėra 
negrąžinti , neiškeldinta „Res
publikos" laikraščio redakcija ir 
pora mažesnių įstaigų. Arkivys
kupas čia, Kurijoje, ir apsi
gyvens. Norintys jį pasveikinti 
žmonės šeštadienį, baigiantis 18 
valandai , tad ir renkasi į Šv. 
Mikalojaus bažnyčios šventorių. 
Pačios ingreso iškilmės vyks 
kovo 3 d., antradienį, per šv. 
Kazimiero atlaidus, kur ie šie
met dėl Pelenų dienos šven
čiami viena diena anksčiau. 

Katedros aikštė bus radio
fikuota — bus galima pamaldas 
ištisai sekti ir aikštėje. Iškilmes 
t ransl iuos Vilniaus radijas — 
siūlome, kas tik turės laisvą 
valandėlę, klausytis antradienį 
kovo, 3 d., nuo 11:30 maždaug 
iki 14 vai. 

Numatoma, kad po vienos 
kitos savaitės arkiv. Audrys 
Juozas Bačkis surengs susiti
kimą su visuomeninių organi
zacijų, mokyklų, vienuolijų, 
spaudos atstovais. Apie tai iš 
anksto bus pranešama. 

Vilniaus Arkivyskupijos 
kurija 

Kai arkivyskupas Audrys J. Bačkis atvyko i Vilnių perimti arkivyskupijos 
valdytojo ir metropolito pareigų. 

- „ W a s h i n g t o n T i m e s " ra 
šo, jog Izraelis pardavė „Pat-
riot" raketas arba jų tech
nologines dalis Kinijai. 

— Belgijos karalius Baudouin 
priėmė naujos centrinio sparno 
vyriausybės priesaiką praėjusį 
šeštadienį. Jean-Luc Dehaene, 
olandiškai kalbąs krikščionių 
demokratų partijos narys, bus 
ministras pirmininkas ir vado
vaus 16 narių Belgijos kabine
tui. Socialistų partijos narys 
Willy Claes bus Belgijos Užsie
nio reikalų ministru. 

K A L E N D O R I U S 

Kovo 17 d.: Šv. Pa t r ikas . 
Gertrūda, Gendvilas, Varūna . 
Vita. 

K o v o 18 d.: K i r i l a s iš 
Jeruzalės. Anzelmas, Eimutis , 
Sibilė. 

O R A S C H I C A G O J E 

Saule teka 6:01. leidžiasi 5:58. 
Tempera tū ra dieną 44 1., 

naktį 34 1. 
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DARYTI? 

VISI - IR SENESNIEJI 
GYDYTINI! 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
• Klausimas. Laba diena, pone 

NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS d a k t a r e , š i a n d i e
ą

n L i * į £ 0 8 
KELIAS J SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago. m. 60629 Nepriklausomybės diena. 

JONAS ADOMA VIČIUS, M. D. Džiaugiasi širdis, kad atėjo ilgai 
• • lauktoji diena, kada galime ir 

mes Lietuvoje švęsti tą šventę. 
O kiek čia seniai vidurnaktyje 
nešdavau pasikišęs trispalvę 
Lietuvos vėliavą ir Vasario 
16-tos proga įkeldavau j medį 

1965 metais, per 12 metų tyrė Rainių kankinių miškelyje (prie 
1,480 Havajuose gyvenančius Telšių), o paskui saugumiečiai 
vyrus, kūne prieš tyrimus nesir- n e rdavosi iš kailio, ieškodami 
go širdies arterijų liga. Ti- „nusikaltėlio". 
riamieji buvo 65 m. amžiaus ir M e s u žemaitia n u o T e l š i ų > 33 
vyresni. Buvo pastebėta, kad m e t ų ^ 1 ^ D a b a r 

gyvenu 
cholesteroliu riebėjantis kraujas Klaipėdoje antrą gyvenimą, nes 
progresyviai gausina susirgimą p r i e š p e n k i s metus buvau 
širdies arterijų liga. užsimušęs su mašina ir buvau 

Tie tyrinėtojai pranešė, kad patalpintas į ligoninę, bet saulei 
viso cholesterolio kraujuje per- tekant atsigavau ir vėl gyvenu, 
viršis pats vienas, nepriklau- Esu baigęs pedagoginį institutą 
somai nuo kitų širdžiai atakos i r d i r b u f l z i n i o l a v i n i n m^m 
prišaukejų, sudaro širdžiai tojų bei kultūrizmo tre-eriu. Po 
pavojų net ir 65 metų sulauku- buvusių trijų lūžių ir galvos 
šiems ir vyresniems. traumos esu beveik visiškai 

*ių žinių šaltinis: Garber A. a t s i s ta tęs , nežiūrint kai kurių 

Klausimas. Skaičiau, kad 
cholesterolis nekenkia, kad jis 
būtinai reikalingas smegenims 
ir kad jo mažinimas, ypač 
senesniems yra nervų sunegala
vimo prišaukimas O Tamsta, 
rašai priešingai. Kame čia 
reikalas? 

Atsakymas. Nagi tame, kad 
vanduo, deguonis, maistas... irgi 
yra reikalingi dalykai, tik jų 
perviršis žmogų skandina, sirg-
dina ir be laiko marina. Apie 
tokį cholesterolio perviršį šis 
skyrius ir suka galvą, saviškius 
nuo tikros mirties saugodamas. 
Taip ir išeina, kad ne tik 
rašantysis privalo būti teisin
gas, bet ir skaitantysis turi 
būti guvus: kas kaip parašyta, 
toks taip skaito ir supranta.Štai 
kalbamu reikalu faktai. 

Pirmas faktas: gydyti reikia 
visus — ir senesniuosius. Kai 
tūlas profesionalas, įskaitant ir 
gydytoją, išmintingumu nesi-
puošia, jo profesiniai darbai ne
tenka vertės, nes jis nepajėgia 
išpildyti visiems gydytojams 
privalomą Hipokrato priesaiką, 
kuri įpareigoja gydytoją pagal 
savo pajėgumą geriausiai padėti 
visiems ir nė vienam nekenkti! 

Kartais gyvenimo dulkės ap
neša net ir didžiausius protus. 
Tokie, išmintingumo stoko
dami, pradeda neprofesionaliai 
elgtis — net atsisakydami senes
niems žmonėms teikti reikiamą 
pagalbą. Su tokiais nė vienam 
išmintingam gydytojui nepa
keliui. Ir štai dėl ko. 

Dabar senesniųjų gydymo 
reikalu kovojama „angelo" su 
„šėtonu". Pirmasis savo tyrimų 
duomenimis remdamasis teigia, 
kad reikia gydyti ir pen
sininkus. O antrasis, irgi savais, 
dažnai pelnagaudžių ap
mokamais tvirtina (Tamsta juos 
tokius skaitei!), kad nereikia 
tokiems padėti liesinti savo 
kraują ir tuomi nuo jų tolinti 
širdies ataką ir stroką; nereikia 
jiems patarti nevalgyti choles
teroliu gausaus maisto, 
nenaudoti gyvulinių riebalų. 
Esą tai pensininkui per brangu, 
neparanku ir neveiksminga, 
net nuostolinga. 

Štai tie „angeliški" tyrimų 
duomenys, nurodantys, kaip bū
tina pensininkui liesinti savo 
kraują, nes per riebus krau
jas sudaro pavojų senesniam 
susirgti širdies ataka ir sme
genų stroku. 

Antras faktas: Nežiūrint 
a n k s t e s n i u priešingai nu
rodančiu duomenų, naujausias 
Framingham tyrimų įvertini
mas įrodo, kad viso cholesterolio 
(totai cholesterol) perviršis ir 
toliau lieka žymiu pavojumi 
(risk factor) visiems 65 metų 
sulaukusiems ir vyresniems 
asmenims. Ir taip esti net tuo 
atveju, kai kiti pavojai širdies 
arterijoms susirgti esti pasa
linami. Įdomu, kad toks pa
vojus pasirodė didesnis mo
terims, negu vyrams. 

Šios žinios paimtos iš straips
nio: Anderson KM et ai: Choles
terol and mortality, JAMA 
257:2176-2180,1987, ir tie duo
menys pakartotinai paskelbti 
žurnale Drug Therapy, vol. 22 
No. 2, February 1992. 

Trečias faktas: Dar dviejų 
studįjų duomenys remia pensi
ninkų gydymo reikalingumą. 
Šviežiausi dviejų studijų 
duomenys irgi rodo, kad choles
teroliu per riebus kraujas grei
tina vyresnio amžiaus vyrams 
širdies raumens arterijų ligą 
(coronary heart disease — CHD). 
Viena iš tų studijų, The Ho 
nolulu Heart Program, pradėta 

et ai: Costs and health con-
seąuences of cholesterol screen-
ing for asyptomatic older 
Americans. Arch Intern Med 
151:1089-1095, 1991. 
Ketvirtas faktas. Antroji iš 

paminėtų dviejų studijų (The 
Kaiser-Permanente Coronary 
Heart Disease in the Elderly 
Study) irgi tyrė cholesterolio 
gausos įtaką į širdies raumens 
arterijų susirgimą skleroze 
(CHD). Daugiau kaip 10 metų 
buvo tirti 2,941 baltosios rasės 
vyrai tarp 60 ir 79 metų 
amžiaus. Šios studijos 
duomenys patvirtino, kad yra 
ryšys tarp senėjimo, choles
terolio kraujuje kiekio ir mir
tingumo nuo širdies arterijų 
ligos. Tyrinėtojai teigia, kad 
senesniųjų kraujuje choles
terolio gausa yra svarbus 
veiksnys, įtakojantis senesniųjų 
mirtingumą nuo širdies ligų. 

Tie tyrinėtojai dar pažymi, 
kad nors tyrimai rodo, kad pilno 
cholesterolio kiekis kraujuje ir 
toliau lieka reikšmingu 
veiksniu pensininkų susirgimui 
širdies arterijų liga (CHD), ne 
vien jis yra imtinas dėmesin, 
sprendžiant apie širdies arterijų 
sergamumą skleroze (CHD) 
įvairaus amžiaus žmonėms. Dar 
dvi pilno cholesterolio dalys — 
frakcijos ištirtinos. sprendžiant 
cholesterolio sunormavimo 
reikalą. 

Viena tų frakcijų yra didelio 
tirštumo riebalinis brltymas 
(high-density lipoprotein — 
HDD; antroji — mažo tirštumo 
riebalinis baltymas (low-density 
lipoprotein — LDD. Abi tos 
frakcijos tu r i įtakos į 
sergamumą širdies arterijų 
skleroze. Todėl jų kiekis, kartu 
su pilno cholesterolio kiekiu iš-
t i r t inas , sprendžiant apie 
cholesterolio pertekliaus pavojų 
širdžiai. 

Šios žinios šaltinis: SHEP 
Coopera^ive Research Group: 
Prevention of stroke by 
antihypertensive drug treat-
ment in older persons with 
isolated systolic hypertension. 
JAMA 265:3255-3264, 1991. 

Išmintingam mūsiškiui tokių 
faktų apie cholesterolio nor
mavimo būtinumą užteks. 
Kitokiam, kol jis tokia gėrybe 
pasidabins, prisieis dar paklai
džioti, kaip ir daugeliui mūsiš
kių, mediciniškoje tamsoje. 
Kviečiame tokius kuo greičiau 
jungtis į normaliai-išmintingai 
besielgiančiųjų gretas,į grūdus 
nuo pelų atskiriančiųjų gretas. 
Tai bus jiems ir jų namiškiams 

-•didelė nauda. Turime, pagaliau, 
visi lietuviai pajėgti kritiškiau 
vertinti kiekvieną parašytą 
žinią tiek savoje, tiek kitokioje 
spaudoje. Dažnai ir mūsiškių 
tarpe esti skleidžiamos bevertės 
žinios įvairiais, ypač mediciniš
kais re ikala is . Todė' risi 
būkime budrūs: ne tik protingi, 
bet ir išmintingi. Tik tada iš
vengsime įvairiopos skriaudos. 

Gavus širdies ataką - smūgį, štai kas dedasi ir kodėl. Č i a padidintas 
mikroskopinis vaizdas ataką gavusio žmogaus širdies r a u m e n s arterijos 
spindžio skerspjūvio. Pacientas, jau seniai sirgęs skleroze, g a v o ataką, kai 
prie seno arterijos sienelės priskretimo (B) prisidėjo atėjęs kraujo krešu lys 
(A) ir visai užkimšo pagrindinės širdies raumens arterijos spindį. Tada apmirė 
toji dal is širdies raumens, kurią krauju aprūpno ši užkimštoji arterija. C — 
arterijos sienelės raumuo ir apvalkalai. 

smulkmenų, palyginus su tuo 
kas buvo. Dabar toliau ir pats 
sportuoju, tampau raiščius, 
tiesinu truputį išlinkusį stubu
rą (po dubens lūžio) ir viskas, 
rodos, gerai. 

Į Ameriką atvažiavau tam, 
kad pamatyčiau, kas tai per 
kraštas, apie kurį žmonės nuo 
senų laikų su tokiu pasididžia
vimu kalbėdavo. O jei kas gerai 
gyvendavo, tai sakydavo: „Tas 
turbūt giminių Amerikoje turi". 
Apvažiavau pusę Amerikos ir 
pamačiau tą amerikonišką 
gyvenimą. Galiu patvirtinti tų 
žmonių žodžius, kad tikrai 
Amerika yra Amerika. Kaip 
sakoma, iš panosies dūmas 
rūksta ir nieko netrūksta. Gal 
ir mes kada nors ta ip 
gyvensime. 

Aš čia dėl savo mamos sveika
tos. Ji serga ateroskleroze. 
Pastovūs galvoje įvairūs ūžimai, 
matomai nuo ankstyvesnių 
sumušimų. Su širdimi skun
džiasi jau seniai. Smarkiai vir
pa rankos, o taip pat pašliję ner
vai. Ji užaugino šešis vaikus. 
Mano tėvas dažnai išgerdavo ir 
ją skriausdavo. Jos visas gyve
nimas vien kančių kelias. Ji 
smulkaus sudėjimo. Negeria 
pieno (dėl skrandžio), beveik 
visai nevartoja riebalų, Jei jūs, 
daktare, galėtumėt jai padėti, 
tai padėkit. Aš čia gyvenu ir dir
bu toliau nuo visokių centrų, 
kur yra vaistinės, be to, sunku 
gaudytis anglų kalboje. Jei galė
tumėt pasiųsti jai kiek vaistų, 
būčiau labai, labai dėkingas. 
Jos adresas toks. 

