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Lietuvos 
prezidento laiškas Jungtinių 

Amerikos Valstijų prezidentui 
Jungtinių Amerikos 
Valstijų Prezidentui 
p . D ž o r d ž u i Bušu i , 
Baltieji r ūma i . 
Washingtonas D.C. 
Jungtinės Amerikos Valstijos 

1990 m. balandžio 14 d. 
B r a n g u s p . P rez iden te , 

1990 m. vasario 14 d. po tei
singo varžymosi daugiaparti
nėje kampani jo je Lie tuvos 
žmonės ėjo į r inkimus r inkt i 
tautos atstovų pirmą karta nuo 
to laiko, ka i 1940 m. lietuvių 
t a u t a pateko užsienio okupaci-
jon. 1990 m. kovo 10 d. galuti
nai įvykdžius papildomus rin
kimus, Lietuvos žmonių reika
lavimas buvo aiškus ir vienin
gas — nedelsiant atstatyti Lie
tuvos Respubliką, 1922 m. de-
j u r e p r i p a ž i n t ą J u n g t i n i ų 
Amerikos Valstijų, ir leisti 
Lietuvos teritorijoje galioti 
pagr indinėms žmogaus, ekono
mikos ir politinėms teisėms, 
1920 m. gegužės 15 d. paskelb
toms pirmojoje Lietuvos Kons
titucijoje. 

1990 m. kovo 1 1 d . Lietuvos 
žmonių a t s t o v a i su s i r i nko 
L ie tuvos sost inėje Vilniuje 
A u k š č i a u s i o s i o s Tarybos 
posėdžių salėje ir, reikšdami 
tautos valią, iškilmingai paskel
bė Lietuvos Respublikos atsta
tymą, nenut rūkus io de jure 
p r i p a ž i n i m o nuo 1940 m. 
p a g r i n d u . L ie tuvos TSR 
Aukščiausioji Taryba a tkur ta į 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siąją Tarybą, o 1977 m. TSRS 
Konst i tuci ja ir k i t i sovietų 
įs tatymai panaikint i . kieK jie 
l ie tė L ie tuvą . T ik sovietų 
įstatymai, kurie neprieštarauja 
Laikinajam Pagrindiniam Lie
tuvos Respublikos įstatymui, 
palikti en vigeur. Tie įstatymai 
bus pat ikr int i ir pakeisti Lietu
vos įstatymais ateityje įstatymų 
leidėjams juos peržiūrėjus ir 
aptarus. 

Aš esu paprašytas Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos perduoti jums ir Jung
t inių Valstijų žmonėms svar
b ius į s t a tymų dokumentus , 
įsigaliojusius 1990 m. kovo 11d. 
ir vėliau. Ypač norėčiau atkreip
t i Jūsų dėmesį į ta i , kad Lie
tuvos valstybė pabrėžia ištiki 
mybę pasaulyje pr i imt iems 
ta rp tau t inės teisės principams, 
pripažįsta Helsinkio Baigiamojo 
Akto nutar imus , pilnai gerb
dama t a r p t a u t i n e s sienas ir 
garantuoja teises visoms Lie
tuvoje gyvenančioms tautybėms 
ir e tn inėms bendruomenėms. 

Pone Prezidente, jau beveik 
penki dešimtmečiai praėjo nuo 
to laiko, kai priespauda ir tam
sa apgaubė Lietuvos žemę ir 
žmones — rezultatas neteisėtos 
ir moraliai smerktinos Nepuo
limo Sutar t ies su slaptais pro
tokolais, kurią 1939 m. rug
pjūčio 23 d. sudarė Adolfas Hit
leris ir Josifas Stalinas. Per tą 
laiką Lietuvos žmonėms buvo 
atimtos beveik visos pagrindi 
nės žmogaus teisės. įrašytos Vi
s u o t i n ė j e Žmogaus Te i s iu 
Deklaracijoje Pradedant 1940 
m. š imtai tūkstančių lietuvių 
visokio amžiaus, visų profesijų 
ir kilmės buvo išvežti į TSRS; 
mūsų mokyklos ir bažnyčios už
darytos; mūsų ūkiai ir nuosa
vybė p a l i k t a nykt i ; mūsų 
aplinka apnuodyta pramonės, 
kurios mes negalėjome kontro
liuoti; o mūsų sūnūs padėjo 

galvas mūšio laukuose toli už 
mūsų sienų. 

Nepaisydami šios sunkios 
naštos ir negailestingų svetimos 
politinės sistemos pastangų 
sunaikint i Lietuvos žmonių 
religines bei moralines ver
tybes, Lietuvių tauta išliko. 
Kiekvieno lietuvio širdyje dega 
laisvės, tiesos ir taikos troš
kimas. 

Daugelis mūsų žmonių didžios 
vilties ir drąsos semiasi iš fakto, 
kad Jungtinės Valstijos, kaip ir 
daugelis kitų šalių, pakartotinai 
pabrėžia 1940 m. TSRS įvykdy
tos Lietuvos aneksijos ir okupa
cijos nepripažinimą. Šiandien, 
vis daugiau lietuvių laisvei tam
pant realybe, Lietuvos žmonės 
tikisi jūsų tautos pagalbos po
litinio, ekonominio ir aplinkos 
atsinaujinimo procese, apėmu
siame visą mūsų tautą. Mes 
labai dėkingi už mus nepapras
tai padrąsinančius pakartotinus 
Jungtinių Vasltijų pastarųjų 
kelių savaičių pareiškimus, pa
laikančius Lietuvos išreikštą 
savo aps i sp rend imo te isę . 
Tačiau šiandien mums labai 
reikalinga Jūsų stipri politinė 
parama — naujos Lietuvos vy
riausybės pripažinimas. 

Šiuo metu mums reikalinga 
konkreti pagalba; sovietų ka
rinės jėgos panaudojimas ir 
poli t inis spaudimas kitoms 
šalims nepripažinti Lietuvos 
tęsiasi, o Lietuvai grasinama 
ekonomine blokada, ji ap
supama nauja geležine uždanga 
per Baltijos jūrą ir siena su 
Lenkija. Tai yra agresija ir 
kaipo tokia tur i būti pripažinta 
Vakaruose. 

Pone Prezidente, Lietuvos 
žmonės ir Aukščiausioji Taryba 
paprašė manęs perduoti Jums ir 
Jungtinių Valstijų žmonėms 
geriausius linkėjimus ir šil
čiausius Velykų sveikinimus. 
Visoms Sovietų Sąjungos ir 
pasaulio tautoms mes tiesiame 
t iktai draugystės ranką. Aš 
nuoš i rdž ia i t ik iuosi , kad 
Jungtinių Valstijų žmonės ir 
toliau rems Lietuvos žmonių 
teisę į laisvę ir orumą ir teisę 
pasirinkti savo kelią nepriklau
somos demokratinės valstybės 
statybai. 

Nuoširdžiai Jūsų, 
(Parašas) 

V y t a u t a s Landsberg is , 
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos 
Pirmininkas 

Lietuvoje užsidaro 
įmonės 

Taupoma alyva ir benzinas. Europos 
Bendruomenė palanki Lietuvai. 

Oslo, Norvegija. - (VOA) -
Jungtinės Amerikos Valstijos ir 
Kanada atsisakė išduoti įva
žiavimo vizą Lietuvos Respub
likos ministerei pirmininkei 
Kazimierai Prunskienei, pra
nešt „Amerikos balsas". 

Kai ji buvo Norvegijoje, su ja 
kalbėjosi „Amerikos balso" 
žurnalistas, kuriam ji papasako
jo, jog kelionė į šiaurės Ameriką 
jos pačios ir kelių kitų asmenų 
buvo suplanuota prekybiniais 
tikslais „svarbiems pasitari
mams". Ji planavo vykti į Ka
nadą balandžio 29 d., o į 
Ameriką gegužės 2 dieną iki 
gegužės 5 d. Vizos buvo prašy

tos iš Amerikos ir Kanados 
ambasadų Maskvoje. 

Prunskienė mananti, jog kai 
ku r i e politiniai sluoksniai 
nenori, kad ji važiuotų į Šiaurės 
Amerikos kontinentą, kad tai 
gali būti nepatogv: Sovietų 
Sąjungos prezidentu Michailui 
Gorbačiovui, Kuris vizituos 
Ameriką viršūnių Konferencijos 
m e t u . Tačiau P runsk i enė 
nesako, kad tai buvo pagrindas, 
kad jai ir jos grupei dėl to 
nebuvo išduotos vizos. Bet gali 
būti tik galimybe, kad tie du 
dalykai — jos kelionė ir Gor
bačiovo kelionė turi tam tikro 
ryšio. 

Sovietų kareiviai sužeidė 
Lietuvos parlamento narį 

Lietuvos Respublikos ministeres pirmininkės Kazimit-ms Prunskienės vadovaujama delegacija 
lankėsi Kopenhagoje ir dvi dienas tarėsi su vyriausybe.-- pareigūnais. Danijos aerouoste ją sutinka 
H.P. Clausen, Danijos Parlamento prezidentas. 

Amerika Prunskienei nedavė vizos LIETUVOJE 
— „Gimtojo k r a š t o " žurna

listai, kurių laikraštis nebeturi 
spaustuvės, kiekvieną penkta
dienį 1:00 vaL popiet skaitys 
savo raštus prie redakcijos pa
talpų ir kviečia ateiti visus, 
kuriems brangi laisva spauda. 
Kviesdami žmones, j ie savo 
kvietimą baigia šiais šūkiais: 
„Šalin okupacinė armija! Šalin 
kolaborantų užmačias! Laisvė 
stipresnė už tankus!" 

— Lie tuvos Rašytojų sąjun
gos p a s t a t e a n t pa langės 
išdėliota Juozo Baltušio knygų 
su tokiu užrašu: .,Judas. Iš 
pradžių vasaras pardavinėjo, o 
dabar Lietuvą pardavė". 

— Aukšč iaus ios ios Tarybos 
nutar ime skai tome: „Pilie 
čiams, nuo kovo 31 dienos nu
traukusiems ryšius su KGB, 
ateityje apskritai niekuomet 
nebus primenama jų praeitis". 
Prieš kiek laiko 38 Saugumo 
karininkai viešai „Tiesoje" pa
reiškė pritarimą Lietuvos Ko
munistų partijai. 

— Vals tybės Saugumo komi
teto pirmininku yra R. Marcin
kus. 

— Lietuvos Komunistų parti
jos Centro Komiteto, Aukšto
sios partinės mokyklos. Spaudos 
rūmų patalpas „saugoja" gerai 
ginkluota Sovietų kariuomenė, 
aprengta milicijos uniformomis. 

— Lie tuvos Respub l ikos 
Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumas įsteigė savarankišką 
svarbiausių valstybinių įstaigų 
ir Respublikos vadovybės ap
saugos dalinį Jam vadovauja 
milicijos kapitonas Jonas Der
vinis. 

Vilniuje buvusių kompartijos 
ir vyriausybės vadovų žmonos 
meistriškai mokėjo valstybinį 
turtą paversti asmeniniu. Bet 
paskutiniu metu tai padaryti 
žymiai sunkiau Buvusio pirmo
jo sekretoriaus žmonai A. Son
gailienei „net ir po sudėtingų 
manevrų nepavyko nupirkti iš 
valtybės prašmatnaus penkerių 
kambarių buto Akmenų gatvė
je", praneša dar „Gimtasis 
kraštas". 

— Vilniuje vėl leista būti 
užsienio žurnalistams ir per
duoti reportažus pasauliui. 

Vilnius. Balandžio 21d. (AP^ 
— Lietuva įsakė šiandien uždą 
ryti savo fabrikus, kad sutau
pytų alyvą Kremliaus paskelbto 
embargo dienomis. Pirmiausia 
buvo nutrauktas benzino tieki
mas Sovietų karinėms bazėms 
ir sulaikytas prekių eksportas, 
kurias gamina Sovietų valdomi 
fabrikai Lietuvoje. 

Lietuvos vyriausybė praneša, 
kad jie nori tart is su Maskva, 
bet į jos pasiūlymus Maskva 
neatsako. Maskva su la ikė 
alyvos siuntimą ir maždaug 
80% natūralių dujų perdavimą, 
norėdama, kad Lietuva atšauk
tų savo nepriklausomybės pa
skelbimą. Lietuvos pareigūnai 
praneša, kad kai kurie maisto 
produktai, padangos, vielų tie
kimas ir dar kai kurios me
džiagos yra Sovietų sulaikytos. 
Šeštadienis Lietuvoje yra nor 
mali darbo diena, bet viceprem
jeras Romualdas Ozolas pasakė 
spaudai, kad didelė dalis fab
rikų šiandien nedirba. „Mes 
nusprendėme neeikvoti savo 
išteklių, jei tai nėra būtinai 
reikalinga". 

Pirmoji p a r a m a 
Danijoje būdama Lietuvos 

ministerė pirmininkė K. Pruns
kienė išsireiškė, jog jai buvo 
pažadėta Vakarų finansinė pa
rama kovoti prieš Maskvos eko
nominę blokadą. Europos Bend 
ruomenės investavimų bankas 
pažadėjo 100,000 dol. paramą. 
Gi Europos Bendruomenės už
sienio reikalų ministeriai. kurie 
turėjo savo pasitarimus šešta
dienį Airijoje, pareiškė savo 
„didelį s u s i r ū p i n i m ą " dėl 
Maskvos blokados Lietuvai. 

Iš Lietuvos yra išvykusi 
delegacija, vadovaujama vice
prezidento B. Kuzmicko, tartis. 

bet j i neturi jokio pažado, kad 
kas nors iš vyriausybės juos 
priims Kremliuje. Vilniuje Lie
tuvos prezidentas V. Lands
bergis kreipėsi į visus žmones, 
prašydamas laikytis ramiai ir 
parodyti didelį sus ip ra t imą 
Lietuvai s u n k i o s e d ienose . 
Sovietai daro visus žygius, kad 
sulaikytų mokėjimus Lietuvai 
už pasiųstas medžiagas kitoms 
respublikoms. Vyriausybės di
džiulis rūpestis yra, kad užsie
nio pinigai, skirti Lietuvai, 
nepatektų Maskvai. 

Demons t rac i j a už L ie tuvą 
Sekmadienį vėl įvyko Mask

voje demonstracija už Lietuvos 
demokratinę respubliką. Buvo 
nešamos Rusijos priešrevoliu
cinės vėliavos. 

Šeštadienį Vilniuje savo suva
žiavimą turėjo ir „nakt inė par
tija". I šį suvažiavimą Maskva 
a t s i u n t ė savo delegaci ją . 
„Tasso" agentūra pranešė, jog 
tame suvažiavime dalyvavo 800 
komunistų. 

Estijos respublika, kuri taip 
pat eina greitu tempu į nepri
klausomybę, pažadėjo Lietuvai 
padėti jos sunkiose dienose. 
Estijos ministeris p i rmininkas 
Edgar Savisaar buvo atvykęs į 
Vilnių ir čia kalbėjo Sąjūdžio 
sesijoje apie Zigmo Vaišvilos 
sumušimą. „Kas vakar atsitiko 
Vilniuje, rytoj gali įvykti ir 
Taline" „Estai tai supranta ir 
yra pasiruošę padėti". Šešta
dienį Lietuvos Aukščiausioji 
taryba pasiuntė prez Gorbačio
vui telegrama, kad Lietuvos ne
priklausomybė negrasina Sovie
tų Sąjungai ir prašo pasitarimų. 
Telegramoje taip pat prašoma 
nubausti tuos kareivius, kurie 
p e n k t a d i e n į puo lė m i n ė t ą 
spaustuvę. 

Vilnius. Balandžio 23 d. (LIO 
— Zigmas Vaišvila, Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos parlamentų 
narys, šeštadienį buvo paguldy
tas ligoninėn, kai jį penktadienį 
sunkiai sužeidė rusų kareiviai. 

Jo žmona Regina pasakojo, jog 
jis buvo sumuštas tada, kai 
Sovietu kareiviai su AK-47 
šautuvais ir lazdomis užpuolė 
Komunistų partijai priklausan
čią spaustuvę Vilniuje. Vaišvila 
vadovauja par lamentar ine i 
Saugumo komisijai ir jis buvo 
pakviestas darbininkų atvykti 
į spaustuvę, kai ten prasidėjo 
užpuolimas, kurią saugojo civi
liai žmonės. 

Tiems Sovietų kareiviams va
dovavo pulkininkas leitenantas 
Fiodorovas. Jis įsakė nukirsti 
telefono linijas ir tada pulti sar
gybinius. Atvykę- Vaišvila pa
rodė savo parlanv tarinius do
kumentus ir pasiū 
spręsti aukštesiv 

je. Gal 15 kare 
mušti ir spardyt 
lietuvius. Vaišvi 
užstoti, bet karei 
mušti per galva 

Estijos, Latvijos ir Lietuvos vadovų 

Komunikatas 

matę įvykį liudininkai. 

šį klausimą 
e instancijo-
vių pradėjo 
sargybinius 
norėjo juos 

ai pradėjo jį 
lip pasakojo 

Zigmas Vaišv; 
fizikas, tapęs p 
prieš tai buvo ei 
fesoriumi, yra viei 
steigėjų ir Žaliųjų 
mininkas. Jo gyd> 
Nr. 1 ligoninėje o 
laiką. 

i. 35 metų 
lamentaru, 
logijos pro-
s iš Sąjūdžio 
įdėjimo pir-
ias Vilniaus 
sitęs ilgesnį 

Lietuvos Respublikos prezidentas Vytautas Landsbergis tariasi su Krašto 
apsaugos komisijos pirmininku Zigmu Vaišvila. deftineje, kuris 
penktadienį buvo žiauriai sumuštas ir sužeistas Sovietų kareivių. 

