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Lietuvoje už Prezidento 
instituciją 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 

Vilnius. Gegužės 11d. (Elta) 
— Vilniuje įvyko partijų i r 
demokratinių judėjimų, prita
riančių prezidento institucijos 
įtvirtinimui Lietuvos konstitu
cijoje, pasitarimas. Jame daly
vavo Lietuvos Sąjūdžio seimo, 
Krikščionių demokratų, Demo
kratų ir Žaliosios partijų, lie
tuvių tautininkų, darbininkų 
Tremtinių ir politinių kalinių, 
Politinių kalinių sąjungų, 
Lietuvos piliečių chartijos, 
Žemdirbių sąjūdžio tarybos. 

Pranešimą padarė Lietuvos 
Sąjūdžio Seimo tarybos pir
mininkas Juozas Tumelis. Buvo 
apžvelgta politinė padėtis 
valstybės valdymo struktūrose, 
Parlamente, Vyriausybėje. 

Pasitarimo dalyviai akcen
tavo, jog Lietuvai reikalinga 
Prezidento institucija, paragino 
Lietuvos žmones aktyviau daly
vauti referendume ir jame iš-
reiškti savo pilietinę poziciją. 

Italijos humanitarinė 
pagalba 

Lietuvą pasiekė pirmasis hu
manitarinės pagalbos krovinys 
iš Italijos. Siuntoje — dešimt 
tonų jautienos granulių. Tai — 
Italijos vyriausybės dovana Lie
tuvai. 

Iš viso iš Italijos į Lietuvą bus 
atvežta daugiau kaip 200 tonų 
jautienos granulių ir sriubos. 
Skirstant maistą konkretiems 
adresatams dalyvaus Italijos 
atstovas. 

Visas krovinys yra dalijamas 
per Socialinės apsaugos minis
teriją. Gauta jautiena buvo 
nuvežta į šešis pensionus. Itali
jos humanitarinę pagalbą gaus 
visi 31 Lietuvos senelių ir vaikų 
namai, kiti Socialinės apsaugos 
ministerijos žinioje esantys pen
sionai. 

Danijos rabino viešnagė 
Lietuvoje su oficialiu vizitu 

lankėsi Danijos Karalystės vy
riausias rabinas Melchioras. 
Svečią, kurį lydėjo Vilniaus 
rabinas Dovydas Smitas, priėmė 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininko 
pavaduotojas B. Kuzmickas, 
Lietuvos žydų bendruomenės 
garbės pirmininkas F. Zingeris 
bei Vilniaus ir Kauno žydų 
bendruomenės vadovai. 

Religiniai vadovai aplankė 
valstybės žydų muziejaus ir 
valstybės muziejaus surengtą 
parodą „Praeitis jungty vienoj", 
kurioje apžvelgtos Lietuvos 
inteligentijos pastangos išsau
goti žydų kultūros palikimą nuo 
nacistų ir sovietų okupantų. 

Inteligentų klubas 
Kauno miesto savivaldybėje 

įregistruotas Katalikų inteli
gentų klubas. Jo nariais tapo 
bendraminčiai — gydytojai, inži
nieriai, architektai. 

Naujasis klubas rūpinsis 
religine savišvieta, katalikybės 
žinių skleidimu tarp vidutinio 
amžiaus žmonių. Pasiryžta 
įkurti pirmąją Lietuvoje prie
glaudą. Jau paruoštas jos pro
jektas, kuriame numatyta 
pastatyti ne tik ligoninę, bet ir 
koplyčią, įrengti žiemos sodą. 

Šventojo Roko ligoninėje — 
taip vadinsis prieglauda — bus 
40 vietų miesto ir jo apylinkių 
žmonėms. Ligoninėje paskuti
nes dienas su mirštančiaisiais 
galės praleisti jų artimieji, 
religines paslaugas teiks ka

talikų ir kitų tikėjimų dvasi
ninkai. 

Pagalba s tudentams 
Norvegijos vyriausybė pasky

rė 100 tūkstančių dolerių Balti
jos šalių studentų stažuotėms 
šioje šalyje apmokėti. 

Vilniaus universitete pade
dant Norvegijos dėstytojams 16 
studentų pirmuosius metus 
mokosi norvegų kalbos, kuri 
bus jų pagrindinė specialybė. 
Vasarą kartu su 16 Latvijos ir 
15 Estijos s tudentų j ie 
praktiškai galės patobulinti 
kalbos žinias Norvegijoje. 

Kitos žinios 
Klaipėdoje įvyko Lietuvos, 

Latvijos, Estijos ir Rusijos 
transporto ministerijų vadovų 
pasitarimas. Jame aptarti ben
drieji rinkliavų ir tarifų taiky
mo principai Baltijos jūrų uos
tuose, nustatyti mokesčiai už 
krovinius NVS šalims. 

Strasbūre, Europos Tarybos 
rūmuose, Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybės oficialiai 
prisijungė prie Europos Kultū
ros konvencijos. 

Kauno Zoologijos sodas pa
kvietė svečius į naujojo sezono 
atidarymą. Profesoriaus Tado 
Ivanausko rūpesčiu 1938 metais 
įsteigtame sode dabar gyvena 
daugiau kaip pusketvirto tūks
tančio įviairiausių gyvūnų iš 
visų žemynų. Naujojo sezono 
pradžia sutapo su sode gimusių 
beždžionėlės ir begemotuko 
„krikštynomis". 

Lietuvos radijas gavo didelę 
dovaną iš Norvegijos Karalystės 
kultūros atstovų — 50 kompak
t in ių kasečių šu muzikos 
įrašais. 

Į Briuseli išvyko Lietuvos 
Respublikos Užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas. 
Tarp Lietuvos Respublikos ir 
Europos Bendrijos bus pasira
šoma sutartis dėl prekybos, 
komercinio ir ekonominio bend
radarbiavimo. 

Iš Palangos aerouosto pakilo 
pirmieji lėktuvai į Hanoverį. 
Vasarą kiekvieną šeštadienį iki 
rugsėjo pabaigos „Lietuvos 
avialinijų" lėktuvai skraidys 
šiuo maršrutu. 

Paskutinį spektaklį Helsin
kyje suvaidino Vilniaus mažasis 
teatras. Gastrolės Švedijoje, 
Danijoje ir Norvegijoje pranoko 
visus lūkesčius. „Mažo teatro 
didelis menas" — vyraujantis 
Šiaurės šalių kritikos įverti
nimas. 

Klaipėdoje įvyko Lietuvos 
gydytojų suvažiavimas. Jame 
buvo svarstomos Lietuvos me
dicinos reformos, tobulinimosi ir 
atestacijos problemos. Suva
žiavime dalyvavo delegatai iš 
įvairių Lietuvos miestų, taip 
pat svečiai iš užsienio. 

Kaune paminėtos pasku
tiniojo nepriklausomos Lietuvos 
užsienio reikalų ministro Juozo 
Urbšio pirmosios mirties meti
nės. Kauno Arkikatedroje šv. 
Mišias aukojo kardinolas Vin
centas Sladkevičius, Petrašiūnų 
kapinėse pašventintas naujas 
paminklinis akmuo. 

Endeavour erdvėlaivio įgula, kuris iš Cape Canaveral, Floridoje, laimingai 
pakilęs skrieja orbitoje. Iš kairės pusės toliau matyti majoras Thomas Akers, 
pulk. Kevin Chilton, komendantas Bruce Melnick, komendantas Pierre 
Thout, dr. Kathryn Thornton, Richard Hieb ir kapitonas Daniel Brandens-
tein, šios misijos vadovas. Šis erdvėlaivis sveria 100 tonų. Jie turi išgelbėti 
150 milijonų vertės komunikacijos satelitą, kuris erdvėse yra „paklydęs" 
daugiau negu 2 metus. 

Lietuva Venezuelos spaudoje 

— „New York Times" dien
raštis pravedė apklausinėjimus. 
kurių metu dauguma baltųjų ir 
juodųjų žmonių pasisakė už 
griežtesnės tvarkos įvedimą 
miestuose, kad nebepasikartotų 

. Los Angeles sukeltos riaušės. 

Caracas. Balandžio 20 d. 
Venecuelos ,,E1 Universal" 
dienraštyje buvo atspausdin
tas dr. Miguel Angel Burel-
li Ribas s t raipsnis , ku
ris buvo Lietuvos ambasa
doriaus kredencialų įteikimo 
Straipsnio autorius yra buvęs il
gus metus ambasadoriumi 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, net vieną kartą Venezuelos 
prezidentinis kandidatas, taigi 
valstybininkas ir rašytojas bei 
kolumnistas. 

Jame jis bando pavaizduoti 
kokį žmogų Lietuva atsiuntė 
atstovauti Venezuelai. 

Vytautas Dambrava — kilnus 
praeities užgrūdintas giminės 
vardas tame kovų ir kančių 
krašte. Jis turi apie septy
niasdešimt metų ir pažįsta šį 
kraštą iki pirštų galų; jame 
gyvena jau ilgą laiką, pirma 
kaip Jungtinių Amerikos Vals
tybių diplomatas, nes jis, 
praradus savo tėvų žemei nepri
klausomybę, priėmė to krašto 
pilietybę, o po to, baigęs 
užsienio tarnybą tam kraštui, 
čia apsigyveno. 

Kiekviena diena, kiekviena 
minutė Vytauto Dambravos gy
venime buvo skirta lietuvių 
tautos tarnybai ir gynybai. 
Niekas, norėdamas susikrauti 
didelį turtą ar laimėti laurų 
vainiką, nepajėgė savo energi
jos visumos skirti su tokiu 
užsidegimu ir narsa, kaip 
Dambrava skyrė Lietuvos lais
vės atgavimui. 

Visi žinome, kad vadinamo
sios Baltijos respublikos, pa
siekusios stebėtiną civilizacijos 
laipsnį, dėl savo teritorinio dy
džio ir geografinės padėties bu
vo sąlygotos virsti aukomis savo 
galingų kaimynų teritorinėms 
ambicijoms tenkinti. Lietuva, 
labiausiai katalikiška ir is
torinė valstybė, nuo tryliktojo 
šimtmečio valdė žemes nuo Bal
tijos iki Juodosios jūros, vėliau 
sujungė savo likimą su politiniu 
Lenkijos likimu nuostabiame 
istoriniame audiny, kuriame ti
kėjimas buvo heroiškai išlaiky
tas abejose šalyse. 

Visą laiką už Lietuvą 
1939 metais, Ribbentropo-

Molotovo paktas, istori
jos pavadintas nuožmiuoju, 
išplėšė Baltijos valtybėms jų 
laisvę, jų taiką ir kuone jas 
pačias, nes masės lietuvių, 
latvių ir estų buvo ištremots į 
Sibirą, iš kurio nebegrįžo. Lietu
viams teko pati blogiausia dalis 
dėl jų gilaus išpažinimo katali
kiškojo tikėjimo. 

Laikraščiuose, žurnaluose, pa
skaitose, forumuose, dialoguose, 
susitikimuose, pašneksiuose ir 
kelionėse, Vytautas Dambrava, 
kelių knygų autorius ir, virš 
visa ko, kurio tikėjimas Dievu 
neturėjo dvejonių, nenuilstamų 
metų bėgyje prašė, maldavo, 
įvairiausiais būdais siekė 
žodžio, gesto, maldos ar minties 
už savo tėvynės laisvę. Jisai 
važiavo, kovojo, diskutavo, su 
šypsena kentė, kad tik žmonija 
atgręžtų akis ir širdį į mažą 
kančiose plūstančią tėvynę. 

Apmąsčius kietą ir sunkų 
Dambravos pasistatytą gyveni
mo tikslą ir uždavinį, supratau 
mūsų devynioliktojo šimtmečio 
didvyrius, kai jie keliavo per 
pasaulį, ieškodami simpatijų, 
pritarimo ir supratimo ameri
kiečių nepriklausomybės reika
lui. Tai yra patriotizmas (kai 
kam jau atgyvenęs žodis); šitaip 
suprantamas patriotizmas yra 
spindėjimas didelės dvasios 
žmonių, todėl gėriuosi Vytautu 
Dambrava ir laikau, kad jo 
bendravardis ir draugas 
Vytautas Landsbergis, Lietuvos 
prezidentas, labai t iksliai 
pataikė, nominuodamas jį am
basadoriumi. Vien dėl tokių kil
nių ir tyrų dalykų verta žmogui 
gyventi. Taip rašė tame dienraš
tyje minėtasis kolumnistas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvoje, kaip buvo keliais 
atvejais minėta, jau 10 ministrų 
ir jų pavaduotojų yra įteikę savo 
ministrui pirmininkui Gedimi
nui Vagnoriui atsistatydinimo 
raštus. Ministras pirmininkas 
kaltinamas nesugebėjimu eiti 
savo pareigas, vyksta nesibai
giantys ginčai ir tai valstybei 
daroma didelė žala, nes darbai 
nevykdomi. 

— Rusijos fabrikai yra sko
lingi Lietuvai daugiau kaip pen
kis milijardus rublių. Rusai 
teisinasi neturį pinigų ir sumo
kėsią tada, kada tuos pinigus 
uždirbsią. 

— Sovietų Sąjungos kariuo
menė Lietuvai per visus 
okupacijos metus yra padariusi 
daugiau negu 30 bilijonų rublių 
nuostolių. Okupacinė kariuo
menė tą žalą tebedaro ir šian
dien. 

— Jungt in ių Amerikos Vals
tijų ambasadorius Daryli John
son Lietuvai jo paties prašymu 
buvo AT prezidento Vytauto 
Landsbergio priimtas. Kokiu 
reikalu ambasadorius pasiprašė 
vizito, nepranešami. 

— Latvi jos Aukščiausioji 
Taryba po dviejų metų ginčų 
priėmė radijo ir televizijos 
įstatymą. „Diena" praneša, jog 
buvo sudarytos dvi skirtingos 
institucijos, kurios atsakingos 
Tarybai, tačiau Taryba negali, 
kaip ir kitos valstybės instituci
jos, kištis į radijo ir televizijos 
darbą. 

— Rygos radijas pranešė, jog 
pirmieji algų išmokėjimai buvo 
padaryti naujais Latvijos rub
liais. Sakoma, kad žmonės priė
mė naujuosius pinigus palan
kiai. Bankas tuojau pradėjo par
duoti dolerius už naujuosius 
rublius, tačiau nebuvo pranešta 
kokiu santykiu. Tai turėtų Lat
vijoje pagreitinti finansines re
formas. 

— Washingtone Demokratų 
partijos vadovybė pradėjo rink
ti galimas blogas žinias apie 
prezidento G. Busho šeimos 
narius, kurie neigia, kad yra ka 
nors negero padarę ryšium su 
tur ima prezidento vardo įtaka. 

— Jung t inėse Tautose 143 
tautų atstovai tarėsi dėl galimos 
bendros sutart ies aplinkos 
svarinimo klausimais. Tokia 
sutartis turėtų būti pasirašyta 
kitą mėnesį Žemės viršūnių 
konferencijoje. 

— Azijos kraštų finansų mi
nistrai ir bankininkai, susirinkę 
Hong Konge, pareiškė, jog Japo
nijos bankų atsisakymas skolin
ti pinigus atsilikusiems kraš
tams, gali pakenkti jų pažangai. 

Riaušės buvusiame 
sovietų regione 

Sustiprėjo musulmonų įtaka 
Maskva. Gegužės 11 d. — 

Praėjusį sekmadienį pietinėje 
buvusios Sovietų Sąjungos daly
je vėl vyko riaušės. 

Centrinės Azijos Tadžikistano 
respublikos Dushanbe sostinėje 
daliniai, kurie yra lojalūs seno
sios linijos komunistų preziden
tui, pradėjo šaudyti į neginkluo
tus žmones, kurie protestavo 
prieš senąjį režimą, palikdami 
aštuonis užmuštus žmones ir 
daugel sužeistų. Čia kova jau 
tęsiasi 14 mėnesių dėl valdžios 
tarp komunistinio režimo pase
kėjų ir opozicinės koalicijos, ku
riai priklauso islamiškosios gru
pės ir demokratinės partijos. 

Kaukazio kalnų regione vėl 
buvo naujos kovos Nagorno-Ka-
rabacho srityje tarp krikščionių 
armėnų ir musulmonų azerbai
džaniečių. Azerbaidžano pajėgos 
skelbėsi atsiėmusios strategi
niai svarbų miestą Šušą, kuria
me dominuoja armėnai, tačiau 
armėnų pajėgos sako, kad jos 
turi tą miestą savo rankose. 
Moldavos Respublikoje, kuri 
turi bendrą sieną su Rumunija, 
buvo vėl du žmonės užmušti, kai 
įvyko susirėmimai tarp malda-
vų saugumo pajėgų ir slavų, ku
rie nori atsiskirti. Pastaruosius 
sudaro rusai ir ukrainiečiai, 
gyveną prie rytinės Dniestro 
upės pakraščio, kurie yra pa
skelbę savo atskirą autonominę 
respubliką. 

Pas tangos išlaikyti sąjungą 
Praėjusio sekmadienio susirė

mimai aiškiai kenkia vienuoli
kai Sandraugos nepriklausomų 
valstybių sąjungai,kuri nuo pat 
gruodžio mėnesio, kai sužlugo 
centrinė vyriausybė, bando 

— Rusijos nevykdymas savo 
pažado pristatyt i Latvijos 
aviacijai reikalingo benzino, 
privertė vyriausybę sumažinti 
skridimus iš Rygos aerouosto į 
Sandraugos valstybes. Dėl to 
buvo atleistas ir tam tikras 
darbininkų skaičius, pranešė 
Rygos aerouosto direktorius 
Vilnis Ezers. Rusų pareigūnai 
atsisakė išduoti leidimą pervežti 
lėktuvų benziną į Latviją per 
sieną t raukin ių vagonais. 
Skrydžiai į Vakarus vyksta nor-
maliai , nes t a s benzinas 
perkamas už Vakarų valiutą. 