Atsakymas. Ačiū Tamstai, 
tikras Lietuvos sūnau, kad 
sunkiais laikais dėl mūsų 
krašto pavojingus darbus atlik-
davai. Pavyzdys esi, kaip reikia 
nepasiduoti, energingai judinti 
sąnarius, gimnastikuotis po 
fizinio sužalojimo. Daugelis taip 
elgdamiesi iš di< lio vargo 
išbrenda. 

Tamstos mamai artimiausiu 
laiku bus pasiųsta per 
grįžtančius asmenis šis tas. Jai 
patark gerti tujos (tai amžinai 
žaliuojantis aukštokas medelis) 
arbatą. Išvirus vandens tiek dė
ti jos savotiškų lapelių, kad ji 
ruda būtų. Gerti mažiausiai 
pusę metų. Yra duomenų, kad 
nuo nuomario — epilepsijos, kai 
niekas nepadėjo, jau t rys 
žmonės jokio priepuolio neturi. 

i Jai palengvins drebėjimą. 
Mama, negalėdama pieno ger

ti, tegul geria kefirą ar rūgusį 
pieną. Dar tegul ims po valgio 
po vieną tabletę jai nusiųsto 
vaisto Entozyme. Pienas jai 
būt inas , tik tur i jis būt i 
tinkamos rūšies, tinkamai pa
gamintas. Vėl parašyk. 

KAIP IŠVENGTI 
ŠIRDIES ATAKOS 

Yra įmanoma išvengti širdies 
atakos, kuri ateina arterijai 
užakus cholesteroliu ir dar 

užsikišus kraujo krešuliu. No
rint tokios ligos išvengti, reikia 
iš anksto apsisaugoti. Patinka 
kam ar ne, visi turime būti iš
mintingi ir visomis jėgomis 
veikti, kad tą nelaimę atito-
lintumėm. Pagalbon ateina 
Alvudo dieta. Pradieniui dar 
nuryti 325-mg aspirino tabletę, 
pavalgius. Gavus širdies smūgį, 
aspirino tabletė čiulpiama, kad 
greičiau į kraują patektų aspi
rinas, kuris stabdo krešulį 
formuojančių kraujo plokštelių 
susigrupavimą. Taip pat kas
dien su maistu imti 200-mg zinc 
sulfate tabletę, ir taip daryti per 
visą gyvenimą. Tai tik minimu
mas. 

Gavus širdies ataką, būtina 
greitai nustatyti diagnozę, grei
tai patekti ligoninėn, kad būtų 
suleidžiami vaistai prieš nere
guliarų pulsą (arrhythmia) ir 
morfinas skausmo sumažini
mui. Morfino davimas, kartu su 
vaistu prieš vėmimą, gali būti 
pradėtas dar namie ar greitosios 
pagalbos automobilyje. Ligo
ninės širdies krizių skyriuje (co
ronary care unit) pradedamas 
arteriją užkišusio krešulio 
(thrombus) tirpinimas (throm-
bolysis). 

Ar nebus išmintingiau, jei 
lietuvis jau dabar ims išmin
t ingai elgtis, kad tokios 
nelaimės iš viso būtų išvengta. 

DANTŲ PROTEZŲ IR 
ŠIZOFRENIJOS REIKALAI 

Klausimas. D. G. dr. Adoma
vičiau, jau kuris laikas kai 
„Draugo" laikrašty su didžiau 
siu susidomėjimu skaitau Jūsų 
patarimus. Jais pasinaudojusi, 
į Lietuvą nusiunčiu savo 
artimiesiems ir draugams pa
skaityti. 

Labai daug gero girdėjau apie 
Jus. Esate Lietuvos Geroji Fėja, 
švyturys, gerumo pavyzdys čia. 
Amerikoje ir Lietuvoje. Dėkoju, 
kad esate toks žmogus, kuris da
bartiniu metu Lietuvos sunkių 
gyvenimo sąlygų prispaustam 
žmogui ištiesiate pagalbos 
ranką. 

Esu 66 metų, buvusi mokytoja 
Lietuvoje. Domiuosi medicina, 
sportuoju, laikausi dietos, nenu
tukusi, turiu dar palyginti mi
klias kojas ir tikiuosi nuveikti 
dar ne vieną naudingą darbą 
šeimai ir visuomenei. 

Turiu ir aš problemų, su ku
riomis pati viena niekaip 
nesusidoroju. Mano amžiaus 
žmogui labai svarbu dantys — 
be jų neįmanoma išsaugoti 
sveikatos. Man juos Lietuvoje 
sutvarkytų, bet reikia 
porceliano A3 VITA dantų pro 
tezam8. Pinigų gal ir užtektų 
tam reikalui, bet nežinau, kur 
jo gauti. Vaistinėse nėra. 

Ir dar viena didelė problema. 
Mano dukra po daugybės pergy
venimų, 30 m. amžiaus, serga 

i šizofrenija. Lietuvoje- niekaip 
1 negalime gauti jai vaistų: cila 
dolio ir dar kitų tai ligai 
tinkančiu vaistų, kaip Valium 
ir kiti 

A t s a k y m a s . Ačiū, kad 
rūpinies dantimis, kuriuos da
bar jauni lietuviai visai aplei
džia. Dabar Alvudas globoja ke
liolika jų — ir beveik visi be
dančiai, visai dantimis nesi
rūpiną. Todėl darbe pradėjus 
dantis gelti, turi mesti darbą, 
Alvudo ambulatorija tur i jų 
dantis nuo staigaus susirgimo 
gelbėti, jiems įsakyti daržoves 
valgyti (jų t e ik ia Alvudas 
pakankamai, bet jie nenaudoja!) 
ir dantis valyti po kiekvieno 
valgio ir einant gulti po šešias 
minutes! Bet jų tik išmintingieji 
taip elgiasi. Pasileido į lankas 
įvairiopai tūli Lietuvos piliečiai 
— ir tu dabar sugauk juos, į 
kiemą suvaryk, kad toks man-
dras! O sveiki dantys laiduoja 
viso kūno sveikatingumą. 

Netikėtina, kad Chicagoje 
nėra dantims porcelano. Tams
tos prašomą porcelaną A3 Vita 
(jis pas juos vadinasi VMK 68) 
gausi paskambinus į Cali-
forniją: 1-800828-3839. Tai Vi-
dent Corp., 5130 Commerce 
Drive, Baldwan Pa rk , CA 
91706. Prašyk „dental porcelain 
A3 VMK 68 (tai Tamstos pra

šoma „Vita") . Jo ši tokios 
kainos: 12 gramų 12.70 dol., 50 
g. 47.70 dol., 250 g. 207.40 dol. 
Pasakys, kiek kainuos atsiun
timas. Sužinoję pilną kainą, 
siųskite pinigų perlaidą „money 
order", ne grynais. To porcelia
no daug kam Lietuvoje reikia. 
Siųskime ir kiti — padėkime 
jiems ten vargstantiems, nes 
nesveiki dantys sugadina visą 
žmogaus gyvenimą. Nusirašyki
te šį adresą. 

0 dantų plomboms reikalingą 
cementą galima gauti prie 
O'Hare aerodromo esančioje 
parduotuvėje. Skambinkite tele
fonu Mr Check: 1-708-364-1800. 
Prašyti „dental cement — na
tūrai". Dėžutė kainuoja 50.25 
dol. ir kaina nuolat kyla. Atsiųs 
COD porą dienų po užsakymo. 
Galite nuvažiuoti ir nusipirkti: 
Frink Dental Supply Co., 1795 
Commerce Drive, Eik Grove 
Village, IL 60007-2174. 

Dabar daug kieno prašoma 
chirurginių instrumentų, adatų, 
siūlų ir pan. Jų galima gauti, 
skambinant į New Jersey, Mr. 
Mike Callahan: 1-800-267-7023, 
o New Jersey gyvenantiems 
1-800 555-1212. Tai Express 
Physicians Supply Corp., P. O. 
B0X 438, Bridgeton, NJ 08302. 
Tegul iš Lie tuvos užrašo 
angliškai pavadinimus, o mes, 
iš minėtos vietos gavę 
reikalngus daiktus, siųskime 
gydytojams Lietuvon. 

O dėl prašomų vaistų šizo
frenijai, pirkit Stelazine generic 
— jis vadinasi Trifluoperazine, 5 
mg (galėsite table tę skelti 
pusiau, kai reikės mažesnės 
dozės: gydytojas nurodys kiek 
imti). Paprastai pakanka 2 mg 
to vaisto. Dozavimas priklauso 
nuo ligonio ligos sunkumo. 
Nepirkite Valium ar kitokių. 

Vien vaistais negalima pasi
tikėti, reikia ligonį užimti 
naudingu darbu. Prat inkite 
dukterį auginti kambaryje ar 
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• Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:36, 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 gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turini neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

l auke gre i ta i augančius 
augalus, kad ji pati stebėtų savo 
darbo vaisius, kasdien augalui 
matomai kintant. Naminiais 
gyvuliukais džiaugsmas irgi 
gerina tokių ligonių savijautą. 
Visada reikia būti gydytojo 
žinioje. Tamstai išsiųstas recep
tas. 

•a 
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 

DR. PAUL KNEPPER 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

166 Eaat Supcrtor, Sutte 402 
Valandos pagal susitarimą .. 
Tai. — (1-312) 337-1285 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Hoiy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, CMcago 
T a i . (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr., ketv., penki, nuo 12 iki 6 v.v. 

Kak. (1-312) 735-4477; 
(708)240-0067; arba (708)246-0501 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD M C M C A L BUILMNG 

6440 So. Pulaekl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 05 St. T * . (700) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmo-. 3 v. p.p.-7 v.v.. antrd. 12:30-3 v.p.p. 
trecd. uždarytaa. ketvd. 1-3 v.p.p , penktd 

ir šestd 9 v.r.-12 v.p.p. 

6132 S. Kedzie Ave . , CMcago 
(1-312) 776 6666 arba (1-312) 466-4441 

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

IP ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

Kab. tai . (1-312) 566-0348; 
Rez. (1-312) 776-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. tet. (1-312) 471-3300; 
Rez. (700) 442-6267 

VIDAS J . NEMICKAS, M.O. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. KedrJe Ave.. 
CMcago, M. 60652 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

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

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Visam Road. 
Te l . (1-312) 505-2602 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

Namų (700) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGUA 

6132 S. Kedzie, CMcago, III. 
Tel. (1-312)625-2670 

1185 Dundaa Ave., Elgln. IN. 60120 
Tel. (700) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

6050 8 . Robertą Ro\. Hlekory Hllls. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (700) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W. 55 St.. Chicago. IL 
Tol . (1-312)470-2112 

9525 S 79th Ave., Hickory Hills, 
Te l . (706) 500-8101 
Vai. pagal susitarimą 

IL 

Te l . kabineto Ir buto: (706)052-4118 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti A v e . , Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus trec. šast. 12 iki 4 vai. popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
106 N. bOcMgan Ave . , Sulte 324 Ir 

0035 S. Pulaekl M . , CMcago, IL 
81 St. Ir Kean Ave. , Juat lea. IL 

T e l . (1-312) 566 2000 (veikia 24 vai i 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Patoe M M Center, 7152 W. 127th St•„ 
Palos Hgts. III. Ketv. vai. 3-6 v.v. 

Tel. (700) 446-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2050 W. 63rd Street 

Vai.: antr. 1-4 v. p.p ir ketv. 2-5 v 
Šešt pagal susitarimą 

Kabineto te l . (1-312) 776-2860 
Re*. (708) 446-5545 

PP 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2454 W. 7 l e t Street 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7. Antr. ir 

ketv'. 9-12. Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. MeSMgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weet Ave . 
700-340-0100 

10 W. M — I 
700-380-0776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 700-057-0303 

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

Kalbame lietuviškai 
0165 S. Archer Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. (1-312) 565-7755 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGUA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medicai Center-

Napervllle Campua 
1020 C. Ogden Ave., Sulta 310, 

NaeervOU IL 60503 
Tel. 1-708-527-0O90 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. te l . (1-312) 566-3166 
Namų (706) 361-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Weet 63rd Street 
Vai. ptrm . antr . ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Nors veikiam atskirai, 

BET KALBĖTI 
TURIME BENDRAI 

Mūsų veikla yra labai įvairi. 
T u r b ū t n i e k a s nesugebė tų 
suskaičiuoti ir pasakyti, kiek 
mes turime įvairių sąjungų, 
draugijų, susivienijimų, klubų, 
brolijų ir kitokiais pavadinimais 
įvairių junginių. Tame nėra 
nieko blogo. Yra sakoma, kad 
„genys margas, o pasaulis dar 
margesnis". Kaip darželyje yra 
įvairiarūšių ir įvairiaspalvių 
gėlių, taip ir žmonių gyvenime 
yra skirtingi interesai ir tempe
ramentai. Taip radome ir taip 
paliksime. Gyvenimas juo įvai
resnis, tuo jis yra įdomesnis. 
Taip galima veikti laisvalaikio 
praleidimui, bet ne rimtą darbą 
dirbant. Ar tai bus pramonėje ar 
įstaigose — darbas turi būti or
ganizuotas. Tuomet negali būti 
skirtumo tarp dzūko ir žemaičio. 
Ir turi būti kalbama bendra 
kalba, kad vienas kitą supras
tų. Taip turi būti ir lietuviškoje 
veikloje. Kuomet yra dirbamas 
bendras darbas, tai negali būti 
aukštaičio ar suvalkiečio, o t ik 
lietuviai. 

Tačiau labai dažnai tokios 
taisyklės nėra laikomasi. Dar 
netolimi tie laikai, kuomet buvo 
mestas šūkis „Veidu į Lietuvą". 
Tačiau buvo tokių, kurie tam 
griežtai priešinosi. Lietuvį te
buvo galima mylėti tą, kuris 
buvo kalėjime ar koncentracijos 
stovykloje, kadangi lietuvis 
neprivalėjo būti laisvas. O jeigu 
kuriam pavyko laisvam būti ir 
dar į svečius atvykti, ta i į tokį 
su dideliu įtarimu buvo žiūrima. 

