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KGB agentų infiltracija 
išeivijoje 

Šnipinėjimo veikla prasidėjo po II 
Pasaulinio karo 

Vilnius. „Lietuvos aidas" 
savo vasario 15 dienos laidoje 
spausdina savo korespondento 
Algirdo Endriukaičio apžvalgą 
apie buvusių sovietinių agentų 
veiklą išeivijoje. 

KGB leido įvairių medžiagų 
rinkinius. Viename iš jų V. 
Karinauskas 1985 m. išspaus
dino straipsnį apie Lietuvos 
NKGB vykdomosios grupės is
toriją. 

Po Vokietijos kapituliacijos 
Lietuvoje sudaryta operatyvinė 
grupė Berlyne tapo SSSR 
NKGB PGU aparato dalimi. Iš 
pradžių ji domėjosi brigados 
generolais P. Kubiliūnu ir P. 
Plecahvifiumi, kad nustatytųjų 
gyvenamąją vietą. 1945 metų 
rugpjūčio mėnesį į Didžiosios 
Britanijos okupacinę zoną 
Vokietijoje buvo pasiųstas 
(Eidukaitis-Budrys, jis taip pat 
Viktoras Tomkus) agentas 
„Sedmoj" kaip pabėgėlis iš 
Lietuvos. P. Kubiliūno pagro
bimui vadovavo Berlyno 
operatyvinės grupės viršininkas 
papulkininkis A. Slavinas. 
Tiesiogiai tą darbą atliko du 
agentai ir t rys tarybiniai 
karininkai.Ta pati tarnyba 
suėmė VLIKo atstovą A. Valiu
kėną, o taip pat ir Vilių-Vėla-
vičių, M. Valeiką. 

„Sekre torė" 
1945 m. birželio mėnesį 

(materialinio intereso pagrindu) 
buvo užverbuotas žurnalistas 
Germanas Jakužaitis („La-
bora"), metų pabaigoje jis buvo 
perkeltas į amerikiečių zoną, 
ten dirbo VLIKo ELTOS redak
toriumi. „Labora" dirbo iki pat 
mirties 1960 metais, o informa
ciją teikė per ryšininkus ir 
slapyvietes. Vertingą informa
ciją perduodavo susitikdamas su 
operatyviniais darbuotojais 
Vakarų Berlyne. 

1945 metų gale operatyvinė 
grupė amerikiečių sektoriuje 
surado buvusią Lietuvos URM 
darbuotoją, gimusią 1894 m., 
kilusią iš neturtingos šeimos. Ji 
pažinojo daug prieškarinių 
veikėjų, mokėjo vokiečių, anglų, 
rusų kalbas. Jai davė slapyvardį 
„Lanj", o dukrai — „Marija" 
,*,Lanj" ėmė dirbti VLIKo pre
zidiumo pirmininko M. Krupa
vičiaus technine sekretore, 
tvarkė korespondencijas, spaus
dinimo dokumentus, rašė posė
džių ir pasitarimų protokolus. Šį 
darbą ji dirbo iki 1960 metų, kol 
VLIK'as persikėlė į JAV. Žinias 
ji perduodavo per „Mariją", kuri 
be įtarimo lankydavo motiną, 
nors ir ji pati kartais vykdavo 
į Vakarų Berlyną, kuriame 
susitikdavo su operatyviniu 
darbuotoju. 

Raštikio užverbuoti 
nepavyko 

Generolo S. Raštikio užverbuoti 
nepavyko. S. Baublys, gimęs 
1904 m. („Donbasov"), buvęs 
kriminalinės policijos darbuoto
jas, užverbuotas 1940 metais. 
1941 metais jis buvo pasiųstas 
į LAFą, po karo jis perdavė daug 
informacijos, išdavė ginklų san
dėlius. 1946 kovo mėn. jį 
pervedė į Berlyną, kur buvo 
Lietuvių pabėgėlių stovyklos. 
J i s išduodavo lietuvių 
emigrantų ryšių su Lietuva 

• kanalus , sukompromitavo 
lagerio komendantą Meliauską 
bei Stibrį, išvogė daug 

medžiagos. Šis agentas 1950 m. 
buvo grąžintas į Lietuvą. 
Agentas „Tuvimas" — Juozas 

Mikuckis buvo užverbuotas 
1940 m. kalėjime. Dar kalėjime 
jis ėmė šnipinėti. 1945 metais 
žvalgybinis ryšys su juo vėl 
buvo atkurtas. Nuo 1949 iki 
1969 metų jis gyveno JAV ir 

perduodavo informaciją apie 
lietuvių išeiviją. 

„Dipukas" 
Agentą „Slavą", Lietuvos 

rusą, gimusį 1910 metais, už
verbavo 1940 metais Lietuvos 
NKVD; jis dirbo Vakarų Vokie
tijoje iki 1953 metų, kol buvo 
suimtas agentas „Raida". 
Informaciją teikė ir agentas 
„Brolis", kuris buvo užver
buotas 1940 metais ir Vokie
tijoje turėjo komiso parduotuvę. 

Agentas „Dipukas", gimęs 
1914 metais ir turėjęs aukštąjį 
komercinį išsilavinimą, mokėjęs 
vokiečių, anglų, lenkų, rusų 
kalbas gyveno Lenkijoje, čia 
sukūrė legendinę lietuvių 
tautinę grupę, per kurią turėjo 
eiti ryšių kanalai iš Vakarų. 
„Dipukas" užverbavo Lenkijos 
saugumo agentę „Volčak", ku
rią tarybinė žvalgyba paruošė 
nelegaliam išvykimui į Švediją. 
„Volčakas" vokiečių laikais 
buvo Trakų kriminalinės polici
jos viršininko pavaduotojas. 
„Volčakas" nuvežė medžiagą į 
Stokholmą Jurkūnui-Šeiniui, 
kuris buvo vertinamas kaip 
nacionalistų ideologas. 

1951 metais iš Lenkijos į 
Vokietiją buvo pasiųstas 1920 
metais gimęs lietuvis gydytojas 
„Volkuš". 1952-1953 metais 
agentas „Groznyj" pasirodė esąs 
išdavikas — pardavė kitą 
agentą. 

Naujas agentų siuntimas 
1950 metais, prasidėjus 

vokiečių repatriacijai iš 
Lietuvos ir Rytprūsių, buvo 
pradėtas naujas agentų siun
timas į VFR. Agentė „Vesna", 
vokietė, gimusi 1927 m. 
Karaliaučiuje, buvo pasiųsta į 
VDR , o iš ten perėjo į VFR. Čia 
ji užmezgė ryšius su VLIKu, 
susipažino su amerikiečių žval
gu Pranu Zunda, kuris ją 
užverbavo vardu „Paulina". 
1957 m. ją pasiuntė į Lietuvą, 
kur ji turėjo susitikti su Kaune 
gyvenančiu gydytoju S. Lietuvo
je „Paulina" „užverbavo KGB 
agentą „Valstietį", kuris buvo 
vieno VLIKo vadovų giminaitis. 

Per agentą R. Otingą 
(„Balandis") 1961 metais buvo 
paskelbta, kad Vaclovas Sid
zikauskas buvo saugumo agen
tas „Inteligento" slapyvardžiu. 
Dezinformacijos ir kompro
mituojančios medžiagos apie 
asmenis skelbimas buvo vienas 
iš saugumo darbų. 

Atvyko su grasinimais 
Mažosios Lietuvos Tarybos 

pirmininko Simonaičio žmona, 
dvi dukros ir sūnus gyveno 
Lietuvoje. I užsienį pas Simo
naitį 1954 metais du kartus 
vyko agentas su grasinimais. 
Tokį pat spaudimą agentas darė 
ir Jakš-Tyriui, Šidiškiui. 

Pirmasis skyrius siuntė į JAV 
medžiagą apie prof. S. Žake
vičiaus veiklą vokiečių okupa
cijos metu, apie kapelioną Z. 
Ignatavičių — į Italiją, į JAV — 
apie vyskupą V. Brizgį. 

Afganistane nauja valdžia 
Areštuotas dar Sovietų paskirtasis 

prezidentas 

Kryžiaus žygis aplink pasaulį. 
Pastorius Arthur Blessitt iš Floridos valstijos jau antrą kartą vyksta aplinks pasaulį... su kryžiumi. 
Iš Didžiosios Britanijos j is su žmona Denissa atplaukė į Estiją, o iš ten atėjo į Latviją ir iš jos 
į Lietuvą. Nakvojo prie legendinio Kryžių kalno, apie kurį jau žinojo Amerikoje. Čia jis pasakė, 
jog tokio nepaprasto grožio, kai jaunatis žeria sidabrą ant kryžių miško, jis nėra matęs. Čia jis 
neša kryžių Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje, šalia Parlamento rūmų. 

Tomo Srėbaliaus nuotrauka 

VLIKo baigiamasis suvažiavimas 
Lietuvoje 

vadovais arkivysk. A. Bačkiu, 
vysk. Tunaičiu bei prel. Vasi
liausku, o taip pat su politinių 

Washingtonas. Balandžio 18 
d — VLIKo žinių biuletenis 
skelbia, jog Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo komi te tas i r 
Tautos Fondas jau yra išmokėję 
187,000.00 dolerių sumą parem
ti Lietuvos diplomatinių tar
nybų, demokratinius, informa
cinius, ir tautiniai kultūrinius 
įsipareigojimus. Parama buvo 
suteikta Washingtono, New 
Yorko bei NATO diplomatinėm 
tarnybom ir taip pat Argentinos 
informaciniam centrui. 

Šiuo metu vyksta diskusija 
apie paramą Vilniaus universi
tetui — tarptautinių-politinių 
mokslų institutui ar katedrai. 

Simbolinis VLIKo seimas 
Vilniuje 

Simbolinis VLIKo uždarymo 
seimas įvyks Vilniuje 1992 m. 
gegužės 30-31 d. Seimas yra 
globojamas Lietuvos vyriausy
bės. Vytautas Jokūbaitis ką tik 
grįžo iš Lietuvos, kur turėjo 
pasimatymą su Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininku 
V. Landsbergiu, ministru pirmi
ninku G. Vagnorium, vyriau
sybės sekretorium K. Čilinsku, 
vyriausybės bei parlamento 
nariais ir Katalikų Bažnyčios 

1959 m. kaip t u r i s t a s į 
Lietuvą buvo atvykęs „Pisatel", 
kuris kartu su „Energičnyj" 
išleido knygą „Lietuva šian
dien", o 1960 metais išleido 
knygą .,150 dienų Lietuvoje", 
kurioje atskleidė „nacionalistų" 
šmeižtus. 

Demaskuojančios k r y g o s 
Chicagoje buvo nužiūrėtas 

emigrantas ,.Iskatel", dirbęs 
„Naujienose". Agentas „Laury
nas" susitiko su juo, įtikino jį, 
gavo naudingos informacijos 
apie lietuviškas organizacijas. 
Jis perėjo dirbti į „Vilnį", 1963 
m. grįžo į Lietuvą, išleido knygą 
„Vaduotojai iš a r t i " (A. 
Morkus). 

Per agentą „Markovą" buvo 
perduota daug medžiagos JAV 
leidiniui „The Jewish Magazin" 
apie žydų naikinimą Lietuvoje. 
Demaskuojančios knygos buvo 
siunčiamos užsienin. 

Iki 1951 metų pirmojo sky
riaus darbuotojai buvo aktyvūs 
pogrindžio likvidavimo agentū
rinėmis operatyvinėmis priemo
nėmis dalyviai. 

organizacijų ir visuomenės ats
tovais. Seimo programa bus 
paskelbta šiomis dienomis. 

Didelė Amerikos lietuvių 
grupė (apie 110 asmenų) vyksta 
į seimą ir ta pačia proga 
aplankys Lietuvą. Pirmoji 
grupė išvyksta gegužės 25 d. 

Vliko istorija 
VLIKo valdyba įpareigojo dr. 

Algirdą Budreckį parašyti ' 
VLIKo istoriją. Dr. Budreckis 
j au parašė chronologišką 
VLIKo veiklos apžvalgą, kurią 
pr i s ta tė valdybos nariams 
papildyti ar pataisyti. 

Genocido paroda išsiųsta 
į Lietuvą 

Pilypo Naručio vadovaujama 
komisija, susidedanti iš ALTO 
atstovų Stasio Briedžio ir Juozo 
Leko, išsiuntė genocido parodą 
į Lietuvą — Lietuvos valstybės 
muziejų. Taip pat kartu buvo 
išsiųsta ir dr. K. Eringio biblio
teka į Vilniaus biblioteką. Jei 
paroda laiku atvyks į Lietuvą, 
yra paprašyta, kad ji būtų išsta
tyta Vilniuje, simbolinio VLIKo 
uždarymo seimo metu. P. 
N a r u t i s perei tame VLIKo 
posėdyje pranešė apie genocido 
parodos siuntimą i Lietuvą. 

Tautos Fondo suvažiavimas 
Metinis Tautos Fondo suva

žiavimas įvyksta New Yorke 
Kultūros židinyje 1992 m. 
gugužės 2 d. Šiame suvažiavime 
yra numatyta svarstyti įstatų 
pakeitimas, pritaikant Tautos 
Fondą tolimesnei veiklai. įstatų 
pakeitimas buvo apsvarstytas 
1992 m. kovo 28 d. VLIKo 
valdybos posėdyje kartu su 
Tautos Fondo atstovais ir prin 
cipiniai buvo sutarta ką ir kaip 
reikia pakeisti. Visi Tautos Fon
do nariai kviečiami dalyvauti. 

— Washingtone prezidento 
Reagano administracija slaptai 
leido Saudi Arabijai, kad 
Amerikos gamybos ginklai būtų 
parduodami Irakui 1986 metais 
ir nieko nepranešė JAV Kong
resui , kaip to reikalauja 
įstatymas. Busho administra
cija taip pat leido Saudis 
ginklus parduoti Sirijai ir 
Bangladešui. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone Serbijos 
Užsienio reikalų ministerijos 
atstovas įteikė formalų 
protestą, kad Amerika kišasi į 
Jugoslavijos vidaus reikalus ir 
kad veda prieš Serbiją nu
kreiptą politiką. I Sarajevą 
praėjusį savaitgalį atvyko 
Amerikos diplomatas Ralph R. 
Johnson ir pradėjo pasitarimus 
su Bosnijos politiniais vadais 
taikos klausimais. 

— Sirija pareiškė jog palaiko 
Libiją „šiame sunkiame laiko
tarpyje", kai Vakarai paskelbė 
ekonomines sankcijas prieš ją. 
Pranešama, jog tos sankcijos 
prieš Libiją arabų kraštuose yra 
labai nepopuliarios. 

— Citicorp, kuri yra di
džiausia kredito kortelių 
Amerikoje institucija, paskelbė, 
kad išduos visiems naujas kor
teles su savo klientų fotografi
jomis, kad išvengtų tų kortelių 
padirbimo ir vagysčių bei apga
vysčių. 

— Kazachstanas geografiniu 
požiūriu yra antroji didžiausia 
respublika naujojoje Sandrau
gos nepriklausomų valstybių 
sąjungoje. Kinijos, Irano, Pakis
tano, Turkijos, Prancūzijos ir 
Amerikos diplomatai, sako 
užsienio korespondentai Alma-
Atoje, varžosi dėl savo įtakos 
šioje Kazachų respublikoje. 

— Rusijos prezidentas Boris 
Jelcinas pasakė Žurnalistams, 
kad jis savo turimą ministro pir
mininko poziciją perleis kitam 
asmeniui po trijų mėnesių, kai 
bus eigoje ekonominės reformos. 

— K a z a c h s t a n e yra 17 
milijonų gyventojų. Iš jų 42% 
yra kazachai, o rusų tautybės 
žmonių esama maždaug 40%. 
Taip pat ten gyvena maždaug 
vienas milijonas vokiečių, kurie 
po II Pasaulinio karo ten ap
sigyveno. Tiek pat esama ir 
ukrainiečių. 

— Kremliuje savo sesijoje 
delegatai rusų dešimtąją sesijos 
dieną nutarė priimti naują 
pavadinimą savo valstybei — 
grąžinamas senasis istoriškasis 
valstybei pavadinimas — 
Rusija. 

— Palestinos Išlaisvinimo 
organizacijos vadovai sako, jog 
Arabų-Izraelio taikos pasitari
muose yra ir pozityvių rezul
tatų. 

