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Nixonas Maskvoje 
Patarė Kremliui tuoj pat grąžinti 

nepriklausomybę Pabaltijui 
Maskva. (UPI) — Buvęs prezi

dentas R. Nixonas ragino praė
jusį penktadienį Maskvą sutikti 
su Pabaltijo tautų nepriklauso
mybe, sakydamas, jog šis kon
fliktas „nuodija" Amerikos-So-
vietų santykius ir kad smurtas 
Lietuvoje privertė nukelti vir
šūnių konferenciją, turėjusią 
įvykti vasario mėnesį. 

Nixonas, kuris yra dviejų sa
vaičių vizitui Sovietų Sąjungo
je, kalbėdamas Sovietų ekono
mistams ir užsienio politikos 
ekspertams, pasakė, jog Ameri
ka teisėtai reiškia susirūpinimą 
sovietų vidaus klausimais. Kal
bėdamas Pasaulio Ekonomijos 
ir tarptautinių ryšių institute, 
kuris Nixoną pakvietė jo septin
tajam vizitui į Maskvą, pagyrė 
Michailą Gorbačiovą už reformų 
pradžią, bet jis pasakė, kad jis 
buvo sulaikytas, nepasisekus 
nukirsti marksistinės doktrinos 
giją. „Sovietų ekonominė poli
t ika yra liūdnas nepasiseki
mas", kalbėjo Nixonas, „prezi
dentas Gorbačiovas drąsiai pa
tarė vykdyti reformas, bet jo vy
riausybės politika vengė pripa
žinti pagrindines tiesas: nėra 
pusiaukelio tarp įsakytos ekono
mijos ir laisvos ekonomijos ir 
negali būti pasisekusios priva
čios įmonės be privačios nuosa
vybės". 

Žodis sovietų elitui 
Nixonas primine žymiesiems 

Sovietų elito atstovams, atvyku
siems išklausyti jo kalbos, savo 
susitikimą su Nikita Chruščio
vu, kai jis. būdamas viceprezi
dentu. 1959 m. lankėsi Maskvo
je, ir šis Sovietų vadas jam 
pasakė, jog sovietai pralenks 
Ameriką ekonominiai per 5 me
tus. „Praėjus 30 metų, buvo įro
dyta be jokio klausimo, jog, ka
da laisva ekonomija varžosi su 
įsakyta ekonomija, negali būti 
jokio palyginimo bei pasiseki
mo", sakė Nixonas. Jis buvo pir
masis JAV prezidentas, vizi
tavęs Maskvą ir pradėjęs „nau
jąja detante" 1972 m. 

Minėto instituto ekonomistas 
ir žymus Amerikos reikalų žino
vas Lev Lubimov dabar Mask
voje pasakė: „Aš visados ma
niau, jog labiausiai talentingas 
ir daugiausiai profesiniai pasi
ruošęs Amerikos prezidentas 
20-ąjame amžiuje buvo Nixonas. 
Dar daugiau — Nixonas pradė
jo sovietų-amerikiečių ryšius 
savo sprendimu". Pietų Korėjos 
ambasadorius Maskvoje Ro-
Myung Gong, kuris dalyvavo jo 
kalboje kartu su kitais Vakarų 
diplomatais, pasakė, jog „Ni-
xonas yra laikomas vienu di
džiausių valstybininkų mūsų 
pasaulio dalyje" ir pastebėjo, 
kad Nixonas „sulaužė ledus su 
Kinija". 

P a t a r i m a s Sovie tams 
Nixonas įspėjo, jog Sovietų lai

kysena gali vėl atšaldyti Mask
vos ryšius su kitais kraštais, pa
sakydamas, kad to pagrindas 
yra Kremliaus atsisakymas at
statyti laisvę Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai, kurias aneksavo 1940 
metais. „Bendra taisyklė yra, 
jog ši vidaus problema yra jūsų 
problema, ne mūsų", pasakė 
prez. Nixonas. ..Bet kai vidaus 
problema liečia užsienio politi
ką, tai jau yra kiekvieno reika 
las... Šis klausimas yra nuodai 
mūsų ryšiams... Turėtų padėti 
Sovietų Sąjungos interesams 
namuose ir užsienyje, jei jie 
greitai pradėtų respektuoti 

Pabaltijo žmonių valią, kuri 
buvo nepaprastai aiškiai pa
reikšta, kai jie balsavo už 
nepr ik lausomybę savo 
plebiscite prieš šešias savaites". 

Dėl ko atidėjo konferenciją 
Šeštadienį Nixonas vyko, Lie

tuvos prez. Landsbergio pa
kviestas, į Vilnių, rašo toliau ši 
agentūra. Nixonas vėliau pasa
kė reporteriams, jog prez. Bu-
shas atidėjo viršūnių konferen
ciją dėl to, kad Kremlius panau
dojo jėgą Pabaltijo valstybėse, 
kai buvo nužudytas 21 žmogus. 
„Mes visi atsimename, kas at
sitiko su SALT (branduolinių 
ginklų sutartis) derybomis... to 
priežastis buvo Sovietų invazi
ja į Afganistaną". Nixonas dar 
pasakė: „Ir aš turiu pasakyti, 
jog ankstyvoji viršūnių konfe
rencija, kuri buvo suplanuota 
tarp prez. Busho ir prez. Gor
bačiovo, buvo atšaukta dėl to. 
kas įvyko Lietuvoje'*. Bet prez. 
Bushas, būdamas ant briaunos 
tarp Pabaltijo nepriklausomy
bės palaikymo ir nesikišimo į 
Sovietų vidaus reikalus, sakė. 
jog Maskvos viršūnių konferen
cija nukelta dėl karo Persų 
įlankoje ir dėl to, kad strategi
nių ginklų apsiribojimo sutartis 
neparuošta. Nixonas sake, jog 
jam Sovietų oficialūs asmenys 
užtikrinę, kad bus einama refor
mų kehu ir Kad Gorbačiovas 
pats kontroliuoja vyriausybę, 
nežiūrint spaudimo iš konserva
torių pusės ir liberalų pasitrau
kimo iš vyriausybės tarpo, kaip 
kad padarė Ševardnadzė. 

Pas i t a r imai su vyriausybės 
nar ia is 

Penktadienį Nixonas buvo dar 
susitikęs ir su naujuoju Sovietų 
Užsienio reikalų ministeriu 
Aleksandru Bessmertnyku. Jis 
taip pat kalbėjosi su Sovietų vi
ceprezidentu Gennady Janajevu 
ir su Eugenijum Primakovu, 
Saugumo tarybos nar iu ir 
Gorbačiovo patarėju. Nixonas 
tada sakėsi nežinąs, ar jis 
susitiks su prez. Gorbačiovu, bet 
jis priminė, jog su juo buvo 
susitikęs 1986 m. Maskvoje. 
„Mano interesas šios kelionės 
metu yra susitikti su opozicijos 
žmonėmis, su respublikų žmo
nėmis ir su vyriausybės žmonė
mis, kurių aš nebuvau sutikęs 
anksčiau". 

Be kelionės į Lietuvą. Nixo-
nas sakėsi važiuosiąs į Ukrainą 
ir galbūt į Gruziją. 

Labai panašų reportažą apie 
Nixono vizitą Maskvoje perdavė 
ir Associated Press (AP) ir 
Reuterio žinių agentūros. 
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JAV dovanojo 
800 milijonų skolą 

Pasirašytas su Lenkija 
bendradarbiavimo aktas 

Buvęs JAV prezidentas R icha rd M. Nixon, antras iš kairės, kartu su savo įpėdiniais 
respublikonais prezidentais — Ronald Reagan. -; reje, George Bush, viduryje, ir Gerald R. 
Ford, dešinėje, kai buvo atidaryta Nixono biblioteka Yorba Linda, Californijoje. 