— Taiwane buvo uždaryti 57 
McDonalds restoranai, kai buvo 
pareikštas jais nepasitenkini
mas susprogdinus kai kuriuos 
jų pastatus. 

— Washingtone CIA direkto
rius Robert Gatės pranešė, jog 
20 vyriausybių Azijoje, Europo
je, Viduriv Rytuose ir Lotynų 
Amerikoje šnipinėjo Amerikoje, 
išvagiant Amerikos technolv>-
gines slaptas žinias, įskaitant ir 
kai kurias slaptas prekybos 
žinias. 

— Filipinų piliečiai vakar 
rinko savo šalies naują prezi
dentą. 

Lietuvos AT prezidentas Vytautas Landsbergis priima Naujosios Zelandijos 
ambasadorių Gerald R. McGhie. 

sudaryti naują jėgą ir dar kaip 
nors išlaikyti bendravimą su 
Maskva. Tos Sandraugos valsty
bių vadai žada šį penktadienį 
susirinkti Taškente, Uzbekis
tano sostinėje, kad kokiu nors 
būdu galėtų surasti bendrą 
pagrindą išlaikyti organizuoja
mą sąjungininkų bendriją, ne
žiūrint politinių ir ekonominių 
skirtumų. Visos tos naujosios 
valstybės ieško naujų partnerių 
jau už buvusios Sovietų Sąjun
gos imperijos ribų, rašo Reuterio 
žinių agentūra. Armėnija, Uk
raina ir Rusija nori turėti gerus 
ryšius su Jungtinėmis Ameri
kos Valstijomis, o Moldova 
glaudžiasi atgal prie Rumuni
jos, kuri buvo atplėšta nuo jos 
įtakos. Gi kitos penkios 
centrinės Azijos respublikos 
mezga ryšius su savo 
muzulmoniškais kaimynais — 
Turkija, Iranu ir Pakistanu. 

Tačiau šios pastangos šiuo 
metu dar nėra esminės ir yra 
daugiau simboliškos, nes visos 
respublikos turi apsčiai savo 
problemų, kurių neišsprendžia 
sąjunginėje formoje. 

Turkijos įsikišimas 
Praėjusį sekmadienį Azerbai

džano oficialūs pareigūnai 
pranešė, jog Šuša miestas buvo 
atsiimtas su karinių malūnspar
nių pagalba ir kad kovos tęsėsi 
uš miesto. Jie taip pat sakėsi 
puolę armėnus netoli Stepana-
kert miesto, kuris yra Nagorno-
Karabacho srities sostine. Taip 
pat praėjusį sekmadienį iškilo 
tų dviejų respublikų kova į 
tarptautinę plotmę, kai Nagor-
no-Karabacho beveik 4 metų 
kova susirūpino kaimynai. 
Turkija palaiko Azerbaidžano 
reikalavimus tame regione ir 
įspėjo Armėniją ateityje, kad jos 
žmonės nebebandytų pulti azer
baidžaniečių. Turkijoje įvyko 
specialus kabineto posėdis, po 
kurio Turkijos ministro pir
mininko pavaduotojas Erdal In-
onu pasakė, jog jo vyriausybė 
kreipsis į Jungtines Tautas, kad 
pasiųstų savo stebėtojus į Na-
gorno-Karabacho sritį. 

Ryšiai dar labiau sustiprėjo 
tarp centrinės Azijos respublikų 
ir Irano, Pakistano ir Turkijos, 
kai sekmadienį jų vadai nutarė 
pravesti naują geležinkelio 
liniją, dujų vambzdžius ir 
pastatyti naują autostradą. O 
kai Vakarai koncentruojasi ties 
ryšiais su Maskva, tai Irano, 
Pakistano ir Turkijos vyriau
sybės surado būdus prieiti prie 
Uzbekistano, Kazachstano, Ta
džikistano, Turkmenistano, Kir-
gyztano ir Azerbaidžano, kurių 
gyventojai yra musulmonai. 
Maskva esanti susirūpinusi 
greitai didėjančia musulmoniš
kųjų Pakistano, Turkijos ir 
Irano įtaka į buvusias jos 
įtakoje respublikas. 

KALENDORIUS 

Gegužės 12 d.: Pankracijus, 
Akilėjus, Flavija, Nerėjas, 
Vaidutis, Vilgailė. 

Gegužės 13 d.: Robertas 
Bellariminas, Alvyde, Glicerija, 
Gardevutis, Surminas, Tautmi-
las. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:35, leidžiasi 7:59. 
Temperatūra dieną 76 1., 

naktį 50 1. 

t » 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
Į 

NESIRGTI IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 
KELIAS l SVEIKATA, 8615 So. California Ave., Chicago, 111. 60629 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

RŪKAI - SAVE ŽUDAI 
Klausimas. Abu su žmona rū

koriai — aš jau buvęs, o ji tebe
santi. Kai ėmiau dusti ir į namo 
antrame aukšte miegamąjį už
lipti laiptais trūko dvasios — 
mečiau ir toliau nerūkau. Bet 
turiu kvėpuoti žmonos rūkalų 
dūmus ir toliau dusti. Ką neda
rau — ir naują skrybėlę Vely
kom nupirkau, o ji vis bučiuoja
si ne su manim, bet su cigarete. 

Gal Tamsta, daktare, ją pa
gąsdinsi — ji labai bijo vėžio. 
Ačiū. 

Atsakymas. Jei pekla su 
smala rūkorės neatgraso nuo 
smalinimosi, tai gydytojas su 
tokia tvarkytis yra bejėgis tol, 
kol ji bent už centą įsigy s išmin
tingumo. 

Užtai pateikti čia bus faktai, 
kurie neapšviestai išmintinga-
jai galės padėti atsisveikinti su 
cigarete. Štai tie cigaretiniai 
faktai. 

Gyd Inger T. Gram tik dabar 
Tromso universitete, Norvegijo
je, baigė dešimt metų užtru
kusius tyrimus. Jie parodė, kad 
pas rūkores, lyginant jas su ne
rūkančiomis, gimdos kaklely
je (cervix) vėžys išsivysto 50% 
dažniau. 

Per dešimt metų buvo tiriama 
6,000 moterų ir buvo susekta, 
kad rūkymo kiekis yra tiesio
giai susijęs su gimdos kaklely
je vėžio (interepithelial neopla-
sia Grade LTI CLN LTD išsivys
tymo dažnumu. 

Surūkančios kasdien po 15 ar 
daugiau cigarečių sulaukdavo 
vėžio gimdos kaklelyje arba 
vėžiškų celių pakitimų (precur-
sor lesions) 80% dažniau, negu 
nerūkančios. Rūkiusios 10 me
tų ar ilgiau 80% dažniau sulau
kė vėžio gimdos kaklelyje. 
Moters sveikatą paveikia ir jos 
amžius pradėjus rūkyti. Pradė
jusios rūkyti jaunesnės nei 16 
metų turėjo dukart didesnę ga
limybę vėžiui, negu nerūkančio
sios. 

Tas dr. Gram tvirtina, kad ir 
naujausi šioje srityje atlikti ty
rimai sutinka su jo atliktų tyri
mų duomenimis. 

Dabar klausimas: Kodėl rū
korės dažniau prisišaukia vėžį, 
negu nerūkančios? Dr. Gram 
sako, kad tai dėl to, kad tabako 
medžiagos susirenka gimdos 
kaklelio celėse ir tos celės 
netenka atsparumo (imuniteto) 
prieš vėžio išsivystymą. 

Tą patį patvirtina ir Diane 
Saiomon, MD, dirbanti vėžio ty
rimo centre The National Can-
cer Institute, Bethesda, MD. J i 
rašo, kad rūkymas talkina ki
tiems vėžį prišaukiantiems 
vyksmams, kaip moters atspa
rumo sumenkimas bei įsiveisi-
mas virusų, sukeliančių auglius 
— papilomas (papiloma virus). 

Dar to negana. 1991 m. North 
Carolina universitete dirbą tyri
nėtojai susekė, kad nerūkan
čios, o tik rūkorių dūmus įkvė
piančios moterys taip pat stato 
save pavojun gauti gimdos kak
lelio vėžį. Tie tyrimai įjungė 
daugiau, kaip 300 moterų ir iš 
jų 103 turėjo gimdos kaklelio 
vėžį, nes tris kartus gausiau 
įkvėpavo tabako dūmų — kas
dien mažiausiai po tris valandas 
— už tas, kurios tokio vėžio 
neturėjo. Dar to negana, tos 
vėžininkės turėjo rūkančius 
vyrus ar draugus. O minėtas 
Norvegijos tyrinėtojas surado, 
kad 40% didesnis pavojus toms 
moterims gauti gimdos kaklelio 
vėžį, kurių partneriai rūko, 
palyginus su tomis, kurios ne
turi rūkorių savo namuose. 

Šio krašto kovai su vėžiu 
draugija The American Cancer 

Society apskaičiuoja, kad šiais 
metais 13,500 amerikiečių mo
terų gaus gimdos kaklelio vėžį 
ir 400 jų mirs. Tos draugijos ži
niomis didžiausias moterų skai
čius suserga gimdos kaklelio 
vėžiu (cervical cancer) Pietinė
je ir Centrinėje Amerikoje, Ar
gentinoje, Costa Ricoje, Meksi
koje ir Panamoje. Ten rūkymas 
turi didelės įtakos į moterų 
susirgimą gimdos kaklelio vė
žiu, kuris yra nepagydomas, 
imamas gydyti jau užleistas. O 
dauguma moterų per vėlai ima 
gydytis. Todėl norint nuo tokios 
mirties išsigelbėti, reikia ne
kišti cigaretės į burną ir neįsi
leisti rūkorių į savo kambarį, 
nors jie būtų lipšnūs, kaip kip
šai ir lakštingalos balsu suoktų! 

Tamsta vieną giltinę nuo žmo
nos nuvarei šalin, nustojęs jai ci
garetės dūmus pūsti. Dabar ji 
pati tur i antrajai giltinei nu
sukti sprandą — liautis rūkius. 
Bet gal pats esi į kitą nusižiū
rėjęs — žinoma, nerūkorę, ta i 
Tamstoji rūkančioji, toliau rū
kydama, tegul greičiau giltinę 
prisišaukia ir Tamstai rankas 
atriša. Teisingai kartais žmonės 
sako, kad nėra tokio blogio, 
kuris neatneštų ką nors gero. 
Dar sakoma, kad Didysis karas 
buvo geras tuomi, kad mūsų 
žmonės išmoko muilą gamintis. 
Juoka i , žinoma, šalin, ka i 
giltinė už lango dalgį galanda, 
o mylimos mūsiškės vis dar ir 
toliau su cigaretėmis kvailioja. 

Gyvenimas rodo, kad tokios 
kvailiukės tik po laiko susipran
ta elgtis, kaip išmintingai mo
teriai privalu elgtis. Už tai mes, 
visomis jėgomis ir labai švelniai 
elgdamiesi, stenkimės nuo jų 
šalin atstumti per ankstyvą 
cigaretinės giltinės dalgį! Tai 
sėkmingiausiai mums pavyks, 
kai mes patys vyrai liausimės 
su cigaretėmis kvailioję! Gana, 
oi jau seniai gana, mums tų ci-
garetinių kvailiukų ir kvailiu
kių! Juk jos ir jie ne t ik nepuo
šia mūsų gyvenimo tako, bet 
dar negražiai ir pavojingai jį 
teršia! O kaip, jei visame pasau
lyje dar vienu gėriu lietuviai 
prisistatytų, kai visi lietuviai, 
liautųsi cigaretiškais kvailiukais 

— kvailiukėmis buvę! Kaip su 
kitokia narkomanija, taip ir su 
cigaretiškąja, visi, t iek dvasiš
kiai, tiek pasauliečiai (žinoma, 
tas liečia tik išmintinguosius, 
nes jie pajėgia taip elgtis) turi 
visi piestu stotis kovon — po 
savo pastoge tučtuojau atsakyti 
tokiai giltinei iki šiol ten jai 
nuomotą buveinę! Tas būtina vi
siems, neišskiriant nė mūsiškių 
centrų bei parapijų! 

Išmintinga, ypač pagyvenu
sioji lietuvė nelaiko puošmeno
mis ,žąsies plunksnas". Ji ne-
teplioja savo odos, nepešioja an
takių, netaršo plaukų, nesivars-
to geležėlių — neverčia savęs 
žvirblių baidykle; taip išmin
tingoji elgiasi ir su įvairiais 
nuodais: ji jų nelaiko madingais 
— neliečia, a r tai jie būtų nuo
dingi skysčiai, tabako dūmai ar 
vaistų pavidale medžiagos — 
miltai bei tabletės. Išmintingoji 
leidžia lietuviams vyrams gro
žėtis natūralios lietuvaitės — 
lietuvės puikumu — tikru biru-
tiškumu, kurio labai, oi labai 
dabar lietuviai vyrai trokšte 
trokšta savo tarpe grožėtis. Šis 
skyrius nuoširdžiai prašo visų 
lietuvių moterų stengtis žėrėti 
tiek vidine, tiek išorine sveika
ta, paliovus menkniekiams 
energiją ir laiką leisti, ir pradėti 
rimtai rūpintis svarbiausia savo 
pareiga: visų šeimos narių pil
nutine sveikata ir išsimokslini

mu. Turime pagaliau pasekti 
gyvenimo linija t ies iai 
žygiuojančius; imti pavyzdį kad 
ir iš tokių šeimų, kaip Aldonos 
ir Anio Grinių, Palmiros ir 
Jurgio Lampsačių, Janės ir 
Kęstučio Kirvaičių, Teresės ir 
Fausto Strolių, Marijos ir Juozo 
Plačų, Stasės ir Ričardo Peter
sonų, Irenos ir Juozo Polikaičių, 
Jonės ir Juozo Meškauskų, 
Onos ir Juozo Prunskių, Juozės 
ir Petro Daužvardžių, Uršulės ir 
Kazimiero Sakevičių, Zuzanos 
ir Andriaus Juškevičių, Jievos 
ir Jono Kirvaičių, Marijos ir 
Vinco Ulinskų... 

Mums verkiant reikia sveikų 
lietuvaičių-lietuvių, motinų, 
žmonų... Juk kol gyvos-sveikos 
būsit, džiaugsitės gyvenimu; 
amžiais užmerkusioms akis bus 
vistiek, kokiais kodylais jus 
dūmins, kiek mašinų lydės jus 
kapų duobėn, kokius valgius -
gėrimus Tamstą nulydėjusieji 
naudos, kaip graudžiai saviškiai 
atsisveikins. Jums tai bus vis
tiek. Nepalyginamai bus geriau 
sveikom, natūraliai nunokus 
akis ažmerkti. 

Dabar baisu būti liudininkais, 
kai rūkorės ima nenuryti dėl 
per cigaretę atsiradusio vėžio 
stemplėje, ar kai suremia krū
tinėje skausmas dėl taip pat per 
rūkymą per greitai atėjusios į 
širdį sklerozės, o gydytojas pa
taria širdies arterijų aplenkimo 
operaciją. 

0 kur dar cigaretės prišauktų 
visas tuzinas kitų negerumų, 
kurie rūkorei ir jos artimie
siems sunkina gyvenimo die
nas! 

Taigi, nėra nė vienai lietuvei 
kitos išeities, kaip išmintingu
mu pasipuošus nepradėti rūky
ti, o pradėjus, mesti draugystę 
su vienu didžiausių savo širdies, 
smegenų ir viso kūno priešu, o 
toks yra rūkymas. Medicina ge
rai žino, kad čia išvardinti fak
tai, visas cigaretės daromas 
blogis nieko nepadeda neišmin
tingai mūsiškei: tokia ir toliau 
kenkia sau, kitam — ypač šei
mai ir aplinkai tol, kol bent už 
pfenigį neįsigyja išmintingumo 
bei kol su kavos pagalba cigare
tė neguldo ant menčių dėl gauto 
stroko. 

Nemažiau liūdnas esti gyveni
mas rūkančiajai, kai jos vidu
riuose (skrandyje ar dvylika
pirštėje žarnoje) žaizdoms užgyti 
trukdo cigaretė, nežiūrint ge
riausio gydymo ir brangiausių 
vaistų naudojimo. Tokios ir ken
čia visą laiką, nes vaikšto su 
kiaurais skrandžiais ar tokio
mis dvylikapirštėmis žarnomis. 

Bet tu pamėgink neišmintin
gai rūkorei patarti atsisveikinti 
su cigarete! Ji tuojau atšaus: 
„Ar tu rūkai? Jei rūkytum, tai 
žinotum, kad labai sunku mesti 
kartą pradėjus... Aš jau tuziną 
kartų mečiau..." Taip kalba ne
nusiteikusioji metsi rūkymą. Už 
tai raktas į paliovimą mesti yra 
nusiteikimas. 

Klaipėda, Šv. Jono bažnyčia. Prieškarinė nuotrauka 

INFORMACIJA 
KELIAUJANTIEMS Į 

LIETUVĄ 

DAUGIAU ŽINIŲ APIE 
CHOLESTEROLĮ 

Klausimas. Mano gydytojas, 
pakartotinai ištyręs mano krau
ją rado, kad viso (totai) choles
terolio yra 230-260 mg%, o gero
jo — HDL per 40 ar net 70, gi 
blogojo — normalus kiekis. 

Man įdomu, kokią dalį viso 
cholesterolio sudaro padidėjęs 
gerasis — HDL cholesterolis. 