Kabulas . Balandžio 18 d. — 
Reuterio žinių agentūra pra
nešė, jog Afganistano preziden
tas Najibullah buvo pasalintas 
iš pareigų praėjusį ketvirta
dienį, kai jis norėjo pabėgti iš 
sostinės dar prieš islamiškie
siems partizanams ir sukilusios 
kariuomenės daliniams, perei
nant į laisvės kovotojų pusę, 
atvykimą į Kabulą. 

Žinią, kad jis areštuotas, pa
skelbė Afganistano Užsienio 
reikalų ministras Abdul Wakil. 
Jis nepasakė, kas suėmė jį, kurį 
Sovietai paskyrė tom pareigoms 
prieš 6 metus. Tą vakarą žinių 
agentūra skelbė, jog afganų par
tizanų ir kariuomenės karinin
kų koalicija dabar valdo sostinę 
Kabulą. Tačiau nežiūrint to, jog 
prezidentas žadėjo iki mėnesio 
galo perduoti valdžią laikinajai 
pereinamajai vyriausybei, kuri 
tu rė tų būt i sudaryta, bet 
kariuomenės sluoksniai to 
nelaukė ir paskutiniu metu jo 
galios buvo labai suvaržytos. 

Ministro pranešimas kraštui 
Užsienio reikalų ministras A. 

Wakil per sostinės televiziją, 
pranešdamas tą svarbią žinią 
visam kraštui, pareiškė: „Ne
kenčiamas diktatorius, kuris 
buvo kliūtis taikai, nebėra 
valdžioje". J i s sakė, kad 
Najibullah pasitraukė iš visų 
vyriausybės ir partijos postų. 
Ministras Wakil buvo laikomas 
jo artimiausiu padėjėju. Wakil 
dar paaiškino, kad valdžia bus 
keturių viceprezidentų ir vykdo
mojo komiteto, kuris sudarytas 
iš Watan partijos narių, žinioje. 
Bet jis pasakė labai svarbų ir 
kitą pareiškimą, jog visa vyriau
sybės galia bus perduota Jungti
nių Tautų laikinajai adminis
tracijai. Taip pat jis pranešė 
žurna l i s t ams , jog Farooą 
Yagubi, slaptosios policijos vir
šininkas, nusižudė. 

Ateina taika... 
Jungtinių Tautų generalinis 

sekretorius Boutros Boutros — 
Gahli savo viešame pareiškime 
išreiškė susirūpinimą ir reika
lavo, kad Jungtinių Tautų tar
nautojai, esantys Afganistane, 
būtų vietinės policijos apsau
goti. Jis pasakė, kad politinė 
Afganistano situacija turėtų 
išsispręsti su Jungtinių Tautų 
atstovų pagalba. Jis skelbia, jeg 
afganų karas, kuris iš savo 
namų „išvarė" daugiau kaip 6 
milijonus žmonių į pabėgėlių 
stovyklas Pakistane ir Irane, 
pareikalavo ir dviejų milijonų 
gyvybių. Jis mano, jog preziden
to pasitraukimas atneš taiką. 

Atsistatydino 
generalinis 
direktorius 

Vilnius. (Elta) — Lietuvos 
radijo ir televizijos generalinis 
direktorius Skirmantas Valiulis 
yra padavęs pareiškimą atsista
tydinti. Šį savo žingsnį j is 
komentuoti atsisakė. Kol kas 
savo pareigas Skirmantas Va
liulis a t l ieka . Televizijos 
direktorius Algirdas Kaušpėdas 
išvyksta į pusantro mėnesio sta
žuotę Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. 

nes visos grupės reikalavo jo 
pasitraukimo. Afganistane yra 
daug genčių, kurios orientuojasi 
ir pagal savo religinius įsiti
kinimus. Kitų žinių pranešimu, 
sakoma, jog keturių generolų 
junta perėmė Kabulo kontrolę. 
Reikia prisiminti ir tai, jog buvo 
sakoma: „kai Sovietai pasi
trauks, tai Kabulo komunistinis 
režimas teišsilaikys tik kelis 
mėnesius", bet išsilaikė trejus 
metus, nežiūrint, kad globėjai ir 
nebeteikė tokios stiprios para
mos, kaip anksčiau. 

Kariai padėjo išsilaisvinti 
Praėjusiais metais Amerika ir 

Sovietų Sąjunga sutiko sustab
dyti ginklų tiekimą abiem 
pusėm, o sausio mėnesį ir 
Pakis tanas , kur is išlaikė 
afganų laisvės kovotojus, 
nutraukė ginklų siuntimą. 
Įvykiai paskutinį mėnesį, o ypač 
paskutinėmis dešimt dienų, 
rodo, jog didžiausias pavojus 
Kabulo komunistų vyriausybei 
buvo ne iš afganų laisvės 
kovotojų, bet iš pačios 
kariuomenės dalinių, kai 
padidėjo kareivių bėgimas į 
laisvę ir pas afganų laisvės 
kovotojus. 

Paryžiuje Prancūzijos vyriau
sybė sveikino džiaugsmingai 
prez. Najibullah pašalinimą. 

— Libija, nežiūrint paskelbtų 
ekonominių sankcijų, pradėjo 
vandens kelių susisiekimą su 
Malta. 

Demjanjuko byloje 
Jeruzalė . Balandžio 13 d. — 

Izraelio žinių agentūra praneša, 
jog Izraelio valstybės pro
kuroras buvo išvykęs į Maskvą 
surinkti daugiau faktų ir 
patikrinti teigimus nuteistojo 
Jono Demjanjunko bylos klau
simais prieš darant galutinį 
sprendimą. Jonas Demjanjukas, 
kuris nuteistas mirti už daly
vavimą nacių metais žydų 
naikinime, visą laiką teigia, 
kad jis nėra tas „Jonas 
Žiaurusis", kurio ieško žydai. 
Prokuroras norėjo patikrinti tuo 
reikalu esamus žmonių liudi
jimus KGB archyvuose. Dem
janjuko advokatas kreipėsi į 
Izraelio Teismą su nauja 
apeliacija, prašydamas atšauk
ti savo sprendimą ir tuoj išleisti 
jį iš kalėjimoJ)emjanjukui šiuo 
metu 72 metai. 

KALENDORIUS 

Balandžio 21 d.: Anzelmas. 
Amalija, Krivis, Milgedas, Skal
vė. 

Balandžio 22 d.: Leonidas, 
Kajus, Lakštuolė, Norvaidė, 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 6615 So. California Ave., Chicago, 111. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KRAUJOSPŪDIS KYLA -
KAS DARYTI? 

Klausimas. Dabar turiu į ra
ganą panašią bosienę. Ji dėl 
menkniekių koliojasi. O kai 
grįžtu namo — vyras nelogiškai 
elgiasi ir man kraujospūdį 
didina ir skrandį, kaip su 
pančiu suriša. Kartais taip 
apima neramumas — baimingu
mas, bijau, kad pro langą neiš
šokčiau. Plačiau tuo reikalu 
pas i šaky k it, man bus lengviau. 
Manau, kad ir kitiems tas 
padės. Ačiū. 

Atsakymas. Žmogus negali 
atsikratyti baimingumo ir jo 
pasekmių. Baimingumas (anx-
iety) yra nevalinga (involun-
tary) — refleksiška kūno reakci
ja — tai toks greitas kūno rea
gavimas į įvairias įtampas, į 
įvairius gyvenimo netikėtumus 
ar netikrumus. Baimė — tai 
kiekvieno šiandien ar anksčiau 
pergyvenamas jausmas, kai 
žmogui esti nepatogu ar kai jis 
nerimsta dėl rytojaus įvykių bei 
netikrumų, sakysim, kai pernai, 
pirmą dieną, nuėjai į naują 
vietą dirbti. Ar, kai prisistatai 
nepažįstamiems ir nori sudaryti 
jiems apie save gerą įspūdį. 

Mūsų dauguma esame pajutę 
baimingumą, kada nors savo 
gyvenime. Tik baimingumo 
laipsnis kiekvieno asmens gali 
būti skirtingas; net tas pats 
asmuo gali skirtingai reaguoti 
į besikeičiančias aplinkybes. 

Gydytojas diagnozuoja baimi
nimąsi, kaip asmenybės su
trikimą ir ima jį gydyti tada, kai 
baimingumo jausmas išsivysto 
į grėsmės jausmą (dread), ar kai 
jis neigiamai veikia žmogaus 
elgesį ar darbą, kai baimi
nimasis ilgai tęsiasi, ar kai 
spontaniškai, be aiškios priežas
ties atsiranda. 

Stiprus baimingumas gali 
kilti iš per didelės įtampos 
šeimoje, darbovietėje ar net 
draugų tarpe. O šiame krašte, 
baimingumą labiausiai didina 
vis didėjanti kasdieninė įtampa. 
Nesibaigiantis baimingumas 
gali atsirasti dėl ilgai besi
tęsiančios ligos. Kaip širdies ne
gerovė, atsiradusi dėl persi
valgymo riebalais; plaučių 
išsiplėtimas — emfizema (įgyta 
dėl rūkymo); žaizdos dėl rūkymo 
ar girtavimo (negyjančios dėl 
aštrumų pomėgio) bei astma. Ir 
vis dar atsiranda neišmintingai 
besielgiančiųjų, kurie neieško 
pagalbos net mėnesiais ar 
'meta is užsitęsiančio bai
mingumo nesiekia pasitaisymo. 
Tokie yra trys ketvirčiai visų 
baimingųjų. Jie nesigydo, ne
gauna pagalbos ir jų negerovė 
lieka nepalengvinta. Dažnai 
baimingi žmonės nesupranta, 
kad jų turimos negerovės kūne 
yra tik simptomai, tik pasi
reiškimai turimo baimingumo 
ir kad gydytojas gali jiems 
padėti. 

Baiminies — nesi vienas 
Amerikoje asmeninės pa

stangos ir pasisekimas darbe 
yra labai vertinamas dalykas. 
Už tai, kai čia žmonės ima jaus
ti baiminimosi pasekmes, jie yra 
linkę tik save kaltinti už nepajė
gumą su gyvenimu kovoti. 
Užuot supratę, kad baimingu
mas yra reakcija į kasdieninio 
gyvenimo įtampą, žmonės 
nuneigia, kad turi problemą, ta
riasi, kad viskas praeities ir bus 
gerai. 

Nuolat tu r in tys įtampos 
sukeltą baimingumą gali paste
bėti, kad jiems pasidarė sunku 
gyventi su kitais asmenimis ir 
kad jie nuolat yra įsitempę ar 

kad jie ne taip gerai atlieka 
kasdieninius darbus, kaip 
anksčiau. 

Nežiūrint to, tokie asmenys 
dažnai nesikreipia pas gydytoją 
tol, kol kūnas ima negaluoti — 
kol neatsiranda baimingumo 
sukeltos tokios ligos, kaip 
skrandžio skausmai, dažnos 
galvasopės, širdies plakimas, 
nemiga, pykinimas, per
sivalgymas, rūkymas ar 
girtavimas. 

Mūsų žmonių polinkis ne
kreipti dėmesio į įtampos su
keltą baimingumą ar tik savy
je jį laikyti — niekam apie tai 
nesiguosti, daugeliui priartina 
vienišumą — izoliaciją, 
nesuprantant, kad ir kiti taip 
vargo — tokį baimingumą turėjo 
ir jo atsikratė. 

Šiuo metu Gallup Poli ap
klausinėjimai parodė, kad visas 
ketvirtis — 25%, Amerikoje dir
bančiųjų serga didžiu baimin
gumu ar kad įtampos sukeltos 
negerovės juos vargina. 

Nuo tų negerovių nesigydant, 
daugelis nusiskundimų gali 
pablogėti. Dar blogiau: kartais 
nesiliaujantis įtampos sukeltas 
baimingumas tiek išvargina 
žmogų, kad jam esti neįmanoma 
toliau darbuotis. 

Kaip tvarkyti baimingumą 

Nors daug žmonių negaluoja 
įtampos sukeltu baimingumu, 
daugelis jų suranda išeitį ir 
jiems palengvėja tas nege
rumas. Susipažinkime su trimis 
įtampos sukelto baimingumo 
simptomų rūšimis: 1. kūno — 
fiziniai reiškiniai, 2. įtampos 
priartintos negerovės ir 3. emo
ciniai — jausmų simptomai. 

Dažniausiai keli nusiskun
dimai — simptomai atsiranda 
kiekvienoje čia suminėtų trijų 
grupių. Atsimintina, kad kai 
asmuo iš karto gauna šešis ar 
daugiau čia išvardijamų 
reiškinių ar simptomų, tokiam 
gydytojas turi talkinti susi
tvarkyme. 

Štai tie įtampos sukelto bai
mingumo trejopos rūšies pasi
reiškimai — simptomai. 

Fiziniai simptomai: 

Širdies pulso pagreitėjimas ar 
ritmo nereguliarurnas, kurį 
jaučia žmogus. 

Kvapo trūkumas ar dusimas. 
Prakaitavimas ar šaltos, 

šlapios rankos. 
Sausa burna. 
Svaigulys ar galvos lengvu

mas. 
Pykinimas, viduriavimas ar 

kitokia viduriuose netvarka. 
Šilumos išpylimas ar 

šiurpulys. 
Dažnas šlapinimasis 
Sunkumas ryti ar jausmas lyg 

kąsnis įstrigęs gerklėje. 

Įtampos sukelti negerumai: 

Nerimastis. 
Drebulys, sukimas ar sukra-

tymo jausmas. 
Raumenų maudimas, gėla ar 

mėšlungis. 
Greitas nuvargimas. 

Emocijų — jausmų nusiskun
dimai 

Per didelis rūpinimasis. 
Pasunkėjęs koncentravimasis 

ar „aptemstanti galva" dėl bai
mingumo. 

Jausmas, kad viskas subyrės, 
ar netoli to. 

Sunkumas užmigti, ar užmi 
gus miegoti. 

Jautrumas. 

Įtampos sukėlimo baimin
gumo pavyzdžiai 

1. Birutė neužmiega. Jai kelia 
rūpestį septyniolikmetė duktė, 
kuri apleidžia pamokas mokyk
loje; 2. jai suka galvą, kaip su
vesti galus šį mėnesį; anksčiau 
ji lengvai susitvarkydavo, bet 
dabar jai sunku koncentruotis 
darbe ir jos skrandis jai paskau-
da, nemigos naktys ją vargina. 

2. Petro žmona sirguliuoja ir 
kartais jai reikia pagalbos 
namų apyvokoje. Kai jo žmona 
pradėjo sirgti, jo šeima tikėjosi 
iš jo taip stiprios pagalbos, kaip 
stiprus jis buvo kitiems reikale 
padėti. Bet dabar jis visada esti 
ribotas ir jam vėl ėmė strėnos 
gelti. Dabar jis savęs neap
kenčia, nes jaučia, kad nepajė
gia savo šeimai padėti. 

3. Maždaug prieš pusmetį Jad
vyga su vyru persikėlė naujon 
vieton, nes jos vyras buvo 
perkeltas. Ji gavo gerą darbą ir 
patenkinta nauju namu. Nežiū
rint jos vyro padrąsinimų, ji 
baiminasi susipažinti naujus 
draugus ir įsijungti į 
visuomeninį gyvenimą. J i ėmė 
tukti ir kiekvieną kartą, kai ji 
su vyru kur nors išeina, jai ima 
galvą skaudėti, net tos vietos 
dar nepasiekus. 

Iš tų trijų pavyzdžių matome, 
kad dažnas mūsiškis — mūsiškė 
atpažins taip vargstantį vieną 
kitą savo pažįstamą, ar net ir 
save patį ar pačią! 

Tų trijų pavyzdžių žmonės 
nori galėti mažiau rūpintis, kad 
geriau pajėgtų tvarkyti savo 
gyvenimą ir kad galėtų taip 
atl ikti savo darbus, kaip 
anksčiau. 

Bet kas nors jiems trukdo. Jie 
jaučiasi ujami, grasinami. O jų 
kūnai reaguoja fiziniais ir emo
ciniais negerumais. Tokie simp
tomai — negerumai gali su
trukdyti žmogaus darbavimąsi 
ir gyvenimo pasitenkinimą. 
Tokius negerumus gali sukelti 
nuolatinis įtampos palaikomas 
baimingumas (persistent un-
derlying anxiety). 