Senatoriai Bob Dole ir Paul* Simon 
pradėjo veiklą už Pabaltijo laisvę 

VVashingtonas. 1991 kovo 20. 
— Amerikos Senato mažumos 
vadas sen. Bob Dole ir sen. Paul 
Simon pasiūlė naują įstatymą 
palaikyti demokratiją ir pačių 
žmonių apsisprendimą Pabaltijo 
valstybėse ir Sovietų Sąjungos 
respublikose. 

Jie parašė visiems senato
riams bendrą laišką, primin
dami drąsius Pabaltijo valsty
bių žygius atgauti savo nepri
klausomybei ir augantį sąjūdį 
kitose respublikose pačioms 
apspręsti savo likimą. Jie rašo. 
jog žinoma visiems, kad Sovietų 
vyriausybė priešinasi tiems de
m o k r a t i n i a m s są jūdžiams, 
įskaitant ir jėgos panaudojimą 
bei grasinimus, ypač Pabaltijo 
ir Sovietų respublikose — Armė
nijoje, Gruzijoje, Ukrainoje ir 
Moldavijoje. Atėjo laikas Ame
rikai paskelbti vieningą pa
galbą jiems ir teikti savo diplo
matinę ir kitokią paramą tiems, 
kurie siekia demokratijos Sovie
tų Sąjungoje ir Pabaltijo kraš
tuose. Taip pat laikas pasiųsti 
aiškų pranešimą Sovietų centri
nei vyriausybei, kad jėgos nau
dojimas arba ja grasinimas su
naikinti taikingus apsisprendi
mo sąjūdžius ir demokratiją tu
rės neišvengiamai rimtas pasek
mes Amerikos-Sovietų ryšiams. 

Šie abu vadovaujantieji sena
toriai sako, jog po kelių dienų 
įteiks įstatymą, kad būtų pa
reikšta aiški Amerikos politika 
minimu klausimu. Tai padaryta 
po pasitarimų su daugeliu įvai
rių grupių atstovais, kurios nuo
latos palaikė žmonių apsispren
dimą ir demokratiją Pabaltijo 
valstybėse ir Sovietų respubli
kose. Toks pat įs tatymas yra 
Atstovų rūmuose, kurį paruošė 
kongresmenai David Bonior ir 
Jerry Lewis. 

J e i ka i kur ie senatoriai 
norėtų tuo klausimu gauti dau
giau informacijų, ta į ;;e prašomi 
kreiptis į tuos pačius - Dole ir 
Simon — arba, kad jų asistentai 
kreiptųsi į jų padėjėjus. 

Sen. Bob Dole yra Senato res
publikonų mažumos vadas, o 
sen. Paul Simon yra demokra
tas Senato Užsienio reikalų ko
misijos narys. 

Šią žinią perdavė Lietuvių In
formacijos Centras Xew Yorke. 

Prašymas pasaulio 
valstybėms 

J ū r m a l a , Latvija. 1991 kovo 
22. — Pabaltijo valstybių tary
ba kreipėsi į visas Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo 
valstybes ir į kitų pasaulio 
kraštų vyriausybes, prašydama 
suteikti pilnas nario teises Esti
jai , Latvijai ir Lietuvai. Čia 
susirinkę Pabaltijo Valstybių 
vadai nori, kad būtų padaryti 
pasiūlymai išspręsti esamoms 
problemoms, atstatant nepri
klausomą valstybingumą tuose 
kraštuose. Įvykę referendumai 
vasario 9 d. ir kovo 3 d. išreiš
kė aiškią Pabaltijo žmonių valią 
ir suteikė tarptautinį charakte
rį Pabaltijo klausimui. Tokia 
konferencija padėtų pradėti de
rybas su Sovietų Sąjunga. Tad 
Europos Saugumo r Bendradar 
biavimo konferenc.jos valstybės 
prašomos sukviesti savo narių 
ir kitų pasaulio valstybių kon
ferenciją atrimiau šioje ateityje 
ir dalyvauti joje. Kreipimosi raš
tą pasirašė Anatohjs Gorbunovs. 
Latvijos AT pirrraninkas. Vy
tau tas Landsbergis, Lietuvos 
AT pirmininkas ir Arnold Ruu-
tel, Estijos AT pirmininkas. 

S<>n. Bob Dole Sen. Pnnl Si 

— Vilniuje sausio 20 d. Vil
niaus gyventojai dar matė Len
kijos televizijos programą. Pra
nešėja pasakė, jog 11 vai. vak. 
bus parodyti lenkų žurnalistės 
per sieną slapta pervežti unika
lūs filmai apie jvykius Lietu
voje. Ta pranešėja pastebėjo, 
kad tokios medžiagos nėra ro 
džiusi nė viena televizijos stotis. 
Tačiau minėtuou laiku pro
gramos iš Lenkijos nebebuvo. 

— Kaunas , pert męs Vilniaus 
pareigas, tą nak-. skubiai, maž 
daug 2 vai. 2«̂  minučių ryto, 
pranešė, kas atsitiko sostinėje. 
Žurnalistai - M i e s t a s Patą 
sius, Raimondas Yla, Vidas Ma
čiulis pirmieji pranešinėjo apie 
įvykius, o vėliau prie jų prisijun
gė Raimondas Šeštakauskas. 
Vytautas Andnjaitis, Petras 

LIETUVOJE 
— Vi ln iaus radijo prane

šimu, kai buvęs JAV prez. R. 
Nixonas atvyko į Lietuvą, jis 
tuoj nuvyko į Parlamento rū
mus, kur susitiko su Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu. 
Vėliau jis pageidavo aplankyti 
televizijos pastatą ir Antakalny
je palaidotus žuvusius už Lietu
vos laisvę. 

— Vilniuje veikia mokykla 
tiems mokiniams, kurie yra gi
mę už Lietuvos ribų. Šiuo metu 
joje jau mokosi 70 vaikų. 

— Lietuvoje šiandien sausio 
26 d., pakeliamos kainos, kai 
kuriems daiykams net trigubai. 

— Pašto ženklai, kurie Lie
tuvoje jau senokai pasirodė, jau 
plačiau naudojami, o Amerikos 
lietuviai paskutiniu metu jau 
gavo ir laiškų tik su Lietuvos 
pašto ženklais, kaip praneša 
Chicagos. Clevelando ir New 
Yorko lietuviai. 

— „Penktasis ra tas" , Lenin
grado televizijos programa, rodė 
Lietuvos ir kitų šalių reporterių 
filmuotus įvykius Vilniuje, ku
riuos komentavo televizijos žur
nalistai — Birutė Mizutavičienė 
ir Ričardas Sartatavičius. Ten 
kalbėjo ir Leningrado Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas tei
sininkas Anatolijus Sobčakas, 
griežtai kritikavęs prez. Gorba
čiovą. Gynybos ir Vidaus reika
lų ministrus. Šią programa visų 
nustebimui, pamatė ir Vilniaus 
žmonės. Daugiau Leningrado 
programų per Vilniaus televizi
jos stotį, kurią tvarko užgrobę 
Maskvos patikėtiniai, neberodė. 

— Prof. Liucija Baškaus
kai tė paruošė anglų kalba pra
nešimus spie Sovietų smurtą 
Vilniuje tragedijos naktį, kurie 
buvo perduoti iš Kauno daliai 
Lietuvos žmonių ir užsieniui. Iš 
čia buvo susisiekta su Latvija, 
Estija ir Suomija ir per satelitą 
su visu pasauliu. Kaip Kauno 
žurna l i s t a i sako. pa sau l i s 
išgirdo ir netrukus atsiliepė. 

— Lietuvos kino režisieriai 
kreipėsi su viešu pranešimu, jog 
Aleksandro Nevzorovo reporta
žas iš Vilniaus yra melas. ..Jus 
apgaudinėja, norėdami nustaty
ti prieš Lietuvą ir lietuvius ir 
kartu išteisinti žudikus ir tuos. 
kurie už jų slepiasi", pasirašė 
bendrą raštą 23 Lietuvos reži
sieriai. Gorbačiovo propagandi
nė mašina pasinaudojo Nevrozo-
vo filmu ir rodė du kartus, kad 
pakeistų žmonių nuomonę į Lie
tuvos tragediją. 