Kitas klausimas. Ar reikia 
gydytis ir, jei reikia, tai kaip, 
kai mažai ar vidutiniai neriebė-
ja kraujas cholesteroliu (kokį aš 
turiu), o normalus esti blogojo — 
LDL cholesterolio kiekis ir, 
palyginti gausus kiekis gerojo — 
HDL cholesterolio? 

Atvykstantys į Lietuvos 
Respubliką turi turėti galio
jančią Lietuvos konsulato 
užsienyje ar Lietuvos pasienio 
tarnybos išduotą vizą tiems, 
kurie keliauja iš valstybių, 
kuriose dar nėra Lietuvos 
atstovybių. 

Lietuvos ambasada ir 
konsulatai JAV išduoda 
daugkartinio įvažiavimo vizas 
galiojančias tr is mėnesius. 
Pagal Lietuvos-JAV susitarimą 
po 1992 m. kovo pirmos dienos 
vizų mokestis panaikintas. Dvi-

blogasis cholesterolis — VLDL 
yra susijęs su dauguma trigli-
ceridų. Gerasis cholesterolis — 
HDL laikomas širdies sargu. 
Kuo jo daugiau, tuo širdžiai 
sveikiau. 

Visi lietuviai atsiminkime, 
kad visas širdies gydymas 
susideda ne iš vaistų ar opera
cijos, bet dvejopo kiekvieno mū
siškio darbo: 

1. Gerojo cholesterolio — HDL 
didinimo (kuo daugiau, tuo 
širdžiai sveikiau). 

2. Dvejopo blogojo cholestero
lio (LDL, VLDL) mažinimo (kuo 
mažiau, tuo širdžiai sveikiau). 

Tą atliksi — dėl savo širdies 
nereikės varstyti gydytojo durų. 

Kai paciento trigliceridai yra 
normos ribose (žemiau 200), ne
reikia jų mažinti; o kai jų yra 
virš normos (daugiau 200), rei
kia mažinti trigliceridų perviršį 
su dieta ir niacinu (ar iš fibric 
acid gautais vaistais). 

O jei ligonis jau turi širdies 
raumens arterijų sklerozę (coro-
nary heart disease — CHD), turi 
būti lengvinama širdžiai, didi
nant gerojo cholesterolio (HDL) 
kiekį ir toliau mažinant blogo
jo (LDL) kiekį. 

Svarbiausio darbo didžiausias 
siekis yra dvejopas: (1) geruoju 
cholesteroliu (HDL) kuo riebes
nis kraujas ir (2) bloguoju 
cholesteroliu (LDL) kuo lieses-
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Simutis, Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd Street, 
New York, N.Y. 10024, Tel.: 
212-877^552. Mr. Vytautas Če
kanauskas, Consulate General 
of Lithuania, 3236 N. Sawtooth 
Court, Westlake Village, CA 
91362, Tel.: 805^96-5324. 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 Eaat Suparlor. SoKo 402 

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

Atsakymas. Visas cholestero
lis (totai cholesteroli susideda iš 
trejopų rūšių riebalų: iš gerojo 
cholesterolio — HDL (kuo jo 
daugiau, tuo širdžiai geriau) ir 
dvejopų blogųjų: LDL ir VLDL. 
Kuo pastarųjų mažiau, tuo šir
džiai sveikiau! 

Daugumai žmonių cholestero
lio didžiąją dalį sudaro blogasis 
cholesterolis — LDL; gi antrasis 

ms! 
Mes visi lietuviai turime pra

dėti taip mastyti, gyventi ir val
gyti, kad kuo greičiau didesnis 
mūsiškių skaičius įgyvendintų 
čia minimą geruoju cholestero
liu kraujo riebėjimą, o bloguo
ju — liesėjimą. Tad nesidairant 
j šalis, visi, vienas kitą pralenk
dami, imkimės mūsų širdį nuo 
per ankstyvo sumenkimo gel-
bėjančios veiklos! 

dešimt penki doleriai imami 
kanceliarinėms išlaidoms pa
dengti. 

Generaliniai konsulatai New 
Yorke ir Los Angeles išduoda 
įklijuojamas vizas, tai vizos 
prašantis su anketa gali atsiųs
ti savo paso nuotrauką to pus
lapio, kuriame yra fotografija. 
Prašančiam bus pasiųsta viza, 
kurią jis pats įsiklijuos savo 
paso vizoms skirtam puslapyje. 
Arba jis gali su anketa atsiųsti 
savo pasą, kuriame bus įklijuo
ta viza ir pasas grąžintas. 

Vizos normaliai išduodamos 
savaitės eigoje gavus užpildytas 
anketas, tačiau ypatingais at
vejais viza gali būti išduota per 
24 vai. Procesui pagreitinti 
vizos prašantys asmenys turi 
parūpinti apmokėtą „express-
pašto" voką, sąskaitos numerį 
ar įdėti papildomą 10 dolerių 
sumą. 

Asmenys, nenorintys siųsti 
savo pasų paštu, gali prašyti įde
damųjų vizų iš: Amb. Anicetas 

Laiškas 

RUSIJOS KARIUOMENĖ 

Vienas iš didžiausių mūsų 
visų rūpestis yra Rusijai vis dar 
pavaldžios okupacinės ka
riuomenės Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijos buvimas ir visai nesi-
ruošimas išvykti. Lietuvos 
vyriausybei sunku tvarkytis ir 
deda visas pastangas, kiekviena 
proga ieško paramos ir iš kitų 
kraš tų vyriausybių. Šio 
klausimo išsprendimui kreipėsi 
ir į Jungtines Tautas. Lietuvių 
tauta yra pasiryžusi atsikratyti 
svetimos kariuomenės grėsmės 
ir birželio mėnesį rengia visuo
tinį tautos pasisakymą. JAV 15 
kongresmanų raštu paragino 
prezidentą jungti teikiamą 
Rusijai pagalbą su kariuomenės 
išvedimu iš Pabaltijo valstybių. 

Miami Aušros šaulių kuopa 
savo balandžio 30 d. gegužinėje 
apžvelgė šį reikalą ir visi pritarė 
atkreipti mūsų svarbiųjų or
ganizacijų dėmesį, kad jos susi
tarusios su Latvijos ir Estijos 
vadovybėmis paruostų krei
pimąsi į JAV vyriausybe ir 
kongresą ir skubiai suor
ganizuotų laiškų rašymą, tele
fonų skambinimą ir visa kita, 
ką galime skubiai daryti. 

Gunda K. 

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 Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tol. (1-312) 434-5848 (veikia 24 vai.) 

antr . ketv , penki nuo 12 iki 6 v.v. 
= Kab. (1-312) 735-4477; 

(703)246-0067; arba (706)246-6581 
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MKDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3*00 W. 95 St. Tai. (706) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

6132 S. Kadzie Ava., Chicago 
(1 -312) 778-6969 arba (1-312) 489-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. t o l . ( 1 - 3 1 2 ) 4 7 1 - 3 3 0 0 

V I D A S J . N E M I C K A S , M . D . 
KARDIOLOGAS — Š I R D I E S L I G O S 

7 7 2 2 S . K a d z i e A v o . , 
C h i c a g o , I I I . 6 0 6 5 2 

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. 

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Pirm., antr., penkt. 12-8 v.p.p., ketv 2-7 v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzie. Chicago, I I I . 
Tol. (1-312) 925 -2670 

1185 Dundoe Avo., Elgln. IN. 80120 
Tol. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hll ls. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4119 
DR. P. KISIELIUS 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2818 W. 71at St. 

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

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

Tol. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
156 N. McMgon Avo., turte 324 Ir 
5838 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 
81 St. Ir Koon Ava., Juat lce. IL 

Tol. (1-312) 8882880 (veikia 24 vai.)" 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VI2INAS, M.D., S.C 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312) 585-7765 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71at Stroot 
(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7. Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McCMoott k Dr. Adome 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Woot Avo., Orlond Pork 
708-349-8100 

10 W. Motfttn, ftap#rvtH# 
708-358-8778 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 708-887-8383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2858 W. 63rd Stroot 

V a i : antr 1-4 v. p.p ir ketv. 2-5 v. p.p. 
Sešt pagal susitarimą 

Ksbtnoto tol. (1-312) 778-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Oood Somartton Madlcol Contor-

Napervtlle Csmpua 
1020 E. Oodon Avo. , Surte 310, 

NaoorvMe IL 8OS03 
Tol. 1-70S-827-OOSO 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 508-3168 
Namų (700) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8748 WOst 83rd Stroot 
Vai.: pirm., antr . ketv ir penkt 3-6; 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Išeivijos rūpestis 

PASIRŪPINTI 
LIETUVOS 

AMBASADŲ 
IŠLAIKYMU 

L i e t u v a i a t s i s t a č i u s i r 
pasauliui ją pripažinus, atsi
r anda ir nauji rūpesčiai. Dalis 
tų rūpesčių gula ir an t išeivijos 
pečių. Praėjusiais metais bu
vome susirūpinę ir la iškus 
raš inė jome, kad p r ipaž in tų 
Lietuvą „de facto". Dabar t a i 
jau y ra pasiekta, žinoma, ir 
palankių sąlygų dėka. Bet su 
tuo rūpesčiai dar nesibaigia, o 
gal t i k prasideda. Įėjus į pasau
lio t au tų šeimą, reikia elgtis 
pagal nustatytas taisykles. Y r a 
sakoma: „Romoje re ikia elgtis 
t a i p , ka ip romėna i d a r o " . 
Diplomatija yra labai komp
l ikuota ir diplomatinės tarny
bos b r a n g i a i a ts ie ina . Sos
t inėse , k u r yra ambasados, 
vyksta įvairūs diplomatiniai 
priėmimai. Tuose priėmimuose 
yra užmezgama labai daug svar
bių ryšių ir aptar iama įvairių 
reikalų. Je igu iki šiol Lietu
vos pasiuntinybė buvo pažymė
ta „ t a b u " ženku ir į ją Vaka
rų diplomatai vengdavo užsukti, 
tai dabar padėtis yra radikaliai 
pasikeitusi . 

Dabar j a u jos durys yra pla
čiai varstomos daugelio įvairių 
lankytojų, kurie atvyksta vizų 
ar informaciniais tikslais; j u k 
t a m pasiuntinybės (o dabar j a u 
ambasada) ir yra. Per ją taip pat 
y ra gaunama komercinė in
formacija ir mezgami ryšiai . 
Ambasadose normaliai yra pa
reigūnai prekybos reikalams, 
bet nežinia ar ambasada šiuo 
m e t u tai pajėgia. 

Ka ip j au buvo minėta, amba
sadose taip pat vyksta diploma
tiniai priėmimai, kurie yra neiš
vengiami ir būtini. Apie tokių 
pr iėmimų ir subuvimų svarbą 
supras ime, jeigu prisiminsime 
Sovietų pasiuntinybėje Kaune 
rengtus priėmimus. Tų pri
ėmimų dalyviai sudarė „Liau
dies vyriausybę" ir jie buvo 
t a r p e tų, kurie važiavo „Stali
no saulę" atvežti. Taigi tokiais 
pr iėmimais yra užmezgami ir 
sus t ipr inami ryšiai. 

Mums y r a labai svarbu, kad 
įvairiuose priėmimuose daly
vautų galimai didesnis spaudos, 
radijo ir televizijos darbuotojų 
skaičius. Tai yra t ie , kurie rašo 
„editorials" ir politiniai komen
tator ia i . Nuo jų labai daug kas 
priklauso. Atvykusius reikia pa
vaišinti ir, žinoma, ne tokiu 
vynu, kokį mes savo salėse 
naudojame. Mes, atėję į politinę 
areną, savų taisyklių negalime 
nus ta ty t i . O tur ime jau prie 
esamų prisiderinti. 

* * * 

labai gausi ir, be to, neturime 
daug stambių turtuolių, tad 
savo centus tur ime skaičiuoti. 
Reikia tik pasižiūrėti, kiek 
rankų ir kepurių y ra į išeiviją 
atkišta. Gali būti jos visos yra 
geriems tikslams, bet kaip jau 
minėta, išeivija nėra tiek didelė, 
kad galė tų v i sas kepu re s 
pripilti. Taip pat mes negalime 
patikrinti jų visų intencijų. Tad 
savo resursus ir energiją turime 
pakreipti pagrindine linkme, 
kur mūsų parama yra labiau
siai reikalinga. Taip pat, k u r ji 
duos matomus rezultatus. Čia 
kaip tik reikėtų paaiškinti, kad 
ambasadų darbo krūviai žymiai 
padidėjo, tačiau jos biudžeto — 
visuotinai priimta prasme — be
veik neturi. Neturi todėl, kad 
bent šiems metams Lietuvos 
vyriausybė joms lėšų nėra 
paskyrusi. Nėra paskyrusi dėl 
to, kad „valiutos" ištekliai yra 
labai minimalūs. Tad Vilnius 
priėmė saliamonišką nutarimą 
— jas įdėti į išeivijos sterblę. 

Be to, ambasadose vyksta ne 
t i k priėmimai, bet ir darbas. 
D a b a r t i n i u metu nega l ima 
jok io darbo įsivaizduoti be 
elektronikos. Viskas yra parem
t a kompiuteriais, faksais ir 
pr in ter ia is . Tačiau dabartiniu 
m e t u Lietuva jų parūpint i ne
gal i . Tad čia išeivija ir tur i pro
gos pasireikšti. Mūsų reikalas, 
k a d ne t ik Washingtone, bet ir 
New Yorke esanti ambasada 
pr ie Jungtinių Tautų tu rė tų 
r e ik iamas veikimo sąlygas. Ne 
t i k negalima be elektronikos 
apsieiti, bet ją operuoti ir prižiū
r ė t i turi prityrę žmonės. O čia 
j a u vėl be pinigų negalima 
apsieiti . Tad reikia žinoti, kad 
visur tereikia tik trijų dalykų, 
t a i būtent pinigų, pinigų ir dar 
kar tą pinigų. Taip pat tenka 
priminti , kad be pinigų nebus ir 
šio laikraščio, o be jo nebus ir 
lietuviško gyvenimo, tokio, prie 
kurio esame įpratę. 

Kadangi mūsų išeivija nėra 

* * * 

Dėl to skųstis gal nereikėtų, 
jeigu Vilnius kontroliuotų įvai
rių pasipinigautojų antplūdį. 
Dabar beveik kiekvienas atvyk
stantis kam nors atstovauja. 0 
paskutiniu metu madoje pasi
darė „kraštiečiai". Pradėjus 
apie „kraštiečius" rašyti tai 
galime pritaikyti mūsų amba
sadai ir buvusiai diplomatinei 
tarnybai. Kadangi jie ta ip pat 
buvo išvietinti ir „nupilietinti", 
tad yra mūsų „kraštiečiai". Tad, 
kaip tokie, visiems yra savi, 
tad ir remtini. Vyresnioji kar ta 
dar turėtų atsiminti , kuomet iš 
stovyklų laiškus rašinėjo ir 
giminių ieškojo. Tuomet labai 
džiaugėmės ir didžiavomės, 
kad turime pasiuntinybę Wa-
shingtone, kuri nors ir nenoriai, 
dar buvo pripažįstama. Ukraina 
nors ir buvo Jungtinių Tautų 
narė, tačiau asmeniškai teko 
girdėti iš ukrainiečių, kurie 
mums pavydėjo ir sakė: „Jūs 
lietuviai esate laimingi, ka
dangi „de ju re" dar esate pri
pažįstami ir turite savo dipoma-
tinę tarnybą. Tad jums bepigu, 
o mes, jeigu norime Washing-
tone į vidų įsibrauti, tai mums 
visur durys uždarytos". 

Mes visa t a i t u r ė d a m i , 
priėmėme, jog kitaip ir negali 
būti. O buvo momentų, kuomet 
viskas beveik an t plauko ka
bėjo. Atsistatančioji Lietuva ne
turėjo rūpintis, kaip pirmuosius 
ryšius užmegzti, kadangi dip
lomatinis branduolys jau egzis
tavo, tik gal ka i kada per 
mažai buvo juo pasinaudojama. 
Okupac in ia i s me ta i s apie 
Lietuvos diplomatijos tęsti
numą, nebuvo galima kalbėti. 
Tad net daugel is Sąjūdžio 
žmonių apie ją mažą supratimą 
teturėjo. 

Dabar r e i k a l a i j a u y ra 
pasikeitę, min. St. Lozoraitis 
gavo ambasadoriaus įgaliojimą, 
taip pat patvirtinti mūsų kon
sulai. Tad dabar jie jau yra 
pilnai įteisinti ir atstovauja 
Lietuvos Respublikai. Tad tuo 
pačiu ir jų darbo krūvis žy
miai padidėjo, tačiau, neturint 
pagalbinio personalo, visko 
negalima atlikti. Reikia žinoti, 
kad kol kas konsulai atlyginimo 
negauna, tad ir visos naštos ant 
vienų pečių negalima sukrauti . 
Tas pat yra taikytina ir išeivijai, 
kad iš vienos kišenės negalima 
visų patenkinti. Jeigu diploma
tijos išlaikymui yra numatyta 
išeivija, tad šia linkme ir reikia 
koncentruotis. 

J . Ž. 

Kultūros ir švietimo viceministeris Aurimas Juozaitis su svečiais. Iš kairės: Aurimas Juozaitis, 
A.P.P.L.E. direktorės Jūratė Krokytė-Stirbienė ir Vaiva Vebraitė-Gustienė, ambasadorius Sta
sys Lozoraitis. 

