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Olimpinio prezidento 
viešnagė 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Balandžio 6 d. (Elta) 

— Balandžio 4-6 dienomis 
Vilniuje viešėjo Tarptautinio 
olimpinio komiteto (TOK) prezi
dentas baronas Chuanas An-
tonijas Samarančas kartu su jį 
lydinčia 12-os žmonių delega
cija. 

Įvyko svečių susitikimas su 
Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto nariais, olimpiečiais, 
buvo apžiūrėtos kelios Vilniaus 
sporto bazės. 

Susitikimo metu Ch. A. 
Samarančas pareiškė, kad 
kelionei po Baltijos valstybes jis 
teikia didelės reikšmės. Nors 
esama problemų, svečias paža
dėjo atsižvelgti j tai , kad 
Lietuvos nepatenkina jai nusta
tyta Barcelonos vasaros žaidy
nėse dalyvių kvota — 24 spor
tininkai, 11 aptarnaujančių. 
Bus siekiama atsižvelgti į 
pageidavimą, kad į šią kvotą 
neįeitų vyrų krepšinio bei aka
deminio irklavimo rinktinės. 
TOK prezidentas taip pat 
užtikrino, kad žaidynėse galės 
dalyvauti viena pajėgiausių 
pasaulio meninės gimnastikos 
meistrių Kristina Klinkevičiūtė 
—jai kelias į Barceloną užsidarė 
po to, kai pernai sportininkė 
atsisakė dalyvauti pasaulio pir
menybėse SSRS komandos su
dėtyje. 

Lietuvos buriuotojai — 
Kolumbo keliu 

Sekmadienį į tarptautinę 
regatą , ,Kolumbas-92" 
išplaukė klaipėdiečio kapitono 
Stepono Rudzevičiaus vado
vaujama „Lietuvos" jachta. 
Mūsų buriuotojai pirmą kartą 
dalyvaus tokio lygio lenktynėse 
per Atlanto vandenyną. Jos 
pašvęstos Amerikos atradimo 
500-osioms metinėms. 

Buriuotojams teks įveikti 
daugiau kaip 18 tūkstančių jūr
mylių. „Lietuvos" įgula, kurios 
daugumą sudaro prieš trejus 
metus Atlantą perkirtę buriuo
tojai, nusiteikusieji garbingai 
atstovauti Lietuvai ir patekti į 
geriausiųjų dešimtuką. 

Vasaros stažas 
New Yorkas. Balandžio 3 d. 

(LRKŠ) - lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa skelbia stažą 
studentams, norintiems dirbti 
šią vasarą New Yorko būstinėje. 

Stažistas-ė dirbs 10 savaičių. 
Pareigos: ieškoti naujų šaltinių 
šalpos Lietuvai JAV komercinių 
bendrovių tarpe, padėti štabui 
vesti humanitarinių siuntų Lie
tuvai inventorių, kataloguoti 
nuotraukas bei tvarkyt i 
spaudos iškarpas archyvams, at
siliepti į įvairius prašymus bei 
atlikti kitus einamuosius dar
bus pagal vedėjų nuožiūrą su 
moderniomis kompiuterinėmis 
priemonėmis. 

Kandidatai į internus turi 
būti bent 18 metų amžiaus ir 
laisvai kalbėti anglų kalba. 
Būtų 'gerai, jei turėtų mašiną, 
nors tai neprivaloma. 

Stažistui bus mokoma 1,750 
dol. už 10 darbo savaičių. 
Gyvenimo sąlygos pagal susi
tarimą. Pirmenybė bus 
duodama studentams, turin
tiems nuovoką apie dabartinę 
Lietuvos padėtį. 

Reziume siųsti iki balandžio 
30 d., į Lithuanian Catholic 
Religious Aid, Attn.: Rūta 
Virkutytė, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn NY 11207 

Liepos 4 d. „Lietuvos" jachta 
turėtų prisišvartuoti New 
Yorko uoste. 

Kolumbo regatoje taip pat 
ruošiasi dalyvauti Kauno bu
riuotojai ir Lietuvos jūrų laivi
ninkystės jachta „Žilvinas". 

Rengiamas tarpvalstybinis 
susitarimas 

Socialinės apsaugos ministeri
joje Vokietijos Darbo ir 
socialinių reikalų ministerijos 
ekspertai kartu su mūsų minis
terijos atstovais rengė tarp
valstybinio susitarimo sociali
niais klausimais projektą, vyko 
derybos dėl galimybių pasirašy
ti tokį susitarimą. 

Pagal šį būsimą susitarimą 
numatoma, kad kiekviena šalis 
mokės savo piliečiams draudimo 
išmokas senatvės, invalidumo, 
ligos, mirties atvejais, atsitikus 
nelaimei darbe. Pavyzdžiui, 
žmogus Lietuvoje dirbo 10 
metų, persikėlė gyventi į Vo
kietiją. Pensiją už tuos dešimt 
išdirbtų metų j is gaus iš 
Lietuvos. Panašiai ir ligos atve
ju — kiekviena šalis turės pa
dengti savo piliečio gydymo iš
laidas. Svarbiausia, kad lygia-
teisiškai, remiantis savitarpio 
parama būtų eksportuojamos iš
mokos į susitarimą pasirašiu
sias šalis. 

Nutarta toliau dirbti Bonoje. 

Kol kas bus nauji talonai 
Lietuvos vyriausybė nutarė 

per artimiausias savaites, kol 
bus įvestas litas, įvesti laikiną 
rublio pakaitalą. 

Iki šiol Lietuvoje pinigų 
apyvartoje naudojami ir 
vadinamieji bendrieji talonai 
mėsos produktams pirkti. Nu
matomas laikinasis rublio pa
kaitalas irgi bus vadinamas 
talonu. Jais bus mokami atly
ginimai, pensijos, pašalpos. 

Naujus talonus nutarta įvesti 
Lietuvoje labai t rūks tant 
grynųjų rublių. 

Kitos žinios 
Vilniuje įvyko iškilmingas 

Lietuvos žurnalistų draugijos 
susirinkimas, skirtas paminėti 
žurnalistų organizacijos 70-me-
čiui. 

Vi ln iaus universi tetas 
pagerbė 80 metų sulaukusį savo 
profesorių, buvusį JT biblio
tekos sekretoriato direktorių, 
žymų knygotyros specialistą L. 
Vladimirovą. 

I Klaipėdos uostą atplaukė 
Švedijos motorlaivis. Jo 
triumuose — 500 tonų maisto 
produktų, daugiau kaip pusant
ro šimto maišų su drabužiais ir 
avalyne, knygos. 

Lie tuva prisijungė prie 
Europos energijos chartijos. 
Svarbiausias chartijos tikslas — 
bendromis pastangomis tobulin
ti energijos tiekimą, didinti jos 
gamybos saugumą, gerinti eko
logijos apsaugą. 

— Afganistano prez. Najibu-
lah ir afganų partizanai, kovo
ja už Afganistano išlaisvinimą, 
pritarė planui baigti 13 metų ci
vilinį karą. Prezidento galios 
būtų perduodamos laikinajai 
vyriausybei, sudarytai iš visų 
grupių. 

' - „The New York Times" ir 
„Daily News" pasisakė už 
Demokratų partijos kandidatą j 
prezidentus — Arkansas guber
natorių Bill Clinton. 

Lietuvių Katalikų Religinės šalpos projektų vedėja R a s a Razgaitienė aiškina Lietuvos ministro 
pirmininko pavaduotojui Zigmui Vaišvilai, kairėje, apie vaistų siuntas „Caritas" organizacijai 
Lietuvoje. Dešinėje matyti Catholic Medical Mission Board pirmininkas kun. J. Yannarell. kurio 
vadovaujama ši organizacija yra parūpinusi Lietuvai daugiau kaip 3.5 milijono dolerių vertės 
vaistų. 

Nuotr. D. Širvytės 

Pertvarkoma Rusijos 
vyriausybė 

Maskva. Balandžio 4 d.— 
Rusijos prez. Boris Jelcinas 
penktadienį atleido iš pareigų 
savo ministro pirmininko pava
duotoją Gennady Burbulį, ant
rąjį. Rusijos valstybėje galin
giausią asmenį, kurio įtaka 
vyriausybėje buvo labai didelė. 

Tačiau, kadangi jis turi dar 
kitą galingą poziciją vyriausy
bėje, tai šis persitvarkymas lai
komas „kosmetiniu". Bet yra 
nemaža pasisakymų, kad ir 
paties prez. Jelcino galią gali šią 
savaitę prasidedąs deputatų 
Kongresas sumažinti . Bet 
Jelcinas pasakė, kad j is 
nesiruošia pakeisti reformų 
plano laisvo verslo sistemos 
įvedimui, nežiūrint liaudies 
didėjančio nepasitenkinimo dėl 
didesnių kainų. Be to, jis 
paskyrė du naujus asmenis į 
Gynybos departamentą ir pra
dėjo griežtesnius pasisakymus 
Juodosios jūros laivyno klausi
mais. Tai turi patenkinti jo 
kritikus ir kariškius, kurie 
priešinasi to laivyno per
davimui Ukrainos valstybei. 

Burbulis — įtakingiausias 
Pakeitimai buvę reikalingi, 

kad vyriausybė galėtų būti dar 
geresnė ir veiksmingesnė, 
pasakė Pavel Bunich, kuris yra 
prezidento Jelcino patarėjas 
ekonominiams reikalams. 
Vyriausybės per tvarkymas 
prasidėjo praėjusį antradienį, 
kai buvo pakeistas kitas Jelcino 
ministro pirmininko pavaduoto
jas Sergei Šachrai, o kitą dieną 
buvo atleistas Finansų minist
ras Jegor Gaidar. Burbulis ir 
Gaidar vadovavo ekonominių 
programų reformoms. Gaidar 
buvo svarbiausias tų reformų 
architektas, o Burbulis buvo 
pats įtakingiausias asmuo po 
paties Jelcino visoje Rusijoje. 

Štabo viršininkas 
Pranešama, tačiau, jog Bur

bulis, Gaidar ir Šachrai liks 
svarbiuose postuose: Burbulis 
lieka Valstybės sekretoriumi, 
Gaidar ministro pirmininko 
asistentu, o Šachrai bus prezi
dento patarėju. Gennady Bur
bulis vadovaus visai reformų 
programos strategijai, Gynybos 
departamentui , žvalgybos 
agentūrai, policijai ir prezidento 

š tabui . Dauge l i s politinių 
stebėtojų sutinka, jog tas pert
varkymas yra niekas daugiau 
kaip reikalingas ėjimas prieš 
prasidedant deputatų Kongre
sui, nes prez. Jelcitla^aikcmas 
patyrusiu vadu, kuris nenori, 
kad jo žmonės būtų kaltinami 
dar ir kitais kaltinimais, pasakė 
televizijoje politinių žinių 
komentatorius. 

Bet Burbulis vistiek lieka 
galingiausiu žmogumi šalia 
Jelcino Rusijos vyriausybėje, 
kurio žinioje bus administraci
ja ir užsienio reikalai. Minėtasis 
deputatų Kongresas tęsis 9 
dienas. Jelcinas įspėjo, kad 
Rusija perims visą Juodosios 
jūros la ivyno vadovavimą, 
nežiūrint Ukrainos pretenzijų. 
Tai pakeis situaciją, nes iki šiol 
oficialiai tas laivynas priklausė 
dabar Sandraugos nepriklauso
mų valstybių sąjungai. Bet šis 
Jelcino pareiškimas esą galima 
laikyti „rusų patriotizmo pade
monstravimu", pasakė vienas 
užsienio diplomatų Maskvoje. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— JAV Valstybės depar
tamentas savo biuletenyje rašo, 
jog naujos ambasados jau veikia 
Moldovoje, Uzbekistane, Azer
baidžane, Turkmenistane, 
Tadžikistane. Ten dar nėra 
tikrų ambasadorių, bet paskir
tieji asmenys eina reikalų 
vedėjo statuso pareigas. Nėra ir 
pačių ambasadų pastatų — dir
bama viešbučiuose. 

— Estijoje dviejų didžiausių 
elektros jėgainių darbininkai 
pagrasino vyriausybei savo 
streiku. Tai Narva ir Balti 
vietinių darbininkų grasinimas 
streikuoti, protestuojant prieš 
naująjį pilietybės įstatymą ir 
prieš Konstituciją, kurios 
straipsniai esantys nepalankūs 
mažumoms. Sakoma, jog ir tos 
srities angliakasiai prisidėtų 
prie streiko. 

— Europos Bendrijos vado
vybė šeštadienį patvirtino 
Portugalų escudo įjungimą į 
finansinę sistemą, kad būtų kei
čiami ir jų pinigai. 

Kokybiški skiepai 
vaikams 

New Yorkas , 1992 m. balan
džio 3 d. (LKRŠ) Vakar gauta 
žinia, kad pasiekė Lietuvą 
12,100 dozių parotito-raudonu-
kės vakcinos, išrūpinta per 
Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos „Gyvybė Lie tuva i" 
programą. 

New Yorke veikianti šalpos 
organizacija „Catholic Medical 
Mission Board", suteikusi 
minėtą vertingą auką Lietuvai, 
pastarosiomis dienomis yra vėl 
padovanojusi 65.200 dozių 
tymų-raudonukės vakcinos bei 
700 dozių parotito vakcinos, 
kartu su vienkartiniais švirkš

t a i s šių skiepų pateikimui. Ši 
auka , kur ios vertė viršija 
1,200,000 dol., pasieks Lietuvą 
per kelias savaites. Abiejų 
vakcinų siuntų oro transporto 
išlaidos padengiamos JAV val
džios iš Baltijos valstybėms 
šelpti paskirtų lėšų. 

Lietuvos Respublikos Sveika
tos Apsaugos ministeri jos 
Respublikinio Imunoprofilak 
t ikos Cen t ro d i rek tor ius 
Vytautas Bakašėnas, priėmęs 
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VLIKO veiklos apžvalga 
Baigiamasis suvažiavimas Vilniuje 

Ed. Dervrinskis ir sekti jo per
davimą. 

Atleistasis iš Rusijos ministro pir
mininko pavaduotojo pareigų — Gen 
nady Burbulis lieka ir toliau svar
biose Rusijos vyriausybės pareigose. 

pirmąją siuntą ir gavęs 
pranešimą apie sekančią, šitaip 
rašo Religinei Šalpai: „Šiuo 
metu respublikoje yra grės
minga epidemiologinė situacija 
tymų atžvilgiu. Keliose vieto
vėse prasideda šios ligos epi
deminiai protrūkiai. Tymų 
vakcinos visiškai neturime, 
todėl jūsų pasiūlytoji pagalba 
yra labai reikalinga bei sava
laikė. Šia vakcina galėsime 
paskiepyti ir vaikus kurie 
išvyksta į Jungtines Amerikos 
Valstijas. ...Mes be galo dėkingi 
jums už pagalba šiuo sunkiu 
mūsų valstybei metu". 

VVashingtonas. — 1991 m. 
kovo 28 d. VLIKO valdyba ir 
Tautos Fondo vadovybė VLIKO 
būstinėje turėjo posėdį, kuriame 
buvo aptarta simbolinis VLIKO 
veiklos uždaromasis susirin
kimas Vilniuje, VLIKO bei 
Tautos Fondo einamieji reikalai 
ir apsvarstyta naujo Tautos fon
do statuto projektas bei kiti 
klausimai. 

Dr. K. Bobelis padarė praneši
mą apie jo paskutinę kelionę į 
Vilnių, liečiančią VLIKO val
dybos ir Veteranų administraci
jos reikalus. Veteranų adminis
tracijos delegacija Lietuvoje ap
lankė Vilniaus ir Kauno uni
versitetų ligonines, taip pat 
ligonines Ukmergėje bei Mari
jampolėje. Delegacija turėjo 
progą tiesiogiai susipažinti su 
medicinos stoviu Lietuvoje. 
Buvo pastebėta geras Lietuvos 
gydytojų pasiruošimas, bet kar
tu ir pamatyta kokiose sunkiose 
sąlygose jie turi dirbti dėl 
nepaprastai didelės medicinos 
aparatūros, instrumentų, vaistų 
trūkumo. 

Su Veteranų depar tamento 
sekretoriumi 

Veteranų administracijos 
delegaciją Lietuvoje priėmė ir 
jos vizitą koordinavo Lietuvos 
Sveikatos ministerija — dr. Bla
žys, dr. Valavičius ir Vilniaus 
universiteto medicinos fakul
teto dekanas dr. G. Česnys. 
Grįžusi iš Lietuvos, kovo 27 d. 
delegacija turėjo posėdį su 
Veteranų reikalų ministru Ed. 
Derwinskiu ir jam pristatė ke
lionėje surinktus duomenis bei 
rekomendaciją, kaip būtų gali
ma padėti Lietuvos medicinos 
pagerinimui. 