Išmetė iš spaustuvės 
Vilnius. — ,.G tasis kraš

t a s " savo 14 nu" ryje, kurio 
data balandžio 6 12 cL, rašo, jog 
šis numeris gali b; ' paskutinis. 
„Tautos išdaviką 
va l s tybės part; 
funkcionieriai, re' 
nės armijos sar
tininkų, paskelb-
rast i .antitarybn 
socialistiniu' ir š-
a k t u remdami* 

„Gimtąjį kraštą" iš 
LKP CK spaustuv 
turime kur spausdi 
Savaitraštis turey 

r svetimos 
s (SSKP) 
rni Sovieti-
ų ir desan 
nūsų laik-

ir ,anti-
o .teisiniu' 

. i šme ta ' 
ga užimtos 

Mes nebe-
laikraštį". 
12.000 pre

numerator ių I-a <raštis su 

spaustuve buvo sudaręs sutartj 
iki 1991 metų. Okupanto teisė 
— brutali karinė jėga", rašoma 
tame numeryje 

Vilnius. — Čia paskelbtas 
Pabaltijo valstybių ekonominio 
bendradarbiavimo klausimais 
susitarimas, pasirašytas 1990 
m. balandžio 12 d. 

1. Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
vyriausybės, remdamos Baltijos 
respublikų tautų valstybingu
mo siekimą ir būdamos įsitiki
nusios, jog joms naudingų eko
nominių i r human i t a r i n ių 
savitarpio santykių plėtojimas 
padės pasiekti šį tikslą, pasirašė 
Latvijos. Lietuvos ir Estijos eko
nominio bendradarbiavimo su
tartį. 

2. Konstatuodami, jog isto
riškai susiklostė bendri poli 
tiniai ir ekonominiai Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos tautų inte 
resai, šių respublikų vyriausy
bių vadovai patvirtina, kad yra 
pasirengę visokeriopai plėtoti 
ekonominę integraciją lygiatei
siu ir tarpusaviškai naudingu 
pagrindu. 

3. Sutartis numato bendrąsias 
ekonominio bendradarbiavimo 
plėtojimo krypt is , ta rp jų 
la ipsnišką Baltijos r inkos 
sukūr imą. Su ta r t i e s ša lys 
laikosi tos nuomonės, kad 
kompleksiškai bei kokybiškai 
plėtoti prekinius-piniginius ir 
rinkos santykius yra strategine 
veiksmų kryptis tiek vidaus, 
tiek tarpusavio bei užsienio eko

nominiuose santykiuose 
4. Siekiant įgyvendinti bendra

darbiavimo užduotis, įsteigti per 
tris mėnesius Baltijos bendra 
darbiavimo taryba ir jos komi
siją. 

5. Laikyti, jog yra būt ina 
paskelbti spaudoje Latvijos. 
Lietuvos ir Estijos ekonominio 
bendradarbiavimo sutartį . 

Latvijos TSR 
Ministrų Tarybos 

pirmininkas 
V. Bre s i s 

Lietuvos Respublikos 
ministerė pirmininke 

K.D. P r u n s k i e n ė 
Estijos TSR vyriausybes 

pirmininkas 
E. S a v i s a r a s 

K A L E N D O R I U S 

Ba landž io 24 d.: Eidelis. 
Ervina, Grožvyda. Kantr imas . 
Veja. 

Ba landž io 25 d.: Morkus 
e v a n g e l i s t a s . T o l m a n t a s , 
Zadmantė. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saule teka 5:59. leidžiasi 7:40. 
Temperatūra dieną 80 1.. nak-

tj 54 1 

• < 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI I R SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago, EI. 60829 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D 

ODA SAUSA KAIP 
PARAKAS IR NIEŽTI 

- KAS DARYTI? 
Klausimas . Esu pensininkas 

ir negaliu liautis savo odos 
nekasęs — ji niežt i k a i p 
pasiutus, ypač naktimis. Vonia 
ir ta t ik laikinai apramina. 
Jokio išbėrimo joje nematau. 
Tik ji sausa kaip parakas . 
Patarkit ką daryti? 

A t s a k y m a s . Reikia kiek
vienam, ypač pensininkui iš 
anksto savo odą prižiūrėti, jos 
neapleisti, jos nesudžiovinti, joje 
reikiamą drėgmę palaikyti. Tai 
ir viskas, ką Tamsta turi daryti. 
Žinoma, taip lengva pasakyti, 
bet kaip tai atlikti — tai didelis 
klausimas. O štai ir atsakymas. 

Jei gydytojas nerado niežų, 
gūžio liaukos silpno veikimo 
(hypothyroidisnv ir alergijos, tai 
teisinga yra Tamstos savo ligos 
diagnozė: ji yra sausa (,,dry 
skin" — pasakys amerikietis, jei 
pas jj kreipsies). Dėl jos sau
sumo ir niežulys Tamstą vargi
na. 

Odos paviršutiniam sluogs-
niui — epidermiui ir po juo esan
tiems raginiams odos sluoks
niams (stratum cornei) reikia 
drėgmės, kad oda būtų lygi ir 
lanksti, pakankamai minkšta ir 
neniežtinti. 

Bet čia ir yra šuo pakastas: 
visada, ypač senstant ; yra 
sunku drėgmę užlaikyti tuose 
dvejuose paviršutiniuose odos 
sluoksniuose. Tvėrėjas — Gam
ta pramatė, kad odai bus sunku 
su ta drėgme, už tai yra įtai
sytos odoje riebalinės liaukos. 
Jos duoda odai ploną riebalų 
sluoksnį, kuris saugo odoje drėg
mę — jos jai tada pakanka. 

Bet ilgas amžius padaro savo: 
tokiems žmonėms antrasis odos 
sluoksnis atsiskiria arba nebe 
ta ip glaudžiai laikosi ka ip 
jaunystėj. Be to dar sumažta 
odos prakaitavimas ir riebalinių 
liaukų veikimas ir dėl to oda 
pradeda džiūti. ,,Xerosis" yra 
tokio odos stovio mediciniškas 
pavadinimas. 

Pa ts žmogus d a r l ab i au 
s a u s i n a s avo odą 

Nenorėdamas ar iš reikalo 
žmogus SAUSINA savo odą gy
vendamas savo aplinkoje. Cent-
ralinis šildymas yra nuodai iš
džiūvusiai odai. nes sausas ir 
šiltas oras džiovina odą taip. 
kaip saulės atokaitoje džiūsta 
lietuvaičių ištiestos drobės. 

Minėto celių atsipalaidavimo 
išvengimas ir yra pirmas Tams
tos darbas: tai galima pasiekti 
sveiku maistu ir gėrimu. 0 
kuris dabartinis mūsų pensi
n inkas t a ip elgiasi?! Tik 
pažiūrėkime j mūsų pensininkų 
valgį ir gėrimą ir žinosime, kaip 
jis savo odai kenkia. Sveiko 
maisto ir tokio gėrimo nete
kusios odos celės susitraukia, jų 
tarpus užimanti medžiaga su
menksta ir taip atidaromi celių 
tarpai leidžia drėgmei išgaruoti. 

Todėl ir pensininkui reikalin 
gas išmintingumas: reikia per 
visą žmogaus gyvenimą užsilai
kyti. Svarbiausius dalykus 
išmintingas žmogus pirmoje 
vietoje laiko: toksjisarji negir 
tauja, nerūko, tikros kavos ir ar
batos negeria, o savo kūną 
aprūpina tik naudingais skys
čiais. Išmintingas žmogus kas
dien valgo po tris kartus sriubas 
(pieniškas, daržovių, vaisių), 
geria liesą pieną,vaisių-daržovių 
sultis, na ir vandenj. Rūgusis 
p ienas k iekvieną l ie tuvį 
gaivina, ypač vasaros metu, taip 

pat ir vaisiai, valgomi keturis 
kartus dienoje, o daržovės — 
mažiausiai tris kartus. Celėms 
reikalingus baltymus žmogus 
gauna iš pupų, pupelių, žirnių, 
kiaušinio baltymo, rudų ryžių ir 
javų, o kartais pasismaguriau-
damas sudoroja žuvį bei nerie
bų paukštį. 

Taip elgdamasis žmogus sau
go natūralią kūno drėgmę odo
je. Išmintingas žmogus savo 
odos ir nežaloja: jos nedažo, 
plikės nebijo — plaukų neper
sodina, save kaliause versda
mas. Nėra gražesnio dalyko, 
kaip natūrali vienuolės veido 
oda ir nieko nėra taip atstu-
menčio, kaip šešiolikmetės ar 
pensininkės ištepliotas veidas. 
Už tai savo odos nežalojimas ir 
yra antrasis atliktinas darbas, 
kovojant su odos išdžiūvimu. 
Rūpinantis savo asmenybės — 
savo vidaus — nusiteikimų neiš-
džiūvimu, pajėgiama geriausia
me stovyje užlaikyti savo odą. 
Šių Prisikėlimo švenčių laike 
stenkimės prisikelti žmoniškai 
elgsenai visame kame, o ta ip 
pat ir odos priežiūroje. 

Trečias čia mums rūpimu 
reikalu darbas yra kambario 
drėgmės palaikymas. Žaliuo
jantys (miegamajame nelaiko
mi) augalai didina kambario 
drėgmę. Platūs, negilūs indai 
pripilti vandeniu a r drėgnos 
ištiestos marškos kambaryje bei 
elektriniai drėkintuvai (humi-
difier) irgi talkina t a m reikalui. 

Maudymasis 

Ketvirtas elgesys — tai vonia 
laikinai sumažina odos niežulį 
(tik gryno vandens, be jokių 
priemaišų), bet j i taip pa t 
prašalina nuo odos ir ploną 
riebalų sluoksnį, todėl ilgainiui 
oda dar labiau išdžiūsta. Todėl 
ir čia išmintingumas reikalin
gas, ypač pensininkas be jo 
negali apsieiti. 

...Jei i Dievą net ikėtum, žmogus net 
ir pasikart galėtum to įkyraus sau
sos odos niežėjimo neiškentęs" — 
dejuoja t ū l a s sausaodis Čia ap
rašomu būdu jo tokia negerovė ganė
t inai aptvarkoma. 

Mat. naudojant muilą, oda 
džiovinama. Iš jos greičiau 
išgaruoja drėgmė. Todėl aštrų 
muilą pakeiskime minkštesniu, 
daugiau aliejaus turinčiu, kaip 
nekvepiančiu Dove muilu, kuris 
padeda drėgmę palaikyti odoje. 

Taip pat nereikia pensininkui 
vonioje trintis su rankšluostė
liu. O išsimaudžius nereikia per 
daug sausinti odos rankšluos
čiu. Tegul vanduo išgaruoja nuo 
pensininko odos. Senyvos odos 
išdžiūvimas sumažės, jei muilas 
bus naudojamas t ik svarbiose 
kūno vietose, kaip veidas, ran
kos, pėdos, pažastys ir kirkšnys. 

Svarbu nepersimaudyti. Dau

geliui senesniųjų nereikia kas
dien maudyt is , nes su amžiumi 
jo odoje esančių riebalinių liau
kų veikla sumažta. Negerai , 
kad daugelis mūsiškių mano, 
jog kasdieninės vonios a r tokie 
dusai y ra būtini gerai odos prie
žiūrai . 

Ginan t i s nuo sausos odos rei
k ia dvejopai elgtis: sulaikyt i 
drėgmės išgaravimą iš odos, 
pa la ikan t natūralų jos riebalų 
sluoksnį ar tepant odą riebalais 
(emoll ients) . Neužmi r šk ime , 
kad geriausiai odą riebalais tep
ti tuojau po vonios. Nekreipki
me dėmesį į įvairių firmų gyri-
mąsi , būk jų gaminamas odai 
k r emas yra geresnis už kitų. 
Toks tv i r t in imas netur i moks
liško pagrindo. Todėl naudoki
mės pigiausiu, pagal savo skonį 
pas i r ink tu tepalu. Su vandeniu 
paruošt i tepalai sulaiko odoje 
daugiau vandens, bet j ie yra ir 
teplesni . 

Lengvesnį niežulį tur in t , nau
dotinas be recepto gaunamas su 
v a n d e n i u paruoš tas tepa las 
(water-based lotion) vadinama 
Vasel ine Dermatologists For-
mula , a r dar viena, vadinama 
Moisturel. J ie netepa ta ip labai 
odos ir jų pakanka lengves
nia is odos išdžiūvimo atvejais. 

Turintieji labai sausą, niež-
tinčią odą kaip Tamsta, tegul 
naudoja riebesnį tepalą kaip 
Nivea. Tik jokiu būdu nedekime 
kokių vaistų į vonios vandenį. 
A l i e jus vandenyje p a d a r y s 
vonią slidžią, nuo ko galima 
gr iūt i . Tas y ra pavojinga kiek
v ienam, ypač senesniam. 

Visi t ie patar imai yar pa
gr indas gerai odos priežiūrai. 
Toks pagr indas yra pigus ir pa
deda pensininkui patogiau leisti 
savo gyvenimo dienas išsau
gant , savo odos drėgmę. Nepa
mirškime, kad žmogaus kūnas 
y ra ka ip ana garinė mašina — 
reikalauja daug skysčių — tik 
naudingųjų, žinoma. Todėl nė 
vienas neapsileiskime šiame 
reikale . Sėkmės Tamstai! 

VAIKAS ALPSTA KAI 
KARŠČIUOJA - KAS 

DARYTI? 

Klausimas. Giminait is at
vyko iš Lietuvos ir pasakoja, 
kad jo 5 metų anūkas apalpsta 
ka i tu r i 40 C karščio. Ar tai 
n u o m a r i s ? Ka ip j a m galiu 
padėti? Tas j am kartojasi kas 
du, t rys mėnesiai. 

Atsakymas. Vaiko smegenys 
da r nėra pakankamai išsivystę 
ir yra labai jautrūs aukštai tem
pera tūra i . Reikia jokiu būdu 
nepri le is t i^ kad karš t i s taip 
a u k š t a i pakilęs laikytųsi. J i s 
gali sužaloti vaiko smegenis. 
E lk i tės šitaip. 

Gydytojas pat ikr ina jo svei
katą, ar nėra kur kūne pūlinio 
židinio, k u r i s k a r t k a r t ė m i s 
sukel ia karštį . Antras dalykas, 
ka i vaikas sukarščiuoja, tuojau 
duoki te jam vaikiško aspirino; 
jį girdykite tuo, ką po ranka 
tu r i t e : vaisių sultimis, pienu, 
vandeniu, vaisių arbata. . . ir jį 
nuogą vynioki te į d rėgnas 
paklodes sumirkytas pusiau su 
išoriniai vartojamu alkoholiu, o 
jo ne tur in t — grynu vandeniu. 
Vanduo garuodamas nuo kūno 
jį šaldys. Matuokite karštį. Taip 
š a l d y k i t e kol t e m p e r a t ū r a 
nuk r i s iki 38 C. Po to girdykite 
t i k naud inga i s skysčiais ir 
aspir ino duokite pagal reikalą. 
Ta ip elgdamiesi apsaugosite 
vaiko smegenis nuo sužalojimo. 

MORTA, TU DAUG KUO 
R Ū P I N I E S - O TAU VIENO 

TEREIKIA 

Klaus imas . D.G. dr. Adoma
v ič iau , p r a š a u page lbėk i t e . 
pa ta rk i t e , ką man daryt i mano 
bėdoj. Neišmanau, koks ki tas 
daktaras galėtų tokį reikalą sut
varkyt i , todėl ir dr įs tu Ju s 
vargint i . 

Esu beveik 83 metų. Gyvenu 
v i e n a , a r t i m i a u s i g i m i n ė s 
išmirę, tur iu pajėgti pat i savo 
reikalus tvarkyti. Mano bėda 

šita. Prie~> maždaug 35 metus 
sirgau skaudžiais viduriais. 
Ligoninėje ištyrus gydytojas 
pasakė, kad mano skrandis 
visiškai negamina rūgšties ir 
p a t a r ė naudot i skrandž io 
rūgšties kapsules (Acidulin) ir 
Entozyme Skausmai praėjo. 

Metami slenkant kartais virš
k i n i m a s labai su t r ikdavo . 
Buvau tirta gastroskopu Wau-
kegane ir pas Jus du kartu. 
Buvo r a s t a s nep ik tyb in i s 
polipas. Paskutinį kartą t ir iant 
buvo daug tulžies skrandyje. 
Kartą, virškinimui sutrikus, 
Jūs patarėte imti Entozyme po 
dvi tabletes. Virškinimas vėl 
puikiai susitvarkė. 

Nuėjus į va i s t inę g a u t i 
Acidulin sužinojau, kad ta firma 
daugiau to vaisto negamina. 
Vaistininkas, negalėdamas man 
padėti, patarė kreiptis pas savus 
gydytojus ir prašyti, kuo jie 
ga lė tų pakeist i r e ika l inga 
skrandžiui prieš valgį rūgštį. 

Turiu išsikirpus iš „Draugo" 
beveik visus Jūsų „Kelias į 
Sveikatą" straipsnius. Įvairiau
siuose sveikatos reikaluose jūs 
patariate, padedate. O kiek tų 
reikalų! Todėl tikiu, kad ir man 
patarsite, kuo pavaduoti man 
taip reikalingą hydrochloric 
acid—Acidulin. 

