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Lietuvos delegacija 
Atėnuose 

Pirma ^e*Jo žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Balandžio 13 d. (Elta) 

— Lietuvos Respublikos valsty
binė delegacija, vadovaujama 
ministro pirmininko Gedimino 
Vagnorius, vieši Atėnuose, kur 
vyksta konferencija „Europa ir 
Viduržemio jūra". 

Konferencijos darbe dalyvau
ja Viduržemio jūros baseino, 
taip pat kitos Europos bei 
Arabų šalys. 

Vienas šios t a rp tau t inės 
konferencijos tikslų — sudaryti 
galimybę įvairių valstybių vy
riausybių atstovams užmegzti 
ekonominius ir pol i t inius 
ryšius. 

G. Vagnorius susitiko su 
Graikijos ministru pirmininku 
Micutakiu bei Užsienio reikalų 
ministru Samaru. Pokalbio 
metu buvo aptarti Lietuvos 
Respublikos santykių su 
Europos bendrija, kurios narė 
yra Graikija, plėtojimo 
klausimai. Buvo susitarta, kad 
š.m. birželio mėnesį į Lietuvą 
atvyks Graikijos eksper tų 
delegacija, kuri kartu su mūsų 
Respublikos ekonomikos bei 
ki tų ministerijų a ts tovais 
nagrinės Lietuvos normatyvi
nius dokumentus, pritaikant 
juos prie Europos bendrijos 
sąlygų. 

Parodos „Agrobalt '92" 
sėkmė 

Daugiau kaip 2,400 kontraktų 
ir ketinimų protokolų pasira
šyta pirmojoje tarptautinėje 
žemės ūkio, maisto pramonės ir 
įpakavimo mugėje „Agrobalt 
'92". Nuo balandžio 7 iki 10 
dienos ji veikė Lietuvos parodų 
ir mugių organizavimo centre. 
Tai buvo pati didžiausia iš kada 
nors Baltijos šalyse surengtų 
parodų: savo gaminius ekspona
vo 240 firmų iš 14 pasaulio 
šalių. 

Kontraktų galėjo būti ir dau
giau, bet Baltijos šalių, Nepri
klausomų valstybių sandraugos 
ūkininkai ir verslininkai dar 
neturi pakankamai valiutos, pa
žymėjo Vakarų firmų atstovai. 

Pačioje parodoje nupirkta apie 
68 procentus visų eksponatų — 
beveik 3,460. Pavyzdžiui, mo
derniausia JAV firmos „Town-
send" dešrelių gamybos liniją 

• išsiveža Šiaulių mėsos kombi
natas. Daugiausia buvo perka
mi smulkūs įrengimai ir nedi
delio našumo linijos. Jos 
pigiausios ir ypač reikalingos 
atsikuriantiems ūkininkams, 
privačioms įmonėms. 

Agrobalt" nuo šiol bus kas
met rengiama Lietuvos parodų 
centre „Litexpo". 

Lietuvos kultūros dienos 
St. Petersburge įvyko Lietu

vos kultūros dienos, skirtos 
įžymaus dailininko ir kompozi
toriaus Mykalojaus Konstan
tino Čiurlionio atminimui. Jose 
dalyvavo delegacija iš Lietuvos, 
taip pat Rytų Europos ir Rusi
jos lietuvių draugijos 
nariai. Šia proga buvo perskai
tyta paskaita apie didžiojo 
Lietuvos sūnaus gyvenimą ir 
kūrybą, nemirtingų tapybos ir 
muzikos drobių kūrėją. Vyko 
susi t ikimas su Lietuvos 
kinematografininkais. Lietuvos 
kultūros dienos baigėsi kon
certų kompozitorių namuose. 

Baigėsi knygų leidėjų 
seminaras 

Vilniuje vyko Pabaltijo res
publikų knygų leidėjų semina

ras, kurį organizavo Didžiosios 
Britanijos Unvino fondo Knygų 
rūmų mokymo centras (Unvin 
Foundation Book House Train-
ing Centre) ir Atvirosios Lie
tuvos fondas. 

Valstybinių ir privačių leidyk
lų vadovai iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos turėjo galimybę susi
pažinti su knygų gamybos, jų 
apipavidalinimo, redagavimo, 
prekybos, menedžmento patir
timi, sužinojo, kaip tvarkyti 
savo leidyklų darbą. 

Verslininkų delegacija 
Su darbo vizitu Lietuvoje 

lankėsi Vokietijos verslininkų 
ir ekonomikos specialistų dele
gacija. Vokietijos atstovai 
domėjosi Lietuvos ekonomikos 
plėtotės perspektyvomis, tarėsi, 
kaip plėtoti abipusiškai naudin
gą bendradarbiavimą. 

Klaipėdoje 
Klaipėdoje prasidėjo Velykų 

šventėms skirti renginiai . 
Mažosios Lietuvos istorijos mu
ziejuje atidaryta etnografijos 
paroda — eksponatai pasakoja, 
kaip mūsų senoliai puošdavo 
Velykų stalą ir namus, kaip 
rengdavosi. Čia pat pradėjo 
veikti margučių dažymo mo
kyklėlė, dail ininkai moko 
vaikus dažyti kiaušinius su 
vašku, skutinėti ornamentus. 

Žaislų pa roda 
Kaune atidaryta Danijos fir

mos „Lėgo System" žaislų 
paroda - pardavimas. Ši firma — 
stambiausia Europoje žaislų 
gamintoja. Jos žaislus parda
vinėja tūkstančiai parduotuvių 
daugiau kaip šimto pasaulio 
šalių. Tokia paroda Lietuvoje 
surengta pirmą kartą. 

Emalės darba i 
Palangoje prasidėjo tarptau

tinis šiuolaikinės emalės sim
poziumas. Jame dalyvauja 
žymiausi metalo meistrai iš 
JAV, Europos, Baltijos šalių. 
Tris savaites dailininkai dalin
sis patirtimi, dirbs laikinose 
studijose, o baigiantis simpo
ziumui, parodų paviljone su
rengs Palangoje sukurtų darbų 
parodą. 

Grąžinama 
nuosavybė 

Ryga, Balandžio 3 d. — Lat
vijos Aukščiausioji ta ryba 
nusprendė, jog prekybinė 
nuosavybė, bet ne žemė, kurią 
turėjo individualūs žmonės 
prieš Sovietų režimui visa tai 
nacionalizuojant, turi būti 
sugrąžinta jų savininkams arba 
jų palikonims, pranešė BNS 
žinios. Prašymai turi būti įteikti 
iki liepos mėnesio 20 dienos 
vietinėms savivaldybėms arba 
Latvijos pasiuntinybėms užsie
nyje. Buvęs savo tu r to 
savininkas turi pažymėti, ar jis 
nori, kad ta nuosavybė būtų jam 
grąžinta, ar sumokėti jam už ją 
pinigus. 1940 metais tokių 
privačių prekybos įmonių buvo 
4,888 visoje Latvijoje. 

Rusijos Kongreso įvykiai 
gali sulaikyti Vakarų 

paramą 

Kai Lietuvos sostinėje kovo viduryje lankėsi NATO generalinis sekretorius Manfred Woerner. 
Jo sutikimo metu Vilniuje. Jis pasakė neabejojąs, kad svetima kariuomenė turi būti išvesta iš 
Lietuvos. „Dėl gerų santykių su Rusija mes neaukojame gerų santykių su Lietuva, Latvija ir 
Estija", pasakė NATO vadas. 

Kliūtys Jelcino reformoms 
Siekiama suvaržyti prezidento teises 

Wasbingtonas. Balandžio 13 1*° vertę. Šie įvykiai pasunkins 

— Singapore šešios pietinės 
Azijos šalys pasirašė du susi
tarimus — ekonominio bendra
darbiavimo ir viso to regiono 
pervedimo į laisvo verslo 
ekonominę sistemą. Prie šios 
grupes vėliau prisijungė Viet
namas ir Laosas. 

d. — Praėjusio savaitgalio 
įvykiai Maskvoje, kai Liaudies 
deputatų kongreso sesijoje 
norima ,, apkarpyti" Jelcino 
teises ir prilaikyti reformų 
vykdymą, tuoj Vakaruose prasi
dėjo pasisakymai, kad nereikia 
skubėti su pagalba buvusiai 
sovietinei Rusijai. 

Prezidento G. Busho paskelbta 
24 bilijonų dolerių paramą prieš 
prasidedant Rusijos Liaudies de
putatų kongresui, turėjo tikslą 
padėti prezidentui B. Jelcinui 
paspausti savo deputatus, kad 
jie laikytųsi jo vedamos poli
tikos krašto reformų reikalu, 
bet praėjusio savaitgalio depu
tatų balsavimai veda prie Vaka
rų susilaikymo nuo paramos da
vimo. Rusijos vyriausybės leng
vinančios sąlygos gauti pasko
lai, ir kiti būdai patenkinti Kon
greso narių nusistatymą sulė
tinti reformas, gali padidinti dar 
labiau infliaciją, sako Vakarų 
ekonomistai , kaip praneša 
Reuterio žinios. Ypač susidarys 
daug sunkumų stabilizuoti rub-

Tautiškumas ir 
politinių procesų 

kaita 
Kaunas . Balandžio 11d .— 

šia tema tarptautinė konferen
cija įvyksta Kaune balandžio 27 
- geg 1 dienomis. Konferencija 
suorganizavo Virginijos univer
siteto centras „Proto ir žmogiš
kų santykių" studijavimui, kartu 
bendradarbiaudamas su Pasau
lio Lietuvių Bendruomene. Kon
ferencijoje dalyvaus atstovai iš 
JAV, Rusijos, Estijos, Balta
rusijos, Latvijos ir Lietuvos res
publikų. Konferencijoje keturias 
dienas bus paskaitos ir diskusi
jos, liečiančios tautines mažu
mas dabartinėje situacijoje 
Baltijos ir kituose buv. Sov. S-
gos kraš tuose . PLB šioje 
konferencijoje atstovaus prof. 
dr. Vytautas Bieliauskas, kuris 
su žmona dr. Danute Bieliaus
kiene išvyksta į Lietuvą bal. 20 
d. per Budapeštą. Budapešte 
PLB pirmininkas susitiks su 
Vengrijos Lietuvių Bendruome
ne, kuriai pirmininkauja dr. 
Vytautas Grinius. Vengrijos 
Lietuvių Bendruomenė buvo 
priimta į PLB šių metų pra
džioje. PLB dabar atstovauja 
išeivijos lietuviams 23 kraštuose, 
kuriems dabar priklauso naujai 
savo nepriklausomybę gavę 
kraštai, buvę anksčiau Sov. S-
gos teritorijoje. 

sąlygas Rusijai pasirašyti susi
tarimą su Tarptautiniu Pinigų 
fondu. Septynių didžiųjų indus
trinių valstybių atstovai sako, 
jog bus sunku pervesti jų 
skiriamus pinigų i šį bendrąjį 
fondą, o taip pat ir 6 bilijonus 
dolerių rublio stabilizavimui. 

Bauginimas pasitraukti 
Vyriausias Jelcino reformų 

projekto sumanytojas pasakė, 
jog jis mano pasitraukti iš 
dabar t in ių pareigų, kai 
Liaudies Kongresas praėjusį 
šeštadienį nutarė spausti 
Jelciną, kad jis atsisakytų 
ministro pirmininko pareigų. 
Bet Jegoras Gaidaras užsienio 
žurnalistam pasakė, jog jis bijąs, 
kad be Jelcino, kaip ministro 
pirmininko, nebus galima 
pravesti žadėtų reformų. Šian
dien Maskvoje abi pusės, kaip 
pranešė minėtoji žinių agentū
ra, pradėjo lyginti savo nuomo
nių skirtumus ir kad reformos 
dar gali būti išgelbėtos. 

Kai prieš dvi savaites Mask
voje lankėsi Iždo pasekreto-
rius David Mulford, jis gyrė Jel
cino ekonomines reformas. Bet 
jis taip pat patarė sumažinti 
biudžeto deficitą, jei Rusija nori 
paramos iš Tarptautinio pinigų 
fondo tarybos. Šią savaitę 
Maskvoje lankosi Iždo sekreto
rius Nicholas Brady tais pačiais 
reikalais ir bus diskutuojami 
valstybinės pagalbos Rusijai 
klausimai. 

Slaptieji pasitarimai 
Pranešama, jog yra tariamasi 

uždaruose atitinkamų pareigū
nų posėdžiuose, kad būtų vaka
riečių parama pradėta teikti jau 
už kelių savaičių, kai Rusija bus 
priimta į Tarptautinį Pinigų 
fondą šio mėnesio gale, jei 
Liaudies deputatų Kongresas 
nenubalsuos priešingai. Tie pa
tys šaltiniai sako, jog rublio sta
bilizavimo fondas turėtų pradėti 
veikti birželio ar liepos mėnesį. 
Pranešama taip pat, kad dauge
lis rusų, jei tik gali, superka 
užsienio pinigus ir juos padeda 
užsienio bankuose. Tai kenkia 
rublio stabilizavimui, nes patys 
rusai nepasitiki savo pinigo 
verte. Šiuo metu jau tariamasi 
su Tarptautinio Pinigų banko 
atstovais, kokia galėtų būti 
rublio vertė, lyginant jį su 
pasaulio finansinėmis instituci
jomis, nustatant rublio vertę. 

Paskutinės žinios sako, jog 
prasidėjo slapti pačių rusų at
sakingųjų vadų pasitarimai. 
kaip išbristi iš esamos padėties. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Rygoje buvo susirinkę 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
atstovai aptarti muitų bendros 
sistemos suorganizavimą. Buvo 
sudaryta devynių asmenų dar
bo grupė, kuri koordinuos visų 
trijų kraštų muitų sistemą, o vė
liau bus įsteigta Baltijos muitų 
sąjunga, kuri turės lengvai 
įsilieti į Europos muitų sistemą. 
Nutarta turėti 11 perėjimo sie
nos punktų tarp Lietuvos ir Lat
vijos ir 6 tarp Estijos ir Latvijos. 

— Jeruzalėje buvęs vyriau
sias aviacijos reikmenų užpir-
kėjas, buvo nuteistas 13 metų 
kalėjimo bausme už priėmimą 
maždaug 10 milijonų dolerių 
kyšių perkant lėktuvų įrengi
mus Amerikoje. Už panašius 
kyšius iš Izraelio tarnybos 
atleistas brigados generolas 
Rami Dotan. JAV Teisingumo 
departamentas pradėjo tirti, ar 
General Electric komapnija 
nėra įsivėlusi į kyšių davimą, 
kai iš jų buvo pirkti instrumen
tai irjuos pirko minėti asmenys. 

— Kinija vėl, kaip praneša AP 
žinių agentūra, nuteisė 7 disi
dentus kinus, įskaitant ir 
Komunistų partijos laikraščio 
redaktorių, kurie padėjo ir 
užstojo už demokratiją kovo
jančius studentus atmintinose 
riaušėse sostinės didžiojoje 
aikštėje. 

— Kongrese liudydamas Per
sų įlankos karo vadas gen. Nor-
man Schvvarzkopf pareiškė, jog 
karo vadovybė kentėjo nuo 
neturėjimo tikslių žvalgybos 
žinių apie priešą. 

Neseniai pastatytas paminklas buvu
siam Lietuvos prezidentui Aleksand
rui Stulginskiui Jokūbave, Kretingos 
apskrityje. Paminklo skulptorius — 
Motiejus Narbutas. 

Maskva. Balandžio 11 d. — 
Rusijos įstatymų leidėjai šeš
tadienį nepasisakė aiškiai prieš 
savo prezidentą Borisą Jelciną, 
tačiau jie norėjo suvaržyti jo 
sprendimus politiniuose klausi
muose ir reikalavo, kad jis 
sudarytų naują vyriausybę ir 
kad jis pats pasitrauktų iš Rusi
jos ministro pirmininko 
pareigų. 

Labai nepatenkinti Rusijos 
vyriausybės kabineto nariai pa
reiškė, kad tuo yra pažeidžiama 
pati svarbiausia laisvo verslo 
Rusijos ekonominė sritis ir 
daromi trukdymai įvesti naują 
gyvenimo būdą. Šeštadienio 
pavakare delegatai baigė labai 
audringą dienos sesiją, kai 
kabineto nariai pareiškė, kad jie 
mano atsistatydinti iš pareigų. 
Jie viešai pasakė, jog konserva
tyvieji delegatai dominuoja 
kongresą, kurie grasina baigti 
visą reformų programą, kuriai 
pritarė ir Vakarai, ir nori 
grąžinti senąją tvarką. Tačiau 
tuoj pat buvo pastebėta, kad 
prasideda įvairūs neoficialūs 
pasitarimai, politiniai manev
ravimai, kai ši sesija perėjo į 
antrąją fazę. 