Artimiausioje ateityje 
numatyta išsiųsti į Lietuvą visa 
eilė instrumentų, aparatų, 
vaistų ir t.t. Siuntiniai bus per
duoti specifinėms ligoninėms. 
Viso yra numatyta pagalba apie 
4,0-4,5 milijonų dolerių sumoje. 
Su didžiuoju siuntiniu į Lietuvą 
planuoja vykti ir pats ministras 

— Europos Bendrijos ir Lat
vijos delegacijos susitarė ir 
pasirašė memorandumą, kad 
yra pasiruošta skirti 15 milijonų 
ecus (Europos Bendrijos pini
ginio vieneto pavadinimas), Lat
vijos vyriausybei PHARE pro
gramos rėmuose, kad kuo 
greičiau būtų suprivatinamos ir 
atnaujinamos Latvijos įmonės. 
Kai kas iš to fondo skiriama 
reformuoti Latvijos finansinei 
sistemai ir švietimo programai, 
praneša „Diena". 

— A n t a k a l n i o kapinės 
Vilniuje amžinajam poilsiui 
priglaudė bebaigiančią 80 metų 
buvusią lietuvių baleto žvaigž
dę Mariją Juozapaitytę-Kel-
bauskienę, kuri scenai atidavė 
30 metų. 

— Italijoje įvyko praėjusį 
sekmadienį rinkimai, kurių re
zultatai bus paskelbtėi vėliau, 
tačiau manoma, kad Krikščio
nių demokratų partija gali 
laimėti tik mažą daugumą bal
sų, arba ir pralaimėti šiuos 
rinkimus 

— Graikija yra vienintelė 
Europos Bendrijos valstybė, 
kurios pinigai dar nepriklauso 
bendrai finansinei sistemai. 

— Vokietijoje praėjusį sek
madienį buvo išrinkti į valstijos 
parlamentus Baden-Wurtem-
berg ir Scbleswig-Holstein pro
vincijose du radikalūs dešiniojo 
sparno atstovai, artimi buvusių 
nacių idėjoms. 

Pilietybės klausimai 
Posėdyje buvo svarstytas nei

giamai išeiviją palietęs pilie
tybės įstatymas ir Lietuvos 
veikėjus kompromituojanti 
KGB agentų infiltracija. 
VLDXAS tikisi, kad pilietybės 
įstatymas bus artimiausioje 
ateityje teigiamai išspręstas ir 
kad Lietuvos par lamentas 
supras, kad išeivijos lietuviai 
turi tas pačias teises į pilietybę 
kaip ir kiekvienas lietuvis, 
nežiūrint kur jis begyventų. 
Pilietybės klausimu labai 
plačiai ir teigiamai pasisakė 
Lietuvos ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų Anicetas Si
mutis ir Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos ricepirniininkas K. 
Motieka. Jų išreikštos mintys 
yra VLIKO remiamos. 

Vliko valdyba su susirūpi
nimu žiūri į vis daugiau išky
lančius aiškinimus apie KGB 
infiltraciją Lietuvos veikėjų 
tarpe ir tiki, kad ši problema 
bus išspręsta^ remiantis tar
pusavio solidarumo dvasia, 
vengiant staigių emocinių pa
reiškimų t kol visi faktai bus 
teisiniai nustatyti. 

Dr. E. Armanienė referavo 
Tautos fondo statuto keitimo 
projektą, kuris principiniai buvo 
priimtas. Diskusijoje dalyvavo 
Tautos Fondo tarybos nariai J. 
Valaitis, A. Vakselis, J. Nasvy-
tis, J. Bobelis, A. Sperauskas bei 
VLEKO valdybos nariai. Tautos 
Fondo statuto keitimo projektas 
bus pristatytas svarstymui 1992 
m. gegužės 2 d. Tautos Fondo 
metiniame suvažiavime New 
Yorke. 

Simbolinis suvažiavimas 
Principiniai buvo patvirtinti 

du projektai Lietuvos diplo
matinės tarnybos kadrų paruo
šimui. Vienas projektas 
užsienyje yra tvarkomas J. 
Nasvyčio, kitas — Vilniaus 
Universiteto projektas — yra 
koordinuojamas dr. K. Bobelio 
ir Vilniaus universiteto rek
toriaus dr. R. Pavilionio. 

Plačiai apsvarstytas sim
bolinis uždaromasis VLIKO 
suvažiavimas Vilniuje, kuris 
yra numatytas 1992 m. gegužės 
30-31 dienomis. V. Jokūbaitis 
pranešė, kad vykti į Vilnių jau 
yra užsirašę 105 lietuviai iš 
JAV. Aptarta programos, lei
dinio ir kelionės detalės. 

Nuo 1992 m. liepos 1 d. 
Lietuvos vyriausybė perima 
VLIKO įstaigą savo žinion. 

Posėdyje dalyvavo dr. K. Bo
belis, dr. D. Krivickas, dr. J. 
Stikliorius, dr. E. Armanienė, 
R. Šakienė, V. Jokūbaitis, dr. A. 
Budreckis, J. Bobelis, A. Vakse
lis, A. Sperauskas, J. Valaitis ir 
J. Nasvytis. Jonas Bobelis at
liko technišką posėdžio paruo
šimą. 

Posėdis užtruko 9 valandas 
kovo 28 d. ir 3 valandas kovo 29 
d (ELTA) 

KALENDORIUS 

Balandžio 7 d.: Hermanas, 
Donata, Kantaute, Minvydas. 

Balandžio 8 d.: Dionyzas, 
Julija, Girtautas, Matą, Skir-
gailė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:26, leidžiasi 7:21. 
Temperatūra dieną 60 1., 

naktį 39 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
N E S I R G T I I R SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

K E L I A S l S V E I K A T A , 6515 So. Cal i forn ia Ave. , Chicago, 111. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

HEMOROJAUS REIKALAI 
K l a u s i m a s . Turiu hemorojų, 

ir visi man pataria vis kitaip. Ar 
d a k t a r a s negali man patarti 
ka ip geriausiai su ta liga tvar
kyt is ir kaip elgtis, kad jo 
nesulauktum? 

A t s a k y m a s . Hemorojus yra 
t ik laiko klausimas, je i dar 
negavo kas jo, ta i greičiausiai 
susi lauks, nes ke tur i iš penkių 
amerikiečių jį tu r i , mat gyvena 
ir valgo ne ta ip kaip reikia 
žmogui gyvent i ir valgyti . 
Tamsta , jį turėdama, esi geroje 
kompanijoje su Napoleonu, su 
prezidentu Carter iu. 

Hemorojus y ra išeinamosios 
ž a r n o s ga le e sanč ių venų 
išsiplėtimas, prasidėjęs užde
g imas ir ats iradęs kraujo kre
šulys. Tas gali atsi t ikti , turint 
chroniškai kietus vidurius ir sy-
l inant i s pasikartojantį vidų 
r iavimą ir pakar tot inai gim
dant . Jį gali gaut i tie žmonės, 
kurie dažnai sunkiai kilnoja dir
bant a r žaidžant. kurie sėdi il
gai nejudėdami, ar kurie ilgai 
stovi įsitempę, kurie yra nutukę 
ir ku r i e nevalgo lietuviško 
maisto, ypač stambiai maltų 
miltų duonos. Na, ir mes, sen-
dami, tokio svečio galime susi
laukti . Taip pat esi kandidatas 
s u s i l a u k t i hemoro jaus , kai 
skaitydamas įdomias žinias sėdi 
valandomis ant puodo tualete. 
Užtai ten kiekvienas raskimės 
t ik penkioms minutėms. 

Hemorojus gali būti išviršinis 
ir iš l įs t i , ar vidinis, kurio 
nematai , bet jį gali jausti . Kiek
vienas žmogus gali išvengti 
abiejų rūšių hemorojaus, jei j is 
pajėgs no rma l i a i — t ik ra i 
l i e t u v i š k a i va lgy t i : daug 
stambmenų su maistu ir gausiai 
vandens gerti. Bet tu rask tokį 
lietuvį taip sveikai gyvenantį — 
reikės atominę lempą užsiži
binti, ieškant tokio savo aplin
koje! 

K a i t u r i jokio negerumo 
nesukeliantį hemorojų, palik jį 
ramybėje. Bet štai ką reikia 
daryti , kai hemorojų skauda, j is 
kraujuoja, niežti ar išlenda. 

1. Pradėk su šiltomis (ne 
karštomis) sėdimomis voniomis, 
apsemiant sėdimąją kūno dalį 
iki 3-4 colių aukščio pusei valan
dos a r 45 minutėms ir du kar
tus per diena. Pridėjus į vandenį 
t ruput į Epsom druskos, sėdėji
mas bus malonesnis. 

Priediniam palengvinimui, po 
vonios patepk skausmą rami
nančiu kremu kaip Nupercai-
na l . Tolimesniam palengvi
nimui galima įsistatyti žvakutę 
su mažu kiekiu Hydrocortisono 
(Anusol-HC) po kiekvieno išsi
tušt inimo, a r bent du kar tus 
dienoje. 

Tos priemonės yra labai veiks
mingos prieš išorinį hemorojų. 
Jos palengvins nusiskundimus 
kartais atsiradusio uždegimo su 
sutinimu. Taip bus iki sekančio 
pasikartojimo. 

Bet kai pr is ie ina vonioje 
s ėdė t i l a b a i i lga i , ar k a i 
skausmas ir kraujavimas darosi 
chroniškai, nežiūrint žvakučių 
(supozitorijų) ir kremo, t ada 
reikia atakuoti pati hemorojų, 
o ne v ien jo s u k e l t u s 
negerumus. 

P i rmas tokio darbo žingsnis 
yra labai paprastas: gydytojas 
savo kabinete perriša vidinį (in-
ternal) hemorojų mažu elastišku 
ra i šč iu . Tada , n e g a u d a m a s 
kraujo, hemorojus susitraukia 
per kelias dienas. Žinoma, t a s 
raištelis ne tur i nuslysti, o tai 
kar ta i s pasitaiko. 

Je i hemorojus yra per mažas 
užrišti, gydytojas gali suleisti į 
jį fenolo (phenol) ar k i tos 
medžiagos, kad tas hemoroius 

susiranduotų ir susi trauktų — 
sklerozuotųsi. 

Dar yra trys būdai sumažinti 
kraujo pritekėjimą į hemorojų — 
ta i užša ldymas , . , in f ra red 
photocoagulation" ir „laser". 
Nors tais būdais ir pasiekiamas 
tikslas, šie būdai nė kiek nege-
resni, ne mažiau komplikuotes-
ni, ne mažiau skausmingi, negu 
minėtas hemorojaus perrišimas 
ar į jį vaisto suleidimas. Todėl 
gaukite kito gydytojo patarimą, 
ką daryti, kai bus Tamstai 
patariama hemorojų gydyti foto-
koaguliacija ar laseriu. 

Išorinio hemorojaus negalima 
gydyti perrišimu a r injekcija. 
Kai j is esti didelis ir išlendąs 
kada žmogus tuštinasi, reikia jį 
pašalinti chirurgiškai. 

Dabar skelbiama nauja hemo
rojaus šalinimo technika: tai 
hemorojaus koaguliacija, jį 
stimuliuojant su elektra. Pra
nešama, kad tai sėkmingas, 
neskausmingas ir beveik be 
kompl ikac i jų h e m o r o j a u s 
gydymas. 

Štai žodis dėl atsargumo! Ne
manyk , kad visi skausmai 
i še inamojoje žarnoje y r a 
hemorojus. Ten dar gali būti 
odos skil imas — fisura ar 
žaizdelė kanalo ga le . J e i 
t u š t i n a n t i s t u r i b a i s i u s 
skausmus, ypač ka i viduriai 
gausūs ir kieti — ten žaizda gali 
sukelti tokį negerumą. Išeina
mosios angos odos įplėšimas gali 
kraujuoti ir baltinius sutepti , 
nežiūrint kaip stropiai valysis. 

Turėdamas odos įplyšimą — 
fisurą , už la ikyk m i n k š t u s 
vidur ius , valgydamas rupų 
m a i s t ą i r ge rdamas d a u g 
vandens. Palengvins padėtį 
žvakutės, kremai, mostys ir 
išmatas minkštinantis vaistas 
kaip Colace, 100 mg, du kar tus 
dienoje. 

Kar ta i s odos įplyšimas sugy-
ja. bet dažnai prisieina operuoti. 
Tik gerai patyręs chirurgas turi 
tai a t l ik t i , nes ki ta ip išei
namosios angos įplyšimas — fi
sura gali likti chroniška ne
gerove. 

Taigi , nenorint sus i laukt i 
nelaukiamo hemorojaus. ar jį 
t u r i n t r e i k i a m a i su juo 
tvarkyt is , reikia būti t ikru 
lietuviu: darbuotis ir judėti, ger
ti daug vandens a r naudingų 
skysčių, valgyti sriubų ir nepa
miršt i rupios duonos. 

Šioje srityje daugelis mūsiš
kių, tiek išeivių, t iek Lietuvoje 
gyvenančiųjų labai apsileidžia: 
negeria pakankamai naudingų 
skysčių, ypač vaisių sulčių, 
nevalgo vaisių-daržovių ir jų 
sriubų, pagaliau net ir vandens 
neger ia . Vienas mer ik i e t i s 
gydytojas , dirbąs Chicagos 
vidurmiestyje. sako: „Kietais 
viduriais besiskundžiančiam pa
cientui aš patariu ger t i 15 
stiklinių vandens per 24 valan
das, o man už tokį receptą duoti 
30 dolerių; jie geria daug kavos, 
o ji kietina vidurius". 

Dar tas amerikiečio pensinin
ko nejudrumas padeda vidu
r iams kietėti ir hemorojui iš
sivystyti. Tokiems pataikau
dami prekybininkai, patar ia il
ga i sėdint p r ie televizi jos 
aparato pradėti judinti kojas 
aukš tyn -žemyn , o r a n k a s 
pirmyn-atgal. 

Lietuvoje daugelis mūsiškių 
t a ip pat apsileidžia skysčių var
tojime, ir reikiamo maisto val
gyme: mėgsta mėsas. 

Tai vis dėl to, kad vietoj 
r e i k i a m o darbo naudojami 
nevykę jam pak«oi' 
elgesys visiems ir visur ir visada 
kenkia. Ištvirkėliams vietoje 
doro elgesio, kuris apsaugo nuo 

O kokia gera sveikata mes galėtume džiaugtis, jei turėtume nors tūkstantinę 
dalį tokio ryžto jos apsaugai, kokį turi šie du (ir visi kiti) gyvybinio pavojaus 
nebojantieji jaunuoliai-drąsuoliai, pasiilsėdami saugantys Lietuvos Parlamen
to rūmus. Tai lietuviškieji dovydai, nugalėjusieji bedieviškąjį, žiauriausiąjį 
žmogaus istorijoje Galijotą! Ačiū jiems! Amžina atmintis nuo tankų 
žuvusiems! Nuotr. J. J u o z a p a i č i o 

mirt inos AIDS ligos, s iūlo 
gumas; nekrikščioniškai besi
elgiantiems siūlomos visokiau
sios cermonijos, vietoje savęs 
brandinimo į išmintigai besiel
giantį žmogų, kuris nuo mažens 
buvo t inkamai auklėjamas, kad 
pajėgtų dorai elgt is . Buvo 
laikai, kada gydytojai nuo maro 
kaip apsaugą nešiojo baisias 
kaukes. Bet maras pranyko t ik 
pradėjus kaip reikia elgtis: ka i 
buvo sunaikintos maro apkrės
tos žiurkės. 

Ne i šmin t ingas i r neapsi-
švietęs žmogus nemėgsta ka ip 
reikia elgtis, tvarkytis, nori 
menkniekiais tenkintis, t ikro 
darbo vengti, nors jam po to 
prisieina vargti. Todėl klesti 
visokie prietarai, burtai , menk
niekia is te r l io j imasis , t i e k 
medicinoje, religijoje, tiek visuo
meniniame gyvenime. Tik pa
žiūrėkime, kaip moterys save 
menkina, veidą darkydamos, 
ant jo dažus kraudamos, an
t ak iu s pešiodamos. p l aukų 
netvarkydamos — kada j a s 
puošia švara, tvarka ir geras 
skonis, o svarbiausia išmin
tingumas, kuris įgyjamas t ik 
tinkamai išsiauklėjant, nors tuo 
taip nesirūpinama masiniai . 