— Skaudvilėje, savivaldybės 
nutarimu, įsteigta nuovada. 
Tikimasi, kad šios permainos 
n«Hė« maginti nu«ikal«rtamnma 

VVashingtonas. — JAV prez. 
G. Bushas, priėmęs Lenkijos 
prez. L. VValesą Baltuosiuose rū
muose, pranešė, jog sumažina 
lenkų skolą 800 milijonų dole
rių arba 70% ir ragina Ameri
kos pramonininkus investuoti 
savo kapitalą Lenkijoje ir tuo 
padėti nugalėti atsikuriant eko
nominius sunkumus. Lenkija 
buvo skolinga Amerikai 3.8 bi
lijonus dolerių. 

„Mes norime, kad jūsų ekono
minis persitvarkymas pasisek
tų, kad jūsų naujoji demokrati
ja klestėtų", kalbėjo Bushas bu
vusiam laivų statyklos elektri
kui ir Solidarumo sąjūdžio va
dui, kuris prieš tris mėnesius ta
po Lenkijos prezidentu, demo
kratiškai žmonių išrinktu. 

Prez. VValesa, žvelgdamas į 
Baltųjų rūmų pusę lauke, kur 
jis buvo priimtas su karine pom
pa ir orkestro muzika ir nuste
bęs prezidento Busho praneši
mu apie skolos sumažinimą, tik 
tiek bepasakė: „Telaimina jus 
Dievas, pone prezidente. Dieve, 
laimink Ameriką!" 

Nauja e r a 
Administracijos pareigūnai 

sako. jog šis skolos sumažinimas 
yra ne tik skatinimas prekybi
ninkams pradėti plataus masto 
prekybą, bet ir priminimas So
vietų griežtosios linijos komu
nistams, kad Washingtonas 
tvirtai stovės už Rytų Europos 
išsilaisvinusias vyriausybes. 
Bushas ir Walesa pasirašė 
bendrą pareiškimą, kuriame 
sako, kad „prasideda nauja 
bendradarbiavimo ir partne
rystės era". Valstybės departa
mento vyresnysis atstovas pasa
kė, jog ši deklaracija reiškia, 
kad VVashingtonas pasižada 
rūpint is Lenkijos tau t in iu 
saugumu, kaip kad ir jos 

ekonomija. Šiuo metu Lenkijos 
skola iš 3.8 bilijonų dolerių 
sumažėjo iki 1.14 bilijonų. 
Praėjusią savaitę Paryžiuje 
buvo didžiųjų valstybių sutar ta 
mažinti skolą Lenkijai tik 50%, 
bet šis Amerikos mostas rodo. 
kad ir ki tos valstybės pasektų 
jos pavyzdžiu ir tas skolas 
sumažintų daugiau negu 50%. 
Demokratinė Lenkijos vyriau
sybė iš komunistinės sistemos 
paveldėjo iš viso 33 bilijonų 
skolą užsienio valstybėms. 

VValesa gailisi 
Vėliau Valstybės departamen

to sekretorius James Baker III 
jam suruošė priešpiečius, kurių 
metu prez. Walesa pareiškė len
kų dėkingumą Amerikai ir išsi
reiškė: „Mes gėdijamės tiesda
mi savo ranką pagalbai ir kad 
negalime už tai niekuo atsily
ginti". Lenkija yra daugiausiai 
iš visų kraštų atsikračiusi ko
munizmo ir padariusi, kad 
pradėtų veikti laisva verslo eko
nomija. J a i pasisekė sumažinti 
infliacijos procentą ir jos valiu
ta sustiprėjo, nes keičiama į 
kitų valstybių pinigus be dvejo
nių, nors jos bedarbių skaičius 
didėja. \ žurnalisto klausimą, 
kodėl amerikiečiai turi padėti 
Lenkijai. Walesa atsakė, jog po 
40 metų komunizmo sistemos 
yra didelės galimybės Lenkijo
je prekybai, nes šiandieninis in
vestavimas tikrai duos pelną 
rytoj. 

Prez. Bushas padėkojo, kad 
Lenkija, kiek galėjo, padėjo ir 
Persų įlankos kare savo gydyto
jais ir laive įrengta ligonine. 

Atleido 3 žurnalistus 
Maskva. — Čia Maskvos 

žinių tarnybos šaltiniai pranešė, 
jog buvo atleisti t rys televizijos 
žinių žurnalistai iš darbo už tai. 
kad jie nenorėjo aklai klausyti 
įsakymų iš Naujųjų Kremliaus 
cenzorių. Jie buvo pakeisti to
kiais, kurie sutinka su valsty
bės cenzūra. Gorbačiovo paskir
tas vadovas Leonidas Kravčen-
ko pavertė televiziją vyriau
sybės įrankiu. Tie trys jauni 
televizijos žurnalistai — Tatja
na Mitkova. Dmitri Kisilevas ir 
Juris Rostovas pranešinėdavo 
tokias žinias, kurios nesutik
davo su oficialia žinių programa 
..Vremia'". Ka i . .Vremia" 
perdavė sausio mėnesį sovietų 
įvykdytą smurtą Vilniuje pagal 
Gorbačiovo ir kariškių versiją, 
tai tie žurnalistai TSN Maskvos 
žiniose perdavė Vilniaus smur
to žinias be cenzūros. 

— Maskvoje parodžiusi žur
nalistė Lietuvos televizijos re
porterių nufilmuotus tragiškųjų 
įvykių Vilniuje vaizdus, buvo 
atleista iš tarnybos. TSN laidos 
vedėja Tatjana Mitkova Kruvi
nojo sekmadienio išvakarėse pa
sakė žurnalistei Eglei Bučely-
tei, kad Pabaltijo tema stipriai 
cenzūruojama. Ji perdavė tiek 
žinių, kiek tik galėjo. 

— Lie tuvos tragiškuosius 
sausio 13-osios įvykius parodė ir 
Kaliningrado televiziios stotis. 

Husseinas melavo 
VVashingtonas . April C. 

Glaspie, Amerikos ambasadorė 
Irake, kuri susitiko su Irako 
prezidentu Husseinu aštuonias 
dienas prieš invaziją į Kuvvaitą. 
nutraukė aštuonių mėnesių tylą 
trečiadienį ir liudijo JAV Kon
grese. J i pasakė aiškiai įspėjusi 
Irako prezidentą, kad Amerika 
gins savo gyvybinius interesus, 
jei Kuvvaitas bus užimamas. 
Husseinas jai pasakęs, kad 
Irako reikalai nebus spren
džiami invazijos būdu ar smur
tu ir prašęs tai perduoti prez. 
Bushui. Irako vyriausybė tačiau 
paskelbė, jog ji pasakiusi Hus-
seinui. kad JAV neturi nuomo
nės arabų-arabų ginče, kai 
ginčijimasi su Kuwaitu dėl 
sienų. Po šio pokalbio ji išvykusi 
j seniai suplanuotas atsotogas 
Londone. Sena to užs ien io 
reikalų komitetas buvo paten
kintas jos pranešimu, kuris 
buvo labai įdomus ir ilgas. 
Ambasadorė Glaspie laisvai 
kalba arabiškai ir prancūziškai. 
Po 8 dienų po to, kai Husseinas 
sakė nepulsiąs Kuwaito. pradėjo 
invaziją. 

KALENDORIUS 
Kovo 26 d.: Arbutas, Emanu

elis. Gila. Liudegaras. Teklė, 
Vvdmantė. 

Kovo 27 d.: Aleksandras. 
Rūta, Alkmenas, Gėlė, Nikode
mas. Lidija. 