Nepriimtas reformų 
įstatymas 

Šią savaitę vėl yra tęsiami 
sesijos darbai, tačiau domi
nuoja ją ilgos begalinės kalbos, 
neleidžiančios daryti sprendi
mų. Yra pasiūlyta 311 pakeiti
mų, kurie turėtų sureguliuoti 
krašto ekonomiją, tačiau šeš
tadienį iš jų tik vienas pakei
timas tebuvo priimtas. Dar 
laukiama ilgų debatų ir visas 
reformų įstatymas turi būti 
balsuojamas atskirai. Nežiūrint 
to, šeštadienį Rusijos delegatai 
683 balsų dauguma prieš 123 
nubalsavo reikalauti prezidentą 
Jelciną sudaryti naują kabinetą 
ir galbūt iki liepos 1 dienos 
jis pasitrauktų iš ministro pir
mininko posto. Pagrindinė 
ginčų sritis buvo ekonominės 
politikos nustatyme. 

Ne linksmos žinios 
Daugelis Rusijos Liaudies 

Kongreso deputatų yra rinkti 
dar prieš sugriūvant Sovietų 
Sąjungai. Jie pasisako už 
moderuotas reformas ir nori 
taipgi apriboti Jelcinui teisę 
valdyti dekretais, suteikiant 
daugiau teisių jiems patiems. 
Jelcino drastiškos ekonominės 
programos vykdymas pareikala
vo iš rusų daug; padidėjo esamų 
prekių kainos ir pablogėjo 
gyvenimo sąlygos. Prez. Jel
cinas ir jo bendradarbiai sako, 
kad tai ekonominei programai 
reikia daugiau laiko, kol ji 
pradės savarankiškai veikti. Ta 
programa tebuvo pradėta tik 
sausio mėnesį. Jelcino vy
riausybė teigia, jog jai reikia 
metų laiko, kad pradėta vykdyti 
reformų programa pradėtų 
duoti geresnius rezultatus. 
Tačiau šeštadienio delegatų 

Washingtone prez. Busho ad
ministracija, kaip rašo „Wa-
shington Post" laikraštis , 
pradėsianti daug agresyvesnę 
akciją prieš Irako prezidentą 
Saddam Husseiną, kad jis būtų 
pašalintas iš pareigų. Manoma 
Irako sukilėliams prieš jį 
suteikti karinį apmokymą bei 
ginklus ir įsteigti laikinąją 
provizorinę vyriausybę. 

pasisakymai, kaip skelbia 
vyriausybės nariai, žada tik tų 
reformų pabaigą, ne vykdymą. 

„Stačiokiškai kalbant, šios 
dienos balsavimas visiškai 
pakeičia ekonominių reformų 
kursą" pasakė Jelcino vyriau
sias ekonominių reformų 
patarėjas Jegoras Gaidaras. 
„Tai yra mirtis bet kokiai vil
čiai, kad bus rimtai bendradar
biaujama su išoriniu pasauliu, 
kad pagydytų mūsų ekonomi
ją". Ir dar toliau jis pasakojo 
žurnalistams, jog ,jei bus tai 
t ikra i vykdoma, kas buvo 
Kongreso nutarta, tai yra kelio 
pradžia finansinės sistemos 
sugriuvimui". 

Kompromisiniai pasitarimai 
Tačiau manoma, nežiūrint 

Gaidaro apokaliptinio pranaša
vimo, daugel galimybių dar 
lieka Jelcinui. Tarp jų — viena 
yra jo kompromisas su Kongre
su, kad tos reformos nebūtų 
tokios skausmingos rusams. 
Pranešama, jog Jelcinas daro 
žygius susitarti su Kongreso 
vadais. Šiuo metu Jelcinas dar 
yra kartu krašto prezidentas ir 
vyriausybės galva, kaip mi
nistras pirmininkas. Kaip toks, 
jis turi visa kontrolę savo ranko
je ekonominiais klausimais. 
Tačiau kursuoja žinios, jog 
Jelcinas nori turėti referen
dumą, kad visi gyventojai pasi
sakytų dėl jo vedamos politikos. 

Ministrų pasitarimai 
Taip pat pranešama iš Mask

vos, jog čia šeštadienį keturių 
buvusių sovietinių respublikų 
užsienio reikalų ministrai, ku
rie turi branduolinius ginklus, 
buvo susirinkę posėdžiui, kurio 
metu buvo aptariama Strate
ginio nusiginklavimo sutartis 
tarp Amerikos ir sovietinių 
respublikų. Tos keturios 
„branduolinės respublikos" yra 
Rusija, Ukraina, Kazachstanas 
ir Gudija. Anksčiau jos yra 
pareiškusios, jog laikysis to 
susitarimo. Ukraina ir Kazach
stanas tačiau reiškia daug 
abejonių, ar reiktų duoti visus 
branduolinius ginkus Rusijai, 
kad užtikrintų sau saugumą 
ateityje. Kazachstanas sakosi 
pasilaikysiąs tolimųjų dis
tancijų raketas savo krašte, o 
Ukraina sakosi norinti pati 
sunaikinti tuos baisiuosius 
ginklus dėl savo pačios sau
gumo. 

Šeštadienio pasitarime nebu
vo galima rasti priimtino spren
dimo. 

Specialiu pranešimu, žinių 
agentūros paskelbė, jog Pa
saulinio Banko prez. Lewis 
Preston pažadėjo paskolinti nuo 
12 iki 15 bilijonų dolerių 
buvusioms Sovietų respubli
koms iki 1995 metų. 

KALENDORIUS 

Balandžio 14 d.: Justinas, 
Liudvina, Tiburcijus, Valeri
jonas, Vaišvydė. Visvaldas. 

Balandžio 15 d.: Anastazija, 
Modestas, Vaidote. Vilnius, 
Gema. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:14. leidžiasi 7:29. 
Temperatūra dieną 58 1., 

naktį 41 1. 



DRAUGAS, antradienis, 1992 m. balandžio raėn. 14 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

K E L I A S l S V E I K A T Ą , 6515 So . Cali fornia Ave, , Chicago, 111. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

PENKI NEIŠVENGIAMI 
STROKO PRIŠAUKĖ JAI (3) 

Jau susipažinome su stroko 
prišaukėjais, kurių galima visai 
išvengti ar kuriuos galima bent 
susilpninti, būtent: aukštas 
kraujo spaudimas, širdies liga, 
į tampa, užsisėdėjimas, 
rūkymas, nutukimas, girta
vimas, kavos gėrimas, ėmimas 
piliulių nuo pastojimo, sūrus 
valgis ir per riebus kraujas. 

Dabar apžvelkime beveik 
neišvengiamus — prigimtus ar 
šeimoje turėtus stroko pri-
šaukėjus. Jų svarbiausi yra šeši: 
amžius, lytis, rasė, šeimoje 
buvęs ar esąs strokas ar praei
nantis smegenų arterijų spaz
mas (transient ischemic attack 
— TIA), paties žmogaus pergy
ventas strokas ar smegenų ar
terijų nepakankamumas, cukra
ligė, strokas, gautas po chirur-
giško gydymo: 

Susipažinkime su kiekvienu, 
kad ir sunkiai ar visai neiš
vengiamu stroko prišaukėju 
(risk factor), tada dar stropiau 
nusiteiksime su galimais iš
vengti stroko prišaukėjais 
tvarkytis. 

1. Amžius. — Galimybė gau
ti stroką didėja su amžiumi. Du 
trečdaliai daugau 65 metų su
laukę žmonės suserga stroku. 
Užtai mes, norėdami ilgai gy
venti, turime nuo mažens svei
kai užsilaikyti, o ne tuo susi
rūpinti tik jau gerokai pasenus 
ar jau stroką gavus. Tada bet 
koks tvarkymasis gali būti tik 
šaukštai po pietų. 

2. Lytis. — Vyrai dažniau 
suserga stroku, negu moterys. 
Žinom, kad moterys ilgiau gy
vena, negu vyrai, todėl daugiau 
65 metų sulaukusiųjų tarpe 
daugiausia yra moterų. Dar 
pilnai neišaiškinta, kodėl vyrai 
dažnai tampa stroko aukomis. 
Manoma, kad visuomeniniai 
reikalai — vyrų gyvenimo būdas 
amerikietiškoje visuomenėje 
skiriasi nuo moterų. 

3. Socialiniai faktoriai. — 
Dėl dar nenustatytų priežasčių 
stroko dažnumas įvairuoja 
pagal rasę. Manoma, kad aplin
ka ir saviti gyvenimo būdai turi 
įtakos. Amerikoje afrikietiški 
amerikiečiai dažniau už baltuo
sius turi aukštą kraujo spau
dimą ir dažniau gauna stroką. 
Apie amerikiečius, kilusius iš 
kitų kraštų, šiuo reikalu dar 
nesu vesti duomenys. 

4. Šeimos polinkis strokui. 
— Praeityje turėtas ar dabar 
šeimos narių turimas smegenų 
arterijų susirgimas (cerebro-
vascular disease) prisideda prie 
stroko atsiradimo. Tik nustok 
dejuoti, neimk skųstis, kad nesi 
niekuo kaltas dėl šeimyninio 
polinkio strokui. Turi imti prie
šingai elgtis: dejones šalin 
nustūmęs, imk dešimteriopai 
stropiau tvarkyti visus stroko 
prišaukėjus, kurių galima iš
vengti: valgyk tik sveikiausią 
maistą, darbuokis kaip bi-
tės-skruzdės ar pagaliau kaip 
tikras lietuvis, o ilsėkis tik nuo 
tamsos iki tamsos... Taip visi 
turime iš anksto būti guvūs, 
saugodamiesi stroko. 

5. Mūsų asmeninė patirtis. 
— Jei vieną tikrą stroką ar tik 
strokinį apsiblausimą (TIA) esi 
turėjęs praeityje, gali jo sulaukti 
ir ateityje. Todėl apsisaugojimas 
nuo stroko yra vienas svarbiau
sių lietuviškos sveikatos 
reikalų! 

6. Cukraligė — diabetas 
(Diabetes mellitus). — Ši liga 
didina tiek vyrui, tiek moteriai 
pavojų susirgti stroku. Stroką 
su cukralige riša tai. cukraligė 

pakenkia arterijoms. Gydymu 
galima sukontroliuoti 
cukraligę, bet tai jau nebe
apsaugo nuo stroko, nes cukrali
gė yra chroniška liga, tad sme
genų arterijų pažeidimas jau 
būna pažengęs. Todėl tikrin-
kimės kraują dėl diabeto anks
ti ir laiku pradėkim ankstyvą 
cukraligę tvarkyti maistu, dar
bu, vaikščiojimu bei vaistais. 

Nėra ko nusiminti 
nei vienam lietuviui! 

Čia suminėti negalimi 
pašalinti stroko prišaukėjai ne
būtinai bus lemiantys lietuvio 
sveikatai tada, kai mūsiškis bus 
išmintingas — tikras Vytautas 
ar Birutė! Ką reiškia tokiu 
būti? Tokiais yra mūsų tradi
ciniai, svetimųjų dulkių neap-
nešti, kad ir ne visi mokyti, bet 
visi ir visos išmintingi lietuviai 
ir lietuvės. Tik tokiais — 
tokiomis būdami mes būsime 
kertiniai akmenys Laisvos 
Tėvynės atsikūrimo pamatuose, 
o ne pūzdrai pabaliuose. 

Tik į darbą greičiau, tik mai-
roniškai pamilkime sveikatą 
karščiau, tik tiesinkime savo 
kreivakelius stropiau — ir į šalis 
nuo mūsų ims slinkti strokinė 
pabaisa. Tas mūsų gyvenimo 
linijos ištiesinimas ir bus mūsų 
pačių indėlis savo sveikatos 
fondan. 

Mediciniškas stroko 
išvengimas 

Aspirinas stroko išvengi
mui. — Šiandien medicina žino, 
kad aspirinas padeda stroko iš
vengti. Jis šalina kraujo polinkį 
krešėti. Toks krešėjimas sukelia 
du trečdalius visų stroku. 

Aišku, aspirinas neapsaugo 
kiekvieno žmogaus nuo stroko. 
Taip pat yra tiesa, kad nėra 
žinoma jokio vaisto, kuris ati
tolintų stroko gavimo galimybę. 
Nors aspirinas yra veiksmingas, 
geriau pasitarti su savo gydyto
ju pirm pradedant jį vartoti, nes 
yra tokių sveikatos stovių, kada 
ypač reikia būti atsargiam, 
visokius vaistus įvairiomis dozė
mis naudojant. Tie, kurie yra 
jautrūs aspirinui ar dėl kitų 
priežasčių negali jo naudoti, gali 
naudotis kitomis apsaugomo
siomis priemonėmis. Tarkis dėl 
jų su savu gydytoju. 

Operacija kaip stroko ap
sauga. — Endarterectomy tai 
tokia operacija, kai kakle esan
ti užsikimšusi karotine arterija 
(carotid artery) atveriama ir ten 
esąs krešulys ar kitoks priskre-
ti mas pašalinamas ir taip atsta
tomas kraujo tekėjimas į galvą. 
Operacija yra kiek pavojinga, 

nes ne visas priskretimas gali 
būti pašalintas ir jo dalelės gali 
atitrūkti ir krešulių pavidale 
patekti į smegenų arterijas. Dar 
reikia ilgiau tos operacijos 
pasekmes stebėti — kokiems pa
cientams ji gali būti naudinga 
ir kiek ta operacija ilgesniam 
laikui pagerins stroką gavusiojo 
sveikatą. 

Endarterektomijos operacija 
yra gerai išdirbta, bet vis dar 
yra mokytų gydytojų, manan
čių, kad šiame krašte per daug 
nereikalingų tokių operacijų 
padaroma. Tikras dalykas, kad 
ši operacija daugeliui padėjo. 
Žinoma, kaip ir visų sunkių 
operacijų reikalu, reikia 
sužinoti antro gydytojo 
nuomonę. 

Šitokį maistą, o ne kokią ten 
vitaminų piliulę rykime, jei norime 
sveikesni, guvesni ir ligoms atspa
resni būti. 

Šešeriopa apsauga 
nuo stroko 

1. Ištiesink aštuoneriopai 
kreivą gyvenimo kelią — 
sumažinsi stroko pavojų: a. 
sunormuok pakeltą kraujospū
dį; b. nevalgyk gyvulinių rie
balų ir cholesteroliu gausaus 
maisto; c. nerūkyk; d. nesi-
svaigink ir negerk kavos; e. 
reguliariai darbuokis — spor
tuok, mankštinkis; f. nenutuk; 
g. 30 metų sulaukusios moterys 
nenaudokite piliulių nuo pasto
jimo; h. nesijaudink dėl 
menkniekių. 

2. Gydytojo patarimus pildy
damas, sunormuok pakeltą 
kraujospūdį. 

3. Su gydytojo pagalba 
gydykis visas turimas negero
ves, ypač sklerozę, širdies ligas, 
cukraligę, podagrą. 

4. Gavęs praeinantį sme
genyse kraujo pritekėjimo su
trikimą — vienos kūno pusės su
glebimą, matymo sutrikimą, 
alpimą (TIA) nenurimki, bet 
visomis keturiomis ginkis nuo 
sklerozės, nors ir gerokai pa
vėluotai. 

5. Žinok, kur kreiptis, staiga 
gavus stroką; nedelsiant būk 
nugabentas nepavėluotam 
gydymui. 

6. Būdamas sveikatos 
atžvilgiu dideliame pavojuje, 
būk dieną-naktį pasirengęs grei
tai pagalbai. 

Visi lietuviai būkime guvūs 
apsaugoje nuo visų ligų, ypač 
nuo sklerozės, kuri yra 
pagrindinė priežastis stroko 
gavimui. Apsaugos gramas yra 
vertas daugiau negu centneris 
gydymosi. 

N e vien tabletėse sveikata! Užtai ne už visų pamilto vaisto griebkimės, bet 
pirmiausi? •V-i t r t r»1gtrti Tik 
taip mes grūdinsime sa..;svei/vi^4 o^..„^<» dieno... . ...,i, ue* i-.etuvo-
je, tiek čionai gulasi ir keliasi, tik apie piliules galvodami. Jų prekybininkai 
nereikalingai gausiai dabar pagamina, o neišmintingieji pernelyg gausiai 
jų sunaudoja. Vaistas naudingas tik būtinybės atveju. 

KAS DARYTINA 
PO STROKO? 

Klausimas: Didž. Gerb. Dak
tare, Jūsų visiems žinomas pasi
šventimas lietuvių sveikatos 
gerovei duoda ir man drąsos 
kreiptis į Jus. Reikalas toks. 
Mano geriausio draugo sūnus 
Lietuvoje, kuriam 51 metai 
amžiaus, serga. Gydytojai 
nepadeda. Simptomai: vienos 
rankos nuo riešo visai nevaldo. 
Viena koja pusiau paralyžuota. 
Kalba irgi paveikta. Čia 
pridedu dr. Urbos Kėdainiuose 
diagnozę. Labai norėčiau jam 
padėti, bet be Jūsų nieko ne
galiu. Taigi labai prašau pa
galbos: kaip jam gydytis? Ar 
galėtumėt pasiųsti vaistų? Aš 
tuoj pat, be delsimo atsilygin
čiau. Iš anksto dėkoju. Su 
pagarba. 

Atsakymas: Jau čia buvo pa
tarta kaip talkinti taip sune
galavusiam — stroką gavusiam 
ir nemirusiam. Todėl dabar 
trumpai. 