Neišauklėjimo pasekmės kles
ti ir medicinoje: ištvirkaujama, 
geriama, rūkoma, persival-
goma, t inginiaujama — dėl 
menkniekio slenkama valdžios 
globon — ir norima sveikais 
bū t i . Tokio da lyko n ė r a 
gyvenime, o neišmintingasis per 
neišauklėjimą trokšt* negalimo 
dalyko. Štai lis gydyto
jas per vieną dit.ią aptarnauja 
17 ligonių: 4 ištvirkėlius-AIDS 
ligos pasekmėmis negaluojan
čius: 3 girtaujančius, vemiančius, 
dar meluojančius, kad su krau
jais — kad t ik ligo inėn patektų 
išsipagiriojimui; 4. rūkančius ir 
metų metais su žaizdomis dvyli
kapirštėje žarnoje vargstančius, 
nes rūkymas naikina brangiau
sio vaisto (veltui duodamo kaip 
neturtingam) veikimą, todėl jie 
nesitaiso; 3 nutukėlius dėl per-
svalgymo ir tik dabar prižadan
čius tvarkytis: 2 nenuryjančius 
maisto, nes per rūkymą susi
laukė stemplėje vėžio, kur is ją 
užkimšo, ir tik vieną susirgusįjį 
skrandžiu ne dėl savo kaltės, 
nes labai tvarkingai užsilaikė, 
pildė gydytojo nurodymus. Tik 
tokiems dabartinė medicina gali 
padėti. Kitiems — veltui visos 
išlaidos, pastangos ir darbas 
viso ligoninės personalo tol, kol 
jie nepakeičia kreivo gyvenimo 

us gyveni
mas būna galimas tik tiems, 
kurie nuo mažens subręsta į 
normaliai eletis oaiėiriančius. 

išmintigus asmenis. Deja, su tuo 
gydytojai ne tur i laiko užsiimti: 
„Imk šias tabletes ir ateik už..." 
Toks darbas nesti sėkmingas, 
todė l ir v a r g s t a žmonės , 
pavargsta ir mediciniškas per
sonalas, ta ip nesėkmingai be
s is tengdamas neišmintingie
siems padėti, nes jie nepajėgia 
pagalbos pri imti . 

O ar ne t a s pats darosi ir 
religinėje srityje: ir čia tie patys 
žmonės savaitėmis lanko bažny
čią, ceremonijose dalyvauja, 
klauso pamokymų, k i t i priima 
sakramentus , o namuose ;kaip 
mediniu pjūklų buvę, tokiais ir 
palieka — nepajėgia keisti — 
tiesinti savo gyvenimo kreivos 
linijos, nes nesubrendo į tikrą 
asmenį dėl stoks išsiauklėjimo, 
kuriuo per mažai ir dabar rū
pinamasi. 

Todėl jau pats laikas, net 
gerokai pavėluotas, mums vi
s i e m s , š a l i a s a v ų darbų , 
nusiteikti svarbiausiai veiklai: 
padėti savo aplinkoje gimusiam 
v a i k u i i š a u g t i no rma l iu 
asmeniu. Tik tada ims gerėti 
m ū s ų visų k ū n o , proto , 
nusiteikimų-asmenybės sveika
ta . Nauja ka r ta išmintingai 
besielgenčiųjų nustos sakyti 
„būk doras", „būk sveikas", 
„mylėk artimą kaip pats save", 
nieko žmogui reikiamai nepade
dami. Tokie mediciniški, reli
giški, visuomeniški, šeimyniš
ki... sėjėjai liausis gerą sėklą 
sėti neišpurenton dirvon. Jie 
išmintingu elgesiu savo srityje 
užtikrins visiems čiorykštį ir, 
jei norit, tenykštį laimingą gy
venimą. 

Tada, aišku, ims po lapu 
slėptis — nesirodyti ir hemoro
jus , taip dabar neišmintingai 
besielgiančiuosius varginąs, o 
kartais ir labai kankinąs. Gana, 
oi gana mums šaukt is vargą 
savon pastogėn, kada ir be 
šauksmo jo pakankamai turime. 
Sėkmės! 

C H O L E S T E R O L I S 
S V Y R U O J A , ŽMOGUS 
N E R I M A U J A - KAS 

D A R Y T I ? 

K l a u s i m a s . Didž. Gerb. 
Daktare , seniai skai tau jūsų 
skyrelį ne tik dėl sveikatos ir 
mediciniškų žinių, kurios mums 
visiems būtinos vykdyti, bet ir 
dėl gana įmantrių liaudiškų 
p a l y g i n i m ų p a k l a u s ė j a m s . 
Mano rūpestis y ra šis: 

Prieš trejus me tus choleste
rolis buvo 238 mg%. Nuo to 
laiko maitinuosi Senior Citizens 
p r o g r a m o s l u n c h dav in iu . 
Namuose iokių riebalų nevar

toju. Daktaro patartas per 12 
savaičių kasdien ėmiau meva-
cor, 20 mg , po 1 t ab l e t ę 
Cholesterolis krito ligi 163. 

Dabar, prieš šešias savaites, 
per metinį patikrinimą choles
terolis mane apstulbino — 275 
mg%. Nuo tos dienos, lygiai 40 
dienų, maitinausi Alvudo recep
tu, be t cholesterolis vistiek — 
271. Mano daktaras, kuriam-
sakiau, kad šios tabetės labai 
kenkia kepenims ir kitiems 
vidaus organama8, vėl man 
pasiūlė tas tebletes: kasdien po 
1 per šešias savaites, o po to 
pasitikrinti. 

Dabar man nelengva apsis
pręsti; cholesterolio kiekis labai 
aukštas, Alvudo dieta mažai 
padeda . Ar man imt i t a s 
Mevacor per šešias savaites 
ka ip nu rodė , p r i s i l a i k a n t 
Alvudo n u r o d y m ų ? Būk i t 
malonus paaiškinti. 

P.S. Kraujo spaudimas nor
malus, svoris 168 sv., ūgis 183 
cm. Kasdien 5-6 mylias vaikš
tau ir mankštinuosi. Nerūkau ir 
negeriu (svaigių). Jus gerbiąs... 

A t s akymas . Štai, bent vienas 
lietuvis visa jėga, kaip pridera 
kiekvienam, ritasi lauk iš kapo 
duobės! Šeima palinkusi j riebų 
kraują — tegul kraujo giminės 
irgi tikrinasi, kaip Tamsta, savo 
kraują. 

Tiek Tamstai, tiek Tamstos 
sveikatos prižiūrėtojui reikia 
kiek pasitempti tiesos link. Ir 
štai dėl ko Mevacor (Lovastatin, 
MSD), kaip ir visų kitų dabar 
prekybininkų peršamų panašių 
vaistų ilgo veikimo duomenys 
nežinomi. J ie gali būti mirtini. 
Tad išmintingas žmogus tesilai
ko saugesnio gydymosi. Nustojus 
tokius vaistus imti, cholesterolis 
vėl pakyla iki pradinės aukš
tumos. O jį imti ilgai, net ir 
amerikietis gydytojas nedrįsta 
patart i , nes jam būtų teismas. 
Mat ir to vaisto gamintojas 
(labai norįs pralobti) tiesiog 
draudžia tokį vaistą naudoti 
pirm nepabandžius per šešis 
m ė n e s i u s t i n k a m u m a i s t u 
sutvarkyti cholesterolio kiekį 
kraujuje. J i s gerai žino, kad po 
šešių mėnesių, nustojus tą 
vaistą imti, riebumas vėl bus 
kaip buvęs. Kas gali sau leisti 
ta ip žaisti su mirtimi? Ypač 
kada tas vaistas nėra saugus. 

Dabar Tamstos eilė sugrįžti į 
teisingą kelią vedantį svei-
katon, ne ligon. Iš kur žinote, 
kad Alvudo dieta mažai veikia, 
kada jos dar nė nebandei reikia
mai naudoti: per šešis mėnesius, 
o ne 40 dienų. Kai dar nebandei 
nuo mirtino stovio tolintis svei
kiausiu, veiksmingiausiu būdu, 
tolintis nuo besiartinančio tikro 
pavojaus laiku, o ne po laiko, 
ka ip dabar daugumas neišmin
tingųjų, kad elgiasi. 

Dar klausimas, ką valgei? O 
turėdamas labai didelį pavojų 
savo širdžiai ir smegenims, pri
valai pirmą dalį Alvudo dietos 
naudoti tol, kol cholesterolis ne
nukris žemiau 200. Toji pirmo
ji dalis Alvudo dietos būtent val
gyti vaisius, daržoves, ypač ko-
pūstines, įvairiausiame pavida
le ir su gausiais bedruskiais 
prieskoniais; ryžius, kiaušinio 
ba l tymus , nugriebtą (skim) 
pieną; vaisių, daržovių, 
pieniškas sriubas — ir visą tai 
be jokio riebalo. Taip ir nė per 
p l auką ki ta ip! S k a n i u o k i s 
uogienėmis. Apsieik be jokios 
mėsos ir be jokios paukštienos 
ir be jokios žuvies. Kasdien 
suvalgyk po porą valgomų 
šaukštų bet kokių (ir avižinių) 
sė lenų (bran). Sėlenos su 
nugriebtu pienu ir mėlynėmis 
(kad ir šaldytomis) — t ikras 
skanėstas, sveikata! Pasitikrink 
kraują t ik po šešių mėnesių 
tokio valgymo ir pranešk. Tada 
galėsi bandyti Alvudo dietos 
antrą dalį. Ir tik tada, jei reikės, 
bus galima ir apie vaistus 
galvoti, tik, gink Dieve, ne 
tokius, kokie buvo patarti. Yra 
daug veiksmingesnių ir nepa
lyginti saugesnių. Vėl para
šyk, o dabar pasiskaityk, kas 
seka. 
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„ C A S I N O " C H I C A G O J E ? 

Chicagos meras Daley pri
tar ia minčiai, kad mieste būtų 
į r eng ta s a z a r t i n i ų ža id imų 
„casino". Jo įrengimas kainuo
tų apie 2 bilijonus dolerių. Atsi
ras tų daug naujų t a rnybų , 
pajamų viešbučiuose, įplaukų 
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SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos 

Sąskaitas siunčiame tiesiog . Medicare 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 t t raat , Chicago 
Tai. (1-312) 434-8649 (veikia 24 vai.) 

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

pačiam miestui. Tam gemblia-
vimo „casino" re ikėtų net 3 
mil i jonų k v a d r a t i n i ų pėdų 
žemės. Tačiau daugelis pri
mena, kad padaugėtų miesto 
nusikaltimų skaičius i r yra prie
šingi tam ,,casino". 

uR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 Eaat Superlor, Sults 402 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (706)246-0067; arba (706)2464561 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So . Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3*00 W. 95 St. M (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kadzla Ava. , ChlcaflO 
(1-312) 776-6969 arba (1-312) 469-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
OOOS AUGLIŲ IR KOSMETINE 

CHIRURGIJA 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaa'kl Road. 
Tai. (1-312) 565-2602 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

Kab. tai. (1-312) 585-0348: 
Raz. (1-312) 779-6833 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4288 W. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

K a b . ta i . ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

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

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago, III. 60652 

Cardiac Diagnosis, Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Te). (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. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. 
T«l . (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9088 8 . Robertą Rd., Hickory HHIs, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4085 
Valandos pagal susitarimą 

'L 

Tai kabineto Ir buto: (706)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava . , Cicaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
šskyrus treč. Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis, pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

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

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

Tai. (706) 446-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
188 N. Mlchlgan Ava., SuHa 324 Ir 

8635 S. Pulsski Rd., CMcego, IL 
81 St. ir Kean Ava.. Justlce. IL 

Tai . (1-312) 568-2960 (veikia 24 v a i ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2484 w 71 at Street 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Or. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weet Ava., Ortand Parfc 
706-349-8100 

10 W Martin, NapervtHe 
708-388-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-857 8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kabineto ta i . (1-312) 776-2880 
Raz. (708) 448-8545 

P.P-

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 588-7755 

A R A S ŽL IOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ L IGOS 
Good Semarttan Medical Csnter-

NapervtMe Campus 
1020 E. Ogden Ava., Suris 310, 

NapervMa IL 60863 
Tai . 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . (1-312) 866-3166 
Nemy (708) 301-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6748 Weet 63rd Strest 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Lietuviškieji Rytprūsiai 

IR RUSIŠKASIS 
IMPERIALIZMAS 

Paskutiniu metu iš Maskvos 
ateina išsireiškimai ii net be
veik gras in imai ryš ium su 
„rusiškuoju K a l i n i n g r a d u ' . 
J iems pagrindą davė maža am-
basad. St. Lozoraičio užuomina, 
kad „Kaliningradas vieną dieną 
gali būti Lietuvos dal imi". I tą 
jo pasisakymą reagavo Vitalij 
Ciurkin, Rusijos Fed. Užsienio 
reikalų ministerijos spaudo^ ( 
rektorius. „TaKu 
tis yra ir bus Rusi y NS dalis 
jos statusas t u n pui 
tikimą tarptauti-
pritarimą" Jam j pagali: 
A. Saudargas, pa re ikš i 
„Pasikalbėjimai 
pasiuntiniu Jungt inėse Ai 
kos Valstijose ir pi ie 
Sosto Stasiu 1 
čiantys Karal iaučiaus 
problemas, tėra asmeninė i 
monė. Lietuvos vyriaus 
zicija yra nekintam;), [i 
spindi tarpvalsJ -. | • 
tartyje su Rusija 
mente užfiksuota 
mybė". 

Kokiu biidu H> tpi 
Rusijos dalinu? Tai įvyko L'etu 
vos komunistų ir Vakai ų pasau
lio! apsileidimo (iėko Dabar. 
atrodo, vėl tuo pačia i••< 
einama. Pagaliau, kodėl Vaka
rai turėtų daugiau rūpintis 
negu mes patys? Praėjusio ka
ro metu vokiečiu armijos, lyg 
sužeistas žvėris. Rytprūsiuose 
kovojo už kiekvieną žemes pėdą, 
nes priešas buvo jau ju žemėje 
Čia vėl liejosi l ietuviškas krau
jas. Labai daug vietinių gy
ventojų žuvo. dalis laimingai 
pasitraukė į Vokietija, o liku
sieji, jeigu nesusirado priegloba 
čio Lietuvoje, beveik visi buvo 
žiauriausiai išžudyti J Stalino 
nagus pateko geras grobis — 
neužšąlantieji Karaliaučiaus ir 
Piliavos uostai. Kadangi Vaka
rų sąjungininkai ske'.be. kad 
pasibaigus karui nebus terito-
rinių užkariavimų, tad Stalinas 
jsakė istoriškai įrodyti Rvtprū-
sių lietuviškumą ir tuo pagrin
du juos atskir t i nuo Vokietijos. 

Buvo sudaryta Lietuvių isto
rikų ir geografu komisija, kuri 
Potsdamo konferencijoje turėjo 
paremti tą Stalino teze. Tačiau. 
atrodo, kad tos komisijos panau
doti jiems nė nereikėjo Vis tiek 
buvo rengiama paremiamoji 
medžiaga. SSSR Mokslų Aka
demija 1951 m. Maskvoje išlei
do P. I. Kušnerie (Kny 
,,Pietryčių Pabaltijo etnine pra 
eitis(Etničeskie tenitori i i etni-
českie granici)". Siame veikale 
autorius, pas i remdama 
cheologija ir istorinėm 
jomis (daugiausiai '.iečių 
mokslininkų), įrodo Rytprūsių 
lietuviškumą. Archeologiniai 
radiniai baltiškoje erdvėje rodo 
palaipsnį kultūros vvsty 
be sukrėtimų, kas istoriku lai-
koma. jog neįvyko 
pasikeitimų, ir žmones, niel 
nepasitraukdami, čia r 
šimtmečių šimtmečius. I to 
Tischleris. Bezzenbergeris ir 
geografas A. Zvvekas padarė iš
vadą, kad nuo meta 'u pasi
rodymo pradžios iki pat XIII a. 
šių sričių kultūroje nepyko 
jokių pasikeitimu ir čia gyveu 
ta tos pačios kilmėm žmonių 

. .Pane igdami mit 
vėlyvą lietuvių at. :( 

pietryčių Pabaltu" tei rtoriją, pa
minėti mokslininkai pi 
etninį Rytprūsių lietuviu te? 
tinuma su senai to ki 

gyventojais, o Bezzenbergeris 
lietuvius laikė tos srities au
tochtonais" . Toliau t e n pat 
rašoma: „Kovai su lietuvių tau
t iniu judėjimu Prūsijos valsty
bė XIX šimtmety įvairiais laiko
tarpiais išleido ne mažiau 130 
įvairių laikraščių. ... Tada ji 
ėmėsi represijų ir pradėjo perse
kioti visą, kas tik lietuviška. 
1Č72 m. lietuvių dėstymo kalba 

išstumta iš Rytų Prūsijos 
pradžios mokyklų ir pakeista 

iečių k a l b a " . R e i k ė t ų 
••minti, ką 194344 m. Mask-

\ a . radijo bangomis į okupuotą 
; kalbėjo: ..Mažoji Lietu-
tai kraš tas nuo amžių 

ių gyventas, jų prakaitu ir 
i laistytas ir jo grąžinimas 

ii — bus tik menkas 
ildas". 

Potsdamo konferencijos aktais 
(1945.II.4-11) Prūsijos valstybė 
buvo likviduota. Karaliaučiaus 
ir Gumbinės apygardos iki būsi-

taikos konferencijos buvo I Amerikos lietuvių jaunimas sto^ 
įstos SSSR administruoti . 