EKONOMIKA IR AUKLĖJIMAS 
YRA SUSIJĘ LIETUVOJE 

Pokalbis su Lietuvos Respublikos 
Kultūros ir Švietimo ministro pavaduotoju Aurimu Juozaičiu 

— J ū s ų kel ionė j a u e ina į 
pabaigą. Bū tų įdomu išgirst i 
ap ie jos r ezu l t a tu s ir tuo 
p a č i u a p i e š ios k e l i o n ė s 
tikslą. 

— Kvietimas buvo suorga
nizuotas World Bank ir CIES 
(Comparative In te rna t iona l 
Education Society). Jų tikslas 
yra pasikviesti juos dominančio 
pasaulio regiono valstybių ats
tovus ir panagrinėti jų speci
fines problemas. Pernai metais 
tai buvo Rytų valstybių blokas, 
o šiais metais — buvusi Sovietų 
Sąjunga. Taigi penkiolikos 
buvusių sovietinių respublikų 
atstovai (tame tarpe jie įskai
tė ir Lietuvą), buvo pakviesti 
dviems savaitėms apsilankyti 
JAV. Kelionė ir išlaikymas 
buvo padengtas iniciatorių. 
Taip pat parama buvo gauta iš 
įvairių fundacijų, t.y. Soros'o 
Fundacijos, Apple Corp., AT&T 
ir kitų. Buvo nagrinėjamos 
atstovaujamų kraštų švietimo 
problemos. Programa truko dvi 
savaites, kur ių metu buvo 
suruošti įvairūs susitikimai bei 
lankymasis įvairiose instituci
jose, susijusiose su švietimu. Tai 
fundacijos ir korporacijos, ku
rios skiria finansus įvairioms 
švietimo programoms bei, kaip 
sakoma, tiesiogiai jų vykdytojai, 
mokyklos, mokyklų s r i tys , 
aukštosios mokyklos. Šalia šios 
programos mano kelionė dar 
turėjo ir platesnį tikslą. Prieš 

p r a s i d e d a n t minėtajai pro
gramai , aš turėjau Interna
tional Visitor Program, kurią 
padėjo suruošti A.P.P.L.E. ben
drija ir Vilniaus USIS skyrius. 
Po to d a r keletas dienų buvo 
užimtos įvairiais susitikimais, 
kuriuos taip pat suorganizavo 
A.P.P.L.E. 

— K o k i e y r a k o n k r e t ū s re
z u l t a t a i š ios kelionės i r šių 
sus i t i k imų , ką galėsite p a r 
vežt i L i e t u v o s švietimui? 

— Kalbant apie konkrečius re
zul ta tus , pirmiausiai reikėtų 
paminėt i , kad yra gauta labai 
ver t inga konkreti parama įvai
riomis intelektualinėmis infor
macijomis, t.y. medžiaga, kurią 
mes pagal gautus sutikimus 
galime panaudoti kaip pavyz
džius. Labai naudinga infor
macija, kuri buvo gauta per 
USIA , y ra medžiaga ap ie 
mokytojų mokymo standartų 
nustatymą. Per Pew Charitable 
Trusts įsigyta labai gera me
džiaga apie pilietinį ugdymą. 
Bostono Educational Develop-
ment Center, kuris dirba ben
drojo lavinimo mokyklų moky
mo turinio pertvarkymo prog
ramose, gauti labai vertingi 
tiksliųjų mokslų mokymo prog
ramų pavyzdžiai. Gallaudet 
University taip pat per USIA ir 
A.P.P.L.E. suorganizuotą susi
t ik imą gavome ištisas pro
g r a m a s kurčiųjų mokymui 
p r a d i n ė s e mokyklose, k a s 

mums irgi yra labai aktualu. 
Salia šios paramos mums taip 

reikal inga informacine me
džiaga buvo svarbu užmegzti 
kontaktus, kurie ateityje gali 
išsivystyti į platesnius ryšius. 
Laba i r e i k š m i n g a s y r a 
susirišimas su įvairiomis fun
dacijomis, kurios galėtų finan
suoti mūsų specifinius projek
t u s . Tai , pavyzdžiui , Pew 
Charitable Trusts, Soros'o Fun
dacija, su k u r i a mes j a u 
turėjome ryšius, tačiau įvykę 
susitikimai buvo labai nau
dingi. Na, ir taip pat netikėtai 
užs imezgę k o n t a k t a i su 
tokiomis fundacijomis kaip East 
West Development Fundacija ir 
National Christine Fundacija, 
kurios galėtų mums padėti 
truputį gal jau ir senesne, bet 
mums labai naudinga aparatū
ra, kaip kompiuteriai. 

— At rodo ši ke l ionė b u v o 
t i k r a i r e z u l t a t y v i . Į d o m u 
b ū t ų išgirst i ap ie Lie tuvos 
k o n t a k t u s šviet imo srityje su 
kitomis užsienio valstybėmis. 
T u r b ū t y r a k a s s tud i juo t ina 
i r išsivysčiusių E u r o p o s šalių 
šviet imo sis temoje. 

— Savaime suprantama, kad 
mums geografiškai artimesni 
y ra Šiaurės valstybių kon
taktai , t.y. Vidurio Europa. 
Labai geri ryšiai užsimezgė su 
Skandinavi jos vals tybėmis . 
Š i au rė s va l s tyb ių t a r y b a 
palaiko su mumis nuolatinį 

k o n t a k t ą . Ši t a r y b a laba i 
aktyviai veikia, noriai pala iko 
su mumis ryšius ir į šviet imo 
ministrų pas i ta r imus y r a pa
stoviai kviečiami visų trijų 
Pabaltijo šalių šviet imo minis-
teriai . Kovo mėnesį, m a n ne
san t , Rygoje t u rė jo įvyk t i 
švietimo ministerių pasi tarimas 
dėl labai konkrečios paramos . 
Minėtoji t a ryba yra skyrus i 
tam tikrą pinigų sumą švietimo 
programoms finansuoti. Su šio 
regiono valstybėmis mūsuose 
yra aiškiai nustatyti prioritetai. 
Tai yra, kad p i rmiaus ia tu rė tų 
būti įgyvendinamas t a m tikrų 
viduriniojo lavinimo mokyklų 
programų derinimas. Ypatingai 
tas liečia socialinius mokslus ir 
profesinio rengimo s is temą. 
Toks programų de r in imas pro
fesinio parengimo sistemoje yra 
susi jęs su d a r b o i š t e k l i ų 
vystymu bei suaugusių žmonių 
perkvalifikavimu, ypatingai ne
darbo sąlygomis. Taip pat su 
š ia is k r a š t a i s u ž m e z g a m a s 
aukštojo mokslo bendradar
biavimas, bū ten t s tudentų pa
sikeit imais ir lygynamosiomis 
s tud i jomis p a b a l t i j o ša l ių 
kul tūros bei istorijos patirtyje. 

Kita vertus, y ra beužsimez
gantys kontak ta i su Cent r inės 
Europos valstybėmis. Pirmoje 
eilėje — su Austri ja. Mes į 
Aus t r i j ą ž i ū r i m e , k a i p į 
ypatingai mazginę valstybę, 
kadangi mums ji y r a kaip 
kelrodė žvaigždė, reprezentuo
j a n t i C e n t r i n e s E u r o p o s 
valstybes, už imant i t a rp inę 
poziciją tarp Rytų ir Vakarų . 
Mums Austrija yra ypa t inga i 
vertinga savo istorine patirt imi. 
Būtent, kaip valstybė, turėjusi 
tam t ikrą patirt į , nors ir labai 
trumpą, bet vis dėlto esmingą, 
totalitarinio valdymo sistemoje. 
Be to, ji mums reikšminga savo 
tvirtomis demokratinio gyveni
mo t radic i jomis . N e r e i k ė t ų 
užmiršti ir tai, kad tai y r a labai 
daug kul tūr in ių įtakų turėjusi 
v a l s t y b ė . T o d ė l A u s t r i j o s 
švietimo sistemos modelis yra 
mums irgi labai svarus ir gerai 
studijuotinas. Taigi š i tų dviejų 
regionų, Šiaurės ir Cent r inės 
Europos valstybių modeliai , 
ypatingai orientuojantis į Aust
rijos valstybę, mums y r a labai 
reikšmingi. J a u yra neblogai su 
jais susipažinta ir da l i s ele
mentų yra ta ikyt in i mokyklų 
reformoje. 

— J a u b e v e i k m e t a i 
p r a b ė g o n u o mūsų p o k a l b i o 
p e r e i t o s j ū s ų v i e š n a g ė s J A V 
m e t u ap ie L i e t u v o j e v y k d o 
mą šv ie t imo r e f o r m ą . Ko gi 
p a s i e k t a p e r š iuos m e t u s ? 
K o k i o s p r o b l e m o s i š k i l o , 
k o k i e p a s i k e i t i m a i į v y k o ? 
Ka ip p r a b ė g o šie m e t a i ? 

— Ko g e r o l a b i a u s i a i 
džiuginantis dalykas ta i būtų 

tai , kad žmonės suprato pasikei
timų būtinybę. Suprato, kad 
švietimo reforma nėra visiškai 
a t s i e t i n a n u o ekonominio 
gyveninio, kad t i e pasikeitimai, 
kurie vyksta ekonomikos srity
je yra betarpiškai susiję su 
švietimo reikalais. Todėl ginčyti 
reformos esmę ir radikalios 
reformos esmę yra visiškai at
s i s a k y t a . Ginči jamasi y r a 
t i k t a i dėl būdų , k a i p ją 
įvykdyti. Tai i r yra sakyčiau 
esminis pasikeitimas, gal būt 
įvykęs ne vien mūsų nuopelnu, 
bet daugiau bendro Lietuvos 
vystymosi nuopelnu. Todėl, 
pavyzdž iu i , tok ie a k t u a l ū s 
k l a u s i m a i , k a i p mokyto jų 
a tes tavimo klausimai, kur ie 
šiuo m e t u Lietuvoje plačiai ap
ta r i ami , yra iš tikrųjų j a u 
daugiau nagrinėjami ne emoci
niame lygmenyje, bet grynai 
dalykinėje plotmėje. Greta to 
per šiuos metus buvo išleista 
dalis esmingų dokumentų, juri
dinių aktų, kurie nustato atskirų 
mokyklų tipų veiklą. Ta i bū
tent priešmokyklinių įstaigų 
specialiųjų mokyklų, profesinių 
mokyklų veiklą. Dabar baigia
mas formuoti mokytojų ir mo
kyklų vadovų sąjungos turinys. 

Kitas konkretus rezultatas 
yra baigiamas spausdinti pirmo
sios k lasės vadovėlių r inkinys, 
kuris kokybiškai yra visiškai 
naujas. Įvykdyta aukštesniųjų 
mokyklų, buvusių technikumų 
reforma. Gana stipriai į priekį 
pasistūmėjo profesinių mokyklų 
reforma. Greta to, atrodo, yra 
užsimezgęs geras kontaktas su 
aukštosiomis pedagoginėmis 
mokyklomis, kurios šiuo metu 
yra autonomiškos pagal įsta
tymą. Salia viso to, pernai 
vasarą įvykę A.P.P.L.E. kursai 
ypa t inga i padėjo pas tūmė t i 
mokytojų supratimą, kad jie 
turėtų tobulinti savo kvalifi
kaciją, turėtų susipažinti su 
kitų kraš tų pedagogine patir

timi. 
(Bus daugiau) 

Į V A Ž I A V O Į EŽERĄ 

Chicagoje gegužės 3 d. paeže
rės kely dėl blogų stabdžių t ies 
Jackson Dr. automobilis, vai
ruojamas Charles Jonės su jo 
žmona ir penkiais vaikais įkri
to į ežerą. Kūdikio laukiant i 
žmona, 25 m., ir 3 m. dukrelė 
prigėrė, ki t i buvo išgelbėti. 
Rasta, kad vairuotojas buvo 
gėręs, be to, — automobilio stab
džiai buvę gerokai sudėvėti. Ir 
išgelbėtieji na rų buvo pavojuje, 
nes šal tame vandeny buvo iš
buvę gal apie 10 minučių. 

Kad būtumei laimingas, kad 
būtumei išmintingas, svarbu 
mokėti pažaboti savo troškimus. 

Deshouliers 

ŽVILGSNIS Į VILNIAUS 
SENAMIESTĮ 
P E T R A S M A T E K Ū N A S 

Lenkų okupacijos metu Vilnius, neturėdamas gero 
užnugario, merdėjo, skurdo. Statyba buvo visai susto
jusi. Daugiausia atliko konservacijos darbus, kaip 
Gedimino pilyje ir katedroje, kurioje surado kuni
gaikščių kapus, išskyrus Vytauto, kurio karstas, kaip 
manoma, dingo po 1655 m. liepos mėn. 5 d. kilusio 
gaisro, kuris negesinamas tęsėsi 17 dienų. 

Daugiausiai architektūrinių paminklų sukon
centruota senamiesty. Šioje miesto daly užtinkame 
įvairių paminklų, pastatytų gotiniam, neogotiniam, ba
rokiniame ir kituose stiliuose. Vyrauja barokas. Visi 
architektūriniai paminklai, kaip bažnyčios, cerkvės, 
buvę didikų, vyskupijos ir Vilniaus Universiteto rūmai, 
Rotušė (Meno muziejus), Gedimino pilis, Trys Kryžiai 
bei siauros, kreivos, neplaningai išdėstytos gatvelės, 
išgrįstos daugumoje lauko akmenimis, prie kurių stovi 
dviejų ar daugiau aukštų namai, skirt ingi savo archi
tektūriniais stiliais, ne tik senamiesčiui, be ir jo 
priemiesčiams suteikia savotišką grožį, didingumą. 

Senamiestis Gedimino la ikais buvo centras, 
kuriame pasireiškė kultūrinis, religinis ir ekonominis 
gyvenimas, apėmęs maždaug 50 ar daugiau ha žemės 
plotą. Jis ėjęs siauru ruožu iš rytų į pietvakariu? Turis 
tinę kelionę šioje miesto dalyje pradėsiu nuo Grdimino 
pilies. 

įspūdis, kai atsirandi Gedimino Dilios kieme. 

didelis. Ji stovi gana aukštoje kalvos viršūnėje, kurios 
šlaitai s tatūs ir apaugę medžiais bei krūmais. Išliko 
t ik vakarinis bokštas ir kelios akmens sienos buvusio 
pastato, kuriame gyveno pilies įgula. Bokštas pasta
tytas iš plytų, trijų aukštų ir šešiakampio išvaizdos, 
o virš trečiojo aukšto — vietoje stogo — įrengta ste
bėjimo aikštelė, kurioje ant aukšto stiebo plevėsuoja 
Lietuvos vėliava. Šis bokštas kelis kartus restauruotas, 
įgaudamas visai kitą išvaizdą, kaip jis buvo Gedimino 
ar Vytauto laikais. 1830 m. ant to bokšto buvo pasta
ty tas medinis pastatas, kuriame veikė apatinio tele
fono stotis. 1931 m. jis buvo lenkų valdžios vėl konser
vuotas. Medinis pastatas nugriautas ir toje vietoje 
įrengta turistams aikštelė. Į tą aikštelę įlipama sraigto 
išvaizdos geležiniais laipteliais. Tai Vilniaus miesto 
„Eifelio" bokštas, kurį per metus aplanko, ypatingai 
1940 m. pavasaryje, tūkstančiai turistų pasigrožėti 
Vilniaus miesto vaizdais. O vaizdai, žiūrint nuo jo 
viršūnės, nepaprastai gražūs, kurie tolumoje susilieja 
su horizontu. Tai bokštų miestas, kurie pasipuošę 
kupoliniais stogais, virš kurių iškyla į padangę kryžiai, 
vienas kitą lenkdami savo aukščiu. Iš jų visų aukščiau
sia Šv. Jono bažnyčios varpinė. Tai Vilniaus miesto 
didybės simbolis, pastatytas 1571 m. baroko stiliuje. 

O gatvių gatvelių!... Jos eina į visas puses, vieną 
kitą perkirsdamos, banguodamos ir tolumoje t a rp 
namų dingsta. Iš jų visų plačiausia Gedimino gatvė, 
kuri kaip įtempta styga tiesiai, vietomis iš šono 
pasipuošusi medžiais, atsimuša į Žvėryno tiltą, pasta
tytą virš Neries, jungiantį miesto centrą su Žvėryno 
priemiesčiu. Prie gatvelių stovi įvairiaaukščiai nanv-i, 
kur ie skinasi vienas nuo kito savo išorine išvaizda, 'iš 
visų aukščiausių namų — Geležinkelio valdybos rūmai, 
stovį ant kalvos viršūnės Visų namų ir bažnyčių sto

gai, i šskyrus tik varpines, pasipuošę rausvos spalvos 
čerpėmis, o varpinės — kryžiais, v i rš savo kupolinių 
stogų. 

Gražiai atrodo i r Neris, žiūrint nuo pilies bokšto. 
Ji Vilniaus miestą dalina į t r i s dalis. Į jos kairįjį krantą, 
pr ie Gedimino pilies kalvos papėdėje, įteka Vilnelės 
upelis (kanalas). Tiek Neris, tiek ir Vilnelė t eka mies
to ribose ne tiesiai ka ip Nemunas a r Neris prie Kauno, 
bet vingiuodami, sudarydami , net pusiasalius, kaip 
Užupyje, Vingio a r Žvėryno priemiesčiuose. 