Tokios skirt ingos pažiūros 
mūsų veiklą gerokai suskaldė ir 
ją sus i lpn ino . Blogai y r a , 
kuomet savo veikloje nesu
t a r i ame , o da r blogiau — 
kuomet tą n e s u t a r i m ą iš 
lietuviškų ribų į viešumą išne-
šame. Kitiems mūsų nesuta
rimai yra nesuprantami ir jiems 
visai tai nėra įdomu. Yra dar 
blogiau, kuomet su tais nesu
tarimais einame į valdžios įstai
gas. Dar taip neseniai yra buvę 
atvejų, kuomet vienai delega
cijai išėjus, ki ta į vidų ėjo. La
bai blogai, kad dvi delegacijos 
mūsų vardu ėjo, bet dar blogiau, 
kad jos skirtingai kalbėjo. Jeigu 
viena ėjo protestuoti, tai kita ėjo 
padėkoti. Kuomet eina dele
gacijos, tai jos tar iamai kam 
nors atstovauja. Bet visai nepa
teisinama, kuomet net atskiri 
individai pradeda lietuvių var
du kalbėti. O tokių atvejų buvo. 

Po Kovo 11-tosios deklara
cijos, vos savaitei praėjus, buvo 
skleidžiamos tokios mintys: 
„Reikia panaikinti visus įsta
tymus, kurie išleisti po kovo 11 
d. Yra juokinga leisti įstatymus 
ir sudaryti vyriausybę su vilti
mi valdyti Raudonosios armijos 
okupuotą kraštą" (laisv. vert. — 
J.Ž.). Tokie memorandumai 
buvo siuntinėjami. Vis tik pasi
rodo, kad tas save pasiskyręs 
diplomatu klydo. Nors Raudo
noji armija tebėra, o Lietuvos įs
ta tymai veikia , vyr iausybė 
pripažinta beveik viso pasaulio 
ir Lietuvoje reziduoja ambasa
doriai. 

daug sentimentų. Visa tai gerai 
ir y ra labai gražu. Tačiau, kuo
met lietuviai eina į Kongresą ar 
Senatą ir nori ko nors pasiekti, 
ta i tur i ateiti vienoje grupėje. 
Atsikirai vaikščiodami, nieko 
negalite laimėti". 

Šie žodžiai yra labai svarbūs 
ir įs idėmėtini , kadangi j ie 
pasakyti žmogaus, kuris pažįs
ta lietuvišką gyvenimą, ir kuris 
ta ip pat žino, kaip Amerikos 
legislatūra ir viešoji opinija 
veikia. Bet ar tie žodžiai ką 
nors paveikė? Greičiausiai ne. 
Manau, kad toje salėje buvo 
bent trejetas tokių, kurie save 
laiko lietuviškos visuomenės 
reprezentantais . Tad sunku 
ras t i bendrą kalbą. 

Kuomet Lietuva buvo po oku
pan to ba tu ir žiemos ledų 
sukaustyta , tuomet mus skyrė 
ryšiai su Lietuva. Bet kokie san
tykiai buvo nusikaltimas prieš 
„taut inę drausmę". Dabar tie 
patys, kurie prieš santykius 
kovojo — per galvą persivertė ir 
net buvusį komunistą apsika
bino. Iš tų eilių girdėti garsiau
si balsai, kad beveik viską 
tur ime mes atiduoti. Tas „ati
davimas" įnešė nesusipratimų 
ne t į tas eiles, kuriose iki šiol 
buvo darni veikla. Rašančiojo 
nuomone, išeivija neturi savęs 
prarast i ir susilikviduoti. Kol 
Lietuvoje nėra darnos ir „kairė 
r a n k a nežino, ką daro dešinė", 
tol negalime savų fondų ir 
archyvų atiduoti. Turi išlikti 
stipri ir vieninga išeivija. 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje vykusiame Vasario 
16-tos minėjime, kalbėjęs kongr. 
Richard Durbin taip pasakė: 
„Kol aš neatsiradau Kongrese, 
nežinojau, kiek yra įvairių 
lietuviškų organizacijų. Dabar 
būdamas Kongrese pamačiau, 
kiek jų yra. Yra tokių, kuriose 
trečioji ar net ketvirtoji kar ta 
jiems priklauso ir tur i joms 

LIETUVA - TVIRTOVĖ PRIEŠ 
PRAEITIES GALIŪNUS 

* * * 

Kaip gerame chore nėra iš
sikišančių balsų, ta ip ir veik
loje neturėtų būti „geresnių 
patriotų". Ypač dabar, kuomet 
bent juridiniai Lietuva yra lais
va ir jau pati už save kalba. Tad 
mūsų politinė rolė sumažėjo, 
todėl tur ime daugiau dėmesio 
kreipti į kultūrinę veiklą ir 
lituanistinį švietimą. Kadangi 
paminėjau kul tūr inę veiklą, 
t a i jai paskirsiu porą sakinių. 
K u o m e t K a u n e būdavo 
surengiama meno paroda, tai 
keletą savaičių ji būdavo dė
mesio ir pašnekesių objektas. O 
pas mus surengtos parodos 
išeivijos lieka beveik nepastebė
tos. Mes taip įpratome į politine 
veiklą, kad k u l t ū r i n i s gy
venimas praeina beveik be jokių 
pėdsakų. 

Kongr. R. Durbin žodžiai labai 
t ik tų ir tėvynėje esantiems. 
Skai tant iš Lietuvos ateinančią 
spaudą ir pasiklausius iš ten at
vykstančių veikėjų, gaunasi 
labai liūdnas vaizdas. Kur dingo 
t a vieninga dvasia, kuri visus 
jungė Laisvės kelyje? Nereikia 
ramintis, kad Lenkijoje dar dau
giau įvairių partijų. Reikia atsi
minti, kad Lenkijoje yra beveik 
39 milijonai. Šiuo atveju tiktų 
pasakymas: „Quod licet Iovi, 
non licet bovi (Kas galima Jupi
teriui , tai negalima jaučiui)". 
B ū d a m i maži t u r i m e būt i 
vieningi, o jeigu kiekvienas 
buvęs marksizmo teoretikas 
norės savo partiją ir laikraštį 
turėti , tai gali būti labai liūdna 
ateitis. Mes išeivija ten nieko 
negalime pakeisti. Tik viena, ką 
mes galime padaryti, tai jeigu 
atvyksta įvairūs nepritapėliai, 
nepasitikti jų su išskėstomis 
rankomis. Praeityje daug tokių 
agitatorių per mūsų sales pra
ėjo. Lipantieji ant mūsų scenų 
bent raudonas liemenes turėtų 
nusiimti. 

J . Ž. 

Tokią antraštę didelėm rai
dėm kovo 5 d. užrašė Miuncheno 
dienraštis „Sueddeutsche Zei-
t u n g " ilgame Varšuvos kores
pondento Tomo Urbano pra
nešime iš Vilniaus. Spėju, kad 
ši korespondencija turėjo ryšį su 
Mickūnais, kadangi Tomas Ur
ban taip pat dalyvavo su ki ta is 
užsienio laikraščių atstovais 
ta r iamame kariuomenės „pasi
t raukime" , pranešdamas Bava
rijos didžiausiam laikraščiui (sa
vaitgalio tiražas 700 tūkst. egz.) 
savo įspūdžius iš Mickūnų bei 
Maskvos klastą, a t i t r auk ian t 
kariuomenę į Vilnių. 

Vyko jis per Lazdijų muit inę, 
kadangi ta i patogesnė vietovė 
pa s i ek t i Gedimino mies tą , 
pe re inan t Lietuvos-Lenkijos 
pasienyje t ik vieną patikrinimą. 
Iš Mickūnų korespondentas tuoj 
p a t p a s u k o pr ie L i e t u v o s 
parlamento rūmų, pastebėjęs 
žal ia uniforma s tovint į su 
kalašnikovu sargybinį, kur i s 
pamatęs išvažiuojančią automa
šiną „pasitempė, išleisdamas 
juodos spalvos „Volgą" į pa
grindinę gatvę. įvažiuoti į par
lamentą galima tik „zigzagais", 
kadangi rūmai apstatyti betono 
blokais, aptverti spygliuotom 
vielom, plokščiame stoge įmū
rytos otačios vielos, apsisau-
gojant nuo malūnsparnių a r 
paraš iu t in inkų nusi le idimų. 
Tomo Urbano išvada: Lietuvos 
pa r l amen ta s yra pasiruošęs 
visiems netikėtumams, kariams 
ir policininkams, užimant jiems 
iš anksto numatytas vietas. 
„Tai tik kelių minučių klausi
mas" — pasakė j am apsaugos 
dalinio viršininkas. 

Ir parlamento vidus paverstas 
tvirtove: smėlio maišai net prez. 
V. Landsbergio trečio aukšto 
pr ieškambaryje , sa rgybin ia i 
šarvuotom liemenėm. 

Vienas „Sąjūdžio" atstovas 
taip aiškino susidariusią padėtį: 
„Nemanau, kad mes šiandien 
a r rytoj turėsime ginti parla
mentą. Tačiau, kas gali atsitikti 
po mėnesio ar kelių — niekas 
nežino". Ir jo akys nukreiptos į 
rytus. Kiekvienas gandas iš 
Maskvos, kiekvienas įspėjimas 
naujo sukilimo, šį kartą geriau 
paruošto, neramina lietuvius. 
„Ten yra stiprios jėgos, no
rinčios mus sugrąžinti į Sov. 
Sąjungą" — sako parlamento at
stovas. Tokiame įtempime lietu
viai gyvena jau an t rus metus . 

Tuometinis sovitinis prez. M. 
Gorbačiovas savo viešnagės 
metu bergždžiai mėgino ūk ine 
blokada paklupdyti ant kelių 
demokrat iniu keliu iš r inktą 
vyriausybę Vilniuje. 

Angelu sargu pasirodė B. Jel-

KAZYS B A R O N A S 

cinas, į s akydamas Rusijai ne
k l a u s y t i M. Gorbačiovo 
įsakymų, a t idaryt i ūkinę bloka
dą. Deja, negalėjo B. Jelcinas 
apsaugoti l ie tuvių nuo sovie
t inės ka r iuomenės užpuolimų, 
kadangi ke tur ių mil. gyventojų 
kraš te buvo 50 tūkst. gerai 
ginkluotų karių, kurie žiauriau
siu būdu susidorojo su lietuviais 
naujokais bei sausio 13 d. prie 
te levu ;įos bokšto nužudė 14 
m i e s t o g y v e n t o j ų , š i m t u s 
sunkia i sužeidė. Tuo metu viso 
pasaul io akys buvo nukreiptos 
į Persijos į lanką. 

V. P i k t u r n a — opozicinio libe
r a l i n i o s p a r n o a t s tovas ir 
šiandieną jung ias i su tuome
tiniu V. Landsbergio nutarimu, 
par lamentą paversti tvirtove. 
„J is turėjo kovą rizikuoti, ka
dangi b ū t u m e lengvai Maskvos 
nugalabyt i (erledigt)". 

„Ar dar š iandieną reikalingi 
s m ė l i o m a i š a i , už tva ros , 
spygliuotos vielos", — klausia 
l a ik raš t in inkas . 

„V. Landsbergiui svarbi yra 
simbolika" — atsako V. Piktur
na. J i s gina V. Landsbergį nuo 
užsienio spaudos puolimų, vadi
nan t AT pi rm. diktatorium. 
„Pas mus n ė r a jokios spaudos 
cenzūros, n ė r a jokių politinių 
ka l in ių" — sako liberalas V. 
P ik tu rna . 

AT p i rm. V. Landsbergis 
(vok ieč i a i v i suome t rašo 
„Praes ident" ) yra tvirtai nusi
s ta tęs pa r l amento rūmus ir 
toliau la ikyt i stipriai apsau
gotus. Kaip ilgai? Jo atsakymas 
buvo t r u m p a s — kai paskutinis 
okupacinės kar iuomenės karys 
ap le i s m ū s ų k raš t ą — t ik 
tuomet nuo par lamento rūmų 
bus nuimtos visos užtvaros. 
Lietuviai labai abejoja, kad 
k a r i u o m e n ė b u s a t i t r a u k t a 
t r u m p u laiku. V. Landsbergis 
įteikė B. Jelcinui ordiną, pasi
rašė sutartį su juo, tačiau lietu-
v ia i m a t o , k a d genero la i 
Maskvoje nerespektuoja Lietu
vos nepriklausomybės ir toliau 
šią Pabaltijo valstybę laikydami 
„ m ū s ų s t ra teg in ių interesų 
k ra š tu" . Maskvoje ir toliau 
gyvena Lietuvos komunistų 
partijos kadras, kur is sukilimo 
metu įsakė šarvuočiams Vilniu
je užimti visas s t ra tegines 
v ie tas . L ie tuvia i reikalauja 
j iems išduoti Stalino pasekėjus. 
Deja, iki šiol jie nesusilaukė iš 
Maskvos jokio a tsakymo „Įvy
k u s s ė k m i n g a m s u k i l i m u i 
Maskvoje — sako nepriklau
somos partijos a ts tovas Vytau
tas Pal iūnas. Juos visus vėl ma
ty tume Vilniuje". 

V. Paliūnas priklauso sudary
t a m ekonomin iam depar 
tamentui. Lietuvis laikraščio at
stovui pasakė, kad Lietuvos 
ekonominis gyvenimas priklau
so nuo NVS, tačiau Maskvoje 
K P biurokratai „torpeduoja" 
L i e t u v o s ūkines r e fo rmas , 
nepristato Lietuvai žaliavos. 
„Maskva mus blokuoja — sako 
V. Paliūnas. Pereitais metais 
Rusija mums pristatė 12 mil. to
nų alyvos, šiemet prižadėjo tik 
3 mil. tonų. Mūsų visą prekybą 
galima pavadinti mainų preky
ba, apmokant žaliavą mėsos 
g a m i n i a i s , įvair iom ki tom 
prekėm. Negali Vilnius impor
tuoti alyvos, mokėdamas net 
už s i en io va l iu ta , k a d a n g i 
Lietuva neturi t am t inkamo 
uosto su vamzdžiais, dideliais 
tankais . 

Po karo, visi Pabaltijo vals
tybių ūkinio gyvenimo planai 
buvo sudaromi Maskvoje, nelei
džiant toms valstybėms pačioms 
atsistoti ant kojų. Šiandieną Pa
baltijo valstybės negali greitai 
ūkiniai sustiprėti, nežiūrint 
gerų norų ir Vakarų pasaulio 
patar imų. 

„Negalima Lietuvos lyginti 
su demokratiniu Vaka»-ų pasau
l iu, sako liberalas V. Pik
turna, pats anksčiau priklausęs 
komjaunimui. Nomenklatūros 
Lietuvoje laiko dar pagrindines 
pozicijas, blokuoja ūkines re
formas. Tik dabar pas mus pra
sidėjo t ikra kova su ta sistema" 
— toliau kalba Pikturna. Tačiau 
daugumos atstovų nuomone, 
visų reformų stabdis yra Mask
va. Be to, dvejus metus lietuviai 
kovojo su pavojais ir rusiškais 
puolimais į jų suverenitetą, tam 
pr i tar iant pačiam M. Gorbačio
vui. Aukščiausioje pakopoje sto
vėjo laisvė, tad kovoje už ją. 
lietuviai negalvojo kas gali 
įvykti, koks bus laisvės vaizdas, 
kaip atrodys laisvės s tatula. 