O R A S CHICAGOJE 

Saulė teka 5:46. leidžiasi 6:06. 
Temperatūra dieną 73 1.. nak

tį 53 1. 
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1 KELIAS Į SVEIKATA 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS l SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave.. Chicago, 111. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

GAUSIAI VANDENĮ GERTI 
- INKSTŲ AKMENLIGĘ 

ŠALINTI 
Klausimas. Mano 38 metų 

brolis serga inkstų akmenlige. 
Jau du kartusjo inkstų akmenis 
operavo. Gydytojas nėra tikras, 
kad nereikės ir trečios opera
cijos, nes jis negeria daug 
vandens, kaip jo gydytojas jam 
įsako daryti. Gal vandens ne
švarumai juos sukelia — vis 
augina tuos akmenis jo inks
tuose? Malonėkit plačiau tuo 
reikalu pasisakyti. 

Atsakymas. Kaip taisyklė, 
inkstų akmenlige sunegaluoja 
visi. kurie, turėdami prigimtą 
polinkį inkstų akmenims, nege
ria daug vandens ar naudingų 
skysčių. Tai vandens palaižy-
tojai, kai jų būnu1 išdžiūsta. Net 
ir susirgę akmen'ige jie taip 
vandens vengia, todėl ir nepasi-
taiso net po kelių operacijų. Jie 
tokie neklauso paprasto 
patarimo: tiek gausiai vandens 
gerti, kad šlapimo per dieną 
pasidarytų du litrai — dvi kvor
tos. Jei ir Tamstos brolis prie 
tokių neklaužadų priklauso, 
jokios operacijos j am nepadės, 
nes inkstai pamažu menkės ir 
jis be laiko akis užmerks. 

Bet jis yra mūsų brolis — jj 
reikia visomis jėgomis gelbėti. 
Todėl įsidėmėk kas seka ir 
maldauk kad jis visu šimtu pro
centų išpildytų šiuos mediciniš
kus reikalavimus inkstų ak
menligės atveju. 

Ne tiek čia svarbu vengti 
Tamstos minimo vandens ne
švarumo, kiek jo gausiai gerti. 
Tai geriausias vaistas prieš 
inkstų akmenligę. Gali gerti lie
taus, ar sniego vandenį, į jo lit
rą (kvortą) įdėjęs glicerino du 
valgomus šaukštus. Bet turi 
gerti net ir gryną, kokį turi 
namuose vandenį be jokių 
atsikalbinėjimų. Negerti gau
siai vandens yra inkstų akmen
ligės prišaukimas, o ją turint — 
tos ligos palaikymas. 

Žmonės, kurių inkstai yra 
linkę akmenis auginti, turi ger
ti tiek daug vandens, kad kaip 
minėta, prišlapintum dvi kvor
tas per dieną šlapimo. Taip. ir 
nė iš vietos kitaip. Išgeriamo 
vandens kiekis įvairuos, kol du 
litrus prisunksi, priklausomai 
nuo oro temperatūros, nuo li
gonio p r aka i t av imo , nuo 
kalbėjimo — garavimas padidėja 
kalbant, nuo valgio. 

Jei Sibire toks sirgs, jis galės 
gerti gryną vandenį, sniego išsi-
tirpinęs. Čia būdamas negerk 
distiliuoto vandens, o naudok 
sriubas, vaisius, daržoves, jų 
sultis, pieną. Tik ne alų, ne 
degtinę, ne pepsus, ne kavą ir 
ne tikrą arbatą. Gertina žolių, 
liepžiedžių, uogų arbata. 

Šimtaprocentiniai atlikus šį 
pirmą darbą, — gausų vandens 
gėrimą — reikės atlikti dar ir 
antrą, kiek sudėtingesnį darbą: 
reikės keisti šlapimo reakciją. Ji 
gali būti rūgšti ar šarminė. Jei 
rūgšti, tai gerdamas dvi kvortas 
citrininių sunkų per dieną 
(apelsinų, graifrūtų), padarysi 
šlapimą šarminį (tos sunkos 

burnoje rūgščios, jos kūne pri
jungia šarminę dalį ir šlapimas 
darosi šariminisl O jei šlapimas 
šarminis (lengva tai patirti — 
gydytojas nurodys kaip su 
lakmuso popieriumi tai atlikti), 
reikės jį rūgštinti su vitaminu 
C, kas 8 valandas paimant 
vieną 300 mg. tabletę. 

Reikia žinoti, kokios rūšies 
akmenys auga inkstuose. Tai 
trečias darbas ryšium su inks
tų akmenl ige , kurį reikia 
atlikti. Koks akmuo yra su
sekama, išoperuotus akmenis 
ištiriant laboratorijoje. Inkstų 
akmenų rūšį galima susekti ir 
tiriant šlapimo nuosėdas — iš 
ten esamų druskų kristalų. 

Šlapimo reakciją reikės pritai
kyti pagal inkstuose esamų 
akmenų rūš į . Mat, vieni 
akmenys susiformuoja rūgš-
čiame šlapime ir tirpsta šarmi
niame. O kiti — atvirkščiai. 
Gydytojas kiekvienam ligoniui 
nuodugniai apie tai paaiškina. 
Pacientui lieka tik vykdyti 
gydytojo nurodymus. Tada 
akmenligė bus lengviau sutvar
koma. Reikės tokiems dar ir 
maistą pritaikyti pagal akmenų 
rūšį. Tai bus atliktas ketvirtas 
toje ligoje būtinai atliktinas dar
bas. 

Bet čia ir prieiname priežas
tį, kodėl vienas pacientas gerai 
tvarkosi su inkstų akmenlige, o 
kitas vargsta su ja net visą savo 
sutrumpintą amžių. Visas rei
kalas eina apie protingo pa
ciento išmintingumą: pajėgumą 
tvarkingai elgtis tiek sveikam 
esant, tiek, kad ir akmenlige 
susirgus. 

NERŪKOMAS TABAKAS 
SUKELIA VĖŽĮ 

Klaus imas . Kai rūkymo žala 
dabar jau gerai žinoma, neiš
mintingieji metasi į kitokią 
savižudybę per tabaką: jie ją 
kramto bei žižiavoja, tikėdamie
si esą saugūs, nerūkydami ciga
rečių. Ar tai tiesa? 

A t s a k y m a s . Netiesa, ir štai 
dėl ko. Per 3-4 mėnesius kram
tan t — žižiavojant tabaką, 
p a k e n k i a m a burna i net 
septyneriopai. 

1. Dantys paruduoja, nusi
braižo ir susinešioja. 2. Kaulai 
ir dantys nyksta. 3. Atšoka dan
tenos (dantų smegenys) nuo 
dantų. 4. Atsiranda blogas 
kvapas iš burnos. 5. Vargina 
nuolatinis seilėtekis ir tenka 
nuolat spjaudytis. 6. Atsiranda 
vėžio pradininkės — baltos 
dėmės burnos gleivinėje. 7. Bur
noje išsivysto vėžys. Daugiau 
negu 879c tokių tabako 
vartotojų gauna burnos vėžį dėl 
tiesioginio tabako veikimo. Ap
skaičiuojama, jog kasmet tokių 
naujų susirgimų esama 25,000. 
Tabaką kramčiusiųjų 9.000 
miršta kasmet. 

Dar to negana. Kramtomo — 
žižiavojamo tabako nikotinas 
lengvai susigeria į kraują per 
burnos gleivinę ir už pusvalan

džio ketveriopai paveikia sme
genis: 1. Kraujospūdis pakyla 
5-10 punktų mm Hg. 2. Pulsas 
padažnėja 10-20 dūžių per minu
tę. 3. Kraujagyslės susiaurėja — 
kūno dalių mityba nukenčia. 3. 
Šie pakitimai verčia širdį daug 
sunkiau dirbti ir tuomi didina 
pavojų širdies atakos, paraly
žiaus ir inkstais susirgimo. 

Nerūkomo tabako ryšys su 
vėžiu turėtų būti kiekvieno 
mūsiškio nepamirštamas. Visi 
protingi, bet ne i šmin t ing i 
asmenys turi atsiminti, kad 
nerūkomas tabakas (kramto-
mas-žižiavojimas) t u r i dešimte
riopai daugiau vėžio prišaukėjų 
(cancer producing substances), 
negu jų randama cigaretėje, ir 
šimtą kartų daugiau tų prišau
kėjų, negu šio krašto mitybą ir 
vaistus tvarkanti įstaiga (Food 
and Drug Administration) lei
džia maiste ir kitose viešam 
naudojimui skirtose medžiagose 
jų būti. 