N u o pilies bokšto gerai matosi ir Trys Kryžiai.pasta-
ty t i an t Plikojo ka lno (Plikąjį kalną dar vadina Trijų 
Kryžių vardu) , esančio kitoje Vilnelės upelio (kanalo) 
pusėje. Trys Kryžiai buvo pastatyt i 1916 m. pagal arch. 
A. Vivulskio projektą. 1951 m. vasarą rusų bolševikų 
valdžios į sakymu nakt ies m e t u jie buvo susprogdinti. 
Pirmieji T r y s Kryžiai , prieš pas ta tan t gelžbetoninius, 
buvo mediniai . Jie stovėjo ik i 19 šimt vidurio. Išpuvę, 
išvirto. K a d a jie buvo pasta tyt i — žinių nėra. Apie jų 
a ts i radimą buvo įvairių nuomonių. Vieni mano, kad 
jie buvo pas ta ty ta a tmin imu i nukankintiems ant tos 
kalvos pranciškonams, kur iuos nužudė stabmeldžiai 
lietuviai, o kit i — Vilniaus miestui Magdeburgo teisės 
suteikimo proga. 1989 m. Trijų Kryžių paminklas buvo 
a t s ta ty tas . J ų dalis žmonės buvo pašiepę — užkasę į 
žemę po susprogdinimo. Tos dalys a ts ta tant tą 
paminklą buvo iškastos ir pr i ta ikytos naujai statybai. 

Pamink la s buvo a ts ta tomas ūkio būdu. Dirbo visi 
savanor iškai , ypatingai j aun imas . Tai parodo, kad 
lietuviai, nors ir okupacijos metu, neatsisakė nuo savri 
senų tradicijų ir kryžių. 

(Bus daugiau) 

• 
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ĮSPŪDŽIAI IŠ ŠEŠTOJO 
POLITINIO SEMINARO 

JUOZAS B. 
JAV lietuvių jaunimo sąjun

gos šeštas politinis seminaras 
Washingtone gegužės 1-3 die
nomis sutraukė 140 aktyvistų iš 
keliolikos valstijų. Šį kartą 
seminaras buvo žymiai kitokio 
atspalvio nei pirmykščiai. Iki 
šiol darbštieji jaunimo veikėjai 
svarstė, kaip veiksmingiau 
padėti Lietuvai nusikratyti 
sovietinės vergovės, kaip 
greičiau laimėti jai atkuriamo 
valstybingumo visuotinį pri
pažinimą. 

Seminaro išoriniame pobūdyje 
daug kas išliko: svarstybų pra
džia vienoje Kongreso salėje, pa
kvietimas vieno kito kongres-
mano į svarstybas, žygis pas 
savo valstijų kongresmanus ir 
senatorius, lankymasis Baltųjų 
Rūmų posėdžių salėje įvairių 
įstaigų pranešimams išklausyti 
ir savo klausimus pateikti, 
svarstybos išskirstomos po kelis 
seminarus, kurių kiekviename 
savo mintis dėstė iš anksto pa
kviesti atskirų sričių žinovai... 
Panašiai visų svarstybų eiga 
klostėsi ir šiemet. Bet buvo skir
tumas . Užuot reikalavimų 
kongreso nariams imtis apčiuo
piamų veiksmų, dabar padėkota 
už didžią talką Lietuvos laisvės 
bylai ir prašyta nenykstančio 
dėmesio Lietuvai ir toliau, ypač 
stengiantis pagelbėti jai medžia
giškai ir dėti visas galimas pa
stangas, kad buvusios Sovietų 
Sąjungos kariniai daliniai ne
delsiant būtų iškeldinti iš Lietu
vos ir jos kaimyninių Pabaltijo 
respublikų. 

Dvi svarstybų dienos 
Seminaras pradėtas gegužės 1 

d. Senatoriaus Russell rūmų 
posėdžių salėje Jaunimo są
jungos Washingtono skyriaus 
pirmininko Viktoro Kaufmano 
žodžiu. Vincentas Boris 
supažindino su Lietuvos vyčių 
lietuviškų reikalų komisijos 
veikla ryšiams su kongresu 
palaikyti. Linas Kojelis, JAV-
Baltijos fondo pirmininkas, 
pasidalino mintimis apie naujas 
priemones Lietuvai padėti. 
Senatorius Donald Riegle iš 
Michigan buvo vienintelis iš 
Kongreso atsilankęs susitikti su 
seminaro dalyviais ir papasa
koti apie savo naujas pastangas 
ir toliau pagelbėti Lietuvai. 

Po senatoriaus žodžio semi
naro dalyviai išsiskirstė, pasi
rinkdami savo valstijų kongreso 
narių įstaigas tiesioginiam 
dialogui su jų atsakingais parei
gūnais. Popietė praleista 
Baltųjų Rūmų informavimo 
salėje. Pranešėju parūpino 
prezidentūros visuomeninių 
santykių įstaiga. Apie savo 
įstaigų programas Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai plačiau 
aiškino Jungtinių Amerikos 
Valstybių informacijos agentū
ros (USIA) Europos reikalų 
vyresnysis tvarkytojas Walt 
Raymond ir Tarptautinės vys
tymo agentūros (AID) Pabaltijo 
skyriaus tvarkytoja Dagnia 
Kreslins. 

Gegužės" 1 d. vakaras buvo 
skirtas artimesniam susipa
žinimui, ilgesniam laikui prie 
iškilmingos vakarienės stalų. 
Nesivarginta pranešimais, 
skambiais sveikinimais. Buvo 

LAUČKA 
tik vienas kalbėtojas — Viktoras 
Nakas, Lietuvos ambasadoriaus 
pavaduotojas politiniams ir 
spaudos reikalams. Po vaka
rienės tęsėsi laisvi pasikalbėji
mai iki vėlyvos valandos. 
Jaukią nuotaiką sudarė ir vaka
rienės dalyvių skoningas apsi
rengimas, kaip ir tinka iškil
mingos progos rėmuose. 

Dėmesys JAV politikai 

Šeštadienio, gegužės 2 dienos, 
programa buvo gal ir per tirštai 
„prikrauta" keliomis svarsty-
bomis, pranešimais ir JAV 
lietuvių jaunimo sąjungos 
oficialiu suvažiavimu. 

Apie šių metų prezidentinius 
rinkimus ir jų problemas kal
bėjo svečias Amerikos konserva
torių unijos vykdomasis 
direktorius Bob Billings ir 
respublikonų gretose veikęs 
Algis Šilas, vienas seminaro 
organizatorų. Nesi le is ta į 
rinkiminių metų konkrečius 
klausimas, tačiau piršta mintis 
būti aktyviais ir atitinkamai 
panaudoti galimas p rogas 
Lietuvai padėti. Gal vertėtų 
padaryti vieną pastabėlę: jei 
svarstomi praktiški politiniai 
klausimai rinkiminiais metais, 
vertėtų nevengti abipusio par
tinio atstovavimo. Juk ir mūsų 
jaunimo gretose turime respub
likonų ir demokratų. 

Humanitarinės paga lbos 
horizontuose 

Šiuo klausimu išsamiau pasi
sakė mūsų trijų labdaros viene
tų veikėjos: Felicija Giedrytė 
Kolp — Amerikos profesinio 
sambūrio pagelbėti Lietuvai 
(A.P.P.L.E.) atstovė, gyvenanti 
Washington, Daiva Neidhart — 
Lietuvių vaikų šalpos grupės 
(S.O.S. Vaikai) atstovė, gyve
nanti Bostone ir Rūta Vi kutytė 
iš New Yorko, Lietuvių katali
kų religinės šalpos reikalų 
vedėja. 

Felicija Kolp pranešė, kad šių 
metų vasarą jos atstovaujama 
grupė pora savaičių Lietuvoje 
turės jau antrą susitikimą su 
Lietuvos pedagogais, kuriems 
rūpi artimiau patirti naujausias 
vakarų pedagogikos teorijos ir 
praktikos žinias. Pernai su 32 
amerikietėm pedagogėmis 
Lietuvoje susitiko 520 
mokytojų. Kolp pažymėjo, kad 
šio stipraus sąjūdžio entuziastiš
ka pirmūnė yra Vaiva Veb-
raitė-Gustienė iš New Haveno. 

Daiva Neihardt supažindino 
su Lietuvoje globojamų 
našlaičių ir benamių vaikų 
įstaigomis, su kuriomis Lietu
vių vaikų šalpos grupė vysto 
artimesnius santykius, sten
giamasi, kaip galima veiksmin
giau atskubėti su pagalba — 
vaistais, drabužiais. Paramos 
per trumpą laiką išsiųsta apie 
600 dėžių. 

Rūta Virkutytė, buvus i 
jaunimo sąjungos vadovybėje, 
jau keleri metai dirba Lietuvių 
katalikų religinės šalpos įstai
goje. Iš pradžių ji vadovavo 
atskirų projektų įvykdymui, o 
dabar ryšium su permainomis 
įstaigoje, eina reikalų vedė
jos pareigas. Ji nurodė, kad 
palaikomi labai artimi ryšiai su 
Caritas draugija, kuri Lietuvoje 

turi jau per 300 skyrių. Siuntos 
yra adresuojamos Caritas drau
gijai, o ši savo keliais paskirsto 
jas įstaigoms ir asmenims. Daug 
paramos gaunama iš įvairių 
institucijų-ligoninių, vaistų 
gamyklų, šalpos organizacijų. 
Sėkmingai veikia knygų telki
mas ir išsiuntimas. Dažnai 
reikia pasirūpinti tik persiun
t imo išlaidų apmokėjimu. 
Kvietė jaunimą ir toliau uoliai 
ta lk int i Kata l ikų religinei 
šalpai. 

Kritiški vert inimai 
Lietuvos dabartinius teisinius 

klausimus narpliojo adv. Po
vilas Zumbakis, nevengdamas 
liesti t iek šviesių, tiek ir 
tamsesnių poreiškių Lietuvos 
politiniame gyvenime. Adv. 
Zumbakis galėjo pamatuotai 
pasisakyti, nes kiek ilgesnį 
laiką Lietuvoje iš arti sekė 
įvykius ir jų rutuliojimąsi. At
kreipęs dėmesį į daugelį 
si lpnumų šalies valdymosi 
sąrangoje, Zumbakis kvietė 
jaunimą būti atsargiais su 
vieša kritika, tačiau nevengti 
drąsiai pasisakyti tiesioginiuo
se susitikimuose su Lietuvos 
pareigūnais ir savo artimaisiais. 

Lietuvos neigiamumais išvar
dino per didelį politinį susi
skaldymą, pavydą, neapykantą, 
partijos „aparačikų" išlikimą, 
privatizacijos " vyksmo ne
sklandumus, nesilaikymą susi
tarimų, moralės nusmukimą. 
Jaunimas turėtų lankytis Lietu
voje dažniau ir pabuvoti ten il
giau, skleisti įstatymams pagar
bos reikalą. Zumbakis įtiki
nančiai pabrėžė, kad Lietuvai iš 
šalies — išskyrus pasaulyje išsi
blaškiusius lietuvius — niekas 
nepadės, todėl svarbu įsiparei
goti ir toliau rūpintis Lietuva 
veiksmingai. 

Darba i Lietuvoje 
Darius Sužiedėlis, Lietuvos 

ambasados Jungtinėse Tautose 
pareigūnas, Silvija Šležaitė, 
psichologė, pusmetį dirbusi savo 
srityje Lietuvoje, ir Algis Luko
ševičius, farmacininkas, pasi
dalino savo patirtimi apie dar
bo galimybes Lietuvoje. Kad 
neįvyktų nusivylimų, patarta 
visiems manantiems vykti į 
Lietuvą ir norintiems ten įsidar
binti gerai žinoti, su kokio dar
bo pasiūlymu jie yra pasiruošę, 
o prieš pakvietimą darbui 
tiksliai išsiaiškinti visas darbo 
sąlygas, nevengiant ir atlygi
nimo apimties. 

Visiems seminaro posėdžiams 
vadovavo rengėjų pakviesti 
sąjungos nar ia i , pasiruošę 
kalbėtojus pristatyti ir klau
simus tvarkyti. Tokie vadovai 
buvo Viktoras Kaufmanas, Rita 
Bureikaitė, Algis Šilas, Gailius 
Draugelis (Lietuvos ambasada) 
ir Paulius Mickus. 

Organizaciniai reikalai 

Paulius Mickus, naujasis Pa
saulio lietuvių jaunimo s-gos 
pirmininkas, supažindino su arti
miausiais užmojais organiza
cijai ir jos veiklai plėsti. Pa
brėžė, kad PLJS jungia lietu
vius už Lietuvos ribų, todėl jos 
skyriaus Lietuvoje nėra. Kitas 
jaunimo kongresas bus šaukia
mas Lietuvoje ir Anglijoje. Tuo 
reikalu jau a t l iekami pa
ruošiamieji darbai. Paulius 
Mickus labai šviesiai žvelgia į 
organizacijos ateitį — jo vado
vaujama valdyba esanti darbš
t i ir pajėgi. 

Metinis suvažiavimas 

Jau gerokai vakarop semina

ras virto JAV Lietuvių jaunimo 
sąjungos metiniu suvažiavimu 
vien organizacinius klausimais. 
Kažkodėl jau keiinti metai su
važiavimas vyksta uždaras — 
jame gali dalyvauti tik sąjungos '. 
nariai. Svečiai nepageidaujami 
net ir stebėtojais. Nesipiršau į 
posėdžius, nors ir būtų buvę 
įdomu stebėti, kaip jaunimas 
dorojasi su eiliniais, techniniais 
organizacinio darbo klausimais. 
Suvažiavimas be didelio vargo 
išsirinko naują valdybą viene
riems metams. Šį kartą vado
vybė pereina į vakaruose gyve
nančio jaunimo rankas. Prašau 
susipažinti bent su jos narių 
vardais. Pirm. Gailė Radvenytė 
iš Los Angeles, nariai — Edvar
das Mickus, Rūta Predkelytė ir 
Linas Venckus iš Los Angeles, 
Brigita Novickytė ir Rita Sta-
rinskaitė iš San Francisco ir 
Rūta Kvedaraitė iš Phoenix, 
Arizonos. Naujoji valdyba jau 
perėmė pareigas iš buvusios. 

Suvažiavimui pasibaigus, 
vėlyvas vakaras smagiai pra
leistas muzikos ir šokių 
pobūvyje. 

Užbaigtuvės ambasadoje 
Šeštasis jaunimo seminaras 

užbaigtas sekmadienį, gegužės 
3 d., Lietuvos, ambasadoje — 
pamaldomis, atsisveikinimo žo
džiais ir vaišėmis. Šv. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė 
kun. Kastytis Ramanauskas. 
Seminaro dalyviai įsijungė į 
pamaldas bendru giedojimu. 
Skaitinius skaitė dr. Ginta 
Remeikytė, Paulius Mickus ir 
Laura Lauciūtė. Mišioms patar
navo Andrius ir Pranas 
Čižiūnai. •, 

Vašingtoniečių pirmininkas 
Viktoras Kaufmanas padėkojo 
visiems seminaro dalyviams už 
atvykimą ir stropų įsijungimą į 
jo darbus. Dėkojo ambasados 
Štabui už leidimą pasinaudoti 
patalpomis, visiems rengimo 
komiteto nariams, vaišių stalo 
parūpintojoms (ypač Elvyrai 
Vodopalinei, Laurai Lauciūtei 
ir Astrai Jufšėnaitei). 

Viktoras Nakas, ambasados 
pareigūnas, pasveikino se
minaro dalyvius ambasado
riaus Lozoraičio vardu, pažymė
damas, kad jie yra laukiami 
ambasados svečiai. Priminė, 
kad visi esame Lietuvos terito

rijoje, kuri daugelį metų buvo ir 
Lietuvos laisvės simbolis. 
Nakas pabrėžė, kad ambasados 
rūmai išliko Lietuvai ir dėl 
Amerikos lietuvių pastangų 
ginti Lietuvos nepriklausomy
bės teises. Jis nurodė, kad 
Amerikos lietuviai, vadovau
jant Amerikos lietuvių tarybai, 
jau 1940 metais sėkmingai 
laimėjo Jungtinių Amerikos 
Valstybių apsisprendimą nepri
pažinti Lietuvos sovietinės 
okupacijos teisėtu veiksmu ir ta 
politika išliko per 50 metų. 
Nakas taip pat priminė, kad 
jaunimas buvo tarp pirmųjįįor-
ganizuojant ambasados rūmų 
atnaujinimą. 

Kun. K. Ramanauskui įteik
tas padėkos lakštas už jo talką 
jaunimo sąjungos darbuose. 

I š statistikos 
Atrodė, kad seminaro dalyviai 

skirstėsi iš ambasados rūmų la
bai nenoromis, bet turėjo 
nusilenkti tikrovei — reikėjo 
skubėti į aerouostus, į gele-
žinkeliuų stotis, į automo
bilius... 

Seminaro sekretorės Nidos 
Mickutės žiniomis, seminare įsi
rašiusių dalyvių buvo 140. 
Daugiausia jų iš Washingtono 
apylinkės (taigi ir iš Marylando 
bei Virginijos valstijų — 44). Iš 
kitų valstijų atvyko: New Yorko 
— 18, niinois-Indianos — 13, 
Californijos — 10, Massa-
chusetts — 9, New Jersey — 8, 
Pennsylvanijos — 5, Ohio ir 
Connecticut — po 3, Arizonos — 
1, iš Kanados (Toronto ir 
Hamiltono) — 19, iš kitur — 5, 
be to, du dalyviai buvo iš Lietu
vos. 

Apskritai, seminaro sąskrydis 
darė labai malonų įspūdį. 
Gražus mūsų jaunimas, įsijun
gęs į organizacinę veiklą. Dau
guma jų išėję skautų ir ateiti
ninkų mokyklas. Ypač aktyviai 
reiškiasi merginos. Susitikęs 
adv. Žumbakį pasakiau jam, 
kad jis ir kiti veiklūs profesio
nalai atlieka reikšmingą darbą, 
bendradarbiaudami su jaunimu. 
„Tai joks apsisunkinimas, tai 
privilegija būti pakviestam į 
mūsų darbščiausio jaunimo 
gretas padėti Lietuvai", — 
atsakė man advokatas iš Chica-
gos. 