Dar ir šiandieną naudojami 
rubliai. Lietuviai priklauso nuo 
Maskvos finansinių pareigūnų 
įvairių kvailysčių. J ie ten tur i 
„super" infliaciją, o mes taip pat 
— sako Paliūnas. 1991 m. ji 
pasiekė 1,000%. 

Nauji pinigai, kur ie prieš 
karą vadinosi litais jau atspaus
dinti, sudėti maišuose ir guli 
valstybiniame banke. Atspaus
dint i ta ip pat nauji pašto 
ženklai su legendarinio Gedi
mino atvaizdu. Aukso atsargos 
paliktos Londone ir Paryžiuje. 
Nuomonių s k i r t u m a i pasi
r e i š k i a valiutos reformų 
klausime. Bet t ikima, kad ji 
atneš gerus vaisius. 

Užplūdo Lietuvą rusai, gudai, 
ukrainiečiai, r u m u n a i . Lie-

Anicetas Simutis, Lietuvos ambasadorius prie Jungtinių Tautų, kalba N'ew 
Yorke lietuvių Lietuvos Nepriklausomybes minėjime 

Nuotr L. Tamošaičio 

tuviai apsisaugoja nuo jų maisto 
išpirkimo, jį parduodami t ik už 
viet iniams gaunamus talonus 
sviestui, pienui, kiaušiniams, 
mėsai. Rūbai vaikams perkami 
t i k parodžius reg is t rac i jos 
pažymėjimą. Svaras kumpio 
kainuoja 300 rub.. atlyginimo 
vidurkis 1200 rub. t.y. 10 dol. 

Nežiūrint stiprios kontrolės, 
lietuviškos prekės randamos 
rusiškose, lenkiškose turgavie
tėse . Lenkijos autobusas iš 
Vilniaus į Varšuvą labai dažnai 
sulaikomas Lazdijuose keturias 
valandas, „išmaišant" visus la
gaminus, visas dėžes, apmui-
tuo jan t vežamas p r e k e s . I 
L i e tuvą a tvežami V a k a r ų 
gaminiai, tačiau jie parduodami 
t ik už tvirtą valiutą. 

Tik 34 m. min. pirm. G. Vag
noriaus vyriausybė stato spar
čius žingsnius žemės ūk io , 
prekybos, pramonės, namų, 
b u t ų pr iva t izac i jos kelyje . 
Tačiau G. Vagnoriaus pi rmus 
privatizacijos žingsnius gyven
tojai tik vargais ir negalais pri
i m a . A tv i ruose l a i š k u o s e 
redakcijoms skundžiasi žmonės 
aukštom maisto, buto, susi
siekimo kainom. Tačiau užsie
nio tyrimų insti tutų duome
nimis lietuviai yra didžiausi op
timistai iš visų buv. sovietinių 
respublikų, tikėdami, kad gyve
nimas pagerės. 

Užsienio prekybos ministerio 

pavad. Barcevičius korespon
dentui pasakė: ..nuo vidurio 
Europos esame nutolę tik dviejų 
valandų skrydžiu. Anksčiau iš 
mūsų sostinės tik per Maskvą 
galėdavome pasiekti Paryžių 
Frankfurtą, Londoną". 

Savo p l a t ų r epo r t ažą iš 
Vilniaus Tomas Urban užbaigia 
vienos Vilniaus menininkės žo
džiais: „džiaugiuosi, galėdama 
savo pasą su kūju ir pjautuvu 
pakeisti l ietuvišku dokumentu 
su Gedimino raiteliu (Vytis? — 
K.B.). Per mano kūną visuomet 
perbėga šilta srovė, girdint radi
jo pranešimuose .buvusi Sov. 
Sąjunga'. Mes niekuomet nesu-
£-. jšime į Sov. Sąjungą". 

Ilgą straipsnį puošia per ketu
r i a s s k i l t i s i š s p a u s d i n t a 
parlamento rūmų nuotrauka, 
už tva ros , s u d ė t o s ma lkos , 
civiliai bei trys uniformuoti 
Lietuvos kar ia i ir prof. V. 
Landsbergio atvaizdas. 

GREITKELIŲ REMONTAI 

Netrukus bus pradėtas pro 
Chicagą e inanč io Tr i -Sta te 
greitkelio remontas, kuris pa
reikalaus 550 mil. dol. Darbus 
n u m a t o m a baigt i lapkričio 
mėnesį. 1993 m. Iš viso bus 
taisomos 23 mylios, iki O H a r e 
aerodromo. 

Gyvenime triumfuoja t ie , 
kurie turi tvirtus nusistatymus, 
aiškius idealus, tikrą kryptį. 

L. J. Actis 

Mažai žmogui tereikia šiame 
pasauly, ir to maža ko tik trum
pam laikui. 

Goldsmith 

VOKIETIJA IŠLAISVINTI 
NESIRUOŠĖ 

Knygos i š traukos 

BRONIUS A U Š R O T A S 

Pradėjus t raukiniui judėt i , J. Vaičjurgis iššokęs į 
priešingą perono pusę, nes k i t a buvo sekama politruko. 
Po to jis, užėjęs į vieno ūkininko kluoną, persirengė 
civiliniais drabužiais. 1940.XI.19 d. vakare sutartoje 
vietoje jį pasitikęs vadovas Jonas Sprainai t i s . 

Sprainaičio vedamas į Vokietijos pusę, Vaičjurgis 
nega lė jęs a t s i s t e b ė t i s a v o vadovo v i s i š k u 
nerūpestingumu. Kada juodu jau buvo art i draudžia
mos zonos, Vaičjurgis paklausęs vadovo, a r dar toli 
siena? Šis pirštu parodęs — gal už pusės kilometro. „Tai 
kodėl mes neatsargūs"?, — pasi teiravęs Vaičjurgis. 
Tada Sprainaitis, rodydamas į mažą juodą šunelį, 
pasakęs: „Jeigu šis sutvėrimas užuostų kur nors a r t i 
esantį gyvą žmogų, tuoj atbėgtų pas mane ir žiūrėtų 
į tą pusę, kur tas žmogus slepiasi". 

Visai prie pasienio juos tos juodu, pasislėpę 
krūmuose, pamatė žygiuojančius du rusų sargybinius. 
Kai jie gerokai nutolo, Sprainai t is su Vaičjurgiu, 
mėtydami pėdas, kad sargybiniai nesuprastų iš kurios 
pusės sienos pažeidėjai atėjo, l a iminga i perėję 

į vokiečių kontroliuojamą pusę lapkričio 20 d. vėlai 
vakare. Vadovas nuvedė J. Vaičjurgį nakvynei pas 

ūkininką Julių Karvelį Antšvenčių kaime. Kai Smali
ninkų SD sužinojo apie J. Vaičjurgio perbėgimą, tai 
kitą rytą nuvežė jį į Tilže apklausinėjimui, neleidę man 
su juo susitikti . Iš Tilžės kitą dieną Vaičjurgis išvyko 
į Berlyną. 

Toliau J . Vaičjurgis pasakojo, kad atvykęs į 
Berlyną tuoj įsijungė į Lietuvių Aktyvistų Frontą. Aš 
primygtinai jo klausiau, ar jis stengėsi sužinoti kam 
būtų įdomu su juo pasikalbėti apie padėtį Lietuvoje ir 
sovietų dalinius Lietuvos-Vokietijos pasienyje? I ta i 
Vaičjurgis atsakė, kad nei J . Karvelis, nei P. Bl iumas 
nesiūlę j am susirišti su manimi. Taip jam ir netekę su 
manimi pasikalbėti nei apie būklę pasienyje, nei apie 
kariškus reikalus, nei apie naujai statomus aerodromus 
sovietų okupuotoje Lietuvoje. 

Man užklausus, ar jam kas nors žinoma apie kitose 
Lietuvos vietose statomus aerodromus, jis, pasižiūrėjęs 
į mano ant stalo ištiestą žemėlapį, pirštu parodė į Kė
dainių apylinkę. Būdamas 1940 m. lapkričio pradžioje 
namuose, iš savo brolio girdėjęs, kad prie Kėdainių pa
skubintu tempu yra statomas gana ilgas aerodromas. 
J o vienas pakilimo takas galįs siekti per 2 km. Prie 
tos statybos dirba ne lietuviai kariai , bet kažkokie 
nudriskę svetimšaliai, kurie su vietiniais l ietuviais 
nesusikalba. 

Vaičjurgis taip pat priminė, kad iš savo kuopos 
ka r ių girdėjęs, jog panašus į Varlaukio lauko 
aerodromas buvo statomas Alytaus miesto apylinkėse, 
tačiau jis negalėjo tiksliai nurodyti tos vietos an t 
ž e m ė l a p i o . Šį pas ika lbė j imą-apk laus inė j imą 
papildydamas, jis dar užsiminė, kad kažkur prie Pane 
vėžio esąs staomas naujas aerodromas. Tačiau jokio 

tikslesnio apibūdinimo apie jo statybą negalėjo man 
perduoti. 

Iš Juozo Vaičjurgio taip pat sužinojau ir apie 
Lietuvos kariuomenės išformavimą ir apie jos įjungimą 
į sovietinės kariuomenės eiles ir jos struktūrą. Tikėjau, 
kad gen. Stasys Raštikis visas žinias apie Lietuvos 
kariuomenės reorganizaciją bus perdavęs vokiečių 
generalinio štabo vadovybei. Tuo būdu šis mano 
pasikalbėjimas su Vaičjurgiu buvo visapusiškai 
naudingas, nes gavau tikslių žinių apie Varlaukio 
aerodromo statybą. Taip pat sužinojau ir apie Kėdainių 
aerodromo paspartintą ruošimą. Nors ne visai tikslios 
žinios buvo apie Alytaus ir Panevėžio aerodromų sta
tybas, tačiau ir jos buvo pozityvios. Jas tektų patikrinti, 
kai pasitaikys t inkama proga. 

Baigęs šį draugišką apklausinėjimą, padėkojau 
Juozui Vaičjurgiui už jo pastangas prisiminti tiek daug 
svarbių žinių apie bolševikų vykdomus pakeit imus 
mūsų Tėvynėje. Svarbiausia, kad jis buvo labai nuošir
dus šias žinias m a n pasakodamas. Jis tikėjo, kad jo 
suteikta informacija pagrei t ins Lietuvos nepri-
klausomymės a ts ta tymą. O aš . tiesiogiai dirb
damas OK W žinioje, galvojau, kad mes kartu dirbdami 
galėsime priartinti Lietuvos išlaisvinimą. Klydome ne 
tik mt;du! Klydo ir visi tie, kurie privalėjo geriau 
pažinti nacių užsienio politikos užmačias, ypač kiek tai 
lietė nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą. 

Atsisveikinau su Vaičjurgiu nenujausdamas, jog po 
kelių mėnesių, 1941 m. kovo vidury, mudviem teks 
susitikti jam lemtingomis valandomis. 

(Bus daugiau) 

, 

http://1940.XI.19
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Viktorija (Dantaitė) ir Kęstutis Mašalaičiai 

LIETUVIŠKOS 
VESTUVĖS 

PHILADELPHIJOJE 
Visada širdis džiaugiasi , kai 

ma ta i gražią lietuvišką šeimą, 
ku r i , nepaisant amerikie t iško 
gyvenimo kasdienybės, sugeba 
kūren t i l ietuviškų papročių, 
kalbos ir kultūros ugnį. Todėl 
1991 me tų spalio 26 dieną 
Philadelphijos l ie tuviams buvo 
d ide lė š v e n t ė — Vik to r i j a 
Danta i tė ir Kęstutis Mašalai t is 
sukūrė naują lietuvišką šeimą. 

Viktorijos ir Kęstučio drau
gystė prasidėjo j au seniai. Salia 
k i t ų bendrų dalykų, kur i e juos 
sur i šo , j ų d raugys tę puošė 
abiejų didelė meilė Lietuvai. Ir 
t a i nenuostabu, nes abu išaugo 
energingose, lietuviškai veiklai 
atsidavusiose šeimose. Viktori
jos tėveliai Julija ir Algis Dan-
ta i ir Kęstučio tėveliai Aniliora 
ir Put inas Mašalaičiai didelę sa
vo laiko dalį skyrė ir skir ia lie
tuvybės darbams. 

Viktorija yra baigusi Temple 
universitetą Philadelphijoje far
macijos specialybėje. Baigusi li
tuan i s t inę mokyklą, dainavo 
l ie tuviškame chore, šoko tau
t inių šokių grupėje, buvo aktyvi 
s k a u t ė . K ę s t u t i s — ba igęs 
University of Delaware kompiu
ter ių specialybę, jau dešimt 
metų dirba Unisys kompanijoje. 
Ka ip ir Viktorija, K ę s t u t i s 
mokėsi lituanistinėje mokyklo
je , buvo veiklus skautų orga
nizacijoje, visada mielai ta lk ina 
prie įvairių lietuviškų renginių. 

Viktorijos ir Kęstučio Maša-
laičių jungtuvės buvo lietuviš
koje Šv. Andriejaus bažnyčioje. 
J aunavedž ius lydėjo gražus 

jaunimo pulkas: Linda Alek-
siūnaitė-McCanaghy — vyriau
sioji pamergė, Vytautas Maša
laitis — vyriausias pabrolys, 
Joann ir Alexander Dantai, 
Dana Tau tku tė ir Tomas Dan-
ta, J eann ine Mašalaitienė ir 
Rimas Matvekas. Mary ir An
drius Da ntai . Visų akį t raukė 
n e p a p r a s t a i mielos gė l ių 
mergaitės — Viktorija Dantaitė 
ir Kris t ina Kasinskaitė bei 
žiedų nešėjas Antanukas Kasin-
skas, labai tobulai atlikęs savo 
svarbią rolę. 

Vestuvių puota vyko Philadel
phijos Lietuvių namuose, kurie 
skendo margaspa lv iu gėlių 
puokštėse. Pagal lietuvišką 
paprotį vaikai pastatė užtvarą 
į salę ir vyriausias pabrolys, 
dosniai mėtydamas saldainius 
susirinkusiems svečiams, išpir
ko kelią jauniesiems Jaunave
džių porą su lietuviška duona, 
druska ir vynu pasitiko jų tėvai. 