Atsakymas. Vietoje Acidulin 
— ten druskos rūgštis su pep
sinu, gali Tamstai vaistininkas 
pagaminti tą patį dalyką tik 
skysčio pavidale ; d i lu t ed 
hydrochloric acid 150.0 , plūs 
pepsin 10. Prieš naudodama 
suplak ir įsilašink dešimt lašų 
to skysčio į stiklinę vandens 
paimto iš krano. Jei turi savus 
dantis, tą rūgštų skystimą per 

šiaudą gerk prieš valgį ir 
valgydama dar paimk keletą 
(1-2) gurkšnių. Tai ir viskas dėl 
to Acidulin reikalo. Išbaigus 
vėl nusipirk to skysčio ir minė
tai vartok ir daugiau visai dėl 
Acidulino galvos nesuk. 

Dabar štai k a s Tamsta i 
ž inot ina . Nesi rūpink dėl 
rūgšties trūkumo sklandyje. 
Tai senovės gydytojų rūpestis 
perduotas ligoniams Ilgai 
gyvenai tai senoviškumą ir 
toliau palaikai, kuriuo dabar
tinė medicina nesirūpina, o tik 
seka tokį ligonį, a r jis neturi 
mažakraujystės, a r jos skran
dyje neauga polypai. Tamsta 
ta ip esi sekama, todėl tik 
džiaukis. 

Visai nereikia Tamstai tos 
rūgš t i e s naudot i . Bet esi 
įpratusi per ilgą amžių į tokį jos 
var toj imą ir būsi labai 
nusiminusijos negavus. Tik 
todėl yra paduotas čia rūgšties 
receptas. Pagal jį vaistininkas 
pagamins Tamstai pageidau
jamą rūgštį. Jei jis pepsino 
neturės ir išsirašyti nepajėgs,be 
jo — tik vienos tos rūgšties lašus 
naudok. 

Dar štai kas Tamstai žinotina. 
Jei skrandyje trūksta rūgšties, 
ją vaduoja kasos (pancreas) 
syvai. Jei naudoji Entozyme, 
visai nenaudok rūgšties, nes 
skrandžio rūgštis ar jos pakai
talas naikina Entozyme veiki
mą. Mat kasos sekretas veikia 
šarminėje reakcijoje, kokia yra 
dvylikapirštėje žarnoj. O kasos 
syvai į ją išsipila. Gydytojai 
duoda Entozyme su valgomos 
sodos (Natrium bicarbonicum; 
tablete, kad šarminėje aplinko
je Entozyme veiktų geriau. 
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Pastabos ir nuomonės 

VIENYBĖ TEŽYDI 
Kiekvienas padorus lietuvis 

trokšta Nepriklausomybės savo 
kraštui , juo labiau, atsiradus 
galimybei, bent kiek pasistū
mėti t o tikslo link. 15 tiesų 
sunku dabar pasakyti, kas yra 
kas, ypač kai žmones, vos prieš 
kelerius metus teisę už poli
tiką, darę karjerą per kitų 
galvas ir luošinę jų likimus, 
dabar veržiasi į minios priekį, 
kuo aktyviausiai mosuodami 
trispalve. Lietuviams yra bū
dingas atlaidumas, ką ir rodo 
pastarieji metai. Net labiausiai 
nukentėję nuo sovietų žmonės, 
nė karto nepareikalavo nusikal
tėliams keršto. Straipsnio auto
riaus, o ir ne vien jo pritarimo 
nesusilaukę disidentai iš Lietu
vos šaukiasi ne susidorojimo su 
savo kankintojais, o tik atkrei
pia visų dėmesį į juos: reiškia 
pelnytą nepasitikėjimą žmonė
mis, dešimtis metų parsidavė-
liškai tarnavusiais Komunistų 
partijai ir Saugumo komitetui, 
o dabar masiškai „praregin-
čiais" Netiesa, kad tada jie 
kitaip negalėjo elgtis, jog geriau 
kad šias pareigas užėmė jie, o ne 
rusai. Ar ne jų dėka Lietuvoje 
klest i korupcija, vagys tės 
(„kombinavimas"), kyšiai ir 
reketas9 Žmogus visuomet turi 
pasirinkimo laisvę. Net 1940 m. 
išvežtieji į amžino įšalo žemes 
prie Lenos žiočių Sibire turėjo 
baisią galimybę rinktis: mirti 
badu ar valgyti jau mirusį. Buvo 
visokių. Lietuvoje tuo metu 
žmonės meldėsi, prašydami Die
vo, kad nežūtų, o Sibire meldėsi, 
kad — atsiųstų mirtį... Laisvam 
žmogui tai gal ir sunku suvokti, 
bet ir asmeninė patirtis tam 
nėra būtina. Be abejo, žmonės 
yra skirtingi, tam, kuris neturi 
klausos ar neskiria spalvų — ne
gali prikaišioti, o kaip su tais. 
kurie neturi sąžinės, teisingumo 
jausmo0 Kaip su tautos bude
liais? Ar reikia reikalauti jiems 
teismo ar pakaks, kad išeitų į 
pensiją ar dar kur kitur? Bent 
jau jų pavardes, jų darbus 
žmonės privalo žinoti. O dabar, 
lyg nieko ir nėra buvę: jauni, 
kvaili, apgauti. Kaip tokios situ
acijos simbolis galėtų būti A. 
Sniečkus vanzsasoaklvdėlis O 

gal ir tai, jog dar 1939 m. spalio 
pradžioje Maskvoje jau buvo jo 
sudaryti 700 tūkstančių likvi-
duotinų asmenų sąrašai yra tik 
„klaida"? ' '' 

Taip ir dabar panašūs snieč-
kai ir jų pasekėjai didžiąją 
gyvenimo dalį nugyvenę direk
toriai, teisėjai ir kitokie par
tiniai prasisiekėliai, vardan 
savo buitinės gerovės atsisakę 
bendražmogiškų moralės nor
mų, vargu ar yra nusipelnę 
didesnio pasitikėjimo. Žinoma, 
būna išimčių. Tik nereikia 
pamiršti, jog net mažiausios 
įstaigos, mažiausio skyriaus 
vedėju negalėjo būti nepartinis, 
o tai reiškia buvo pasiruošęs 
par t inės drausmės vardan 
išsižadėti tėvų ar vaikų, žmonos 
ar vyro. Ir visa tai ne bado ar 
skurdo verčiamas, o tik karjeros 
ir geresnės vietos prie lovio. 
Džiugu, kad rinkimus laimėjo 
Sąjūdis, tačiau kam reikėjo pa
brėžti, jog partija pralaimėjo: 
juk praktiškai naujai išrinktieji 
deputatai — partiniai. Kaip su
prantam Nepriklausomybę. Ar 
kad rusai išeis ar kad politinė 
sistema bus pripažinta nusikals
tama žmonijai ir bent jau iš 
politikos pasitrauks tą sistemą 
kūrę chameleonai? O gal bus vėl 
„kuriamas" mistinis lietuviškai 
švediškas socializmas? Ir kas iš 
tų,.kūrėjų" yra bent perskaitęs 

tą garsiąją teoriją? Jei jau per
skaitė, turi žinoti, jog ji iš esmės 
prieštarauja bendriems žmoni
jos vystymosi dėsniams, yra 
nusikaltėliška ir pritaikyta 
lagerinio modelio visuomenei. 

Švelniai tariant atrodo keista, 
kad tikrai pagarbos verti žmo
nės, yra vertinami iš kalėjimo 
tardytojų pozicijų, grindžiamų 
tariama „kalinio psichologija": 
atlaidžiai — ką gi jau su jais to
kiais darysi... Tiek kančių 
perėję žmonės, gal ne visuomet 
diplomatiškai ir racionaliai pa
sisakantys ir vis dėl to viešai 
pasisakantys pirmą kartą per 
tiek metų lieka nesuprasti. 

Todėl vardan tos pačios vieny
bės — be maskarado — neskubė
kite teisti. 
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mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Naudok Entozyme nuolat ir ne
gerk pieno, o tik jogurtą ar 
rūgusį pieną. Nevalgyk ir tokio 
valgio, kur esti įpiltas pienas. 

Matai, Tamsta daug kuo rūpi
nies, o tokio gražaus amžiaus 
sulaukus Tamstai reikia tik vie
no: džiaugsmo. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 Eaat Supertor, Sulte 402 

Valandos pagal susitarimą 
M , — (1-312) 337 1285 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabmete) 
priklauso Hory Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Stroot, Chlcaao 
Tai. (1-312) 434-8046 (veikia 24 vai.) 

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

Kak. (1-312) 736-4477; 
|RM. (706)2464067; arba (706)246-6$61 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MCOfCAL MMJMNO 

»i 0JPaJ*OW 40*J« 8^IBWSSS»J6%8 R V V ^ V 

Valančios paga1 susitarimą 

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

3600 W. tSSt . 
Tai. (706) 4224101 

Valandos pagal susitarimą 

•132 S. Kadai* Ava., Crrtcaoo 
(1-312) 62$-2670 arba (1-312) 400-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitanmą 

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

ir hemorotdų gydymas 
S540 t . Putaokl ftood. 
Tai. (1-312) 566-2602 

Valandos pagal susitanmą 
Penkt.. antr. ketv ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir [ namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Duntų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tai. (1-312)476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory Hills. IL 
Tai. (700) 8000101 
Vai pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Ras. (700) 4424267 

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

7722 S. Kedzie Ava., 
\^0909^42^flQ91 660 * V0i^^89oT 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buikjing 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitanmą 

Hmmų (700) 004-0627 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, CMcago, m. 
Tai . (1-312) 020-2670 

1165 Pundee Ava., Ugki , M. 60120 
Tai . (700) 7424206 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

0008 S. Roberte Rd., Hickory HMa, IL| 
1 mylia į vakarus nuo Hartem Ave 

Tol. (700) 800-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Patoe V M o n Cantar, 7152 W. 1271h St | 
Patos Hgts. III. Ketv vai 3-6 v.v 

T a M 7 0 0 ) 440-1777 

Tai. kabineto Ir buto: (706)002-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 800h Ava., Ctcoro 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
108 N. •OMJOO Ava., Sulta 324 k 
0038 S. Putaekl Rd.. CMcago, IL 

Tol. (1-312) 508 2000 (veikia 24 vai) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 61 «t Stroot 

tai. (1412)737-1100; 
RoaM. (700)3084611 

JONAS V. PRUNSKIS, M.D. 
Gydytojas ir chirurgas 

Anestezijos ir skausmo qydymo specialistas| 
Sherman ligonine. Elgin. IL 

Tai. (700) 6374005 
Skambinti galima 24 vai 

Dr. Tumaaorilo kabinetą pororite 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2484 Weat 71 at Street 

Tai. (1-312) 434-1818; Rez. (706) 6824669 
Vai pirm antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v v Tik susitarus 

Dr. Tu 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2484 W. 7 lat Stroot 

(1412) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

oi. (1-312) 
Ros. (1412) 770-8033 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4208 W. OSrdOt 
Vai pagal susitarimą pirm ir kotv 12-4 

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

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 
2030 W. 71at. St., CMceop. M. 

Tai . : (1-312) 4304100 
11900 Sou1fiw#8jt Mtfhvsy 

r S V O S W#tfJ0vta»« 100. •0"»O3 

(700) 3 0 1 4 2 2 0 (700) 3614222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2080 W. 63rd Street 

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

Kabineto tol. (1412) 776-2000. 
BOK (700) 440-8648 

BDMUNOS VtŽINAS. M.D., S.C. 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6160 S. Archer Avo. (pne Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (1-312)808-7758 

Ko*, t o l . (1412) 800-3100; 
Naamt (700) 3014772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

0748 Woot 03rd Stroot 
Vai p»rm. antr ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susrta'-'Tią 

i ' 
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Išeitis iš sunkios ekonomikos 

GRĮŽTI PRIE ŽEMĖS 

VISKĄ VADINTI SAVO VARDAIS 
DR. ALGIRDAS STATKEVIČIUS 

Nė viena imperija, kad ir la
bai stipri, didelė, nėra amžina. 
Jos griuvo amžių būvyje, griu
vo ir mūsų laikais. Štai pokario 
metais sunyko Didžiosios Bri
tanijos, Prancūzijos, Italijos, 
Ispanijos, Portugalijos, Belgijos, 
Olandijos kolonialinės galybės. 
Sunyko taikiai, ramiai: metro
polijos atsisakė savo valdų ir 
dargi padėjo atsistatyti naujai 
kuriamoms valstybėms. Ir da
bar su jomis taikiai bendrauja 
politiškai, ekonomiškai, kultū
riškai. 

Kiečiausia ir brutal iausia 
Sovietų Sąjungos imperija. Bet 
ir ji griūna. Neseniai nuo jos 
atsiskyrė Lenkija, Čekoslovaki
ja, Vengrija, Rumunija, Rytų 
Vokietija, subyrėjo ka r in i s 
Varšuvos blokas. Tačiau Mask
va kietai laiko valstybes, kurių 
žemes ji gavo 1939 m. Stalino -
Hitlerio susitarimo metu. Tiesa, 
paktą pasmerkė, bet skriaudų 
neatitaisė. O galėjo tai „gar
bingai" padaryti, kaip šį mėnesį 
padarė M. Gorbačiovas, prisi
pažindamas, kad tūkstančius 
lenkų karininkų Katyne sušau
dė sovietiniai rusai Stalino 
įsakymu. Būtų gera proga leis
ti tada pavergtoms tautoms tap
ti nepriklausomomis. Tačiau 
įvyko priešingai: jų laisvės 
troškimus palaužė karine jėga, 
politine, ekonominė blokada ir 
kitokia priespauda. Visa tai be 
galo skaudžiai patyrė Lietuva, 
pirmoji iš sovietinių valstybių 
pasiskelbusi nepriklausoma. 

Vartojamos prieš Lietuvą ir 
propagandinės priemonės: ban
doma įtikinti, kad Lietuva 
nepriaugusi prie nepriklausomo 
gyvenimo ir negalėtų pati viena 
išsilaikyti. Taigi pakalbėkime 
apie šią Maskvos tezę. 

Lietuva nepriklausomą gyve
nimą gyveno 1918-1940 metais. 
Per tą trumpą laiką įrodė, kad 
ji puikiai galėjo ekonomiškai, 
politiškai, kultūriškai išsilai
kyti. Ir jeigu ne sovietinių rusų 
ir hitlerinių vokiečių okupacijos, 
ji dabar būtų pasiekusi aukštą 
ekonominį lygį. Deja, Lietuvai 
buvo lemta ilgus dešimtmečius 
gyventi be galo blogose eko
nominėse sąlygose, nes Sovietų 
Sąjunga visą laiką buvo ir da
b a r t ebė ra pasau l io eko
nomikoje tik žaliavos priedėlis 
ir stambus gatavos produkcijos 
bei technologijos importuotojas. 
Jos piniginė valiuta nėra pa
saulinėje rinkoje kotiruojama. 

Okupantai Lietuvos ekonomi
nį gyvenimą taip pertvarkė, kad 
Lietuva būtų naudinga ne savo 
žmonėms, bet imperijos centrui 
— Maskvai. Lietuvoje buvo su
kurta stambi, imperijai būdinga 
pramonė, kuriai nėra vietinių 
žaliavų. Jas jos įmonės gauna iš 
kitų „respublikų" ir savo ruožtu 
gaminius joms sugrąžina. Imo-
ninį pelną pasiima Maskva 
duoklių bei aukštų mokesčių pa
vidalu. O jei dalis produkcijos 
parduodama nesoviet iniams 
kraštams, valiutines pajamas 
taip pat nusavina Maskva. 

1989 m. įvykdytas gyventojų 
surašymas parodė, kad mies
tuose gyveno 6 8 ^ , o kaimuose 
t ik 32% visų gyventojų. 
Vadinasi, kaimai subėgo į mies
tus. Lietuva tapo ne tiek žemės 
ūkio kraštu, kaip nuo seniausių 
laikų, bet daugiau pramonės 
ša l imi . Taigi daba r , oku
pantams taikant ekonominę 
blokadą, iškilo labai didelis Lie
tuvai pavojus, nes gali sustoti 
didžioji jai nereikalingos, bet vis 
dėlto darbą teikiančios pramo
nės dalis. Šiuo metu visoje 
Sovietų Sąjungoje yra apie 6 
milijonai bedarbių. P rana
šaujama, kad Lietuvoje jų gali 

tuojau a ts i ras t i apie 90,000, o 
vėliau dar daugiau. Kaip vyko 
Lietuvos ka imo naik in imas , 
esame ne ka r t ą rašę. Bet štai 
tur ime po r a n k a dar vieną liu
dijimą, parašytą Janinos Mal-
cienės iš Vilkaviškio rajono 
(„Atgimimas" Nr. 13, 1990-
IV.13). 

Štai ką ji rašo: „Ilgą laiką kai
mas tiekė j aunas rankas statyti 
Lietuvos miestus, dirbti gelžbe
tonio, s ta tybinių medžiagų ga
myklose. Kaimo vaikai, susiža
vėję miesto .malonumais ' , dirb
davo miestuose patį sunkiausią, 
kenksmingiausią ir mažiausiai 
apmokamą darbą. Gyvendami 
mieste vaikai , girdavosi savo 
miestietiška , l a ime\ o tėvai be 
deramo miego ir poilsio dirb
davo kolūkių fermose, steng
davosi pas ta ty t i ant kojų savo 
vaikus — .miestų ponus' . Todėl 
jie ne t ik dirbdavo kolūkyje, bet 
laikydavo gyvulius, parduoda
vo, taupydavo pinigus, kad t ik 
.miestiečiai' vaikai būtų lai
mingi. Taigi iš kaimo buvo vilio
jami j aun i vyrai , jaunos mote
rys. Bet viskam ateina galas. 
Pagaliau ištuštėjo kaimas, seni 
tėvai suseno. Ypač ištuštėjo 
kaimai , kai buvo gr iaunami 
vienkiemiai, kur ių griovimas 
nieko gera nedavė ka imui , 
žemės ūk iu i" . Buvo sunaikinta 
apie 250,000 vienkiemių. Kai
mus paliko ne t ik jauni , bet ir 
pagyvenę valstiečiai . Paliko 
kaimus ir seni tėvai, kurie mies
tuose tapo savo vaikų pastum
dėliais. 