1. Tegul jis esti savo gydytojo 
žinioje. Ten labai geri gydytojai, 
bet kiekvienas strokas kiekvie
nam esti skirtingas savo 
intensyvumu. Nuo to priklauso 
gydymosi išdavos, o ne nuo 
gydytojo. Tegul su gydytojo 
žinia išsitiria kraujo cukrų, 
šlapimo rūgštį, cholesterolį, 
trigliceridus, HDL, LDL ir 
atsiunčia duomenis Tamstai, o 
Pats prisiusi čionai. 

2. Jam reikia gydytis visus 
turimus negerumus, ypač aukš
tą kraujo spaudimą (hiperten-
siją), cukraligę, podagrą, 
nutukimą, neveiklumą, 
nusiminimą... 

3. Gimnastikuotis, mankš
tintis, masažuotis, sportuoti, 
darbuotis — užsiimti nuolat su 
pertraukomis poilsiui; drung
name vandenyje plaukioti 
(statykitės pirtį, apšildytą 
baseiną visi susidėję mieste). 

4. Nuolatinė gera nuotaika — 
šypsnys yra gero gydymosi paly
dovas. Tokiems ligoniams yra 
būtina nenustoti vilties. 

5. Valgyti tik ovo-lacto vege
tarišką maistą. Alvudo dieta 
gali būti skaniausia, o ji yra pati 
sveikiausioji. 

6. Vaistai tik galų gale, o ne 
pirmiausia , kaip Tamsta 
prašai, kaip visi taip neteisingai 
elgiasi, a. Imti 200-mg cinko 
sulfato tabletę, pavalgius kas
dien, visą laiką. b. Imti po vieną 
dr. Adomavičiaus kapsulę kas 8 
valandas visą laiką. c. Imti po 
vieną 325-mg tabletę apvilkto 
(coated) aspirino pavalgius kas 
ant ra diena, ne kasdien, d. 
Kasdien imti po vieną 75-mg 
tabletę dipyridamole. Sėkmės. 
Vėl parašyk. 

PRAŠO NESAMŲ VAISTŲ 

Klausimas. Gerb. dr. Adoma
vičiau, Lietuvoje gyvenantis 
giminaitis prašo vaistų dėl šir
dies raumens stiprinimo. 
Nežinau kur kreiptis ir kur gau
ti recepą dėl tų vaistų. Prašau 
pagalbos, kad galėčiau nupirkti 
ir pasiųsti jam. Prašo ATF, Kar-
bokksilases. Panangin. Būsiu 
labai dėkingas už pagalbą ir 
patarimą. Su pagarba. 

Atsakymas. Labai geras esi, 
kad nori padėti giminėms Lie
tuvoje. Visi *urime taip elgtis, 
visomis jėgr nis jiems padėti, 
nes kitaip gali ten viskas ap
virsti kojomis aukštyn. Geriau 
būtų buvę, kad gydytojas būtų 
parašęs ligos pavadinimą. 
Vaistų tokiu čia nėra. Tegul 
stiprina širdies raumenį ten 
turimais vaitais, kaip digitalis 
— jo ten pilna. Jis pigus ir 
geriausias širdies raumens stip
rintojas. Žinoma, toks ligonis 
turi gerai maitintis, ypač 
vaisiais ir daržovėmis. Nusiųsk 
jam žaliukų ir sveiko maisto (ne 
kavos, ne dešros... o džiovintų 
vaisių). Nusipirk be recepto 
vitaminų mineralų mišinį 
(Therems-M. ar panašių duos 
vaistininkas) 120 tablečių, ir po 

vieną į dieną tegul jis naudoja. 
Tegul prisiunčia gydytojo 
nurodymą dėl jo stovio ir tamsta 
pranešk čia. Dėl visa ko pasiųs
tas Tamstai digitalio receptas, 
tegul šį vaistą gydytojai 
paduoda: tik jis gali nurodyti, 
kaip jį naudoti. 

ALVUDO PATARIMUS 
VYKDO TIK 70%, O 

CHOLESTEROLIS ŽYMIAI Į 
NUKRITO 

Klausimas. Gerb. Dr. 
Adomavičiau! Su didele nuo
staba seku Jūsų didelį darbą 
sveikatos reikalais ir labdarybe. 
Jūs esate vienas iš nedaugelio 
daktarų, kurie rūpinasi lietuvių 
sveikata ir labdara. Taigi linkiu 
Jums ir toliau, vis toliau eiti tuo * 
keliu. 

Norėčiau sužinoti apie mano 
problemą. Prieš 14 metų turėjau 
storosios žarnos vėžio operaciją. 
Kas metai pasitikrinu, ir viskas 
gerai. Taip pat turėjau klubo 
operaciją prieš metus. Ir čia 
viskas eina gerai. Maždaug 
prieš 15 metų turėjau choleste
rolio 300. Bet pradėjau sekti 
Jūsų patarimus „Drauge". Ir 
apie 70% juos pildau. Prieš 
metus turėjau cholesterolį 125. 
Galvoju kad netikslus. Dabar 
pasitikrinau ligoninėje — buvo 
186. Turiu aukštoką kraujo 
spaudimą, ypač sistolinį. 
Diastolinis nėra virš 90. Varto
ju vaistus Isoptin,SR, 24 mg. 

Bet mano problema yra iš 
ryto. Turiu burnoje daug 
skreplių ir tai tęsėsi jau daug 
metų. Ar tai yra sutvarkoma? 

P.S. Gerb. Daktare, mane 
prašo iš Lietuvos atsiųsti lite
ratūros apie sveikatą. Jeigu 
turite, prašau man atsiųskite. 
Dovanokite už sutrukdymą taip 
Jums brangaus laiko. 

Atsakymas. Lietuvoje yra 
daug geresnės populiarios medi
ciniškos literatūros negu mes 
čia kad turime, pvz. „Pagran
duko" pagrandukas. Jį leidžia 
Leidybinė uždaroji akcinė 
bendrovė „Moteris", 2600, 
Vilnius, Maironio 1. Galite 
nusiųsti ir šio skyriaus kopiją — 
per akis jam užteks ką pildyti, 
jei visus sveikatos nurodymus 
seks. 

Nieko nežinodamas daugiau 
apie Tamstos stovį, dėl skreplių 
tegaliu patarti tartis su savu 
gydytoju: pirmiausia reikia 
skreples ištirti laboratorijoje ir 
padaryti plaučių nuotrauką, 
esant gydytojo žinioje. Žinoma 
skrepliavimas sutvarkomas, jei 
tinkamai tvarkomasi. 

Iš kur gavai imamo vaisto 
Isoptin, 24 mg, kad visai nėra jo 
tokios dozės? Yra 240 mg 
tabletės (žalsvos spalvos). Tur 
būt jas ir imi. Tai didelė dozė. 
To vaisto nėra žinomas veiki
mas, nežinia kas bus toliau, o jis 
yra daugeliu atžvilgiu pavo
jingas. Todėl tarkis su gydyto
ju — prašyk paprastesnio: 
niekas nešaudo į žvirblį iš ar-
motos. Dėl ,,kiek pakelto" 
kraujospūdžio užteks numesti 
svorį , nevartoti druskos ir 
judėti. 

Nepasakei, koks yra gero ir 
blogo cholesterolio kiekis krau-
juje ir kaip laikosi trigliceridai. 
Juk laiko turi marias, tai kodėl 
nepildai Alvudo dietos visu 
100%? Ar lauki į kurpes van
dens?! Su laiku nebūk paikas! 

STIPENDIJOS 
ŽURNALISTIKAI 

Roosevelto universitetas Chi-
cagoje vasarai aukštesnių 
mokyklų mokytojams siūlo 
stipendijas studijuoti žurnalis
tiką. Pirmenybė — dėstantiems 
žurnalistiką. Stipendija — 500 
dol. ir nemokamos paskaitos, 
kurios normaliai kainuotų 
2,100 dol. Kursas prasidės bir
želio 22 d ir baigsis liepos 31d. 
Vieta — universiteto patalpos, 
430 So. Michigan Ave. 

Šiuo adresu siunčiami ir pra
šymai stipendijai gauti. 
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Reikia nuolat mąstyti apie 
savo silpnybes ir apie tai, kad 
jos būtų pasireiškusios esant 
kitokioms aplinkybėms, o jei 
nepasireiškia, tai kiek maža čia 
mūsų pačių nuopelno. 
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3*00 W. M St. T * . (70*) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd. 3 v p.p -7 v.v . antro". 12:30-3 v.p.p. 
trecd uždarytaa. ketvd. 1-3 v p p penktd 

ir seste 9 v r -12 v.p.p. 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tol. (1 -312)585-2602 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., an t r , penkt 12-3 v.p.p., ketv 2-7 v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. 
Tol. (708) 596-8101 
Vai pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 565-0348; 
Roz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tol. (1-312) 471-3300 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kadžio 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 

Namų (708) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kodzto, Chicago, III. 
Tol. (1-312) 9 2 * 2 6 7 0 

1185 Dundoo Ave., ' igln. III. 60120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hlll«, 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

IL 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th A v e . , Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
165 N . Michigan Ava. , Sutto 324 Ir 

5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL 
81 St. Ir Keen Ave., Juattce, IL 

Tol. (1-312) 565-2660 (veikia 24 va i ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR.FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tol. (706) 448-1777 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv: 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott b- Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Woot Ave., Orland Park 
708-349-6100 

10 W Martin. NaporvMe 
706-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakt.es metu tel 706-657-6383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Stroot 

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

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

PP 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1312) 565-7755 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Samarttan Medical Conter-

NapervUle Cempus 
1020 E. Ogden Ave., Sutto 310, 

NaporvMo IL 60563 
Tol. 1-706-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 586-3166 
Namu. (708) 381-3772 

"R. P r \ S ŽLIOBA 
) Y K s IR CHIRURGAS 

6745 Weet 63rd Stroot 
Vai pirm . antr ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

http://Nakt.es
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Kariuomenės atitraukimas 

KATES SU PELE 

Rusija, nors ir „persitvarkiusi 
ir sudemokratėjusi", tačiau 
Vakarų pasaulį „už nosies ve
džioja". Dar nuo Stalino laikų 
turi įsitikinimą (ir teisingą), kad 
„kapitalistinis pasaulis pats pa
duos virvę, ant kurios jis bus 
pakartas". Stalino jau seniai 
nėra, bet jo skelbtos mintys te
bėra. Nors imperija subyrėjo ir 
„persitvarkė", tačiau tebelaiko 
trijų ir pusės milijono armiją. O 
prie tos armijos maitinimo ir 
Vakarai yra prašomi prisidėti. 
Vakarų valstybes ir buvusius 
okupuotus kraštus su ta arini 
ja šantažuoja. Jelcinas, nors 
jį vadina demokratu ir taikos 
mylėtoju, vis tiek tebesivado-
vauja gorbačioviniais metodais. 
Paskutiniu metu Tatarstanui 
dviem trečdaliais balsų nubalsa
vus savo nepriklausomybės 
paskelbimą, Jelcinas prabilo 
gorbačioviniais žodžiais. Taip 
kaip Gorbačiovas Lietuvai gra
sino, kad tai yra „neteisėta ir ne 
pagal konstituciją!" Tatarsta-
nas, kaip ir Baltijos kraštai, 
buvo užimtas nesivadovaujant 
jokia teise ar konstitucija! 

O iš narvo išlįsti tai jau reikia 
konstitucijos. Baltijos kraštai 
buvo okupuoti be jokių derybų 
ir šimtatūkstantinės armijos 
užplūdo per dvi dienas. O tas 
okupa'.ines armijas išvesti jau 
reikia derybų ir mažiausiai 
penkerių metų. Tokiu tempu 
atsitraukimą vykdant, kaip da
bartiniu metu, tai gali ir visą 
šimtmetį užsitęsti. Bendrai, tas 
vadinamas „kariuomenės išve
dimas" tėra farsas ir tokiu jis 
turi būti laikomas. Tai tėra lyg 
žaidimas švininiais kareiviu
kais, kur jie kilnojami iš kvad
rato į kvadratą. Jeigu paskelbus 
vadinamą pulko išvedimą ir su
važiavus spaudos reporteriams 
teišvažiuoja tik 9 kariai, tai yra 
aukščiausio laipsnio šantažas, 
kurį tik rusai tesugeba sureži
suoti. Nereikia leistis būti užliū
liuojamiems. Anot Maskvos 
propagandos žodžių, visa tai 
tėra dėl butų stokos. O reikia 
prileisti, kad svarbiausioji prie
žastis—tai nenoras imperijos 
pakraščių išsižadėti. 

* * * 
Maskvoje tebėra daug tokių, 

kurie įsitikinę, jog dėl ekonomi
nių nepriteklių baltams pra
eis nepriklausomybės noras 
ir jie vėl patys Maskvos globos 
prašysis. O dabartiniu metu, 
kuomet kalbama apie „persi
tvarkymą", būtų labai nepatogu 
su armijomis įžygiuoti. Tad 
patogiau jų išvedimą kiek gali 
ma ilgiau uždelsti. Tad su Ru
sija jokių derybų dėl kariuo
menės išvedimo nėra jokios 
prasmės nė vesti. Derybose abi 
pusės turi duoti ir ką nors gauti. 
O svarstant kariuomenės iš
vedimą, jokių nuolaidų negali 
būti, tad tuo pačiu negalima nė 
derybomis vadinti. 

Kaip matome, tai tėra „katės 
žaidimas su pele". O reikia 
kiekviena proga reikalauti, kad 
okupacinė kariuomenė būtų ne
delsiant be jokių sąlygų išvesta. 
Maskva net pretenzijas reiškia, 
kad „okupacinis" žodis iš viso 
nebūtų naudojamas. Kaip 
sakant, „Teisybė akis svilina". 
O jeigu to žodžio nemėgsta, tai 
visur jis turi būti minimas. 
Jungtinėse Tautose ir tarptau
tinėse konferencijose, visur, kur 
tik įmanoma, prie Maskvos 
reikia okupantės etiketę pri
segti. Tegul pasaulis mato ją 
tokią, kokia ji yra! 

Dabar Lietuva jau pati už 
save kalba, tad visokiomis pro

gomis turėtų tą mintį kelti, kad 
ekonominė pagalba būtų sie
jama su kariuomenės išvedimu 
iš okupuotų kraštų. Be tarptau
tinio spaudimo sunku tikėtis 
greito kariuomenės išvedimo. 
Nereikia gyventi utopiniame 
pasaulyje ir įsivaizduoti Jelciną 
su balta toga, laurų vainiku ir 
lyra. Atsimintina, kad kiekvie
nas, kuris per partinę hie
rarchiją į Kremlių atėjo, tai ne 
tam, kad jo pamatus sugriautų. 
Ir ne tam, kad Rusijos imperiją 
išardytų. Jų „naujoji ekono
minė politika" iki šio laiko 
nieko naujo nedavė. Be to, 
reikia daugiau dėmesio kreipti 
į tai, ką kalba generolai. O jų 
kalbose galime išgirsti nera
minančią gaidą. Yra labai 
aišku, kad karininkai, turėdami 
geresnį gyvenimą užsieny, ne
nori sugrįžti į Rusiją. Bet kai 
jie Lietuvą okupavo, kalbėjo, 
kad „atnešė jie mums kultūrą". 
O dabar nenori į savo „kultūrą" 
grįžti. 

DR. RAZMOS VALDYBOS 
SUMANYMO VAISIAI 

Reportažas iš JAV LB įstaigos VVashingtone (1) 

ĮSPŪDŽIAI PO LIETUVIŲ 
FONDO SUVAŽIAVIMO 

E. RINGUS 

* * * 

Be to, reikėtų aiškiai išsi
aiškinti, kokią rolę Jelcinas vai
dina ir kiek galima juo pasi
tikėti. Rašančiojo supratimu, 
jeigu jis neveda dvigubo žai
dimo — tai aiškiai yra bejėgis, 
kuris bent karinių pajėgų ne
kontroliuoja. Jeigu jis pajėgas 
kontroliuoja, tai , prieš medaliu 
apdovanojant, reikėjo su juo 
rimtai išsiaiškinti. Bet atrodo, 
kad jis vieną kalba, o generolai 
kitką daro. Spaudoje jau buvo 

į rašyta apie majoro generolo 
Vladimir Lopatin pareiškimą. 
„Rusija nori turėti savo karines 
bazes Baltijos valstybėse strate
giniais sumetimais" . Apie 
kokius strateginius sumetimus 
jis čia kalba? Jeigu Maskva im
perialistinių polinkių neturi, tai 
prieš ką tie strateginiai planai? 
Nejaugi jie tebegyvena XVIII 
šimtmetyje ir bijo švedų ant
puolių? Arba kad prisikėlęs 
Algirdas prieš Maskvą neišjotų. 
Jeigu Maskva sujudo kaip šir
šių lizdas, kuomet St. Lozorai
tis Karaliaučių (Kaliningradą) 
paminėjo, tai ką tuomet Vaka
rai turėtų sakyti, kuomet Mask
va kalba apie strateginius 
prietilčius? Jeigu Lietuvos 
vyriausybė rado reikalo atsiri
boti nuo Lozoraičio (nors ne
reikalingai), tai Jelcinas turėtų 
atsiriboti nuo tokių generolų 
pareiškimų. 