Kėlėme tostus į jaunųjų svei
katą, džiaugėmės, linkėjome 
visa ko gražiausio bendrame 
j aunų jų gyven ime . Didelis 
Viktorijos draugių pulkas šoko 
jaunajai atsisveikinimo šokį 
Sadutę. 

Vestuvės gražiai atšoktos, o 
prieš akis — bendras pras
mingas šeimos gyvenimas. Te
būna laiminga ši nauja lie
tuviška pora. O tarpe gražiausių 
mūsų linkėjimų teišsipildo ir 
mūsų visų lūkesčiai, kad ši pora 
ir toliau reikštų savo meilę Lie
tuvai, dalyvaudami lietuviš
kame išeivijos gyvenime. 

R.R. 

A P I E V A D O V Ė L I U S 
L E N K Ų M A Ž U M O M S 

Chicagoje leidžiamas lenkų 
dienraštis ,.Dziennink Związko-
wy" kovo 11d. numeryje paskel
b ė , k a d lenkų m o k y k l o m s 
Lietuvoje vadovėlius paruoštų 
bendra lietuvių-lenkų komisija. 

tačiau tam reikalingas ilgesnis 
laikas. Tuo tarpu Lietuvoje 
draudžiama mokyklose vartoti 
vadovėlius, išleistus bet kurios 
užsienio valstybės. Lietuvos 
kultūros ir švietimo ministeris 
pabrėžęs, jog svarbu, kad vaikai 
augtų lojalūs sav m kraštui, 
kur gyvena. 

Kalėdų švenčių metu Pietų 
Amerikoje įvykusiame septinta
j a m e Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos kongrese tos or
ganizacijos centro valdybos pir
mininku išrinktas Washingtono 
apylinkėse gyvenantis veiklus 
jaunuolis Paulius Mickus. Kai 
1972 m. vasarą Chicagoje 
įvykusiame Lietuvių jaunimo 
kongrese buvo įkurta Pasaulio 
Lietuvių J a u n i m o sąjunga, 
Paul ius buvo tik keturių metų 
amžiaus. Šiandien gi VII PLJS 
kongrese, j am iš anksto pri
stačius pilną naująją valdybą, 
balsavime nugalėjo kitus kandi
da tus ir demokratiškai buvo iš
r ink tas vadovauti šiai pasauli
nei lietuvių jaunimo sąjungai. 

Naujasis pirmininkas augo ir 
mokslus su trejų metų per
t r a u k a , ka i tėvai tarnybos 
reikalais buvo iškelti Vokie
t i jon , išėjo sos t inės Wa-
shingtono apylinkėse, Marylan-
do valstybiniame universitete 
baigęs reklamos dizainą. Šiuo 
metu jis dirba JAV gynybos 
ministeri joje, k u r , be kitų 
dalykų, kompiuterių pagalba 
ruošia žemėlapius. 

Paulius Mickus ir jo jaunes
nioji sesutė Nida užaugo lietu
viškai nusiteikusių tėvų Meilės 
ir kompiuterių programuotojo 
Tado Mickų šeimoje. Meilė — 
žinoma skautų veikėja, buv. 
LSS vyriausios skautininkės pa
vaduotoja. Tadas Mickus — 
visuomenininkas, įvairių LB 
Washingtono apyl. ir Balfo 
valdybų narys, su dėmesiu ir 
n u o š i r d u m u p a s i t i n k a n t i s 
kiekvieną naują Washingtone 
pasirodžiusį lietuvį. Ir čia ra
šančiam 1978 m. rudenį persi
kėlus į JAV sostinę, vieni iš 
pirmųjų naujai susipažintų 
lietuvių ir buvo Mickai. 

Vaikams nuo vaikystės dienų 
buvo žiebiama meilė tėvų 
kalbai ir aplamai lietuviams. 
1975 m. rudenį Paulius įstojo į 
skau tus -v i lk iukus ir, veik
damas VVashingtono „Ram-
byno" draugovėje bei vėliau tre
jus metus Vasario 16 gimnazi
jos V. Vokietijoje skautų eilėse, 
pasiekė paskautininkio laipsnį. 
Su tėvais sugrįžęs atgal į Wa-
shingtono apylinkes, įsijungia į 
Akademinį Skautų sąjūdį ir į 
skautus vyčius, praveda Wa-
shingtone vykstančias Kaziuko 
muges. Taip pat aktyviai įsi
jungia į PLJS Washingtono sky
riaus veiklą, kurį laiką būna šio 
skyriaus pirmininkas, vėliau 
i š r enkamas į P L J S centro 
valdybą. Kiekvieną pavasarį 
Washingtone vyksta PLJS Wa-
shingtono skyriaus organizuoja
mi politiniai seminarai. IV ir V 
seminarą kaip tik ir teko suor
ganizuoti Pauliui. Tad jo patir
t is organizaciniame darbe jau 
nemaža. Būdamas PLJS pirmi
ninkas, jis automatiškai įeina ir 
į Pasaul io Lietuvių Bend
ruomenės valdybą. 

P. Mickų, pa s ikv i e t ę s į 
namus, paklausiau, kas jame 
įžiebė paskatą dirbti lietu
viškose organizaci jose ir 
aplamai įsijungti į lietuvišką 
veiklą? Paulius atsakė: „Už įsi
jungimą į lietuvišką veiklą 
reikia dėkoti tėvams, nes jie 
m u s nuo mažens aug ino 
lietuvišku pagrindu. Šeštadie
ninė mokykla pradžioje labai 
nepatiko, bet artėjant prie pa
baigos ją pamilau. Ją pabaigęs 
kurj laiką buvau pagalbinis 
mokytojas. Kai nuvykom į 

Paulius Mickus — pirmininkas 

Vokietiją, Frankfurte, ku r bai
giau amerikiečių v i d u r i n ę 
mokyklą, reikėjo pramokti ir 
vokiškai. 1985 ir 1987 m. ap
silankymas Lietuvoje dar labiau 
paskatino dalyvauti lietuviškoje 
veikloje ir aplamai mane labai 
paveikė. Sugrįžęs iš Lietuvos 
Mary lando universitete Miun
chene l ie tuviu kalbos t i ek 
buvau paveiktas , k a d žodį 
deguonis nebežinojau, ka ip 
pasakyti angliškai. Ka i per dvi 
savaites protas persiverčia į 
lietuvių kalbą, tai vėliau sunku 
tuoj grįžti į angliško liežuvio 
kalbą", taip pažodžiui kalbėjo 
P L J S p i r m i n i n k a s , a n k s 
tyvesnėje Dariaus Sužiedėlio 
valdyboje buvęs jos vicepirmi
ninkas. 

PLJS tikslus C V pirmininkas 
taip apibūdino: ,.PLJS pagrindi
nis tikslas yra jungti pasaulio 
lietuvių jaunimą, kuris gyvena 
už Lietuvos Respublikos ribų. 
Jai gali priklausyti bet kas, ku
ris rūpinasi bendru jaunimo 
veiklos planavimu bei derini
mu. Mūsų valdybos aukščiausias 
tikslas yra rūpintis lietuvių 
jaunimu gyvenančiu už Lie
tuvos Respirolikos r ibų , 
informuoti jaunimą aktual ia is 
klausimais, parūpinti kultū
r i n e s , šviet imo i r k i t a s 
pagalbines priemones jaunimo 
veiklai, kartu su PLJS valdyba 
ruošti kongresus, kurie vyksta 
nerečiau, kaip penkeri metai" . 
P. Mickus pabrėžė, kad pagal 
PLJS chartą sąjungoje gali daly
vauti tik tie, kurie geranoriškai 
pareiškia norą dirbti, siekiant 
patobulinti lietuvišką veiklą 
pasaulyje. 

PLJS skyriai veikia ketu
riuose kontinentuose: Europos 
— D. Britanijoje, Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Šveicarijoje ir 
Italijoje; Šiaurės Amerikos — 
JAV ir Kanadoje ; P i e t ų 
Amerikos — Argentinoje, Bra
zilijoje, Uruguajuje ir Ko 

Lietuvą, tik ne turistinis, o stu
dijinis. Reikėtų nukeliauti ir į 
Suva lkų t r i k a m p i . Po to 
Lietuvoje įvyktų VIII PLJS 
kongreso uždarymas ir Studijų 
dienoms keliaujama į D. Bri
taniją, tuo pabrėžiant, kad PLJS 
yra organizacija, kuri rūpinasi 
lietuviais už Lietuvos ribų. 

Paprašytas papasakoti įspū
džius iš PLJS kongreso, vykusio 
Argentinoje, Brazilijoje ir Uru
guajuje, P. Mickus pareiškė, kad 
ten visi labai gražiai sugyveno, 
kad P. Amerikoje nėra tokios 
įtampos, kaip pas mus JAV. 
Didelį įspūdį padarė „Litu-
anicos" s tovyklav ie tė Bra
zilijoje, supama nepaprastai 
gražios gamtos. Tuo ypač džiau
gėsi Pauliaus skautiškos akys. 
Iš Lietuvos dalyvavo apie 13 
atstovų. P. Mickaus žodžiais, 
„mes pasirinkom gabiausius 
neorganizacinius atstovus, tuos 
žmones, kurie mums galėtų 
daugiausiai objektyvių žinių su
teikti. Pasikvietėm juos kaip 
specialistus". 

Šiame kongrese taip pat buvo 
gautas laiškas iš Lietuvos su ži
nia, kad L i e t u v i ų Bend
ruomenės kuriasi Sibire ir Gru
zijoje, tuo pačiu ten norėtų įsi
steigti ir l ie tuvių jaunimo 
sąjungos. Sužinojom, kad į PLJS 
nori įstoti Baltarusijos ir Len
kijos liet. jaunimas. Tuo tarpu 
numatom juos painformuoti 
apie PLJS, pabrėžiant chartos 
nuostatą, kad sąjungoje gali 
da lyvau t i t i k t i e , ku r i e 
savanoriškai pareiškia norą 
dirbti , s i ek ian t patobulint i 
lietuvišką veiklą pasauly. 

Į klausimą, ką dar gali pa
pasakoti apie PLJS veiklą atei
tyje, P. Mickus atsakė: „PLJS 
bandys ir toliau su Lietuvių 
Bendruomene k a r t u dirbti. 
Linas Kojelis Lietuvos Nepri
k lausomybės šven tė s mi
nėjime Washingtone labai tei
singai pasakė, kad keičiasi 
laikai, dabar reikia j Lietuvą 
žiūrėti kaip į kraštą, kurį reikia 
paremti. Mes toliau negalime 
sėdėti ir t a i p beveik 
roman t i ška i p r a š y t i kon-
gresmanų bei senatorių padėti 
išlaisvnti Lietuvą, nes tai jau 
įvyko. Dabar reikia padėti jai 
atsistoti ant kojų ir žygiuoti 
toliau į dvidešimtpirmąjį amžių. 
Praėjusiam PLJS kongrese įvai
rių kraštų atstovai pasisakė, 
kad sąjunga pasiryžusi kiek tai 
galima prie to prisidėti. Ne
bereikės mums demonstracijų, 
vėliavų mojavimo, plakatų 
darymo, prisirakinimo prie am
basadų vartų. Reikės rimčiau 

lumbijoje. Po Australijoje įvyku- kitus darbus vykdyti, jungtis 
šios VI PLJS kongreso, ten la- prie įvairių amerikiečių ir kitų 
bai suaktyvėjo jaunimo veikla, kraštų fondų. Mūsų pareiga bus 
nes P. Mickaus žodžiais, „kiek- talkininkauti t iems bizniams, 
vienas kongresas uždega veiklos kurie nori padėti Lietuvai, bet 
ugnelę..."' netur i p a t i r t i e s " , pasakojo 

PLJS pirmininkas neseniai Paulius Mickus, pabaigoje pa
grįžo iš New Yorko valstijos, stebėjęs, kad gegužės 1-3 d. Wa-
kur Latvių poilsio namuose shingtone įvyks VI PLJS Wa-
įvykojo vadovaujamos valdybos shingtono skyriaus ruošiamas 
posėdis. Šalia administracinių politinis seminaras, kuriame 
reikalų jame buvo svarstomas ir bus nagrinėjama tema: kaip 
būsimas PLJS kongresas, kuris mes, d i rbdami k a r t u su 
įvyks 1994 m. liepos mėn. D. amerikiečių fondais, galėtume 
Britanijoje ir Lietuvoje. Kongre
sas būtų atidarytas Lietuvoje 
rengiamos Dainų šventės metu. 
Detalės dar neaptartos, tačiau 

norima, kad kongreso proga 
būtų suruoštas pakeliavimas po 

Lietuvai padėti. 
PLJS Washingtono skyriaus, 

kur i s r e n g i a VI poli t inį 
seminarą, p i r m i n i n k a s yra 
Viktoras Kaufmanas. 

VI. Rmjs. 

INTERNATIONAL 
T R A V E L C O N S U L T A N T S J £ a į ^ ^ į » 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones Į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

C A R O O — s iunč iame oro linija 

„ Ž A I B A S " — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų 

M 2 8 South 79th Avenua 
mmmą HM, imnoia ao4S7 

(70S) 430-7272 

223 Ketverių gatvė 
Vilnius. L M U V I 
Talefonas 350 115 Ir 778-392 

„IŠTVERMINGOJI VALSTIETĖ" 
Nei Kaye (Anieli Klimaytis) 

Lietuviškos kilmės rašytojos romanas apima 70 
metų pirmos kartos lietuvės emigrantės [domų, 
spalvingą gyvenimą Amerikoje. 

Knyga gaunama pas leidėją: 
Peter Randeli 

P .O. Box 4 7 2 6 
P o r t s m o u t h , N.H. 03802 

Kalne: minkštais viršeliais su persiuntimu $9.85 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

(312) 588-5959 
(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. 
• Pensininkams Nuolaida. 

mm 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČ IUS 
852S S. Kadzte Ava., 

\* 1 SS^# S^Ta^^f t • S^ ^^^^^B*^a SF 

(312) 778-2233 
INCOUE TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vtol agantat kliba lietuviškai 
• Nuolaida'pensininkams 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Blinstrublane 
Nuosavybių pardavimas IHCOME TAX 

5953 S. K*dzl* Ava. 
Tai. 436-7878 

REALMART, INC 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniškai patarnauja įvairių nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

Bus 312-585-6100, res. 312-778-3971 

MISCELLANEOUS F O R RENT 

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

Tsl. 376-1882 sr 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK Z A P O U S 
3208V* Wast 9 5 t h Stret 
Ta i . - (708) 4 2 4 - 8 6 5 4 

(312) 581 -8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Chicigos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

išnuomojamas šviesus, svarus bu
tas. Yra 3 kamb.; virtuvėje kabinetai, 
šaldytuvas, virykla ir oro vėsinimas. 
Skambinti iš ryto asmeniškai. 