Savo laiku mūsų ir lenkų spau
doje buvo rašyta: „1946 m. pra
džioje Lietuvos kompartijos še
fas A. Sniečkus buvo pakviestas 
atvykti į Kremlių. Po iškilmin
go p r i ėmimo S t a l i n a s j a m 
p a s i ū l ė p r i s i jung t i K a r a -

Radijo žurnalistai Vilniuje kalbina arkivyskupą Audrį J Bačkį, Vilniaus aerodrome atskridusi 
iš Olandijos. Šalia kard. Adrianus Šimonis, Olandijos primas prel. V. Balčiūnas, Vatikano nun
cijus J. Mallor Garcia ir Marijonų vienuolijos vyriausias vadovas kun. Donaldas Petraitis. 

MERGAITĖS SU GINTARINĖMIS 
SAGĖMIS 

„Lithuanian Airlines" skraido į Vakarų Europą 
Prieš dešimt ar daugiau metų 

liaučiaus sritį prie LTSR". Kaip 
buvo spaudoje rašoma ir ,gi
n a n č i ų j ų " a i š k i n a m a , pa
siūlymas buvo nepriimtas. Neva 
per daug jau buvo kolonistų, tad 
pr is i jungus. Lietuvoje bū tų 
gerokai padidėjęs rusų pro
centas. Kad toks pasiūlymas 
tuomet galėjo būti daromas, tai 
rodo mūsų minimos knygos sku
botas p a r e n g i m a s . . V a k a r ų 
pasauliui nesidomint, ir Lietu
va galėjo būti užmiršta. Taip pat 
aišku, kad Vilniaus komunis
tams Lietuvos reikalai nerūpė
jo, ir Lietuvai nes idomint . 
Maskva pakeitė plokštelę. 

Kadangi Rytprūsiai jai tebuvo 
pavesti tik laikinai administ
ruoti, tai Rusija, nors ir pra-
vedusi genocidą, visą tai norėjo 
su lietuviška „širma" uždengti. 
Bet iki 1952 m. nesulaukusi iš 
Vakarų jokių protestų ir akcijos, 
įsidrąsino ir 1953 m. sovietinėje 
enciklopedijoje jau rašė: „Kali
ningrado sritis sudaryta ant 
senų, amžinų Pabaltijo slavų 
žemių". Minėtoji P. J. Kušnerio 
knyga dingo iš knygynų ir bib
liotekų lentynų. Nors ir išleis
ta, komunistų pa-.tijos Centrinio 
komiteto parėdymu, ji tapo „ta
bu" Tad nenuostabu, jeigu apie 
ja Lietuvoje nieko nėra žinoma. 
Kaip kitaip būtų galima pa

ginti beveik visišką šiuo 
klausimu nesidomėjimą? 

Norint medžiagos yra! „Prieš 
I damo konferenciją sovietai 

pristatė gausią medžiagą sovie
t iniams dienraščiams, e inan : 
tiems Amerikoje lietuvių kalba. 
Tai buvo straipsniai komisaro 
Povilo Pakarklio. įrodančio 
Karaliaučiaus ir Tilžės krašto 
seniau tvirtą, dabar nusilp
nėjusį lietuviškumą. P. Pakark-
lis buvo rašinėjęs Mažosios 
Lietuvos klausimais ir pusė
tinai įsigilinęs į jos istoriją. 
194 1-45 Sovietų diplomatija nu
sprendė pasinaudoti jo žiniomis 
apie šiaurinių Rytprūsių lietu
viškumą ir reikalaujanti to 
k r a š t o Sovietų o k u p u o t a i 
Lietuvai (K. Pakštas, AIDAI, 
1952 Nr. I T . Ar ne per ankst i 
Rytprūsius Rusijai nurašyti! 

J . Ž. 

vykiose savo laikraštėliuose 
! nupiešdavo lėktuvus su užrašu 

„Lithuanian Airlines". Tada 
buvusi fantazija dabar tapo 

j realybe. Su lietuviškom trispal-
1 vėm ir „Lithuanian Airlines" 

(LAL) užrašais lėktuvai dabar iš 
Vilniaus skraido į Berlyną, 
F r a n k f u r t ą , Kopenhagą , 
Varšuvą. Dailios palydovės 

. l i e t u v a i t ė s . da rydamos 
pranešimus, į keleivius krei
piasi l ietuviškai „Ponios ir 

Į ponai", paskui kreipimąsi pa-
! kartoja angliškai ir kar ta is 
; vokiškai. Taip buvo man skren

dant iš Frankfurto į Vilnių ir iš 
i Vilniaus į Berlyną. Skrendant 
j į Varšuvą, gal panaudoja ir 
| lenkų kalbą. 

Lėktuvas Boeing 737 švarus. 
1 apie 118 vietų, įgudusių pilotų 
1 vairuojamas, švelniai pakyla ir 

nusileidžia. Palydovės, pasipuo
šusios gintarinėmis sagėmis, su 
šypsena lūpose pasirengusios 
keleiviams visokeriopai patar
nauti. Įėjęs lėktuvan, iškart pa
jauti vakarietišką dvasią. Ne 
taip kaip 1986, kai su ekskur
sija skridome iš Maskvos Vil
niun — per garsiakalbius tar
pais rėkė sovietinės melodijos 
rusiškai, o lietuviškai propa-

. gandinę indoktrinacija. 
Buvo liūdna, kad iš Frankfur

to į Vilnių skrido tik 17 kelei
vių, o aš buvau vienintelis iš 
Amerikos. Tuo pačiu lėktuvu 
skrido ir deputatė Kazimiera 

P runsk i enė , buv. premjerė . 
Žinau, kad bent dvi keleivės iš 
Amerikos tuo metu mielai būtų 
skridusios „ L i t h u a n i a n Air
l i ne s " l ėk tuvu , t i k n i eku r 
negalėjo gauti informacijos, k u r 
ir kaip šiai oro linijai rezervuo
ti bilietus. Štai kodėl ryžausi 
surinkti duomenis ir žiniomis 
pasidalinti su „Draugo" skaity
tojais. 

Vilniuje aplankiau „Lietuvos 
Avialinijos" realizavimo tarny
bos viršininką Alvydą Stričką, 
kuris ir aprūpino informacine 
medžiaga. 

L ie tuvos A v i a k o m p a n i j o s 
lėktuvai savarankiškai pradėjo 
skraidyti praėjusių metų gruo
džio 21. Oro linija angl iškai pa
vadinta „Lithuanian Airlines", 
turinti tarptautinį kodą TE. (Re
gis, tuo pačiu kodu operuoja a r 
ne Turkijos oro linija?). Maskva 
tuoj pat skrydžiams į Vilnių 
atjungė rezervacijos kompiu
terius. Teko ieškoti užsienio 
atstovybių. Šiuo m e t u jau su
darytos sutartys su keliomis 
užs ien io oro b e n d r o v ė m i s , 
kurios savo oro linijos kelei
viams gali rezervuoti bil ietus į 
Vilnių iš tų miestų, į kuriuos 
„Lithuanian Air l ines" lėktuvai 
skraido, k.t. Berlynas, Kopenha
ga, Varšuva. F rankfur tas . Tos 
užsienio oro linijos, su kuriomis 
reikia tartis dėl rezervacijų 
..Lithuanian Ai r l ines" lėktu
vuose, yra; British Airvvays (bri
tų), LOT (lenkų). S A S (Skan
dinavijos kraštų), ,Austrian Air

l ines" (austrų-vokiečių) ir kovo 
8 p a s i r a š y t a s u t a r t i s su 
amerikiečių „American Air
l ines". Grįžęs Amerikon pasi
t ikr inau s u tomis kompani
jomis, ar iš tikro jos su „Lithu
anian Airlines" bendradarbiau
ja. Visos ta i patvirtino, išskyrus 
Bri t ish Airvvays kompaniją, 
kurios kalbėtojas pasakė, jog 
tokio susitarimo su „Lithuanian 
Airl ines" nesą. Kaip iš t ikro 
yra, negaliu pasakyti. Greičiau
sia britų oro linijos tarnautojas 
ta ip pasakė, pilnai pa ts nepasi-
informavęs. 

Str ička aprūpino mane skry
džių tvarkarašč iu ir kaino
raščiu, pastebėdamas, jog galį 
bū t i ir pasikeitimų. Pagal kovo 
mėn. vidurio duomenis, „Lithu
a n i a n Air l ines" lėktuvai iš 
Vilniaus į Berlyną (Schoenefeld 
aerodromą) skrenda pirmadie-
nais , trečiadieniais ir penkta
dieniais; į Frankfurtą — antra
dieniais, ke tvi r tadienia is ir 
sekmadieniais. į Kopenhagą — 
trečiadieniais, penktadieniais ir 
šeštadieniais, ir į Varšuvą — 
antradieniais , ketvirtadieniais 
ir šeštadieniais. Tomis pačiomis 
dienomis skrenda ir priešinga 
kryptimi, iš minėtų miestų į 
Vilnių. 

Pagal pateiktą informaciją, 
nuo gegužės 1 iš Vilniaus į 
Tal iną sk r i s a n t r a d i e n i a i s , 
ketvi r tadienia is ir šeštadie
niais, iš Talino į Vilnių — trečia
d ien ia i s , p e n k t a d i e n i a i s ir 
s e k m a d i e n i a i s , k a s d i e n iš 

Vilniaus į Palangą ir tris kar
tus savaitėje į Lvovą. 

Kainos aukštokos, t ač iau 
reikia žinoti, kad oro susi
siekimas Europoje daug bran
gesnis negu Amerikoje. Šiek 
tiek lyginau LAL kainas su kitų 
ša l ių l ė k t u v ų kompanijų 
kainomis ir susidariau įspūdį, 
jog išsilaiko t a m e pačiame 
lygyje. 

Iš anksto nenusipirktus bilie
tų, Vilnius-Frankfurtas į vieną 
pusę kainuoja 525 dol„ Vil
nius-Berlynas 320 dol., Vil-
nius-Kopenhaga 460 dol. Tačiau 
perkant bilietą iš anksto (21 ar 
30 dienų), kainos nepaprastai 
krenta: Vilnius-Frankfurtas į 
abi puses kainuoja nuo 661 dol. 
iki 441 dol., Vilnius-Berlynas į 
abi puses nuo 430 dol. iki 315 
dol., Vilnius-Kopenhaga 552 
dol. iki 460 dol. Vaikams ir 
studentams iki 29 metų duo
dama 30% nuolaida. Turistinės 
grupės gauna dar didesnes 
nuolaidas. 

Kiek kainuoja „Lithuanian 
Airlines" iš Vilniaus į Varšuvą, 
informacijos neturiu, tačiau 
lenkų LOT ima 183 dol. Kiek 
teko nugirsti, Lietuvos oro lini
jos lėktuvu kiek pigiau. 

Numatyta, kad lėktuvu iš 
Vilniaus į Palangą nuo gegužės 
1 kainuos 70 dol. 

„Lietuvos Avialinija", orga
nizuodama orinį susisiekimą, 
nors ir dirba energingai, tačiau 
vis susiduria su kliūtimis. Kai 
kurios užsienio kompanijos ban
do organizacinę stadiją išnau
doti savo labui. Pvz. aš, vasario 
viduryje atskridęs į Frankfurtą, 
visą valandą klausinėjau, kas ir 
kur parduoda Lietuvos oro lini
jos bilietus į Vilnių. Neiška
binta jokios lentelės. Pagaliau 
sužinojau, kad tai a t l i eka 
„Austrian Airlines" stalas. Vos 
paprašiau „Lithuanian Airli
nes" lėktuvu bilieto į Vilnių, tai 
tarnautoja tuoj pasiūlė skristi jų 
linijos lėk tuvu pro Vieną. 

Siūlymo man nepriėmus, už 
bi l ie tą pare ika lavo mokėti 
vokiečių markėmis. Derėjausi, 
be t nesėkminga i . Mokant 
markėmis, išėjo gerokai dau
giau dolerių, negu kainoraštyje. 
Tačiau šiaip ar taip į nepriklau
somą Lietuvą atskridau „Lithu
anian Airlines" lėktuvu. 

Grįžau pro Berlyną. Žinau, 
kad nemaža Amerikos lietuvių 
Lietuvon keliauja pro Berlyną. 
S i ū l a u savo pa t i r t į , kad 
sutaupytų šiek tiek dolerių. 
Lėktuvai iš Vilniaus skrenda į 
Berlin-Schoenefeld aerodromą, 
o į užjūrius reikia skristi iš 
Berlin-Tegel aerodromo. Šie 
aerodromai vienas nuo antro 
yra labai toli ir, važiuojant 
taksi , gali kainuoti 60-70 dole
rių. Turint laiko ir važiuojant 
požeminiu (U-Bahn), tuos dole
rius galima sutaupyti. Iš Scho
enefeld aerodromo 171 nr. auto
busu atvykau į Rudovv U-Bahn 
stotį. Iš čia U7 požemine linija 
be persėdimo per 45 minutes 
pasiekiau Richard Wagner stotį. 
Kainavo 2.30 markes) šiek tiek 
virš dolerio). Mano lėktuvas į 
Londoną iš Tegel aerodromo 
turė jo i šskr is t i ki tą rytą. 
Nakvynė viešbutyje kainavo 
apie 70 dolerių ir taksi kitą rytą 
į Tegel aerodromą 12 markių. 

Artėja vasaros atostogos. 
Daug lietuvių iš užjūrių keliaus 
Lietuvon. Rekomenduoju iš 
Berlyno, Frankfurto, Kopenha
gos, Varšuvos ir Talino į Vilnių 
skristi „Lithuanian Airlines" 
lėktuvais. Įsigijus bilietus iš 
anksto, nekainuos brangiau už 
kitų šalių oro linijas. O kaip bus 
malonu, kai jus lėktuve pasitiks 
dailios, besišypsančios su gin
tarinėmis sagėmis lėktuvo pa
lydovės ir į keleivius kreipsis 
lietuviškai ,.Ponios ir ponai". 

Reikia manyti, kad lietuvių 
kelionių agentūros galės pa
t a r p i n i n k a u t i nor int iems į 
Vilnių skristi Lietuvos oro lini 
jos lėktuvu. J u o z a s Kojelis 

Dr. Juozas Olekas, Lietuvos Sveikatos ministeris, susitikęs su Illinois gu
bernatoriaus asistente P. Michalski Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

SĄLYČIAI SU KOMUNISTAIS 
VYTAUTAS V O L E R T A S 

11 

Piktnaudojame žemę, nes ją 
laikome mums priklausančia 
preke. Kai žemę suprasime kaip 
bendruomenę, kuri • • ikiaaao 
me, gal pradėsime ja m ad 
su meile ir pagarba 

A •" 

Kad ir kaip Lai paradoksiškai 
skambėtų, tačiau yra tiesa, kad 
Dievas net ir ligų, nelaimių ir 
nusivylimų keliu mus nori pa
daryti ne tik gerais, bet ir lai
mingais. 

C. A. Bartol 

Tarp raštininko ir manęs prasidėjo ilgokas susi
pažinimo pokalbis. J i s klausė, aš atsakiau, k lausė 
ramiai , atsakiau taip pat ramiai . Kitaip negalėjau 
atsakinėti — buvau labai mieguistas. Vardas, pavardė: 
tėvo vardas, pavardė: senelio vardas, pavardė: senelės 
vardas, dėdžių, tetų vardai. Užsirašė daug vardų, 
pavardžių, adresu, gimimo metų. Nusibodo man šis 
pokalbis baisiausiai, o po akių vokais ritinejosi žvyro 
trupinėliai. Širdyje negalėjau sutikti , kad nemiegojęs 
esu verčiamas kalbėti su nepažįstamais žmonėmis, 
nepažįstamų žmonių valioje būdamas. Kai raš t in inkas 
apie mane žinojo jau tiek, kiek jam reikėjo žinoti, pr ie 
manęs sėdėjęs draugas atėmė iš manęs laikrodi, diržą, 
batų virvutes, šukas, kaklaraištį , kišeninį peiliuką. 
Viską iščiupinėjęs, iškraustęs kišenes ir kelis k a r t u s 
apsukęs, išvedė mane pro tas geležinių virbų duris, pro 
kurias buvome įėję, pasuko dešinėn prie kitų geležinių 
virbų durų su sargybiniu prie jų, prastume mane pro 
jas ir liepė kopti laiptais aukštyn. Šlepsėjau savo palai
dais batais be virvučių, siūbavau nuo nemigos, be t 
lipau. Nežinau. į kurį aukštą lipau, bet ilgai lipau. O 
ten mane įvedė į kambarį, kur iame už didelio stalo sė
dėjo jaunas vyras, gal 25-30 metų amžiaus. K i t a s 
rašomas stalas buvo be žmogaus. 