Kad kažkas su Maskva yra 
netvarkoje, galime matyti iš 
paskutiniųjų jos ėjimų. „No-
vost" žinios kovo 21 d. pranešė, 
kad Rusijos Federacijos prez. B. 
Jelcinas pasirašė įsakymą, jog 
buvusios Sovietų Sąjungos sie
nų sargybiniai Baltijos vals
tybėse pervedami Rusijos juris-
dikcijon. O kovo 24 d. Lietuvos 
radijas pranešė, jog dar vienas 
incidentas įvyko su buvusios 
Sąjungos sienas saugančiomis 
pajėgomis. Ginkluoti sargy
biniai Klaipėdos uoste neleido 
Švedijos prekiniam laivui su
stoti. Reikalas yra labai aiškus, 
jeigu Rusijos Federacija perėmė 
savo žinion sienų sargybinius, 
tai ji yra už jų veiksmus atsa
kinga. Jau buvo rašyta, kad ne 
dėl butų stokos jie neišeina, bet 
tebesaugo buvusios „imperijos 
sienas". Jeigu „dėl butų stokos" 
neišeina, tai privalo kareivinių 
rajone sėdėti, o ne švaistytis po 
uostą ir stabdyti laivų judėjimą. 
Čia buvo apgalvotas parodymas, 
o „vis tik mes dar tebesame čia 
šeimininkai!" 

J .Ž . 

1989 m. pavasarį, Lietuvoje 
vykstant galutiniam išsilaisvi
nimui iš komunistinės vergijos 
po jau įvykusio steigiamojo 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio suvažiavimo, dr. A. Razmos 
vadovaujama JAV LB krašto 
valdyba ėmėsi svarbaus 
uždavinio. Ji pasamdė Michi-
gano valstijos kongresmano S. 
Levin įstaigoje dirbusią Astą 
Banionytę atstovauti Lietuvių 
Bendruomenės interesams Wa-
shingtone. Tas pareigas ji pra
dėjo 1989 m. gegužės mėn.. o tų 
pačių metų spalio mėn. oficialiai 
buvo įsteigta ir raštinė, pa
vadinta „JAV LB Krašto valdy
bos įstaiga Washingtone", ang
liškai „Public Affairs Office". 

Vieną popietę įsėdęs į požemi
nį traukinį, nuvažiavau į Virgi
nijos valstiją anapus Potomac 
upės ir, išlipęs Courthouse sto
tyje, čia pat Arlingtono prie
miestyje suradau Astos Banio
nytės vadovaujamą įstaigą, apie 
savo atvykimą ją iš anksto pa
informavęs. Antrame rūmų 
aukšte, kur daugiausiai įsikūrę 
advokatai, LB raštinė užima du 
nedidelius kambarius. Joje yra 
kompiuteris, faksas, telefonas ir 
kitos modernios komunikacijos 
priemonės. Sienoje matyti pats 
naujausias Lietuvos žemėlapis, 
JAV žemėlapis su įkaišiotais 
geltonos, žalios ir raudonos 
spalvos ženklais. Tai pažymėtos 
tos vietos, kur veikia LB apy
gardos (žalia), apylinkės 

(geltona) ir kur gyvena pavie
niai jos nariai (raudona). Matyti 
suklasifikuota daug iškarpų, ką 
amerikiečių įvairi spauda rašė 
ir rašo Lietuvos reikalu. Laik
raščių tarpe, deja, nesimatė 
dienraščio" „Draugo". Kai jo 
pasigedau, A. Banionytė 
paminėjo, kad naujasis jos vir
šininkas — JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybos pirmi
ninkas Alg. Gečys dar nesuspėjo 
užprenumeruoti. Reikia tikėti, 
kad jis netrukus tai padarys. 

Su jau nuo seniai neblogai 
pažįstama Asta man rūpėjo 
pasikalbėti apie jos darbą 
keliuose Lietuvai svarbiuose 
etapuose. Būtent apie tą etapą, 
kai įsipilietino Sąjūdis, apie 
1990 m. kovo 11 d. paskelbtą 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymą, po to vykusį Maskvos 
keršto laikotarpį su 1991 m. 
sausio 13 d. įvykusiomis žudy
nėmis Vilniuje, vėliau nepa
vykusį pučą prieš Gorbačiovą ir 
galop to išdavoje sekusį įvairių 
pasaulio šalių, jų tarpe ir JAV, 
nepriklausomybę atgavusios 
Lietuvos oficialų pripažinimą. 

A. Banionytė papasakojo, kad 
darbo etapai pasiskirstė gana 
logiškai. Pradžioje kontaktai 

vyko daugiausiai su Sąjūdžiu, 
nes Sąjūdis, panašiai kaip ir 
Lietuvių Bendruomenė, buvo 
visuomeninė-politinė organiza
cija. Banionytės žodžiais, „su 
Sąjūdžio atstovais visur barški-
nom duris, ar tai Amerikos val
džioj ar Kongrese, ieškodami 
plyšio pasakyti, kad Lietuva at
gimsta, kad ji tikrai egzistuoja, 
kad čia atvykę Lietuvos atsto
vai ir kad jie, nors ir neoficialūs, 
tikrai kalba Lietuvos žmonių 
vardu. Mūsų tikslas buvo visur 
ieškoti draugų ir paramos..." 

ZINGERIS PARUOŠIA 
KELIĄ LANDSBERGIUI 

Per tuos kelis 1989 metų 
vasaros ir rudens mėnesius 
reikalai gerai klojosi, nes JAV 
LB krašto valdybos pastan
gomis atskirais tarpsniais į Wa-
shingtoną atvyko septyni Sąjū
džio tarybos nariai ir čia dirbo 
kartu su LB įstaiga. Pirmasis 
atvykęs Sąjūdžio atstovas buvo 
Emanuelis Zingeris. Pasak As
tos, „iš tikrųjų jis ir buvo tas 
žmogus, kuris sugalvojo, kad 
turi čia atvažiuoti ir Vytautas 
Landsbergis. Jo siūlymas ir 
paskatino mus Landsbergį 
atsikviesti. Atvykęs Landsber
gis aplankė ne tik Washing-
toną. bet ir Chicagą, kuri 
laikoma svarbiausiu lietuvių 
miestu už Lietuvos ribų. Mūsų 
noras buvo, kad Landsbergis per 
trumpą laiką susipažintų su 
galimai didesniu į t ak ingų 
amerikiečių skaičiumi. Tada 
nebuvo jam lengva, nes Lands
bergis dar nebuvo žinomas, kiti 
jį maišė su Latvijos bei Estijos 
atstovais, nors kovą už išsilais
vinimą Lietuva stūmė žymiai 
ryškiau bei drąsiau, negu jos 
kaimynės..." 

A. Banionytei tai pasakojant, 
man prisiminė neseniai įvykęs 
susitikimas su JAV viceprezi
dentu D. Quayle prezidentūros 
įstaigų rūmuose, jam sugrįžus iš 
vizito Pabaltijo valstybėje. Ta
da Landsbergio pavardę 
Amerikos viceprezidentas jau 
kartojo mintinai, be užrašų 
pagalbos. 

Po Landsbergio sekė kiti lan
kytojai: Arvydas Juozaitis, Zig
mas Vaišvila, Kazimieras Uoka, 
Romualdas Ozolas, Vytautas 
Radžvilas. Prieš tai Vaišvila, 
kaip Lietuvos ekologų atstovas, 
gavęs ir JAV ir Kanados LB 
paramą, 1989 m. lapkričio mėn. 
dalyvavo Bulgarijoje įvykusiam 
Helsinkio proceso suvažiavime. 
Tuo tarpu VVashingtone Sąjū
džio atstovai buvo vedžiojami po 
įvairias valdžios įstaigas, prista
tomi Kongreso nariams. Čia 

gerokai talkininkavo tuome
tinis Lietuvių informacijos cen
tro Washingtono biuro vedėjas 
Viktoras Nakas ir LB Washing-
ton apyl. valdybos pirmininkė 
Audronė Pakštienė. 

JUOZAITIS SUŽAVĖJO 
DURBINĄ 

Lietuvoje artinosi rinkimai į 
Aukščiausiąją tarybą, kur 
nemažą dalį kandidatų išstatė 
Persitvarkymo Sąjūdis. Kaip 
pasakojo A. Banionytė, A. Juo
zaičio apsilankymas pas JAV 
Kongreso atstovą Durbiną ir ži
nia, kad Sąjūdis į AT išstato sa
vo kandidatus tiek sužavėjo 
Durbiną, jog jis pažadėjo daryti 
viską, kad JAV Kongrese spe
ciali delegacija a tvyktų į 
Lietuvą ir stebėtų 1990 m. va
sario mėn. ten vykusius rinki
mus. Tada Durbinas nuėjo pas 
JAV Atstovų rūmų pirmininką 
Foley ir iš jo išgavo lėšas 
apmokėti keturių kongresmanų 
kelionės į Lietuvą išlaidas. Tik 
toji delegacija, Sovietų Sąjungai 
darant didžiausius trukdymus, 
į Lietuvą nuvyko pavėluotai. 
Tačiau vis vien nuvyko. 

Taip priartėjo 1990 m. kovo 11 
d. A. Banionytės pasakojimu, 
„prisimenu, kiek tomis die
nomis buvo skambinimų tele
fonu, nes visi laukėm Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
ir tam ruošėmės. Buvo labai 
didelis aktyvumas, palaikėm 
ryšį su Sąjūdžio nariais Lietuvo
je, iš anksto gaudavom jų 
rezoliucijų projektus ir apie juos 
jau galėdavom painformuoti 
savo apylinkes. Tai buvo prisi
mintinas momentas Amerikos 
lietuvių istorijoje, nes daugely
je parapijų ir salių susirinkę lie
tuvia i laukė to svarbiojo 
momento kol bus priimta 
trečioji rezoliucija, skelbianti 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymą. Tą akimirką mūsų 
įstaiga nuolatinį ryšį palaikė 
bent su 15 Lietuvių Bend
ruomenės apylinkių. Kai paga
liau parlamentas priėmė tą re
zoliuciją, džiaugėsi Lietuva, 
džiaugėmės ir mes..." 

Kadangi telefonai LB rašti
nėje VVashingtone ir palyginti 
ramią savaitės dieną nenustojo 
skambėję, tad paprašiau Astą 
padaryti pertrauką, atsiliepti į 
vieną kitą skambinimą ir pas
kui papasakoti apie kitus įvykių 
Lietuvoje etapus ir jos vado
vaujamos įstaigos bei Wa-
shingtono galiūnų reakciją. 

VLRmjs . 
Žmogus negali pasauliui 

palikti didesnio palikimo, kaip 
gerai išauklėta šeima. 

Th. Scott 

Pagalba Lietuvai vos paju
dėjo. Turbūt ir ateityje judės lė
tai. Iš šešių naujai išrinktų 
tarybos narių tik vienas jaunos 
kartos atstovas. Fondo va
dovybė vis dar neranda reikalo 
atjauninti savo sąstatą. Ar 
tikrai nerandama kandidatų iš 
jaunesnės kartos, ar neieškoma? 
Jeigu taip, tai jau aukščiau
sias laikas priauginti savo 
pakaitalus. 

Per paskutinius metus Fondo 
kapitalas stipriai padidėjo, 
pasiekdamas 6 mil. ne tik dėl 
vadovybės aktyvumo, bet ir dėl 
fakto, kad per tuos metus Lietu
va atgavo nepriklausomybę, kas 
paskatino esamus narius padi
dinti savo indėlius ir įsijungė 
naujų narių. Kelias padėti 
Lietuvai tapo realus net ir 
buvusiems skeptikams. Maža 
to, aukotojai gavo progos padėti 
Lietuvai per įvairias organiza
cijas ir asmeniškai. Ir padėjo. 
Daug jų pasirinko Fondą, nes 
žinojo organizacijos tvar
kingumą ir reguliariai skel
biamą atskaitomybę spaudoje ir 
per suvažiavimus. Emigracijos 
ir narių dauguma suprato, kad 
surinktas kapitalas ir jo nuo
šimčiai bus naudojami išeivijos 
įvairiems reikalams. Taip ir 
buvo. Tačiau Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, išeivijoje atsi
rado nuomonių skirtumas, kaip 
skirstyti surinktą kapitalą. Iš 
kažkur atsirado naujas ter
minas „ n e d a l o m a s kapi 
t a l a s ' ' . Fondo vadovybė 
kažkodėl nenori sumažinti Fon
do kapitalo, vieni aiškindami, 
kad padėtis Lietuvoje dar 
neaiški, kiti, kad ERS įstatai 
varžo, kiti, kad pinigai rei
kalingi išlaikyti lietuviškumą. 
Norisi priminti Fondo vadovy
bei, kad mūsų kultūrinė veikla 
per ilgus metus gyvavo be Fon
do. Faktinai ji nebuvo silpnesnė 
negu dabar. Be Fondo išsilaikė 
visos lituanistinės mokyklos, 
opera, chorai, ansambliai. Fon
do įtaka į mūsų kultūrinę 
veiklą, kad ir svarbi, nėra 
pagrindinė. Tačiau Fondo pasy
vumas Lietuvos reikalams gali 
atsiliepti į aukotojų dosnumą. 
Nenustebčiau, jeigu įplaukos 
ateityje pradėtų mažėti, nes su 
Fondu pradės konkuruoti kitos 
organizacijos, kurios betar
piškai organizuos įvairią pa
galbą įvairioms institucijoms 
Lietuvoje, kas jau ir vyksta. 
Greitu laiku jos pralenks Fon
do išspaustą milijoną. 

Lietuvybę išeivijoje gali 
išlaikyti tik tėvai, įkvėpdami se
kančiai kartai meilę ir pasidi
džiavimą savo kilme, ska
tindami ją dalyvauti savose or
ganizacijose, skaityt i savą 

literatūrą, šokti ir dainuoti savo 
vienetuose, pagal galimybes nu
siųsti atostogauti į Lietuvą, o 
kartais net į mokyklas il
gesniam laikotarpiui. Daugelį 
savo projektų išlaikyti šiuome
tinei emigracijai neturėtų būt i 
sunku. Juk mūsų ekonominė 
padėtis daug geresnė negu buvo 
prieš 40 metų, kai panašios or
ganizacijos išsilaikė be Fondo 
paramos. 

Nežiūrint fakto, kad nemaža 
dalis Fondo narių informavo 
vadovybę apie reikalingumą 
gvildenti pagalbą Lietuvai ir 
apsispręsti dabar, šis opus ir 
Lietuvai svarbus klausimas 
bus svarstomas tik kitame 
suvažiavime 1993 metais. Jeigu 
mes skundžiamės pablogėjusia 
konjunktūra Amerikoje, tai ko
dėl nepažvelgti į mūsų tautiečių 
padėtį Lietuvoje? Kodėl laukti 
dar metus ar ilgiau, kai tenai 
mokyklos neturi mokyklinių 
priemonių, kai Sibiro trem
tiniai, grįžę į savo kraštą, 
negauna net minimalinės pa
ramos? Ar mes pamiršom, kad 
prieš 50 metų buvom panašioje 
padėtyje? Amerikoje surinkta 
pagalba mums tada buvo kaip 
tik svarbiausia. 

Suvažiavime priimta rezoliu
cija atsiklausti narių, kaip 
skirstyti kapitalą yra žingsnis * 
pirmyn, bet lėtas. Nėra reikalo 
laukti kitų metų. Anketos tur i 
būti išsiųstos be atidėliojimo, 
kad dabartinė vadovybė turėtų 
reikiamą įgaliojimą. Kažkieno 
sugalvota „nedalomo kapitalo" 
sąvoka jau pažeista. Vienas 
milijonas jau pervedamas Lietu
vai. Reiškia IRS įstatai iš
aiškinti. Nėra reikalo ilgiau 
delsti, bet ieškoti patiems Lietu
voje institucijų, laukiančių 
mūsų paramos, nepamirštant 
Sibiro tremtinių, grįžusių Lietu
von, ir tų, kurie vis dar iš
trėmime ir neturi galimybių 
grįžti namo. Tai būtų gražiau
sia dovana tremtiniams. Trem
tinių sąjunga laukia mūsų pa
galbos. Skirstymo komisijos at
sakymas, kad lėšos skiriamos 
tik tada, kai gaunamas prašy
mas, tremtinių atveju netinka. 
(Jie apie fondą gal nežino). 
Komisija pati turėtų pagalbą 
pasiūlyti labiausiai nukentėju
siems tautiečiams. 

AR STEIGTI „CASINO" 
CHICAGOJE? 

Chicagos meras Daley sudarė 
specialią komisiją nuspręsti, ar 
ver ta Chicagoje steigti 
..gembliavimo casino". Numaty
damas naujų pajamų, meras 
tam palankus. 

Daug lengviau nugalėti savo 
pirmą įgeidį, kaip patenkinti 
visus sekančius. 

B. Franklin 

Joks gausumo ragas negali 
išlieti tiek daug gėrybių, kaip 
laiminanti motinos ranka. 