J. Malcienė laiško pabaigoje 
rašo „Mums atrodo, kad mies
tų, statybų, gamyklų, Respubli
kos vadovams pats laikas atsi
peikėti ir nevilioti žmonių iš 
kaimo... Lietuvai negresia ne
darbas. Lietuvos ka imas gali 
pri imti 300 ir net 500 tūks
tančių sveikų darbingų žmo
nių". Vadinasi , atgal į kaimą. 
Miestiečiai galėtų čia dirbti 
kolchozuose ar tapti laisvais 
ūkininkais . Ta i labai gera išei
tis iš sunkios padėties. 

Vis t iek, a r Lietuva bus ne
priklausoma ar okupuota, ja i 
reikia perorganizuoti savo eko
nominį gyvenimą. Nevertėtų 
plėsti gamybos, kur ia i reikia 
daug įvežamų žaliavų. Pirmiau
sia reikia grįžti prie žemės ūkio, 
auginti pašaru , kad jų nereiktų 
įsivežti iš svetur. Gaminti aukš
tos rūšies mėsos, pieno gami
nius, išplėsti paukšt ininkystę. 
Plėsti linų auginimą. Šioje srity
je l ietuviai t u r i didelę patirtį , 
nes linai mūsų žemėje jau buvo 
auginami prieš 4000 metų. Li
nų pluoštais Lietuva garsėjo Eu
ropoje XVI-XVIII ir XIX am
žiuje. 1938 m. linų pasėliai 
apėmė 86,000 h a (3.3% visų pa
sėlių), 1976 m. buvo apsėta 
43,100 h a . Pažymė t inas ir 
sėmenų aliejus. 

Užsienio r inkai Lietuva dar 
gali teikti didelius cemento, ši
ferio kiekius. Izraelio preky
binės kompanijos „Spar takas" 
gen. d i r ek to r ius N a c h u m a s 
Zeplovičius, neseniai atsilankęs 
Lietuvoje, nustebo, kad Lietuva, 
tu rėdama t iek daug ežerų ir 
ga lėdama nesunkia i įruošti 
daugybę gėlo vandens tven
kinių, nėra išplėtusi vidaus van
denų žuvininkystės. Per mažai 
aug inama daržovių, o vaisiai 
bei uogos nere ta i neišnau
dojami. Daug pajamų duotų 
gerai su tva rky tas tur izmas, 
suvenyrų gamyba ir kitos šakos. 
Suna ik in ta Vakarų Vokietija 
pokario meta is parodė, kad 
galima ūkinėje srityje padaryti 
stebuklus. Panašiai elgėsi ir Iz
raelio žmonės. Bet visais atve
jais reikia išmokti dirbti ir dirb
t i ilgai, sunkiai . 

b . kv . 

Yra žinoma, kad Sąjūdis, kaip 
legali sutelktinė, įvairioms poli
t inėms partijoms, įvairioms reli
gijoms, įvairioms tautybėms, 
įvairioms socialinėms klasėms 
ir pan. atstovaujanti jėga, susi
formavo ir aktyviai pradėjo 
veikti 1988 m. viduryje. 

Dabar, kai Nepriklausomybės 
paskelbimas j au yra tapęs 
neginčijamu faktu, buvo užbaig
t a pirmoji tos veiklos fazė. An
troji fazė — nepriklausomybės moralės 

(„Problemos", 1955, Nr. 33, 47 
P) 

„Visiems, ką tik nešioja žemė, 
tebus vienas įstatymas!", rašė 
Seneka 91 laiške Lucilijui. 
Dorovės svarbą -unku perver
tinti. 1946.1.17 c Nuernbergo 
procese vyriausias kaltintojas 
nuo Prancūzijos de Menton 
sakė, jog „...rytdienos tautų 
bendradarb iav imas negali 
egzis tuot i be t a rp tau t inės 

idealas lietuvių tautai ir visoms 
kitoms pasaulio tautoms. 

Tiktai numalšinus teisingu
mo, taikos ir laisvės alkį yra 
įmanoma likviduoti ir visokį 
kitokį dvasinės bei materialinės 
gerovės alkį. Juk ir Sokratas 
prieš ?400 m. sakė: „Aš skelbiu. 

ISTORIJĄ GALIMA 
PRIMIRŠTI, BET 

NEUŽMIRŠTI 
Gyvename sudėtingą Lietuvai 

laikotarpį. Kažin ar turėjome 
kada nors per visą žmonijos 

įtvirtinimas ir Lietuvos vals
tybinės veiklos vystymas. 

Daug kas mano, jog, pereinant 
į antrąją veiklos fazę, Sąjūdžiui 
būt ina pasivadinti kokios tai 
politinės partijos vardu. Kai kas 
s iū lo „Atgimimo" parti jos 
vardą. 

Tačiau ar svarbiausia vien 
t ikta i atgimti? Tikimės, jog at
gimimo procesas vyks sparčiai. 
Todėl pilnas atkūrimas viso to. 
kas buvo iki 1940 m. vidurio, 
taip pat anksčiau ar vėliau taps 
faktu. O kas toliau? Koks 
tolesnės veiklos pagrindas? 
Kokia kryptimi eiti? Kokio 
idealo siekti? 

Visos lietuvių veiklos, o tuo 
pačiu ir Lietuvos valstybės atei 
t ies veiklos pagrindų pagrindą 
labai aiškiai nusako visomis 
progomis iškilmingai giedamo 
Lietuvos himno žodžiai: 

„Tegul tavo vaikai eina vien 
taikais dorybės, 

Tegul dirba tavo naudai ir 
žmonių gėrybei!" 

Galima neabejoti, kad, einant 
tuo keliu, Lietuvos saulė tikrai 
pašal ins tamsumus ir mus 
nuolatos lydės „šviesa ir tiesa". 

Dorovė yra niekuo nepa
keičiamas ir todėl pats pagrindi
nis socialinio organizmo funk
cionavimo principas. Dorovė yra 
tas principas, kuriam nepaklus
t i neturi teisės nei vienas žmo
gus, nei viena tauta, nei vienas 
iš egzistuojančių mokslų. 

Dorovė, pilnai gyvenimo prak
tikoje realizuodama visus Kū-

„Naujai Lietuvai reikia ne 
vien drąsos, bet ir sveiko proto. 
Ne Sąjūdis Lietuvos ateitis — 
dora. Teisūs tie, kurie sako, kad 
Lietuva — tai sąžinė. ... Visos 
mūsų bėdos tame. kad dar ne 
sąžinė veda gyvenimą, bet 
gyvenimas ją", laikraštyje 
„Kauno aidas" 1989.VI.22) 
rašė Sąjūdžio aktyvistas K. Pū
kelis. „Tik moralinės vertybės 
tegalės išgelbėti Čekoslova
kiją", sakė tos šalies prezidentas 
Vaclav Havel Naujųjų Metų 
dieną čekoslovakams" („Drau
gas", 1990.1.11). 

Tačiau negalima užmiršti vie
nos labai svarbios ..smulkme
nos": dorovė yra ne galutinis 
tikslas, o vien pagrindine, nie
kuo nepakeičiama priemonė 
aukščiausio tikslo — paties 
aukščiausio žemiškojo idealo 
siekime. 

Kas jis? Kultūra. Kultūros 
apibrėžimų yra labai daug. 
Tačiau dauguma jų ignoruoja 
dorovės reikalavimus, ir todėl 
yra ne vien beverčiai, bet ir 
reiškią antikultūrą. Tam pavyz
džiu gali būti toks Nietzsche pa
reiškimas: „Privalome pri
pažinti žiauriai skambančią 
tiesą, kad vergija priklauso 
kultūros esmei". Tą nesąmonę, 
ka ip tiesą, vėliau kartojo 
Hėgelis, po jo marksistai bei 
visa eilė kitų antikultūrininkų. 

Yra ž inoma,-kad didysis 
humanistas A. Schweitzer giliai 
sielojosi dėl to. kad visur atsi
randa nesiremia į etiką moky-

, mai apie kultūrą. Žmonės demo-
rejo pnsakymus.stovi aukščiau r a l i z a v i m o d e k a d e d a ^ 
visko. O jeigu ji ir yra kam k i a i ž v e l g t i • a n t i h u m a n i š k a s 
nors pavaldi, tai t ik ta i visos i < J ė j a s K u R ū r a _ m gėrįo 

realizavimo ir blogio likvi-gamtos ir jos dėsnių Kūrėjui 

Be sąlyginio paklusnumo do
rovės reikalavimams, neįma
noma jokia pažanga pagal 
nepriklausomos Lietuvos filo
sofą Stasį Šalkauskį:„doros uni
versalumas nepalieka nei ma
žiausio gyvenime ar veikime 
kampelio, kur žmogus būtų lais
vas nuo doros reikalavimų". 

davimo procesas. Kultūra, su
prantant ją bendrąja prasme, tai 
dorovės kraunamas turtas. Tai 
gyven imas be kr iz ių , be 
kalėjimų, b* n e n o r m a l a u s 
gyvenimo saiygų pagimdytų 
ligų, be žiaurumo, be skurdo ir 
kančių. Todėl kultūra turi būt i 
niekad, niekur nepakeičiamas 

jog ne iš turtų dorybė yra, bet egzistavimo laikotarpį tokį 
faktą, kai valstybė, turinti 
gilias geopolitines, kultūrines, 
istorines tradicijas. XX amžiaus 
pabaigoje siektų valstybingumo 
atkūrimo parlamentiniu, taikiu 
būdu. Bet tai faktas. Ar jis pasi
tvirtins — parodys ateitis. 

Tauta yra laikoma žuvusia, 
kai ji pati savęs išsižada. Jokios 
kitos jėgos negali jos sužlugdyti. 
Priverstinai aneksuota Lietuva 
savo valstybingumo neprarado. 
Lie tuvių v ien ingumas yra 
tautoje. 

Po keturiasdešimtųjų metų 
įvykių, kada Sovietai, vietinių 
komunistų padedami. įvykdė 
aneksiją, daugelis išeivijoje 
gyvenančių tautiečių bandė at
sakyti į klausimą: „Ar Lietuva, 
kaip suvereni ir nepriklausoma 
valstybė,bus atstatyta?" Juri
diškai šis klausimas negali būti 
keliamas, nes lig šiol nėra jokios 
tarptautinės teisės akto, kuriuo 
Lietuvos suverenumas būtų 
panaikintas. Vadinamas „sava
noriškos" Lietuvos prisijun 
girnas prie Sovietų yra tik vien
pus i škas ak .a s . kuris tei-
siškumą įgytų tik kitoms vals
tybėms pripažinus. Tačiau tokio 
pripažinimo nė viena suvereni 
valstybė, išskyrus Švediją, lig 
šiol nėra padariusi. Nepripažino 
ir didžiosios valstybės, kaip 
JAV, Didžioji Britanija. Prancū 
zija, Kanada ir kt. 

Todėl ypačiai svarbu pri 
minti tiems, kurie yra užmiršę 
arba primiršę, ką šiuo Lietuvai 
rūpimu klausimu dar 1945 m. 
kovo 5 d. yra pasakęs buvęs 
JAV užsienio reikalų viceminis 
teris Joseph Grew spaudos at
stovams VVashingtone: „Baltijos 
valstybės — Estija, Latvija ir 
Lietuva — lig šiol tebėra JAV ofi
cialiai pripažįstamos kaip nepri
klausomos valstybės, nežiūrint 
į jų įjungimą į Sovietų Sąjungą. 
Šių trijų valstybių traktavime 
niekas nepasikeitė ir jų akredi 
tuoti atstovai čia tebėra tokiais 
pripažįstami" (The Stars and 
Stripes, Nancy Edition. March 
1945, Nr. 40). 

Tais pačiais metais JAV pre
zidentas Harry Truman. išdės
tydamas savo krašto užsienio 

iš dorybės tur ta i ir visos kitos 
gėrybės žmonėms — asmeninės 
ir bendrosios" (.Platonas „Sokra
to gynimasis teisme ir Kri-
tonas", K., 1935, p. 236). 

Ir kas yra doras — tas visai 
nesąmoningai prisideda prie 
kultūros kūrimo. Net to visai 
nesuprasdamas, nežinodamas, 
neįtardamas. 

Ir todėl Lietuvos himnas, 
kviečiąs „eiti vien takais do
rybės", iš tikrųjų liepia kurti 
kultūrą. Visuomenės veikėjas, 
poetas ir filosofas prelatas Ado
mas J a k š t a s - D a m b r a u s k a s 
„Lietuvos" dienraštyje 1920 m. 
rašė, jog Vasario 16-ji „Iš 
tikrųjų tėra t iktai kultūros 
kūrimo sąlyga". 

Taip pat ir Lietuvos Persi 
tvarkymo Sąjūdžio bendrojoje 
programoje y ra pasaky ta : 
„Kultūros pamatas yra tautos 
dorovė". Yra žinoma, kad kur
ti kultūrą tai vienu metu reali
zuoti visus didžiuosius žmonijos 
idealus. Kultūros kūrimo veiklą 
yra pagrindo prilyginti bičių 
avilio (kaip tobulai funkcio
nuojančio organizmo! veiklai, 
kur vienos bitės lipdo korius, 
kitos — neša medų, trečios mai
tina prieauglį, dar kitos eina 
sargybą ir t.t. 

Kūrėjo nustatytų dėsnių pa 
grindų fukcionuojanti gamta 
visus mus moko eiti „vien 
takais dorybės". Kas to nedaro, 
eina prieš Dievą ir gamtą, yra 
normalu, jei siekiamo tikslo 
veiklą atspindi pats jos pava
dinimas. Tiktai piktadariai 
vengia savo t ikrojo vardo. 
Kultūros kūrimo kelias tai gar
bės ir pasididžiavimo kelias, j 
laimingą ateitį vedąs kelias. Pa
galiau kultūringas ir kultūrą 
kuriąs žmogus yra vienodai 
tinkamas žemei ir dangui. 

Todėl ir Sąjūdžiui, ieškančiam 
sau naujo vardo, reikėtų pasiva
dinti ne Atgimimo partija, ne 
politine partija, o dorovine. 

Kalba yra didžiausia lietuviš
kumo žymė, tai turime sekti, 
kad mūsų vaikai gražiai, taisyk
lingai kalbėtų. 

Marija Pečkauskaitė 

politikos principus y ra pa
reiškęs: ..JAV tiki. kad su
verenumo ir savarankiško 
valdymo teisės bus grąžintos 
tautoms, iš kurių jos buvo jėga 
atimtos. JAV tiki. kad visoms 
tautoms, kurios yra pribrendu
sios savarankiškai valdytis, bus 
leista pasirinkti tokią valdžios 
formą, kokia joms pačioms 
tinka. Jokia svetima valstybė 
neturi teisės kištis į kitos šalies 
reikalus ir diktuoti jai valdy-
mosi forma. JAV nepripažins 
vyriausybių, kurios tautoms yra 
svetimų kraštų jėga primestos. 
JAV darys viską, kad pasauly
je vyrautų tikėjimo, minties ir 
žodžio laisvė". 

Taip kalbėjo žymus Amerikos 
politikas prezidentas Harry 
Truman. kuriam visiškai prita
rė Didžiosios Britanijos užsienio 
reikalų ministras Bevinas, iš 
savo pusės pareiškęs „didelių ir 
mažų tautų laisvo politino apsi
sprendimo teisę". 

Dar anksčiau, grįžtant į tuos 
karo laikus, 1943 m. lapkričio 
15 d. iš Maskvos konferencijos 
sugrįžęs tuometinis JAV užsie
nio reikalų ministeris Cordell 
Hull spaudos atstovams yra pa
reiškęs, kad Maskvos konfe
rencijos kryptis buvo pripažinti 
Pabaltijo ir Balkanų kraš tams 
teisę išsirinkti tokias valdžias, 
kokios joms patinka: „Kiek
viena suvereni tautta, maža ar 
didelė, y ra lygios t e i sės 
atžvilgiu ir niekas iš šalies 
neprivalo kištis į jų vidaus rei
kalus". 

To mums tikrai pakanka, kad 
nebūtų pagrindo abejoti tokiems 
pareiškimams. Dejure Lietuva 
kaip suvereni valstybė egzis
tuoja. Bet jokiu būdu negali eg
zistuoti kaip de facto Sovietų 
Sąjungoje, kuri pati visai ne
seniai pripažino, kad Hitlerio ir 
Stalino. Ribbentropo ir Molo
tovo suokalbis yra de facto. Ir 
tai buvo nubalsuota Sovietų 
Sąjungos liaudies deputa tų 
suvažiavime. 

Tad ar galima užmiršti is
toriją, kuri yra visos tautos tie
sos pagrindas? Laikas būtų 
priminti H Trumano ir kitų vals
tybių veikėjų pasakytus žodžius 
1945 metais, kada sprendėsi 
tautų likimas. Norėtųsi, kad 

(Nukelta į 4 psl.) 