Tai . 312-737-7202. 

I š n u o m o j a m a s 5 k a m b . b u t a s 
Cicero. Su ši luma. $300 mėnesiu i . 

T a i . 7 0 6 - 9 8 5 - 1 1 7 4 

U.S. SAVINOS BONOS 
THEGREAT AMERICAN INVESTMENT 

DĖMESIO! 
TAUPA — Uetuvių Federalinė Kredito 

Unija ieško REIKALŲ VEDĖJO-OS 

Šis darbas reikalauja patirties bankų tarnyboje, 
kredito unijose arba kitose bankų įstaigose. 
Vedėjas-a turi laisvai vartoti lietuvių bei anglų 
kalbas; turėtų apsigyventi Bostono apylinkėse. 

Suinteresuotieji prašomi atsiųsti resume ir algos 
pageidavimus: 

TAUPA Uthuanian FCU 
P.O. Box 95 

So. Boston, MA 02127 

PAVASARIO KELIONES Į VILNIŲ 
Chicago—Vilnius (į v ieną pusę) $ 6 2 1 . 0 0 

Vi ln ius—Chicago (į v ieną pusę) $ 5 9 9 . 0 0 
(pačiam pasirūpint transportaci ją iš V i ln iaus į Varšuvą) 

Chicago—Vl ln lus-Chlcago $ 6 7 2 . 0 0 
(ten ir atgal) 

Vi lnius—Chicago—Vilnius $ 7 1 5 . 0 0 
(pačiam pasirūpint transportaci ją iš Vi ln iaus į Varšuvą) 

GOLD VVINGS T R A V E L 
5 3 4 8 N . M l l w a u k e e 
Ch icago , IL 6 0 6 3 0 
T a i . 3 1 2 - 7 7 5 - 5 7 0 0 

„ATLAIDAI — U t h u a n i a n P i lg r lmages" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išleista R o m o Požerskio fotografi jų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knyga i įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Grincevičius, La ima Skeiviene ir 
Algimantas Kezys. Išleista dviem ka lbom — angliškai ir lie
tuviškai Verta turėt i sau ir padovanot i k i tam, ypač svetirn-
taučiui. Gaunama „ D r a u g e " , ka ina su pers iunt imu 2 7 do l . 
Illinois gyventojai dar pr ideda 2 d o l . valst i jos mokesčio. 

Užsakymus s iųst i : 
DRAUGAS 

4545 W 63rd Si . 
Chicago. IL 0O629 

. ' I 



MUZIKO ANTANO SKRIDULIO 
DEIMANTINĘ 

AMŽIAUS SUKAKTĮ PRISIMENANT 
Vasario 1 d. muzikas Antanas 

Skridulis atšventė savo gyve
nimo septyniasdešimt penkerių 
metų amžiaus sukaktį. Šia pro
ga žvilgterėkime į šio tauraus, 
darbštaus žmogaus metus ir at
liktus Lietuvai ir lietuvių iš
eivijai darbus. 

Maždaug prieš dešimtmetį 
daugiau kaip dvidešimties metų 
vargonininku išdirbęs Šv. Anta
no lietuvių parapijoje, Cicero, 
muz. Antanas ir Valė Skriduliai 
ramesniam gyvenimui pasirin
ko gražią Atlanto vietą Daytona 
Beach, Floridoje. Čia įsigijo 
gražius, vešlios augmenijos 
apsuptus, į kalnelį įkopusius 
namus. Pavėsiuose įrengtos 
aikštelės, lauko baldai, puiki 
aplinka gražiomis dienomis 
sėstelėti atgaivai ar svečiams 
papramogauti. Prie didelio 
medžio susimąstęs rymo dail. 
Jurgio Daugvilos meniškai 
padarytas rūpintojėlis, tartum 
išsakantis mūsų toli pasiliku
sios tėvynės rūpesčius. 

JURGIS JANUŠAITIS 

suteikė palaiminimą ir nuo
širdžiai padėkojo jubiliatui už 
didelį, gražų įnašą, giedant baž
nyčioje. Sietynas, vadovaujant 
muz. Antanui Skriduliui, šv. 
Mišių metu pagiedojo gražių 
giesmių. Svečias kun. Zenonas 
Smilga iš Conn., drauge atnaša
vęs šv. Mišias, lietuviškame 
pamoksle pasidžiaugė šio telki
nio lietuvių gražiu gyvenimu, o 
garbingą sukaktį švenčiančiam 
muz. Antanui Skriduliui išreiš
kė Aukščiausiojo palaimos būsi
mame gyvenime. 

Po pamaldų salėje vyko pager
bimas. Klubo pirmininkas 
Gediminas Lapenas pasveikino 
jubiliatą, trumpai suminėdamas 
jo atliktus darbus mūsų telkiny
je, ypač chore Sietyne. 

Choras Sietynas buvo įsteig
tas maždaug prieš devynerius 
metus, čia atsikėlus akt. Dalilai 
Mackialienei, o vėliau ir muz. 
Antanui Skr idul iu i . Buvo 

IŠGELBĖTI ŽYDAI 

Chicagoje kovo 15 d. Spertus 
žydų muziejuje buvo susirinkę 
apie penketas tuzinų žydų, ku
riuos svetimi išgelbėjo, kai na
ciai žudė žydus. Kai kurie jų 

slėpėsi vienuolynuose, požemių 
patalpose, krikščionių šeimose, 
neturėjo normalios jaunystės, 
bet išsaugojo gyvybę, už ką 
pasilieka dėkingi. Dabar jie 
pasidalino sunkiais jaunystės iš
gyvenimais. 

DRAUGAIS, antradienis, 1992 m. kovo mėn. 17 d. 

,Draugo" bendradarbis Jurgis Jau ūsaitis (kairėje) su muz. Antanu Skriduliu 

Dažnai prie jo ir mūsų jubi
liatas parymoja, pasisemia kū
rybinių polėkių ir po to visa tai 
išsako muzikos garsuose, sukur
damas gražių dainų ir giesmių. 
Tai tikras ramybės kampelis, 
kuriame čia ramu ir gera gyven
ti. Šiai nė eilinei sukakčiai 
artėjant, choras Sietynas savo 
vadovui pirmas suruošė šaunų 
pagerbimą sausio 28 d. choro 
valdybos pirmininkės Juozės ir 
Jono Daugėlų namuose. 

Susirinko visi sietyniečiai — 
vyrai su žmonomis, žmonos su 
vyrais. Jauki ir maloni nuotai
ka, šaunios vaišės, gražūs su
kaktuvininkui sveikinimai ir 
linkėjimai. Juos išsako choro 
valdybos pirmininkė Juoze 
Daugėlienė, buvęs Hlubo 
pirmininkas Jonas Da jf*'% 
klubo pirmininkas Gedi., nas 
Lapenas, Kazimieras Barimas, 
Jadvyga Paliulienė ir kiti. Kal
bėtojai įvertino jubiliato didelį 
įnašą į šio telkinio lietuvių 
kultūrinį gyvenimą, dėkojo jam 
už ryžtą tą darbą tęsti. Linkėji
mai palydėti šampano tostu ir 
Ilgiausių metų linkėjimais. 
Įteikė Juoze Daugėlienė siety-
niečių sveikinimą, o G. Lapenas 
dovaną. Pabaigoje kuklų 
padėkos žodį tarė ir muz. A. 
Skridulis, padėkodamas už 
pagerbimą ir sietyniečiams už 
ryžtą giedoti ir dainuoti. Ta pro
ga jis suminėjo keletą ryš
kiausių savo gyvenimo bruožų, 
ypač einant dainos ir giesmės 
keliu. 

Vasario 9 d. Prince of Peace 
parapijos salėje muz. A. Skridu
lį pagerbė visa Daytona Beach 
lietuvių nausėdija. Pagerbimą 
ruošė klubo valdyba. 

Tą dieną bažnyčioje vyko 
pamaldos lietuviams, kurių 
metu kun. Ričardas Grasso pri
siminė visus čia gyvenančius 
lietuvius, pasidžiaugė lietuvių 
gražia veikla, pakvietė prie 
altoriaus jubiliatą muz. Antaną 
Skridulį su žmona Valyte, 

sukrusta rūpintis šio telkinio 
lietuvių kultūriniu gyvenimu ir 
minėti tie du žmonės pradėjo 
burti balsingus vyrus ir moteris 
ir netrukus išaugo choras, 
kuriam vardą parinko dail. 
Juozas Sodaitis. Nuo to laiko 
muz. Antanas Skridulis Sie
tynui pašventė visą dešimtmetį, 
jį išugdė, o dabar Sietynas tur
tingas gražių giesmių ir dainų 
repertuaru. Jis gieda pamal
dose, dainuoja renginiuose. 
Didelė dalis nuopelnų už tai ir 
mūsų jubiliatui. 

Po įvadinio žodžio klubo pir
mininkas Gediminas Lapenas 
supažindino dalyvius su mūsų 
žymiąja rašytoja, aktore Birute 
Pūkelevičiūte, atliekančia šia
me pagerbime meninę progra
mos dalį. Rašytoją Birutę 
puikiai pažįstame, ne vienas 
esame skaitę jos romanus, matę 
Aukso žąsį ir girdėję jos šaunius 
literatūrinius rečitalius. 

Ir šį kartą rašytoja Birutė Pū
kelevičiūte mus pradžiugino 
nauja ir negirdėta programa. Ji 
jubiliato garbei-sveikinimui 
paskaitė Oraciją-Pasveikinimą 
iš pasveikinimo vyskupui 
Jurgiui Tiškevičiui, kurį parašė 
kun. Petras Tarvainis ; gimęs 
1580 m., Šiaulių bažnyčios kle
bonas. Šio jautriai rašytojos 
skaityto pasveikinimo dalis 
kaip tik tiko ir mūsų jubiliatui. 
Po to Birutė su vaidybine 
išraišką, turinį atitinkančiomis 
nuotaikomis, skaitė vieną 
detalę iš Dainavos šalies senų 
žmonių padavimų — Užkerėta 
merga. Ši programos dalis daly
vius linksmai nuteikė ir visiems 
paliko neužmirštamą įspūdį, 
už ką rašytojai Birutei Pūkele-
vičiūtei dalyviai atsidėkojo 
gausiais aplodismentais, o 
klubo vardu jai F. Dippel įteikė 
gražių gėlių puokštę. 

Po meninės dalies jubiliatą 
sveikino organizacijos: ALT s-
gos Daytona skyriaus pirminin
kė Marija Šarauskienė, LB 

Daytona Beach apylinkės pir
min inkas Juozas Paliulis, 
Lietuvių Fondo įgaliotinis 
Jurgis Janušaitis ir Balfo skyr. 
pirm. Vaclovas Dzenkauskas. 

Kalbėtojai t rumpai , bet 
nuoširdžiai įvertino muz. Anta
no Skridulio visuomeninę ir 
muzikinę veiklą, ypač šiame 
lietuvių telkinyje. Padėkojo už 
dosnų rėmimą ir lietuviškųjų 
reikalų — Bendruomenės, Balfo, 
Lietuvių Fondo savo aukomis. 

LB apyl. pirmininkas Juozas 
Paliulis suglaustai aptarė muz. 
Antano Skridulio gyvenimo 
kelią, sužymėdamas ryškesnius \ 
darbus. 

Muz. Antanas Skridulis gimė 
1917 m. vasario 1 d. Joniškyje, 
Šiaulių apskr. Baigė Joniškio 
vidurinę mokyklą, pas J. Karo
są Klaipėdoje mokėsi muzikos 
mokykloje. Lietuvoje vargonin-
kavo Joniškyje ir gimnazijoje 
dėstė muziką. Vokietijoje Muen-
chene lietuvių gimnazijoje mo
kytojavo ir Lohengrino sto
vykloje vadovavo chorams. 1949 
m. atvyko Amerikon, apsigyve
no Los Angeles, Šv. Kazimmiero 
parapijoje vargoninkavo. Čiur
lionio ansamblio chormeisteris. 
Vėliau persikėlė Chicagon, dir
bo dvidešimt metų, muz. Adol
fui Mondeikai išėjus į poilsį, 
Šv. Antano lietuvių parapijoje, 
Cicero, 111., vargonininku. Čia 
vadovavo geram parapijos 
chorui. Drauge įsijungė į 
kultūrinę veiklą su B. Pakštu 
suorganizavo ir vadovavo moks
leivių ansambliui. Vieneriems 
metams buvo išvykęs į Romą, 
kur popiežiškajame institute 
studijavo muzikos meną. Yra 
harmonizavęs ir sukūręs 
giesmių ir dainų, kurias ir 
dabar girdime dainuojant 
Sietynui. 

Pagerbime dalyvaujantys ju
biliatui sugiedojo Ilgiausių 
metų linkėjimus. Aldona 
Sandargienė jam įteikė klubo 
vardu dail. Juozo Sodaičio 
meniškai paruoštą adresą, o 
Algirdas Šilbajoris visų 
Daytona Beach lietuvių vardu 
atskirą dovaną. 

Padėkos žodį sujaudintas tarė 
ir pats jubiliatas muz. Antanas 
Skridulis. Labai nuoširdžiai pa
dėkojo klubui ir visiems daly
viams už suruoštą pagerbimą. 
Padėkojo Sietynui už ryžtą puo
selėti lietuvių dainą ir giesmę. 

Po to Sietyno choro valdybos 
pirmininkė Juoze Daugėlienė 
tarė Sietyno vardu labai jautrų 
padėkos žodį už nenuilstamą 
rūpestį šiame telkinyje ugdyti ir 
išlaikyti dainos ir giesmės 
meną. Visi sietyniečiai suėjo į 
sceną ir jubiliato garbei gražiai 
padainavo jo labai mėgiamą 
dainą — Žemė Lietuvos. 

Pagerbimą baigiant klubo pir
mininkas G. Lapenas padėkojo 
visiems, bet kuo prisidėjusiems 
prie šios gražios muz. Antano 
Skridulio šventės. 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
LIUDAS 

TIJŪNĖLIS 

JŽirė 1982 m. kovo mėn. 19 d. Žmona Liucija Tijūnėlienė, 
sūnus Augustinas-Vaidotas Tijūnėlis su šeima, duktė Vero-
nika-Nijolė Motekaitienė su šeima užprašė šv. Mišias — 

Lietuvoje: Skaistgirio Šv. Jurgio ir Vilniuje Jeruzalės 
bažnyčiose. 