A. Gruen 

SĄLYČIAI SU KOMUNISTAIS 
VYTAUTAS VOLERTAS 

16 
Nebuvau toks galingas, kaip tik prieš pusmetį buvo 

Tadas, mane išgelbėjęs. Tačiau per gimines ir per 
giminių pažįstamus pasiekiau žmones, kurie turėjo šiek 
tiek įtakos. įtaka štai kokia: visą stovyklos gyvenimą 
tuo metu dar tvarkė lietuviai, nors ten maišėsi lietu
vių ir vokiečių kaliniai. O Tadas buvo vokiečių žinioje. 
Man kiek pasistengus, jį paskyrė dirbti stovyklos 
virtuvėje. Be to, aš galėjau jam įteikti kiek maisto, 
kurio problema stovykloje kasdien aštrėjo. Nors čia 
buvo jau šioks toks laimėjimas, bet tai viskas! Tadas 
liko už spygliuotų vielų. Bet už pusmečio, balandžio 
20, jis išėjo laisvėn! Hitlerio gimtadienio proga Ges
tapas „amnestavo" eilę mažesnių nusikaltėlių, jų tarpe 
ir T. Bloznelį. Tačiau jis privalėjo kažkurioje vokiečių 
įstaigoje periodiškai — ar ne kas savaitę — registruotis. 

Kad atsikratytų šių varžtų, sugalvojo gudrų manev- < 
rą: pasisiūlė darbams į Vokietiją. Kažkuriame mieste 
ir kažkurioje įmonėje ėjo buhalterio pareigas. Kadangi 
į Vokietiją atvyko savanoriškai dar tuo laiku, kai 
vokiečiai triumfavo savo pergalėmis, ten gyveno lais
vai ir gana gerai. Gal po pusmečio jam pavyko įrodyti 
kažkokį susirgimą. Gavo atleidimą, geras rekomen
dacijas, grįžo į Lietuvą ir pradėjo vėl buhalteriu dirb

ti filmų bendrovėje. Dabar Tadas buvo laisvas pilie
tis, jam nereikėjo slapstytis kaip mano tardytojui 
Mikalauskui. Atrodė, kad komunizmą Bloznelis 
užmiršo. 

Bet visada atsiranda žmonių, kurie mielai primena 
kitų senas nuodėmes. 1944 metų pradžioje kažkas pa
spaudė ankstų rytą mano durų skambutį. Buvo trupu
tis po trijų. Šis sučirškimas mane lygiai taip nugąs
dino, kaip prieš ketverius metus NKVD žmonių at
silankymas, dar Tvirtovės alėjoje gyvenant. Nejaugi 
vėl? Pravėriau duris, o už jų stovėjo išbalęs Tadas. 

— Kas tau šiuo metu? 
Neatsakęs įėjo kambarin ir sudribo ant mano 

sujauktos viengungiškos lovos. 
— Kas įvyko, Tadai? 
— Prieš valandą turėjau svečių. 
— Prieš valandą? Antrą ryto? Kas jie? 
— Keisti. Iš miško. 
Supratau — tai bolševikiniai partizanai, tuo metu 

jau stipriai besireiškią. 
— Na? 
— Taigi kad na! Bolševikui dabar ne laikas namuo

se tupėti, paaiškino man tie svečiai. Davė kelias dienas 
pasiruošti ir prisijungti, — jis buvo išsigandęs, aš taip 
pat jaučiausi nejaukiai. 

— Ką darysi? 
— O ką daryti? 
— Neik! — sudraudžiau. 
— Tau lengva kalbėti. Tie žmonės juokų nekrečia. 

Pats matai, kad vokiečiams galas jau priartėjo. Jei 

dabar manęs, nepaklausiusio jų įspėjimo, nesudoros, 
po karo gabalėliais išnarstys, jei neprisijungsiu. 

Mūsų pokalbis baigėsi be jokių išvadų. Tačiau į 
mišką Tadas nepasitraukė. Jį buvau sutikęs mieste dar 
kelis kartus, nors nuoširdžiai jau nepasikalbėjome. 
Apie miško banditų vizitą nei aš, nei jis neužsiminėme. 
Supratau, kad jam yra naudingiau su manim nesima
tyti. Spėliojau — Tadas bus gavęs kokius nors 
uždavinius, besirišančius su bolševikų pogrindžiu. 

Ką turėjau daryti? Mano draugas įsijungė į kraš
tui ir tautai žalingą darbą. Bet tasai draugas buvo 
mane išgelbėjęs. Pranešti ten, kur reikia, A. Jurgele
vičiaus pavyzdį sekant? Tokį poelgį laikiau žeminančiu 
ir tylėjau. Be to, mačiau, kad karo pabaiga jau 
nuspręsta. 

Taigi — karo pabaiga buvo jau nuspręsta. Birželio 
mėnesio vidury Kaune kilo panika. Iš Rytų pabėgėliai. 
Ne vienas kaunietis krovėsi lagaminus, ne vienas jau 
buvo juos susikrovęs. Kiti gabeno į kaimus šeimas, kiti 
patys gabenosi net į Vokietįją... Vieną vakarą pas mane 
įbėgo Tadas. Labai skubėdamas užklausė tą patį, ką 
visi Kauno gyventojai klausinėjo viens kitą: 

— Bėgsi? 
— Nežinau. 
— Nebėk! Karo eigos atsitiktinumų niekas 

nežinome, bet kai aptils šūviai, už tave laiduoju! 
— Ką laiduoji? 
— Kad niekas nelies. Nebėk, nedaryk baisios 

klaidos! 
i (Bus daugiau) 
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Anksti rytą, dar neišaušus, 
Marija Magdalietė atėjo pas 
kapą, kuriame buvo palaidotas 
Viešpats Jėzus, ir pamatė, kad 
akmuo nuverstas nuo rūsio 
angos. Išsigandus ji nubėgo pas 
Petrą ir Joną, artimiausius Kris
taus apaštaluos, ir pranešė, kad 
,,paėmė Viešpatį iŠ kapo, ir mes 
nežinome, kur jį padėjo" (Jn. 20, 
2). Atbėgo Petras ir Jonas ir 
atrado, kad kapas tuščias. Jie 
liūdni sugrįžo namo, nes ,Jie 
dar nebuvo supratę Rašto, kad 
jis turėsiąs prisikelti iš numi
rusiųjų" (Jn. 20, 9). O Marija 
pasiliko arti kapo verkdama. Ji 
pasilenkė į kapo vidų ir pamatė 
du angelus. Ji nieko tada nebi
jojo, kai prabilo angelas, klaus
damas, ko ji verkia. Ji atsakė, 
kad kas nors paėmėjos Viešpa
tį ir nežino, kur jį padėjo. Atsi
gręžusi nuo kapo, ji pamatė ir 
patį Kristų, kurio iš karto 
neatpažino, manė, kad tai darži
ninkas. Kai Viešpats prabilo į ją 
sakydamas, „Marija!", ji sušuko 
..Raboni!" — Mokytojau! 

Mums sunku ir įsivaizduoti, 
koks Marijos Magdalietės buvo 
nustebimas ir džiaugsmas, kad 
Viešpats Jėzus yra gyvas. Tą 
pačią dieną vakare Viešpats 
apsireiškė ir apaštalams, durims 
esant užrakintoms. Jis jiems 
parodė rankas ir šoną. Jų tarpe 
nebuvo Tomo, kuris savo drau
gams netikėjo, kad jie iš tikrųjų 
matė Viešpatį gyvą. Jis pats 
norėjo patirti ir pamatyti Jo 
rankose ir Šone žaizdas ir netgi 
į jas įdėti savo pirštą. 

Po aštuonių dienų vėl apaš
talai buvo kambaryje, ir Tomas 
su jais. Jėzus apsireiškė kaip ir 
anksčiau vienuolikai apaštalų ir 
liepė Tomui apžiūrėti Jo rankas 
ir įdėti pirštą į šono žaizdą. 
Tomas sušuko: „Mano Viešpats 
ir mano Dievas!". Tada Kristus 

jam tarė: „ Tu įtikėjai, nes pama-
A. N A U J O K A S 

Kovo 20 kun. Jurgis Gailiušis. 
OFM, sulaukė 80 metų. Sukak
tuvininkas gimė 1912 meta is 
Umėnų ka ime , Troškūnų para
pijoje, sept intas šeimoje. Pa
k r i k š t y t a s S t epono v a r d u . 
Ba igęs T r o š k ū n ų p r a d ž i o s 
mokyklą, ilgesnį laiką dirbo 
t ė v ų ū k y j e . T i k v ė l i a u , 
pas imokęs privačiai , iš la ikė 
egzaminus Panevėžio gimnazi
joje j 5 klasę. J i s Panevėžyje 
nepasiliko, bet nuvyko į naujai 
at idarytą Kret ingos gimnaziją. 
1934 metais įstojo į pranciškonų 
vienuolyną, pradėjo naujokyną, 
gaudamas Jurgio vardą. Baigęs 
Kretingoje mokslą, tolimesnėm 
studijom išvyko į Italiją. 1939 
metais Alvernos kalno vienuo
lyne padarė amžinus įžadus, o 
1940 meta i s rugpjūčio 11 d iena 
vyskupas V. Borisevičius Kre
tingoje jį pašvent ino kun igu . 

Naujasis kun igas nebegalėjo 
vykti į užsienį t o l i m e s n ė m 
studijom, nes L i e tuva buvo 
komunizmo okupuo ta , už ta i 
studijas tęsė Kauno semina i i -
joje. K a u n e mokėsi nei lgai , nes 
viršininkai nusprendė vis t i ek 
išsiųsti jį į užsienį. S lap ta i s ir 
labai pavojingais kel iais j a m 
pavyko pas iek t i Ber lyną ir 
Miuncheną. Nors ka ra s s iau tė 
visu smarkumu , kun. Gail iušis 
studijavo Miunchene teologiją 
dvejus metus. 

Baigus studijas, v i rš ininkai 
norėjo, kad jis vėl grįžtų atgal 
į Kretingą. Lietuva buvo vokie 
čių užimta, i r j ie neleido grįžti 
namo. Ir vėl s lapta ir pavojin 
gaiš kel iais pavyko pasiekt i 
Kretingą. Gestapas ilgai ieškojo 
jo po visą Lietuvą. Teko slaps
tytis j am Nemunaičio miškuose. 
Vėliau viskas nutilo, ir t ada 
kun. Gail iušis buvo pask i r tas 
Kret ingos parapijos v ikaru ir 
mokyklose mokytojų. J is važi 
nėjo po parapijas su rekolekci 
jomis ir buvo pask i r tas net 
Pajūrio vienuolyno vi rš in inku. 

1944 metais ar tė jant komu 
nis tams prie Kret ingos , vėl 
reikėjo Lietuvą pal ikt i Per 

AUensteiną. Leipcigą jis lai
mingai pasiekė Bavariją ir apsi
gyveno visą k a r ą pranciškonų 
Fuesseno vienuolyne. Kai 1945 
metais Fuesseną pasiekė ameri
kiečiai, kun. Gailiušis buvo 
p a s k i r t a s Fuesseno l ietuvių 
stovyklos kapel ionu. Tačiau 
neilgai teko j a m ten gyventi, 
nes jo laukė k i t a kelionė ir ki t i 
darbai 

1947 metais j i s per Neapolį at
vyko į Amer iką ir čia tuojau 
buvo pask i r t a s pastoraciniams 
d a r b a m s . S u mis i jomis ir 
rekolekcijomis j is aplankė visas 
didžiąsias l ietuvių kolonijas, 
pasiekė Kanadą ir 1949 metais 
buvo pirmasis Winnipego lietu
vių kapelionas. Neilgai jam teko 
ten dirbti , n e s ta is pačiais 
m e t a i s j i s b u v o p a s k i r t a s 
Kennebunkpor to vienuolyno 
viršininku. Tose pareigose jis iš
buvo 16 metų, 20 metų pranciš
konu provincijolu, 8 metus gim
nazijos rek tor ium ir 19 metų 
provincijolo patarėju. 

Per tiek metų sukaktuvinin
kas atliko daug ir įvairių darbų. 
Tik pask i r tas viršininku Ken
nebunkporte. jis atidarė berniu
kams vasaros stovyklą kuri 
gyvavo 18 metų. Tuo pačiu 
laiku buvo pradėta suaugu
siems vasarv ie tė , kuri sėk
mingai veikia ir dabar. 

1953 meta is kun. Gailiušis 
įsteigė Toronte Pranciškonų vie
nuolyną ir Prisikėlimo parapiją. 
Tai buvo didžiausias ir sun
kiausias provincijolui žygis, nes 
jam reikėjo paruošti statybos 
planus ir už t raukt i pusės mili 
jono paskolą. 

1956 metais sukaktuvininkas 
įsteigė Kennebunkporte Šv. An
tano gimnaziją ir bendrabutį 
l ietuviams. Reikėjo paruošti 
mokytojus ir pastatyti moder
nius mokyklai pastatus. Čia 
reikia paminėti , kad visuomenė 
buvo labai palanki ir dosni, kad 
visi p a s t a t a i ir mokyk los 
išlaikymas buvo pastatyti ir 
išlaikomi be skolų. 

Pr ie mokyklos reikėjo erd

vios koplyčios. Buvo pakviestas 
architektas dr. A. Kulpavičius 
ir dailininkas V. Jonynas, kurie 
p a s t a t ė i r išpuošė puikią 
koplyčią. Ši koplyčia yra didelis 
papuošalas Kennebunkporto 
vienuolynui. Ją ir dabar kas 
metai aplanko tūkstančiai tu
ristų ir maldininkų. Gimnazija, 
deja, veikė tik 13 metų, išleis
dama 7 abiturientų laidas. 

Kiek vėliau provincijolas Gai
l i u š i s įsteigė Bridgevi l les , 
Rochesterio ir St. Petersburgo, 
Fla. , kanoniškus vienuolynus. 
Tuo pačiu laiku jam reikėjo 
išspręsti užkliuvusią Brooklyno 
K u l t ū r o s Židinio s ta tybą. 
Brooklyne pastatė Adomo Gal-
dio vardo meno galeriją, su
telkdamas joje lietuvių daili
n inkų darbus. 

Kun. J. Gailiušis išleido kele
tą knygų. Ypač vertinga mąsty
mų knyga „Serafiškuoju keliu". 
Lietuvių dailininkų albumą 
„Ar t Collection". Nereikėtų 
pamiršti jo Brooklyne įsteigtas 
pranciškonams kapines. 

B ū d a m a s i lgus metus 
provincijolu, jis dalyvavo net 
keturiose generalinėse Ordino 
kapitulose: Columbijoje, Asyžiu
je ir Madride. Iš ten aplankė 
visas Pietų Amerikoje lietuvių 
kolonijas, lietuvius Jeruzalėje, 
Liurdo, Fatimos šventoves, Atė
nus , Londoną ir Paryžių. 

Nežiūrint brandaus amžiaus, 
sukaktuvininkas tebėra judrus 
ir darbingas. Kennebunkporte 
dar eina įvairias pareigas ir 
t e b ė r a provincijos ta rybos 
narys. 

tei. Palaiminti, kurie tiki 
nematę!" (Jn. 20, 29). 

Mes esame tie palaimintieji, 
kurie nematę tikime Kristaus 
prisikėlimą iš numirusiųjų. 
Kristaus prisikėlimas yra suriš
tas su visos žmonįįos prisikėlimu 
į naują gyvenimą, į tą karalys
tę, apie kurią tiek daug kalbėjo 
Viešpats, kad ji nėra iš šio 
pasaulio. Jis atpirko ne tik mūsų 
sielą, bet taip pat ir mūsų kūną, 
kuris čia žemėje turės subyrėti į 
dulkes. Dievas yra visą laiką kū
rėjas, ir Kristaus darbai yra 
nauja kūryba, viską atnauji
nanti. Jeigu Kristus neprisikėlė, 
tai ir mes nebūsime prikelti, kaip 
šv. Povilas rašo Korintiečiams (1 
Kor. 15.14-18). Tada mes 
būtume šiame pasaulyje patys 
nelaimingiausi gyvūnai, o mes 
esame pašaukti į tą dievišką 
karalystę, kurią Viešpats įsteigė 
savo mirtimi ir prisikėlimu iš 
numirusiųjų. Taigi mes 
Švenčiame Velykas, minėdami 
Kristaus prisikėlimą ir mūsų 
prikėlimą amžinai laimei ir 
gyvenimui. 

,,Draugo" skaitytojams, 
,, Draugo" redakcijai, 
administracijai ir rėmėjams, 
ypačiai ,,Draugo" renginių 
komitetui ir visiems darbuo
tojams linkių Velykų džiaugsmo 
ir visokeriopos gyvojo Dievo 
Kristaus palaimos. 

Kun. V. Rimšel i s , MIC 
Provinciolas 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Collinsville, IL 
PAMINĖTAS ŠIMTMETIS 

Sunkaus darbo nebijančius, 
uždarbio ieškančius, pereito 
šimtmečio pabaigos l ietuvius 
emigrantus prisiviliojo Collins
ville anglių kasyklos ir East St. 
Louis skerdyklos. Abi industri
jos buvo pakankamai didelės 
ir... pavojingos, kad angl iškai 
nemokantiems naujakuriams 
negailėjo darbų, kurių vietiniai 
vengė. Taip i r kūrėsi šiuose 
v idur io I l l inois m i e s t u o s e 
lietuviai. 