CLASSIFiED GUIDE 
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# atlanta IMPORT EXPORT 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

MES SIUNČIAME VISKĄ, NAUJĄ IR NAUDOTĄ, SU 
PRISTATYMU, l NAMUS BE JOKIO MUITO, 
APDRAUDŽIAME, PAKUOJAME, PAIMAME IŠ NAMŲ. 

KONTEINERIS IŠSIUNČIAMAS 
GEGUŽĖS 18 D. | 

MŪSŲ SUPAKUOTI MAISTO SIUNTINIAI IŠ 
GERIAUSIŲ PRODUKTŲ - TIK $ 85.00 

ATVEŽKITE ARBA ATSIŲSKITE UPS 
2719 W. 71st ST. 

CHICAGO, IL 60629 
TEL (312) 434-2121 

© atlanta IMPORT BCPORT. im2 
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TRAVEL CONSULTANTS Zaiif&f 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones įLietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CAROO — siunčiame oro linija 

— virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 
Lietuvoje per 10 darbo dienų 

9636 South 7tth Avenue 
Htokory HMI IMnoto t 0 4 5 7 
Ts ls tonas ( 706 ) 430 -7272 

223 Katverlfc gatvė 
VUnly, Uetuva 
Telefone* 3SO-11S Ir 778-392 

LIETUVIAI, KURIE NORĖTŲ 
LIETUVOJE ESANTĮ 

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

prašomi kreiptis į Kazimierą Ramanauską 

VARPAS 
2437 Mlchertorena St. 

Los Angele*, CA 90039 
Tai . 2 1 3 - 6 6 2 - 3 9 6 3 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAJC 
REALTORS 

(312) 585-5959 
(708) 425-7161 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MIS. Kompiuterių ir FAX pagalba' 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus' ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

® ^ 
BELL-BACE REALTORS 

J. BACEVIČIUS 
6529 S. Kedste Ave., 

Chicage, H. 80829 

(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 
• Nuolaida pensininkams 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Simam* 

Irena Bllnstrublsne 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 S. Kedito Avs. 
Tai. 436-7878 

Ortuos. 

Bsi 
REALMART, INC. 

6602 S. Pulaski. 
Chkago, IL 60629 

312-585-6100 

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

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

MISCELLANEOUS 

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

Tc4.376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V* West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8854 

(312) 581-8854 

E L E K T R O S 
[VEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chtc^gos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
K l A U P U Ų f g j B j H B M S 

Parduodamas dviejų kambarių 
butas Vilniuje, prie Vingio Parko. 
Skambinti NATALIJAI nuo 9 vai. 
vak. 718-859-7416. 

FOR RENT 

ALKOHOLIKŲ ANONYMOUS 
susirinkimai lietuvių kalboje 
vyksta penktadieniais Lemon-
te. Informacijai kreiptis į Matą: 
708-984-1826 

DĖMESIO! 
Turistams, vykstantiems į Lietuvą, 
Vilniuje, centre, pigiai išnuomojami pri
vatūs butai, su visais patogumais. 
Kreiptis: tel. 1-904-245-8017 — Flo
ridoje arba tel. 62-04-00 nuo 9 v.r. 
— 7 v.v., tel. 22-58-59 nuo 7 v.v. 
Vilniuje. 

Išnuomojama* 31/2 kmb. moder
nus butas Marąuette Pk. apylinkėje, 
pirmame aukšte. Su šiluma ir oro vėsi
nimu; moderni virykla ir šaldytuvas. 
Skalbykla su mašinomis. 
Suaugusiems. 

Kreiptis: tel. 708-361-5594. 

Moving — kraustymas 
Dirbame sąžiningai, prieinamomis 
kainomis. Draudimas garantuotas. 
Kreiptis į: Vytą tel. 925-4331 8 
v.r. 8d 12 vai. Tel. 436-5219 5 v. 
p.p. M 9 v.v. 

U.S. SAVINOS BONOS 
THE GREAT AMERICAN INVESTMENT 

DRAUGE GAUNAMI LIETUVIŲ KALBA 
LEIDINIAI 

PER GIEDRĄ IR AUDRĄ, atsiminimai. Mykolas 
Vaitkus. 272 psl. $3.00 

MILŽINŲ RUNGTYNĖSE, atsiminimai. Mykolas 
Vaitkus. 203 psl $3.00 

INTELIGENTŲ STALAS, novelės. Antanas Tulys. 
177 psl $3.00 

ŠVIESA LANGE, romanas. Juozas Kralikauskas. 
248 psl $3.00 

PETRAS IR LIUCIJA, romanas. Romain Rolland 
111 psl $1.20 

ŽEMAIČIO ŠNEKOS, I dalis. Ignas Končius. 285 
psl $3.00 

ŽEMAIČIO ŠNEKOS, II dalis. Ignas Končius. 239 
psl $3.00 

DANGUS DEBESYSE, atsiminimai. Juozas 
Švaistas. 325 psl $3.00 

Pastaba. Užsisakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti. 
Užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 

PAVASARIO KELIONĖS Į VILNIŲ 

CMcago—Vilnius (Į vieną pusę) $612.00 
Chtcago—Vilnius—Chlcego (ten ir atgal) $893.00 
Vilnius—Crricsgo—Vilnius $885.00 

(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLD W1NGS TRAVEL 
5348 N. Mllwaukee 
Chlcago. IL 60630 
Tel . 312-775-5700 

I \ 
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TAUTOS FONDO 
TARYBOS 

PIRMININKO 
PRANEŠIMAS 

Metinis narių susirinkimas 
gegužės 2 d. 

Sis metinis narių susirin
kimas yra ypatingas. TF tampa 
tik nuo jo individualių narių pri
klausoma organizacija. VLIKUI 
veiklą pabaigus, darbą reikės 
dirbti patiems. Darbo bus dau
giau. Kartu turi keistis organi
zacijos uždviniai, nes Lietuva 
mūsų visų džiaugsmui atgavo 
politinę nepriklausomybę po 
ilgų kovos ir kančios metų. 
Faktiškai tai įvyko praėjusiųjų 
metų rugsėjo šeštą dieną, kai 
Sovietų Sąjunga atšaukė Rib-
bentropo - Molotovo paktą ir 
buvo priversta tolimesnių įvy
kių raidos Lietuvai nepriklau
somybę grąžint. 

Netrukus sekė rugsėjo 
septynioliktoji, kai Jungtinės 
Tautos priėmė Pabaltijo valsty
bes į savo tarpą. Lietuvos laisvė 
buvo tikslas, kurio visi lietuviai 
VLIKAS ir TF siekė, bet vargu 
ar tikėjosi sulaukti. 

TF taryba, kuriai priklauso 
ateities veiklos planavimas, 
suprato, kad prasideda pereina
masis laikotarpis, kad teks ar
ba veiklą baigti, arba keisti TF 
uždavinius. Visi buvom nuomo
nės, kad TF veikla turėtų tęstis 
svarbiausiai dėl to, kad buvo 
aišku, kad Lietuvai per ateinan
čius kelerius metus paramos rei
kės daugiau, kaip bet kada. 

Iki 1970 metų VLIKO darbai 
finansiškai buvo remiami iš 
šalies. Nuo 1970 metų TF ėmėsi 
aktyvaus lėšų VLDCUI telkimo 

TF patikrinimą įvykdė firma 
Max Felberbaum & Co., Bay-
side, N.Y. Buvo konstatuota ir 
patvirtinta, kad TF pajamos, 
išlaidos, pervedimai ir turimos 
lėšos, pateisinami dokumentai 
yra tvarkoje ir atitinka bendrus 
priimtus knygvedybos reika
lavimus. Iš kitos pusės ji rado 
trukumų vidaus kontrolėje ir 
tai, kad ELTA nepateikė atsis
kaitymo už dalies jai išmokėtų 
stambių sumų. 

Su pagalba Lietuvai turėta 
problemų. TF susirinkimas, 
kaip minėta, įpareigojo TF šiuo 
klausimu. VLIK O seimas prita
rė, kad „palikimais Lietuvos 
Laisvės iždui... aukotojai yra 
parašę nekeičiamą testamentą 
šias lėšas skirti Lietuvai". TF 
taryba yra formaliai atsakinga 
už šitokių nutarimų ar 
pritarimų vykdymą. Iš kitos 
pusės jai VLIKO valdybos buvo 
neleista daryti reikiamus spren
dimus. Tokia padėtis tęsėsi ir po 
to, kai VLIKAS 1991 lapkričio 
3 d. paskelbė, kad VLIKO veik
la baigta. Pats Vlikas tiesiogiai 
pagalbai skyrė palyginti mažai, 
neskaitant sumų skirtų Vliko 
seimo pageidavimu diplomati
nei tarnybai. Taryba siūlė 
keletą projektų žodžiu ir raštu, 
bet atsiliepimo iš VLIKO nesu
laukė. 

Ypatingai žalingas laikytinas 
TF nepatenkinimas J. ir E. 
Sinkių prašymo skirti dalį jų 

darbo ir jį sąžiningai bei pavei- paaukotų lėšų Kauno universi-
kiai vykdė iki šiol, t.y. per 22 m. 
Su nepriklausomybės atgavimu 
baigėsi politinio Lietuvos lais
vinimo darbas. VLIKAS ruošėsi 
baigiamajam seimui. Kartu 
buvo aišku, kad šis įvykis TF 
turės nemažos įtakos. Prisi
minkim, ką jis nutarė TF lie
čiančiais klausimais. Iš Eltos 
informacijų 1991 m. lapkričio 8 
d. specialios laidos: 

1. VLIKO veikla yra baigta. 
2. VLIKO ar-r'ryvo, inven

toriaus ir įstaigos perdavimas 
Lietuvos Respublikos vyriausy
bei įvykdomas iki 1992 m. liepos 
mėnesio 1 dienos. 

3. Šį uždavinį praktiškai 
įgyvendinti seimas įpareigoja 
VLIKO valdybą. 

Toliau dėl TF štai kas pasa
kyta: Seimas, išklausęs TF 
tarybos pranešimą, pritaria,kad 
palikimais Lietuvos Lasivės 
iždui ir aukomis Lietuvos 
Atstatymo Fondui aukotojai yra 
parašę nekeičiamą testamentą 
šias lėšas skirti Lietu*ai, tik 
perdavimo būdą techniškai deri
nant su VLIKO valdyba ir sais
tant atitinkamais JAV valdžios 
potvarkiais; kad TF tęstų savo 
veiklą kaip inkorporuota, nepri
klausoma ir tik jos narių demo
kratiškai tvarkoma organiza
cija; kad TF pagal savo nuosta
tus ir toliau telks lėšas pagelbėti 
demokratinės Lietuvos ir jos 
ūkio greitesniam atstatymui ir 
įjungimui į laisvos rinkos eko
nomiją. 

Seimas įvertina Lietuvos am-
sadų Washingtone ir prie Jung
tinių Tautų ypatingą reikš
mę Lietuvos valstybės atsta
tymo darbe ir, įvertindamas 
šių ambasadų sunkią finansinę 
padėtį, siūlo TF skirti joms po 
100,000 dol., ir tą išmokėjimą 
įvykdyti kuo greičiausiu laiku 
pagal veikiančius nuostatus". 

Praėjusių metų TF narių susi
rinkimas be kita ko padarė 
keletą reikšmingų nutarimų: 1. 
Pakviesti nepriklausomą knyg-
vedį (CPA) padaryti TF patikri
nimą. 2. Rūpintis pagalba Lie
tuvai ir jos vyriausybei. 3. Pa
vesti TF tarybai sudaryti TF 
nuostatų komisiją. 

teto elektroninei bibliotekai 
įsteigti. Tai, kas čia minėta, 
labai neigiamai palietė Vasario 
16-osios minėjimų proga TF 
skiriamas aukas. Aukos nukrito 
dramatiškai. Pvz. St. Peters-
burge nuo 6700 iki 1500 dol. 
Kai kur, kaip pvz. Clevelande 
ar Bostone/ TF iš Vasario 
16-osios aukų rinkimo buvo 
visai išjungtas. Kanadoje 
padėtis negeresnė. Protestai ir 
pareiškimai šiuo atveju nieko 
nepadės. Negalima nepaisyti 
žmonių nuotaikų ar pageida
vimų. TF vadovybė atsakomy
bės už tai negali prisiimti, nes 
jai buvo surištos rankos. 

Paskutinių kelių posėdžių 
metu, kuriuose dalyvavo ir TF 
atstovai, VLIKO valdyba keletą 
paramos Lietuvai projektų 
svarstė ir principe priėmė. Ta
čiau tai gerokai pavėluotos, 
neplaningos ir nepakankamos 
pastangos. 

Vykdydama metinio susirin
kimo nutarimą taryba sudarė 
nuostatų komisiją. Jos nariai: 
A. Daunys, J.P. Nasvytis ir J. 
Valaitis. Mes buvom nusistaty
mo, kad svarbu išlaikyti organi
zacijos tęstinumą, kad nuostatai 
pritaikytini prie pasikeitusių 
aplinkybių, kad ji būtų visų 
narių demokratiškai tvarkoma, 
kaip pasakyta VLIKO seimo re
zoliucijoje. Tik tokiu atveju TF 
visuomenė ir toliau respektuos 
ir rems. 

Paaiškėjo, kad VLIKO inicia
tyva ruošiamas atskiras nuosta
tų projektas. Keletas jo punktų 
numato keisti esamą tvarką iš 
esmės. Pvz. kad visi tarybos 
nariai būtų renkami penkeriems 
metams jau šio susirinkimo 
metu. Vengiant konflikto, buvo 
sutarta, kad abu projektai bus 
pasiųsti teisininkėms E. Arma-
nienei ir dr. M. Šveikauskienei, 
kuri yra TF teisinė patarėja, 
prašant jas nuostatus vertinti ir 
nuomonę atsiųsti raštu. Arma-
nienė to nepadarė. Šveikaus-
kienė atsakė raštu, kaip prašy
ta. Dėl specifinio klausimo, ar 
gali suvažiavimas priimti nuo
statų pakeitimus, liečiančius di
rektorių rinkimo tvarką, ir 

vykdyti rinkimus to paties 
susirinkimo metu, jos nuomone 
„tai būtų ne tik neteisėta, bet 
ir neteisinga tų narių atžvilgiu, 
kurie dėl vienokios ar kitokios 
priežasties negalėjo dalyvauti 
tame suvažiavime". Ji taip pat 
pasisakė prieš visų direktorių 
rinkimą 5 metams. Šveikaus-
kienė patarė dėl detalių, kurios 
nuostatuose nėra aiškiai nusa
kytos, pasitarti su New Yorko 
advokatu. Tai buvo padaryta. 

Advokatas Griliches padarė 
išsamią studiją ir ją pateikė 
raštu: Dėl susirinkimo tvarkos 
— pirma vyksta rinkimai, ku
riuos seka „kiti reikalai", 
įskaitant ir nuostatų keitimą. 
Įsidėmėtinas dar vienas įsta
tymo nuostatas: „Each director 
shall hold office until the expi-
ration of the term for which he 
or she is elected or appointed 
and until his successor has 
been elected or appointed and 
ąualified". 

Žiūr. (Not for profit Corporate 
Law, Article 7, subdivision c). 

Buvo aišku, kad tarp TF ko
misijos ir VLIKO ruošiamų nuo
statų ir tarybos kandidatų, pa
brėždamas svarbą: a — išlaikyti 
organizacijos tęstinumą, b — ne
daryti nieko, kas dalį narių ats
tumtų, c — griežtai laikytis de
mokratinių principų, d — laiky
tis įstatymo raidės ir dvasios. K. 
Bobelio atsiliepimas telefonu 
atrodė teigiamas, bet konkre
taus atsakymo nesulaukėm. 

Galimu konfliktu tarp VLIKO 
ir TF susirūpino TF Chicagos 
komitetas. Laiške, kurį pasirašė 
9 komiteto nariai, sakoma: „Per 
radikalus TF nuostatų pakeiti
mas gali neigiamai atsiliepti į 
tolimesnį aukų telkimą Lietu
vos reikalams. ... tad ir Chica
gos komitetas neturės palankių 
sąlygų toliau egzistuoti". Pana
šios nuotaikos mus pasiekė ir iš 
kitų vietovių. Mes siūlėm komp
romisą. Rašant šį pranešimą, 
dar nebuvo aikšu, kuriuo keliu 
VLIKAS pasuks — pozityviuoju 
ar tolimesnio dominavimo. Nuo 
to didele dalimi priklausys ir TF 
ateitis. 

Netikėtas VLIKO pirmininko 
laiškas TF nariams, prašant 
jam siųsti proxy balsus, gero 
nežadėjo. Jame tarp kita ko 
sakoma, kad (VLIKO) „Suvažia
vimas pavedė VLIKO valdybai 
pasirūpinti TF pertvarkymu ir 
tęstinumu". Toliau: „Kadangi 
VLIKO v-ba yra atsakinga, kad 
TF būtų atitinkamai pertvarky
tas ir t.t.". Laiške nėra detalių, 
kaip VLIKO pirmininkas tą 
pertvarkymą mano atlikti. Žo
džiu — pirk katę maiše. 

Cia pacituota visi seimo 
nutarimai susiję su TF. Niekur 
nepasakyta, kad v-bai paveda
ma TF pertvarkyti. Tokią teisę 
turi tik TF nariai, o ne vienas 
asmuo, pasirinkęs 2000 suvirs 
balsų. 