Pasodino ant kėdės, į kur ią švietė s t i p r u s 
prožektorius, ir šis jaunas vyras, gal 25-30 metų 
amžiaus, jau ne uniformuotas, bet gražiu kos t iumu 
apsirėdęs, vėl pradėjo nuo vardo ir pavardės ka ip 
raštinėje, šalia pagrindinio rūmų įėjimo, kaip ten, už 

geležinių virbų durų. O karš ta nuo prožektoriaus, o 
šilta nuo lietpalčio, kurio neleido nusiimti, o silpna nuo 
nemigos... Vardai ir pavardės, metai ir adresai... Svy
ruoju į šalis, atsakinėju, bet jau nežinau, ką atsakinėju. 
Laimė, kad kažkas m a n pat raukė aštria plaštaka per 
veidą. Iš karto atsigavau. Gi priešais stovįs neaukš
tas uniformuotas rusas keikiąs mane, rankomis skė-
ryčiojąs. Keiksmus suprantu, o daugiau — nieko! Pašū
kavo, pašokinėjo, priėjo tuščią rašomąjį stalą, išsiėmė 
kažką iš stalčiaus ir bėgte išbėgo pro duris. 

— Marmūzėn todėl gavai, kad jam įėjus neatsi
stojai, — paaiškino tasa i j aunas , aukštas lietuvis už 
rašomojo stalo, šimtą kartų už rusą gražesnis ir šimtą 
kartų už jį malonesnis. Pasirodo — šis lietuvis tai mano 
tardytojas. Vėliau sužinojau, kad jis kilęs nuo Pa
nevėžio, o jo pavardė — Mikalauskas. Po pusantrų 
metų, kai Lietuvoje j a u tvirtai šeimininkavo vokiečiai, 
šį Mikalauską, kilusį nuo Panevėžio, savo tardytoją, 
su t ikau Laisvės alėjoje. Netyčia. Skubėjo kažkur su 
užversta apsiausto apikakle lyg slėpdamasis. Tik 
pasižiūrėjo į mane ir nusigręžė šalin, nepasisveikinęs 
nuskubėjo. Nešokau jo tardyti , ką darąs žiemos dieną 
Laisvės alėjoje, kodėl nepabėgęs Maskvon, kur besi-
slapstąs ir ką betardąs. Aiškiai mačiau, kad jis, mane 
atpažinęs, nusigando. O kas? Mikalauskas manęs 
nemušė, tik gąsdino mušti, nesišaipė iš manęs, tik dur
nium ir asilu vadino. Gal jam ta ip atrodžiau. Tada, jo 
kabinete sėdėdamas, dar nebuvau girdėjęs, kad 
Saugume nagus lupinėja, nugarą karstu laidytuvu pa
glosto, elektra pakutena. Iš NKVD kalėjimų išėjusių 
dar nebuvo, t ad patirties .didžiojo brolio' globoje ir 
draugystėje nežinojome. Rusas, tasai mūsų .didysis 
brolis ' , Stalino auklėtinis, šiuose reikaluose buvo 
gerokai pažengęs. Mikalauskui iki jo sugebėjimų buvo 
dar labai toli. Sis naujokėlis Mikalauskas, mano varg 
dienelis tardytojas, ka i baigė registruoti visas žinias. 

mandagiai paprašė: 
— Dabar papasakok apie savo kontrarevoliucinį 

darbą. 
— Aš tuo neužsiimdinėju. 
— Na, na! Mes viską žinome, nesigink. 
— Kad aš iš tikrųjų toks nekaltas... Kaip jau galite 

žinoti apie tai, ko nėra? 
— Pasakok, pasakok! Neapsimesdinėk kvailiu ir 

manęs tokiu nelaikyk! Iš kur gauni antikomunistinę 
literatūrą? 

— Jos aš niekados nemačiau. 
— Nematei? Nori, kad parodyčiau? 
Nieko nenorėjau. Nei matyti, nei girdėti, nei palies

ti. Tik miego — labai norėjau! Prožektoriaus karšty, 
savo naujam kostiume ir lietpalty po nemigos nakties 
jaučiau, kad aš traukiuosi, mažėju, ir žinojau, kad grei
tai visai išnyksiu. 

— Girdi? — suriko Mikalauskas, jau pamiršęs visus 
savo dvasios minkštumus. — Girdi, ką sakau? Nori 
pamatyti antikomunistinę literatūrą? 

— Noriu. 
— Neee. Palauksiu, kol pats apie ją papasakosi. 

Dabar gerai viską prisimink. Duodu kiek laiko. 
J i s pakėlė telefono ragelį, kalbėjo su kažkuo. Supra

tau, kad prašo pusryčių. O po šio pokalbio pradėjo 
apžiūrinėti kratos metu iš manęs paimtas nuotraukas. 
Kai šitai baigė, griebėsi laiškus skaitinėti. Skaitė 
vieną, antrą, trečią, daugiau kaip trečią. 

— Kas yra ta Stasė, kuri tau tiek daug rašinėja? 
— Gimnazistė Alytuje. Šįmet gaus atestatą. 
— O šis kieno? — pakėlęs rodė voką. jo nea 

tidarydamas ir laiško neišimdamas. 
— Stasės. 
— O šis? 
— Stasės. ( g u s daugiau) 
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KOVO 11-TOSIOS VAISIAI 
VINCAS ŠALČIŪNAS 

Neseniai pr is iminėme 
Vasario 16-tąją, svarbiausią 
Lietuvos valstybinę šventę. Po 
50 metų ji Lietuvoje buvo pirmą 
kar tą labai iški lmingai 
paminėta 1990 m. vasario 16 d. 
ir paskelbta nedarbo diena. 
Tačiau Lietuvos suverenumas 
prasidėjo daug anksčiau, negu 
1918 metais. 

Kai 1251 metais Mindaugas 
sujungė lietuvių gimines ir kai 
jis buvo karūnuotas Lietuvos 
karaliumi 1253 metais, Lietuva 
tapo suverenia, niekam nepri
klausoma valstybe, tapusia ga
linga Europos imperija ir per 
daugiau nei 200 m. išlaikiusią 
savo suverenumą iki Liublino 
unijos. Lietuvos Aukščiausioji 
taryba 1990 m. lapkričio mėn. 
pripažino liepos 6 d. Mindaugo 
karūnavimo dieną — nepriklau
somos Lietuvos valstybės pra
džią, ją pavadindama Valstybės 
diena. Pernai pirmą kartą Lie
tuva labai iškilmingai šventė 
Lietuvos valstybės 738-ją 
sukaktį. 

Kaip daugelis kitų, žlugo ir 
Lietuvos imperija. Atėjo tamsos 
ir priespaudos laikai. Lietuva 
pasauliui tebuvo žinoma, kaip 
Rusijos dalis. Tačiau palan
kioms aplinkybėms susidarius 
ir Lietuvos Tarybai nutarus, 
1918 m. Lietuva vėl atgavo 
nepriklausomybę, kuri tęsėsi 
vos 22 metus. 

1941 m. birželio 23 laikinoji 
Lietuvos vyriausybė taip pat 
paskelbė atstatanti valstybės 
nepriklausomybę. Tačiau nacis
tinė Vokietija ją tuojau už
gniaužė, o vyriausybę po mėne
sio sulikvidavo. Bolševikiniam 
košmarui sugrįžus, didvyriškos 
partizanų kovos nepajėgė su
grąžinti Lietuvai nepriklau
somybės. Tačiau pusšimtis 
kančios ir kraujo metų 
nepalaužė tautos ryžto ją 
atgauti. Tautos valia ir jos 
išrinktų atstovų drąsa. Lietuvos 
Aukščiausioji taryba 1990 m. 
kovo 11 d. paskelbė vėl atku
rianti nepriklausomos Lietuvos 
valstybingumą. Taigi Lietuvos 
nepriklausomybės pradžia ir 
vėliau pasikartojančios jos 
atstatymo datos lietuvio širdžiai 
visos yra brangios ir atmintinos. 

Teko girdėti sakant, kad 
Vasario 16-ji yra tikroji Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymo data, o Kovo 11 yra 
tik pirmosios išdava. Be pir

mosios nebūtų antrosios. Tiesos 
daug — pirmajai reikšmės 
duodama dėl to, kad per 22 
metus ji atnešė Lietuvai daug 
saldžių vaisių, o pastarosios 
vaisiai dar nepribrendę. Tačiau 
kas gali tvirtinti, jog Kovo 11-ji 
neatneš jų daugiau, saldesnių ir 
pastovesnių? 

Tiesa, lietuvių tauta nešė 
sunkią vargo naš tą caro 
spaudžiama, blaškėsi tamsoje, 
šalo Sibiro tundrose. Tačiau 
visoj savo istorijoj ji tiek 
nekentėjo ir taip nekraujavo, 
kaip per pastaruosius 50 metų. 
Tie metai ją užgrūdino kovai su 
stipriu priešu, kuriam lenkėsi 
net pasaulio galybės. Ji tą 
kovą laimėjo. Kovo 11-toji yra 
tautos pergalė ir jos kančių 
vainikas! 

Būtų priešlaikiška rikiuotis 
pergalės paradui, kol Lietuvai 
gresia tiek daug pavojų, slegia 
tiek rūpesčių. Tačiau lietuvių 
tauta gerai suvokia, jog ji pirmo
ji išėjo į mūšį dėl savo teisių, 
laisvės ir gyvybės. Tie kovos 
idealai supurtė galingos imperi
jos sienas ir ji griuvo. Tokia yra 
Kovo 11 -šios reikšmė lietuvių 
tautai. 

Eidama į nepriklausomybę, 
lietuvių tauta turėjo aiškų 
tikslą: sugrįžti į Europos tautų 
šeimą, bet su Rytų kaimynais 
palaikyti ūkinius santykius.nuo 
kurių priklauso jos gerovė. Tiek 
tautai, tiek jos vadovams buvo 
sunku numatyti, kad jos Rytų 
partneris gali pats atsidurti 
ūkinėj suirutėj. 

Pesimistas mato tik klam
pynes, į kurias Lietuvą atvedė 
Kovo 11-ji. Optimistas įžvelgia 
daugybę pozityvių savybių, 
kurios be Kovo 11-sios nebūtų 
įmanomos. Pagrindinė savybė, 
kad jau ne svetimieji, o pati 
lietuviu tauta formuoja savo 
likimą. Laisvi rinkimai, sava 
valdžia, savi įstatymai veda iš 
bolševikinės aklavietės į 
teisinę, demokratinę valstybę. 
Atgyja iš gyvenimo išguita 
lietuviška kultūra, istorija, gim
toji kalba, sugrįžta asmens, 
spaudos ir sąžinės laisvė, 
kuriasi lietuviška policija, ka
riuomenė, muitinės punktai, 
nevaržoma judėjimo laisvė į 
užsienį. Tai tik keli pavyzdžiai 
laimėjimų po Kovo 11-os. Ta
čiau iškilo ir daug sunkumų. 

Pats nepriklausomybės pa
skelbimas neatnešė jos auto
matiško pripažinimo. Kovo 

CLASSIFIED GUIDE 

GUBERNATORIUS -
ŠVENTĖS GARBĖS 

PIRMININKAS 
IX-sios Išeivijos lietuvių tau

tinių šokių šventės rengimo 
komiteto posėdyje kovo 25 d. 
Garbės svečių komisijos pirmi
ninkė Angelė Kamiene prane
šė, kad gautas Illinois guber
natoriaus Jim Edgar sutikimas 
būti šventės garbės pirmininku 
(Honorary Chairman). I šventę 
pakviestas ir JAV vicepreziden
tas Dan Quayle, bet jo at
sakymas dar negautas. Garbės 
svečių sąrašas labai ilgas, ap
sunkinantis šventės iždą, kurio 
sąrrata yra per 200,000 dol. 

Šventei lėšų telkimas dar 
nedavė lauktų rezultatų ir 
daugelis tautiečių neatsiliepė į 
aukų prašymą. Šių atsiliepimų 
su čekiais labai laukia rengėjai, 
norėdami tinkamai atlikti visus 
šventės rengimo darbus. Ar
timoje ateityje visuomenei bus 
pasiųsti šventės laimėjimų bi
lietai. Dar labai laukiami 
šventės mecenatai ir rėmėjai su 
finansine parama. 

Šventės leidinį ruošia Danutė 
Bindokienė. Ji prašo visų daly
vaujančių šokėjų grupių vado-
vus-ves iki balandžio 15 dienos 
prisiųsti grupės aprašymą, nuo 

Lt Zl >uvaziav: dalyvavę tarybos nariai su LF ugdytojomis ir į poilsį išeinančių 
informacijos komisijos pirmininku. Iš k.: Alė Steponavičienė, Antanas Juodvalkis, Marija Remienė. 
Stovi: Vytautas Kamantas, Algirdas Ostis (valdybos pirm.), Stasys Baras, Ramoną Steponavičiū
tė, dr. Antanas Razma, dr. Kazys Ambrozaitis. Povilas Kilius (tarybos pirm.), Kostas Dočkus, 
Vytas Narutis, dr. Jonas Valaitis ir Vaclovas Momkus. 

Jono Tamulaičio nuotr. 

traukas, žinių rinkimo anketą. 
Šventės transporto komisijos 

pirm. Aleksas Šatas paprašytas 
parūpinti autobusus šventės 
žiūrovams iš pagrindinių 
lietuvių kolonijų Chicagoje: 
Marųuette Parko, Brighton 
Parko (nuo bažnyčių), Cicero ir 
Lemonto. Automobilių pastaty
mas prie Rosemont Horizon 
kainuoja 6 dol. 

Šokių šventė liepos 5 d. 
prasidės 2 vai. p.p. Šventės 
banketai Hyatt Regency O'Hare 
viešbučio salėse, bus tuoj po 
šventės programos, 6 vai. vaka
re. Bus labai mažai laiko persi
rengimui. 

Dėl salės legalių reikalavimų 
užtrukęs šventės bilietų spaus
dinimas labai suvėlavo. Tikima
si bilietus turėti J.N. Vaznelių 
prekyboje ir siuntinėti paštu po 
balandžio 5 dienos. 

Šokių šventės būstinės darbo 
valandos yra antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 11 vai. ryto 
iki 2 vai. p.p. 2713 W. 71st St., 
Cbicago, IL 60629, telefono nu
meris 312-436 0197, telefaksas: 
312-436 6909 

Br. Juodelis 

11-tosios aktą pirmasis paskel
bė neteisėtu ir negaliojančiu 
Gorbačiovas. Kai Lietuva atsi
sakė aktą atšaukti, jis jai 
užkrovė nežmonišką blokadą. 
Tautos dviem refendumais iš
reikšto apsisprendimo būti 
nepriklausoma Vakarų pasau
lis tartum negirdėjo. Tik po 
pusantrų metų jis pasijuto 
nepatogiai, kad aklai palaiko 
silpstančio Gorbačiovo pusę. 
Pasipylė pripažinimų banga, 
kurioje Amerika plūduriavo 
tarp paskutiniųjų. 

Kovo 11-tosios aktui grėsmę 
sudarė ne tik atskalūno Buro
kevičiaus komunistų partija, 
KGB, specialūs OMONo dali
niai, bet ir Lietuvoje dislokuota 
sovietinė kariuomenė. Šie 
keturi bolševizmo ramsčiai 
suorganizavo ir vykdė sausio 13 
žudynes Vilniuje. Demoralizuo
ta ir nežinia kam priklausanti 
kariuomenė yra pavojinga rakš
tis Lietuvos kūne. Nežiūrint 
didelių Lietuvos valdžios 
pastangų ir susitarimų su 
Jelcinu, ji vis dar teršia 
Lietuvos žemę ir nežinia kada 
ją apleis. 

Paskelbus nepriklausomybę 
Lietuva negali braidžioti 
komunizmo atlaikų dumblyne, 
bet privalo nedelsiant sukurti 
visai naują valstybės politinę ir 
ūkinę sistemą. Kaip tik čia ji su
siduria su pasipriešinimu. Tie, 
kurie iki šiolei buvo viskuo, 
jaučia pavojų tapti niekuo, dėl 
to trukdo ar stabdo bet kokias 
reformas. Buvusi visagalė Lie
tuvos komunistų partija, tapusi 
Lietuvos demokratine darbo 
partija, yra didžiausia Lietuvo
je, sudaro tvirtą opoziciją 
valdžiai ir siekia į ją sugrįžti bet 
kokiom priemonėm. Dėl to Lie
tuva vis dar neturi savo konsti
tucijos, parlamente įstrigęs de
sovietizacijos įstatymas, vis dar 
neįvykdytas teisingumas kai 
kuriems komunistams už pada
rytas skriaudas piliečiams ir 
valstybei. 

Tautos referendumas nustatė, 
kad Lietuva turi būti nepri
klausoma demokratinė valsty
bė. Demokrtija reiškia nuomo
nių pliuralizmą, kuris kom
promiso keliu siekia daugumos 
sutikimo tuo ar kitu reikalu. Be 
tolerancijos skirtingai nuo
monei negali būti tikros demo
kratijos. Kaip tik dėl to demo
kratija Lietuvoje yra kūdikystės 
stadijoje. Sąjūdis, nepanoręs 
tapti politine partija, gerokai 
susilpnėjo, o kitos, nors jų yra 
nemažai, politiniam gyvenime 
didelio vaidmens dar nevaidina. 
Ta politinė padėtis tik sus
tiprina LDDP poziciją, kuri 

nors ir remia Lietuvos nepri
klausomybę, dar nėra pilnai 
atsikračiusi bolsevinkinių idėjų. 
Nepriteklių užterštoj atmosferoj 
vis garsiau pasigirsta jos balsas 
„Žiūrėkit, kokie neišmanėliai 
valdo! Mums valdant buvo ge
riau!". Ir daug kas suklaidintas 
patiki. O ką bekalbėti apie Bu
rokevičiaus partiją, kuri bandė 
sugriauti Lietuvos nepriklauso
mybę, organizuodama pervers
mus ir kiršindama mažumas 
neklausyti Lietuvos įstatymų. 