Baimingumo gydymasis 
nepakenks 

Kai kurie žmonės žino, kad 
yra baimingi ir stengiasi patys 
sau padėti. Jie išsikalba su 
išmintingais draugais, mankš
tinasi, nuolat kuo nors užsiima, 
darbuojasi ar naujais, jiems prie 
širdies, esančiais užsiėmimais 
stengiasi savo dėmesį atitraukti 
nuo savų negerovių. Suradimas 
naujo užsiėmimo, kuriam iš šir
dies gali pasivesti, gali žymiai 
palengvinti įtampos sukeltą 
baiminimąsi. 

Aišku, tokios priemonės ne-
visuomet yra sėkmingos dėl to, 
kad jos įtampos sukelto bai
mingumo šaknų nepajudina; 
įtampą sukelią veiksniai tiek 
darbovietėje, tiek namuose ar 
aplinkoje esantieji, palieka kaip 
buvę, jei jie nepašalinami. 

Kiekvienam savitai su 
gydytojo talka išdirbta pro
grama gali būti sėkminga, 
tvarkant sukeltą baimingumą, 
ypač jei tvarkomasi anksti, 
neužleidžiant, neužsendinant 
tokios negerovės. 

Toks tvarkymasis apima 
mankštą, mitybą, priemones 
atsipalaidavimui ir elgesį, esant 
įtempimą sukeliančioje pa
dėtyje; taip pat čia tinka ir vais
tai specialiai skirti įtampos 
sukelto baiminimosi tvarkymui. 

Baiminimosi gydymas turi 
tris siekius: 1. Palengvinti įtam
pos sukelto baiminimosi simp
tomus. 2. Atstatyti normon 
ligonio pajėgumą tolimesniam 
gyvavimui. 3. Geriau suprasti 
aplinkybes, kurios sukelia 
įtampos sukeltą baiminimąsi ir 
kaip su jomis tvarkytis idant 
pajėgtum geriau jaustis. 

talkins, nurodydamas, kuris 
ėj imas ligoniui padės. Su 
gydytoju pacientas gali mėginti 
atraizgyti ligonio baiminimosi 
šaknis ir aptarti ką ligonis 
turėtų pakeisti, norint suma
žinti įtampą. 

Kiekvienam reikia būtinai 
žinoti šiuo reikalu šią tiesą: 
nuolatinis įtampos sukeltas 
baiminimasis yra pagydoma 
negerovė. 

Tik kai kuriais atvejais žmo
gaus cheminės pusiausvyros 
stoka smegenyse gali sukelti 
baimingumą ianxiety). Tada 
gydymas vaistais a ts ta to 
cheminę pusiausvyrą sme
genyse. Tik gydytojas gali spręs
ti, ar vaistai padės sumažinti 
baiminimosi sukeltus simpto
mus. 

T u r ė k kantrybės — viskas 
vyksta savu la iku 

Įtampos sukeltas išgąstin-
gumas — baimingumas yra su
dėtinga negerovė. Todėl nėra 
visiems sėkmingo tik vieno, to 
paties gydymosi būdo. Svarbu 
stebėti vis didėjantį pasitaisymą 
ar simptomo pranykimą ir apie 
tai pranešti gydytojui. 

Nelauk, kad su diena pra
nyktų įtampos sukeltas baimin
gumas, nes jis, juk ir neatsi
rado staiga. Bet kar tu su 
gydytojo talka veikiant ir vyk 
dant jo nurodymus, ligonis gali 
sumažinti užsitęsusį įtampos 
sukeltą baiminimąsi ir jaustis 
normalus. 

Tarkis su savu gydytoju, kai 
jauti, kad turi keletą įtampos 
sukelto baimingumo simptomų. 
Nereikia jaustis supančiotam ar 
suvaržytam, nereikia apsileisti 
kūno negerovių tvarkyme. Jų 
šalinimui yra galimybės. 

Tinkamai stengiantis atsikra
tyti įtampos sukelto baimin
gumo ir su gydytojo talka jo 
kratantis, atsiranda šypsnys 
ligonio veide. Toks ima skelbti 
aplinkai — „Aš pajėgiu atsileis
ti, su žmonėmis rokuotis ir 
tuomi džiaugiuosi", „Žinote, 
kad visa mano šeima pastebėjo, 
kad aš esu visai pasikeitęs". 

KRAUJOSPŪDŽIO IR JO 
TVARKYMOSI ABĖCĖLĖ 

Ligonis d i rba ka r tu 
su gydytoju 

Žinoma, vien „išsikalbėjimas" 
— savo „dūšios išliejimas" 
paprastai neišnarplioja baimi
nimosi negerovės. Čia gydytojas 

Klausimas. Kaip geriausiai 
tvarkytis su pakeltu kraujospū
džiu? Malonėkit kiek plačiau 
tuo reikalu pasisakyti. Aš su juo 
tvarkausi, bet kai restorane 
prisikertu druskos, tai vėl ima 
galvą spausti. Manau ir kitiems 
tai bus pravartu. 

Atsakymas. Koks velnias 
neša Tamstą į restoraną drus
kos kirsti, lyg namie jos netu
rėtum! Tiesą žmonės kalba, kad 
mulkį ir bažnyčioje muša. O čia 
normaliems mūsiškiams žodis 
kitas pakelto kraujospūdžio 
re ikalu . Nesirūpink, kas 
pakelia kraujospūdį, tik stenkis 
sunormuoti jį. Tada sumažinsi 
savo širdžiai ir smegenims 
pavojų. Tada, aišku, sveikesnis 
jausies. 

Koks kraujospūdis yra nor
malus? Jei turi hipertensiją 
(pakeltą kraujospūdį), tai kraujo 
spaudimas bus 140/90 ar aukš
tesnis. Vidutinis sveiko žmo
gaus kraujospūdis yra apie 
120/80. Pirmasis skaičius 
nurodo sistolinį kraujospūdį — 
tokį, kai širdis susitraukdama 
išstumia krau ą į arteriją. An
trasis — diastolinis rodo kraujo
spūdį arterijose tada, kai širdis 
ilsisi tarp susitraukimų. 

Pakelto kraujospūdžio prie
žastys. Kai hiperten8ijos tikra 
priežastis nėra žinoma, sakoma, 
kad tokia hipertensiją yra 
pirminė (primary hypertension) 
arba esencialinė (essential 
hypertension). Kartais inkstų ar 
smegenų netvarka sukelia 
kraujospūdį. Toks jis vadinamas 
ant r in iu kraujo spaudimo 
pakilimu (secondary hyperten
sion). Žūtbūt turi susinormuoti 
pakeltą kraujospūdį, nežiūrint 
dėl kokios priežasties jį būtum 
gavęs. 

O kas atsitiks nesutvarkius 
hipertensijos? Nesukontroliuo
ta hipertensiją gali priartinti 
širdies ligą, stroką ar inkstų ne
gerovę. 

Kaip elgtis kraujospūdį nor
muojant? Daugelis būdų tar
nauja ne vien kraujo spaudimui 
sunormuoti, bet padeda ir ben
drai gerame stovyje sveikatą 
užlaikyti. 

Štai septyni hipertensijos 
pažabojimo būdai. 

1. Būk gulbė, ne kempinė: 
nesirūpink niekniekiais, neimk 
galvon kasdieninių rūpestėlių. 
Kaip nuo gulbės vandens lašai 
nuteka, o į kempinę susigėrę 
visus drėkina, taip bus ir su 
kiekvienu, imančiu į galvą 
kiekvieną nesklandumėlį ar tai 
namuose ar įstaigoje. 

2. Nerūkyk — išvengsi stroko f 
ir sumažinsi hipertensiją. 

3. Aptirpyk riebalus iš po 
savos odos darbo-mankštos 
„keptuvėje". Širdis ims šypsotis 
ir smegenys pradės šviesiau 
galvoti, kai hipertensiją pradės 
šalin trauktis. 

4. Valgyk vegetarišką maistą 
(Alvudo dietą) ir atsisveikink su 
druska — sūriu maistu am
žiams. Restorano venk kai šė
tonas kryžiaus: ten moki, kad 
atneštų širdies ir smegenų ne
gerovę, per restoraninio maisto 
sūrumą ir cholesterolio gausą. 

5. Apsieik be burnelės, be 
bokalo ir be buteliuko — visi 
trys jie kelia kraujospūdį. 

6. Pradėk lietuviškai darbuo
tis — mankštintis: bent pasi
vaikščiok 20 minučių kasdien, 
būtinai kasdien. Neužsiimk, 
kokia ten mankšta, kurios kas
dien nepajėgsi atlikti. Svarbu 
kasdien tai daryti. Tikram (ne 
būtinai dabartiniam) lietuviui 
yra jau nuo seno įprastas darbas 
nuo tamsos iki tamsai. Tada 
lietuvis nė nežinos hipertensijos 
negerovių, nes jos neturės. 

7. Kai gydytojas patars imti, 
vaistus nuo hipertensijos, imk 
juos nuolat, nors tą dieną ir 
geriausiai jaustumeisi. Jei 
galvoji dėl kokios nors priežas
ties keisti vaistus, būtinai pir
ma pasitark su gydytoju. j 

Dabar tokių ar panašių ne
klaužadų pilni pakampiai. Jie 
nesirūpina hipertensijos sutvar
kymu, nes mano, kad tai juokai 
— gydytojų prasimanymas. Dėl 
to jie ir nukenčia, nors galėtų 
laimingai toliau gyventi. Ne- Į 
būk, Tamstai, viena iš tokių, j 

Visi įsidėmėkime sekančią 
{ medicinišką tiesą: atliktais 
I tyrimais remiantis, medicina 
tvirtina, kad gydant hiper
tensiją vienu iš penkių vaistų, 
naudojant net pusę patariamos 
vartoti dozės, imant po vieną 
tabletę kasdien, jokių negerumų 
nelaukiant, štai ko pasiekta: 
sumažėjo diastolinis (antrasis 
matavimas) kraujospūdis, vidu
tiniai skaitant, 5 mm Hg, lygi
nant kraujospūdį gavusių vais
tus ir negavusių, kurie tik ne
veiksmingas piliules placebo 
vartojo. Tai reiškia, kad gydan
tis vaistais 21% sumažėjo šir
dies atakos pavojus, o stroko 
gavimo pavojus tokiems 
sumažėjo 34%. Taigi, kol dar 
laikas nė vienas lietuvis tene
būna paikas! Kiekvienas turįs 
hipertensiją turi būti gydytojo 
priežiūroje ir vykdyti visus jo 
nurodymus visu 100%. Tik tada 
mums visiems Velykos bus 
tikrai velykiškos! 

Tie penki vaistai buvo šitokie: 
1. šlapumą paleidžiantis chlor-
thalidone, 2. beta blokuotojąs 
acebutolol, 3. alfa-antagonistas 
Doxazosin, 4. tebetiriamais 
kalciumo kanalų blokuotojąs 
amlodipine ir 5. angiotensina 
konvertuojančių enzimų 
tramdytojas enalapril. 
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• Administracija dirba kasdien * Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotu straips 
nuo 8:30 iki 12:00. n i u nesaugo. Juos gražina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija už 
8:30-4:00, šeštadieniais nedirba. skelbimų turini neatsako. Skelbi 

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

UŽSIDARYS POLK BROS 
KRAUTUVĖS 

Stambios Polk Bros krau
tuvės, kurios praeito dešimt
mečio pradžioje Chicagoje baldų 
ir kitų namų reikmenų per 
metus parduodavo už 150 mil. 
dolerių, ir turėjo gerą pelną, da

bar, sumažėjus apyvartai, 
užsidarys. Naujų prekių nebus 
atvežama, o bus tik išparduo
damos turinos, o buvo laikas, 
kad ši bendrovė Chicagoje turėjo 
17 krautuvių. 

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

SPECIALYBĖ — širdies, plaučių, kraujo 
spaudimo, artrito ir cukraus ligos. 

Sąskaitas siunčiame tiesiog į Medicare 
priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai.) 

antr., ketv . penkt. nuo 12 iki 6 v.v. įPirm. 
Kab. (1-312) 738-4477; 

p*z. (706)246-0067; arba (708)246-6581 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MECMCAL BUILDING 

•444 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Ras. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4258 W. 83rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4| 

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300 
V I D A S J . NEMICKAS, M . D . 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 8. Kadzla Ava., 

Chicago, III. 6 0 0 5 2 

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

3*00 W. »5 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir Seštd. 9 V.r.-12 v.p.p. 

8132 S. Kadzla Ava., Chicago 
1(1-312) 775-5505 arba (1-312) 459-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
OOOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGUA 

DR. A L G I R D A S K A V A U U N A S i 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 8. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 555-2502 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

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

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos paga! susitarimą 

Namų (708) 554-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, CMcago, III. 
Tai. (1-312) 925-2870 

1185 Dundee Ave., Elgln. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. L, D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 8. Robertą Rd.. Hickory Hllrs, IL 
1 mylia ( vakarus nuo Harlem Ave. 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtn Ava., Cicero 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGUA 
155 laat Suparlor, Sotu 402 

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

D R . P E T R A S V . K IS IELIUS 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

DR. J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
188 N. MIcMgan Ava., Sutta 324 Ir 
8835 S. Putaakl Rd., CMcago, IL 
81 St. Ir Kaan Ava., Justlce, IL 

Tai. (1-312) 588-2880 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

KaMnsto tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 445-S54S 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71st Street 
(1-312) 434-2128 
Pirm. 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. Mc81go« Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weet Ava., Ortams Park 
788-849-5100 

10 W Martin. MapecvWU 
708-355-5776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-857-8353 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 555-7755 

ARAS ŽUOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Maelcai Center-

Napervffie Cempu* 
1020 E. Ogden Ave., Sulte 310, 

NapervMe IL 60563 
Tai. 1-705-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm . antr ketv 'r penkt. 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 

M H s M M I l i t t l i a M B B B M B B t i 



Nereikia kaltinti veidrodžio 

JEIGU NESAME 
TAIP GRAŽŪS 

Artėjant pavasariui t įnikau 
apsitvarkyti, savaime aišku, 
pirmiausiai savo popierius tvar
kingai sudėlioti. Pradėjau 
vartyti ir dar kartą skaityti 
savo rašinius. Užkliuvo gana 
prislėgta rašinių gaida. At
simenu, kuomet lankėsi A. Bra
zauskas, tuometinis viceprem
jeras. Tai po jo pranešimo Lietu
vių centre Lemonte teko jam 
replikuoti. Tuomet pradėjau 
šiais žodžiais: „Pasiklausius 
mūsų gerbiamo svečio kalbos, 
kur i nuskambėjo l iūdnoka 
gaida, atrodo, kad Lietuva ne
galės ir per šimtą metų iš sovie
tinės terbos išlįsti". Į mano 
iškeltus klausimus jis be jokių 
mikčiojimų atsakė. Jo mintys 
buvo — lyg kibiras šalto van
dens, o mes dar buvome kupini 
atgimimo euforijos. Dar tikė
jome poeto A. Miškinio „Tave 
papuošt žadėjom, /Kaip savo 
tikrą seserį. /Esi pačioj jaunys
tėj, /Ir pačiame pavasary". Kur 
dingo tos svajonės ir prisikėlimo 
džiaugsmas? Bepigu poetui, ku
riam užtenka rašyti apie pava
sarį, gėlių žydėjimą ar gimtosios 
žemės saują. Žurnalistas negali 
remtis vien „gėlių žydėjimu", 
bet turi realiomis sąvokomis ir 
paremtais duomenimis operuo
ti. 

Ir pasijunta tuštuma, kuomet 
nėra teigiamų reiškinių, tą pri
sikėlimo euforiją ilgesnį laiko 
tarpą gyvą išlaikyti. Juk yra 
sakoma, kad „Spauda yra 
gyvenimo veidrodis". Bepigu 
t iems, kurie stumdosi po 
Aukščiausiosios tarybos kori
dorius: jie jaučia prisikėlimo 
pulsą ir mato tuos, kurie stato 
tą valstybės rūmą. O jeigu pri
trūksta įkvėpimo, tereikia išei
ti į aikštes ir gatves, juk čia 
plaka Lietuvos širdis. Čia 
šimtmečiais buvo kurta Lietu
vos istorija. Negalėdamas tomis 
gatvėmis vaikščioti, bandau 
bent per radiją jų balsą išgirs
ti . Kalbantieji beveik visuomet 
y ra par inkt i iš opozicijos 
žmonių. Tad, žinoma, iš jų nieko 
teigiamo išgirsti nė negalima 
tikėtis. Paskaičius „Respubli
ką" ar „Gimtąjį kraštą", juose 
taip pat džiugių žinių negalima 
surasti. Beveik visi „vienas į ki
to akį taikstosi". 