Ilgai tabaką kramtantieji — 
žižiavojantieji turi tikėtis su
silaukti burnoje vėžio 50 kar tų 
dažniau už tabako neliečian-
čiuosius. Gausėja įrodymai, kad 
nerūkomą tabaką vartojantieji 
didina pavojų susilaukti vėžio 
rėklėje, s templėje , nos ies 
ruimuose, kasoje, inkstuose ir 
šlapimo pūslėje. 

Kaip į p r a n t a m a į t a b a k o 
var toj imą? 

Būdingas nerūkomo tabako 
vartotojas gauna savo kraujuje 
tiek pat nikotino, kiek pokelį ci
garečių per dieną surūkantysis. 
Kadangi kūnai prie to pripran
ta, daugelis tabako kramtytojų 

PASKAITA APIE LIETUVĄ 
KAZYS BARONAS 

Mu»ų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Po Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo vasario 17 d. 
mano gyvenamam Viernheimo 
mieste (krikščionie demokratų 
partijos susirinkime paskaitą 
skaitė VL B-nės ncepirm. V. 
Bartusevičius bei vakare buvo 
atnašautos šv. Mišios Šv. Apaš
talo bažnyčioje) vietos Volks-
hochschule (vakariniai pasito
bulinimo kursai) kvietimu kovo 
11d . paskaitą skaitė rusų kal
bos dėstytojas Wolf Dieter Stotz. 
Su prelegentu teko kiek ilgiau 
pasikalbėti, kadangi dienraščio 
pranešime jis buvo suminėtas 
kaip Pabaltijo kraštų žinovas, 
palaikantis ypatingus ryšius 
su Vilniumi. 

Pasirodo, kad vokietis yra stu
dijavęs rusų kalbą, ją tobulinęs 
Maskvos u-te. Dabar ją dėsto 
Rhein-Pfalz krašto gimnazijų 
rusų kalbos mokytojams, eida
mas kartu tarpininko pareigas 
t a rp Vokietijos ir Lietuvos mo
kyklų bei mokiniu pasikeitimo 
programų. Ne tik Sov. Sąjungą 
bet ir Lietuvą, ypač Vilnių jis 
labai gerai pažįsta, skirda
mas mūsų sostinę prie gražiau
sių miestų. (Tą taip pat patvir
t ino vienas klausytojas, pralei
dęs Vilniuje nelaisvės dienas.) 

Paskaitininkas žemėlapių pa
galba pirmiausia klausytojus 
nukėlė į Pabaltijo valstybių 
praeit}, pabrėždamas skirtingai 
nuėjusią Lietuvos istoriją nuo 
Latvijos ir Estijos, parodydamas 
Lietuvą nuo Baltijos iki Juodųjų 

pagaliau ima rūkyti cigaretes, jūrų- Ji buvo Rytų Europos galy-

Įpratusieji į bet kokios formos 
nikotino vartojimą prilygsta 
įpratėliams j neapsiėjimą be 
alkoholio, heroino ar kokaino. 

KRŪTIES S P E N E L I O 
KRAUJAVIMAS -

VĖŽIŠKAS 
PASIREIŠKIMAS 

Klausimas. Kurią čia dieną 
aš pastebėjau mažą lašelį kraujo 
iš mano kairės krūties spenelio. 
Kaip t ik dar neseniai liovėsi 
mano regulos. Gal tas turi ryšio 
su tuo kraujavimu? 

Atsakymas. Mesk visokius 
šalikėlius, o griebk žaltį už 
galvos: bėgte bėk pas gydytoją. 
Niekada normaliai nepasirodo 
kraujas iš spenelio. Priešingai, 
kraujas ar išskyros iš spenelio 
yra vienas iš septynių krūtyje 
prasidėjusio vėžio ženklų. Gydy
tojų patarta, pasidarysi mamo-
gramą ir Tamstai bus patarta, 
kas toliau daryti. Dabar nespau-
dinėk krūties iš švariai ją 
užlaikyk. 

GERA ŽMONA RODO 
VYRUI KELIA 

Klausimas. Mano vyras tik 
ką grįžo iš gydytojo, kuris rado 
jo dvylikapirštėje žarnoje žaizdą. 
Abudu mudu nusiminėm. Aš 
noriu būti jam gera žmona ir 
slaugė. Koks būtų svarbiausias 
mano darbas, jam patarnau
jant? 

Atsakymas . Visoks geras 
patarimas neišmintingajam yra 
tiek naudingas, kiek bėrimas 
žirnių į sieną ar šaukimas Ara
bijos dykumoje. Prileiskim, kad 
jis yra ne tik protingas, bet ir 
išmintingumo p a k a n k a m a i 
turi. Tada Tamstos pagalba bus 
jam kaip dangaus prisilenki-
mas. Elkis šitaip. 

Nuteik jį daryti tris svarbiau
sius dalykus: 1. J is turi liautis 

Tabako kramtymas-žižiavojimas tamsina dantis, žudo kaulus bei dantis ir atpalaiduoja dantenas 
nuo dantų. 2 Sukelia bloga burnos kvapą. 3 Išvysto burnos gleivinėje baltas dėmes — vėžio pra 
dininkes ir pati veži, o del seilių gausos — dažna spjaudvmasi 

bė. Kita linkme nuėjo Latvijos 
ir Estijos gyvenimas, kadangi 
šios valstybės iki 1918 m. ne
pažinojo laisvo gyvenimo, būda
mos pavergtos vokiečių ordino, 
vėliau švedų, danų, bendros Lie
tuvos-Lenkijos valstybės (Latvi
ja), rusų. 

Lietuvos krikštas, lenkiška 
įtaka Lietuvoje. Lietuviai dar ir 
šiandieną jaučia neapykantą 
lenkams. Pavadinus Lietuvos 

pats rūkęs ir prirūkytu oru 
namuose ar darbovietėje kvėpa
vęs. 2. Turi nustoti gėręs kavą 
net ir be kofeino, ir tikrą arbatą, 
bei visokiausius pepsus ir 
visokio pavidalo svaigalus. 3. 
Turi imti vaistus kaip gydytojas 
patarė — per šešias savaites, o 
žaizdai užgijus ' t ikrinama gast-
roskopu), toliau per dvejus 
metus imti po vieną tabletę 
gydytojo duoto vaisto apie 5 vai. 
pavakaryje. Maistas turi būti 
t ikrai žmoniškas: be meksikie-
tiško - itališko aštrumo, be 
lietuviško riebumo, ne keptas, 
ne rūkytas ir reikia vengti vi
sokių picų. Maistas turi būti vir
tas , šutintas, gausus vaisiais ir 
daržovėmis, gerai sukramtytas 
ir nesijaudinant bent šešis 
kar tus dienoje imamas. Net ir 
taip elgiantis kartais iki 80% 
žaizda pasikartoja. O jei minėtai 
elgtis vyrą nenuteiksi — jis bus 
luošas per visą savo gyvenimą. 
O jei naktį miegant tokia žaiz
da ims kraujuoti nejuntamai — 
jis galės mirti. Tamsta irgi 
kentėsi, nes esi savo vyro gera 
žmona. O žaizda dvylikapirštėje 
žarnoje yra tokio žmogaus viso 
amžiaus liga. 