Nepriklausomybės siekdami 
tautos vadovai suvokė didelį 
Lietuvos ūkio priklausomumą 
nuo Sovietų Sąjungos, tačiau 
tikėjosi, jog žaliavų bei energijos 
pristatymas ir prekyba bus 
sureguliuota tarpusavio sutar
timis. Staiga Sąjungai griuvus 
ir jos respublikoms atsidūrus 
ūkiniam chaose, pasirašytų 
sutarčių vykdymas kol kas labai 
nepastovus. Dėl žaliavų ir ener

gijos stokos nusidelsė Lietuvos 
ūkio pertvarka iš centralizuoto 
į privačia iniciatyva tvarkomą 
ūkį. Privatizavimui reikia daug 
laiko, sugebėjimų ir naujų įsta
tymų, kuriems priešinasi kai
riųjų opozicija. Nemažiau 
sunkumų yra su žemės reforma, 
kurią blokuoja ne tik kolūkių 
vadovai, bet dalinai ir jų dar
buotojai, o naujiems ūkinin
kams trūksta ūkio technikos, 
gyvulių, trobesių. 

Dėl ūkinio ir politinio ne
pastovumo neįvyko užsienio 
investicijų antplūdis, kaip buvo 
tikėtasi. Reikėjo bazuotis pre
kyba su Rusija ir Rytų kaimy
nais, naudojant infliacijos su
graužtus rublius. Tiesiog užbur
tas ratas; lito įvedimas labai ap
sunkintų prekybą su Rytais, o 
be jo neįmanoma prekyba su 
Vakarais! Tačiau Lietuvos 
valdžia tikisi, kad pasaulio 
bankai suteiks kreditus lito 
stabilumui užtikrinti ir jis 
netrukus pasirodys. 

Kaip matome paskelbus ne
priklausomybę Lietuvoje iškilo 
visa eilė sunkiai sprendžiamų 
problemų. Bet ar tai dėl to kal
tas Kovo 11-tosios aktas? Ne. 
Lietuvių tauta, atsidūrusi prieš 
dilemą: pati tvarkyti savo 
likimą ar toliau nešti nepa
keliamą junga. Dasirinko pir
mąjį kelią, gerai suvokdama, 
kad sunkumų bus. Ne dėl Lie
tuvos vairuoto; . kaltės, o dėl 
visiško imperijos subyrėjimo ir 
Lietuvą ištiko ūkiniai 
sunkumai. 

Ilgai laukusi ir daug pasidar
bavusi lietuviu išeivija Kovo 
11 -ją pasitiko su dideliu 
džiaugsmu. Pusšimtį metų jos 
puoselėtos viltys išsipildė. 

Lietuva vėl laisva! Tiek metų ją 
idealizavom, laikėm šventa, 
didžiavomės jos didvyriška 
kova, tačiau realybės mūsų 
džiaugsmą kiek pritemdė, kai 
Lietuvoje pasireiškė rietenos ir 
vienybės stoka, ypač kol nepri
klausomybė dar tokia gležnutė. 
Mums nepatinka kai kurių iš 
Lietuvos atvykusiųjų idealizmo 
stoka, savanaudiškumas ir 
statomi reikalavimai. Nusivy-
lėm ir pilietybės įstatymo nuo
s ta ta i s ir išeivijos šaltu 
traktavimu. Mums sunku su
prasti, kad atsakomingieji už 
tautos kančias ne tik neatiduo
dami teisingumui, bet ir toliau 
iš savo postų kontroliuoja vi
suomenės gyvenimą. 

Tačiau išeivija turėtų suvokti, 
kad Lietuvos žmonių mąstyseną 
ir elgesį per 50 metų pakeitė 
vyravęs teroras, baimė ir 
kelioms kartoms nuolat į galvą 
kalamos komunistinės idėjos. 
Kažin ar kitokia būtų-išeivijos 
dvasia, jeigu jai būtų buvę lem
ta gyventi panašiose sąlygose? 

Taip likimas lėmė, kad Lie
tuvos visuomenė susiskirstė į du 
lagerius: „mes" ir ,jie". De
mokratijos nepažinimas ir 
tolerancijos stoka tuos du 
blokus daro priešais. Iš to kyla 
vieni kitų niekinimai, juodini
mai. Tačiau ar nepanašiai (tik 
gal ne taip aštriai) elgiamasi ir 
demokratiškuos kraštuos? Ar 
nepanašiai vyksta Amerikoj, 
ypač rinkimams artėjant? Nuo
latinė kova dėl įvairių nepri
teklių Lietuvoje išugdė dar 
vieną nesantaikos šaltinį. Išei
vija turėtų suprasti sužeistą 
Lietuvos žmonių psichologiją, 
būti atlaidesnė dėl jų elgesio ar 
klaidų ir žinoti, jog nemažiau 
blogybių paliko sovietų imperi
ja visoms savo buvusioms res
publikoms. Taigi dėl to ne
reikėtų menkinti Kovo 11-tosios 
reikšmės. 

Derėtų pažvelgti, kokiu Kovo 
11-tosios vaisių norėtų išeivi
ja? Pirmiausia, reikia abipusio 
pripažinimo, kad tauta yra 
nedaloma ir kad jos branduolys 
ir išeivija broliškai bendrautų, 
nes abi tautos dalys yra viena 
kitai reikalingos tų pačių idealų 
siekiant. Kad tai lengviau būtų 
pasiekti, išeivija linkėtų, kad 
Lietuva netrukus apsivalytų 
nuo komunistinio palikimo ir 
sulauktų politinės vienybės. 
Kita vertus, išeivija turėtų 
pilnai pasitikėti tautos bran
duolio pajėgumu tvarkyti savo 
valstybės likimą ir jai padėti 
galutinai įgyvendinti nepri
klausomybės idealą. Tada Kovo 
11-tosios vaisiai bus visiems 
saldūs. 
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INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvį ir visus kitus pasaulio Kraštus žemiausiomis kainomis. 
CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketg pa<- rinkimas su garantuotu pristatymu namus 

Lietuvoje per 10 darbo dief ų. 

RE AL ESTATE vREAL *8TATE 

OM/r 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTOflS 

(312) 5*6-5958 
(708) 425-7161 

RIMAS L STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba* 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkam*, ir Parduodame Namus, 
• Apartmp'ntus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida." 

S ra-
J**I 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kodate Ava., 
», B. Į 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — IHSUHAMCĖ 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 

Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi »g«ntal kalba lietuviškai . 
• Nuoterda* pensininkams 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

I rena Bllnstrublene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 8 . K«4zi« Ave. 
Tel. 436-7878 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

BALYS BUDRAITIS 
Asmeniška: patarnauja įvairiu nuosavy
bių pirkime bei pardavime, mieste ir 
priemiesčiuose. Suinteresuoti skam
binkite BUDRAIČIUI 

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

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S į 
M O V I N G ! 

Į s i . 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilto 
Das mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V» VYest 95th Stret 
Tol. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Chicigos miesto leidimą Dnt>u ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS CUMPUT1& 

FOR RENT 

Išnuomojamas modernus butas suau
gusiems. Marquette Pk. apyl . pirmame 
aukšte; 4'/2 kamb. su šiluma ir oro vėsi
nimu. Moderni v i rykla. šaldytuvas ir 
skalbykla su mašinomis. 

Tel. 1-708-361-5594 

NORIU IŠSINUOMOTI 
VASARAI BUTĄ 

arba atskirą namuką 
Union Pier apyl. 

Skambinti: 312-808-0541 

MES DAŽOM NAMUS, 
Plaunam langus ir atliekam 

kitokius darbus. 
Apdrausti darbininkai 

Kalba lietuviškai 
Dienos metu skambinkite Henrikui: 

(312) 581-3525 

DĖMESIO! 
Uždara akcinė b-vė turi žemę ir pro
jektus Lietuvoje, labai geroje vie
toje. Ieškome partnerio-sponso-
riaus motelio statybai. Skambinkite 
tuoj pat Broniui. Neapsiriksite! 

Tel. 216-461-6772 
Palikite „message". 

DAVID FAINHAUZ;, 

iUTHUANiĄN£g 

SILKĖS IŠ KANADOS 
Statinaitėse po 20 svarų. 

Kreiptis, tol. 312-376-7883 

UTHUANIANS IN THE USA: As-
pects of Ethnic Identity, knyga 
anglų kalboje. Sis dr. D. Fainhauzo 
darbas apie lietuvių imigrantų 
Amerikoje etninę identifikacija 
užpildo spraga, kuri egzistavo 
lietuvių istorijos moksluose, 
svarstant lietuvių tautinės sąmo
nės vystymosi eiga. Knyga svarbi 
tuo. kad joje iškeliamas Amerikos 
lietuvių imigracijos vaidmuo, ku
riant nepriklausoma Lietuvos 
valstybę. 

Knyga įriSta minkštais vir
šeliais. 246 psl.. papildyta istori
nėmis nuotraukomis. Išleido Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidykla. 

Knygos kaina 15 dol. Su persiun
timu 17.50 dol. Illinois gyventojai 
dar prideda 1.20 dol. valstijos 
mokesčio. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W 63rd St. 
Chicago. EL 60629 

„ATLAIDAI — Uthuanlan Pilgrlmages" — Loyolos 
Universiteto leidyklos išjeista Romo Požerskio fotografijų 
knyga apie atlaidus ok. Lietuvoje. Knygai įžangas parašė 
Mykolas Drunga, Česlovas Grincevičius, Laima Skeivienė ir 
Algimantas Kezys. Išleista dviem kalbom — angliškai ir lie
tuviškai. Verta turėti sau ir padovanoti kitam, ypač svetim
taučiui. Gaunama „Drauge", kaina su persiuntimu 27 dol. 
Illinois gyventojai dar prideda 2 dol. valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4S45 W. 63rd St. 
Chlcsgo. IL 60629 

9 6 2 6 South 791h A v o n u e 
Hlcfcofy MHI, I IHoots S 0 4 3 ' 
Totofonas (709) 4 3 0 - 7 2 7 2 

223 Kahrartfc getvė 
VNnJua, LMuva 
T e l e f o n a s 3 6 0 - 1 1 5 Ir 7 7 9 - 3 9 2 

PAVASARIO KELIONĖS ( VILNIŲ 
Chicago—Vilnius (Į vieną pusę) $621.00 

Vilnius—Chicago (į vieną pusę) $509.00 
(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

Chicago—Vllnlus-Chlcsgo $872.00 
(ten ir atgal) 

Vilnius—Chicago—Vilnius $715.00 
(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLD WINGS TRAVEL 
5348 N. Mlhvaukao 
Chicago, IL 60630 
Tol. 312-775-5700 
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MŪŠŲ KOLONIJOSE 
Providence, R.I. 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

DIENOS 

Kai dauguma kolonijų minėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės die
ną, šiais metais Vasario 16 mus 
aplankė Bostono „Lietuvos 
Vaikų Globos" atstovės Marija 
Ašmanskienė ir Reda Veitienė. 
Nors tai nebuvo Nepriklauso
mybės minėjimas, bet mes 
viešnių pasakojimų bei filmų 
vedini aplankėme Lietuvos naš
laičius ir tėvų atmestuosius 
vaikučius Kūdikių bei Vaikų 
namuose. Pabuvojome ir su jų 
tėvais, gal kapuose, kalėjimuo
se, gatvėse ar narkotikais už
nuodytose skurdžiose gyven
vietėse. Aplankėme dalelę Lie
tuvos. Atrodo, kad tas apsilan
kymas stipriai paveikė mus — 
net mes patys nustebome su
rinktų aukų suma. 

bokšto, apsupto tankais. LB 
apylinkės valdybos pirmininkas 
K. Navakauskas uždegė žuvu
siems pagerbti žvakes, tylos 
momentu prisiminėme ne tik 
sausio 13-osios, bet ir visus 
kitus, kurie bet kuriais laikais 
paaukojo gyvybę ir gyvenimą 
Lietuvai . Gaja Valiušytė, 
minėjimo pranešėja, pakvietė 
kun. A.Klimanskj sukalbėti 
invokaciją ir pasisakyti šios 
šventės proga. Klebonas 
pasakojo, kad nuo vaikystės 
gyveno Argentijoje, dabar 
džiaugiasi, kad gali dirbti 
lietuviškoje parapijoje, o dar di
desnis džiaugsmas bus, kai šią 
vasarą lankysis Lietuvoje. 
Organizacijų atstovai džiaugėsi 
Lietuvos laisve, kvietė ir toliau 
dirbti dėl jos, išreiškė viltį 
lietuvybės tęst inumu, nes 
minėjime matosi jaunų veidų. 

Renė Lafayette, buvęs R.I. 
Kongreso atstovas, Lietuvos 

Providence, R.I., Vasario 16 minėjimo pravedėja Gaja Valiuškytė. 

Lietuvos keliai iškloti 
rožėmis. Vieni jais eina nešdami 
sužalotos dvasios naštą, kiti — 
bandydami užgydyti sužalotųjų 
žaizdas ar pasiryžę vesti tėvynę 
į pilnutinį prisikėlimą. Tik tos 
rožės dar be žiedų, be lapų, 
švelninančių nuogų dyglių aš
trumą. Nereikia didelio 
jautrumo suvokti mūsų sesių, 
brolių skaudų kelią. Pabandy
kime bent kiek paėjėti jų 
rožėmis išklotais keliais, 
pagelbėti jai atsikratyti komu
nizmo purvo. 

Jau penkti metai Rhode 
Island valstija švenčia Lietuvos 
Nepriklausomybės dieną — 
Vasario šešioliktąją. Šiemetinė 
diena skambėjo laimėjimo 
džiaugsmu ir pasiryžimų sie
kimu atstatyti Lietuvą tiek 
kun. Klimanskio invokacijoje, 
tiek R.I. Kongreso šnekovo bei 
atstovų. Lankytojai ir atstovai 
gėrėjosi moterų drabužių audi
niais ir gintaro puošmenimis. 

Su džiugiu dėkingumu širdyje 
kovo 8 šventėme Lietuvos Ne
priklausomybės šventę. Pra
dėjome padėkos mišiomi9. Jau
nimo įnešamas vėliavas yačio 
devynios tautiniais drai .ais 
pasipuošusios moterys. (Mūsų 
mastu tai daug: susirinkimuose 
lankosi 20 ar mažiau narių, nors 
sąrašuose daugiau nei 30 
įrašome). Choras ir maldininkai 
giedojo „Lietuva Brangi". Kun. 
A. Klimanskis pamoksle kalbė
jo, kad Lietuvai nepriklauso
mybė grįžo netikėtai su 
Viešpaties pagalba. Savo sukur
toje tikinčiųjų maldoje prašėme 
Viešpatį išminties, meilės ir vie
ningumo dvasios visiems lietu
viams, nesvarbu, kur jie be
gyventų. Po Komunijos Liuci
ja Savickaitė iš Worcester'io, 
Mass., paskaitė Fredegon Shove 
„The New Soul" anglų kalba, 
Gaja Valiuškytė Aleksandro 
Radžiaus „Sausio 13-ji". 

Po mišių sugiedoję Lietuvos 
himną, ėjome .parapijos salėn 
minėjimui. Salės scenoje buvo 
išstatytos smarkiai padidintos 
nuotraukos iš 1991 sausio 11,13 
ir 16 dienų. Prie jų žydinčios 
pavasarinės gėlės. Raudonavo ir 
dobilų žiedai. Jie tarsi jungėsi 
prie nuotraukoje esančio tėvo su 
vaikais, padedančio gėles sausio 
13-osios aukų žuvimo vietoje 
Vilniuje prie radijo ir televizijos 

Nepriklausomybės minėjime 
R.I. valstijoje rezoliucijos au
torius atvyko į mišias. Tačiau 
minėjimui vos prasidėjus, buvo 
staiga iškviestas svarbiu rei
kalu. Jam išreikštas dėkingu
mas už nuopelnus Lietuvai. 

Mūsų paskaitininke JAV 
gimusi, baigusi MIT ir Yale 
universitetus, keturių jaunučių 
vaikų motina, tautinių šokių 
mokytoja, LB darbuotoja, gim
nazijos mokytoja, Amerikos 
profesinės pagalbos Lietuvai 
švietimo darbe — A.P.P.L.E. or
ganizacijos dir. Vaiva Vėbrai-
tė-Gust. Anglų k. paskaitoje ji 
kalbėjo apie A.P.P.L.E. orga
nizaciją, jos siekius, poveikį, 
nuveiktus darbus, užsibrėžtus 
planus, apie jos svarbią reikšmę 
Lietuvai. 