Kanadoje: Toronto Prisikėlimo bažnyčioje, 
Chicagoje: Švč. M. Marijos Gimimo, Švč. M. Marijos 

Nekalto Prasidėjimo bažnyčiose ir Tėvų Marijonų bei Tėvų 
Jėzuitų koplyčiose. 

Texas: College Station Šv. Tomo Akvino bažnyčioje. 
Visi a.a. Liudo artimieji, išsiblaškę po pasaulį, prašomi 

jungtis maldose už jo sielą. 

PADĖKA 
A.tA. 

MAGDALENA BALTRIMIENĖ 
AŠMYTĖ 

Mirė 1992 m. sausio 29 d., palaidota vasario 1 d. Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Gilią padėką reiškiame visiems jos laidotuvių dalyviams: 
Švč. M. Marijos Gimimo parapijos kan. V. Zakarauskui 

už rožančiaus sukalbėjimą koplyčioje, koncelebracines šv. Mi
šias bažnyčioje ir palydėjimą į kapines: 

Kun. F. Kireiliui už atsisveikinimo žodį koplyčioje; 
D.L.K. Birutės bei Lietuvos Dukterų Draugijos narėms už 

paskutinį aplankymą; 
solistei Daliai Kučėnienei už įspūdingą giedojmą Dievo 

namuose. 
Nuoširdus ačiū karsto nešėjams, laidotuvių direktoriams 

Petkams, buvusioms bendradarbėms ir visiems draugams bei 
pažįstamiems dalyvavusiems šermenyse ir išlydėjusiems 
velionę į kapines. 

Ypatingą padėką reiškiame a.a. Magdalenos kaimynei 
Genei Miglinienei už krikščionišką pasišventimą ją slaugant. 

Taip pat didelis ačiū Onai Pranckevičiūtei bei jos uoliai 
padėjėjai Lilijai Vosyliūtei už rūpestingą ligonės priežiūrą. 

Esame dėkingi už aukas Mažosios Lietuvos Lietuvių drau-
Lietuvos Dukterims, už Mišias bei šeimos nuožiūrai. gijai, 

Giminaitė, krikšto sūnus ir artimieji draugai . 

A.tA. 
STASIUI LUKUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą liūdesyje likusiems: 
žmonai ONUTEI, dukroms RŪTAI ir VIRGINIJAI, 
sūnaus VYTAUTO šeimai, broliams ir visiems gimi
nėms bei artimiesiems. 

JA V LB Socialinių Reikalų 
Taryba ir „Pensininkas" 

1992 M. KELIONĖS [ LIETUVĄ SU 
SAS ORO LINIJA 

Balandžio 6—14 
Gegužės 4—19 
Birželio 1—16 
Birželio 22—liepos 7 
Birželio 23—liepos 13 
Birželio 30—liepos 20 

Liepos 6—21 
Liepos 7—27 
Liepos 13—29 
Liepos 14—rugpjūčio 3 
Rugpjūčio 3—18 
Rugpjūčio 17—rugsėjo 1 
Rugsėjo 14—30 

Keliauti galima su grupe arba pavieniui. Galima pirkti tik lėktuvo bilietą, arba pilną ar dalinį 
patarnavimą Lietuvoje. 
Kainos nuo $799 Iki $2,000. Dėl detalių teiraukitės: 

VYTIS TRAVEL, INC. 
2129 Knapp Si. 

Brooktyn, N.Y. 11229 
Tel. 718-769-3300 / 1-800-952-0119 

FAX 718-789-3302 
T«l«« 216-282 

A.tA. 
ANNA LINKIENĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. kovo 16 d., sulaukusi 85 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 70 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime duktė Genevie Linkus, 

sesuo Akvila Jonuškienė Lietuvoje. 
Velionė buvo žmona a.a. John. 
Kūnas pašarvotas antradienį, kovo 17 d. nuo 4 iki 9 v.v. 

Becvar—S. C. Lack ir Sūnūs koplyčioje, 6541 S. Kedzie Ave. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, kovo 18 d. Iš koplyčios 9:15 

vai. ryto bus atlydėta į St. Adrian parapijos bažnyčią, 70 St. 
ir Washtenaw Ave., kuroje 9:45 vai. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę duktė ir sesuo. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 312-434-1700. 

Skausmus žemėje palikusį 

A.TA. 
JUOZĄ KINDERĮ 

pasitiko Viešpaties Angelas. 
Velionio liūdinčius žmoną PETRONĖLĘ, ilgametę 
mūsų draugijos sekretorę, dukrą DALIĄ, sūnus 
RAIMUNDĄ ir DONATĄ su šeimomis bei visus velio
nio draugus nuoširdžiai užjaučia 

Lietuvos Dukterų Draugija 

GAIDAS-DAIMID 
EUDEIKIS 

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 SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša 

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai: 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

r 
PETKUS IR SUNŪS 

MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 
Marquette Funeral Home 

2533 West 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-1455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS' 

\ 



DRAUGAS, antradienis, 1992 m. kovo mėn. 17 d. 

x Kennebunkpor to pran
c i škonų metinis p ikn ikas 
Šiemet b u s liepos 12 d. 
Ruošiama įvairi ir įdomi pro
grama. Pakviestas prezidentas 
Bushas, vyskupas P. Baltakis. 
Programoje bus Bostono šokėjai. 
Brocktono choras, piano vir
tuozas William Smiddy ir kiti. 
Smulkesnės žinios bus skelbia
mos vėliau. 

x Smuikininkas Raimun
d a s Katilius ir pianistas An
t a n a s Smetona praėjusiais 
metais koncertavo Lietuvoje ir 
kaimyninėse respublikose, o 
dabar atlieka koncertus JAV 
miestuose. Kovo 22 d. 3 vai. p.p. 
a t l i k s programą Margučio 
rengiamame koncerte Jaunimo 
centre. 

x Marque t t e P a r k o Lie
tuv ių N a m ų savininkų or
ganizacijos narių susirinkimas 
bus šį penktadienį, kovo 20 d., 
6:30 vai. vakare parapijos salėje. 
Susirinkime bus svarstomi la
bai aktualūs apylinkę liečia 
reikalai. Galimas ir aldermano 
atsilankymas. Nariai ir svečiai 
kviečiami dalyvauti. Po susi
rinkimo — kavutė. 

x Vyresniųjų lietuvių cen
t r e Seklyčioje kovo 18 d., tre
čiadienį, 2 v. p.p. rašyt. Danutė 
Bindokienė kalbės apie Velykų 
papročius. Meninę dalį atliks 
muz. Liucija Atkočiūnienė ir 
Antanas Cicėnas. Bus bendri 
pietūs. Kviečiami atvykti ir 
linksmai praleisti popietę. 

x Išeivijos ir Lietuvos jau
nimui sudaroma galimybė kar
tu stovyklauti ir padirbėti, at
statant Medininkų pilį Lietu
voje. Šis darbas dedikuojamas 
pagerbti Lietuvos senovę ir per
nai žuvusius atgimusios Lie
tuvos pasienio sargybinius. 
Daugiau informacijų sužinosite 
šį penktadienį, kovo 20 d., 7 v.v. 
ALIAS IPSA ruošiamoje vaka
ronėje Jaunimo centro kavinėje. 

x Ofelija Baršketytė , Stein 
Roe ir Farnham bendrovės 
analystė, buvo plačiai aprašyta 
ir klausta jos patarimų dėl tele
fonų iš Amerikos su kitomis 
šalimis. Tai buvo „Chicago Tri
būne" kovo 15 d. laidoje, sep
tintoje sekcijoje. 

x Ate inant į sekmadien į , 
kovo 22 d., Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijoje bus blynų 
pusryčiai, kuriuos ruošia pa
rapijos uoliosios moterys. Blynų 
pusryčiai bus po 8, 9:15 ir 10:30 
vai. šv. Mišių. Visi atsilankiu
sieji galės pavalgyti ir dar namo 
parsinešti. 

x Lietuvoje kovo 14 d. 
buvo įkurta Lietuvos Žurnalis
tų draugija, kurios būstinė bus 
Vilniuje, bet draugijos skyriai 
bus įvairiuose miestuose. Bus 
žiūrima, kad kuo mažiau į drau
giją patektų buvusių komunis
tinių tarnautojų. 

x Home Eąuity užregistruo
ti galima First Chicago Bank, 
6245 S. VVestern Ave., penkta
dienį, kovo 20 d., nuo 4 iki 7 vai. 
vak. 

x Kun. A. Valiuška, Vista, 
Cal., „Draugo" garbės prenume
ratorius, pratęsė prenumeratą 
su 20 dol. auka ir su prierašu, 

- kad „Draugas" jį lanko ne
reguliariai, vėluoja, bet infor
muoja ir už tai dėkoja. Ačiū už 
laiškelį ir auką. 

x „ D r a u g o " t a lk in ink ių 
rengiamas koncertas bus ba
landžio 4 d., šeštadienį, 6:00 v.v. 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 
Dainuos iš Toronto atvykęs 
„ V o l u n g ė s " choras, vado
vaujamas muz. Dalios Skrins-
kaites-Viskontienės. Bilietus 
galima įsigyti Gifts Interna-
tional-Vaznelių krautuvėje, 
2501 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. (312) 471-1424. 

(sk) 

x LKB Kronikos 20 metų 
sukakties minėjimas įvyks 
kovo 21 d. 6 v.v. Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje. Bus prof. V. 
Skuodžio paskaita, o meninėje 
dalyje dainuos A. Barniškis ir R. 
Šokas, akompanuojant M. 
Motekaičiui. Bus galima įsigyti 
paskutinį, dešimtą, Kronikos 
tomą. Po programos — užkan
džiai kavinėje. Įėjimas — laisva 
auka. Visi kviečiami dalyvauti. 

(sk) 
x Norint pirkti bei parduo

ti sklypus ar namus, prašome 
kreiptis į Vyt. a r Genę Belec
kus , 540 Ambassador Ct. 
Sunny Hills, Fla. 32428, tel. 
904-773-3333. 

(sk) 

x Linas Olšauskas , Cal-
dwell Banker Real Estate, 5840 
W. 95 St., Oak Lawn, IL. Perku 
ir parduodu namus Chicagoje ir 
plačioje apylinkėje. Tel. 
708-424-4000. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia su 
NUOLAIDA siuntinius Į Lietu
vą ir pristato} namus. Minimu
mas $20. Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

Aukščiausiosios tarybos pirm Vytautas Landsbergis vasario 12 d. aplankė Vasario 16 gimnaziją 
Vokietijoje. Iš kairės: Hesseno jaunimo reik. min. Ins Blaul, V. Landsbergis, Gr. Landsbergienė, 
Hesseno parlamento vicepirm. Mueller, Vokietijos parl. narys W. von Stetten ir Lietuvos kultūros 
ir švietimo min. Darius Kuolys. 

Nuotr. M. Šmitienės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LIETUVOS DUKTERŲ 

DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS 

Susirinkimas, įvykęs vasario 
2 d., buvo pradėtas šv. Mišiomis, 
kurias atnašavo kun. Juozas 
Vaišnys, SJ, koncelebruojant 
Draugijos kapelionui kunigui 
Juozui Juozevičiui. Mišių me
tu giedojo solistė Genovaitė 

x J o s e p h Bardauskas iš 
New Buffalo, Mich., Jonas Czer-
kaviczius , Highland, Ind., 
„ D r a u g o " rėmėjai, garbės 
prenumeratoriai, atnaujindami 
prenumeratą, pridėjo po 35 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Benas Dunda iš Cicero. 
111., Gaudentas Baltrušaitis. 
Sun City, Cal., Zenonas O-
belenis, Russell, Ohio, „Drau
go" garbės prenumeratoriai, 
nuoširdūs rėmėjai lietuviško žo
džio, pratęsė prenumeratą ir 
kiekvienas paaukojo po 30 dol. 
Labai dėkojame. 

x Prof. Aldona Vilčinskai-
tė yra Lietuvos Konservatorijos 
dėstytoja. Bulgarijoj apgynė ir 
menotyros kandidatės diser
taciją. Šiuo metu yra Kolum
bijos universitete vizituojanti 
profesorė New Yorke. J i at
vyksta į Chicagą ir čia dainuos 
koncerte, balandžio 11 d. 7 v.v. 
Jaunimo centre. 

(sk) 
x Už a.a. Adelę Kazlienę 

šv. Mišios bus aukojamos kovo 
17 d. Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje, Cleveland, OH. Mi
šias užprašė Henrikas ir Roma 
Tatarūnai. 

(sk) 

x Padėki te vargstant iems 
Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: mi' , 
cukrus, ryžiai, aliejus, k< ct, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Žaibas" 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, m. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą per 
ATLANTA I M P O R T EX-
PORT: siuntinio, sveriančio 
virš 100 svarų persiuntimo 
kaina 69 centai už svarą, len
gvesnių siuntinių 79 centai. 
Siuntinius galima atsiųsti UPS. 
Neilgai trunkant persiunčiami 
pinigai doleriais Jūsų giminėms 
Lietuvoje. Čia už pigią kainą ga
lima nupirkti bilietus giminai
čiams iš Lietuvos atskristi į 
C h i c a g o : vienerius metus 
galiojantis bilietas tekainuoja 
767 dolerius; užsukite, jei nori
te pratęsti vizas. ATLANTA 
IMPORT EXPORT, 2719 W. 
71 St., Chicago IL 60629. Tel. 
(312) 434-2121. 

(sk) 

x A. a. Vlado Petrausko 
atminimui iš surinktų aukų iš 
draugų ir pažįstamų Palmira 
Janušonienė atsiuntė 50 dol. 
„Draugui" paremti. J. Petraus-
kaienei reiškiame užuojautą ir 
dėkojame už auką. 

x Vilgailė ir Jurgis Lend-
raičiai iš Palos Hts., 111., pratęsė 
prenumeratą su 50 dol. auka. V. 
ir J. Lendraičius skelbiame gar
bės prenumeratoriais, o už 
paramą lietuviškam žodžiui 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x Anatolijus Lakas, Chi
cago, 111., lankėsi „Drauge", pra
tęsė prenumeratą, o dienraščio 
paramai paaukojo 27 dol. A. 
Laką įrašome į garbės prenume
ratorių sąrašą, o už auka labai 
dėkojame. 

x Nekaltai P r adė to s io s 
Marijos seserų metinė šventė 
— vakarienė bus kovo 29 d. 4 
vai. p.p. Jaunimo centre. 
Pakvietimus galima įsigyti 
Gifts International parduo
tuvėje, 2501 W. 71 st St. Tel. 
312-471-1424 ir pas platintojus. 