* * * 

Tad blogų minčių kanki
namas pasiėmiau iš laikraščių 
krūvos „Lietuvos aidai". Žinia, 
laikraštis valstybinis tad su 
plepalais neprasidės. Juk apie jį 
susispietę tie, kurie „Lietuvą 
s t a t o " . Jau minėjau, kad 
neatrinkau, o pirmą pasitai
kiusį numerį paėmiau. 

Na ir kas? Ieškau teigiamų 
žinių, apie progresą, „kranelių" 
atsukinėjimą. Juk tiek daug 
ministerijų, ką nors jos turi 
veikti! Į akis pirmiausia kren
ta: „Pritarta nutarimui (manau 
čia jau gerai — ne ginčai, o „pri
tarta") dėl valstybinio žemės (su 
nekilnojamo turto elementais) 
kadastrui, patvirtinti kadastro 
nuostatai. Kadastras apima..." 

Čia aš jau nebesusigaudau 
(skaitydamas l ietuvišką 
laikraštį, nerandu reikalo tarp-
t au t in ių žodžių žodynu 
naudotis), tad žvelgiu į kitą lapo 
pusę. „Daug priekaištų buvo 
(negerai, priekaištai — lyg išei
vijos spaudoje) Lietuvos bankui. 
Pažymėta, jog jis labiau atsto
vauja buvusios SSSR nei Lietu
vos Respublikos interesams. 
Trūksta grynų pinigų. Bankas 
lyg tyčia įšaldė laisvus finan
sinius išteklius (per 1 milijar
dą rublių), įskaitant į biudžeto 

lėšas, nors turėtų šiomis lėšomis 
kredituoti ūkį. Daroma žala 
valstybei, įmonėms trūksta 
kredito lėšų". 

Verčiu toliau, gal rasiu ge
resnių ir džiuginančių žinių. 
Puslapyje, kuris skirtas „Poli
tikai", įrėmuotas pranešimas. 
„Dėl laikraščio .Lietuvos 
aidas' redaktoriaus" Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji tary
ba konstatuoja, kad valstybės 
laikraščio „Lietuvos aidas" re
dakcija publikuoja straipsnius, 
kuriuose (1) „pateikiama nepa
tikrinta, neteisinga ir užgauli 
medžiaga apie valstybės parei
gūnus ir deputatus, tuo nesi

laikant nekaltumo prezumpci
jos" (2) „atsisako spausdinti of-
cialius deputatų ir jų frakcijų 
bei grupių dokumentus ir ne
reaguoja į kritines pastabas, 
išsakytas Aukščiausiosios tary
bos prezidiumo posėdžiuose. 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
sioji taryba nutaria: pavesti 
Aukščiausiosios tarybos prezi
diumui iki šių metų kovo 
mėnesio 10 dienos atleisti 
„Lietuvos aido" vyriausiąjį 
redaktorių Saulių Stomą". 

Tai tokios tokelės! Kaip 
galima šypsotis ar džiaugsmin
gus rašinius rašyti, kuomet tik 
tokias žinias tegauname? Jau 
buvo rašyta, kad Lietuvos 
Bankas nei Aukščiausiosios ta
rybos paskirtos komisijos, nei 
Valstybės Kontrolės neįsi
leidžia. O dabar: „Valstybinis 
laikraštis" — „užgaulią medžia
gą apie valstybės pareigūnus ir 
deputatus" savo puslapiuose 
talpina. 

* * * 

Tik tie tegali džiaugtis, kurie 
Lietuvoje leidžiamos spaudos 
nepaskaito, o jų visos žinios apie 
Tėvynę tėra tos, kurias mūsų 
salėse per Vasario 16-tos 
minėjimus išgirsta. Tad jiems, 
žinoma, šių eilučių mintys gali 
būti labai nepriimtinos. Norė
tumėme, kad tėvynėje visi vie
ningai dirbtų. Juo labiau, kad 
iš Lenkijos ir net Gudijos labai 
nedraugiškos žinios ir net gra
sinimai ateina. O jie tėvynėje 
vienas kitam į plaukus įsika
binę ir pavojų iš šalies nemato. 
Gali būti, kad tai yra istorinis 
mūsų palikimas. Nes XVI-to ir 
XVII-to šimtmečio kartografai, 
kurie parengė Vilniaus ir Gar
dino planus, tai pagal to laiko 
papročius raižinius papuošdavo 
vinjete — kartušu, kuris turėjo 
vaizduojamus objektus apibū
dinti. Tad jau minėtose graviū
rose priekyje yra po du vyrus, 
kurie kirvukais vienas kitam į 
galvą taiksto. 

Kur dingo tie tarybiniai žur
nalistai, kurie „Tiesos" pus
lapius užpildydavo? Mirgėdavo 
aprašymai apie progresą, tary
binių ūkių laimėjimus ir kiauli
ninkystę. O dabar vietoje to ran
dame: „Apie garbę, orumą ir 
apytuštį lovį". O vis tik ir dabar 
yra dirbama, tad kodėl apie tai 
neparašyti? Beveik nepaste
bėtai praėjo Kaišiadorių 
hidroakumuliacinės jėgainės 
pradėjimas veikti. Tai nėra 
eilinis įvykis. Tarybiniais 
laikais apie tai būtų mėnesiais 
rašę ir kalbėję. Galbūt yra ir 
kiti projektai, kodėl apie tai 
neparašyti? Kodėl žmonių 
minčių nepakreipti pozityvia, 
kūrybine linkme. Vyriausybei 
reikia geros informacijos, dabar 
visi bando kalbėti ir beveik 
kiekvieną pasisakymą rytojaus 
dieną reikia dementuoti. 

J . Ž. 

LIETUVIŲ FONDAS REMS 
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMĄ 

Lietuvių Fondo Tarybos pirm. Povilo Kiliaus pranešimas 
29-tame LF narių metiniame suvažiavime 

Lietuvių Fondo tarybos pirm. Povilas Kilius kalba LF 29 tame metiniame 
narių suvažiavime, įvykusiame 1991.111.28 d. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

Pirmiausia noriu pasidžiaug 
ti praeitų metų veikla ir 
padėkoti Lietuvių fondo 
nariams ir visuomenei už 
Lietuvių fondo veiklos rėmimą 

1991 metais L. Fondas gavo 
daugiau kaip 800,000 dol. įnašų 
aukomis ir palikimais. įstojo 
171 naujas narys. Tai buvo ge 
riausi rekordiniai metai Lietu
vių fondo istorijoje. L. Fondo 
kapitalas šiuo metu jau yra 
pasiekęs 6 milijonus dol. Kaip 
žinote, vienas milijonas iš tos 
sumos yra paskirtas Lietuvos 
švietimo ir kultūros reikalams 

Nežiūrint praeitais metais ir 
dabar spaudoje įvairių ir net ne
gatyvių pasisakymų apie toli
mesnę Lietuvių fondo veiklą, vi
suomenė matė ir suprato, kad L 
Fondas yra reikalingas išlaikyti 
lietuvybę išeivijos lietuvių 
tarpe, kartu remiant jaunimą iš 
Lietuvos. 

Kaip minėjau, Lietuvių fon
das paskutiniu laiku yra gavęs 
nemažai įvairių pasisakymų 
apie tolimesnę Lietuvių fondo 
veiklą ir net jo likvidavimą, per

vedant visą LF kapitalą Lietu
vai. Kaip žinote, Lietuvių fon
do narių nutarimu, yra paskir
tas vienas milijonas dol. kaip 
dovana Lietuvai ir dabar yra 
tvarkomas Lietuvos kultūros ir 
švietimo ministerijos. Tik pagal 
tos ministerijos nutarimus bus 
pervedamos sumos įvairiems 
projektams remti. Žinoma, jeigu 
t i e projektai a t i t iks IRS 
reikalavimus. 

Dabar k'ausimas kyla. kas 
bus su likusiu LF kapitalu it 
tolimesne Lietuvių fondo veikla. 

Lietuviu fondo taryba šiuo 
reikalu turėjo net du posėdžius, 
kurių metu apsvarstė dabartinę 
padėtį ir peržiūrėjo Lietuvių 
fondo įstatus, nes ir taryboje bu
vo skirtingų nuomonių dėl 
tolimesnės Lietuvių fondo 
veiklos. Tačiau po visų 
pasisakymų ir diskusijų buvo 
prieita tarybos nutarimo, kuris 
buvo paskelbtas spaudoje. 
Prašome atkreiti dėmesį į LF 
įstatų paragr. 1 paragr. 2 ir pra
eitais metais pakeistą paragr. 
40. kurie nusako LF paskirtį ir 

tikslą. 
Noriu pažymėti, kad pagal LF 

įstatų 38 straipsnį įstatai gali 
būti keičiami LF metiniame su
važiavime paprasta balsų 
dauguma, jei rekomenduojami 
LF tarybos. Metinis LF suvažia
vimas įstatus gali pakeisti be 
LF tarybos rekomendacijos, 
dviejų trečdalių LF suvažiavime 
registruotų balsų dauguma. 

Lietuvių fondo taryba, re
miantis veikiančiais įstatais ir 
po įvykusių taryboje svarstymų 
nerekomenduoja šiame suvažia
vime keisti dabartinius įstatus, 
nes tebegalioja tarybos padary 
tas šis nutarimas: 

1. Lietuvių Fondo narių spe
cialaus suvažiavimo nutarimu 
a t sk i r t a s i s iš pagrindinio 
kapi talo vienas milijonas 
dolerių yra dovana nepri
klausomybę atstačiusiai 
Lietuvai. Šios dovanos per
davimu rūpinasi narių išrinkta 
pat ikėt in ių taryba, pirmi
ninkaujama Lietuvių Fondo 
steigėjo dr. Antano Razmos, 
prisilaikant LF ir JAV IRS nuo
statų bei kūrėjų tikslų. 
. 2. Tolimesnis Lietuvių Fondo 

kapitalas pasilieka nedalomas, 
o naudojamas tik pelnas, kurį 
skirsto LF pelno skirstymo 
komisija, iki šiol įprasta tvarka, 
remiant išeivijos ir Lietuvos 
švietimą, jaunimą ir kultūrines 
apraiškas, pagal Lietuvių Fon
do 1989 metų narių suvažia
vimo nutarimą: iki 50% pelno 
skirti Lietuvos prašymams. 

3. Nusistovėjus Lietuvos pa
dėčiai ir iškilus neatidėlio
jamiems reikalams, vėl bus atsi
klausta narių dėl dalies kapi
talo perleidimo Lietuvai. 

4. Išeivijos lituanistinis švie
timas bei kultūrinė veikla ir 
toliau reikalinga Lietuvių Fon
do paramos, todėl LF pagrin
dinis kapitalas, kaip iki šiol, bus 
tvarkomas Lietuvių Fondo 
tarybos. 

5. Prašome lietuvių vi
suomenę bei LF narius ir toliau 
aukoti Lietuvių Fondui, nes 
gaunamos kapitalo pajamos 
reikalingos išeivijos kultūrinei 
veiklai remti. Testamentiniai 
palikimai ir „trus accounts" yra 
labai vertinami ir laukiami. 

Lietuvių fondo taryba pilnai 
supranta, kad atsikuriančiai 
Lietuvai yra reikalinga 
finansinė parama, bet reikia 
neužmiršti, kad mums taip pat 
reikia išlaikyti lietuvybę ir už 
Lietuvos ribų. Kaip atrodytų 
lietuviška veikla be tų trijų 

milijonų dolerių, kuriais iki šiol 
Lietuvių fondas parėmė' lietu
vybės išlaikymą? Kas rems lie
tuvišką veiklą, kai Lietuvių 
fondo nebebus? 

Laikau reikalinga paminėti, 
kad per susitikimą Chicagoje su 
Lietuvos ministeriu pirmininku 
G. Vagnorium, kai buvo disku
tuojamas vieno milijono perlei
dimas Lietuvai, j is pasakė, kad 
lietuvybę išlaikyti už Lietuvos 
ribų yra labai svarbu ir reikal
inga, ir Lietuva dabar negali pa
dėti. Todėl Lietuvių fondas 
turėtų ir toliau tęsti savo darbą 
ir remti lietuvybės išlaikymą 
užsienyje. 

Ką aš Jums čia šiandien pa
teikiau, Lietuvių fondo taryba 
yra apsvarsčiusi ir, manau svar
bu, kad ir nariai bei visuomenė 
žinotų, kodėl ir kokiu būdu 
Lietuvių fondas dabar veikia. 
Iki šiol Lietuvių fondo taryba 
tvarkė L. Fondą, remiantis da
bartiniais įstatais. Tačiau Lietu
vių fondo nariai turi pilną teisę 
nutarti, kaip toliau Lietuvių 
fondas turės veikti, atitinkamai 
pakeitus įstatus. 

Taigi, mieli nariai, tolimesnė 
Lietuvių fondo veikla priklau
sys nuo visų narių nutarimo, ar 
jie norės pakeisti Lietuvių fon
do dabartinę veiklą ir kaip. 
Kaip anksčiau minėjau, Lietu
vių fondo taryba šiam suvažia
vimui rekomenduoja, kad Lietu
vių fondas bent per ateinančius 
metus ir toliau remtų lietuvišką 
veiklą visame pasaulyje tik iš 
gaunamų pajamų. 

Nors Lietuvių fondo taryba 
šiam suvažiavimui nereko
menduoja keisti dabartinių įsta
tų, bet norėtų išgirsti iš šio 
suvažiavimo narių pagei
davimus, kaip toliau tvarkyti 
likusį kapitalą ir ar vėl ateityje 
dalį kapitalo perleisti Lietuvos 
kultūros ir švietimo rėmimui. 

Vieną būdą L. Fondo taryba 
diskutavo, kad kiekvienas 
Lietuvių fondo narys pasisakytų 
apie savo turimo įnašo tolimesnį 
likimą: a) įnašą palikti L. Fon
do pagrindiniame kapitale, b) 
perleisti nepriklausomai Lietu
vai ir c) padalinti, nurodant 
kokią įnašo dalį palieka LF 
pagrindiniame kapitale ir kokią 
dalį perleidžia Lietuvai. Toks 
nurodymas įpareigotų L. Fondo 
tarybą narių pageidavimą 
vykdyti. 

Tai gal būtų geriausias būdas, 
kai kiekvienas narys nuspręstų 
savo įnašo tolimesnį likimą. 
Žinoma, net ir toks planas turi 
būti gerai išstudijuotas, kad ne
būtų pažeisti IRS reikalavimai 
ir atitinkamai pakeisti įstatai. 

Aš tikiu, kad per diskusijas 
Jūs pasisakysite dėl šios idėjos 
ar iškelsite naujų idėjų. 
Primenu, kad bet koks tolimes
nis siūlymas daugiau kapitalo 
perleisti Lietuvai bus atsiklaus

tas narių, vykdant tiesioginį 
balsavimą, numatytą LF įsta
tais ir sušaukiant specialų 
narių suvažiavimą. 

Baigdamas savo pranešimą 
dėkoju visiems tarybos ir valdy
bos nariams, valdybos pirm. A. 
Osčiui, reikalų vedėjai A. Stepo
navičienei ir komisijų pirmi
ninkams bei pirmininkėms: 
finansų komisijos pirm. S. Ba
rui, pelno skirstymo komisijos 
pirm. M. Remienei, palikimų 
komisijos pirm. dr. K. Ambro-
zaičiui, įstatų komisijos pirm. 
dr. J. Valaičiui ir ypatingą 
padėką noriu išreikšti A. Juod
valkiui, mūsų informacijos 
komisijos pirmininkui, kuris 15 
metų dirbo Lietuvių fonde, bet 
šiemet į LF tarybą nebekandi-
datuoja. Lietuvių fondo taryba 
praranda tikrai darbštų ir daug 
savo sielos įdėjusį asmenį, ku
riam Lietuvių fondas buvo ypa
tingai svarbus. 

Visų šių Fondo vadovų įdėtu 
darbu, aukomis ir palikimais 
buvo pasiekti šie rekordiniai 
duomenys. Ypatingas dosnumas 
esamų LF narių bei prisidėjimas 
naujų ir jų visų supratimas 
Lietuvių fondo reikšmės įgalino 
sukaupti daugiau kaip 6 mil. 
dol. kapitalą. 