Lietuvišką paskaitą pradėjo 
maždaug taip: asmens gyveni
me skaudžiausių ir brangiausių 
akimirkų suma sustyguoja as
menybę. Ji dar mažystėje nega
lėdavo užmiršti bolševikų 
nukankinto gydytojo Gudonio ir 
jo ranką laikančios žmonos nuo
traukos. 

Studentė Vaiva Romo Kalan
tos akyse bandė suprasti meilę 
ir kančią, žvelgdama į jo nuo
trauką prie jos darbo stalo. 

Prelegentė kalba apie 1988 
metais pasklidusią nuotrauką 
jaunuolio iškėlusio vėliavą virš 
sovietinių kareivių pulko. Jo 
šviečiantį veidą visos tautos 
džiaugsmu. 

Ji veda mus per istorines 
dienas kiekvieną įvykį giliai 
apmąsčiusi, pilnai atjautusi: 
sausio 16 laidotuves. 1990 kovo 
11 ryškiausia diena jos atmin
tyje. Šešetą valandų su šimtais 
lietuvių laukė Nepriklausomy
bės atkūrimo paskelbimo. Tai 
įvykus gyvai išgyveno tėvynės 
meilę, raudą dėl žuvusių ar 
nesulaukusių Lietuvos. Pajuto 

ir praradimo terorą; jaunimas 
išgyveno lyg jie patys, kaip jų 
tėvai, būtų išrauti iš tėvų 
žemės. 

Nuo tos dienos ir Lietuvoje ir 
čia smarkiai pažengta link 
demokratijos. Reikėjo nugalėti: 
savimi nepasitikėjimą — mūsų 
vadinamą kuklumu, baimę — 
atsargumą ir nelankstumą — 
atkaklumu. Reikėjo persioren-
tuoti tiek Lietuvoje, tiek Ame
rikoje — papildyti kuklumą 
pasididžiavimu ir pasitikėjimu 
savais. Į atsargumą įnešti 
pilietinės drąsos, o atkaklumą 
pakeisti lankstumu. Tauta su
derino šias savybes ir rado 
taikingą ir teisingą veiksmą į 
okupanto iššūkius. 

Okupanto vergijoj gyvendami 
žmonės buvo priversti nepasi
tikėti, bijoti vieni kitų. Tas 
luošino dvasiškai, skaldė poli
tiškai. Bet jau 1988 vasarą, 
rugpjūčio 23, buvo matoma, kad 
žmonės surado vienas kitą, kad 
jie tapo tauta. 

Ir Sąjūdis išdrįso organizuoti 
Baltijos kelią. Tautiečiai pasiti
kėjo vienas kitu ir išėjo ne 
pavieniai didvyriai, o visa tauta. 
Žmonės tapo gyvais grandinės 
nariais prieš omonų smurtą. 
Žuvusio nario vietą užėmė 
keletas. Referendumo metu 
Kaune sovietai iš malūnsparnių 
barstė grasinimus Lietuvai: 
„pražūsite, jei balsuosite už 
nepriklausomą demokratiją". 
Gal kaip tik dėl to Kaune dau
giau nei kitur ir pasisakė už ją. 
Tai politinis lankstumas. Lie
tuvai vadovauja žmogus, suge
bantis politiką palenkti tautos 
tikslams. J is santūriai ruošėsi 
gresiančiai kovai sovietinio per
versmo metu. 

O kaip Amerikoje išgyvenome 
istorinį lūžį? Vieni mano, kad 
mūsų darbas baigtas. Kiti, kad 
turime intensyviau dirbti: teikti 
konkrečią paramą, augti, ugdyti 
dvasinį prisikėlimą. 

Reikia į viską pažvelgti ir per
mąstyti Lietuvos laisvės švieso
je. Praeityje mūsų bendruome
nę jungė meilė ir pareiga išlais
vinti Lietuvą. Lietuva išsilais
vino vadovaujama sumanaus 
asmens vergų imperijai griū
vant. Pareiga atkrito, liko tik 
meilė. Tie, kurie dirbo iš parei
gos, pasitrauks iš darbo lauko, 
taps emigrantais . Gi t ie , 
kuriuos į tą darbą šaukė meilė, 
dabar žydėte žydės. Meilė tai ne 
parei t i. Mylintis nori dalintis 
viskuo su mylimuoju ką jis ver
tina, kas jį stebina. Jis nenori 
vadovo, o draugo. Prelegentė 
mano, kad ir tėvynėje ir Ameri
koje ims reikštis politinių, eko
nominių, profesinių ir kultūri
nių interesų grupuotės. Daug 
kas į tai žiūri kaip į žalingą su-
susiskaldymą. Grupuotėm, kurios 
nariams patrauklios, lengviau 
keistis, daryti sprendimus. Ims 
reikštis naujos grupuotės su 
specifiniais interesais, angliškai 
kalbantys nariai taps gyvybiniu 
reikalu. Ir šia kaita besinau
dodama Bendruomenė pasitar
naus jai gyvybę teikiantiems 
nariams. 

Tikimės, kad ir ateityje 
Bendruomenė skatins vertinti 
savo darbus, idėjas ir plės tar
pusavio ryšius, puoselės jų 
išraišką. Nors išeivijai nebus 
reikalo tiesiogiai dirbti Li~-
tuvai, bet jos gerovė ir sugebė
jimai išlikti sąmoningais lietu
viais savaime atneš gerovę ir 
tėvynei. Išeiviai,jausdami savo 
tautinę vertę, išlaikys lietu
vybę, kuri jiems teiks džiaugs
mą ir tikslą. 

Prelegentė susilaukė ypatin
gai įvertinančių aplodismentų 

už jos dėmesį dvikalbei audito 
rijai, už jautrias išmąstytas ir 
aktualias mintis. Buvo pageida
vimų gauti paskaitų tekstus ar 
rasti juos spaudoje — todėl ir ši 
korespondencija tokia ilga. 

Po paskaitos Liucija Savic
kaitė ir Gaja Valiuškytė skaitė 

šiai progai parašytą „Mano Lie
tuva" odę. R. Milkaitis paskaitė 
minėjimo rezoliuciją, kuri buvo 
vienbalsiai priimta. Amerikos 
himną sugiedojus, buvo renka
mos aukos. O tada vaišinomės 
suneštinėmis vaišėmis. 

K.V. 
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A.tA. 
SOPHIE SARKAUSKAS 

Gyveno Riverside, CA, anksčiau Chicagoje. 
Mirė 1992 m. balandžio 4 d. 
Nuliūdę liko: vyras John, duktė Alvera. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 9 d. Po apeigų 

kapinėse prie karsto 1 vai. p.p. velionė bus palaidota Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse. 

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

Nuliūdę vyras ir duktė. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708-974-4410. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

DR. KĘSTUČIUI JUOZUI 
VALIŪNUI, 

mūsų mylimam vyrui, tėvui, uošviui ir seneliui amžinybėn 
iškeliavus, nuoširdžiai dėkojame visiems, atsilankiusiems į 
atsisveikinimą — šermenų vakarą Frank Cambell Funeral 
koplyčioje 1992 m. sausio 29. 

Didžiai dėkojame ambasadoriams Anicetui Simučiui ir 
Biddle Duke už jautrius žodžius. 

Mūsų visų padėka priklauso dr. Kaziui Bobeliui, VLIKo 
pirmininkui, už atsiųstą raštu užuojautą, atsisveikinimo 
vedėjo perskaitytą. 

Ačiū už Algio Vedecko, velionio partijos atstovo, istorines 
mintis, pareikštas atsisveikinant. 

Mūsų nuoširdi padėka priklauso ponui Uldis Grava, World 
Federation of Free Latvians, atskleidusiam velionio veiklą 
Baltiečių Santalkoje. 

Dėkojame Tautos Fondo vardu su velioniu atsisveikinu
siam Tarybos pirmininkui Jurgiui Valaičiui. 

Esame didžiai dėkingi Viešpaties Atsimainymo parapijos 
klebonui, prelatui Pranui Bulovai už gedulingas mišias, 
maldas laidotuvių namuose ir kapinėse. 

Didelę padėką reiškiame velionį savo atsilankymu pager
busiam Jo Ekscelencijai vyskupui Pauliui Baltakiui, OFM, 
ir Pranciškonų vienuolyno viršininkui Tėvui Leonardui An-
driekui, OFM. 

Padėka priklauso solistei Astai Krikščiūnaitei už 
išimtinai puikų giedojimą bažnyčioje. 

Reiškiame padėką karsto palydai. 
Širdingai dėkojame visiems, prisiminusiems velionį savo 

maldose bažnyčioje; užuojautas pareiškusiems spaudoje, radijo 
bangomis ir laiškais. 

Ačiū už gėles, užprašytas mišias ir aukas Tautos Fondui. 
Dėkojame Tautos Fondo valdybos pirmininkui Alek

sandrui Vakseliui už vadovavimą atsisveikinimui laidotuvių 
namuose. 

Giliame liūdesyje likę: Elena Valiūnienė ir sūnus: 
Dominykas su šeima, Andrius, Julius, Saulius su šeima. 

Prie šios padėkos taip pat jungiasi velionio brolis dr . 
Vytautas Valiūnas. 

A.tA. 
ANICETAI STROPIENEI 

Amžinybėn iškeliavus, jos visai šeimai liūdesio valan
doje reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. 

Gražina Norvilaitė Ėringienė ir šeima 
Baltimore, MD 

Broliui FELIKSUI mirus Lietuvoje, 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos choro narei 

JUZEI RAMIENEI 
reiškiame gilią užuojautą 

Choras ir dirigentas 
Chicago, LL 

Reiškiame nuoširdžią užuojautą Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo parapijos choro narei 

JANINAI LISAUSKIENEI, 
jos seseriai MARYTEI iškeliavus į Amžinybę. 

Choras ir dirigentas 

Chicago, IL 

A.tA. 
JUOZUI KUNDAVIČIUI 

Lietuvoje mirus, seserj ONĄ JUNKERIENE, buvusią 
ilgamete valdybos narę, ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Melrose Parko Lietuvos Dukterys 

P A D Ė K A 
A-tA. 

Stasys Lukas-Lukaševičius 
Mirė 1992 m. kovo 10 d. po ilgos ir sunkios ligos, ir kovo 

13 d., po gedulingų pamaldų Švč. Mergelės Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje, buvo palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. F. Kireiliui už maldas 
koplyčioje, šv. Mišių auką, tartus užuojautos ir paguodos 
žodžius ir palydėjimą į kapines. 

Ačiū J. Smilgienei už gražius atsisveikinimo žodžius bei 
Lietuvos Dukterų draugijos narėms už sukalbėjimą rožinio. 
Ačiū velionio sūnėnui bei krikštasūniui Algiui Lukui, atvyku
siam iš Vašingtono, už nuoširdumą ir moralinę paramą. 

Didelė ir šilta padėka sol. Genovaitei Mažeikienei suteiku
siai liturginėms apeigoms ypatingo iškilmingumo gražiomis, 
mūsų širdis raminančiomis giesmėmis, muz. R. Šokui už 
palydėjimą vargonų muzika, p. Drūčiui už skaitymą liturginių 
maldų. 

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams, S. Petersonienei už kapo 
nubarstymą gintarais ir visiems, palydėjusiems velionį į 
Amžino Poilsio vietą. 

Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems už apsilaan-
kymą koplyčioje, dalyvavimą laidotuvėse, mums išreikštą 
užuojautą, gėles, pinigines aukas šv. Mišioms ir kitiems 
reikalams tariame širdingą ačiū. Dėkojame taip pat laidotuvių 
direktoriams Gaidas-Daimid ir jų štabui už rūpestingą ir 
nuoširdų patarnavimą. 

Ačiū Tau, Viešpatie, kad savo kraujo auka mus atpirkai 
ir davei mums prisikėlimo ir amžino gyvenimo viltį. Suteik 
mūsų brangiam Vyrui ir Tėveliui Amžiną Ramybe. 

Žmona Ona, dukros Virginija ir Rūta ir sūnus Vytau
t a s . 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4605-07 S o u t h Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i fornia 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 
Marquerte 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 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

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. PTTKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Religiniame koncerte, 
{vykstančiame balandžio 12 d. 
3 vai. p.p. Švč. Mergelės Marijos 
Gimime parapijos bažnyčioje, 
dalyvaus choras, solistai ir 24 
asmenų orkestras. Vargonuos 
muz. Ričardas Šokas, dirigentas 
mu7. Antanas Linas. Pro
gramoje lotyniški kūriniai: 
Panis Angelicus. Gloria, 
Inflamatus, Sanctus (M. K. 
Čiurlionio) Agnud Dei. Jezu 
Dulcis. o lietuviškieji — Malda 
už Tėvynę, Angelų giesmė (Ru-
binstein), I Kristaus žodis (Th. 
Duboisi ir Aleliuja (Haendelio). 
Be to. solistai dar pagiedos be 
choro kelias giesmes. 

x Tau*irių šokių grupės 
prašomos prisiųsti IX tautinių 
šokių šventės leidinio redakto
rei Danutei Bindokienei viene
to aprašymus ir nuotraukas iki 
š.m. balandžio 15 dienos. Vėl. au 
gauti aprašymai gaii j leidinį 
netepakliūti. 

x Vyresniųjų lietuvių cent
re Seklyčioje balandžio 8 d., 
trečiadieni, 2 vai. p.p. adv. Re
gina Narušienė, JAV LB kraš
to valdybos vicepirm., infor
muos teisinėmis temomis: pilie
tybės, nekilnojamo turto atgavi
mas ir 1.1. Meninę dalį atliks sol. 
Algimantas Barniškis. Po to ka
vutė. Kviečiame atvykti ir 
praleisti laiką įdomiai. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos choras ir jos klebonas 
ruošia religinį koncertą Verbų 
sekmadienį 3 v. p.p. parapijos 
bažnyčioje, kur dalyvaus šie 
solistai Vaclovas ir Margarita 
Momkai, Genovaitė Mažeikienė 
ir iš Lietuvos iškviestas tenoras 
Virgilijus Noreika. Lietuviškoji 
visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti. 

x Veronika Mačiulytė Sta-
kėnienė savo vyro Antano 20 
metų mirties ir sūnaus Vytau
to 3 metų mirties sukaktims 
paminėti paaukojo Tautos fon 
dui demokratinės Lietuvos 
-.-'-tatvmui 1000 dol. 

x Lietuvių Operos valdyba 
praneša lietuvių visuomenės ži
niai, kad dėl finansinių sun
kumų antrasis Verdi operos 
„Otelio" spektaklis, kuris turėjo 
įvykti gegužės 2 dieną, yra at
šaukiamas. Kitos išeities ne
buvo galima surasti. Turinčiųjų 
bilietus į šį spektaklį, Operos 
vadovybė atsiprašo ir prašo jau 
įsigytus bilietus pakeisti į 
sekmadienio — balandžio 26 
dienos spektaklį Vaznelių par
duotuvėje, 2501 W. 71st St., 
kurių telefonas 312-471-1424. 
Negalintiems atvykti į šį spek
taklį, pinigai bus grąžinti taip 
pat Vaznelių parduotuvėje. Ka
dangi Morton auditorija talpina 
2,500 žmonių, tai bilietų turėtų 
užtekti visiems. Prašome atsi
lankyti šio sezono vieninteliame 
operos spektaklyje ir dar padėti 
pratęsti mūsų išeivijos Operos 
vieneto buvimą! 

x Velykų pusryčiai ruošia
mi Seklyčioje balandžio 19 d. 9 
vai. ryto. Norint dalyvauti pra
šome registruotis iš anksto so
cialinio skyriaus raštinėje. 

x Lithuania Heri tage sto
vykla, Dainavoje bus nuo liepos 
26 d. iki rugpjūčio 2 d. Registra
cijos blankų reikalais — nauji 
stovyklautojai kreipiasi tel.: 
708-636-2595 į Jūra tę Nor
vilienę. 

x Zigmas Lirgameris, Ke-
nosha, Wisc., Joseph Plečkaitis, 
Racine, Wisc, J. Gudėnas, 
Euclid, Ohio, p ra t ę sdami 
„Draugo" prenumeratą at
siuntė ir po 20 dol. auką dien
raščiui ir po 15 dol. pridėjo už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. Minimus skaitytojus skel
biame garbės prenumeratoriais, 
o už paramą lietuviškai spaudai 
labai dėkojame. 

x Atsiuntė po 12 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Vladas Kulbokas, M. Jankaus
kas, Irene Simonaitis, Kazys Ja
nulis, S. Jankauskas, Irene 
Truškūnienė, Jonas Vėlutis. 
kun. I. Sušinskas, V. Wolff, A. 
Grinius, Ant. Luneckas, kun. P. 
A. Gillis, J. M. Walentukovicz, 
Juozas Grigaliūnas, Ignas Sera
pinas, V. Vilkas, Aldona Drasu-
tis, A. V. Kubilius. Dėkojame už 
aukas. 

x Dail. J . Paukš t ienės ap-
: Užsisakyti vietas „Mercy žvalginė paroda Lietuvių Dai

lės muziejuje Lemonte š.m. 
balandžio 11d. iki balandžio 26 

Kisielienei <j. Atidarymas šeštadienį, ba
landžio 11 d. 7:30 v.v. 