ŽALIASIS VELNIAS 
J O N A S RŪTENIS 

Romanas 

79 
— Ir mes jau kelv«kalbėjom — įterpė Žiaugra — ir 

mums, kad ir lėliūniečiams, Leliūnai nieko ger neža
da. Kai pagalvoji, kad tiek išvargus demobii. aotis, 
bent mano nuomone, būtų nei protinga, nei - uigu. 
Vienas kitas, kurių tėvai čia, gal kaip nors ir t i pri
tapti, bet jokiu būdu ne mes visi, kurie nors : lėliū-
niečiai, kaime tebūdavom svečiai... 

— Mes pritariam — atsiliepė keli lėliūni* ai. 
— Aš lieku — tarė Beržas. Aš negaliu palik- savo 

tėvu nežiniai... 
— Ir aš... 
— Ir aš... 

- Taigi! Kas belieka? Keliauti ir įsijungta kitų 
miško brolių dalinius. 

Klausiausi ir graudinausi. Širdin įsisme;. min
tis, kad aš esu vienintelis kaltininkas, kur visus 
palieku nežiniai. J ie visi žinojo mano uždavinį et tas 
dar nieko nesako. Mes, o geriau sakant aš, ju' - visus 
buvau suorganizavęs ir prirakinęs, o dabar h< todai-
riškai paleidžiu išsiskirstyti... Argi toks spre- urnas, 
vykdant Kazimieraičio įsakymą, tikslus? 0 K - bus, 
kai sužinosiu, kad jie visi žuvo, o aš tik vienas *au... 
Kas bus tada? Tai vis klausimai, kurie reika gi at
sakymo. Patylėjęs tariau: 

— Dabar aš žinau jūsų nuotaikas ir nu> ones. 
Leiskite man pagalvoti ir nuspręsti ką turimt aryti. 
Rytoj vėl sueisime draugėn... Tai tik šiandie; Rytoj 
vėl kalbėsimės, gal sakau, kam nors ateis ger •• min-

Rytoj bus padarytas galut inis sprendimas. 

Sutinkat? Daug visko pergalvojau, daug prisvarsčiau ir žinai, va-
— Sutinkam! — atsakė visi. de, aš atvirai sakau — visi iš čia dinkite. Užlyginkite 
Vėl visą naktį nemiegojau. Ko aš neprigalvojau, ko visus urvus ir angas. Tegul čia amžiams lieka Leliūnų 

aš neprifantazavau, bet gero sprendimo neradau... Vi- paslaptis... Telieka trobelė ir ubagėlis Alksninis. Man 
šiems sugalvotiems keliams ir fantazijoms vis ko nors dedas, kad tik toks sprendimas geras. Ką tu j tai, vade? 
trūko. Vis nebuvau tikras, kad taip, kaip sugalvota. Ir jis žibančiomis akimis į mane žiūrėdamas laukė 
išeis. Visos prielaidos, atrodė, toli gražu buvo nepa atsakymo. 
tikimos ir netvirtos. O sprendimo verkiant reikėjo. _ Alksnini, tu teisus! — šūktelėjau, nes ir pats 

Pasilikti keliems Leliūnuose gal ir galima, bet tik buvau apie tai pagalvojęs, o dabar padrąsintas jau visai 
tada.jei grįš darbams išvežti. O jie ar grįš° Kas ga- neabejojau, kad tai pats teisingiausias sprendimas. 
rantavo? Ilgai nebuvusių kaime vyrų įsiliejimas į kai 
mo gyvenimą bus tuoj pat, kam reikia, pastebėtas. Vy
rų grįžimas, išvežtų darbams gali būti gera priedanga. 
Kitaip — nesaugu ir pavojinga... 

Norintiems išeiti j nežinią, nežinant kur, be vado
vybės, taip pat pavojinga. Žiaugra, puikus vyras, bet 
dažniausia tik įsakymams vykdyti, bet ne vadovauti. 

Galimas daiktas, gali kilti nesusipratimai ir berei-

— Be manęs - trylika vyrų' Tai ugnis! Puikiausi 
Žaliojo Velnio vyrai! Ar ne taip, vade! 

— Tikiuosi visi pritars? 
— Esu užtikrintas. Čia gyvenimo vis tiek nėra... 

Gal... vienas kitas atsisakys, bet aš nemanau. 
Taip padrąsintas atsigavau. Lyg koks sunkus 

akmuo nuslinko nuo krūtinės. Iki pat pavakarių 
vaikščiojau patenkintas ir pagal turimą žemėlapį 

kalingi tūpčiojimai, o tai dažnai nieko gero nežada. Tad ėmiau studijuoti pasitraukimo kelią. Jei Žolele pasiekė 
koks tas sprendimas? Likti čia ir stebėti kas dėsis kažin kad ir su nuostoliais savuosius, galimas daiktas, ir mes 
ar prasminga? Jei viskas eis ramiai, kaip numatyta, dar rasime jų pėdsakus Paskui ir man bus saugiau 
mūsų buvimas nebepateisinamas. Mes tada liekame pasitraukti, perdavus vadovybę, j Kauną. Mačiau, kad 
gyvi palaidoti. O antra, kiek taip gyvendami galėsime vyrai nekantriai stoviniavo būsto pasieniais laukdami 
ištverti? Tai taip pat labai rimtas klausimas. tos lemtingos valandos. Man taip pat jau buvo viskas 

Laužiau galvą ir nežinojau ką daryti, o daryti aišku. Nutariau gerai sutvarkius aprangą, ginklus, 
neatidėliojant reikia. Tai verčia aplinkybės ir Kazimie- apsirūpinus maistu iš čia pasitraukti už poros dienų. 
raičio įsakymas. Per tą laiką reikia užlyginti visas angas ir pašalinti 

Rytui išaušus visi vaikščiojom, kaip ne savi. Mūsų visus mūsų sugalvotus įrengimus Dviejų dienų 
susitikimas buvo numatytas pavakariais... pakaks. Turime palikti šiaurinę angą. o paskui išėję 

Diena slinko labai pamažu. Visų veiduose buvo ""J9 reikės užversti. Paliksime vienišą trobelę ir mūsų 

tis. 

susirūpinimas ir nežinia. Reikėjo saliamoniško spren 
dimo, kuris įdiegtų viltį gyventi. Pas mane atėjo 
Alksninis. 

— Vade, žinau apie ką galvoji, leisk ir man prie 
to prisidėti. 

— Puiku! Su malonumu. Alksnini. Sakyk! Kalbėk' 
— Aš, lygiai, kaip ir tu, vade, visą naktį nemiegu 

visų „dėdę" Alksnini Kažin ar besusitiksime. Gaila 
jį palikti, bet nieko nepadarysi. J is saugus. Niekas jo 
nelies. Net ir Jurgis Vepštas nežino, kad čia toks buvo. 
Mintimis dar perbėgau visus Leliūnų nutikimus ir kai 
prisiminiau Aivą suskaudo širdį...Raminausi... Gaila 
buvo gražios mergaitės, bet jau taip. matyt, likimo buvo 
l e m t a i Bus daugiau) 
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ŠALTAS, BET 
MARGAI BALTAS 
KALĖDŲ RYTAS 

ALFONSAS NAKAS 

Kad sostinė arti, jei ne nuo 
Richmondo. tai t i k r a i n u o 
Fredericksburgo akivaizdžiai 
ima rodyti dar ir du nemalonūs 
ženklai: greitkelis užtvinsta 
japonų gamybos automobiliais, 
o daugelio tų automobilių vai
ruotojai — n e n u o r a m o s 
lakstūnai. Kad čia automobiliai 
japoniški, ta i ypač skaudu, bu
vusiam ar esamam JAV auto
mobilių pramonės darbuotojui. 
O lakstymas iš linijos į liniją, iš 
vienos eismo juostos į kitą, 
trečią, ketvirtą (turiu galvoj žie
dinį Washingtono greitkelį, 
1-495, į kurį tuoj įsiliesime), 
nemalonus visiems savo linijų 
besilaikantiems vairuotojams. 
Tie lakstūnai tai abiejų lyčių 
žmonės, tarp gal 18 ir 40 metų 
amžiaus, nors yra ir vyresnių. 
Jie visi „tuteišai" iš Virginijos 
ir Marylando. Kas jie ir kur jie 
taip skuba? Kodėl jie nepakenčia 
gretimoj linijoj, kairėj ar de
šinėj, nė 20 pėdų plyšio? Apie tai 
paklausta, mano duktė tik pla
čiai nusišypsojo. Per 10 dienų 
gana ilgai šalia jos sėdėsiu, jai 
vairuojant. Sėdėsiu daugiausia 
užsimerkęs. . . Š t a i m a n ir 
atsakymas! 

Žiedinį g re i tke l į 1-495 
pasiekėm per patį vidudienį. Bet 
paskutines 30 mylių iki Ger-
mantovvno, MD važiavom va
landą ir ketvirtį. Todėl, kad šis 
greitkelis nuolat platinamas, 
taisomas, „moderninamas". Vis 
kurioj nors vietoj šiokiadieniais 
uždaromos beveik visos linijos, 
iš 6 ar 7 paliekant vieną ar dvi. 
Sako bus geriau ateities kartoms. 
Ha! Aš šį kelią naudoju apie tu-
"ziną metų. bet jo problemos nė 
kiek nemažėja. Čia juo skrieji, 
beveik ratais asfalto nesiek
damas , čia p u s v a l a n d į ar 
valandą stabčiodamas kasiesi 
sraigės tempu. Taip buvo ir 
dabar. Sustabdyti skelbimo, kad 
kita dvi mylias vyks kelio 
darbai, tas dvi mylias važiavom 
tris valandos ketvirčius. 

Per tuos beveik tris šimtus 
mylių nepasirodė nė pūkinis 
debesėlis. Žemai virš sostinės 
kabojo didelė žiemos saulė. Tarp 
plono, aptirpusio, pajuodusio 
savaitės sniego, kiemuose ir 
skersgatviuose kyšojo rusvai 
žalios žolės properšos. Mano 
viltis pajusti t rejus metus 
neregėtą šviežio sniego bal
tumą, išgyventi nors pusvalandį 
sniego pūgą. neišsipildė nei įva
žiuojant, nei vėliau dešimties 
dienų v ienšagės sos t inės 
apylinkėje metu. Tik vieną 
kartą ant Germantowno pabirs 
kelios snaigės, bet tai bus naktį, 
o atsikėlus tai jokio įspūdžio 
nebeteiks. 

Sėkmingai — nė plaukui nuo 
galvon nenukritus, per pusant-
rosdienosjuokais pasiekėm ke
lionės tikslą. Odometras rodė 
nuvažiavus 984 mylias. 

Germantovvnas — vienas iš 
keliolikos ar bala žino kiekos 
Washingtono priemiesčių. Tai 
nedidelis, tik keleto dešimčių 
tūkstančiu gyventojų miestelis. 
Bet kataliku bažnyčių visas 

ISTORIJĄ... 

'Atkelta iš 3 psl.i 
juos pirmiausia prisimintų da
bartinis JAV prezidentas (ieorg 
Bush. gal tada nebūtu tokios 
painiavos, kalbant, kad ..vals
tybe turi apsaugoti savo teri
toriją, tada ji bus pripažinta 
kaip valstybė". 

Istorija šito niekam neatleis. 
Aleksas L 'ngurai t is 

pustuzinis. Vidos pamėgtoji yra 
pavadinta Amerikos šventosios, 
Motinos Seaton, vardu. Tad į ją 
ir nuvažiuojam vienuoliktos va
landos Mišioms. Jos architek
tū ra labai prasta. Kažkokia 
didelė ilgų, stačių lentų pilkai 
nudažyta daržinė. Pras tas , 
neįdomus ir vidus, interjeras. 
Beveik kvadra t inės erdvės 
viduriu eina gal dešimties pėdų 
platumo takas , kurio vidury 
pasta tytas aukštokas stalas, 
apdengtas balta staldengte. Tai 
a l to r iaus improvizacija. Už 
keliolikos pėdų stovi mažesnis 
stalelis su mikrofonu skaity
tojams. Visa ši erdvė iš visų 
keturių pusių apstatyta kėdžių 
eilėmis. Prie didžiojo stalo — 
al tor iaus — jokios kėdelės. 
Mišių laikyti atėjės kunigas 
sėdasi vienoje iš dviejų pirmųjų 
šoninių eilių. Prie altoriaus jis 
a te ina tik priimti aukų, pakylė-
j i m u i . d a r v ienam k i t a m 
momentui. Pamokslą sako lėtai 
vaikščiodamas plačiuoju taku. 
pama inom atsigręždamas į 
visas keturias tikinčiųjų grupes 
su atidžiais žvilgsniais susi
durdamas. Kad niekas nė per 
pakylėjimą nebesiklaupia, — 
m a n nebe naujiena. Dar seno
viškoje Holy Name bažnyčioje, 
Birminghame, MI, (kokiose 
melsdavomės Lietuvoj ar Vokie
tijoj i. klaupkas panaikino apie 
1980 metus. Kalbant apie litur
giją, iškilmingas pašlakstymas 
,,atsivodėjus" ir ,,Asperge m e " 
giesmė yra užsilikę tik šv. 
Teresės bažnytėlėje Sunny 
Hills, ir tik per lietuviškas 
pamaldas. 

Bet grįžkime pas Mother 
Seaton... Nuvažiavome anksti, 
kad netektų stovėti. Atsisėdom 
ketvirtoje eilėj nuo minėto tako, 
mždaug vidury, tarp altoriaus ir 
skaitytojų stalo. Stebėjome spar
čiai besirenkančius žmones. 
Daugel is jauni. Kai kur i e 
išsipuošę. kaip ir pritinka Ka
lėdų rytą. \ mūsų eilę atėjo kar
t u dvi ar trys jaunos moterys. 
Dvi labai panašios, veikiausiai 
seserys. Viena glėby atsinešė 
maždaug metų mergytę. Graži, 
jaunutė, gal 22 metų ta motina. 
Juodaplaukė, didelėm tamsiom 
akimis, skaisčaveidė. Nuosta
biai graži ir dukrytė, tarum 
angel iukas iš religinio pa
veikslo. Atėjo ne t rukus po 
mūsų, atsisėdo (motina, su 
dukryte ant kelių* prie manės 
už dviejų kėdžių. 

Kunigui pradėjus pamokslą, 
mergytė emė nerimauti. Smar 
kiai nerėkavo, o tik pukšėjo, 
kartais cyptelėdavo. Tad motina 
priglaudė prie krūtinės ir ėmė 
maitinti. Matyt įgudusi, turbūt 
ne pirmą kartą taip bažnyčioje... 
Beveik nepastebimai. Bet visgi 
mažo nesusipratimo neišvengė. 
Vienu metu mergytė pasimuis 
tė. motinos megztinio kraštą 
laikiusi rankytė šoktelėjo aukš
tyn ir plačiai atskleidė visą 
motinišką grožybę. Atvirai 
kalbant per tas akimirkas mano 
akys sekiojo pamokslininką. 
Apie motiną po pamaldų papą 
šakojo abi mano meterys. Pati 
tikriausia liudininke buvo Vida. 
greta jaunosios motinos sėdė
jusi. 

O pamokslas buvo tikrai origi
nalus. Inteligentiško veido, 
aktoriškų mostų, gal penkių 
dešimčių metų kunigas j visas 
keturias puses pasidairęs, taip 
pradėjo. Matau. sako. daugelį 
veidų matytų vidurnakčio pa 
maldose, ir devintos valandos 
Mišiose. Trečią kartą to paties 
pamokslo nebt-kartosiu Pakai 
besiu apie babušką. Babuška. 
tai rusijos valstietė. Ji — žmona 

CLASSIFIED GUIDE 

Prie Kongreso rūmų demonstracijos Washingtone, D.C. Nuotr. Vvt. Maželio 

ir motina. Ji — maitintoja, reli
gijos gaivintoja, visokio gerumo 
ir gėrio šaltinis..." Ir nieko apie 
pačias Kalėdas. Visos 10 ar 12 
minučių apie babušltą. Visą 
laiką kirtį dėjo ne ant pirmo, o 
ant antro skiemens. Taip, kaip 
„svieto matą" amerikiečiai 
vadina moterų skareles. Kai po 
pamaldų tarpdury jis ir man 
ištiesė ranką, labai knietėjo 
pasakyti: „ B a b u š k a , Father, 
not b a b u š k a ! " , bet pabijojau 
sugadint i jam ka lėd inę 
nuotaiką... 

Kalėdų vakarą jau nebuvo 
labai šalta: nuo 15 iki 20 
Fahrenheito laipsnių. Padėtį 
blogino stiprokas vėjas. Bet 
vakarą mes jaukiai praleidome 
Viktoro namuose, Falls Church, 
VA. 

Gerai sutemus, apie pusę 
aš tuntos . išs i ruošėme į 
Wahingtono, DC centrą. Prie is-
Duoštos didžiosios eglės ir visų 
valstijų eglučių. Kadangi iš 
devynių šeimos narių trys jau 
kaip reikiant sirgo gripu, o 
viena liko slaugyti, tai penkiese 
sutilpome į vieną (japoniška' 
mašiną. Iš Falls Church iki Ar 
lingtono veda platus 50-tas 
kelias. Eismas Kalėdų vakarą 
— menkas. Iki Baltųjų rūmų — 
tik aštuonetas mylių. Nurie-
dėjom per ketvirtį valandos, 
neskubėdami, pasidairydami į 
šventinius šviesulius. Nebuvo 
vargo kur ir mašiną pasistatyti 
(pabandytum vidudienį, šokią 
dieną, kai Smithsonian atida
ryti!*. Kokioj miesto daly tas 
visas i l iuminuotų eglaičių 
miškas, tai nepasakysiu: tik ži
nau, kad parke, kad Baltųjų 
rūmų artumoj, nes jų šviesos 
mano nuotraukoj užfiksuotos. 