Collinsville buvo kažkodėl la
biau pamėgta vietovė Lietuvos 
liuteronų, o East S t . Louis 
t raukė katalikus Pas tar ie j i 
1895 metais pasistatydino sau 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčią 
East St. Louis, o liuteronai — 

Jeruzalės bažnyčią Collinsville. 
Kuklūs t a i buvo pas ta t a i , kuk
l ių žmonių pas ta ty t i , iš dar 
kuklesniųjų uždarbių. Bet kaip 
akivaizdžiai jie perdavė ano 
meto lietuvio charakter į ! Pasi
sekimus išgyvenę j ie troško ne 
t i k padžiūgauti , bet už juos 
Dievui padėkoti. Varge a r nepa
sisekime reikėjo t i k pasiguosti, 
o kas nuoširdžiausiai išklausys, 
je i ne Dievas, kas tuojau paguos, 
j e i ne malda . Ir paguodai ir pa
dėkai t i nkamiaus i a i patarnau
j a Dievo namai . Taigi i r statė 
juos lietuviai. J e ruza lės bažny
čia maldininkams duris atidarė 
1903 metais . 

Beveik čia pat esantį šimtmetį 
atžymėti buvo n u t a r t a j a u prieš 
keletą metų, o t a m pradžią davė 
gerai pavykusi lietuviško meno, 
spaudos, Kalėdų eglutės ir Mė
tos Kikut ienės tapybos darbų 
parodėlė. Lankytojai suaukojo 
pradinę sumą ir ją reikėjo kuo 
prasmingiausiai sunaudoti . Pa
rodėlės iniciatorių ir pravedėjų 
r ū p e s č i u b u v o s u k u r t a 
draugijėlė, an t savo pečių pasi
ėmusi įgyvendinti kilusią mintį: 
Collinsville miesto istoriniame 
muziejuje gaut i kampelį lietu
viams. Muziejus yra įsikūręs 
miesto bibliotekos patalpose, 
taigi su muziejaus ir bibliotekos 
vadovybe ir ė m ė t a r t i s nuola
t inia i , , ka l ansv i l i šk ia i " Ro
bertas Gal inai t is ir Mėta Kiku-
tienė. Pr ie jų darbais ir idėjomis, 
pinigais ir eksponatais prisidėjo 
gana d a u g k i tų nuoširdžių lie
tuvių, senosios ir naujosios 
emigracijos atstovų. Dosniai 
prisidėjusiųjų są ra šas iška
bintas nepigiai kainavusioje pa
rodėlės spintoje. Donatorių spe
cialia intencija pavardės išrašy
tos an t bronzinių lentelių ir ka
bo spintos išorėje. 

Kovo 28 d. bibliotekos posė
džių salėje nuo 1 vai. iki 4 vai. 
buvo parodėlės lankymo laikas, 
kurio metu lankytojai buvo vai
š i n a m i s a l d u m y n a i s , kava , 
sumuštiniais i r punšu, rodomos 
Lietuvos vaizdų skaidrės, išsta
tyta lietuviškų drožinių ir spau
dos parodėlė, perduota lietuviš
ka muzika. Viskas buvo praves
ta be ypatingo išpūtimo, ramiai, 
bet su l ietuvišku vaišingumu ir 
nuoširdumu. Lankiusieji reiškė 
didelį susidomėjimą, išsakė 
padėką. 

Z i g m a s G r y b i n a s 

CLASSIFIED GUIDE 

PADĖKA 
Nuoširdžiai dėkoju širdies ligų 

gydytojui 

DR. RIMGAUDUI NEMICKUI 
ir jo štabui už profesinį gydymą mano 
sunkios ligos metu. Tik daktaro 
sumanumas ir ypatingos pastangos 
išgelbėjo mano gyvybę. Tegul Dievo 
palaima lydi Jus ir toliau Jūsų pro
fesiniame darbe. 

Giliai dėkinga 

Sofija Cibas 

REALESTATE HEAL ESTATE 

Įmanoma duot i nemylint, bet 
neįmanoma mylėti , neduodant. 

R. Braunstein 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

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

$$Mg] 
BELL-BACE REALTORS 

J . BACEVIČIUS 
6 5 2 9 S . K a d z t o A v a . , 

C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuo*a:da-pensininkams 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Irena Biinstrublene 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 S. Kadzis Ave. 
Tai. 436-7878 

Qntui)£ 21 
Oi. * * » 

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

Bu*. 312-585-6100, rev 312-778-3971 

MISCELLANEOUS 

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

To4.376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
jas mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208Vi West 95th Strat 
Tai . — (706) 424-8654 

(312) 561-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Atvažiavau I i Lietuvos metams 
ir norėčiau gauti bet kokį darbą. 
Skambinti Gražinai: 

312-471-0811 

FOR RENT 

MELROSE PARKE — išnuomojamas 
5 kamb. butas su garažu. Geras susi
siekimas. Arti mokykla. Neapšildytas. 
$400 mėn. Skambinti: 

Tai. 1-708-345-1798 6 vai. vak. 

Patrauklus, pasiturintis, aktyvus, i 
pensiją išėjęs Amerikos lietuvis. 
5"11" ūgio. 175 sv svorio, ieško pa
trauklios, ištikimos, patikimos, nerū
kančios, narkot ikų ir sva iga lų 
nevartojančios. moters bendram, malo
niam gyvenimui. Amžius nesvarbu 

Skambinti: 708-448-5385 

Pirksiu vartotą automobili 
gerame stovyje 

Skambinti: 312-737-2273 

MES DAŽOM NAMUS, 
Plaunam langus ir atliekam 

kitokius darbus. 
Apdrausti darbininkai 

Kalba lietuviškai 
Dienos metu skambinkite Henrikui: 

(312) 581-3525 
U.S. SJ^NOS BONOS 
THĘ GKF AT AMESiCAN iNVES'V.ENT 

„VARPAS" 
Gali jums padaryti šias paslaugas: 
* JAV pinigus persiųsti į Lietuvą. Adresatas 

gauna valiutą doleriais. 
* Persiunčiame į Lietuvą medžioklinius ir 

kariškus šautuvus. 
* Sutvarkome medžioklės reikalus Lietuvoje. 
* Padedame greit susisiekti su Lietuva fax'u 
(per 1 dieną) 

Kreiptis [ Antaną Jokubauską, 
tel. 213-662-3963 

VARPAS 
2437 Mlcheltorena St. 

Los Angeles, CA 90039 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS Zaklvfc 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuva įr visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAROO — siunčiame oro linija 

„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketg parinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 
Lietuvoje per 10 darbo d<-ių. 

M2S South 70th Avenua 223 Kahrarttu gatve 
NMtery HM, IMnota 00487 VNnlua. I latu 1 

(70*) 430-7272 Tatofonao 380-11S lt 770-302 

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

Vilnius—Chicago (į vieną pusę) $599.00 
(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

Chicago—Vllnius-Chlcago $872.00 
(ten ir atgal) 

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

GOLD WINGS TRAVEL 
5348 N. Mlhvaukaa 
Chicago, IL 80630 
Tai. 312-775-5700 
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MŪŠŲ KOLONIJOSE 
Hot Springs, AR 

V I E Š N A G Ė J E 

Yra Chicagoje toks vyresniųjų 
lietuvių centras Seklyčia. Ir kas 
jo nežino, garsas apie jį net už 
Atlanto yra nukeliavęs. Sekly
čioje gyvenimas verda kaip ka
tile ir ko t e n nebūna — paskai
tos, minėjimai, dainų popietės, 
kaukių „baliukai", madų paro
dos, susitikimai su rašytojais i r 
ta ip toliau. Ir tai vis to centro 
renginių vadovės Elenos Sirutie
nės išradingumas. J i net viso
kias iškylas rengia, o šį sykį 
sugalvojo i r tolimesnę ekskur
siją suorganizuoti, aplankyt i 
Hot Springs vietovę už 700 
mylių, kur ir nebe pirmos jau
nystės lietuviai įsikūrę gyvena. 

Pagal iau kas gi t a s H o t 
Springs? Ten nebuvus, nevisai 
aišku, ar t e n karšti pavasar ia i 
ar kokia ,,springsinė" su karš
tomis spyruoklėmis, o gal i r 
karštos versmės? Sugalvota — 
padaryta i r kovo 20 vakarą 
didžiulis autobusas sustojo pr ie 
Benedictine Manor pensionato, 
pačiame Hot Springs miesto 
vidury. Ir Chicagos lietuvių 
grupė su vadove Elena išlipo į 
slėnį tarp žaliuojančių kalnų su 
gydančiais karštais minerali
niais šaltiniais, kur net tarpu
savy kariaujančios k a d a i s e 
indėnų gentys padėdavo į šalį 
savo strėles ir paskelbė tą Val-
ley of Vapors slėnį neut ra l ia 
žeme. Savaime aišku pirmasis 
europietis Hernando DeSoto su 
savo vyrais įžengęs į tą slėnį 
prieš 450 metų matė kitokį 
vaizdą — iš kalno uolų t ryško 
nekontroliuojamas karš tas 143 
F laipsnių vanduo, o iš ga rų 
susidariusi tiršta migla kilo į 
viršų iki 600 pėdų. Dabar iš tų 
net 47 priskaitomų šaltinių t ik 
du yra palikti turistų apžiūrė
jimui, o likusiųjų šaltinių van
duo surenkamas į rezevuarus, 
atvėsinamas iki 100 F ir t e k a 
vamzdžiais į miesto centro vieš
bučius, į Buckstaff vonių namą, 
Hot Springs Health Spa ir į Levi 
Arthritis ligoninę. 

Grįžkime vėl prie turistų, jie 
vistik kitomis dienomis įsiti
kino, kad čia ne karštas pavasa
ris, o iš žemės trykštantis van
duo, kada jie, nusiplovę j a m e 
rankas, gėrė iš rieškučių tą 
tyrą, krištolinį , m i n e r a l a i s 
turtingą vandenį, taip reika
lingą sveikatos išlaikymui. Ry
tojaus dieną, t.y. šeštadienį, 
ekskursantai, lydimi LB apylin
kės pirm. Stepo Ingaunio, turėjo 
progos pamatyti gražius Hot 
Springs ežerus. Susipažinimo 
vakaras buvo S. Šmaižienės na
muose — radijo „Leiski t į 
Tėvynę" būstinėje. Viešėjome, 
bendravome, da inavome ir 
linksminomės. Buvo kalbų ir 
sveikinimų, kuriuos E. biru-
tienė palydėjo įteikimu voko su 
ekskursantų aukomis lietuviš
ka i radijo valandėle i , vei
kiančiai jau čia 15.5 metų. 
Nuoširdi padėka įvertinusiems 
lietuvišką veiklą*, su jų a u k a 
apmokėsime dviejų sekmadie
nių transliacijas. 

Sekmadienio rytą svečiai , 
išklausę „Leiskit į Tėvynę" 
radijo programą, visi atvyko į 
pamaldas Šv. Mykolo koplyčio
je, kur šv. Mišias atnašavo 
dabar č ia a t o s t o g a u j a n t i s 
prelatas D. Mozeris. 

Po pamaldų visi r inkomės į 
Benedictine Manor valgyklą 

PASIKEITIMAI RYTŲ 
E U R O P O J E 

St. Xavier universiteto Chica
goje, 103 W. 103 St., inaugu
racijos proga rengiama serija 
profesorių paskaitų apie pasi
keitimus Rytų Europoje. Bus 
nagrinėjamas Sovietų Sąjungos 
žlugimas, tų kraštų l i teratūra, 
tautinė sąmonė. Kalbės Dalia 
Katiliūtė-Boydstun, ambasados 
narys Viktoras Nakas. 

bendriems pietums. Papietavus 
turėjome re tą progą stebėti 
madų parodą, demonstruojamą 
atvažiavusių modeliuotojų, prie 
kurių prisidėjo ir pora vietinių. 
Romantiškos muzikos garsams 
sklindant, grakščiai žingsniavo 
modeliai t a i po vieną, t a i 
poromis . K e i t ė s i spa lvos , 
fasonai (gal sukirpimai? S.Š.), 
matėme laisvalaikio apsirengi
mus, sekmadienio išeiginius ir 
net vakar inius puošnius rūbus, 
įsitikinome, kad modelis nebū
tinai tur i bū t i l iekna kaip 
pušelė, gali būt i gražiai apvali, 
tik reikia sugebėt i skoningai 
apsirengti, savo figūrai t inka
mais rūbais. Kiekvieną mode
liuotoją lydėjo t a ik lūs E. Siru
tienės apibūdinimai, kuriuos į 
anglų kalbą t iksl iai vertė dr. 
Viktorija Kibur ienė , nes dalis 
publikos buvo amerikiečiai. Per
traukos metu viešnia sol. Aldo
na Pankienė padainavo pora 
dainų — A. Raudonikio, „Mano 
pasaulis" i r Maniuškos „Pava-

DRAUGAS, antradienis , 1992 m. balandžio mėn. 14 d. 

Vyresniųjų lietuvių iš Chicagos ekskursija demonstravo madas Hot Springs, AR. Iš kairės: A. 
Pankienė, E. Marcinkevičienė, E. Artmonienė, V. Dijokas, E. Sirutienė, L. Veliūnienė, E. Kantiene 
ir R. Sabaliūnienė. 

Nuotr. S. Šmaižienės 

sa r i s" , kurios buvo palydėtos 
s t ipr iais aplodismentais. 
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JAV LB Socialinių 

Lietui 
~ & Reikalų Tarybos Padalinys 

2711 W . 71 St., Chicago, IL 60629 

Tel. 312-476-0664 

„Lietuvos Vaikų Vinies" Motinos Dienos 
vajaus aukos 

1991-1992 
(Tęsinys) 

$25.00 Salomėja Jankauskas, Hot Springs Nat. Pk. AR; V. 
ir L. Jaselskis. Chicago, IL; Aldona Jesmantas, Riverside, IL; Ge-
nevieve Juodikis, Chicago, IL; Leonas and Ann Marie Juraitis, Or-
land Park, IL; Danguolė Jurgutis, Farmington Hills, Ml; Holy Cross 
Church K of L #136 Mohawk/Hudson, Schenectady, NY; J. H. Ka-
cilauskas. Lemont, IL; W. Kamantauskas, Norwood, MA; Julius Kar-
sas, Chicago, IL; Jonas ir Ina Kasis, Orland Park, IL; Jurgis ir Gene 
Kazlauskai, Stamford, CT; P. J. Kinderiai, Chicago, IL; Vilija & An-
dy Kirsonis, Topanga, CA; Lilija Kizlaitis, Oak Lawn, IL; Martin 
Klimkaitis. Uvonia. Ml; #78 Knights of Lithuania Council, Lavvrence, 
MA; D. Kojelytė, Villa Park, IL; Al Končius, Chicago, IL; Skirma Anna 
Kondratas. Springfield, VA; Raimundas ir Danutė Korzonai, Chi
cago, IL; Kazys Kreivėnas, Chicago, IL; Liudas Kriaučiūnas, Cicero, 
IL; Jonas Kučinskas, Miami Beach, FL; Mr. & Mrs. Anseimo Kudulis, 
St. Petersburg, FL; E. & R. Kulikauskas, La Paima, CA; Valeria Kun
drotas, Pigeon, Ml; Meilutė Kusak, Burr Ridge, IL Antanas Kveda
ras, Savannah, GA; Mr. & Mrs. J. Kwain, Palos Park, IL; Jonas La
banauskas, Michigan City, IN; Bronius Latoža. VVestmont. IL; 
Henrikas Laucius, Paterson, NJ; Izabelė ir Jonas Laučkai, 
Bethesda, MD; Elena Legeckis, Libertyville, IL; Viktoras Lesniaus-
kas, Chicago, IL; VVilliam Liauba, Chicago, IL; Kazys Lietuvninkas, 
Hickory Hills, IL; Kazys & Elena Majauskas, Chicago, IL; A. V. Mar-
chertas, Downers Grove, IL; R. Markus-Markevičius, VVoodhaven, 
NY; O. ir S. Martišauskai, Brockton, MA; Ona Mažionytė, Chicago, 
IL; Mrs. E. Mazolauskas. Lake VVorth, IL; Dr. & Mrs. Bronius Mic
kevičius, Mashpee, MA; Barbara Mikolaitis, Long Beach, CA; Bar
bara Mikolaitis, Long Beach, CA; J. & M. Mikonis, Richmond Hts., 
OH; Petras Mikšys, Leicester, MA; Janina ir Jonas Mikulionis, Ster-
ling Hts., Ml; Antanas Milaknis, Santa Monica, CA; Ona Miniatienė. 
St. Petersburg, FL; Vincas Misiūnas, Elizabeth, NJ; Vytautas Mu-
sonis, Oak Lawn, IL; B. & G. Narbutai, Vista, CA; Anthony Nockū-
nas, Kenosha, Wl; J. & D. Noreika, Beverly Shores, IN; Brigita No
vickis, San Francisco, Marijonas Ostrauskas, Chicago, IL; Tadas 
ir Gailutė Palioniai, Middleton, Wl; Bronius Paliulis, Boston, MA; 
Stefanija Pareigis. Berwyn, IL; Antanas ir Emilija Paužuoliai. Chi
cago, IL; Isidore Pozereckas,Woodhaven, NY; Vladas & Alfonsą 
Pažiūra, Agoura, CA; Mr. & Mrs. Charles Pechulis. Chelmsford, MA; 
Rūta Penkiūnienė, Burke, VA; Adeline Petraitis, Chicago, IL; Mr. 
& Mrs. Stasys Petravičius, Rancho Palos Verdes, CA; Jonas Pet
ronis, Los Angeles, CA; Vladas Plečkaitis, Richmond Hts., OH; 
Elena ir Kazimieras Pociai, Beverly Shores, IN; Stefa Radvilienė. 
Chicago, IL; Vincent Raslavičius, MD, Oak Lawn, IL; Jonas ir Aldona 
Raugaliai, VVaterbury, CT; Gražina Reškevičienė, Omaha, NE; Ma
ria Ridikas, Afton, NY; Joną* Ruskys, Nevvington, CT; Mr & Mrs. 
A. Sabalis, Rochester, NY; Julia Sakinskas, Chicago, IL; John 
Samaitis, Hot Springs Nat'l. Pk., AR; Jurgis Sapkus, Manhattan 
Beach, CA; R. A. Šatas, Sunny Hills, FL; Aldona Saudargas. Or-
mond Beach, FL; J. ir T. Sauliai, Vista, CA; Frances Scerba, Chi
cago, IL; R. Šetikas, Thornwood. NY; Vladas ir Raminta Sinkai, 
VVestern Springs, IL; David & Vida šlapelytė-Ellner, Anaheim, CA; 
Irena ir Antans Sprindžiai, Deltona, FL; Harriet Stankovvicz, Union 
Pier, Ml; John Statkus, Randolph, MA; Jonas Stelmokas, Lans-
downe, PA; Emilija Stirbienė, Santa Monica, CA; Jadvyga ir Petras 
Stravinskai, Chicago, IL; V. A. Sužiedėlis, Brockton ^A; Romual
das Svainauskas. Studio City, CA: Dana Sved, Chicago, IL; Stefani
ja Sviderskas, Akron, OH; Stasys and Milda Tamulionis, VVestern 
Springs, IL; Bronė P. Tarutis, Willowick, OH; I. Tijunėlienė. Buf-
falo Grove, IL; Stasys Tiškevičius, Chicago, IL; Algimantas Totilas, 
Omaha, NE; Alfonsas Tumas, Newbury Park, CA; Vacys Urbonas, 
St. Petersburg Beach, FL; Vanda Vaitkevičienė, Chicago, IL; John 
& Irena Valaitis, Burbank, IL; Jonas Vasys, Dedham, MA; Ona Venc-
kauskienė. Brockton, MA; R. K. Vidžiūnienė, Valencia. CA; Irene 
& Eugene Vilkas, Valencia, CA; Helen & Charles Vilnis, St. Peters
burg Beach, FL; Irene Vinclovas. Mayfield Village, OH; Mr & Mrs 
R. Viskanta. W. Lafayette. IN: Valeria ir Jonas Žadoikiai, Oak Lawn. 
IL; Dalia Žemaitytė, Euclid, OH; Janina Žitkuvienė, Chicago. IL. 