TF buvo visų respektuojama 
organizacija. Lietuvos laisvi
nimo darbui per VLIKĄ ji su
kaupė milijonus dolerių. Kaip 
matyti iš valdybos pranešimo, 
šiuo metu ji savo žinioje turi 
nemažai turto. Jei ne paskutinio 
pusmečio neveikia, jo galėjo būti 
ir daugiau. Valstybiniu mastu 
nėra tai didelės sumos, bet šiuo 
metu jos Lietuvai labai pra
verstų. Jas reikia naudoti da
bar, nes tokia yra aukotojų 
valia. Gili padėka priklauso 
visiems iki šiol dosniai auko
jusiems. Kviečiu visus neap
lenkti TF ir ateityje. Kviečiu 
visus į vieningą talką padėti 
lietuvių Lietuvoje pastangoms 
išsilaisvinti ir nuo ekonominių 
trūkumų bei nelemtų komunis
tinio režimo meto pasėkų. 

Jurgis Valaitis 

ŽMONIŲ MIGRACIJA 
EUROPOJE 
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E. RINGUS 

Į kadaise rašytą laišką lenkų 
žurnalui „Kultūra" dėl gali
mybės pagelbėti lenkams užsi
likusiems Vilniuje, redaktorius 
atsakė, kad gyventojų perkėli
mas dabar nedaromas ir patarė 
lenkams, gyvenantiems Lietu
voje, elgtis kaip pridera vals
tybės piliečiams ir nesvajoti 
apie Vilniaus grąžinimą. Redak
torius lyg nenori matyti, kas 
dabar dedasi Europoje. 

O štai kas vyksta. Vidinė 
Europos žmonių migracija 
vyksta pilnu tempu. Berlyno 
sienai sugriuvus, šimtai 
tūkstančių vokiečių persikėlė į 
Vakarinę Vokietiją, kad Vokie
tijoje priimtas įstatymas absor
buoti visus savo tautiečius, kur 
jie begyventų, kaip padarė Iz
raelis. Todėl 1990 m. keli šim
tai vokiškos kilmės asmenų 
persikėlė iš Lenkijos. Kažkas 
net pasakė juoką, kad kas ket
virtas lenkas ieško vokiškų 
dėdukų ar bobučių savo šei
mose. Daugelis jų jau nebekalba 
vokiškai. Vokiečiai turi teisę 
grįžti į savo tėvų ar prosenelių 
gimtinę iš Sov. Sąjungos, Rumu
nijos, Vengrijos. Vokietijos 
ministeris išgavo iš Jelcino 
leidimą grąžinti vokiškai 
kalbančius iš Kazachstano, kur 
juos nugabeno Stalinas. 1991 m. 
grįžo 147 tūkstančiai. Likusius 
Jelcinas pažadėjo grąžinti į 
buvusią vokišką autonominę 
sritį Pavolgyje. Be to, jų būklės 
pagerinimui Vokietija paskyrė 
200 mil. markių. Tas eksperi
mentas pakliuvo į sunkumus, 
nes ten atsikraustę rusai iš tvar
kingų vokiškų ūkių nenori 
grįžti į Rusijos respubliką. 

Kitos valstybės priima savo 
tautiečius, gyvenančius už jų 
ribų tam, kad palengvintų jų 
būkles. Turkija atidarė sienas 
savo tautiečiams Bulgarijoje, 
kur mažas stalinukas Žitkov 
draudė turkų kalbą, uždarė 
mokyklas ir mečetes. Graikai 
grįžtą į buvusią tėviškę. 
Japonai priima savo tautiečius 
iki trečios generacijos. Ispanija 
leido grįžti užsilikusiems 
Franko pasekėjams ir jų ai
niams. Vengrija neseniai pa
skelbė, kad visi vengrai užsi
likę kaimyninėse valstybėse po 
Austro-Vengrijos imperijos 
žlugimo Rumunijoje, Čekoslova
kijoje, Ukrainoje turi teisę būti 
Vengrijos piliečiais. 

Didžiausia žmonių migracija 
vyksta buvusioje imperijoje. Ji 
liečia ne tik rusus, bet ir kitas 
tautybes. Stalino nustatytos 
respublikų sienos nesilaikė tau
tinio principo. Atsivadavus nuo 
Maskvos vienodai kalbantieji 
nori sudaryti kiek galima 
vienalytes valstybes išvengti 
nereikalingų trinčių ateityje, o 
jos jau vyksta dabar. Todėl per 
paskutinius trejus metus apie 2 
mil. žmonių pakeitė savo gyven
vietes. Rusai grįžta į Rusija, 
armėnai bėga iš Azerbaidžano ir 
atvirkščiai, čečėnai, abchazai, 

ungusai, osetai į pietines 
Kaukazo sritis. Panašūs persi
kraustymai vyksta ir įvairiose 
Sibiro autonominėse srityse. 

Sienoms atsidarius tylioji 
emigracija vyksta kasdien taip, 
kad visos valstybės buvo 
priverstos griebtis griežtų 
priemonių. Konkurencija dėl 
darbo iššaukė reakciją ne tik vy
riausybių, bet ir eilinių piliečių 
tarpe, o ypač jaunime. Atsirado 
kraštutinio elemento organiza
cijų su šūkiais Vokietijoje: 
„Vokietija vokiečiams", „Už
sieniečiai lauk", atgyja neo-
naciai. 

Kiek švelnesnis judėjimas 
prieš imigrantus ryškiai pasi
rodo Prancūzijoje, kur dauguma 
imigrantų ieško geresnio 
gyvenimo iš buvusių kolonijų. 
Anksčiau reiškusi savo 
liberalias pažiūras Švedija, 
beveik visiškai sustabdė imi
graciją, ypač bijodama, kad 
neatsivertų vartai buvusios im
perijos piliečiams. Visi nauji 
imigrantai skubiai grąžinami iš 
kur atėję. Visos Vakarų Euro
pos valstybės pradėjo baugintis 
užsieniečių įplaukos į jų kraštus 
ne tik dėl ekonominių prie
žasčių, bet ir dėl rasinių. Na
cionalistinės idėjos stiprėja ne 
tik Vokietijoje, bet Prancūzijoje, 
Švedijoje ir netgi Šveicarijoje. 
Superpatriotai šias tendencijas 
išnaudoja ir renka balsus visose 
minėtose valstybėse. 

BRONIAUS 
JONUŠO 

STIPENDIJA 
Muziko ir kompozitoriaus Bro

niaus Jonušo stipendija litu
anistiką studijuojančiam jau
nuoliui ar jaunuolei šiemet bus 
jau penkioliktoji. Stipendiją 
įsteigė Br. Jonušo našlė Emili
ja Jonušienė, gyvenanti Oma-
hoje ir turinti du didelius 
gražiai, moderniškai įrengtus 
vyresniesiems gyventi, reikalui 
esant ir juos prižiūrėti, namus. 
Paskirdama stipendiją, Jonu
šienė norėjo įamžinti savo vyro 
atminimą ir bent kiek padėti 
nepasiturinčiam studentui. 

Stipendijos dydis - 1000 
dolerių. 

Norintieji kandidatuoti turi 
iki 1992 birželio 15 d. atsiųsti 
prašymą su kurios nors lietu
viškos organizacijos rekomen
dacija ir savo veiklos lietuviškoj 
dirvoj aprašymu. Stipendijai 
kandidatą parinks atitinkama 
komisija. 

Iki šiol Broniaus Jonušo sti
pendiją gavo jau devyniolika 
jaunuolių; visi jie žinomi lietu
viškoj veikloj šiame kontinente 
ir Europoj. 

Prašymus siųsti: 
Broniaus Jonušo stipendija, 

9927 Devonshire, 
Omaha, NE 68114 

Užslopintas tautinis judėjimas 
buvusioje imperijoje dar tik 
pradeda augti. Jis vis stiprės. 
Buvę pareigūnai ieško naujos 
bazės ir pasekėjų. Ir randa. 
Kelios dar didelės grupės randa 
daugiau pasekėjų. Demonstruo
ja su raudona vėliava ir 

Kuo labiau augs tavo reikala
vimai, tuo didesnę vergiją sau 
užsikrausi, nes savo laisvę tuo 
labiau apriboji, kuo daugiau 
reikalavimų turi. Pilna laisve 
džiaugiasi tik tas, kuris yra 
apmarinęs savo reikalavimus. 

Sv. Jonas Auksaburnis 

„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 Jokubeuską, 
tai. 213-662-3963 

VARPAS 
2437 Mlcnettorena St. 
Los Angalas, CA 90039 

kryžium priešakyje. Naujas 
caras dar nepasirodė, bet ar jis 
neatsiras? 

Grįžtant prie Vilniaus, peršasi 
klausimas, kodėl kiti kraštai 
brangina savo tautiečius ir 
priima savo prieglobstin, 
išskyrus Lenkiją. 

A.tA. 
JUOZUI BUDRIUI 

po ilgos ir sunkios ligos iškeliavus į amžinybę, liūdesy 
likusiai jo žmonai ZOFIJAI, marčiai URENAI, 
ftniikflms bei kitiems artimiesiems reiškiame nuošird
žią užuojautą. 

Lidija Karpavičienė 
Elena ir Paulius Leonai 
Anastazija ir Antanas Linai 
Vanda Prunskienė 

A.tA. 
1 agr. JUOZUI TOTORAIČIUI 
mirus, žmoną, mielą ADUTĘ, dukrą BIRUTE, sūnų 
JONĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame. 

Genovaitė Ažubalienė, 
Dalia, Kazimieras, Gintaras, Algis Woss 

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) 523-0862 

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

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 
. 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Laidotuvių namai Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Visus laidotuvių namus galite pasiekti 

skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DON AID A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
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x Ateitininkų šeimos šven
tė, rengiama Prez. A. Stul
ginskio moksleivių ir Partizano 
Daumanto jaunučių kuopų, 
turėjusi vykti gegužės 17d., dėl 
anksčiau nenumatytų priežas
čių yra nukeliama į birželio 14 
d. Šventė vyks Ateitininkų na-
muse Lemonte. Turint klau
simų, prašoma kreiptis į kuopų 
valdybų pirmininkus. 

x Vilniaus Operos solistai 
bei dainininkai, kurie kartu su 
mūsų Operos vieneto nariais 
dainavo Verdi „Otelio"' operoje 
ir dviejuose koncertuose — Vir
gilijus Noreika, Arvydas Mar
kauskas, Irena Brazauskienė, 
Algirdas Drevinskas. Vytautas 
Juozapaitis, Laima Lileikienė, 
Erika Navickaitė, Mykolas 
Nechajus. Liudas Norvaišas, 
Linas Sprindy s, Vida Valuc-
kienė. Vaidas Vyšniauskas ir 
Giedrė Zeicaitė šiandien vaka
re išvyksta atgal j Lietuvą. Kar
tu vyksta maestro Vytautas 
Viržonis ir režisierius Eligijus 
Domarkas. Anksčiau išskrido 
Irena Milkevičiūtė ir Zenonas 
Žemaitis. 

x Vyresniųjų lietuvių cent
re — Seklyčioje, gegužės 13 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. Motinos 
dienos popietėje kalbės Julija 
Smilgienė. Programoje: eilėraš
čiai, dainos ir muzika. Po pro
gramos bus bendri pietūs. 
Kviečiami ir laukiami visi! 

x N e k a l t a i P r a d ė t o s i o s 
Marijos seserų rėmėjų visuo
tinis narių susirinkimas kvie
čiamas birželio 7 d. Šv. Mišios 
už gyvus ir mirusius rėmėjus 
bus aukojamos 8 vai. rytą. Svč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje. Po Mišių susirin
kimas — parapijos salėje. Visi 
na r i a i , nauji nar ia i ir 
prijaučiantieji renkimės daly
vauti. 

x „Kernavės" tunto šeimos 
šventė šį sekmadienį, gegužės 
17 d. bus pradėta 11:15 vai. ryto 
šv. Mišiomis Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje. Šeimos šventės 
vaišės 12:15 v. p.p. Jaunimo 
centro maž. salėje. 1:15 v. p.p. 
ten pat vyks iškilminga tunto 
sueiga. Visos kernavietės daly
vauja uniformuotos. Kviečiami 
visi kernaviečių šeimos nariai. 

x Mokslo metų užbaigimą 
Dariaus Girėno pradinė ir 
Chicagos aukštesnioji litua
nistinės mokyklos kartu švęs šį 
šeštadieni, gegužės 16 d. Abiejų 
mokyklų mokiniai, pasipuošę 
tautiniais drabužiais, renkasi 
klasėse 9 vai. ryto. Visi or
ganizuotai eisenoje žygiuos į Jė
zuitų koplyčią šv. Mišiose pa
dėkoti Dievui už sėkmingai 
baigtus mokslo metus. Po Mišių 
— trumpos iškilmės prie Laisvės 
kovų paminklo. Iš ten eisenoje 
grįžtama į Jaunimo centrą 
iškilmingam mokslo metų 
užbaigimo aktui. Ta pačia pro
ga bus trumpai paminėta ir Da
riaus Girėno mokyklos 30 metų 
veiklos sukaktis. Po iškilmių — 
bendros vaišės. Mokinių tėvai, 
rėmėjai, buvę mokytojai ir 
visuomenė kviečiami. 

Vyskupas Antanas Vaičius Švėkšnoje susitinka su vaikais. 
Romualdo Požorskio nuotr. K albumo „Atlaidai" 1990 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
„VAIDILUTĖS" TEATRAS 

VISUS KVIEČIA 

Po ilgo ir įtempto darbo, 
kuriam vadovavo rež. Povilas 
Gaidys (svečias iš Klaipėdos) pa
galiau sustiprėjusi „Vaidilutė" 
išeis į sceną. Reikia manyti, kad 
mūsų vienintelis teatro kolekty
vas, pasirodys visai naujoje švie
soje. Kiek teko girdėti, yra ir 
keletas naujų aktorių. Būtų 
malonu, kad pagaliau ir Chica-
goje po ilgo laiko turėtume stip
resnį teatrinį vienetą. Vadi
namės išeivijos lietuvių sostine, 
tačiau teatrinė veikla pasku
tinių kelių dešimtmečių sąvar
toje kažkaip nesiklijavo. Čia aš 
nenorėčiau nuvertinti „Antro 
kaimo" veiklos, kadangi tai yra 
visai skirtingo pobūdžio teatras. 
Išeivijoje vienintelis tokio žanro, 
tad nėra su kuo palyginti. 

Prieš pradedant rašyti apie 

teatrą ir jo naują pastatymą, 
trumpai susipažinkime su reži
sieriumi. Rež. Povilas Gaidys 
yra šiaurės aukštaitis, gimęs 
1937 m. Subačiuje. Mokėsi 
Panevėžio ir Vilniaus vidu
rinėse mokyklose. Teatrinį 
meną studijavo Lunačarskio 
teatrinio meno institute Mask
voje, kur įgijo dramos teatro 
režisieriaus specialybę. Jo 
veikla yra stipriai susijusi su 
Klaipėdos dramos teatru, kur 
nuo 1963 m. jis yra vyriausias 
režisierius. R. Pletkauskas, 
Klaipėdos teatro direktorius, 
apie jį taip rašo. „Veržlią Povilo 
Gaidžio režisūrą beveik tris 
dešimtmečius ženklina drąsūs 
ieškojimai, dinamiškumas, pro
blemų, konfliktų užaštrinimas 
nepaisant laikotarpio konjuk-
tūros skeverbimąsi į sceninio 
charakterio gilumą, beprece-
dentinė ištikimybė neparklup-

dytos sąžinės balsui. Tas pat la
bai akivaizdu ir P. Gaidžio kaip 
kino aktoriaus darbuose. Įvai
riose studijose sukurta arti 20 
kino vaidmenų, spalvingų, per
smelktų gyvenimo tiesa, 
humoru (Tėviškės žiburiai 
1992.rV.21)". Atrodo, kad prie 
šios charakteristikos jau nieko 
pridėti nebereikėtų. 

Dabar telieka patiems pama
tyti, pasigrožėti ir įvertinti. Kad 
turėtumėme pilną vaizdą, tai 
dar reikėtų pridėti, kad jis ne 
tik režisuoja „Vaidilutės" teat
rą, bet Lituanistikos katedroje 
dėsto kursą „Šiuolaikinis Lietu
vos teatras". Taigi jis paliks 
daug giliau įmintus pėdsakus. 
Šį sykį, kaip niekada praeityje 
(nors nenoriu nuvertinti darytų 
pastangų), kolektyvas pasirodys 
žymiai geriau pasirengęs. Ka
dangi ir režisierius deda pa
stangas, kad jo ši viešnagė būtų 

x Kun. Jonas Velutis. Kris
taus mokslo švisa. Sekma
dienio Evangelijų trumpi aiški
nimai su priedu — Kelionės į Sv. 
Žemę ir į Meksikos Guadalupę. 
Chicago, 1992. 330 p. Tiražas 
1200 egz.. kaina 7 dol. Knyga 
gaunama „Drauge". 

x Adolfo ir J o n o Vilčiaus-
kų ieško giminės Lietuvoje. 
Kreiptis: tel. (708) 739-7648 ar
ba rašyti: Vitalis Umbrasas , 
Rt. 2, Lemont Rd., Lemont, IL 
60439. 

(sk) 

x Daktarai Augusta ir Va
cys Šauliai (IL) yra IX Tau
tinių Šokių Šventės rėmėjai, 
atsiuntę 250 dolerių auką šio di
džiojo išeivijos renginio pa
ramai. Šventės lėšų telkimo 
komisija nuoširdžiai dėkoja. 