Pats parkas nebuvo labai stip
riai apšviestas. Gal visada taip. 
gal tik Kalėdų laikotarpy, kad 
eglaičių šviesos atrodytų ryškes
nės? Žmonės, d a u g i a u s i a 
turistai, eina link eglaičių, o 
apžiūrėję ir prisifotografavę 
grįžta prie mašinų. O prie eg
laičių nuolatos buvo t i r š ta 
minia. Tokia eglučių parodą jau 
esu VVashingtone matęs prieš 
keletą metų. Nei tada. nei 
dabar, ji man didelio įspūdžio 
nedarė. Be to, šį kartą ūpą 
sugadino jau pati apžiūros pra
džia. 

Kai iš automobilio išlipome, 
tai šen. tai ten. net keliose 
vietose, parke pamačiau rūks
tant dūmus, o apie rūkstančias 
malkų ar žarijų statines draikė
si lyg maišų, ar kokių rūbų gu
mulai. Pastebėjau, kad vienas 
kitas gumulas sujuda. Vakai 
paaiškino, jog parke nakvoja 
benamiai. Pro vieną tokią grupe 
praėjome keliu žingsnių atstu. 
Taip' Vieni apsidangstę ant 
klodemis. kiti sulindę į mieg 
maišius, tysojo ar vartaliojosi 

žmonės. 1 taką atgręžta vieno 
vyro galva buvo plika. Be jokios 
kepurės ir be plaukų. Tokią 
naktį' Tokioje vietoje! Šiltai 
apsimuturiavę, linksmai kle 

gantys turistai. I r į skudurus 
sulindę benamiai! Grįždamas 
nuo eglaičių, rankose spaudžiu 
foto aparatą . V a i k a i liepė 
nefotografuoti, jeigu nenoriu 
bėdos. Ypač nefotografuoti iš ar
ti, nes galiu prarast i kamerą ir 
būti gerai apkultas. Visgi vieną 
nuot rauką iš už keliolikos 
žingsnių padariau. Neryški ji, 
bet žinau, kas t r auk ta . 

Grįždami i š i l tus vaikų na
mus, ilgai diskutavom tų bena
mių padėti Ir d iskutavom 
keletą dienų Visokių, sako, ten 
esama. Nepataisomų narkoma

nų. Šiaip padugnių. Ir savos 
rūšies demonstrantų, su šiltu 
miegmaišiu ateinančių vienai 
nakčiai. Bet esama ir tikrų 
vargšų, neturinčių jokios pasto
gės. Diskutuojant man vis 
užverda kraujas. Kur tur
tingiausios valstybės globa? 
Kur jos garbė? Kodėl kai 15 
metų be sąmonės merdinčiam 
l igoniu i neleidžia išjungti 
vege t av imą pala ikančių 
maš inų , — fiziškai sveiki 
žmonės anktimis šąla DC par
kuose? Žiaurios žiemos naktį, 
Kalėdų naktį! 

SIENA NENUGRIAUTA -
JI TIK PERKELTA 

New Yorko valstijos sena
torius Alfonse D'Amato Lie
tuvos p r e z i d e n t o V y t a u t o 
Landsbergio buvo pakviestas 
aplankyti Lietuvą. Senatoriui 
buvo išduota Lietuvos viza Nr. 
3, pasirašyta pat ies prez. Vy
tauto Landsbergio. Balandžio 4 
dieną sen. Al. D'Amato į tą 
kelionę ir išvyko. Jo pasitikti į 
Varšuvą buvo nuvykęs Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris Al
girdas Saudargas. Balandžio 6 
d. senatoriui atvykus į Varšuvą, 
jie iš ten išvyko į Lietuvą. Atvy
kus prie Lietuvos sienos. Sovie
tų S-gos pasienio sargyba sen. 
Al. D" Amato ir jį lydėjusiems as
menims į Lietuvą įvažiuoti 
neleido. Lietuvos užsienio reika
lų ministeris Algirdas Saudar-
gs, įžengęs į Lietuvos teritoriją, 
atsisveikindamas ir dėkodamas 
senatoriui, ištiesė ranką saky
damas: ..mes atsisveikiname 
per mus skiriančią sieną, bet 
jūsų parama m u s labai dvasiš
kai sustiprina". 

Atgal grįždamas nuo Lietuvos 
sienos senatorius sakė: „Gor
bačiovas k a l b a apie vieną 
dalyką, o daro kitą. J i s kalba 
apie laisvę, bet ją paneigia, 
uždrausdamas įvažiuoti į laisvą 
kraštą Tai y ra klaida". 

Sen. Al. D'Amato grįžo į 
Amerika balandžio 7 d. Pan Am 
oro linijos konferencijų salėje jo 
laukė fotografai, TV ir laikraš
čių reporteriai bei apie šimtas 
su lietuviškomis ir amenkietiš-
komis vėliavomis ir įvairiais 
plakatais lietuvių. 

Senatoriui 3:20 vai. įėjus į 
sale. jis buvo sut iktas su aud
ringais plojimais skanduojant 
ačiū. ačiū. ačiū... 

Senatorių Al- D'Amato prista
tė Jonas Bobelis, o jį tautine 
juosta apjuosė Indrė Biskytė. 
Šeštadieninės Maironio mokyk
los mokytoja Rasa Razgaitienė 
senatorių sveikino mokyklos, 
vardu. Tos mokyklos mokiniai 
senatorių apdovanojo gėlėmis. 
Trumpa sveikinimo žodį tarė ir 
Lietuvos gen. kons. Anicetas 
Simutis N'.Y- Jaunimo sąjungos 
vardu sveikindamas ir dėko
damas luozas Kazlas sakė: 

mes džiaugiamės, kad sena-

REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312)586-5959 (708)425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per sią Įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba/orrte būti 
Rimo Stankau* Kiijentais Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai. 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose. 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai 
MLS kompiuteris 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine (Staiga 

ALEXANDER J . MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski. Chicago, IL 60629 
(312) 767-6655 

l letuviams žinomas ir patikimas vardas 

HELP W ANTED 

torius ne t ik kalbėjo, bet ir dar
bais įrodė savo paramą Lietuvos 
reikalui". 

Dabar sen. Al. D'Amato 
kalbėjo: „Reikia stebėtis tauta, 
kur i per 50 metų nenustojo Vil
ties būti laisva... Nieko nėra 
pasaulyje svarbesnio kaip lais
vė, o apie 4,000,000 lietuvių turi 
pilną ir neužginčijamą teisę j 
ją... Mes niekuomet neturėtume 
apleisti drąsių Lietuvos žmonių, 
kovojančių dėl savo tautos 
laisvės ir nepriklausomybės... 
Kodėl aš ten važiavau? Važia
vau, tikėdamas, kad niekuomet 
nebus padaryta klaida padėti 
žmonėms ir kraštui kelyje į jų 
nepriklausomybe ir demokra
tiją! Štai kodėl aš ten važia
vau!..." Senatorius patikino, jog 
d ė s visa pas tangas , kad 
nebūtų vedami jokie reikalai su 
Sovietų S-ga, kol Lietuvai nebus 
suteikta nepriklausomybė. 

Po oficialiosios dalies sena
torius dar nesiskubino važiuoti 
į namus, bet atsakinėjo į repor
terių klausimus ir kalbėjosi su 
kitais. Senatoriui išeinant ir 
rankų paspaudimu atsisveiki
nant arčiau stovėjusius, mes vėl 
garsiai skandavome Ačiū. ačiū. 
ačiū... 

Tos pačios dienos vakarinių 
žinių metu televizijos kanaluo

se sen. Al. D'Amato lietuvių} 
pasit ikimas buvo plačiai ro
domas, o sekmadieninėse laik
raščių laidose buvo aprašytas. 
Taigi senatorius asmeniškai įsi
tikino, kad Berlyno siena nėra 
nugriauta, o tik perkelta prie 
Lietuvos! 

p. p a l y s 

ATENTION: POSTAL JOBS! 
StartSl 1.41/hour! For application 
info call (1) 602-838-8885, Ext. 
M-7765, 6 am - 10 pm. 7 days 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Tunu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

10°/(>-^-200/o—30% pigiau mokėsit ui 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3 2 0 8 V J West 95th Street 

Tel. — GA 4-8654 

UTHUANIA M Y HERITAGE 
Edite by V ladas Vijeikis 

Knyga angių kalboje, pagrin
dinės žinios apie Lietuvą. 1300 
iliustracijų. 400 psl. Leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, 
gražiai išleista „Tėviškėlės" lei
dyklos Chicagoje. 1989 m. Spau
dos darbas ViVi Pnnting. Tai graži 
dovana įvairiomis progomis. Kaina 
su persiuntimu 22 75dol. Illinojaus 
gyventojai dar prideda 1.60 valsti
jos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

„DRAUGAS" 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

REAL ESTATE 

^ Mtš, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

775-2233 

BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai įkainuoja 

jūsų namus. 

Patarnauja nuosavybių pirkime bei 
pardavime. Kreiptis tel. (312) 
767-0600 arba (312) 778-3071. 

Adresas 6600 S. Putoki Rd. 
One Stop Raal Estate 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis.Realtor 

Nuosavybių pardavimas Income Tax 
5953 S. K«dzl« Ave. 

Tel. 436-7878 

FOR RENT 

Išnuomojamos patalpos biz
niui 71 & California apyl. Teirau
tis po 6 v.v. 
Tel. (312) 776-2929. 

Išnuomojamas 2 miag. butas pir
mame aukšte Brighton Parko apyl. 
Naujos grindys, nauji kilimai. $300 Į 
mėn. Nuomininkas (tenant) moka už 
šilumą ir elektrą. 

Skambinti: (312) 523-1261 

For rent 3 rms., garden apt.; 
heated, carpeted; stove & refrig. 
Marquette Park area. No pets, no 
children. 

Call 778-7119 

Išnuomojamas butas antrame 
aukšte Marquete Parko apyl.; 4 
kamb. 2 mieg. Su šiluma. 

Tel. 925-8609 

Išnuomojamas 1 mieg. butas, 
su šiluma, virykla ir šaldytuvu 
Netoli,,Seklyčios". Suaugusiems. 
Skambint tel. 776-4371. 

IEŠKO 

Jauna moteris kalbanti lietu
viškai ieško darbo prie vaikų arba 
kitokio. Taip pat gali duoti piešimo 
pamokas 

Tel.J708-448-9256 

Naujai atvykusi lietuvių šeima 
nori nebrangiai pirkti naudotą 
automobilį. 

Skambinti 312539-2459. 

Prisipažinti klaidą padarius ir 
prašyti kitų atleidimo tai nėra 
save pažeminti, priešingai. — 
ta i iškelia mus kitų ir savo 
pačių akyse. 

C Dossi 

Kol mes esame susirūpinę 
tiktai savimi, mus jaudina kitų 
žmonių klaidos Galvokime 
dažniau apie savo pačių pakly
dimus, ir mes būsime atlaidesni 
kitų nuodėmėms. 

Fenelonas 

STATYBA JAU PRASIDĖJO!!! 
Pasaulio lietuvių centre. Lemonte. greit bus įrengti 
..condominiums '. Liepos mėneSĮ savininkai galės pra
dėt čia kraustytis. 

Čia pirkėjai ras Malonią, lietuvišką aplinką 
Gražiai ir patogiai Įrengtą ..condominium" 

GERIAUSIĄ PIRKINĮ ČIKAGOS PIETVAKARIŲ RAJONUOSE 

Dar yra keletas neparduotų ..condominiums"'. Jeigu norite čia 
gyventi ir nusipirkti ..condominium" priešstatybine kaina, tai 
paskubėkit. 

KAINOS KILS 10«/o BIRŽELIO 1 , 1990. 

Dabar yra: 
1 miegamojo $55.000 
1 miegamojo su raštine $70.000 
1 miegamojo su didžiuliu sa'onu ir valgomuoju $80.000 
2 miegamųjų. 2 vonių $80.000 

Smulkesnei informacijai skambinkit Rūtai Sušinskienei 
(708) 301 0880 ar (708) 257-7114 

arba rašykit: 
Cantury 21 Prima Raal Estata 

14300 S. Bell Rd. 
LocUport. III. 60441 

' 



A.A. VLADAS GARBENIS DRAUGAS, antradienis, 1990 m. balandžio men. 24 d. 

Chicagos Daley Center plazoje demonstracijos už Lietuvą. 

DEMONSTRACIJOS UŽ 
LIETUVA CHICAGOJE 

Kovo 11d. Lietuvos respubli
ka su naujai išrinktu prezidentu 
Vytautu Landsbergiu paskelbė 
visam pasauliui, kad ji yra 
nepriklausoma valstybė. Lands
bergis, kartu su savo nauju 
parlamentu,atstatė 1918 metų 
parašytą nepriklausomybės 
aktą, paskelbė šį aktą kaip le
galų ir teisėtą nutarimą ir pa
reiškė, kad nuo tos dienos jokie 
kiti įstatymai Lietuvoje negalio
ja, išskyrus jų pačių išleistus. 
Šis sprendimas ir paskelbimas 
sukėlė didelę sensaciją ne tik vi
siems lietuviams, bet ir visam 
pasauliui — kaip toks mažas 
kraštas galėjo atsistoti ir 
reikalauti savo teisių prieš tokią 
milžinišką jėgą kaip Sovietų 
Sąjungą? 

Chicagos lietuviai labai džiau
gėsi šiuo įvykiu ir laukė, kad 
visa Amerika priimtų šį nu
tarimą ir pripažintų Lietuvą 
laisva. Deja, tos dienos 
nesulaukę, lietuviai pradėjo ra
ginti prez. Bush, kad jis 
pripažintu Lietuvos respubliką 
ir prez. Landsbergį. Prasidėjo 
masinis laiškų rašymas ir tele
gramų siuntimas bei telefoni
niai skambinimai ne tik sena
toriams, bet ir kongresmanams 
ir pačiam prezidentui. Atrodo, 
kad viskas taikoma akloms 
akims ir Amerikos valdžia ne
kreipia jokio dėmesio į mūsų 
mažą, laisvės siekiančią 
Lietuvą. 

Kovo 18 d. vyko labai įspū
dingos Mišios už Lietuvą, o kovo 
30 d. Chicagos lietuviai suruošė 
masines demonstracijas miesto 
centre. Demonstracijų tikslas 

buvo dvigubas — parodyti Lie
tuvai, kad mes su ten gyve-
načiais broliais ir seserim 
esame vieni, ir paspausti prez. 
Bush, kad j is pripažintų 
nepriklausomos Lietuvos res
publiką. 

Pačias demonstracijas or
ganizavo neseniai įsikūrusi 
Lithuanian Hotline iš Lemonto, 
bet prie jų pasisekimo prisidėjo 
visi Chicagos lietuviai. Buvo 
organizuojami autobusai iš įvai
rių vietovių, išdalinami infor
macijos lapeliai, daromi plaka
tai, kuriami šūkiai, sudainuotos 
dainos, renkami parašai ir visi 
dalyviai skandavo tuos pačius 
šūkius. Hotline paprašyti, Lie
tuvių Jaunimo sąjungos nariai 
atėjo į talką, parūpindami 
plakatus ir vėliavas. Kadangi 
daug plakatų ir vėliavų dar liko 
iš neseniai praėjusių Vasario 
16-tos dienos demonstracijų, tai 
jau buvo gera pradžia, bet tų 
kelių plakatų jokiu būdu ne
būtų užtekę -susirinkusiai 
didelei miniai. Buvo nutarta 
sušaukti plakatų darymo sesiją. 

Trečiadienio vakarą Seklyčios 
patalpose susirinko vos ne 50 
jaunų žmonių, kurie norėjo nors 
mažu būdu prisidėti prie šių 
demonstracijų pasisekimo. 
Rinkosi ir tokie žmonės, kurie 
jau niekur nebesirodo, bei vy
resnio amžiaus jaunimas. Visi 
kartu kūrė, piešė ir ant kelių 
atsiklaupę, dažė ir spalvavo 
įvairius plakatus. Atsirado 
talentingų ir išmintingų 
pasisakymų bei labai įdomių 
plakatų. Daugiausia dėmesio 
užsitarnavo pats prez. Bush, 

JAV VYSKUPŲ 
KONFERENCIJA IMASI 

REMTI LIETUVOS 
BAŽNYČIĄ 

Rytų Europoje katalikų 
Bažnyčia dešimtmečius buvusi 
už geležinės uždangos atsivėrė 
ryšiams su Vakarais. Katalikų 
Bažnyčia vakarų Europoje ir 
Amerikos kraštuose ieško būdų 
jai padėti, prisidėti prie 
neatidėliotinų darbų. 

Pagalba Lietuvos Bažnyčiai 
rūpinasi ir JAV Vyskupų kon
ferencija per imigrantų bei 
etninių grupių sielovados ko
misiją, kurios vadovai kun. A. 
Czarnecki ir P. Zendzian kovo 
16 d. tarėsi su vysk. P. Baltakiu 
Brooklyne. 

JAV Vyskupų konferencija 
(jau pradėjusi talkinti Vengrijos 
ir kitų šalių Vyskupų konferen
cijoms), norėtų ir Lietuvos 
vyskupų konferencijai padėti 
tapti tikrai veiksminga Bažny
tine jstaiga, centru. Kai sovie
tų valdomuose ar komunisti
niuose kraštuose dvasininkų bei 
tikinčiųjų veikla buvo labai su
varžyta, nebuvo įmanoma vys
kupų konferencijų sudėtį bei 
įstaigas taip išvystyti, kaip šie 
centrai veikia laisvose šalyse. 