O gal tik vaidini — nuduodi 
esanti vyrui gera. Tuo atveju 
bus vyrui geriau susirasti tikrą 
talkininkę jo sunkioje ligoje. 
Mat, žaizdos užgijimas toje vie
toje visai nereiškia, kad ta liga 
pradingo visam laikui. Už tai 
kantrybė-išmintingumas yra 
abiems jums taip būtinas, kaip 
saulė žemei. Kiekvienas, kuris 
kaip seniau, taip ir dabar tik pro 
pirštus žiūri į dvylikapirštės 
žarnos opas, skaudžiai apsivilia 
ir ima savo pirštus graužti, kam 
laiku nesielgė i šmint ingai . 
Gaila, kad tokiam nė Dangus 
negali padėti, tuo labiau kad ir 
geriausia žmona. Be išmin
tingumo nėra, nebuvo ir nebus, 
nes negali būti sveikatingumo. 

sostinę „Vilna" — lietuviai tuoj 
pat atšauna, ištaisydami į „Vil
nius". Girdi, „Vilna" tai lenkiš
kas pavadinimas. 

Tautinis atgimimas. Latvijo
je ir Estijoje didelę dalį naštos 
neša evangelikai kunigai. Ta
čiau caristinė Rusija ir toliau 
rusina Pabaltijo kraštus, pra-
vesdama geležinkelius, plėsda
ma pramonę. Tas pastebima 
Latvijoje ir Estijoje. 

Nepriklausomybės atgavimas 
(pirmoji Lietuvą pripažino kai
zerinė Vokietija), Hitlerio-Stali-
no sutartis, sovietinė, vokiška ir 
vėliau vėl sovietinė okupacija 
(mums žinomi įvykiai) trėmi
mai. Tik apie 15% tremtinių grį
žo į gimtinę. 

Šiandieninė padėtis. Surusin
tos Estija ir Latvija. Lietuva 
stebuklingai išvengė tos rusifi
kacijos. Pragyvenimo lygis Pa
baltijo kraštuose yra bent viena 
klase aukštesnis už Sov. Sąjun
gos. Nepriklausomybės linkme 
stipriausiai žygiuoja Lietuva. 
Landsbergis eina su galva per 
sieną, K. Prunskienė ieškojo 
kompromisų. Lietuviai yra pat-
riotiškesni už latvius ir estus. 
Manding, lietuviai pertempė 
stygą, žemindami tautines ma
žumas, spjaudydami į rusus ir 
lenkus. Vokietis, paprašęs ru
siškai duonos krautuvėje — jos 
negavo. Turėjo kalbėti vokiškai, 
pasisakyti esąs vokiečiu. Tik 
tuomet pardavėja padavė pra
šomą kiekį duonos. Aplamai, 
vasario mėn. padėtis buvo gan 
„tamsi" — tuščios krautuvių 
lentynos. Prekės parduodamos 
tik pažįstamiems, arba už tvirtą 
vakarų valiutą juodojoje rinko
je. 

Pesimistiškai vokietis buvo 
nusiteikęs Pabaltijo valstybių 
ateitim. Girdi, kodėl Lietuva ne
leido balsuoti raudonosios armi
jos daliniams (atsakiau. kad tai 
okupacinė karuomenė, kitas vo
kietis pasakė, kad raudonarmie
čiai nebalsavo Lenkijoje, Čeko
slovakijoje). Lietuva, reikalau
dama nepriklausomybės, gali 
netekti Vilniaus (Maskva pri
skirs Gudijai), Klaipėdos kraš
to (Karaliaučiaus apygardai). 
Pabaltijo pramonė, jos gami
niai negali konkuruoti pasauli
nėje rinkoje (pasakiau, kad mes 
turime darbo jėgą, žemę, reika
lingas tik kapitalas), su Sov. 
Sąjunga jungia labai tamprūs 
ekonominiai ryšiai, kurių nega
lima nutraukti net gal ir po 
dešimties metų. Diskusijose at
sakiau, kad Lietuva 20 metų 
turėjo stiprią savo valiutą, 
plačiai išvysčiusi prekybos 
santykius su Europos — Vo
kietijos, D. Britanijos, Sov. Są
jungos valstybėm, dar ir šian
dieną jos auksas yra JAV ir 
Prancūzijoje, kad Lietuvos eko
nominį gyvenimą parems stipri 
JAV, Kanados, D. Britanijos, 
Australijos lietuvių išeivija, 
kaip ji parėmė po Pirmo pasau
linio karo. Mielai Lietuva už
megs prekybinius ryšius su 
Maskva, siųsdama Sov. Sąjun-
gon žemės ūkio produktus, im
portuodama žaliavą. 

Sov. Sąjungos ateitis? Gali kil
ti pilietinis karas arba bus įves
ta diktatūra. Pastaroji gali 
išgelbėti valstybę nuo didelio 
kraujo praliejimo (arba privesti 
prie praliejimo — K.B.). 

I a r t imą Ludwigshafeno 
miestą balandžio 25 d. numato 
a tvežt i 50-tosios V i ln i aus 
vidurinės mokyklos 10 mokinių 
(mokykla berods yra netoli 
Vingio parko) vokiečių kalbos 
pasitobulinimui. Jie visi bus 
išskirstyti tarp vokiškų šeimų, 
kadangi ši progimnazija turi 
sust ipr intą vokiečių kalbos 
kursą. Pereitų metų rugsėjo 10 
d. 10 vokiečių mokinių viešėjo 
Vilniuje. Vokietis Gedimino 
miestą pažįsta nuo 1979 m., vi
suomet į Vilnių lydėdamas eks
kursijas. 
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• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus Redakcija už 
8:30-4:00, šeštadieniais nedirba skelbimų turirų neatsako Skelbi 

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą 

Visos didžiosios žmonių 
kultūros formos remiasi aske
tiniais pagrindais. Bet askezė, 
tapusi tik sau tikslu, tarnauja 
dvasios išsekdinmui. Per aukš
ti vandenys neša valtį į pavojus, 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tai. (1-312) 434-5S49 (veikia 24 vai) 

Pirm . antr . Ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v. 

o per seklės ją užplukdo ant 
smėlio. 

G. Thinbon 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superlor. Suite 402 

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

Kab. (1-312) 733-4477; 
Re*. (703)246-0067; arba (703)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS 'R CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ UGOS 

3900 W. 95 St. Te». (70*) 422-0101 
Valandos pagai susitarimą 

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

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Keazte Ava. , Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Tai . (1-312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemorotdų gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 565-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd.. Hlckory Hll ls. IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

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

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

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

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

Tai . (708) 448-1777 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W. 95 St. 
Oak L a w n , IL 60453-2533 

T a i . 708-636-3113 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgen Ava. , Sulte 324 Ir 
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justice. IL 
Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai | 

Valandos pagal susitarimą 

D R . D A N A M . S A L I K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. Cermak R d . 
VVestchester, IL 60153 

T o l . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Streat 

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

Kabineto tel. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1-312) 585-7755 

Kab. tai. (1-312) 471-3300; 
Raz. (706) 442-6297 

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

7722 S. Kedzie Ava.. 
Chlcego. m. 60652 

Pirm antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

A R A S ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center 

Napervllle Campua 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tai. 1-708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 586-3166; 
Namu, (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Straat 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

• / i 



Ką davėte mažutėliams, tai... 

LIETUVOS VAIKŲ 
VILTIS 

PROF. DR. MARIJOS GIMBUTIENĖS 
PAGERBIMO POPIETĖ 

Kol buvo geležinė uždanga, 
t a i Lietuvoje nebuvo nei 
sergančių, nei našlaičių. Viską 
žinanti ir matanti partija moti
niškai visais rūpinosi. Taip 
buvo rašoma Lietuvos spaudoje, 
ir taip mums kalbėjo iš jos at-
vykstantieji. Uždangai sugriu
vus ir demaskavus melą, pama
tėme visai kitą vaizdą. Dar ir 
dabar, kurie su smuikais pas 
mus atvažiuoja, sudaro tokį 
vaizdą, kad Lietuvoje visi tik 
šoka ir dainuoja. Nuvažiavę 
mūsų gydytojai ir socialiniai 
darbuotojai tiesiog nustemba, 
ką jie ten pamato. Socialinė 
sąvoka ir patarnavimai iš viso 
ten neegzistuoja. 