(Bus daugiau) 

„Lietuvos Vaikų Vilties" komitetas ir JAV LB Socialinių Reikalų 
Taryba nuoširdžiai dėkoja visiems už dosnias aukas 

Visos aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių. 

Modeliuotojai iš Chicagos 
buvo Elena Sirutienė, Emilija 
Kant iene, Liuda Veliūnienė, 
Elena Šniokaitė-Marcinkevičie-
nė, Aldona Pankienė ir Vytau
tas Dijokas, iš Hot Springs — 
Regina Sabaliūnienė ir Ema 
Artmonienė. Visi džiaugėmės 
s m a g i a i pra le is ta l i e t inga 
sekmadienio popiete ir esame 
dėkingi svečiams už paįvairi
nimą mūsų kasdieninio gyveni
mo. Tas lietus sugadino planuo
tą užvažiavimą į Hot Springs 
kalną, kuriame yra bokštas 

pastatytas 1983 metais , 216 
pėdų aukščio. P a k i l u s keltu
vu į patį viršų, a t s iver ia graži 
Hot Springs panorama , Ouchita 
kalnai ir s u p a n t y s apylinkę 
ežerai: Ouchi ta , Hami l ton ir 
Catherine, b e n d r a i vadinami 
Diamond Lakęs . 

Jei kada į p i e t ū s bevažiuo-
tumėt, neužmiršk i t aplankyti 
Hot Springs ir, užkopę į kalną 
aukščiausią, pažvelgt i į slėnį 
žemyn. T ik ra i nesigailėsi te. 
Laukiame atvažiuojančiųjų! 

S a l . Šmaiž iene 

r A.tA. 
BRONIUS BENDORAITIS 

Gyveno South Haven, Ml, anksčiau Chicagoje, Marąuette 
Parko apylinkėje. 

Mirė 1992 m. balandžio 11d., sulaukęs 83 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdę liko: žmofca Bronė, gyv. South Haven, Ml, duktė 

Izolda Klein, gyv. Frankfurt, IL, posūnis Ron Žiūraitis, gyv. 
Blue Jay, CA aštuoni anūkai, vienas proanūkas; brolis Petras 
Lietuvoje. 

Velionis buvo tėvas a.a. Ričardo. 
Kūnas pašarvotas antradienį, balandžio 14 d. nuo 4 iki 

9 v.v. ir trečiadienį, balandžio 15 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus 
Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, balandžio 16 d. Iš laido
jimo namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią. Po religinių apeigų 10:30 vai. ryto velionis 
bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse. 

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

Nuliūdę žmona, duktė, posūnis, brolis, a n ū k a i ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312476-2345. 

A.tA. 
ANASTAZIJAI BUKŠNIENEI 

mirus, gilaus skausmo pris lėgtus — s ū n a u s Vytenio 
šeimą, velionės seseris , mūsų draugi jos n a r e s , 
MARIJĄ MICKEVIČIENĘ ir ONĄ D A I N I E N E , 
brolius ir visus a r t imuosius guodžiame, l i ūdėdamos 
mūsų narės. 

Lietuvos Dukterų draugija 

LIETUVIAI, KURIE NORĖTŲ 
LIETUVOJE ESANTĮ 

savo turtą, vėl atgauti: 
* Sodybas 
* Ūkio žemę 
* Kaimus 
* Dvarus 

Namus mieste 
* Namus kur nors kitur 

prašomi kreiptis į Kazimierą Ramanauską 

VARPAS 
2437 Micheltorena St. 

Lot Angelas, CA 90039 
Tai. 213-662-3963 

A.tA. 
JONAS KALADAUSKAS-KAY 

Gyveno Miami Beach, FL, anksčiau Chicagoje, Marąuette 
Park apylinkėje. 

Mirė 1992 m. balandžio 3 d., 12:45 vai. p.p., sulaukęs 78 
m. amžiaus. 

Gimė Škotijoje. Amerikoje išgyveno 38 m. 
Nuliūdę liko: žmona Julija Senkus; sūnūs: Jonas, marti 

Danguolė, Pranas ir Antanas, marti Geraldine: trys anūkai: 
Ramunė, Darius ir Martin Kay; sesuo Mikasė Paruhenė ir 
kiti giminės. 

Velionis anksčiau yra buvęs vedėjas Amerikos Lietuvių 
klubo Miami Beach, FL. 

Kūnas buvo pašarvotas sekmadienį, balandžio 5 d. nuo 2 
iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyko pirmadienį, balandžio 6 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto buvo atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyko gedulingos 
šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis buvo nulydėtas 
į šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuliūdę žmona, sūnūs, anūkai ir sesuo. 

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

A.tA. 
NERUTEI NERIJAI GAIŽUTIENEI 
mūsų nare i mi rus , l iūdime, re ikšdamos užuojautą 
velionės vyrui JERONIMUI, dukroms - RAMUNEI 
ir jos vyrui , RŪTAI, LINAI, sūnu i SAULIUI ir velio
nės TĖVAMS. 

Lietuvos Dukterų draugija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4005-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marcpiette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD 

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

l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
102(11 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 60465 

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių n a m a i Chicago je ir pr iemiesčiuose. 
V i s u s la ido tuvių n a m u s gali te pasiekti 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, antradienis , 1992 m. balandžio m ė n . 14 d. 

x Kun . V i k t o r a s Rimšel i s . 
MIC, Marijonų vienuolijos pro
vincijolas, balandžio 13 d. iš
vyko j Argentiną t en dirbančių 
ir šiai provincijai priklausančių 
marijonų aplankyt i . Oficiali 
vizitacija t u r i bū t i da roma 
kasmet, be t dėl tolumo daroma 
rečiau. Vizitacijos metu apžiū
r imi at l ikt i darbai ir nustatomi 
planai ateičiai. Į savo pareigas 
j is grįš gegužės 19 d. 

x Švč . M. Mar i jos G i m i m o 
p a r a p i j o s bažnyčioje Mar
ąuette Parke gavėnios susi
kaupimo valandos yra pirma
dienį ir trečiadienį 6:30 vai. vak. 
J a s lietuviškai praveda kun. 
A n t a n a s Z a k a r a u s k a s . Visi 
kviečiami atsi lankyti ir pasi
ruošti Velykoms. 

x Vyresnių jų l ie tuvių cent
r e Seklyčioje balandžio 15 d., 
trečiadienį, numaty ta rodyti 
vaizdajuostė nukel iama į toli
mesnę datą ir bus skelbiama at
skirai. Šį trečiadienį Seklyčioje 
renginių nebu:. 

x M a r ą u e t t e P a r k o priva
čiai pasamdyta apsauga pradės 
savo darbą oficialiu susibūrimu 
trečiadienį, balandžio 15 d., 6:30 
v.v. priešakyje pastato 6923 S. 
Artesian. Marąuette Park Com-
muni ty Association pasamdė 
privačią, profesionalią ginkluo
tų apsaugo^prižiūrėtųjų firmą 
Loss Preventiohy Inc., kurios 
sargybiniai patruliuos kaimy
nystę t a rp Kedzie ir Bell ir tarp 
67-tos ir 75-tos. Šios apsaugos 
įsteigime bal. 15 vak. dalyvaus 
ir 15-to wardo a ldermanas Vir-
gil Jonės. 

x P a n e v ė ž i o k l u b a s Švč . 
T r e j y b ė s Panevėžyje bažnyčios 
atnaujinimui paaukojo 500 dol. 
kun . R. Pukenio, tos bažnyčios 
k lebono vardu, aukotojams 
laba i nuoširdžiai dėkojame, 
aukas priima kun. V. Rimšelis, 
MIC, 6336 S. Kilbourn Ave., 
Chicago, 111. 60629. 

x „Ote l io" o p e r o s vieninte
l i s s p e k t a k l i s įvyksta balan
džio 26 d., 3 vai. p.p. daly
vaujant 17-kai menininkų iš 
Lietuvos. Bi l ie ta i g a u n a m i 
Vaznelių prekyboje, 2501 W. 
71st St., Ch icago , IL 60629. 
Parduotuvė kasdien a t idaryta 
n u o 10 va i . r y t o iki 4 va i . po 
pietų, o t r e č i ad i en i a i s — visa i 
n e a t i d a r o m a . P r e k y b o s tele
f o n a s : 312-471-1424. Paskam
binus, galima sužinoti visas 
informacijas. Operos valdyba 
kviečia lietuvius iš visur su savo 
draugais amerikiečiais dalyvau
t i šiame spektaklyje. 

(sk) 

x T R A N S P A K s iunč i a su 
NUOLAIDA siuntinius į Lietu
vą ir pristato į namus. Minimu
mas $20. T r a n s p a k , 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel . 
312-436-7772. 

(sk) 

x P a d ė k i t e v a r g s t a n t i e m s 
Lie tuvoje : Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus , ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pris tatymu į namus — 
$100.00 „ Ž a i b a s " 9525 So. 
79th Ave., H i c k o r y Hills , DJ. 
«0457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

x T r a v e l C e n t r e , L td . greitai 
ir sąžiningai tvarko visas ato
stogų bei komercines keliones. 
Taip pat parduodame lėktuvo 
bilietus į Lietuvą. Skambinti ; 
T e r e s e i Lesn i ausk i ene i , te l . 
708-526-0773. 

(sk) 

x Š v . A n t a n o parapi jo je , 
Cicero, 111., Velykų t r id ienio 
pamaldos prasideda su Didžiojo 
ketvir tadienio pamaldomis 7 
vai. vakaro. Šios iški lmingos 
Mišios su ypa t ingomis t r a 
d i c i n ė m i s a p e i g o m i s b u s 
trikalbės: angliškai, l ietuviškai, 
i spaniškai . Didžiojo penk ta 
dienio Kryžiaus pagarb in imo 
apeigos lietuviškai b u s 5 vai . 
p.p. Didįjį šeštadienį Velykų vi
gilijos pamaldos 7 vai . vak. b u s 
a n g l i š k a i i r i s p a n i š k a i , o 
Velykų rytą 6:30 bus iškilmin
gos l i e tuv iškos P r i s i k ė l i m o 
Mišios. Kitos Mišios Velykų 
dieną bus įprastine sekmadienio 
tvarka . 

x A.a. R a i m u n d a s K u d u -
kis , PLB valdybos vicepirmi
n i n k a s , pe re i t ą š e š t a d i e n į , 
b a l a n d ž i o 11 d., v a k a r e , 
vykdamas motociklu į SČ.V'O 
bažnyčią, ne la iminga i žuvc. 
Apie laidotuves praneš vėliau. 
A.a. ve l ionis buvo v e i k l u s 
Clevelando lietuvių t a rpe , buvo 
taipgi užėmęs tarnyboje labai 
aukštą vietą. 

x P a b a l t i e č i ų s t u d i j ų s im
p o z i u m a s Š v . K s a v e r o 
u n i v e r s i t e t e balandžio 30 d. 
nuo 10:45 ligi 12:15, 3700 West 
103 Street. Atskiri kalbėtojai 
pakviesti t r ims Pabaltijo valsty
bėms. Apie Lietuvos problemas 
kalbės Viktoras Nakas . Sekcijos 
vadovė y r a Da l i a K a t i l i ū -
tė-Boydstum. Ši sekcija y r a 
dalis platesnės programos, skir
tos Rytų Europos problemoms. 

x L i e t u v o s v a l d ž i a , versli
ninkai , p ramonininkai ir ke l i 
profesoriai rengia vers l in inkų 
suvažiavimą birželio 16-21 d. 
Vilniuje. Labai l auk ia asmenų 
iš JAV-ių patyrusių įvairiose 
biznio srityse j iems t rumpa i 
pakalbėti apie savo darbą (gali 
būti ir anglų kalba). Nori išgirs
t i ap i e d r a u d i m ą , t e i s ę , 
reklamą, finansus ir panaš ius 
pa tarnavimus . 

x L a d a s T u l a b a „ T a i j u m s 
k a l b ė j a u " , mintys dvas in iams 
p a m o k y m a s į v a i r i o m s pro
gomis, ke tv i r tas tomas , išėjo iš 
spaudos. Šioje didelėje 406 
p u s l a p i ų knygoje d u o d a m i 
pamokslai ir pamokymai įvai
rioms šventėms ir įvykiams. Tai 
m e d ž i a g a p a s i r u o š t i p a 
mokslams, bet tai pa t labai geri 
d v a s i n i a i p a s i s k a i t y m a i . 
Gražiai išspausdinta „Draugo" 
spaustuvėje. 

x R i t a R a č k a u s k a i t ė ir A s 
t a Kaz lauska i t ė rengia Velykų 
sekmadienio šokius su žymiu 
orkestru ir moderniais šokiais 
Jaunimo centre balandžio 19 d. 
8 vai. vak. Į leidžiama vyresni 
kaip 16 metų ir visiems re ikės 
parodyti I.D. pažymėjimus. 

Jaunieji dainininkai, Lietuvių Operos svečiai, atvykę iš Lietuvos padėti dainuoti Verdi operos 
„Otelio" spektaklyje su Vytautu Viržoniu repeticijos metu mūsų Jaunimo centre. Aplink pianiną 
matyti šie Lietuvos konservatorijos ir Operos teatro jaunieji artistai: Vaidas Vyšniauskas, Giedrė 
Zaicaitė, Vytautas Juozapaitis, Liudas Norvaišas, Algirdas Drevinskas, Irena Brazauskienė, Linas 
Sprindys, Laimutė Lileikienė, Vida Valuckienė, Erika Navickaitė ir Mykolas Nehajus. 

Nuotr. Martyno Vidzbelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Ik i b a l a n d ž i o 15 d. s v a r 
b u s u s p ė t i u ž p i l d y t i I n c o m e 
t axes — užsuk i t e p a s ATLAN
TA I M P O R T E X P O R T ! K a i p 
ir anksčiau, A t l an ta l auk ia 
Jūsų siuntinių į Lietuvą. Siunti
n i u s g a l i m a a t s i ų s t i U P S . 
Ta ipogi , ne i l ga i t r u n k a n t , 
persiunčiami pinigai doleriais. 
Jūsų giminėms Lietuvoje. Čia 
už pigią kainą ga l ima nupi rk t i 
bil ietus giminaič iams iš Lietu
vos atskr is t i į Chicago: viene
r ius metus galiojantis bi l ietas 
tekainuoja 824 d o l e r i u s . AT
L A N T A I M P O R T E X P O R T , 
2719 West 71st Street , Chicago 
IL 60629. Tel . (312) 434-2121. 