Amerikiečiai aiškino, kad pa
tiems Lietuvos vyskupams 
reikia suprasti, koks gali būti 
vyskupų konferencijos vaidmuo 
Lietuvoje ir jos ryšiai su pana
šiom konferencijom kitose 
šalyse ir srityse. Komisija gali 
parūpinti žinias, medžiagas ir 
priemones, kad Lietuvos 
Vyskupų konferencija galėtų 
pilniau veikti. Šiam tikslui yra 
siunčiami specialistai, kurie 
kartu su vietos dvasininkais ga
lėtų šias įstaigas vystyti. 

Imi gracijos komisija siūlosi 
sutvarkyti atvykstančių stu
dentų, seminaristų, Bažnyčios 
bendradarbių ir kunigų doku
mentus, surasti stipendijų 
aukštesniam teologiniam ar 
pastoraciniam mokslui JAV 
seminarijose ir katalikiškuose 
universitetuose. Komisija turi 
patirties: jau yra pagelbėjusi 
kitų laisvėjančių kraštų 
Bažnyčioms ir turi bendrą 
vaizdą, ko tokios vyskupijos pa
geidauja, kas pasiseka ir kas 
neveiksminga. 

A.S. 

Nuotr. Rasos Miliauskaitės 

kuris buvo raginamas pasisaky
ti ne prieš brokolius, bet už 
Lietuvą. Buvo ir pasisakymų: 
.,President Bush — we need you 
now", Bush don't wimp out on 
Lithuania", „Lithuania wants 
to be free", ,,Push Bush for 
freedom", „How much more 
bloodshed do you want"? ir daug 
daug kitų. Didelis ačiū visiems 
tiems, kurie paaukojo savo laiką 
ir prisidėjo prie plakatų darymo 
— jie visi turėjo nepaprastai 
didelį pasisekimą ir demonstra
cijose iš tolo buvo puikiai 
matomi. 

Pačiose demonstracijose daly 
vavo arti 1000 žmonių — daly
vavo maži ir dideli, jauni ir seni. 
Visi tą dieną norėjo tik vieno — 
laisvos, nepriklausomos ir 
Amerikos pripažintos Lietuvos. 
Bet matyti ir daug Amerikos 
žurnalistų, kurie viską filmavo. 
su lietuvių atstovais kalbėjosi ir 
darė įvairias nuotraukas. Ir čia 
mums laimė nusišypsojo — daug 
kartų kvietėm, prašėm, malda 
vom, kad amerikietiška spauda 
aprašytų mūsų demonstracijas 
ar kitus įvykius, ir jie nepasiro
dė. O dabar, kai Lietuvoj vyksta 
tokie istoriniai įvykiai, žurnalis
tai patys ateina, apklausinėja 
rengėjus ir filmuoja. 

Demonstracijose taip pat daly
vavo mums labai prijaučiantis 
kongr. Durbin, kuris, apsilan
kęs Lietuvoje, stipriai kovoja už 
Lietuvos teises ir jos pripa
žinimą. Taip pat dalyvavo ir 
senatorius Simon, kuris iš pra
džių gal ir nebuvo labai šiltai 
priimtas, bet kai paaiškino savo 
poziciją ir kai žmonės suprato, 
kad jis vis dėlto irgi eina su 
mumis, jam labai plojo. Gražų ir 
daug vilčių teikiantį žodį taip 
pat pasakė Lietuvos konsulas 
Vaclovas Kleiza. Buvo duoti 
pranešimai iš vėliausių įvykių 
iš Lietuvos bei prez. Landsber
gio žodis, bet dėl labai prastos 
garso sistemos kalbėtojų žodžiai 
pasimetė vėjuje. 

Būrys jaunų mergaičių su Da
rium Polikaičiu pravedė lietu
viškas patriotines dainas, o 
Alida Vitaitė, su didele energi
ja ir užsidegimu, skandavo įvai
rius šūkius, kuriuos atkartojo 
panašiai užsidegę demonst
rantai. Įspūdingai atrodė būrys 
jaunimo, kurie, galbūt norėdami 
sušilti, pradėjo bėgti aplink visą 
Daley Plazą, aukštai iškėlę lie

tuviškas trispalves. Po kiek lai
ko, įsismaginę ir pamatę, kad 
visi įjuos žiūri ir stebi, šis būrys 
jaunimo augo ir, lydimi Stepo 
Puodžiūno, ne tik bėgo, bet ir 
šūkius skandavo: .,What do we 
want? — freedom. When do we 
want it? — Now!" 

Turėjo būti ir žvakių vigilija, 
bet nežinau,kas su tuo budėjimu 
įvyko. Žmonės, sušalę ir pa
vargę, rimtai sustojo kartu ir 
pabaigai sugiedojo Lietuvos 
himną ir „Lietuva brangi". Ne 
vienam — ne tik vyresnio 
amžiaus žmonėms, bet ir jau
nimui — nuriedėjo ašara skruos
tu. Visi skirstėsi, tikėdami, kad 
prez. Bush pozityviai reaguos į 
šias demonstracijas ir kuo 
greičiau pripažins Lietuvos 
respubliką. 

Rita Likanderytė 

1990 m. kovo 26 d. Chicagoje 
mirė buvęs Lietuvos kariuome
nės pirmo \usarų pulko leite
nantas Vladas Garbenis. Savo 
kolegų ramovėnų ir didelio 
būrio savo bičiulių palydėtas, 
kovo 29 d. buvo palaidotas lie
tuvių Sv. Kazimiero kapinėse 
šalia anksčiau mirusių jo 
žmonos Eleonoros ir dukters 
Audronės. 

V. Garbenis buvo žemaitis, 
gimęs 191: m. liepos 31 d., 
Ylakių valsčiuje, Mažeikių 
apskr. Dar jaunas būdamas 
neteko tėvų. 1930 m. baigęs 
Mažeikių gmnaziją, pasirinko 
karininko profesiją, Karo mo
kyklą baigė 1932 m. rugsėjo 16 
d. jaunesnio leitenanto laipsniu 
ir buvo paskirtas į husarų 
pulką. Ištarnavęs pulke dvejus 
metus, išlaikęs atitinkamus 
konkursinius egzaminus, buvo 
išsiųstas pasitobulinti į visoje 
Europoje išgarsėjusią kavalerijos 
mokyklą Saumur, Prancūzijoje, 
kurios baigimo diplomą parsi
vežė metams praėjus grįždamas 
j Lietuvą. Toliau tarnaudamas 
husarų pulke, sėkmingai daly
vavo raitųjų sporte tiek kariuo
menės dalių varžybose, tiek ir 
Lietuvos tautinėje olimpiadoje. 
Norėdamas dar geriau pasiruoš
ti karininko darbui, išlaikė la
bai sunkius ir kietus konkursi
nius egzaminus ir buvo priimtas 
klausytoju į Vytauto Didžiojo 
aukštąją karo mokyklą (karo 
akademiją), tos mokyklos IV 

A.a. Eleonora ir Vladas Garbeniai 

laidos sudėtyje. Atlikęs metus 
stažo įvairių ginklo rūšių 
dalyse, nebegalėjo tęsti prasi
dėjusios akademinės dalies — 
Lietuvos nepriklausomybę už
gniaužė sovietine okupacija. 

Tremtyje, Vokietijoje, gyve
no Bad Nauheim mieste, ten 
buvo labai sunkiai sužeistas 
auto avarijoje. Atvykęs į JAV, 
gyveno kaip ir kiti, vertėsi 
sunkiu darbu įmonėse. Pri
klausė LKVS „Ramovė", kurios 
Chicagos skyriaus vadovybėje 
turėjo įvairių pareigų. Savo 
aukomis gausiai rėmė Lietuvių 
fondą. 

Vladą Garbenį pasilikusieji jo 
bičiuliai prisimena kaip grynai 
lietuviškos dvasios pavyzdingą 
karininką, jautrų visiems lietu
viškiems reikalams bei rūpes
čiams, greitą ištiesti ranką 
pagalbos reikalingam artimui. 
Būdamas giliai tikintis, suži
nojęs, kad serga nepagydoma 
vėžio forma, nuotaikos nepra
rado, tik sakėsi išeinąs pas 
„savo mergaites" — taip vadino 
anksčiau mirusias savo žmoną 
ir dukterį. 

V. Statkus 

A.tA. 
VYTENIS RAIMUNDAS 

BIČKAUSKAS 
Gyveno Lake Zurich, IL. 
Mirė 1990 m. balandžio 22 d., sulaukės 66 m amžiaus 
Lietuvoje, Žaslių apskrityje. Prazariškių kaime. Ameriko-

je išgyveno 23 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Grace Larcher Biė 

kauskiene, sūnus Vytenis, dukterys Liucija. Liana, keturi 
anūkai: motina Adele Bičkauskiene ir broliai Aleksandras ir 
Romas Lietuvoje; sesuo Birutė Ciuriene Amerikoje. 

Velionis buvo sūnus a a. Benedikto. 
Priklausė Medžiotojų ir Meškeriotojų draugijai. 
Kūnas pašarvotas trečiadieni, balandžio 25 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Ahlgrim & Sons koplyčioje. 415 S. Buesching Rd.. Lake 
Zurich. IL 

Gedulingos mišios už velionį bus atnašaujamos balandžio 
26 d. 10 vai. ryto St. Francis de Sales parapijos bažnyčioje, 
Buesching Rd . Lake Zurich, IL 

Vietoje gėlių prašoma aukoti šalpai 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažjs 

tarnus prisiminti velionj savo maldose 

Nuliūdę žmona, sūnus, dukterys, motina, broliai, 
sesuo ir kiti giminės. 

Lietuvių direkt D Ahlgrim. Tel. 708 540-8871. 

A.tA. 
MARION NICKUS 

Gyveno Brighton Park apylinkėje. Chicagoje. 
Mirė 1990 m. balandžio 20 d., sulaukusi 78 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiuko dideliame nuliūdime duktė Patricia Feeney, 

seserys Nellie Gustys, Eleonore Slater, brolis Joseph 
Tranellis, krikšto duktė Elizabeth Dixon su vyru Riek; sep 
tyru anūkai, penki proanūkai; marti Connie Christ su vyru 
David 

Kūnas buvo pašarvotas pirmadienį, balandžio 23 d. nuo 
2 iki 9 v.v. Lack & Sons koplyčioje,, 2424 W. 69 St. 

Laidotuvės įvyks antradienį, balandžio 24 d. Po apeigų 
koplyčioje 1 vai. p.p. velionė bus nulydėta į Tautines lietuvių 
kapines. 

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

Nuliūdę duktė, seserys, brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Steponas C. Lack ir Sūnūs Tel. 
312717-1213. 

A.tA. 
PETER TAMOS 

Gyveno Downers Grove. IL. 
M:rė 1990 m. balandžio 20 d., sulaukės 74 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kauno apskrityje. Tamošių kaime. 

Amer.koje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Mėta, sūnūs: Ray-

morc marti Cindy, Norbert, marti Patricia, Robert, marti 
Gay,.- anūkai Peter ir Danny. Taip pat daug giminių 
Lietuvoje. 

Kūnas buvo pašarvotas sekmadienį, balandžio 22 d. 
Modeli Funeral Home koplyčioje, 7710 S. Cass, Darien. IL 
00659 

Laidotuvės įvyko balandžio 23 d Po apeigų koplyčioje. 
kurias atliko kun. Leon Hauser, velionis buvo nulydėtas į 
Clar- vdon Hills kapines. 

Nuliūdę žmona, sūnūs, marčios ir anūkai. 

Laidotuvių direkt. Frank A. Modelsky. Tel. 708-852-3595 

A.tA. 
BALIUI PAKŠTUI 

mirus, žmoną EMILIJĄ, dukteris EMILIJĄ su vyru 
ROMU, RŪTĄ su vyru KEVIN, sūnų BALI ir visus 
gin. les nuoširdžiai užjaučiame. 

Baltimorės mišrus choras .,Daina" 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

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

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th A v e.. Cicero 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 Sou th 50th Avenue 
Cicero , Illinois 

Te le fonas - (708) 652-1003 

Sally Donald M.. .Ir 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave.. Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel. (708) 652-5245 

l • 



DRAUGAS, antradienis, 1990 m. balandžio mėn. 24 d. 

x Marijonų koplyčioje prie 
,,Draugo" kiekvieną sekma
dienį 9 vai. ryto yra laikomos 
lietuviškai Mišios. Dalyviai yra 
pageidaujami. 

x Arvydas ir Nelė PaJtinai. 
balandžio 22 d.^sėkmingai atli
kę estradinių dainų koncertą 
Detroi te Dievo Apvaizdos 
kultūros centre, išvyko į St. 
Petersburgą, FL. Balandžio 29 
d. 3 vai. p.p. koncertuos Margu
čio rengiamame koncerte Chica-
gos J a u n i m o c e n t r e . Visi 
kviečiami atsilankyti. 

x S v a r b u s v isuot in is tėvų 
susirinkimas Kr. Donelaičio li
tuanistinių mokyklų. Vadovybė 
ir tėvų k o m i t e t a s kviečia 
mokinių tėvų atvykti į tėvų su
sirinkimą, šeštadieni, balan
džio 28 d., 9:30 vai. ryto M. 
McKay mokyklos auditorijoje. 
Raginame visus tėvus susi
rinkime gausiai dalyvauti. Bus 
svarbūs pranešimai, bus proga 
išreikšti savo nuomones ir 
page idavimus . Šia proga 
primename, kad galima kandi
datuoti į tėvų komitetą. 

x I r e n a Po l ika i t i enė yra 
pirmininkė Motinų komiteto, 
kuris talkina Lietuvių Moterų 
klubų federacijos Chicagos 
klubo valdybai ruošiant abi
tur ientų p r i s t a tymo pokylį 
balandžio 29 d. 

x Jėzu i tų koplyčioje kiek
vieną penktadienį 7 valandą 
vakaro kalbamas rožančius už 
Lietuvą. Gera proga einantiems 
į vakarones užsukti pasimelsti 
20 minučių už mūsų Tėvynę 
slegiančias problemas. 

x Danguolė Špakevič iū tė , 
Houston, Texas, pratęsė „Drau
go" prenumeratą, o jo stipri
nimui pridėjo visą šimtą dolerių 
auką. D. Špakevičiūtę skelbia
me garbės prenumeratore, o už 
realią paramą tariame nuošir
dų ir didelį ačiū. 

x Vincent Gegezunas , St. 
Louis, Mo., „Draugo" rėmėjas, 
atsiuntė 50 dol. už kalėdines 
korteles, kalendorių ir kitą 50 
dol. auką, kad „Draugas" 
sėkmingai apsigintų nuo visų 
užpuolėjų. Nuoširdus ačiū. 

x Visas b l o k a d a s peržen
gia dvas ia . Lietuvai reikia 
politinės, ekonominės, o dar la
biau dvasinės pagalbos. „Židi
nys" nuoširdžiai kviečia vi
suomenę į pamaldas — Mišias 
už Lietuvą, balandžio 27 d., 6:30 
v.v. Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 

(sk) 

x Lietuvių Mote rų Klubų 
Federac i jos Čikagos klubo 
valdyba. „Pavasar io Žiedų" 
Abiturientų Pristatymo pokylio 
rengėjos, prašo visus abiturien-
tus/tes rinktis į Sabre Room 
salę. ne vėl iau 4 v. p.p., š.m. 
balandžio m ė n . 29 d. 

(sk) 

x R a š y t o j a s V y t a u t a s 
A l a n t a s sunkiai serga ir yra 
paguldytas į ligoninę kritiškoj 
padė ty . Lankomas žmonos 
Irenos ir sūnų, tik tikintis, kad 
pagis ir dar galės darbuotis. 
Šiuo metu iš spaudos išeina jo 
paskutinė knyga apie tautinin
kų ideologiją ir pažiūras į tautą. 
Spausdinama Morkūno spaus
tuvėje. 

x Rūtos Putna i tės ir Da
r i aus Prasausko užsakai prieš 
sutuoktuves eina Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčioje 
Brighton Parke. 

x „The Michigan Catho-
l ic" , Detroito arkivyskupijos 
laikraštyje, plačiai aprašyta 
Nijolė Sadūnaitė, jos gyvenimo 
kelias nuo Lietuvos iki Sibiro ir 
atgal, jos kova su komunistiniu 
saugumu. Prie straipsnio įdėta 
nuotrauka su kard. Edm. Szoka. 

x Lietuvių Operos šieme
tinis „Meilės eliksyro" pasta
tymas tikrai skambės žavingai 
ir vaidyba bus įspūdinga. Solis
tų tarpe matysime ir girdėsime 
Lietuvos operos solistą Virgilijų 
Noreiką, pagarsėjusį Lietuvos 
operos solistą baritoną Arvydą 
Markauską. Taip pat visus ža
vės solisto Arnoldo Voketaičio 
puiki vaidyba ir dainavimas. 
Solistės Margarita Momkienė ir 
Audronė Gaižiūnienė žavės pub
liką ne tik savo puikiu daina
vimu, bet ir vaidybine išraiška. 
Nepraleiskime šios vienkar
t inės progos, būt inai daly
vaukime pat\ s, o taip pat pasi-
kvieskime ir svečių. 

x „Pavasar io ž iedų" poky
lyje bus pristatyti 24 lietuviai 
jaunuoliai, kurie šį pavasarį 
baigia gimnazijas ir rudenį pra
dės studijuoti įva i r iuose 
Amerikos universitetuose. 

x L i e t u v i ų O p e r a š i a i s 
metais stato Donizetti operą 
„Meilės eliksyras". Premjera — 
šeštadienį, balandžio 28 d., 7:30 
v.v. Antras spektaklis — ta ip 
pat šeštadienį, gegužės 5 d., 3:00 
vai. p.p.. Morton High School 
Auditorium, 2423 S. Austin 
Bivd.. Cicero. IL. Bi l ie ta i 

^gaunami Gifts In te rna t iona l , 
Vaznelių prekyboje, 2501 W. 
71st St., Chicago, IL 60629, 
tel. 312-471-1424. 