Komunis t inės san tvarkos 
palikimas: sugriautos šeimos, 
alkoholikai, tūkstančiai de
formuotų kūdikių ir našlaičių, 
kuriais beveik niekas nesirūpi
na. Vaikų namuose ir našlaity -
nuose ne t nežinoma, kad 
vaikams reikalinga ne tik prie
žiūra, bet ir šiluma. O apie ne
sveikus vaikus — netenka nė 
kalbėti. Pagaliau jeigu net 
norėtų, tai jie neturi priemonių. 
Padažnėjus ryšiams, ir Lietu
voje atsiradus laisvai spaudai, 
pradėjome suprast i t ikrąją 
situaciją. Taip pat Lietuvos laik
raščiuose pasirodė skelbimai: 
„Ieškau, kas iškviestų į kapi
talistinį kraštą" arba „norėčiau 
padirbėti už valiutą". 

Šalia šių, buvo skelbimėlių, 
kurie buvo tikrai graudūs. Buvo 
tiesiog širdį draskančių. Tai 
buvo motinų kreipimasis į 
išeiviją, kad gelbėtų jų vaikus. 
Ir Vakarų pasaulio medicina ne 
viską gali padaryti, tačiau 
daugeliu atvejų gali. Šio atvejo 
išeivija nebuvo numačiusi ir ne
buvo pasirengusi. Visi žinome, 
kad tie „kapitalistiniai" medi
ciniški patarnavimai labai 
brangūs, tad ir pastatėme čia 
tašką. Bet beveik pripuolamai 
šis reikalas pajudėjo ir pradėjo 
įgauti organizacinę formą. 
Vienos mergaitės nugarkaulis 
buvo deformuotas, spaudė 
plaučius, ir ji ilgai nebūtų 
gyvenusi, geriausiu atveju, būtų 
buvus i š imtaprocen t inė 
invalidė. Jos tėvas, ir neturė
damas jokių artimųjų, rizikavo 
su dukra atvažiuoti į Chicagą. 

Pirmutinis stebuklas įvyko, 
kad apie juos sužinojo vienas 
mūsų dvasiškis. Vienas kitas 
paskambinimas socialinėms 
darbuotojoms ir daktarams. Tų 
pastangų dėka buvo surasta 
l igoninė , kuri apsiėmė tą 
mergaitę gydyti. Buvo padaryta 
sėkminga operacija, ištiesintas 
nugarkau l i s . Mergai tė pa
sveiko, ir tėvo žodžiais: „tiesi, 
kaip cvekas" (vinis — J. Ž.). Ra
šančiajam teko ją matyti. Jos 
akys žibėjo, ir jos žodžiais 
„Amerika stebuklų kraštas". 
Jie jau Lietuvoje, ir mergaitė 
gal ilgai atsimins tuos gerus 
žmones, kurie jai padėjo, ir tą 
„stebuklų kraštą". Jie jai davė 
gyvenimą! Kai pasaulyje vyks
ta žudynės, kaip gera vienam 
duoti gyvybės dovaną. Panašiu 
būdu buvo padėta dar keliems 
vaikams iš Lietuvos. Paramos 
buvo susilaukta iš Lietuvos 
Dukterų draugijos ir Balfo. 

Pradėjus šiuo reikalu rūpintis. 

buvo pamatyta , kad reikia 
pastovios organizacijos, nes čia 
yra visai skirtingi ir specifiniai 
reikalai. Tad Lietuvių Bend
ruomenės Socialinės tarybos 
rūpesčiu buvo sukviestas lab
daros, religinių organizacijų ir 
medicinos darbuotojų atstovų 
pasitarimas. Jame buvo nutar
ta steigti organizaciją, kuri 
tvarkytų šiuos reikalus. Ir jai 
buvo p a r i n k t a s vardas — 
„Lietuvos vaikų viltis". Pra
dėjus šiais reikalais rūpintis, 
buvo sužinota, kad yra galimybė 
kai kuriomis ligomis sergančius 
gydyti nemokamai. Shrineriai 
Amerikoje turi 22 ligonines, 
kuriose nemokamai gydomi 
vaikai iki 18-kos metų amžiaus. 

Tačiau jose gydomi tik odos 
nudegimai, nugaros ir nugar
kaulio, kojų, rankų ir augimo 
problemos ir nenormalumai. I 
ta i re ik ia a tk re ip t i rimtą 
dėmesį, nes žiniai apie 
nemokamą gydymą pasklidus, 
bus daug la i škų , visiškai 
nieko bendro su šiomis ligomis 
neturinčių. Vaikai turi turėti 
palydovą. Taip pat šiai žiniai 
pasklidus, nesikreipti tiesiogiai 
į šią organizaciją. Yra užmegz
ti ryšiai su Lietuvos „Caritas", 
ir ji atrinks ir pristatys tuos 
vaikus, kurie, jų manymu, 
pagalbos reikalingi ir atitinka 
nustatytus reikalavimus. Taip 
pat nereikia turėti perdėtų 
vilčių, kad visiems pagalbos 
reikalingiems būtų galima ją 
suteikti. 

Chicagoje lenkai jau keletą 
metų turi tokią organizaciją. Jie 
metų eigoje pagelbsti 20-24 vai
kams. Lenkija turi LOT oro 
liniją, ir ji vaikus atskraidina 
nemokamai. Be to, reikia žinoti, 
kiek yra lenkų Chicagoje ir 
Amerikoje. Tad reikia logiškai 
galvoti ir neturėt i perdėtų 
vilčių, nes gydymas nors ir 
nemokamas, tačiau kas nors 
turės apmokėti keliones ir kitas 
išlaidas. Čia jau ir visuomenės 
parama bus reikalinga. Tik 
reikia manyti, kad lietuviškos 
širdys vaikams bus jautrios. Jei
gu mes nepadėsime, tai kas 
jiems padės? Nėra liūdnesnio 
vaizdo, kaip matyti nesveiką ir 
nelaimingą vaiką. Lietuvoje 
daug tokių yra, o ir jie nori 
žaisti ir gyventi. Tegu Lietuvo
je būna daugiau juoko ir mažiau 
ašarų. Ir taip ta Lietuvos žemelė 
ašaromis yra pertekusi. 

Daug akių žiūri į išeiviją. O 
mūsų juk tiek nedaug. Vieni 
nori kompiuterių, kiti elektro
nikos, o dar kiti automobilių. 
Apie juos mes žinome ir gal 
dažnai pakalbame. O vaikai, 
kurie tiktai sveikatos nori. 
kažkaip liko mūsų beveik nepa
stebėti. Vartant iš Lietuvos atei
nančią spaudą, žinių apie juos 
ne randame daug, išskyrus 
motinų šauksmą į išeiviją. Ir tie 
patys įkišti tarp skelbimų apie 
„šunų šou". Savaime aišku, kad 
visiems nelaimingiesiems mes 
negalės ime padėt i . Mūsų 
socialiniai darbuotojai ir gydy
tojai, ypač vaikų, tą mintį ir 
supratimą turėtų perkelti į 
Lietuvą, kad ir patys bandytų tą 
problemą spręsti. Problema 
didelė ir neatidėliotina. 

J. Ž. 

ILLINOIS BIUDŽETAS 

Naujasis Illinois guberna
torius Edgar pasiūlė naujo 
biudžeto projektą, kuris siekia 
25.6 bilijonus dolerių. Norima 
užmokėti 600 mil. dol. užsiliku
sių neužmokėtų sąska i tų . 
Norima sudaryti finansinių re
zervų, kad nebūtų prarastas 
Wall Street pas i t ikėj imas . 

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

1991 m. vasario 10 dieną Lie
tuvių Tautiniuose namuose Los 
Angeles vyko prof. dr. Marijos 
Gimbutienės pagerbimas jos 70 
metų amžiaus sukakties proga. 
Jame dalyvavo gausus jos ger
bėjų, draugų ir pažįstamų 
būrys. 