Kad toliau galėtume padėti 
išlaikyti lietuvybę ir remti 
Lietuvos prašymus, turime 
stengtis pasiekti 10 milijonų 
dol. kapitalą, kuris ne tik duos 
daugiau pajamų, bet sudarys 
galimybę remti svarbius pro
jektus išeivijoje ir Lietuvoje. 

Dar kartą ačiū visiems Lietu
vių fondo nariams čia gausiai 
dalyvaujantiems ir tikiu, kad "**» 
mano paaiškinimai dėl toli
mesnės Lietuvių fondo veiklos 
pagal LF tarybos nutarimus ras 
Jūsų pritarimą ir Lietuvių fon
do kapitalas toliau augs, o jo pa
jamomis bus remiama lietu
viška veikla visame pasaulyje. 

POTVYNIS CHICAGOJE 

Bedarant remontus, susidarė 
stambus plyšys, per kurį ėmė 
sunktis Chicagos upės vanduo į 
tunelius. Jo ten pribėgo apie 250 
milijonų galionų, įsisunkė į 
miesto centro rūmų rūsius, 
apėmė pačius žemutinius 
aukštus, kai kuriuose sugadino 
elektros tiekimo centrus. Turėjo 
visa eilė įstaigų ir krautuvių 
balandžio 13 d. užsidaryti. 
Padaryta daug nuostolių. 
Tikimasi, kad Chicagą 
paskelbus nelaimės vieta, bus 
susilaukta valdžios pagalbos. 
Kai kurių verslo įmonių nuo
stoliai siekia milijonus dolerių. 
Stambus plyšys, per kur į 
sunkėsi vanduo, užtaisomas, 
vanduo iš rūsių pompuojamas, 
reikalai tvarkosi, bet dar kai 
kurį laiką požeminiai trauki
niai negalės važinėti. 

Pagalinčiam — pievos, dirvos, 
o negalinčiam nieko nėra. 

Nors mažas pinigas, bet 
visiem patinka. 

SĄLYČIAI SU KOMUNISTAIS 
VYTAUTAS VOLERTAS 
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Šiam svečiui išvykus Lietuvon, susilaukiau kitokių 

svečių — du FBI agentus. Žinojo visas detales: kada 
tasai iš Lietuvos atvyko, kada išvyko, kur lankėsi, ką 
išsivežė. Jų turima informacija mane labai nustebino 
— ir šiame krašte kai kam sunku pasislpeti. Mane 
įspėjo: buvęs svečias esąs svarbus komunistu partijos 
narys, su juo reikią elgtis atsargiai. 

— Žinokite, kad esate JAV LB pirmininkas (Jiems 
to nebuvau sakęs!) Taip pat turite atsakingą darbą 
Tokie žmonės rūpi Lietuvoje, tad ir adresus susiranda. 
Šį asmenį laikome įtartinu. 

Labai nustebau ir susirūpinau. O šie du FBT žmo
nės tai darbe tai namuose mane lankė dažnokai. Vis 
klausinėjo — ar nieko iš to asmens negirdėjau. 
Neįspėjo, kad apie jų vizitus nekalbėčiau, todėl ir dabar 
atvirai šneku. Tačiau susirūpinau dė! tarnybos. Dės 
tymas kolegijoje pragyvenimui buvo tik trupir.'ai, o nuo 
1954 turėjau ..Secret clearance". nes dirbau JAV 
vyriausybės komunikacijų srity (VVestmghoune ir RCA 
bendrovėse). Retkarčiais net suteikdavo laikiną „Need 
to knovv" statusą labai slaptai literatūrai. ;ei pasi
taikydavo „Top secret" projektas. Maniau, k id po šio 
įvykio turėtą privilegiją prarasiu, o tuo pačiu r ..Senior 
staff eingineer" poziciją RCA bendrovėje. Tačiau pa 
dėtis nepakito, FBI svečiai nustojo lankytis 

(Mane pasiekė gandai, nepatikrinti, kad ir mano 

svečias, grįžęs į Lietuvą, turėjęs sunkumų Saugume. 
Bet ir jis pozicijoje išsilaikė.) 

Po daugelio metų 1989 gegužės mėnesį praleidau 
Lietuvoje. Sutikau ir tą „tikrąjį komunistą". Buvo 
malonus, svetingas, vaišingas. Nors veidas atrodė 
mažai pasikeitęs, bet nuotaikų negalėjau atpažinti. 
Keikė Sovietiją, Maskvą, komunistus, niekados 
neprisiminė, kad ir jis aktyviai partijoje dirbo. Tikras 
lietuvis, tikras patriotas! Pasikeitė laikai, pasikeitė 
žmogus... O 1992 sausy savo laiške man rašo:„Džiau-
giamės Nepriklausomybe, taip staiga buvome pripa
žinti. Pučas viską pagreitino. Einame į rinką, ruošia
mės pinigų pakeitimui. Nepatinka įvairiausios rie
tenos, tarpusaviai kaltinimai, „raganų" ieškojimas, 
įvairių etikečių klijavimas, bet mums lietuviams 
turbūt be to neišsiversti". 

Neminiu nei šio asmens pavardės, nei jo turėtos atsa
komybės. Kam „raganas" medžioti... Pikti nesutarimai 
Lietuvoje ir mane erzina. O „tikrų komunistų" Lietu
voje buvo daug. Plaukė srovėje šapeliais, plaukia ir da
bar, srovei atgal grįžus. Beveik visi jie buvo nematę 
kitokio gyvenimo, nesutikę kitokios minties, neišgirdę 
kitokios kalbos. Jie nėra raganos, jie yra vargingi triu
šiukai. Daugumas raganų išbėgiojo, slapstosi buvusios 
Sovietijos užkampiuose. Jei koks žudikas ir išsigimėlis 
užsiliko, pats netyčia įklius. O karjeristėliai dirbs ir 
toliau. 

* * * 

Iš komunizmo patyriau labai didelę nuoskaudą — 
jis sugadino mano gyvenimą. Ruošiausi darbui Lietu
voje, savo ankstyvos jaunystės svajones siejau tik su 

gimtuoju kraštu, o beveik visą amžių turėjau praleis
ti svetur. Komunizmas, įbauginęs pirmosios okupacijos 
metu, nieko gera nežadėjo, kai 1944 vėl slinko i 
Lietuvą. Todėl pasitraukiau Vokietijon, o vėliau — 
tolyn, tolyn, iki JAV. Panašaus likimo susilaukė tūks
tančiai lietuvių, įskaitant ne vieną marksistą ir 
komunistą. 

Neturiu randų, likusių nuo tardymų ar kitokios 
prievartos. Niekas manęs nesvilino degančiomis ciga
retėmis, įkaitintais laidytuvais. Ir niekas nelupinėjo 
nagų. Bet buvo pakankamai kančių, sukeltų raudo
nosios filosofijos, kurias nešėme lygiai sunkiai kaip ir 
fizinius skausmus. 

Lietuvių tautos ir lietuvių krašto istorųoje liko eilė 
dvidešimtojo amžiaus išdavikų ir kartu budelių, iš 
anksto žinojusių, kas yra raudonasis Kremlius. Tai 
Sniečkus, Gedvilas, Paleckis, Guzevičius, Kaganas, 
Grosmanas — Didžiulis, Zimanas, dar vienas kitas 
didžiavardis ir eilė mažų pavardžių, bet didelių sadis
tų. Tačiau ne visi ankstyvieji Lietuvos komunistai tapo 
niekšais. Sužinoję tikruosius Maskvos siekius, kai 
kurie sugebėjo nuo išdaviko likimo pasislėpti, o buvo 
ir tokių, kurie patys sumokėjo žiaurią kainą. 

Marksas, Engelsas, Leninas, Stalinas, Trockis, 
Dzeržinskis, Berija... Po šiais vardais guli kelios 
dešimtys milijonų žmonių, kuriuos jie arba patys, ar
ba per kitus nužudė. Tai neapykantos filosofijos kūrėjai, 
susilaukę gausių pasekėjų, daugiausia iš neišbalansuo
tų asmenybių tarpo. Tai pamišėlių gauja. 

(Pabaiga) 
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KGB RANKA 
REABILITACIJOSE 

R A S A R A Z G A I T I E N Ė 

Lietuvos Respublikos genera
linės p rokura tūros 1992 m. va
sar io 10 d. m e m o r a n d u m e 
Lietuvos gen. prokuroro pava
duotojas G. N o r k ū n a s suteikia 
šią statistiką: „Per paskutinius 
ketverius metus generalinė pro
kuratūra reabilitavimo pažymė
jimus yra išdavusi daugiau kaip 
25,000 žmonių. Iš jų t ik 5%-7% 
buvo susiję su ka ro metų įvy
kia is . D a u g u m a gi reabi l i 
tuotųjų buvo pokario rezistenci
jos d a l y v i a i , i n t e l i g e n t a i , 
priklausę įvair ioms t au t inėms 
organizacijoms, sovietinėje ar
mijoje a ts isakę t a r n a u t i Lie
tuvos piliečiai, ūk in inka i ir 
paprasčiausiai nelojaliai sovie
t inei s an tva rka i nus i te ikę Lie
tuvos žmonės. Vadovaujantis 
1990 m. gegužės 2 d. įstatymo 
2 str. už dalyvavimą genocido 
n u s i k a l t i m u o s e a t s i s a k y t a 
reabilituoti per 70 asmenų. Šiuo 
metu generalinėje prokuratū
roje y r a apie 2,000 pareiškimų 
piliečių, apie kurių kalinimą nei 
Lietuvoje, nei už jos r ibų nėra 
jokių duomenų. Aukščiausia
jame te isme yra apie 1,500 
tokių pat pare išk imų" . 

Žydų apžvalg in iame „Tik-
k u n " žurnale S. Wiesenthal io 
centro Izraelio skyriaus vedėjas 
Efraimas Zuroffas straipsnyje 
, , H o l o k a u s t o b a l t i n i m a s : 
L ie tuva i r istorijos reabili
tacija", rašo, kad skandalas dėl 
reabilitacijų kilo Rivkos Bogo-
molnajos pas t angomis , kuri 
išliko gyva po Holokausto. R. 
Bogomolnaja pr ieš metus su 
pusę j au sužinojusi, kad vienam 
Juozui Kras inskui iš Butrimo
nių buvo išduota reabilitacija. J i 
pranešusi gen. prokurorui Artū
rui Paulauskui , kad žinanti 
liudininkų, kur ie patvir t intų, 
kad Krasinskas dalyvavo žydų 
žudynėse. Rašo E. Zuroffas: ..Bo
gomolnaja ir grupė žydų akty
vistų Vilniuje t ada bandė sukel
t i viešąją nuomonę Vakaruose, 
bet jų pirminiai ėj imai nebuvo 
sėkmingi. Tačiau 1991 metų 
birželio mėnesio gale Knesseto 
nariai Dov Shi lansky, David 
Libai ir a š s u s i t i k o m e su 
P a u l a u s k u ir reab i l i t ac i jos 
r e ika l a s p radė jo sus i l auk t i 
daugiau dėmesio". 

Lietuvoje e inan t i s dienrašt is 
„Respublika" šiek t iek kitaip 
nušviečia įvykių raidą. 1992 
metų sausio 17 laidoje pasirodė 
E. Zuroffo la iškas gen. pro
kurorui A. Paulauskui antrašte 
„Dar viena KGB mįslė" , kuria
me. E. Zuroffas išvardino visą eilę 
jo nuomonę neteisingai reabili
tuotų žmonių. Tačiau „Respub
l ikos" vieno paragrafo įvadas 
š iam perspausdintam laiškui 
yra vertas a t idaus dėmesio: 
„LSSR KGB pirmininko pirma
sis pavaduotojas V. Čaplinas 
dar prieš rugpjūčio pučą pateikė 
LSSR prokurorui A. Petrauskui 
raš tą dėl reabil i tuotų žmonių, 
k u r į p a s t a r o j o seife r a d o 
Lietuvos Respublikos genera
linis prokuroras A. Paulauskas. 
Koks generolo V. Čaplino rašto 
turinys? Iš pa t ik imų šaltinių 
sužinojome, kad j ame pateikia
mas apie 120 bylų sąrašas, ku
riame yra maždaug 300 neteisė
tai reabil i tuotų žmonių pavar
džių". 

Kaip mes gerai žinome, šimtų 
neužteko, ir kol žinia nukeliavo 
iki „New York Times" , taria
mai neteisingai reabilituotųjų 
skaičius pas iekė tūks tanč ių 
skaičių. Wiesenthal io centro 
atstovė Lietuvoje Fa ina Kuk-
lianskytė savo viešuose pareiš
kimuose ypatingai nesiskaito su 
faktais ir peržengia bet kokias 
a t sak ingumo istorijai r ibas. 
Savo pasikalbėjimuose su švedų 

ir Lietuvos spauda F. Kuklians-
kytė dažnai ir garsiai kal t ina 
Lietuvą už daug ką. ypatingai 
už, jos nuomone, neteisingai 
išduotas reabilitacijas. 

Lietuvos specialių tyrimų sky
r iaus vyr. prokuroras V. Vaice
kauskas straipsnyje „Mįslės ir 
jos sumanytojai", pasirodžiu
siame „Respublikoje", atsako į 
F. Kuklianskytės keliamus kal
t in imus , prokuratūrai. Anot V. 
Vaicekausko, „Prieš galutinį 
Sovietų Sąjungos žlugimą sovie
tinio KGB Lietuvos padalinio 
tardytojai, nebeturėdami tikro
jo darbo, naršė iš generali
nės prokura tūros ir Aukš
č iaus io jo teismo g r ą ž i n t a s 
reabilituotojų asmenų archyvi
nes bylas, ieškodami „pažeidi
mų" ir apie juos pranešinėjo 
P e t r a u s k u i (Red.: A. Pet
rauskas buvo sovietinės tvarkos 
general inis prokuroras). Šiojo 
parankin ia i su tomis pačiomis 
bylomis (tik dar entuziastin-
giau) d a r ė tą patį. O ka i 
„pažeidimų" pasirodydavo per 
maža, kaltinamųjų ir liudytojų 
parodymus kompiliavo, paėmę 
iš konteksto sau norima linkme, 
kad „pažeidimas" su te ik tų 
didesnį „svorį' • Taip ir atsirado 
120 „neteisėtai" reabilituotų 
žmonių sąrašas". V. Vaicekaus
kas praneša savo straipsnyje, 
kad iš tų 120 dauguma žuvę 
Gulago lageriuose. 

S. Wiesenthalio atstovė Lie
tuvoje F. Kuklianskytė nemato 
jokios problemos dėl KGB 
n e š v a r a u s darbo vaisių. F 
K u k l i a n s k y t ė s in te rv iu su 
„Respublikos" laikraščiu patei
kia šitokią citatą: „Ginčas 
spaudoje dėl reabilitavimo pa
žeidimų dažniausiai būna near
gumentuotas. Juokinga kalbėti 
apie tai , kas perdavė dokumen
tus „New York Times". Reikia 
paisyti faktų. Argi tai argumen
tas, kad negalima tikėti KGB 
d o k u m e n t a i s apie ka r in ius 
nusikalt imus? Tai kuo tada 
t ikėti? J u k tik ši organizacija 
darė parengtinį tardymą". 

S. Wiesenthalio centro atsto
vai savo susitikimuose su pirm. 
V. Landsbergiu reikalavo, kad 
jis paskelbtų sąrašus visų rea
bilituotųjų, tačiau j is atsisakė 
tai padaryti . E. Zuroffas ir F. 
Kuklianskytė galvoja, kad ta 
yra vienintelis būdas patikrin
ti, a r Lietuva nereabilituoja ge
nocido vykdytojų. Rašo E. Zurof
fas: „Nesenia i įvykus iame 
susitikime su Wiesenthalio cen
t r o a t s tova i s , p r e z i d e n t a s 
Landsbergis išreiškė susirū
pinimą dėl sąrašo paskelbimo, 
motyvuodamas, kad tada visi, 
kur iems buvo suteikta reabili
t ac i j a , a u t o m a t i š k a i bus 
į tar iami kolaboravimu. Bet čia 
ir yra esmė viso reikalo: nebent 
visi vardai gali būti patikrinti 
su Holokausto dokumentacija 
per visą pasaulį, mes niekuomet 
nežinosime, katrie iš tų reabili
tuotų žmonių tikrai užsitarnavo 
išteisinimo". Atrodo, kad Wie-
senthal io centras tu r i kitokius 
s tandar tus , negu valdžios, pro
kura tūros , parlamentai ar teis
mai. 