(sk) 

x „Ieškančiojo p ė d s a k a i " , 
kun. dr. K. Trimako nauja 
knyga bus aptarta kun. Ant. 
Saulaičio, SJ. doc. Vyt. Skuo
džio, žum. Vyt. Kasniūno ir kitų 
penktadienį, gegužės 4 d., 7:30 
v.v. Jaunimo centro kavinėje. 
Knygos sutiktuvių programai 
vadovaus M. Marcinkienė. Pa
skutinis kvietimas registruotis 
maldo? kelionei į Medjugorje, 
gegužės 21-28. Kun. K. Tri
mako , tel. 70R-562-8948. 

(sk) 

x P i r k s i m e v i e n o a r b a 
dviejų bu tų namą į vakarus 
nuo California Ave. link Mid-
way aerodromo. Skambinti : 
(312) 434-8235. 

(sk) 
x Ieškau pirkti Liet. Encik

lopediją, visus tomus. Te l . 
708-652-7722. 

(sk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar ' 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa 
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, jskaitant bilietus į kitus 
miestus - lėktuvais, trauki
niais ar autobusais — skambin
kite į Nevv Yorko kelionių agen
tūrą „VYTIS" 718-769-3300. 

'sk) 

x ŽAIBAS p r a n e š a : maisto 
produktai ir vaistai jau Vilniaus 
sandelyje! Per 10 darbo dienų 
jūsų nurodymu bus pristatyta. 
Nr. 6 mais tas : 5 sv. kumpis, 1 
sv. riešutų sviesto, 5 sv. ryžių, 
1 sv. slyvų, 1 sv. razinų, 4 gal. 
aliejaus, įvairių pusrytinių 
kruopų (cereal), 2 dėž. įvairių ar
batų. 2 sv. kavos - 100 dol. Nr. 
7 vaistai ir v i t amina i — $115 
dol. ŽAIBAS. 9525 S. 79 Ave„ 
Hickory Hills. IL 60457. Tel. 
708-430^8090. 

(sk) 

x SKILANDIS SPRANDI-
NĖ <palendvica>. rūkytos deš
ros j Lietuvą - $84.00. Trans 
pak. 2638 W. 69 St., Chicago. IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

<sk'> 

x G a r a n t u o t a s recept inių 
ir ne recep t in ių vaistų per
s iun t imas į Lietuvą. Trans-
pak. 2638 W 69 St.. Chicago. n . 
60629. tel. 312-436-7772. 

(sk> 

x A n n e Erns t (Širma) iš 
Wisconsino atsiuntė laikraščio 
iškarpą, kurioje Wisconsin 
„Post-Crescent" laikraštyje rašo 
Lietuvos dabartiniais reikalais. 
Nors ne visuomet palankiai pa
sakoma, bet svarbu, kad apie 
Lietuvą kalba amerikiečiams, 
kurie permažai žino aie Sovie
tų Sąjungą. 

x Antanas Šošė iš Chicagos. 
111., garbės prenumeratorius, 
rėmėjas, pratęsė prenumeratą, 
pridėjo 50 dol. auką su tokiu 
prierašu: „Visi esame pražuvę 
savo bėdose, bet ir jus vargai 
spaudžia, todėl pridedu auką". 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Dr. Vytas ir Indrė (Bau
žaitė) Šemogai , Chicago, 111 , 
atnaujino „Draugo" prenumera
tą su 50 dol. auka. Dr. V. ir I. 
Šemogus skelbiame garbės 
prenumeratoriais, o už rėmimą 
savos spaudos labai dėkojame. 

x Dr. A. Konce, San Francis-
co, Cal., „Draugo" garbės pre 
numera tor ius . nuoširdus jo 
rėmėjas daugelį metų, pratęsė 
prenumeratą su 50 dol. auka. 
Nuoširdus ačiū. 

x Dr. Albert M. Drukteinis, 
Bedford, NH, parėmė „Draugą" 
50 dol. auka ir pratęsė prenu
meratą vieneriems metams. Dr. 
A. M. Drukteinį skelbiame gar
bės prenumeratorium, o už 
palaikymą dienraščio, labai 
dėkojame. 

x Dr. J o s e p h J . Plikaitis, 
Fort Lauderdale, Fla., J. Ba
cevičius, Toronto, Kanada. 
„Draugo" garbės prenumerato
riai, rėmėjai, pratęsdami prenu
meratą, kiekvienas paaukojo po 
40 dol. dienraščio stiprinimui. 
Labai dėkojame. 

x J . J a c o b u s , Fair Lawn, 
N.J., Ona Rudaitis, Pompano 
Beach, Fla., Antanas Paužuolis, 
Chicago, M., R. Petronienė, So. 
Boston, Mass. , p ra tęsė 
prenumeratą su 15 dol. auka už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių. Labai dėkojame. 

x Inž. Stepas Lukauskas , 
Chicago, 111., A. Valaitis. St. Pe-
tersburg Beach. Fla., Elena 
Giedraitis, Michigan City, Ind., 
Joseph Agurkis, Omaha, Ne-
braska. Ant. Ragauskas, Cicero. 
111., G. Budraitis, Harbert , 
Mich., Klemensas Pivoriūnas, 
Riverdale, 111.. pratęsdami pre-

• numeratą, kiekvienas paauko
jo po 20 dol. dienraščio palai
kymui. Nuoširdus ačiū mūsų 
garbės prenumeratoriams, rė
mėjams. 

x „Žiburėl is" , Montessori 
m o k y k l ė l ė L e m o n t e bus 
atidaryta apžiūrėjimui sekma
dienį, balandžio 29 d. nuo 12-2 
v. p.p. Kviečiame visuomenę at
silankyti. Vyks vaikų regist 
raci ja s ekan t i ems mokslo 
metams. „Žiburėl is" . 511 E. 
127 St„ Lemont, IL. 

(sk) 
x P a r d u o d a m e Lietuvoje 

a u t o m o b i l i u s : Taur i ja — 
2,500 dol.. Lada 2106 - 3 . 3 0 0 
dol., Lada 2107 - 3,700 dol., 
Lada 2108 - 3,300 dol., Lada 
2109 - 3,700 dol., Maskvičius -
2141 - 3.700 dol. Volga 24-10 
— 6,500 dol. Taip pat keičiame 
p in igus a u k š t u san tyk iu . 
Skambint i : 70*839-5557, Tei
r a u t i s Arūno . 

(sk. 

Lietuviai po pasikalbėjimo Baltuosiuose rūmuose su valstybės sekretorium James Baker. Iš kairės: 
dr Jonas Genys, Kazys Oksas, A. Nelsienė, sekretorius J. Baker ir dr. Kazys Bobelis. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
xMŪSŲ ABITURIENTAI 

Lydia Monika Ju rcy t ė , Vir
ginijos Jurcienės ir Lino duktė. 
Baigia Maria High School. High 
Honor roll mokine National 
Honor Society narė. Illinois 
State Scholar. Aprašyta Who's 
Who Among American High 
School Students ir Outstanding 
High Schooi Students of Ameri
ca. Priklausė gimnazijos futbolo 
komandai. Ėjo vicepirmininkės 
pareigas , ,Rūtos" ra te ly je . 
Priklauso Kun. A. Lipniūno 
moksleivių ateitininkų kuopai. 
Yra gintare vairininke ir va
dovė Nerijos tunte. Šoka „Gran
dies" tautinių šokių grupėje. 
Yra baigusi Kristijono Do
nelaičio aukštesniąją mokyklą. 
Mėgiamiausi laisvalaikio užsi
ėmimai — čiuožimas, buria
vimas, slidinėjimas ir menas. 
Studijuos sporto med ic iną 
University of Illinois. Urbanoje. 

Lina Viržintaitė, Reginos ir 
Mariaus Vkžmh) duktė. Baigia 
Maria High School. Pr iklausė 
„Rūtos" rateliui, kur ji ėjo 
sekretorės pareigas. Pr iklausė 
mokyklos liturginiam chorui. 
Kiekvieneriais metais dalyvavo 
Quigley South g imnaz i jos 
muzikinių vaidinimų, pasta
tymuose, kur ji atliko pagrin
dines roles. Surežisavo dramą, 
kurioje ir pati vaidino. Mokėsi 
pianiną, šiuo metu ima balso la
vinimo pamoka< Yra Švč. M. 
Marijos Gimime li tuanistinės 

mokyklos dainavimo mokytoja. 
Yrra baigusi Kristi jono Do
nelaičio aukštesniąją mokyklą. 
Priklausė atei t ininkams ir jūrų 
skau tams . Šoka ,,Vyčių" šokių 
g rupė je . M ė g i a m i a u s i lais
valaikio užsiėmimai vaidinti, 
dainuoti , slidinėti, keliauti ir 
praleist i laiką gamtoje. Nori 
t ap t i biologijos mokytoja ir 
toliau tobulintis dramos srityje. 
Lankys Chicago State Universi
ty. 

A n d r e a Kle ina i ty tė , Ire
nos ir Alfredo Kleinaičių duktė. 
Baigia Lyons Township gimna
ziją. P r ik lauso „ K e r n a v ė s " 
skau tų tuntu i , šoka „Vyčių" 
t au t in ių šokių grupėje. Yra lie
tuvių evangelikų „Tėviškės" 
p a r a p i j o s j a u n i m o g rupės 
v i c e p i r m i n i n k ė . L a n k y s 
Universi ty of Illinois, Chicago-
je. 

DEVYNIASDEŠIMTOJI 
SUKAKTIS 

Gydytojas Jurgis Sadauskas 
laimingas, sulaukęs 90 metų 
amžiaus. Šis gražus jubiliejus 
sutampa ir su Lietuvos nepri
klausomybės atstatymu. 

Jurgis Sadauskas gimė ir au
go Viešintų parapijoje (Pane
vėžio apskritis). Dar būdamas 
jaunas daug padėjo tėvo ūkyje. 
Į mokslus pradėjo eiti nuo 22 
metų , l ankė parap i j inę 
mokyklą. Turėdamas didelius 
gabumus 1926 metais baigė Pa
nevėžio vyrų gimnaziją, o po 
šešių metų (1932 m.) baigė 
Žemės ūkio akademiją Dotnuvo
je. Bet Jurgi traukė medicina. 
Nedvejodamas įstojo į Kauno 
Vytauto Didžiojo universitetą, 
kur} baigė 1936 metais ir gavo 
teisę dirbti gydytoju. 

Šios dvi specialybės jam ne
trukdė gyvenime. Jurgis Sa
dauskas Gilvydžių km. (Pane
vėžio apskritis) įrengė pavyzdinį 
vienkiemį. Čia buvo auginami 
veisliniai gyvuliai ir pagerintos 
javų sėklos. Vertėsi gydytojo 
praktika. Dabar buvęs Jurgio 
vienkiemis yra kolūkio centras. 

8 metus Jurgis Sadauskas 
buvo Pandėlio Sveikatos punk
to vedėjas ir gydytojas Rokiškio 
apskrityje. Vienus metus dirbo 
mokytoju Salų Žem. Žemės ūkio 
mokykloje (Rokiškio apskritis). 
Vėliau penkeris metus buvo 
Vokietijoje, Oldenburge, lie
tuvių tremtinių stovyklos gydy
toju (1944-1949 mA 

Amerikoje nuo 1949-1976 m. 
t.y. 27 metus buvo ligoninių 
pilnateisis gydytojas. Taigi dar 
pridėjus Lietuvos ir Vokietijos 
darbą ir laiką išeitų, kad medi
cinai at iduoti 40 metel ių. 
Amerikoje Jurgis Sadauskas 
dirbo 21 metus. Dirbo Karo 

Veteranų ligoninėse, o seseris 
metus kitose privačiose ligoni
nėse. Nuo 1976 metų Jurgis 
išėjo į užtarnautą poilsį. 

Šiomis dienomis Jurgis šven
čia ne tik gražų jubiliejų — 
90-metų, bet ir Jurginį varda
dienį. Be to. jis nori prisiminti 
ir gražų gydytojo darbo 40-metį. 

J o n a s J o k u b k a 

x LIETUVA - VOKIETI
J A . Jums pageidaujant, pri
dėjome papildomą kelionę į Lie
tuvą, rugpjūčio 11 iki rugpjū
čio 22 d.: 10 naktų Lietuvoje, 3 
naktys Vokietijoje. Pilna kaina 
$2.345.00. G.T. INTERNA
T I O N A L INC. (708) 430-7272. 

(sk) 

x Ieškoma vedusių pora 
prižiūrėt i lietuvių visuomeni
nes veiklos pastatą New Yorke 
Alga ir butas Kreiptis raštu: 
DRAUGAS, 4545 W. 63 St., 
Chicago. IL 60629. Skelbimų 
Skyr ius , Nr. 250. 

(sk^ 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— J A V Lietuvių Bendruo
menei p r a š a n t į pagalbą kitas 
organizacijas, latvius ir estus, 
ruošiasi didelei demonstracijai 
M. Gorbačiovui atvykstant 
šeštadieni, birželio 2 d. Daly
vaus prie Kapitolio laiptų. Po to 
bus pamaldos Nekalto Prasi
dėjimo Marijos šventovėje. Visi 
kviečiami dalyvauti, išreikšti 
pabaltiečių reikalavimus ir pa
remti pabaltiečių pastangas. 
Daugiau informacijos bus 
vėliau, o dabar skambinti tele
fonais Audronei Pakštienei tel. 
703-430-0797, LB būstinei tel. 
703-524-0698 arba Vliko įstai
gai tel. 201-667-1980. Komitetas 
bus sudarytas iš Washingtono ir 
Baltimorės lietuvių. 

ARGENTINOJE 
— P e t r a s D a u g i s , gimęs 

1900 m. sausio 27 d. Kvietkelių 
vienkiemy, Rokiškio apskr., iki 
šiol darbuojas Sv. Kazimiero pa
rapijoje ir mokykloje prie sta
tybos ir pataisymų. Argentinoje 
gyvena nuo 1926 m. Buvo vedęs, 
turėjo dukterį, dabar turi dvi su
augusias anūkes. Jam buvo pa
darytas iškilmingas 90 metu 
sukakties minėjimas. Jis ir 
dabar sveikas ir darbštus. 

K A N A D O J E 

— Kalėdų šventė — Berne
lių Mišios iškilmingai buvo at
švęstos Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje Montrealyje. Mišias 
koncelebravo kun. J. Aranaus-
kas ir kun. J. Kubilius. Giedojo 
po giesmę solistai Gina 
Čapkauskienė ir Antanas Keb-
lys. Gina Čapkauskienė dar dvi 
giesmes giedojo kartu su choru. 
Chorui dirigavo ir vargonais 
grojo muz. Aleksandras Stan
kevičius. Skaitė Albinas Blauz-
džiūnas ir dr. Jonas Mališka. Po 
pamaldų visi suėjo į salę, kur 
pasivaišino ir pasikalbėjo. 

— Montreal io Rūtos klubas 
susirinkimą turės sausio 31 d. 
Kas trečiadienį rodo vaizdajuos
tes iš Lietuvos įvykių. 

— A. a Agota Pažėrienė, 82 
metų amžiaus, mirė praėjusių 
metų gruodžio 19 d. Mont
realyje. Iš Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios buvo palydėta 
palaidoti į Cote des Neigęs 
kapines. Nuliūdime liko duktė 
su šeima ir giminės Lietuvoje. 

— Niaga ros LB apyl inkės 
susirinkimas ir protesto de
monstracijos vyko kovo 25 d., 
sekmadienį,po pamaldų, kurias 
atlaikė kun. Kęstutis Butkus. 
Demonstracijos iškėlė gėdingą 
sovietų agresiją, paskelbus Lie-

' tuvai nepriklausomybę. Kalbėjo 
kun. K. Butkus, A. Šetikas ir S. 
Šetkus. 

— A.a. Adelė Liepinaitienė, 
83 metų amžiaus, mirė kovo 24 
d. Montrealyje ir palaidota 
Notre Dame des Neigęs kapinė
se. Liko nuliūdime sūnus su 
šeima ir giminės. 

— Hami l tono pensininkai 
kovo 1 d. turėjo savo susi
rinkimą. Pirm. K. Mikšys grei
tai pravedė susirinkimą ir 
supažindino su iš Lietuvos at
vykusiu dr. Juozu Prušinsku. 

— A. a J o n a s Skardžius, 60 
metų amžiaus, mirė Montre
alyje kovo 21 d. Gedulingos šv. 
Mišios buvo Aušros Vartų 
bažnyčioje. Liko nuliūdime 
žmona, sūnus, duktė, tėvai ir 
kiti giminės. 

— A. a. Magdalena Kazene-
vičiūtė-Robil lard, 72 metų 
amžiaus, mirė kovo 22 d. Mont
realyje. Pamaldos buvo Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Nuliū
dime liko artimieji. 

Vasario 16 t-w d- • gracijose reikalaujama gražinti pavogta laisve 
Nuotr Rimo Zailsko 

Advokatas fonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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