(sk) 

x Lietuvoje leidžiama agr. 
Vlado Tiškaus monografija. 
Kolegos agronomai pažinę V. 
Tiškų, prašomi siųsti savo atsi
minimus apie jį: Kazei Toli-
šienei, V. Krėvės prosp. 23-46, 
Kaunas 3009, Lithuania, arba 
E. Valantinienei, 6505 S. Fair-
field, Chicago, IL 60629. 

(sk) 

x Jau laikas tvarkyti mo
kesčius valdžiai (income tax)! 
Algis A. Luneckas, kaip ir 
visada per ilgą eilę metų, pasi
ruošęs jums patarnauti šešta
dieniais savo įstaigoje, 2501 W. 
69 St., Chicago. Susitarimui 
prašau skambinti 312-778-0800. 
Reikalui esant, su malonumu 
atvyksiu į namus ir užpildysiu 
formas. Algis A. Luneckas, 
Accountant. 

(sk) 
x Maistas šv. Velykoms pri

statomas į namus Lietuvoje. 
55 SVARAI: dešros, sūris, alie
jus, kava, cukrus, vaisiai ir 
kt. - $85. 22 SVARAI vien 
tik mėsos gaminių — $85; 11 
SVARU dešrų, 6 dėžutės 
amerikietiškos kavos — $58. 
Prie visų siuntinių galima pri
dėti aspirino ir vitaminu. 
Transpak, 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

Mažeikienė ir prie vargonų 
muzikas Manigirdas Motekai-
tis. Koplyčia buvo pilna. 

Tuo po Mišių — susirinkimas 
mažojoj salėj. Ėjau i salę nesku
bėdama, kas jau čia labai sku
ba į susirinkimą ir ypač. jei dar 
pranešta, kad bus valdybos 
rinkimai. Tačiau po kelių 
minučių atėjus į sale teko labai 
nustebti — nebebuvo nė vienos 
tuščios kėdės. Negi lipsi 
neprašyta ant scenos. 

Susirinkimą pradėjo pirmi
ninkė Stasė Paulionienė, pa
sveikindama visa didelį būrį 
Lietuvos Dukterų draugijos 
narių, turbūt daugiau kaip 100 
dūšių. Susirinkimui pirmi
ninkauti pakvietė Aleksandrą 
Likanderienę ir sekretoriauti 
Jadvygą Gramier.e. Al. Likan
derienę, padėkojusi už pasi
tikėjimą, perskaitė ilgą darbo
tvarkę, kuri buvo priimta. 

Invokaciją sukalbėjo draugijos 
kapelionas kun. J. Juozevičius, 
paminėdamas draugijos veiklą 
ir kad artimo meilės darbai 
niekad nesibaigia. Minutės 
susikaupimu buvo prisimintos 
per anksti iškeliavusios narės. 
Praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė Marija Guobužienė. 
Protokolas priimtas be patai
symų. Išsamią iždo padėtį api
būdino iždininkė Gražina Mice-
vičiūtė. Draugija verčiasi ne 
taip blogai. Išlaidos didelės, bet 
ir pajamų yra: metiniai pava
sariniai ir rudeniniai baliai 
(jokia kita organizacija per 
metus dviejų baiių nesuruošia, 
dar gerai, jei šiaip taip surengia 
vieną balių), vasaros gegužinės, 
rūbų ir pyragų išpardavimas, 
aukos, palikimai, o išlaidas 
sudaro rūpinimasis kitais, 
seneliais, ligoniais, vargšais jų 
pragyvenimu, vaistais, dakta
rais, ligoninėm, net ir laidojimu. 

Toliau buvo įvairūs praneši
mai, susiję su draugijos veikla: 
draugijos patalpų iždo apyskai
ta — Vanda Prunskienė, Sociali
nio skyriaus apyskaita — Marija 

Noreikienė ir Onutės Šmitienės 
pranešimas apie lankomus 
ligonius. S. Paulionienė, O. 
Šmitienė, M. Noreikienė, Kriš-
topait ienė, Strungienė, E. 
Gaškienė ir daug kitų lanko 
ligonius ne tik California Gar-
dens ir kituose senelių 
namuose, bet ir privačiai gyve
nančius. Pagalba labai įvairi — 
kai kur užtenka gero žodžio ir 
finansinės paramos, kitur tenka 
ir fiziniai padirbėti, vežti ir par
vežti pas daktarus, į ligonines, 
sutvarkyti dokumentus. Padė
kota toms, kurios ateina į lai
dojimo koplyčią atsisveikinti ne 
tik su draugijos narėmis, bet ir 
su draugijos globotiniais. 

Juzė Ivašauskienė perskaitė 
Revizijos komisijos aktą, 
kuriame reiškiama padėka 
iždininkei ir visoms piniginių 
reikalų tvarkytojms už pavyz
dingai atliekamą darbą. Vi
suose pranešimuose centas į 
centą sutampa. 

Irena Vebrienė veda narių 
kartoteką ir labai prašo pra
nešti savo naujus adresus ir 
telefonus, kartu pridedant ir 
senąjį, tuo būdu palengvinant 
jos darbą. Jos rūpesčiu iš
siunčiamos užuojautos kortelės, 
kortelės sergančias nares 
nuraminti, paguosti, o kartais ir 
pra l inksmint i . Pagal I. 
Vebrienę, 1991 metais išsiskyrė 
iš mūsų tarpo 13 ir net 4 jau 
spėjom apraudoti iki vasario 2 
d. Naujų įstojo 19. 

Paskutinis pranešiaias buvo 
„išeinančios į atsargą" pirmi
ninkės St. Paulionienės, kuri 
pasidžiaugė atstatyta Lietuvos 
Nepriklausomybe ir peržvelgė 
valdybos veiklą. Kas dirba, kas 
ir ne, bet pirmininkė ir valdyba 
tai tikrai dirba, nenuostabu, 
kad ir poilsiui kartais pritrūks
ta laiko. Iš pirmininkės pra
nešimo paaiškėjo, kiek daug yra 
padaryta. 10,000 dol. buvo 
paskirta Mercy Lift vaistų 
pasiuntimui į Lietuvą, dar 
10,000 dol. paskirta vaikų namų 

statybai Lietuvoje. Beveik 30 
siuntinių pasiųsta vaikams ir 
seneliams į Telšius, Šiaulius, 
Panevėžį, Vilnių, per „Caritas" 
išsiųsta į Kauną ir Alytų. Tai 
tik Lietuvoj, o kur mūsų pačių 
bėdos ir vargai. Šelpiami į 
Ameriką atvažiavę lietuviai, pa
deda ir tiems, kurie grįžta atgal. 
Nameliuose paskirtas kamba
rys tėvams, kurie atvyksta kar
tu su vaikais gydomais Shriner 
organizacijos. S. Paulionienė, 
išeidama iš pirmininkės parei
gų, padėkojo visoms narėms, 
visai savo valdybai. 

Vicepirmininkė Julija Smil
gienė atsisveikindama įteikė 
rožių puokštę, o Emilija 
Kielienė, visų vardu atsi
sveikindama, perskaitė savo 
sukurtą eiliuotą žodį. 

Susirinkimas ėjo į pabaigą. 
Nuostabu, kaip be triūbų, be 
būgnų, be fanfarų ir reklamos 
yra taip daug padaroma, tiek 
daug ašarų nušluostoma, ir kiek 
daug vargo ir skausmo yra 
mūsų pačių tarpe. Siisirinkimui 
pirmininkaujanti padėkojo 
visoms už pranešimus, kurie yra 
prisegti prie protokolo, sekreto
riavusiai J. Gramienei, visoms 
kalbėjusioms ir sveikinusioms 
ir kun. J. Juozevičiui už invoka
ciją ir prašė atlikti pareigą ir pa
balsuoti už naują valdybą. 
Lapukai su pavardėm — kandi
dačių sąrašu — jau buvo iš
dalinti prieš kurį laiką, beliko 
tik kryžiukais pažymėti reikia
mą skaičių. 

Kol buvo geriama kava, buvo 
suskaičiuoti balsai ir pasiskirs
tyta pareigom. Taigi galima pa
sveikinti naują valdybą: pirmi
ninkė — Julija Smilgienė, I 
vicepirmininkė — Janina Miku-
taitienė, II vicepirmininkė — 
Marija Noreikienė, III vice
pirmininkė — Ona Šmitienė, 
iždininkė — Gražina Micevičiū-
tė, sekretorė — Marija Barienė. 
Direktoriato narės: namelių 
administratorė — Vanda Pruns
kienė, namelių sekretorė — 
Barbora Blinstrubienė, nam. 
sekr. padėjėjos: Gabrielė Dzir-
vonienė, Jadvyga Zalagenienė, 
Sofija Vakselienė, vaišių vadovė 
— Adelė Latonienė, parengimų 
vadovė — Joana Krutulienė, 
lėšų telkimo vadovė — Aldona 
Ankienė, narių globėja-regist-
ratorė — Irena Vebrienė, 
ko re sponden t ė -b iu l e t en io 
leidėja — Irena Geležienė. 

Socialinis skyrius: Onytė 
Mažionytė, Petrutė Kinderienė 
ir Janina Merkienė. Revizijos 
komisija — Juzė Ivašauskienė, 
Rūta Spurgienė ir Joana Šimo-
liūnienė. 

Dar kartą dėkojam St. Paulio-
nienei ir jos visai valdybai už 
ilgų metų sunkų darbą, besi
rūpinant vargan patekusiais, ir 
linkime J. Smilgienei ir jos 
valdybai geriausios sėkmės ir 
ištvermės. 

Al. Likanderienė 

TAURAGIEČIŲ PAREIGOS 
PRISIKELIANČIAI 

LIETUVAI 

Lietuvių Tauragės klubo 
valdyba 1992 m. sausio 26 d. 
Šaulių namuose sušaukė metinį 

Lietuvių liaudies dainų kvartetas ir Vinco Krėves lit. mokyklos vaikai Philadelphijoje per Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakties minėjimą. 

Nuotr. A. Bagdonavičiūtes-Avanzado 

narių susirinkimą, kurį pradėjo 
valdybos pirm. Vladas Paliu-
iionis. Jis paprašė atsistojus 
tylos minute prisiminti žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės ir 
mirusius klubo narius. Pasvei
kinęs visus sus i r inkus ius , 
palinkėjo geros laimės naujus 
metus pradėjus. Susirinkimui 
vadovauti pakvietė Just iną 
Šidlauską, sekretoriumi — 
Juozą Šlajų. Pirmininkaujantis 
perskaitė darbotvarkę, kurią 
susirinkimas priėmė. Po to pa
prašė valdybos sekretorių Leoną 
Juozapavičių pe r ska i ty t i 
pusmetinio sus i r ink imo 
protokolą. Gerai parašytas pro
tokolas buvo priimtas be pakei
timų. 

Po to valdybos pranešimai. 
Pirm. Paliulionis apžvelgė 
klubo darbų eigą. Sakė kai 
praeitais metais buvo atvykęs 
Lietuvos Aukščiausiosios tary
bos pirmininkas V y t a u t a s 
Landsbergis, per jį p i rm. 
Paliulionis Tauragės klubo var
du įteikė a tg imstanč ios 
Lietuvos paramai 1000 dolerių. 
Sakė, jog šiais metais klubui 
sukanka 35 metų veiklos 
jubiliejus. Jei susirinkimas pri
tars, šios sukakties minėjimui 
būtų ruošiamas banketas su 
programa ir i š le idžiamas 
jubiliejinis le idinys š ia i 
sukakčiai paminėti. Toliau jis 
sakė, jog lietuvių tauta savo 
didele drąsa ir pasiaukojimu at
gavo pilną valstybinę nepri
klausomybę, tačiau komunis
tinis valdymas Lietuvą paliko 
sugriautą ir dideliame varge. Aš 
manyčiau, jog ir Tauragės klu
bui būtų garbė ir pareiga 
aktyviai prisidėti į pagalbą atsi
statančiai tautai. 

Pirmininkaujantis J. Šidlaus
kas pritarė V. Paliul ionio 
minčiai, nes girdėjęs, kad Tau
ragės (Žemaitijos - js) ligoninės 
direktorius nori įsigyti me
dicininį aparatą kraujui valyti. 
Šiam reikalui susirinkimas pri
tarė dauguma balsų. Baig
damas pirm. Palulionis pranešė, 
kad valdyba baigė savo kaden
ciją ir šiandien rinksime naują. 

Valdybos sekr. Leonas Juo
zapavičius pranešė, kad valdyba 
turėjo 3 protokoluotus posė
džius. Be to, sus i r ink ime 
pranešimus padarė Pe t r a s 
Peteris, Petras Padvas, Antanas 
Marma ir kiti. 

Nuosaikiose diskusijose 
priimti visi pranešimai. 

Valdyba sutiko pasilikti nau
jai kadencijai. 

Vladas Paliulionis — pirmi
ninkas, Leonas Juozapavičius — 
sekretorius, Petras Peteris — 
kasininkas, Petras Padvas — 
vicepirmininkas, ir valdybos 
nariai: Ona Peterienė ir An-
tanete Gustow. Iš revizijos 
komisijos pasitraukus Augustui 
Pretkeliui į jo vietą išrinktas 
Kosi Ramanauskas ir liekasi 
Antanas Marma ir Juozas 
Čechanavičius. J. Šlajus sutiko 
pagelbėti valdybai suredaguoti 
jubiliejinį leidinį. Einamieji ir 
kiti reikalai . Buvo klubo 
valdybos pasiūlymas papildyti 
Tauragės klubo statutą. Susi
rinkimas teigiamai pasisakė dėl 
paramos a tg imstanč ia i 
Lietuvai. N u t a r t a ruošt i 
iškilmingą klubo sukakties 
minėjimą ir išleisti leidinį. Be 
to, kun. Kuzminskui prašant, 
nutarta paskirti LKB kronikai 
leisti 100 dol. paramos. 

Papildymas š.m. 27 d. Šiaulių 
namuose įvyko valdybos posė
dis, kuriame padarė nutarimus 
vykdyti Tauragės ligoninei 
šalpos teikimą ir kitus metinio 
susirinkimo nutarimus. Taip 
pat valdybos posėdyje kasi
ninkas Peteris pranešė, kad 
Lietuvos generaliniam konsula
tui paremti paskirta 200 dol. 

(jš) 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago. IL 60629 
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