E. Zuroffo ir F. Kuklianskytės 
straipsniuose ir pareiškimuose 
lengva i minimos pavardės , 
p i rmetami kaltinimai viešuose 
forumuose. Neinama per teisi
nes institucijas, nesikreipiama 
su dokumentais ir liudininkais. 
Bet vis vien atitinkamos Lietu
vos instancijos patikrina visus 
kal t inimus: tuos su pagrindu ir 
tuos, kurie kvepia tik gandu, 
kerš tu ar pan. 

Savo kruopščiai paruoštame 
memorandume gen. prokuroro 
pavaduotojas G. Norkūnas 

Po koncerto, kurį rengė Lietuvių fondas Los Angeles. Iš kairės: sol. I. Milkevičiūtė, sol. 
Daunoras. LF įgaliotinė V. Gedgaudienė ir pianistas R Bekionis. 

išdėsto kai kurių specifinių 
peržiūrų eigą ir rezultatus. J . 
Kras inkso atveju, kur į R. 
Bogomolnaja apkaltino ir kurio 
reikalas nuskambėjo „New 
York T i m e s " pus lapiuose , 
paaiškėjo , kad v i enas 
liudininkas sakė, jog nematęs 
Krasinsko šaudant , a n t r a s 
atsisakė duoti parodymų, kiti 
pareiškime paminėti liudinin
kai mirę arba per respublikinį 
adresų biurą nebuvo rasti . Pati 
R. Bogomolnaja nemačiusi, kad 
J. Krasinskas šaudęs. 

Lietuvos specialių tyrimų sky
r iaus vyr. p rokuro ra s V. 
Vaicekauskas „Respublikoje" 
viešai kelia klausimą, kodėl S. 
Wiesenthalio centro atstovė 
Lietuvoje F. Kuklianskytė, kai 
gauna laiškus su specifinių 
žinių apkaltinimais, nesikreipia 
į teisines instancijas dėl faktų 
patikrinimo, o eina į spaudą su 
pavardėmis ir kal t inimais? 
I šdės tydamas dviejų tokių 
apkaltinimų patikrinimo istori
jas. V. Vaicekauskas detaliai 
nušviečia prokuratūros padary
tus tyrimus ir jų rezultatus 
specifinių kaltinimų atvejuose. 

Vienoje byloje n u r o d y t ų 
liudinikų paliudyjimai buvo 
tokio tipo, kad kažkas kažkur 
kažką girdėjo, bet kad jie patys 
nematę apkaltintojo dalyvau
jant žudynėse. Ki tu atveju 
nebuvo nurodyti jokie konkre
tūs asmenys, kas galėtų paliu
dyti. 

Tokios detalios teisinės pro
cedūros erz ina E. Zuroffą. 
Skundž ias i j i s : , ,Tiek p a t 
a t sk le idž iant i s y ra te i s in i s 
įrodymo naštos klausimas. Žmo
nės, kurie tarnavo policijos 
daliniuose arba linčiuotojų bū
riuose, nebuvo prašomi įrodyti 
savo nekaltumą. Atvirkščiai, 
generalinis prokuroras laukė, 
kad tie, kurie protestavo prieš 
reabilitacijas, įrodytų kal tę 
prašančių reabilitacijos. Atsi
žvelgiant į palyginus nepriei
namą Holokausto dokumenta
ciją Lietuvoje ir labai mažą 
skaičių išlikusių gyvų, ši už
duotis yra labai sunki . Priedo 
Lie tuvos valdžios a t s t ova i 
nedėjo jokių pastangų patikrin
ti archyvinę medžiagą, kuri yra 
už Lietuvos ribų, a rba ieškoti 
išlikusių gyvų žydų liudininkų, 

Tobula laisvė duodama tik 
tam žmogui, kuris savo paties 
darbu pragyvena ir, tą darbą 
dirbdamas, daro tai , ką nori. 

Anonimas 

A. Vasatls. 
Dirigentas 

E. Domarkas. 
Režisierius 

R. Šokas. 
Chormeisteris 

M. Moteksttfs, 
Chormeisteris 

LIE T U V I Ų O P E R A 
36-asis sez(,nas 

V e r d i 
4 v e i k s m ų o p e r a 

OTELLO 
1 9 9 2 m . b a l a n d ž i o 26 d., 3 v a i . pop ie t 

M o r t o n H S audi tor i jo je 
2 4 2 3 S. A u s t i n Blvd . , 

Cicero , I l l ino i s 

Diriguoja ALVYDAS VASAITIS 

B i l i e t a i g a u n a m i V a z n e l i ų p r e k y b o j e , 
2 5 0 1 W. 7 1 s t St . . C h i c a g o , II. 

3 1 2 4 7 1 - 1 4 2 4 

Ten pat gaunami ir autobusų bilietai. 
Spektaklio dieną bilietai gaunami 
nuo 1 vai. popiet prin įėjimo į salę. 

Visus ir iš visur kviečiame atvykti 
į vieninteli šios operos spektaklį 

V. Noreika. 
Otelio 

I. Milkevičiūte. 
Desdemona 

Markauskas, 
Jago 

• 
Z. Zaftiattfs, 

Cassio 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE 

kur ie gyvena užsienyje. Su 
tokiom procedūrinėm aplinky
bėm jų naudai nereikia stebėtis, 
kad tokiam dideliam skaičiui 
genocido dalyvių buvo suteikta 
reabilitacija". 

Tokia E. Zuroffo logika pasta
to teisingumo sąvoką aukštyn 
kojom. Žmonės gi turėtų būti 
laikomi nekalt i , kol neįrodyta 
jų kal tė , o ne atvirkščiai. O dėl 
užsienyje gyvenančių žydų liu
dininkų apklausinėjimo terei
kia pažvelgti į J. Demjanjuko 
bylos skandalą, kur kasdien 
darosi vis aiškiau, kad liudinin
kų atmintis neatitinka buvusios 
tikrovės. Be kita ko, ypatingo at
sargumo reikalauja bet kokia 
byla, kurią orkestravo KGB. 
Yra būtina atkreipti dėmesį į 
tai , kad šios bylos ne tik buvo 
K G B kon t ro l iuo jamos , bet 
taipogi net nelabai seniai nau
dojamos politiniame žaidime, no
r in t kenkti laisvai Lietuvai. 

GhEIT 
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. 

RE L 

riW 

£STATE 

—i 
n,Į 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kodzle Ava. , 
Chlcayo, IL 60629 

(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 
• Nuola da pensininkams 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Simaitis 

Irena Bllnstrubienė 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 S. Kedzle Ave 
Tel. 436-7878 

Ontuifc 21 
H MLS 

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 

Bus. 312-585-6100, <e<- 312-778-3971 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

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

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
:as mus 

FRANK ZAPOLIS 
3208V* W*st 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu Chicngos miesto leidimą D»ou ir 
užmiesty Dirbu greitai, yarantuotai ir šak
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Parduodame namus ir butus 
Lietuvoje. Pageidaujant galime 
pastatyti namus bet kurioje Lietu
vos vietoje. Informacijai kreipkitės: 

Gintaras lmport-Export 
2437 W. 69 St. 

Chicago, IL 60629 
Tel. 312-737-6862 

IEŠKO DARBO 

Tik lietuviškai kalbanti* vyras la iko 
a i d i m o darbo. Kreiptis angliškai: 
Trecy, 708-433-3441 . Agentūra darb
daviui sumokės už apmokymą darbo 
metu 

Patrauklus, pasiturintis, aktyvus, į 
pensiją išėjęs Amerikos lietuvis. 
5 ' 1 1 " ūgio. 175 sv. svorio, ieško pa
trauklios, ištikimos, patikimos, nerū
kanč ios , narkot ikų ir svaigalų 
ievartojanč»os moters bendram, malo
niam gyvenimui Amžius nesvarbu. 

Skambinti: 708-448-5385 

LIETUVIAI, KURIE NORĖTŲ 
LIETUVOJE ESANTI 

savo turtą, vėl atgauti: 
* Sodybas 
* Ūkio žemę 
* Kaimus 
* Dvarus 
* Namus mieste 
* Namus kur nors kitur 

prašomi kreiptis į Kazimierą Ramanauską 

VARPAS 
2437 Micheltorena St. 

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

Jonutyte. 
Emilija 

. Savrlmas. 
Roderigo 

V. Momkus, 
Montano 

Meclukevfcilus. 
Heraldas 

. VazneHs, 
Lodovico 

„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 į Antaną Jokubauską. 
tel . 213-662-3963 

VARPAS 
2437 Micheltorena St. 

Los Angeles, CA 90039 

', 



nukas Vliko buvo išleistas pra
ėjusiais metais sausio mėnesį. 
Kadangi dabar Lietuvoje padė
t is yra pasikeitusi ir norint tą 
l anks t inuką sunaudoti , bus 
kviečiamas Vilius Bražėnas 
lankstinuką bent vienu lapu pa
p i ldy t i t a ip , kad j i s b ū t ų 
t i n k a m a s ir dabarčiai. Yra 
numaty ta išleisti TF istori-
ją-metraštį. To metraščio pa
ruošiamuosius darbus sutiko 
at l ikt i Rimas Bitėnas, o reda
guoti — Algirdas Budreckis. 

Rūp inan t i s ga l imai gre ič iau 
užbaigti Kanadoje TF iškilusias 
problemas, jos vadovybė įpa
reigota kreipt is į vietos ad
vokatus. Yra užmegztas ryšis su 
Tufts univers i te tu dėl diplo
matų paruošimo Lie tuva i .TF 
y ra pasiruošęs didelę to užmo-
j aus dalį f inansuoti . 

TF ketur iuose fonduose ir 
sąskaitose vasario 29 d. buvo 
2,506,526 doleriai. 

P . P a l y s 

DRAUGAS, antradienis, 1992 m. balandžio mėn. 21 d. 

L E N K I J O S P R E M J E R A S 
C H I C A G O J E 

Lenkijos ministerių kabineto 
p i rmin inkas J a i 01szewski, 
balandžio 16 d., atvykęs į 
Chicagą, turėjo susitikimus su 

čia esančių lenkų organizacijų 
atstovais. Palmer House vieš
buty jam Lenkų prekybos rūmai 
suruošė pietus. Lenkijos premje
ras taipgi lankė Washingtono ir 
New Yorko centrines valdžios 
įstaigas. 

Poeto Bern. Brazdžionio jaunųjų poetų Lietuvoje konkurso laureatės — E. Grigaitė, R. Rakauskaitė, 
D. Eriksonaitė ir A. Birgerytė — ir laureatas D. Jakulevičius su konkurso mecenate D. Kojelyte 
ir ministerijos atstove Ž. Bendoriene. 

TAUTOS FONDO SIEKIAI 
RŪPESČIAI IR DARBAI 

Tautos Fondas yra užsibrėžęs 
gana ambicingą užmojį. Jis 
pasiryžęs Lietuvos pagalbai 
sutelkti 10 milijonų dolerių. 
Nereikia a i šk in t i , k a d tas 
užmojis pareikalaus nemažų 
pastangų, daug darbo, o ir 
rūpesčių bus pakankamai . Jau 
dabar pradedama galvoti, ką 
reikės daryti su Tautos Fondo 
(toliau žymėsiu TF) aukotojų 
sąrašais, ku r ir ka ip juos 
skelbti. Kada Vliko buvo lei
džiamas (tiražas daugiau kaip 
4,600) Eltos biuletenis, tos pro
blemos nebuvo. Tuomet TF 
aukotojų ir geradarių sąrašai 
ten ir buvo skelbiami. 

TF valdybos vasario mėnesio 
informacijoje Nr.2(9) rašoma: 
„Šis biuletenis (ELTOS) nuo 
1992 m. sausio 1 d. buvo sustab
dytas. Šiai spragai užpildyti 
Tautos Fondo valdyba ieško 
būdų ir priemonių ir toliau 
aukotojų s ą r a š u s skelbt i 
lietuviškoje spaudoje. Tačiau 
tam reikalui reiktų apie 10,000 
dolerių per metus" . 

Dėl tų tūkstančių TF vado
vybei nevertėtų abejoti. Tuos 
aukotojų sąrašus reikėtų siųsti 
į lietuviškų laikraščių redakci
jas ir juos ten skelbti. Manau, 
kad TF rėmėjai tam nesiprie
šins, o priešingai — džiaugsis, 
kad dalis jų paaukotų pinigų 
atiteks ir laikraščių paramai. O 
parama mūsų sunkiai besiver
čiančiai spaudai labai ir labai 
reikalinga! 

Pagaliau ir tuomet, kada buvo 

leidžiama Eltos informacija, kur 
tie sąrašai buvo skelbiami, jų 
ten niekas veltui nespausdino. 
O ir Eltos spausdinimas, (kai 
kurie manė, buvęs nereikalin
gas, nes ten žinios buvę pase
nusios) buvo apmokamas iš TF 
iždo, kas kainuodavo daug dau
giau negu 10,000 dolerių. 

Toje pačioje informacijoje TF 
valdyba norėdama glaudesnio 
bendradarbiavimo su TF dar
buotojais, pasidalinti mintimis 
ir pasikeisti nuomonėmis, patei
kia tris klausimus: 

1. Ar jūsų nuomone Tautos 
Fondas turėtų veikti tuo pačiu 
būdu, kaip veikė praeityje? 

2. Ar TF centras turėtų dau
giau įsikišti į atstovybių ad
ministracinę veiklą? 

3. Akivaizdoje neigiamos pro

pagandos Tautos Fondo atžvil
giu (kai kas Tautos Fondą jau 
palaidojo), a r polemika būtų 
naudinga bendrai Lietuvos ge
rovei? 

Nežiūrint, kad su šiais klau
simais yra kreipiamasi į TF dar
buotojus, į tuos k laus imus 
atsakyti ir savo nuomonę pa
reikšti re iktų ir visiems tiems, 
kuriems t ik rūpi TF veikla ir jo 
gerovė. 

Vasario 25 d. savo būstinėje, 
Richmond Hill, N.Y., buvo 
susirinkusi ir posėdžiavo TF 
valdyba. Posėdžio metu buvo 
svarstyta i r aptar ta einamieji 
reikalai ir padaryti įvairūs 
pranešimai. 

Pranešta , kad 1991 metų fi
n a n s i n ė s knygos j a u y r a 
uždarytos i r baigiama paruošti 
atsiskaitymai su valstijų ir IRS 
įstaigomis. TF raštinėje dar yra 
užsilikę apie 10,000 lanksti
nukų „Lietuva". Tas lanksti-

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi jos choro 
pirmininkei 

A.tA. 
NERIJAI GAIŽUTIENEI 

mirus, re i šk iame gilią užuojautą jos vyrui JERO
NIMUI, duk te r ims RŪTAI, LINAI ir RAMUNEI su 
vyru, sūnui SAULIUI ir k i t iems ar t imies iems. 

Chicago Choras ir dirigentas 

1992 NERINGOS 
STOVYKLŲ 

TVARKARAŠTIS 
VAIKAMS 7-16 me tų 

Anglų kalba birželio 28 iki 
liepos 11. 

Lietuvių k a l b a liepos 
12-rugpjūčio 1. 

PIKNIKAS liepos 26 d. 
Vyresniam jaunimui iki 18 m. 

— liepos 26-rugp. 1. 

SAVAITĖ ŠEIMOMS 
su vaikais iki 10 m. 

Seimų — lietuvių kalba — 
rugpjūčio 2-9, 

Seimų — anglų kalba — 
rugpjūčio 9-16. 

MYLIMAI MAMAI 
mirus, sūnus STASĮ ir HENRIKĄ, duk ra s GENO
VAITĘ ir LIOLĘ nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u 
liūdime. 

Stukų šeimos 

A.tA. 
STASEI URBONIENEI 

po ilgos ir sunkios ligos iškeliavus Amžinybėn, jos 
vyrą VACĮ nuoširdžiai užjaučia ir k a r t u liūdi 

Saudargų šeima 

INTERNATIONAL 
TRAVEL CONSULTANTS ZaUrZS" 

Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio Kraštus žemiausiomis kainomis. 
CAftOO — siunčiame oro linija 
,,ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu Į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų 
M2S South 79th AVMUM 
Hlckory HIH, minoM I W 5 / 
TetofoftM (70«) 430-7272 

223 KaivarllH gatv* 
VMnfcM, Uetori 
TotofenM 350-115 Ir 778-392 

A.tA. 
IEVA BANIENĖ 

PUNDZIŪTĖ 
Gyveno Bloomfield Hills, MI. 
Mirė 1992 m. balandžio 19, šv. Velykų dieną, 1 vai. p.p., 

sulaukusi 87 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Telšių apskrityje, Nevarėnų miestelyje. 