(sk) 

x Kaip ir anksčiau, Atlanta 
laukia Jūsų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 
x Padėkite vargstant iems 

Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Žaibas" 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, 111. 
80457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klala 

Dangiama ir taisomi 
vl*ų rūilg stogus 
Tai. 708-257-0746 

Skambinti po 6 v.v. 

x Elena Banienė, gyvenanti 
Ciceroje, pirmoji atsiliepė į 
..Drauge" skelbtą prašymą pa
dovanoti Lietuvos Telegramų 
žinių teikimo agentūrai čia 
išleistą Lietuvių enciklopediją. 
Ji tai aukoja Lietuvai, nereika
laudama jokio atlyginimo. Eltos 
direktorius Adolfas Gurskis už 
tai yra didžiai dėkingas. 

x Lietuvių Operos rengtas 
Atsisveikinimo su Vilniaus dai
nininkais koncertas Jaunimo 
centre praėjusį šeštadienį praėjo 
pakilioje nuotaikoje. Visi daini
ninkai dainavo gerai, o žmonių 
buvo beveik pilna salė. 

x ..Lithuanian Her i t age" 
stovykla Dainavoje prasidės 
liepos 26 d. 2 vai. p.p. ir baigsis 
rugp. 2 d. 10 vai. ryto. Mokes
tis vienam vaikui $125.00 savai
tei, kitiems šeimos vaikams 
$110.00 savaitei. 

x KASA, Fed. Kredito Uni
ja, praneša darbo valandų 
pakeitimą: pirmad.. antrad., 
ketvirtad. ir penktd. 9 v.r.—5 v. 
p.p.; šeštd. 9 v.r.—12 vai.. Tre
čiadieniais uždaryta. 

(sk) 

x KONTEINERIAI I LIE
TUVĄ siunčiami kas 2 savai
tes. Daiktai pristatomi mums 
paštu arba UPS. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Maistas pristatomas į na
mus Lietuvoje. 55 SVARAI: 
dešros, sūris, aliejus, kava, 
cukrus, vaisiai ir kt. — $85. 22 
SVARAI vien tik mėsos gami
nių - $85; 11 SVARŲ dešrų, 6 
dėžutės amerikietiškos kavos — 
$58. Prie visų siuntinių galite 
užsakyti aspiriną ir vitaminus. 
Transpak, 2638 W. 68 St., Chi
cago, IL tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Lietuvių Moterų federa
cija padovanojo raguolį „Pa
vasario Žiedų" baliui. Abi
turientų tėvų komitetas dėkoja 
federacijai už ruošiamą abi
turientų vakarą ir pelno pasky
rimą Lietuvos ambasados, spau
dos bei radijo programų išlai
kymui. 

x Šių metų Poezijos dienų 
Chicagoje pirmasis vakaras 
gegužės 22 d., penktadienį, skir
tas keturių Lietuvos poetų 
kūrybai. Aktorė Nijolė Marti
naitytė atliks Janinos Degu
tytės, Juditos Vaičiūnaitės, 
Sigito Gedos ir Marcelijaus 
Martinaičio eilėraščių rečitalį. 
Naujiena bus ir pianistų Sona 
tos ir Roko Zubovų keturiomis 

• rankomis skambinamas M. K. 
Čiurlionis. Poezijos dienos vyks 
Jaunimo centre, 7:30 v.v. 

x Pavasario balius ruošia
mas Pasaulio Lietuvių centrą 
Lemonte paremti. Kviečiami 
visi dalyvauti baliuje, gegužės 
mėn. 23 d., 6:30 vai. vak. Vaka
rienė 7:15 v.v., loterija ir šokiai. 
Muzika — Sauliaus Gylio or
kestras - „Žiburys". Atsilanky
dami paremsite Lietuvių Cen
tro Lemonte veiklą ir darbus. 
Laukia visų skani vakarienė, 
gera nuotaika, ir smagūs šokiai. 
Rezervacijoms skambinti Rūtai 
Sušinskienei (708)257-7114. 

(sk) 

x Lietuvos Dukterų drau
gija ruošia pavasarinį balių, 
kuris įvyks gegužės 16 d. 7 v.v. 
Jaunimo centre. Programą 
atliks sol. Praurimė Ragienė, 
bus šilta O. Norvilienės paruoš
ta vakarienė, dvi loterijos, 
baras, šokiai. Visi kviečiami 
dalyvauti ir prisidėti prie drau
gijos šalpos darbų. Skambinti: 
312-925-3211 kasdien nuo 10-2 
vai. Draugija prašo paaukoti 
daiktų loterijai. Juos pristatyti 
į draugijos raštinę, 2735 W. 71 
St. 

(sk) 

x Dr. Danu tė i r dr . Vytau
tas Bieliauskai iš Cincinnati, 
Oh., buvo išvykę į Vengriją 
aplankyti lietuvių ir paskiau il
gesniam laikui į Lietuvą. 
Gegužės 7 d. jie grįžo į savo 
namus. Dr. Vyt. Bieliauskas, 
kaip PLB valdybos pirmininkas, 
dabar rūpinasi PLB veikla ir 
ateinančiu seimu, kuris bus 
liepos 4-5 dienomis Lemonte. 

x Pe t ras Plienait is , susi
pažinęs su žiniomis, kad 
renkamos aukos Jurbarko 
bažnyčios remontui, Sofijai Pie
menei, jurbarkiečių atstovei 
Chicagoje, atsiuntė 1000 dol. 
Šiuo metu P. Plienaitis gyvena 
Fairmont City, 111., anksčiau 
gyveno Chicagoje. 

x Charles Sable jau suka
talogavo daugiau kaip 1700 
senų lietuviškų plokštelių ir 
juostelių Žilevičiaus-Kreivėno 
lietuvių muzikologijos archyve. 
Apie 600 plokštelių yra iš 
1900-1940 m. Jis jau beveik dve
ji metai talkina Lituanistikos 
studijų ir tyrimo centrui ir yra 
garsinių įrašų kuratorus. Ar
chyve jis pritaikė savo sistemą. 
Nuo 1949 metų jis rinko prieš
karinę estradinę lietuvišką 
muziką ir įvairių tautų kariškas 
dainas ir maršus. 

x Dr. A. Šešplaukis, Chica
go, 111.. daugelio knygų vertėjas, 
krit ikas, , .Draugo" garbės 
prenumeratorius, pratęsdamas 
prenumeratą vėl parėmė 
dienraštį 30 dol. auka ir 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių. Nuoširdus ačiū. „Aukso 
Lyra" — iš Vakarų pasaulio 
poezijos, yra jo paskutinioji 
knyga, kurią išleido Lietuviškos 
knygos klubas ir ją galima gauti 
„Drauge". 

x Juozas Pečkaitis iš Sun-
ny Hills, Fla., buvo atvykęs į 
Chicagą ir ta proga užsuko į 
„Draugą", pratęsė prenumera
tą su 20 dol. auka. Dėkojame. 

x Kun. Alf. Babonas, Det-
roit, Mich., dr. A. Garūnas, 
Willowbrook, 111., Monica Iva
nauskas, St. Petersburg Beach, 
Fla., Vincas Datis, Los Angeles, 
Cal., Tadas Alinskas, 
Ridgevvood, N.Y., kiekvienas 
atsiuntė po 20 dol. aukų ir pra
tęsė prenumeratą. Dėkojame. 

x Aleksas Lauraitis, Willow 
Springs, 111., American Travel 
Service Bureau savininkas, An
tanas Kasuba, St. Petersburg, 
Fla., Kazys Majauskas, Chi
cago, 111., Birutė Paprockas, 
Glendale, N.Y., Stanley Mila
šius, Lake Geneva, Wisc., Vin
cas Misiūnas, Elizabeth N.J., 
parėmė „Draugą" po 20 dol. ir 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams. Dėkojame. 

x Pra tęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: kun. V. Katarskis, 
Daytona, Ohio, Apol. Varnelis, 
Dowaiac, Mich., St. Mineika, 
Centerville, Mass., Vaclovas 
Kuzmickas, Waterbury, Conn., 
Paulius Endzelis, Riverton, 111., 
Tony Domeika, Durand, 111., 
Justinas Šaulys, Vista Cal., 
Visiems dėkojame. 

x Pra tęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: Jonas Veiveris, 
Petras Malinauskas, Jonas 
Indriūnas, Romas Libu, Stasė 
Jakubonis, Antanas Kuliesis, 
Petras Jasulaitis, J. Račys, visi 
iš Chicago, 111., Juozas Dzenkai-
tis, Glendale, Cal., Vladas 
Jasiulionis, Maywood, Cal., M. 
Paulikonis, Worcester, Mass. 
Dėkojame už paramą. 

x Dr . V. V. Urba, Jupiter, 
Fla., dr. Kazys Šidlauskas, vi
suomenininkas, St. Petersburg 
Beach, Fla., Izabelė Montvila, 
Melrose, Mass., Jurgis Fedo-
ravičius, Boston Mass., Adam 
Butavičius, Fenton, Mich., Kos
tas Balčiūnas, Burlington, 
Wisc, Viktorija Adomaitis, 
Wisc., Delis, Wisc., pratęsdami 
prenumeratą, kiekvienas pa
aukojo po 20 dol. Dėkojame. 

dar ilgai teigiamai prisiminta. 
Šiam pastatymui pasirinktas 
veikalas — Petro Vaičiūno 
dviejų veiksmų komedija „Pat
riotai". Nors šis veikalas yra 
parašytas 1924 m., tačiau tema, 
kurią jis vaizduoja, tebėra labai 
aktuali. Galbūt šiems laikams 
ji net daugiau tinka, negu 
tiems, kuriems ji buvo parašyta. 
Būtent tai yra: „Valdantieji 
sluoksniai, kurie yra prisidengę 
aukštomis tėvynės meilės ir 
patriotiškumo frazėmis, o patys 
paskendę piniginėse machina
cijose, biurokratizme, valstybės 
turto grobstyme, kyšininka
vime, moraliniame palaidume 
(Draugas, 1992.IV.25)". 

O dabar apie tuos, kurie visą 
naštą veža ir juodą darbą dirba. 
Be jų ir jokio darbo nebūtų, ne
būtų ir „Vaidilutės". Rašančiojo 
supratimu, pagrindinis stulpas, 
ant kurio laikosi šio kolektyvo 
veikla, tai dr. P. Kisielius. Jis 
rūpinasi, sielojasi ir finansuoja. 
Daug rūpesčio įdeda ir 
režisierių globoja O. Šulaitienė, 
o teatro informaciją tvarko 
žurn. Ed. Šulaitis, kurio veiklą 
galime matyti veik visoje 
spaudoje. O tolimesnis šių dar
bų pasisekimas ir išeivijos lietu
viškų teatrų likimas priklauso 
nuo mūsų visuomenės. 
Priklauso nuo to, kiek ji bus 
susipratusi scenos darbuotojų 
pastangas paremti. O jų darbą 
paremti reikėtų, jeigu nenorime 
kultūrinėje dykumoje gyventi! 
„Patriotų" premjera įvyks 
gegužės 17 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Tad iki 
pasimatymo jame! 

J . Žygas 

EGLUTĖ ŽALIUOS 
IR TOLIAU 

Į lietuviškų žurnalų, laik
raščių gyvenimą pūstelėjo nau
ji vėjai. Vieni užsidaro, kiti 
keičia kraštą, o „Eglutė" žaliuos 
šioje žemėje, kur gimė ir kur 
brendo. 

Leidėjos — Nekaltai Pradėto
sios Marijos seserys (dažnai 
Putnamiškėmis vadinamos) 
sielojasi laikraščio tęstinumu. 
Dievui padedant, švietimo tary
ba ir jos pirmininkė Regina 
Kučienė sutiko atsiradusius 
persiorganizavimo sunkumus 
imti už ragų. Redaktorė 
pasikeis, bet „Eglutė" bus ir 
toliau leidžiama JAV-ėse. 

Lituanistinių mokyklų 
mokytojai, vaikų tėvai, močiu
tės, diedukai, tetos, dėdės 
prašomi užsakyti „Eglutę" savo 
lietuviukams vaikams. 

Kviečiami sugebantys rašyti, 
dailininkai iliustruoti —jungtis 
į talką vieninteliam lietuvių 
vaikų laikraščiui „Eglutei" 
Amerikoje. Leidžiamo Im-
maculate Conception Convent, 
600 Liberty HWY, Putnam, CT 
06260. Vyr. administratorė 
Danguolė Sadūnaitė. 

Danutė Augienė 

IŠ ARTI IR TOLI 
J.A. VALSTYBĖSE 

— „Lietutis", lietuvių tau
tinių šokių grupė Seattle, turės 
specialų pasirodymą su tau
tiniais šokiais gegužės 16 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak. Nordic Heri
tage Museum, 3014 N. W. 67, 
Seattle, Wash. „Lietučio" 
grupei vadovauja tautinių šokių 
speciali mokytoja Zita Petkienė. 
Taip pat ji ir jos grupė pasi
ruošusi Tautinių šokių šventei 
Chicagoje liepos 5 d. 

— Krepš in inko Š a r ū n o 
Marčiulionio, žaidžiančio War-
riors komandoje, laiškas at
spausdintas Seattle „Tulpės" 
priede. Laiške prašo paremti 
Lietuvos Olimpinį komitetą, 
kuris rengia lietuvių pasi
rodymą Barcelonoje, Ispanijoje. 
Aukas siųsti prašo į Standard 
Federal Bank Chicagoje. 

— Ina Bertulytė-Bray i r 
Kęstutis Sereiva, studentas iš 
Vilniaus»pasirodė radijo KIRO 
ir kalbėjo apie olimpiadą Bar
celonoje. L Bertulytė-Bray pasi
džiaugė, kad lietuviai vėl galės 
savo vardu dalyvauti tarptau
tiniuose žaidimuose. 

— Zitos Petkienės kritiškas 
laiškas buvo atspausdintas 
„Seattle Times" sporto skyriuje. 

— Buvo s u s i r g u s i o s ir 
palinkėta greitai pasveikti Ali
sai Lapatinskienei ir padaryta 
neseniai sunki operacija Dianai 
Balčiauskienei. 

x Jūra tė Mažeikaitė-Har-
rison ir Irena Blekytė kalbėjo 
apie Lietuvą mokytojų -
susirinkime. Visi jų kalbomis 
domėjosi. 

— Eglė Linkaitytė ir Ray 
Wei8S sukvietė lietuvių vi
suomenę į savo namų įkurtuves. 
Taip pat visų vardu pasveikino 
Violetą Kuprėnaitę ir jos vyrą 
dr. John Jessen su padidėjusia 
šeima, auginant Vitą ir Liną. 

— Ričardas Ramanauskas 
iš Chicagos persikėlė į Seattle 
ir papildė nedidelę lietuvių 
koloniją. Jo žmona Aušrelė su 
dukra Skaidryte vasarą atvyks 
į Seattle, o vyresnioji duktė 
Saulutė liks toliau studijuoti Il
linois valstijos universitete. 

— Valerija Sparkytė, nese
niai iš Chicagos persikėlusi gy
venti į Seattle ir ten gera lietu
vių kolonijos veikėja, įsigijo 
naują kondominium Bellevue 
priemiestyje, o „Tulpės" 
bendradarbė Loretta Werner 
nusipirko namus Tacomoj. 

— Lietuvių Bendruomenės 
St. Pe te rsburgo apylinkės 
Socialinis skyrius praneša, kad 
kiekvieną antradienį nuo 10 iki 
12 valandos „Kasoje" R. Us-
valtienė padeda visiems, kurie 
į ją kreipiasi Medicare, drau
dimų, anglų kalbos ir panašiais 
reikalais. Tuo pačiu laiku 
„Kasoje" yra matuojamas krau
jo spaudimas. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: Algis ir Violeta 
Strikai, La Grange, 111. Kazys 
Linkus, Miami Beach, Fla., 
Marija Kušlikienė, Grand 
Rapids, Mich., Helen M. 
Muskus, Chicago, 111., Linda 
Bendoraitis, Hollyvvood, Fla., 
Leopoldas Pliura, Hamilton, 
Kanada, Dėkojame. 

x Kazys Miecevičius, Michi-
gan City, Ind., Vytautas Vana
gas, Skokie, 111., A. Šaulys, San 
Francisco, Cal., Juozas Tamo
šiūnas, Etobicoke, Ont. Kanada, 
Linas Norusis, Lockport, 111., 
Adolfas Jonaitis, Grand Rapids, 
Mich., Vanda Stimburys, Wil-
lowick, Ohio, parėmė dienraštį 
po 20 dol. ir pratęsė prenumera
tą. Dėkojame. 

x Pratęsė prenumeratą su 
15 dol. auka: dr. Joseph Plikai-
tis, ArlingtonHts., 111., Jonas 
Jurkūnas, Beverly Shores, Ind., 
Stanley Budrys, Racine, Wisc. 
Dėkojame. 

x Dr. R. Senkus, Stillvvater, 
Mn., sol. Antanas Sprindys, 
Deltona, Fla., Ona Deveikis, Los 
Angeles, Cal., M. Ugenas, St. 
Petersburg Beach, Fla., A. Viz
girda, Westchester, Ohio, Anelė 
Gelgudienė, Baltimore, Md., 
pratęsdami prenumeratą 
atsiuntė po 20 dol. aukų dien
raščio stiprinimui. Dėkojame. 

x Pratęsė prenumeratą su 
20 dol. auka: Mykolas Pranevi
čius, Chicago, 111., Aldona 
Rukuiža, Oak Lawn, 111., L. 
Kulnys, Sudbury, Ont., 
Kanada, S. Dargis, Oak Lawn, 
111., Donius Remys, Clarendon 
Hills, 111., T. Merkelis, Chicago, 
111., Felicija Gresys taip pat iš 
Chicago, 111., Dėkojame. 

Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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