(sK 

x Mais tas šv. Ve lykoms pri
statomas į namus L i e tuvo j e . 
55 SVARAI: dešros, sūris, alie

jus, kava, cukrus, vaisiai ir 
kt. - $85. 22 S V A R A I vien 
tik mėsos gaminių — $85; 11 
S V A R Ų deš rų , 6 d ė ž u t e s 
amerikietiškos kavos — $58. 
Prie visų siuntinių galima pri
dėt i a sp i r ino ir v i t a m i n ų . 
T r a n s p a k , 2638 W. 69 St., 
Chicago, IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

D I D I N G A S RELIGIN S 
K O N C E R T A S 

Švč. M. Marijos Gimimo par. 
bažnyčioje Marąuette Parke ba
landžio 12 d. buvo suruoštas 
religinės muzikos koncertas, į 
kurį prisir inko pilna bažnyčia 
žmonių. Ši parapi ja pajėgi 
Chicagoje, tu r i 50 asmenų chorą 
talentingus jo vadovus: diri
gentą Antaną Liną, vargoni
n inką Kazį Skaisgirį , o iš 
Lietuvos pr ieš keletą mėnesių 
atvykusį muz . Ričardą Šoką 
prie vargonų. Dar pasitelkė 
simfoninį orkestrą su 22 muzi
kantais bei iš Lietuvos atsikvie
tė vieną iš pirmaujančių solis
tų tenorą Virgilijų Noreiką. 

x J o n a s V i d ž i ū n a s , Valen-
cia, Cal., Dan Martinkus, Sun-
rise Beach, Fla. , Irene L. God-
dard, Arcadia, Cal., Jonas Laba
nauskas, St. Petersburg Beach, 
Fla., dr. Ju l i u s Simaitis, Forest 
Hills Garden, N.Y., Marija Ma-
cianskis, Chicago. 111., kiek
vienas davė po 20 dol. auką ir 
p ra tęsė p r e n u m e r a t ą viene
r iems metams. Dėkojame. 

x P r a t ę s ė p renumera tą , o 
už kalėdines korteles, kalendo
rių ats iuntė po 20 dol. aukų: V. 
Derenčius, P . Abromaitis, Zig
mas Brazis , J . Kanius, Vincent 
Gruzdys, E l e n a Mūrelis, V. G. 
Ankus , Jonas Urbonas, Evelyn 
Oželis, K. Cernis , G. Lamsatis, 
Mark Jurgut i s , E. Mikuckis, 
Izabelė Šaulys . Puodžiūnas. 
Dėkojame. 

x Tau t in ių Šokių šventės i r 
j o s b a n k e t o bi l ie ta i jau gau
n a m i Gifts International, J. N . 
Vaznelių prekyboje, 2501W. 71 
St., Chicago, IL 60629, t e l . 
312-471-1424 ir tair pat paštu iš 
Šventės rašt inės: Li thuanian 
Folk Dance Festival, 2713 W. 71 
St., Chicago, IL 60629, te l . 
312-436-0197. Čekiai rašomi 
anglišku šventės vardu ir, t i k 
juos gavus, bilietų užsakymai 
bus išpildyti. Šventės bilietai 
y ra po 10, 15 ir 20 dol. Suau
gusiųjų banketo bilietai po 35 
dol. 

(sk) 

Gali pasidžiaugti, kad čia pat 
parapijoje turi solistes sopraną 
Margari tą Momkienę , mez-
zosopraną Genovaitę Mažei
kienę ir bar i toną Vaclovą 
Momkų. Taigi buvo sutelkti 
pajėgūs programos atlikėjai. 

Svarbu, kad parapija turi ar
timai su lietuviais susigyvenusį, 
vipų oamiltą kleboną kun. Joną 
Kuzinską, kuris šį religinį kon
certą atidarė, pažymėdamas, 
kad religinė programa bus kaip 
ir malda. Ja pradedama Didžio
ji savaitė. Padėkojo koncerto 
rengėjams ir programos atlikė
jams, ypač rengimo komiteto 
pirm. V. Momkui. Apgailestavo, 
kad mirė choro pirmininkė 
Nerija Gaižutienė. Pažymėjo, 
kad dabar choro valdybą sudaro 
pirm. P. Kantas, sekr. K. Skais-
girys, ižd. V. Kazlauskas. 

Koncerto p r o g r a m a buvo 
rinktinė. Mišrus choras jaudi
nančiai giedojo Dambrausko 
„Maldą už tėvynę", o vėliau — 
dar kito lietuvio kompozitoriaus 
— Čiurlionio „Šventas". Pro
grama buvo sudaryta daugiau
sia i š t a r p t a u t i n i o garso 
kompozitorių darbų, atl iekant 
kūr in ius jų naudota lotynų 
kalba. 

Su pamaldžiu susikaupimu 
susirinkusieji sekė sklandžiai 
atl iekamus klasikinius reli
g inės muzikos k ū r i n i u s . 
Lietuvos solistas V. Noreika su 
mišriu choru giedojo Francko 
„Angeliškoji duona", mišrus 
choras stiprokai pasirodė su 
Mozarto „Glor ia" , sol. M. 
Momkienė su mišriu choru gie
dojo Rossinio apie užsidegusią, 
pakilusią širdį, sol. V. Noreika 
vėl su mišriu choru giedojo Bizet 
„Dievo Avinėlį"'. vyrų choras 
„Jesu dulcis". Sugiedoti net trys 
iš Dubois „Paskutinių Kristaus 
žodžių": — sklandžiai V. Mom-
kus atliko „Mano Dieve", M. 
Momkienė „O ;ūs visi", V. 
Noreika su V. Momkum ir 
mišriu choru „Tėve, atleisk". 

Tarp tų dar muz. R. Šokas atl i
ko vargonais Regerio „Toccata", 
sol. V. Noreika — Luzzi „Mari
ją",© G. Mažeikienė su mišriu 
choru — Rubinsteino „Angelų 
giesmę". Galingai skambėjo 
Haendelio „Aleliuja", a t l ie
kamas mišraus choro. 

Pabaigoje — mišrus choras 
drauge su visais dalyvavusiais 
koncerte sugiedojo himną „God 
bless America" (Berlino) i r 
Lietuvos himną. 

Savo pasigėrėjimą ir gilų 
dėkingumą publika išreiškė il
gais plojimais. Su šiuo koncertu 
parapija pasireiškė kaip pir
maujanti Chicagoje, o gal ir di
džiojoje išeivijos daly . Š i s 
maldingas muzikinis susikau
pimas parodė, ką gali pasiekt i 
nuoširdus ir žmones supran
tan t i s klebonas drauge su nuo
širdžiai bendradarbiaujančiais 
parapiečiais, su čia esančiais 
solistais ir tokiu stipriu choru, 
ypač kai yra gerų organizatorių. 

J u o z . P r . 
L IETUVIŲ S E N J O R Ų 

SUSIRINKIMAS 

Lietuvių Pensininkų sąjungos 
nar ių susirinkimas vyko kovo 
26 d. 1 v. po pietų Šaulių r inkti
nės salėje. Susirinkimą at idarė 
valdybos pirmininkas Stasys 
Vanagūnas , pasveikindamas 
visus susirinkusius ir palinkė
damas draugiškoje nuotaikoje 
praleisti popietę. I prezidiumą 
buvo pakviesti visi valdybos 
nariai . Naujais nariais į or
ganizaciją įstojo Vitas Bernadi-
šius, Ina Bernadišienė ir Mari
ja Radzevičienė. Amžinybėn 
iškeliavusieji VI. Bražionis, L. 
Dainauskienė , S. Lukas , I. 
Pušnerait ienė ir P. Žolynas 
buvo pagerbti minutės atsi
stojimu ir susikaupimu. 

Toliau buvo valdybos praneši
mai. Pirmas pranešimą padarė 
valdybos pirm. S. Vanagūnas . 
Savo pranešime jis pastebėjo, 
kad yra 198 nariai. Prieš keletą 

metų buvo a r t i 300 narių. Da
bar t a s s k a i č i u s g e r o k a i 
sumažėjo, nes nauji pensininkai 
nesiraso, o seniau įstoję po 
t rupu t į n y k s t a . P e r metus 
turė ta 4 susir inkimai, nario 
mokestis labai mažas — tik 3 
dol. metams. Taip pa t pirmi
ninkas ragino visus, kur ie tetu
ri t i k Medicare, tu rė t i kitą 
apdraudą, kur i , reikalui esant, 
padengtų tą 20% sąskaitų, ko 
nepadengia Medicare. Be to, 
priminė, kad sergantieji nariai 
kar tą per me tus gauna kortelę 
su 15 dol. dovanėle . Apie 
m i r u s i u o s i u s organizaci jos 
narius nutarimas buvo šiek tiek 
pakeistas: mirus kuriam nariui, 
iš kasos išmokama 25 dol. Vyrui 
mirus, išmokama žmonai, o 
žmonai mirus, išmokama vyrui. 
Nelikus vyro a r žmonos tie 25 
dol. išmokami tam, k a s tą as
menį laidoja. Visi su tuo sutiko. 

Sekretorius Antanas Zaura 
perskaitė pereito susirinkimo 
protokolą, kurį visi priėmė su 
pagyrimu. Kasos stovį pranešė 
iždin inkas J . Blažys, o jo 
pranešimą patvirtino Revizijos 
komisijos ak tas , kurį perskaitė 
Pr. Mačernis. 

Buvo n u m a t ę r inkt i naują 
valdybą, bet paprašyta senoji 
valdyba sut iko dar vienerius 
metus pasilikti savo pareigose. 
N u t a r t a k i t ą s u s i r i n k i m ą 
šaukti birželio mėnesį. 

Po visų pranešimų Algiman
t a s B a r n i š k i s pa l i nksmino 
visus, padainuodamas kelias 
dainas: Prie Baltijos, Koks pa
vasaris gražus, Plaukai žili, bet 
širdis jauna, Mažam kambarėlį 
ugnelę kur iu , Lietuva šalis 
maža, Tu nepyk, nepyk... 

Po gražios meninės programos 
visi susirinkusieji nariai ir 
svečiai buvo pavaišinti sumuš
tiniais, kava ir pyragaičiais. 
Visus maloniai aptarnavo E. 
Pake tur ienė , J. Skama, M. 
Žiurl ienė, S. Palekienė, S. 
Januškienė, M. Saduikienė, E. 
Kant ienė, J . Žilionienė, M. 
Barmienė, M. Strungienė, E. 
Paleliūnienė, P. Strumskienė ir 
E. Pajedienė. Jos turėjo su
tvarkyti s ta lus , publikai iš
vykus. Kavutę geriant, buvo 
pravestas dovanų laimėjimas, 
kurį atliko P . Padvaiskas su M. 
Strungienė. Po gražaus susi
rinkimo ir pasivaišinimo visi 
g e r a n u o t a i k a s k i r s t ė s i į 
namus. 

A. R e p š i e n ė 

V E L Y K I N I A I ŠOKIAI -
J A M A I K O S GARSAI 

Nejaugi j a u visai gre ta vaško 
virinimo dienos! Margučius puo
šime naujai inspiruotais raštais. 
Taip, Velykos artėja, o kar tu ir 
velykiniai šokiai, kur ie šiemet 
irgi kur ne kur inspiruoti, 
įsidėmėkit — velykiniai šokiai 
bus švieži, ypatingi! 

Norint paįvairinti jaunimo 
šokius, pakvietėm groti „Keith 
Eric & Waterhouse" reggae 
vienetą. (Čia ne mūsų meni
ninko Dukavičiaus koks viene
t a s , o v i s i š k a i s k i r t i n g a s 
dalykas). Šiame reggae vienete 
yra 8 nariai, jų tarpe šokėja ir 
būgnininkas, kuris muša „steel 

x S t a t o m i nauji kondomi-
n i u m a i L o c k p o r t , I L (15 min. 
n u o Lemonto) . Sus idomėję 
k r e i p k i t ė s į J ū r ą Ga l i -
nis-Kredys, Century 21 Prime 
Real Esta te , tel. 708-301-0880 
a r b a 815-838-2447. 

(sk) 
x Dr. J a n i n a J a k š e v i č i e n ė 

(IL) bei D a l i a i r Kęs tu t i s 
J e c i a i (TL) parėmė IX Taut inių 
Š o k i ų Šven tę atsiųsdami po 
250 dolerių, o Mr. & Mrs. A . 
K a r a l i ū n a s <TL) šventę parėmė 
200 dolerių suma. Šventės lėšų 
telkimo komisija nuoširdžiai 
dėkoja visiems už paramą. 

(sk) 

IS ARTI IR TOLI 
* 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Arizonos Lietuvių Bend

ruomenės naują valdybą, iš
r inktą ba landžio 5 dieną, 
sudaro: Stasys Narkus — pirmi
ninkas, Alfonsas Jakūbėnas — 
sekretorius, Aldona Klemka — 
iždininkė, Kazys ir J a n i n a 
Your8hiai — renginių vadovai, 
Landis Aden ir Anton i ja 
Petrulienė — politinių reikalų 
atstovai. 

— S t P e t e r s b u r g h o , FL, 
naujais na r i a i s į klubą įstojo: 
šimtininku Albertas Misiūnas, 
aktyviais n a r i a i s V l a d a s 
Jacynas, Gabriel le Landry , 
Irena Šilkaitienė, Mečys Šilkai-
tis, Dagmara Jurcienė ir Tadas 
Jurcys. 

— J o n a s J u r a š a s , žinomas 
režisierius, laimėjo 1991 m. 
teatro premiją, skiriamą kasmet 
šioje srityje. Įvertinimą atlieka 
JAV LB K u l t ū r o s t a rybos 
sudaryta komisija, o 1,000 dol. 
skiria Lietuvių fondas. 

drums". Vienetas y ra gerai ži
nomas Chicagos muzikantų ra
teliuose. Girdėsime nuotai
kingą, šilto klimato inspiruotą 
muziką. 

Sekant „Jamaikos garsų" 
temą, rengiamės pardavinėti 
tropiškus vaisinius gėrimus. 
Kartu su paprastu alubarėliu 
rengiamės plačiai aptarnau
siantį, visų norus išpildysiantį 
nealkohol inių ir t r op i škų 
gėrimų „tiki bar". 

Taigi, velykiniuose šokiuose 
laukia jus pralinksminti Ja
maikos garsa i . Šokiai bus 
sekmadienį, balandžio 19 d., 
Jaunimo centro didžiojoje salėje 
8 v.v. Gros „Keith Eric & Wa-
terhouse". Bus įleidžiami t iktai 
nuo 16 m. amžiaus ir vyresni su 
I.D. Visi norintys įeiti į šokius 
turi pristatyti savo I.D. su 
pažymėtu amžiumi. Be I. D. ne
bus į le idžiama. Iš a n k s t o 
pranešame šią taisyklę, nes la
bai griežtai laikysimės jos. 

A s t a K a z l a u s k a i t ė 
Chicagos Studentų atei t ininkų 

draugovės pirmininkė 

LIETUVIŲ M E D Ž I O T O J Ų 
IR ŽUVAUTOJŲ KLUBAS 

Praeityje klubas pagarsėjęs 
savo išskirtinais pokyliais su 
įvairios žvėrienos patiekalais 
karnavalo r eng in iuose bei 
šaudyklos l a u k u o s e vyks
tančiom gegužinėm ir Joninių 
nakties laužais — nėra dingęs. 

Klubas ne kartą savo aukomis 
yra parėmęs lietuviškas mo
kyklas bei įvairias organiza
cijas. Tad ir Lietuvai atgavus 
Nepriklausomybę, įteikė V. 
Landsbergiui 1000 dol. ir atei
tyje pasiryžęs pagal galimybes 
prisidėti savo aukomis. Klubas 
taip pat yra Jaunimo centro 
narys rėmėjas. 

Laikui bėgant pasikeitė ir jo 
veikla. Klubas apsiriboja tik žu-
vavimo išvykom bei fazanų me-
diokle ir klubo narių bei jų 
šeimų gegužine, kurioje yra pro
ga pabendrauti narių šeimom. 
Iš seno yra žinoma, kad lietuviai 
neapsieina be dainos, tad ir 
klubo nariai gegužinėse bei žu-
vavimo išvykoje neblogai su
dainuoja, ypač, kai dainas pra
veda Vabalaitis. 

Per ilgą klubo egzistavimo 
laikotarpį ne vienas jo narys 
paliko šį pasaulį. Už juos kovo 
mėn. buvo atlaikytos pamaldos 
Jėzuitų koplyčioje. 

Šiuo metu klubo valdybą 
sudaro pirm. V. Markevičius, 
vicepirm. K. Vabalaitis, sekret. 
J. Žemaitis, ižd. R. Grigaliūnas 
ir išvykų vadovas V. Šatas. 

Klubo n a r y s V y t a u t a s 

Muz. Dalia Skrinakaitė-Viskontienė iš Toronto su persirengusiu „Volungės" choru Drautro" 
konceru- balandžio 4 d. 

Nuotr. J . TamulaiČio 

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. 
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