Amerikoje išgyveno 42 m. 
Nuliūdę liko: sūnus Algirdas Banys, dukra Vanda 

Vaitienė, žentas Otonas Vaitas, MD, bei anūkai: Algirdas Vai
tas, DMD, žmona Valerija, Rimantas Vaitas, DDS, žmona Lin
da ir daug giminių Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas antradienį, balandžio 21 d. nuo 1 iki 
9 v.v. Harris laidojimo namuose, 15451 Farmingdale Rd., 
Livonia, MI. Rožinis kalbamas antradienį, 7:30 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 22 d. Iš laidojimo 
namų 9:30 vai. ryto bus atlydėta į Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčią, Southfield, MI, kurioje įvyks gedulingos šv. Mišios 
už velionės sielą. Po Mišių velionė bus nulydėta į Holy 
Sepulchre kapines. 

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

Nuliūdę sūnus ir duktė su šeima. 

Laidotuvių direkt. Yolanda Zaparackienė. Tel . 
313-554-1275. 

A.tA. 
BRONIUI ŽEMLIAUSKUI 

išėjus į Amžinuosius N a m u s , žmonai V A L Y T E I , 
dukra i DAINAI J U O Z E V I Č I E N E I su v y r u , s ū n u m s 
GINTARUI ir L INUI su še imomis , sesu te i S T A S E I 
L E K I E N E I su še ima i r v i s iems a r t i m i e s i e m s 
reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą, da lyvau j ame 
su meile jų ne t ek ime ir s i e lva r t e . 

Irena Alantienė 
Ginas ir Algis su šeima 

ArtA. 
BRONIUI ŽEMLIAUSKUI 

mirus , nuoši rdžia i už jauč iame vel ionio ž m o n ą 
VLADĄ, duk rą , m ū s ų mie l ą D A I N Ą , s ū n u s 
GINTARĄ ir LINĄ, seserį STASĘ L E K I E N E ir v i sus 
gimines bei ar t imuosius . 

Kun. Juozas Juozevičius 
Aldona Juozevičienė 
Jūratė ir Algis Norvilai 
Ramunė ir Jonas Račkauskai 

GINTARAS IMPORT-EXPORT 
Siunčiame siuntinius į Lietuvą: 80 et. už svarą iki 100 svarų; 
70 et. už svarą virš 100 svarų. Minimumas 15 svarų. 
• Siuntiniai pristatomi į namus Lietuvoje. 
• Siunta bus kraunama į konteinerius balandžio 26, 27 ir 

28 d. Lietuvą pasieks gegužės 20 d. 
• Pervedame pinigus už 5%. 
• Pervežame jūsų svečius iš New York ir VVashingtono 

aerouostų į Chicago. 
Gintaras lmport-Export 

2437 W. M St. 
Chicago, IL S0629 
Tel. 312-737-6862 

A.tA. 
ALFONSAS VENCLOVAS 

Gyveno LaGrange, IL, anksčiau Cicero, IL. 
Mirė 1992 m. balandžio 19 d., 9:35 val.ryto, sulaukęs 72 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, Šimonių valsč., 

Jurgeliškio kaime. Amerikoje išgyveno 43 m. 
Nuliūdime liko: žmona Ona Pošiūnaitė, duktė Saulenė 

Richer, žentas Roger Brooks; sūnus: Gintautas, marti Tina 
ir Ramūnas, marti Rūta; šeši anūkai. Taip pat sesuo Anelė 
Venclovaitė Lietuvoje bei kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas antradienį, balandžio 21 d. nuo 2 iki 
9 v.v. Butkus-Petkus laidojimo namuose, 1446 S. 50 Ave., 
Cicero, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 22 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios 
už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, vaikai, anūkai ir sesuo. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 708-652-1003 arba 312-476-2345. 

1 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

L 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PAVASARIO KELIONĖS į VILNIŲ 
Chicago—Vilnius (į vieną pusę) $821.00 

Vllnlu»—Chicago (į vieną pusę) $588.00 
(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

Chicago—VlInlusChicago $872.00 
(ten ir atgal) 

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

GOLD WING8 TRAVEL 
5348 N. Mlhvauksa 
Chicago, IL 80830 
Tai. 312-775-5700 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

La ido tuv ių namai Ch icago je ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i s u s laidotuvių n a m u s ga l i te pas i ek t i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 

y 



DRAUGAS, antradienis, 1992 m. balandžio mėn. 2 1 d. 

x „ L i t u a n i c o s " s k a u t ų tun
t o v a d o v y b ė kv i eč i a visus 
d a l y v a u t i šį š e š t a d i e n į , 
balandžio 25 d., Lietuvių centre 
Lemonte ruošiamame t u n t o 40 
metų veiklos sukak tuv in iame 
vakare. Pradžia 6 v.v. Bus trum
pas oficialus paminėjimas, o po 
to — vakarienė, l inksma skau
t i š k a programa, šokiai i r pa
bendrav imas . Dabar t in ia i ir 
b u v ę t u n t o nar ia i , vadovai, 
ta lk in inkai ir rėmėjai laukiami. 
Apie dalyvavimą prašoma iš 
anksto pranešti vakaro rengimo 
vadovui dr. Algiui Paul iui . 

x Sofija i r S t a s y s Dž iuga i 
globoja solistę Ireną Milke
vičiūtę, kur i šiuo metu daly
vauja Verdi „Otelio" operos 
repeticijose. Operos spektaklis 
b u s jau šį sekmadienį Mortono 
mokyklos auditorijoje. J a m e L 
Milkevičiūtė atliks Desdemonos 
partiją. 

x M o k . A l fonsas Venc lo 
v a s , i lgmetis ciceriškis, pasku
tiniuoju metu gyvenęs LaGran-
g e , 111., mi rė per Ve lykas 
balandžio 19 d. Atsisveikinimas 
b u s antradienį, bal . 21 d., 7 v.v. 
P e t k a u s laidojimo koplyčioje, 
Cicero, IL. B u s laidojamas 
trečiadienį , laidotuvių Mišios 
b u s 10:30 v.r. Šv. A n t a n o 
parapijos bažnyčije. 

x Ž u r n . A n t a n a s J u o d 
v a l k i s , l ie tuviškos spaudos 
bendradarbis, rėmėjas. Antanas 
Valavičius, lietuviškų organiza
cijų t a lk in inkas , dosnus palai
kytojas dienraščio, Chicago, 111., 
pratęsė „Draugo" prenumeratą 
s u 20 dol. auka . Dėkojame. 

x Ak t . Zita Visockis , Vytau
t a s ir J a v i t a Str ikai , Vytautas 
G i r d v a i n i s , S t a s ė K a z l a s , 
J a n i n a Cukuras , Chicago, 111., 
R a m u t ė Butkus , Just ice , 111., 
Albinas Svilinskas, Burbank, 
111., Vy tau t a s Kutkus , Dear-
born, Mich., Stasys Žymantas, 
T i n l e y P a r k , 111., p r a t ę s ė 
p renumera tą su 20 dol. auka. 
Dėkojame. 

x A n t r a s i s P a s a u l i o Lietu
v i ų V e r s l i n i n k ų s u v a ž i a 
v i m a s į v y k s Vi ln iu je , birželio 
16-21 d. Informacijai ir rezerva
cijoms s k a m b i n k i t e Birute i 
Zalatorienei, 708-524-2244, Tra-
vel Advisers, Inc. 1515 North 
Har l em #110, Oak Pa rk , 111. 
60302. 

(sk) 

x D r . R. i r p o n i a Vienuž ia i 
(IN) įsijungė į IX T a u t i n i ų 
Šok ių Š v e n t ė s rėmėjų tarpą su 
250 dolerių auka . Lėšų telkimo 
komisija j iems reiškia nuošir
džią padėką. 

(sk) 

x P a m a l d o s p o V e l y k ų su 
šv . Mišių a u k a balandžio 25 d., 
šeštadienį, 6 v.v. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Nuoširdžiai kviečia 
Ž i d i n y s . 

(sk) 

x S i u n t i n i a i į L i e t u v ą p e r 
A T L A N T A I M P O R T EX-
P O R T : siuntinio, sveriančio 
virš 100 svarų pers iunt imo 
ka ina 69 c e n t a i už sva rą , len
gvesnių s iunt inių 79 centai . 
Siuntinius galima atsiųsti UPS. 
Neilgai t r u n k a n t persiunčiami 
pinigai doleriais Jūsų giminėms 
Lietuvoje. Čia už pigią kainą ga
lima nupirkt i bil ietus giminai
č i a m s iš L i e t u v o s a t s k r i s t i į 
C h i c a g o : v i e n e r i u s m e t u s 
galiojantis bilietas tekainuoia 
824 dolerius; užsuki te , jei nori
te pra tęs t i vizas. A T L A N T A 
I M P O R T E X P O R T , 2719 W. 
71 St . , C h i c a g o IL 60629. Tel . 
(312) 434-2121. 

(sk) 

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

(sk) 

x Atkarpoj Vytauto Volerto 
„Sąlyčiai su k o m u n i s t a i s " 
šiandien baigėme spausdinti, 
rytoj pradėsime Juozo Končiaus 
„Svečiuose pas Lietuvos stoma
tologus". 

x J o n a s Biržiškis, Lietuvos 
susisiekimo ministras, atvyks
t a į Chicagą balandžio 24 d. 
Susitikimą su ministru rengia 
JAV LB Socialinių reikalų tary
b a šį penktadienį, balandžio 24 
d. 7 vai. vak. Seklyčioje. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

x A. a. kun. J u o z a s Domei
ka , 74 metų, gyv. Tucson, Ari
zonoje, po sunkios ligos mirė 
Didįjį Šeštadienį, balandžio 18 
d. 1 vai. 30 min. p.p. Laidojamas 
Arizonoje. 

x Karolis Mi lkovai t i s , žur
nalo Pensininkas redaktorius, 
atvyksta iš Californijos ir daly
vaus žurnalui paremti vaka
rienėje šį šeštadienį Seklyčioje. 
Žurnalą leidžia JAV LB Krašto 
valdybos Socialinių re ika lų 
taryba, administruoja Elena 
Sirutienė. 

x Pat iks l in imas . Vasario 28 
d. „Draugo" 41-me numeryje, 
Jurgio Janušaičio straipsnyje 
„Vydūnas sugrįžo, dailininkai 
prisiminkite", įsivėlė klaida pa
vardėje. Tarptautinio exlibriso 
konkursui vadovauja ne Giedrė 
Lekšytė, bet G i e d r ė L e š k y t ė . 

x J o n a s ir M a r i a Vidūnai iš 
Auburn, Mass., už kalėdines 
korteles, kalendorių atsiuntė 20 
dol., o žentui Vytui Raškevičiui, 
jo gimtadienio proga, užprenu
meravo „Draugą" vieneriems 
metams ir dar pridėjo 20 dol. 
auką. Labai dėkojame. J . ir M. 
Vidūnus atsiprašome už korek
tūros klaidą. 

x „Otelio" ope ros vienintelio 
spektaklio, kuris bus balandžio 
26 d.. 3 vai. popiet, Morton au
ditorijoje. 2423 S. Austin Blvd., 
Cicero, II., bilietai gaunami 
Vaznelių parduotuvėje, 2501 W. 
71st St., Chicagoje. Telefonas 
312-471-1424. Ten pat gaunami 
ir autobusų b i l i e ta i , ku r i e 
išvyks iš Marąuet te Parko 
sekmadienį, 1:30 vai. po pietų, 
nuo valdiškosios mokyklos, kuri 
yra prieš mūsų bažnyčią, aikš
tės. Autobusai sustos Brighton 
Parke prie bažnyčios, Californi
jos ir 44 gatvių sankryžoje. 
Kviečiame visus atvykti į labai 
įdomų ir vertingą „Otel io" 
operos spektaklį, kuriame daly
vauja ir 17 art istų bei vokalis
tų iš Vilniaus. Salė talpina 
2,500 žmonių. Matomumas iš 
visur labai geras, o girdėjimas 
iš bet kokios vietos t ikra i 
puikus. 

(sk) 

x Advoka ta s Povi las Žum-
bakis praneša, jog jo kabinetas, 
kuris yra miesto centre, yra 
uždarytas nuo pirmadienio dėl 
išsiliejusio vandens — potvynio 
pačiame mies to cen t r e . 
Manoma, kad tas pastatas, kur 
yra advokato kabinetas, 7 So. 
Dearborn Ave., Chicago, 111., 
60603, bus at idarytas šį pirma
dienį. Iš penkių telefonų veikia 
tik vienas - 312-641-3428. Fak
sas ta ip pat da r neveikia. Adv. 
P. Žumbakis dėkoja visiems už 
kantrybe, kurie, kreipdamiesi į 
jį, šiuo metu tur i nepatogumų ir 
negali greitai susirišti. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl»l« 

Dengtam* Ir l i l i o m t 
vltų rūsių stogus 
Tsl. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

Solistas Zenonas Žemaitis dainuoja Wagnerio „Tannhauser" operoje Erfurto miesto operos teatre 
Vokietijoje. Jis vakar atskrido iš Vokietijos ir mūsų „Otelio" operos spektaklyje atliks Cassio 
efektingą partiją. Martyno Vidzbelio nuotrauka 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
D A U K A N T Ė N Ų 
S U S I R I N K I M E 

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopa j au dvidešimt devynerius 
metus sėkmingai besireiškianti 
j ū r i š k a i šauliškoje veikloje 
Chicagoj balandžio 12 d. Šaulių 
namuose turėjo visuotinį-meti-
nį kuopos narių susirinkimą, 
kuris 3 vai. p.p. pradėtas kuopos 
vėliavos įnešimu. 

Sekant priimtą dienotvarkę, 
minutės susikaupimu atsistojus 
buvo prisiminti ir pagerbti ka
dencijos metu 1990-91 m. laiko
tarpyje mirę kuopos nar ia i — 
Algis K u z m a , Algis Aba
ravičius, Marija Astrauskienė ir 
Anna Janušauskienė. Toliau 
sekė kuopos valdybos pareigūnų 
dviejų metų veiklos apžval
giniai pranešimai. 

x M a i s t a s pristatomas į na
mus Lie tuvoje . 55 SVARAI: 
dešros, sūris , aliejus, kava , 
cukrus, vaisiai ir kt. — $85. 22 
S V A R A I vien t ik mėsos gami
nių - $85; 11 S V A R Ų dešrų, 6 
dėžutės amerikietiškos kavos — 
$58. Prie visų siuntinių gal ima 
pridėti aspirino ir vitaminų. 
T r a n s p a k , 2638 W. 69 St., Chi
cago , I L te l . 312-436-7772. 

(sk) 

x M e r c y Li f t v a k a r u i 
„ O d y s s e y " la ive stalus galima 
užsakyti pas Ritą Kisielienę: 
(708-441-8137), 1163 S c o t t 
Ave., Winne tka , I L 60093. Sta
lai 8 asmenims, po $125 asme
n iu i ; a u k a n u r a š o m a nuo 
mokesčių. Čekius adresuot i 
Li thuanina Mercy Lift. 

(sk) 

x J A V LB Vidu r io V a k a r ų 
a p y g a r d o s atstovų met in i s 
suvažiavimas įvyks sekmadienį, 
ba l andž io 26 d., Lemon te , 
Pasaulio lietuvių centre, Bočių 
menėje. Suvažiavimas prasidės 
9 v.r. ir baigsis 12:30 v. p.p. Po 
suvažiavimo atstovai ir svečiai, 
a ts i lankę į centro šeimininkių 
s u r u o š t u s „ V e l y k ų s t a l o " 
pietus, dar turės laiko nuvykt i 
į Lietuvių Operos „Ote l io" 
spektaklį. 

(sk) 

x Trave lCen t re , Ltd . greitai 
ir sąžiningai tvarko visas ato
stogų bei komercines keliones. 
Taip pa t parduodame lėktuvo 
bilietus į Lietuvą. Skambinti : 
T e r e s e i L e s n i a u s k i e n e i , te l . 
708-526-0773. 