(sk) (sk) 

" vakarui Odyssey laive, 
geg. 2 d.. 6 v.v., prašome skam-

Rita i 
70S-441-8137. 

x TravelCentre, Ltd. greitai 
ir sąžiningai tvarko visas ato
stogų bei komercines keliones. 
Taip pat parduodame lėktuvo 
bilietus i Lietuvą. Skambinti; 
Teresei Lesniauskienei, tel. 
708-526-0773. 

(sk) 

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

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą per 
VTLANTA IMPORT 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 
Chicago: 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. 

(8k) 

Arkiv. A. J 
gėlėmis. 

Bačkj Vilniaus aerodrome ir Olandijos kardinolą primą Adrianą Šimoni apdovanoja 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
„DRAUGO" METINIS 

KONCERTAS 

Senia i l auk tas Kanados 
choras „Volungė" (Oriole), vado
vaujamas muz. Dalios Skrins-
kaitės-Viskontienės, ir „Gin
taro" ansamblio dalis, vado
vaujama Ritos ir Juozo Kara-
siejų, parodė Chicagos vi
suomenei lietuviškos dainos ir 
muzikos grožį metiniam „Drau
go" koncerte Marijos aukšt. 
mokyklos salėje balandžio 4 d. 
vakare. Visiems akompanavo 
prityręs muzikas ir kompozito
rius Jonas Govėdas. Tarpais dai
nas palydėjo kanklės, triūbos, 
akordeonas ir smuikininko A. 

x Atsiuntė po 15 dol. už ka
lėdines korteles ir kalendorių: 
J . Vi tėnas , Povilas Gri-
galauskas, Anastasia Busnys, 
A. Tumosfs, Gytis Liulevičius, 
Jurgis ir Regina Mikaila, M. 
Valiukėnas, S. Garliauskas, 
Emilija Susmaras, dr. J. Žukas, 
A. Kasuba, M. Sąmatas. Victor 
Cha inas . S. Miknai t i s . 
Dėkojame už aukas. 

x P ra t ę sė p renumera tą su 
15 dol. auka: Henrikas Idzelis, 
L. Ramašauskas, Antanina 
Baleišis, Br. Zeikus, Bronė Ar
minas. A. E. Karaliūnas, Ona 
Rutkauskas, Alg. Bražėnas, 
Algimantas Kubilius, Danutė 
Januta, Donatas Šukelis. A. 
Žilėnas. M. Dūda, Aniceta Lit
vinas, Albina Ralys, Gėry Fri-
cas, Ana Literskis, Gražina 
Stanulis, Juzė Plioplienė, Mar
tin Rakauskas, Ona Urbaitiene. 
Dėkojame. 

x J a u laikas tvarkyt i 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 Padėki te vargs tan t iems 

Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
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, 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(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 
SVARŲ dešrų, 6 dėžutes 
amerikietiškos kavos — $58. 
Prie visų siuntinių galima pri
dėti aspirino ir vitaminu. 
Transpak, 2638 W. 69 St„ 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Lietuvių operos šių metų 
Verdi „Otelio" pastatymui 500 
dol. atsiuntė Ofelija Barškė-
tytė , o po 250 dol. įteikė Vir
ginija ir Vytautas Kupcikevi-
čiai, Irena ir Jonas Levickai. 
Valerija ir Jonas Žadeikiai 
.eikė 220 dol., o po 150 dol. at

siuntė Operos valdybai Pranu-
t •ilutienė, dr. & Mrs. Thomas 
J Quinn, Prudencija ir Stasys 
Jokūbauskai, Vanda ir Jonas 
St^nkai , Kazimieras Pabe
dinskas, Jonas Virpša, Jadvyga 
ir Bronius Jankauskai, Petras 
Jadviršis. Mūsų Vytauto Didžio
jo Šaulių rinktinė Chicagoje 
įteikė, kaip ir kasmet, 150 dol. 
Šiems l ietuvių kul tūr in ių 
apraiškų palaikytojams bei 
rėmėjams nuoširdžiausias ačiū! 

'sk) 
x Brangūs tautiečiai! Jeigu 

dar nežinote TALMAN DELI-
CATESSEN turi naujus savi
ninkus! Kviečiame užeiti ir 
paragauti mūsų skaniausius 
nuolatinius ir gražiausius nau 
jus gaminius. Dabar pats laikas 
užsisakyti maisto velykiniam 
stalui: antienos, kalakutienos, 
kumpio patiekalus, įvairius 
priedus, bei saldumynus. Kvie
čiame užeiti į Talman Deli, 
2624 W. 69 gatvė, arba pa 
skambinti (312) 434-9766 ir 
susitarti. . , 

(sk) 

Gabrio garsai. Viskas liejosi 
darnia visuma, išreikšdamas 
platų lietuvišką gyvenimą, dar
bus ir papročius. Chicagos 
publika žavėjosi choro jaunumu, 
veidais, geru susidainavimu ir 
didele drausme. 

Koncertą pradėjo „Volungė" 
su įprasta T. Sauenveino (muz. 
S. Šimkaus) „Lietuviais esame 
mes gimę". Toliau ėjo tos pačios 
,,Volungės" B. Brazdžionio „Iš 
tavo rankos" (muz. J. Govėdo) ir 
P. Lemberto „Šventa žemė" 
(muz. J. Govėdo). Dviejų pasta
rųjų dainų kompozicijos yra pu
siau modernios, bet jos buvo 
atliktos su tikru nuoširdumu ir 
įs i t ikinimu. Dirigavo D. 
Viskontienė, pianinu pritarė J. 
Govėdas. 

Iš salės atėjo „Gintaro" mer
gaitės, dainuodamos „Sveiki 
gyvi, sveteliai', su birbynėmis 
scenoje „Ant kalno karklai" ir 
vienų mergaičių sutartine „Iš
vedžiau oželį", po kurios buvo 
„Birbynių polka" ir užbaigė 
liaudies daina „Šių naktį", kuri 
skambėjo mergaičių balsais ir 
akordeonu. 

Be jokios pertraukos „Volun
gė", diriguojama D. Viskon-
tienės, padainavo sutartinę 
„Aviža" (harm. A. Mikulskio), 
„Kur tas šaltinėlis" (harm. J. 
Gaubo), „Uliai, bitele, uliai" 
(harm. E. Balsio) moterų choro 
„Skamba kanklės" (harm. J. 
Govėdo), vyrų — „Tykus 
vakars" (harm. J. Karoso), 
„Piemenėlių daina" (harm. A. 
Mikulskio), „Augo bernelis" 
(harm. L. Abariaus) ir „Pasėjau 
dobilą" (harm. J. Govėdo). Ir tai 
atliko „Volungės" choras, leis
damas tik trumpai dainoms 
paploti, nors publika norėjo plo
ti ir rėkti „bisui". 

Pertrauka, nors ir šeštadienį, 
buvo labai trumpa Ir vėl pra
dėjo „Volungė" su labai 
linksma daina „Linai" (harm. J. 
Juozaičio) ir be jokios per
traukos K. V. Banaičio keturias 
harmonizuotas liaudies dainas: 

„Oi žinau, žinau", „Oi, mo
tinėle", „Anoj pusėj Dunojėlio" 
ir „Po aukštus kalnus". Muz. K. 
V. Banaitis skambėjo autentiš
kai, nors harmonizavo mo
dernia muzika liaudies dainas. 
Klausytojai tikrai buvo sužavėti 
K. V. Banaičiu. 

Pasikeitimui atėjo „Gintaro" 
ansamblis, kuris pasirodė su 
kanklėmis „Šalabane", „Žalias 
ąžuolėlis", „Vakaruškos". „Ten 
už kluono ežere" ir „Kalvelis". 
Čia turėjo progą pasirodyti ne 
tik kanklės, bet ir birbynės bei 
smuikas ir tautinio šokio melo
dija. 

Koncertą užbaigė „Volungės" 
choras, jau persirengęs ir su
stojęs choriniam dainavimui, 
nors dirigentė sakė, kad „reikia 
pasilinksminti". Taigi čia ir 
buvo dainos, šokiai, ilgesnės 
kompozicijos, dainuojamos 
neįprastu tempu ir neįprasta iš
raiška. Publikai plojant ir 
šaukiant „bis", koncertą užbai
gė „Volungė" liaudies daina 
„Tykus buvo vakarėlis", lyg pa
brėždamas visiems, kad tai yra 
jau tykus vakarėlis, nes baigiasi 
8 vai. vakaro. 

Paminėtini atskirai „Gin
taro" ansamblio vadovai Rita ir 
Juozas Karasiejai, instrumen
talistus paruošė Inga Piva-
riūnaitė ir Teodoras Pabrėža. 
Nuolat reikia prisiminti šio kon
certo vadus — dirigentę Dalią 
Viskontienę, akompaniatorių 
Joną Govėdą, kurie yra ir 
muzikos vadovai. Taip pat 
paminėtina chormeisterė 
Danguolė Radtke. 

Po koncerto dar visi svečiai — 
apie 50 — ir vietiniai „Draugo" 
rėmėjai ir artimieji susirinko 
susipažint ir pabuvoti Marijonų 
svetainėje netoli „Draugo". 
Juos nuoširdžiai vaišino Ona 
Norvilienė su talkininkėmis, 
„Draugo" renginių komiteto na
rėmis ir artimosiomis, kurios 
padėjo visus darbus atlikti. 
„Draugo" renginių komisijos 
pirmininkė Marija Remienė, 

kuri įdėjo daug pastangų, kad 
šis koncertas gerai pavyktų ir 
kad Kanados choras būtų 
tikras svečias Chicagoje. Po 
įvairių dainų ir pasi
linksminimų ji pradėjo kalbą, 
padėkodama a tvykus iam 
chorui, jų vadovams ir visiems 
prisidėjusiems prie šio metinio 
„Draugo" dienraščio vakaro. Ji 
pakvietė žodį tart i dr. Antaną 
Razmą, Lietuvių Katalikų spau
dos draugijos, leidžiančios 
„Draugą", pirmininką. Jis ne 
tik padėkojo už gražų koncertą, 
bet ir ragino visus pasilikti prie 
lietuviško kamieno, su lietu
viška gyvybe ir tautiniais tiks
lais. Taip pat padėkos žodį tarė 
Marijonų vienuolijos provin
cijolas ir leidėjų atstovas kun. 
Viktoras Rimšelis, išskaičiuo
damas visus pavardėmis ir pa
dėkodamas už pasiaukojimą 
lietuviškiems reikalams. 

Trumpai dar kalbėjo „Volun
gės" organizatorė ir dirigentė 
Dalia Skrinskaitė-Viskontienė, 
primindama daromas kas savai
tę repeticijas ir norą parodyti 
savo sugebėjimus ir darbo vai
sius lietuvių viusomenei išei
vijoje ir tėvynėje. 

Pamažu skirstėsi svečiai ir 
namiškiai, džiaugdamiesi kon
certu, išgyvendami lietuvišką 
gyvybę ir jausdami artumą 
visiems, kurie gali aukotis lietu
vių visuomenei. O sekmadienį, 
balandžio 5 d., 10 vai. tas pats 
„Volungės" choras pagiedojo 
Brighton Parko l ietuvių 
Nekal to Prasidėjimo par. 
bažnyčioje, kurioje klebonas yra 
kun. Antanas Puchenskis. 

Pn. 
GERAS MUZIKAS 

RELIGINIAME KONCERTE 

Ričardas Šokas 1986 m. baigė 
Lietuvos Valstybinę konserva
toriją, kuri jam suteikė fortepio-
no ir vargonų specialybes gar
siojo profesoriaus Leopoldo Dig-
rio klasėje. Baigus konserva
toriją, jam buvo suteiktos var
gonų solisto atlikėjo, pianisto, 
dėstytojo, koncertmeisterio ir 
kamerinio ansamblio solisto 
kvalifikacijos. 

Tais pačiais 1986 m. buvo pa
skirtas į Lietuvos Tautinę 
filharmoniją vargonų muzikos 
solistu atlikėju. Nuo to meto 
prasidėjo jo aktyvi koncertinė 
veikla. Dažnai grojo Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Nidos ir kitų 
Lietuvos miestų koncertinėse 
salėse kaip solistas, o taip pat ir 
su kitais atlikėjais ansamb
liuose. 1987 m. dalyvavo Tarp
tautiniame J. S. Bacho vargonų 
muzikos festivalyje Kaliningra
de. Koncertavo Rygoje, Taline, 
Minske, Krokuvoje, Bialystoke, 
Brno, Erfurte , Eisenache , 
Berlyne ir mažesniuose 
miestuose. 

Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos choro rengiamame reli
giniame koncerte balandžio 12 
dieną, Verbų sekmadienį, Ričar
das Šokas vargonais atliks Max 
Regerio „Toccatą", Opus 59, ir 
palydės vargonais solistų ir 
choro atliekamus kūrinius. 

Ričardas Šokas, grojąs Švč. M. Marijos Gimimo parapijos religiniam koncerte. 

RELIGINIS KONCERTAS 

Jau kuris laikas, kai Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos cho
ras renkasi dažniau ir dažniau 
repeticijoms. Šie pasiaukoję 
choristai ruošiasi m tik sek
madienių šv. Mišioms, bet ypa
tingai religiniam koncertui, 
kuris vyks balandžio 12 d„ Ver
bų sekmadienį. Koncertas yra 
šioje parapijoje graži tradicija, 
kai 1990 metais per Verbų sek
madienio pirmąjį religini kon
certą buvo palaiminti nauji var
gonai. Šie vargonai tebepratur-
tina liturgines apeigas. 

Koncerto metu klausytojai 
galės išgirsti lietuviškas ir loty
niškas giesmes, kurias atliks 
parapijos choras ir solistai. Reli
ginis koncertas sudarys progą 
klausytojams susikaupti per 
Verbų sekmadienį ir tinkamai 
pradėti Didžiąją savaitę, kurios 
metu tikintieji atsinaujina ir 
ruošiasi šv. Velykoms. 

Teko girdėti chorą besiruo
šiant šiam koncertui. Choristų 
balsai susijungia į vieną balsą 
ir kyla į dangų, pagerbiant 
Dievą ir paliečiant klausytojų 
širdis, atidarant joms kelią į 
susikaupimą ir maldą. 

Koncertą atliks parapijos 
choras kartu su solistais Geno
vaite Mažeikiene, Margarita 
Momkiene, Vaclovu Momkum 
ir Virgilijum Noreika. Vargo
nais pritars Ričardas Šokas. 
Simfoninis orkestras palydės su 
klasikine muzika. Antanas 
Linas, kuris jau 20 metų auko
ja savo laiką ir talentą kaip cho
ro vadovas šioje parapijoje, at
liks dirigento pareigas. Kazys 
Skaisgirys dalyvaus kaip 
akompaniatorius. Didelę inicia
tyvą šiam koncertui sudaro 
energingas ir sumanus kle
bonas kun. Jonas Kuzinskas. 
kurio inspiracija išjudina pa-
rapiečius į didesnę veiklą. 

Koncertas bus balandžio 12 d., 
Verbų sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Švč. M. Marijos Gimimo 
bažnyčioje. 

Koresp. 

ŠAKIŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

Šakių apskr. klubo susirin
kimas vyko kovo 24 d. Z. Kojak 
salėje, 4500 S. Talman Ave. 
Susirinkimą pradėjo ir pirmi
ninkavo klubo pirmininkė B. 
Žemgulienė. Pirmininkė 
pranešė, kad automobilio ne
laimėje sunkiai sužeistas A. 
Kamštaitis mirė ligoninėje; 
mirė ir V. Suopy s. Klubas ne
teko dviejų narių. Mirusieji 
buvo atitinkamai pagerbti. 

Praeito susirinkimo protoko
lą perskaitė sekretorius J. Va-
siukevičius. Protokolas priimtas 
be pataisų. 

Kontrolės komisijos pra
nešimą r .arė E. Paketurienė, 
pranešdama apie klubo atskai
tomybę, kad knygos vedamos 
tvarkingai ir yra sąskaitos, bei 
kiti pateisinamieji dokumentai. 
Apie kasos stovį pranešė klubo 
kasininkas J. Jurkšaitis. 

Mirus klubo vicepirmininkui, 
jo vieton išrinkta Emma Bal-
zerienė. 

Klubo piknikas įvyks liepos 
19 dieną Šaulių salėje. 

Susirinkimui pasibaigus, 
svečias iš Lietuvos solistas Algis 
Barniškis padainavo keletą 
dainų, kas visiems nariams la
bai patiko. Juozas Palutsis iš 
savo kūrybos paskaitė du eilė
raščius. Klubo valdyba 
svečiams nuoširdžiai padėkojo. 

Susirinkimui pasibaigus,visi 
buvo pavaišinti. 

J . Jurkšai t is 

Nedauginki savo priešų skai
čiaus be reikalo. 

Turkų priežodis 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