(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 Dristatvmu į namus— 
$100.00 „ Ž a i b a s " 9525 So. 
79th Ave. , H i c k o r y Hi l l s , OI. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

Ilgametis kuopos pirmininkas 
j au 16 metų kuopai vado
vaujantis sąjungos garbės narys 
Ed. V e n g i a n s k a s savo 
pranešime susirinkimui nurodė, 
kad 1990-91 m. kadencijos lai
kotarpyje, kuopos valdybą, be 
p i rmin inkau janč io , suda rė : 
vicepirm. ir renginių vadovas V. 
U ta ra , m o t e r ų vadovė M. 
Gydienė, iždininkas J. Marus, 
sekretorius J. Utara , šaudymo 
sporto vadovas B. Petrauskas, 
vėliavų tarnybos vadovas N. 
Martinkus, foto korespondentas 
A. Aleksandravičius, archyvo 
vedėja G. Kuzmienė, ligonių 
lankytojos U. Zinkienė ir G. 
Martinkienė, tur to globėjas J. 
Janušauskas ir valdybos narys 
V. Zinkus, kuopos organiza
ciniais reikalais turėjo 12 pro
tokoluotų valdybos posėdžių ir 
5 įvairius pasitarimus. Buvo 
surengti 8 metiniai renginiai 
bei minėjimai. Kuopos atstovai 
su vėliava Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopą reprezentavo 
8 išvykose bei minėjimuose už 
Chicagos ir 26 kartus Chicagoje 
rengiamose šventėse, minėji
muose bei eisenose. 1990 m. 

x B r o n i u s Pol ikai t is , Adelė 
Kaspa r , B r o n i u s Č e r n i u s , 
Juozas Nalis, Paul Naujokas, 
Zigmas Moliejus, Povilas Kan
tas, Emelia Gaška. V. Gudaus
kas, Bronius Agurkis, visi iš 
Chicago, 111., buvo atvykę į 
„Draugą", pratęsė prenumera
tą ir kiekvienas paaukojo po 20 
dol. dienraščio palaikymui. 
Dėkojame. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą su 
20 dol. auka: Juozas ir Elena 
Gai lev ič ius , Ba l t imore , 
Maryland, Bronius Gaižauskas, 
St. Petersburg, Fla., Jonas 
Rauba, Largo, Fla.. Andrew A. 
Jakimčius, Saline. Mich., Algis 
Tirva, Glenview, 111., Antanas 
Ragauskas, Cicero, 111., Alfonsas 
Alkas, Tampa, Fla., Salomėja 
Jankauskas , Hot Springs, Ark. 
Dėkojame. 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą su 
20 dol. auka: Julius Jodelė, 
Hermosa Beach, Cal., Jan ina 
Mačiulis, Danville, Cal., A. 
Masiulis, East Hartford, Conn., 
Antanas Bumbulis, Toronto, 
Ontario, Kanada, Genytė Dirsė, 
St. Petersburg Beach, Fla. , 
Benedikta Kiauiėnas-Pribu-
s a u s k a s , Brockton, Mass . , 
Valerija Aukštikalnis, Boston 
Mass. Dėkojame. 

kuopos p i r m i n i n k a s buvo 
nuvykęs į Lietuvą, ku r užmez
gė glaudžius ryšius su atsikūru
sios Lietuvoje Šaulių sąjungos 
vadovybe, dalyvavo sąjungos 
pirmame suvažiavime ir lankė 
atskirose vietovėse veikiančius 
š a u l i ų d a l i n i u s . Gen. T. 
Daukanto jū rų šaulių vardu 
tarė sveikinimo žodį per Kauno 
radijo ir TV programosas. Grį
žęs iš Lietuvos buvo nuvykęs su 
paskaita į St. Petersburgą, Fl., 
Klaipėdos krašto atvadavimo 
metinį paminėjimą.Chicagos jū
rų šauliai buvo atstovaujami 
Det ro i t e c e n t r o va ldybos 
surengtame Lietuvos Šaulių 
sąjungos 70 metų sukakties 
paminėjime ir 1991 m. sąjungos 
dalinių atstovų suvažiavime 
Kanadoje. 

Lietuvybės palaikymo išei
vijoje švietimo, lietuviškosios 
spaudos , radi jo p r o g r a m ų 
i š la ikymo mūsų po l i t in ių 
veiksnių kovos už Lietuvos 
laisvę apraiškų palaikymo, lab
daros, Lietuvoje atsikūrusios 
Šaulių sąjungos veiklai parem
ti ir karinės minties žurnalų 
Kario, Trimito ir Kardo leidimą 

. išlaikyti dviejų metų laiko
tarpyje iš savo kuklios kasos pa
aukojo 3,353 dol. 

Bendroje veikloje glaudžiai 
bendradarbiauta su Vytauto Di
džiojo Šaulių rinktine, Cicero 
Klaipėdos jūrų šaulių kuopa ir 
giminingos organizacijos na-
i įais-ramovėnais. Kadencijos 
metu kuopoje tarp narių jokių 
nesusipratimų nebūta. Vyravo 
susiklausymas ir šauliška dva
sia veikloje ..už ką, susirinkime 
dalyvavusiems valdybai talki
n inkavus iems valdybos bei 
kontrolės Komisijos nariams ir 
kuopos moterims, kadencijos 
metu nešusioms na r ių bei 
svečių vaišių paruošimo naštą, 
išreiškė nuoširdžią padėką. 
„Kaip visoje lietuviškosios išei
vijos organizacijų veikloje, taip 

šauliškoje veikloje, dabar 

x P r a t ę s ė p r e n u m e r a t ą su 
20 dol. auka: dr. Leonard Simu
tis, Evergreen Park, 111., G. 
Plukas, Santa Monica, Cal., 
Kostas Bružas, Homewood, 111., 
K. Lietuvninkas, Hicory Hills, 
111., Juozas Šukys, Lemont, m . , 
Jonas Stankus, Elizabeth, N.J., 
Jonas Juodis, Beverly Hills, 
Fla., Vytautas Gaižutis, Oak 
Lawn, 111., Dėkojame. 

ir 
Lietuvai a tgavus nepriklau
somybę keičiantis bendroms 
nuotaikoms bei poreikiams, tos 
nuotaikos turi atitinkamą įtaką 
ir į mūsų šaulių tolimesnę 
veiklą išeivijoj. Jei pirma Lietu
vą mylėjome tik iš tolo, ta i da
bar tur ime ją apkabint i ir 
pamilti iš arti . Turime džiaug
tis jos laimėjimais ir kiek sąly
gos bei aplinkybės leidžia, iš
tiest jai reikiamą paramos bei 
pagalbos ranką" . . . Kuopos 
pirmininkas E. Vengianskas 
baigė išsamų pranešimą. 

Apie Gen. T. Daukanto jūrų 
Šaulių kuopos finansinį bei ka
sos stovį pranešė kuopos iždi
ninkas J . Marus, kuris nurodė, 
kad finansiškai kuopa stovi gan 
stipriai ir bus dar pajėgi ilgus 
metus savo veiklą tęsti. 

Buvo perskaitytas kontrolės 
komisijos kuopos finansų patik
rinimo aktas, pagal kurį Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 

finansiniai reikalai kadencijos 
metu buvo kruopščiai, tvarkin
gai ir gerai vedami. Komisija 
siūlo susirinkusiems pareikšti 
padėką kuopos valdybai ir iždi
ninkui J . Maru i už gerą finan
sinių reikalų tvarkymą. 

Vicepirmininkas ir renginių 
vadovas V. Utara savo t rum
pame pranešime apie renginius 
dėkoja nar iams už talką ir 
kvietė sudaryt i stalą gegužės 9 
d. LKVS „Ramovės" skyrių at
stovų suvažiavimo baigiamame 
bankete Tautiniuose namuose 
Chicagoje. Paminėta, kad buvo 
p r a v e s t o s dvejos m e t i n ė s 
šaudymo varžybos. 

Visi kuopos valdomųjų organų 
pare igūnų pranešimai buvo 
gausiais plojimais priimti i r pa
tvir t int i . Toliau sekė 1992-93 
m e t ų kadenc i ja i Gen. T. 
Daukanto jū rų šaulių kuopos 
vadovų — kuopos pirmininko, 
valdybos ir kontrolės komisijos 
r inkimai Ateinančių dviejų me
tų kadencijai kuopos pirminin
ku buvo perr inktas E. Ven
gianskas, kuopos valdybos pa
reigos patikėtos t iems patiems 
j au anksčiau paminėtiems pra
ėjusios kadencijos valdybos 
pare igūnams ir perrinkta tos 
pačios sudėties kontrolės komi
sija, kurią sudaro B. Budraitis, 
P . Mikštienė ir Z. Krasauskas . 
Moterų vadovei M. Gydienei 
toliau negalinčiai eiti pareigų 
1992-93 metų kadencijai kuopos 
moterų vadove išrinkta G. Kuz
mienė. Su geriausiais linkė
j imais ateičiai, kuopos valdo
mųjų organų pareigūnų rin
kimai buvo palydėti ir patvir
t in t i plojimu. 

Aptar iant artimiausius bei 
ateities veiklos pasireiškimus 
kuopos pirmininkas susirinki
mo dalyvius supažindino su 
artėjanča Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių vadovybės organi
zuojama Chicagos rajono jūrų 
šaulių, šaulių ir ramovėnų 
gegužės 28 - birželio 28 d. 
išvyka į Lietuvą, pasiruošimo 
jai a t l ik tus darbus ir perskaitė 
ats ikūrusios Lietuvoje Šaulių 
sąjungos vadovybės prisiųstą 
14-kos dienų įdomią ir gana 
p lač ią š a u l i š k a programą. 
P i rmin inkas pranešė, kad šioje 
išvykoje dalyvaus 31 šaulys,-ė ir 
12 šauliškosios veiklos rėmėjų. 
Išvykos pagrindinis t ikslas — 
Chicagos rajono išeivijos šaulių 
reprezentacija, kuriai reikia 
r imtai pasiruošti. Šią išvyką 
globoja sus ikūrusi Lietuvių 
Š a u l i ų są junga. A t l i k u s 
numatytą programą, aplankius 
didesnių miestų šaulių dalinius 
bei įžymesnes vietoves, išvykos 
d a l y v i a i 12 d ienų t u r ė s 
galimybę ir su savo artimaisiais 
bei giminėmis pasisvečiuoti. 

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos darbingas ir prasmingas 
nar ių susir inkimas, padėjęs 
pagr indą tolimesnei jū r ine i 
šauliškai veiklai, buvo baigtas 
sugiedojus Lietuvos himną ir 
išnešus kuopos vėliavą. Po susi
r inkimo visi buvo pakviesti 
sesių M. Gydienės, G. Martin-
kienės, G. Kuzmienės, H . Mar-
t i n k i e n ė s ir U . Z inkienės 
skaniai pagamintais sumuš
tiniais ir kava su pyragais 
pasivaišinti . 

Malonu paminėti, kad šiame 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
susir inkime dalyvavo kuopos 
garbės jūrų šaulys, jūrų kapi
tonas Br. Krištopaitis su žmona 
ir Vy tau to Didžiojo Šaulių 
r i n k t i n ė s p i r m i n i n k a s A. 
Paukš tė , pasveikinęs daukan-
tėnus ir palinkėjęs geriausios 
sėkmės ateities veikloje. 

J . S. 

IŠ ARTI IR TOLI 

P E R DAUG NARKOTIKŲ 
Tyrinėjimai rodo, kad Chica

goje sunaudojama daugiau ko
kaino narkotikų, kaip kituose 
miestuose. Jų vartotojai grie
biasi kriminalinių veiksmų, kad 
p a g r o b t ų p in igų d i d e l ė m s 
narkot ikų išlaidoms. Daugelis 
jų atsiduria kalėjimuose, kurie 
čia yra perpildyti. 

J . A. VALSTYBĖSE 

— „ T ė v y n ė s " l a i k r a š č i o , 
S u s i v i e n i j i m o L i e t u v i ų 
Amer iko je organo, redaktoriui 
Jonui Valaičiui mirus, laikraš
čio redakcinio kolektyvo nariais 
y r a žurn. Vytautas Kasniūnas, 
dr. Vytautas Dargis, prof. dr. 
Jokūbas Stukas. „Tėvynė" šiais 
metais mini 90 metų sukaktį ir 
y r a seniausias pasaulyje lietu
vių laikraštis, tur įs apie 4000 
skaitytojų. Daug skaitytojų yra 
2 a r 3-čios kartos lietuviai. 

— LB S a n t a M o n i k o s apy
l i nkės me t in i s s u s i r i n k i m a s 
įvyko balandžio 11 d. 1 vai. 
p.p. Šv. Monikos parapijos pa
talpose. Buvo a t a ska i t i n i a i 
pranešimai apie praėjusių metų 
veiklą, naujos valdybos ir 
kontrolės komisijos r inkimai , 
aktualijos iš Lietuvos gyvenimo, 
r o d o m a s f i lmas , k a v u t ė . 
Apylinkės valdyba praėjusios 
kadenc i jos m e t u Gudijos 
lietuvių švietimui paskyrė 500 
dol., rezistenciniams projektams 
Lietuvoje — 400 dol., lietuviš
k a m „Kiškių klubui" - 200 dol. 
Šioje apylinkėje gimė idėja, 
kurią vėliau realizavo specialus 
komitetas, Lietuvos gimnazijose 
pravesti anglų kalbos varžybas. 
Sių varžybų premijoms mecena
t a i sudėjo ar t i 6000 dolerių. 
Akci ja i vadovavo ir p a t i 
d idž iaus i ą sumą aukojo 
advokatė Žibutė Br inkienė . 
Žibutė planuoja gegužės mėnesį 
vykti Lietuvon ir dalyvauti „I 
Laisvę" fondo organizuojamose 
„Į pilnutinę demokratiją" idėjų 
studijose. 

— Lie tuvos Vyčių globėjo 
šv . K a z i m i e r o d ieną , vyk
dydama kuopos susirinkimo nu
tarimą, 147-ji vyčių kuopa at
šventė kovo 8 dieną. Iškilmingų 
Mišių m e t u 4 vyč ia i : A. 
Gelažius, A. Šukienė, A. Šūkis 
i r dr. A. Valienė buvo pakelti į 
3-čią laipsnį. Mišių metu pasi
gėrėtinai gražiai giedojo vyrų 
dainos vienetas, vadovaujamas 
muz. A. Mateikos. Vyčiai ir 
šauliai pamaldose dalyvavo or
ganizuotai su vėliavomis. Po 
pamaldų vyčiai, kur ių buvo 
gražus būrelis, pietavo klubo 
mažojoje salėje. Pietų metu 
programėlę atliko V. Kleivienė, 
paskaitydama ištrauką iš šv. 
Kazimiero gyvenimo, ir A. 
Šukienė padeklamavo. 

— A mer ik o s Lietuvių Tary
b o s — ALTos St. Petersburgo 
skyrius balandžio 22 d., trečia
dienį, ruošia išvyką į gamtą — 
pikniką Veteranų parko 2-ame 
paviljone. Pradžia 10 vai., o 
karšti pietūs 12:30 vai. Veiks 
tur t ingas laimės šulinys. 

— Lie tuv ių evange l ikų pa
m a l d o s buvo Didįjį Ketvirta
dienį, balandžio 16 d. 12 vai. 
, ,Our S a v i o r " bažnyčio je , 
301-58th St. S., St. Petersburge. 
Šv. Komunijos liturgiją atliko 
kun. dr. E. Gerulis, o pamokslą 
pasakė svečias iš Lietuvos — 
Valdas Aušra. Jis šiuo metu 
Amerikoje studijuoja teologiją, 
siekia „Master of Divinity" 
laipsnio. Vilniaus universitete 
yra baigęs biologiją. Iki šiol jis 
talkino Vilniaus, Kauno ir Tau
ragės evangelikų parapijoms. 
Šioms pamaldoms vargonavo 
muz. A. Mateika. Giedojo jo 
vadovaujamas vyrų dainos 
vienetas ir sol. S. C įtvaras. 

— R o m o K a l a n t o s šaul ių 
k u o p a balandžio 29 d. rengia iš
vyką į gamtą — tradicinį pik
niką Veteranų parko 2-me pa
viljone. Pradžia 10 vai., o karšti 
pietūs — cepelinai 12:30 vai. 
Veiks turt ingas „Laimės šuli
nys", bus margučių ritinėjimas, 
muzika ir dainos. 

A d v o k a t a s J o n a s G i b a i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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