Po vaišių minėjimo programą 
pradėjo Vyt. Plukas, pasveikin
damas sukaktuvininkę. Šia pro
ga jis trumpai bet išsamiai 
supažindino su dr. Gimbutienės 
mokslinės apimties veikalais ir 
davėjų apybraižą. 1965 metais 
buvo atspausdintas jos didžiulis 
kūrybinis darbas pavadinimu 
Bronzos amžius centrinėje ir 
rytinėje Europoje. Ši knyga 
iškėlė autorę į pasaulinių 
mokslininkų gretas. Veikalą pa
ruošti ji skyrė 10 metų. Knyga 
buvo išversta į vokiečių, rumu
nų, bulgarų, japonų ir italų 
kalbas. 

Šioje knygoje su 200 moksli
nių, archeologinių straipsnių 
ekspedicijų tema ji įrodė seno
sios Europos buitį prieš 7000 
metų. Ji dalyvavo daugelyje 
Amerikos ir Europos archeolo
ginių suvažiavimų, simpoziumų 
ir universitetų su paskaitomis. 
Taip pat skaitė paskaitas Lietu
vos ir Vengrijos universiteto 
studentams. Ji buvo gausiai 
apdovanota žymenimis ir 
titulais. 

Dr. M. Gimbutienė yra Lietu
vos Archeologų draugijos garbės 
narė ir Lietuvių Mokslo aka
demijos pilnateisė narė. 

Lietuvos generalinis konsulas 
Vytautas Čekanauskas pasvei
kino jubiliatę visų lietuvių var
du įr, pasidžiaugė, kad j i , be 
pasaulinio masto archeologinių 
mokslų, neužmiršo ir Lietuvos 
praeities. 

Gražutė Sirutienė pažymėjo 
apie savo pažintį ir draugystę su 
jubiliate ankstyvoje jaunystėje 
Lietuvos sostinėje Vilniuje. 
Vėliau gyvenimo keliai per įvai
rias Europos ir Amerikos vie
toves vėl suvedė kartu į Los An
geles miestą. 

I šią dr. M. Gimbutienės 
jubiliejinę šventę iš New Yorko 
atvyko ją pasveikinti ir kitas jos 
jaunystės dienų draugas akto
rius Vitalis Žukauskas. Žinant 
humoristinius Vitai io Žukausko 
gabumus, minėjimo dalyviai ne
galėjo paslėpti šypsenų, kada jis 

RYTPRŪSIAI VOKIŠKUOSE 
LEIDINIUOSE 

KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 

Prof. dr. M. Gimbutienės pagerbime. Iš kaires: Lietuvos gen. konsulas 
Vytautas Čekanauskas, Vytautas Plukas ir jubiliatė dr. Marija Alseikaitė 
Gimbutienė. 

Nuotr S. Kvečo 

humoristine forma nupasakojo 
su jubiliate praleistas vaikystes 
dienas Vilniuje, kartu lankant 
Ryto pradžios mokyklą. 

Pub l i c i s t a s Bronys Rai la 
pažvelgė į dr. M. Gimbutienę iš 
giminystės ryšių plotmės, kar
tu pažymėdamas ir jos muzi
kinius gabumus. Trumpai, bet 
įdomiai recenzavo jos 1989 
metais išleistą knygą Deivės 
kalba. Įdomu, kad jis šią knygą 
ir pasvėrė, kuri jo žodžiais yra 
keturių su puse svarų. 

I s t o r i k a s Vincas Trumpa 
prisiminė jubiliatę kartu studi
juo jan t Vy tau to Didžiojo 
universi tete Kaune. Pažymėjo 
jos pal ik tus kūrybos darbus 
Lietuvoje ir naujai sukurtus 
išeivijoje. Jos išleista Baltų 
knyga y r a garbingoje vietoje 
VVashingtono kongreso biblio
tekoje. 

Rašytoja Alė Rūta paskaitė jos 
sukurtą sukaktuvininkei eilė
raštį: Tokią aš Tave matau. 

Čia pora sakinių, kaip autorė 
jausmingai išreiškia savo min
t is , gyvenimas — ne žydėjimas 
alyvų pavasarį ir ne Baltijos 
pasaka apie gintarą... Tu nieko 
neturėjai, ir viską turėjai. Ir 
buvai vieniša, ir nešiojama 
šimtų rankų. Tavo siela įsipina 
į ateinančias ka r t a s , o mintys 
nuguls knygynuose , muzie
juose... 

M e n i n ę p r o g r a m ą a t l iko 
s m u i k i n i n k ė D a n u t ė Gris 
kevičienė. p i a n i n u akompa
nuojant muzikei Raimondai 
Apeikytei. Savo poetinę kūrybą 
apie jubiliate paskaitė Vytautas 

Plukas. Gauta daug sveikinimų 
r a š t u iš įvair ių Amerikos 
vietovių, Kanados, Australijos 
ir Lietuvos. Šie sveikinimai su 
visų atvykusių j šį minėjimą 
dalyvių parašais buvo įteikti 
jubiliatei. 

Užbaigiamąjį padėkos žodį 
ta rė dr. Marija Gimbutienė. Ji 
trumpais bruožais peržvelgė sa
vo gyvenimo eigą nuo vaikystės 
iki šių dienų. 

Meile Lietuvai ir jos sostinei 
Vilniui pradedant nuo vaikystės 
dienų suformavo jos tolimesnę 
gyvenimo eigą. „Vilnių mylėjau 
taip aistringai, kad bėjo gyventi 
negalėjau. Vėliau persikėlusi 
gyventi į Kauną, ji slapta ir su 
pavojais dažnai peržengusi tuo
laikinę „žaliąją sieną" nuvyk
davo į Vilnių atgaivinti savo 
sielą. 

Archeologines studijas pradėjo 
tik baigusi universitete lietuvių 
literatūrą,tautosakos etnologiją 
ir anglistiką. Pažymėjo savo 
archeologinių tyrinėjimų fazes 
Europoje. 

Savo kalbą baigė, prašydama 
visų siekti natūralaus grožio ir 
balansuotos visuomenės, kad 
vyrai ir moterys galėtų kurti 
v ienodai ir b ū t i naudingi 
žmonijai. Deivėms ir dievams 
padedant, tikėkime į gražesnius 
laikus. 

Popietė baigta vaišėmis, gera 
nuotaika ir asmeniškais dalyvių 
pašnekesiais su jubiliate. 

Malda sielos gyvybei yra tai. 
k a s a l s a v i m a s yra kūno 
gyvybei. J_ Neuman 

Uždraus t a Kara l i auč iaus 
sritis bei Rytprūsių sostinė 
pirmą kartą Vokietijos tele
vizijoje buvo parodyta, berods, 
1987 m. Filmas sukėlė gan 
didelį susidomėjimą, pakarto
jant jį keletą kartų keliose 
Vokietijos televizijos stotyse. 
Filmo autoriams pavyko pa
daryti taip pat gan daug nuo
traukų, jas išleidžiant atskiru 
albumu „Als Gast in Koenigs-
berg" (Kaip svečias Karaliau
čiuje). 

Pereitais metais Rytprūsių 
sostinė plačiau atidarė duris 
užs ienio tu r i s t ams . Tuo 
pasinaudojo buvę Karaliaučiaus 
gyventojai, galėdami šį gražų 
miestą pasiekti tik iš Lietuvos 
(ir tai tik kelionių įstaigų patar
navimu), kadangi Karaliaučius 
dar negali priimti gausių turis
tų, neturėdamas pakankamai 
viešbučių. Vokiečiai turi grįžti 
į Klaipėdą ar Tauragę, tuose 
miestuose praleisti naktį ir vėl 
kitą rytą vykti iš Lietuvos į Ryt
prūsius. Taip skelbė pereitais 
metais kelionių įstaigos. 

Staigmena! Jau š.m. vasario 
mėn. Rytprūsių vokiečių savait
raštyje „Das Ostpreussenblatt" 
radau keletą skelbimų prane
šant, kad „endlich" (pagaliau) 
ga l ima apsigyventi ne t 
aštuonias dienas Karaliaučiaus 
„Ka l in ingrado" viešbutyje. 
Skrydis iš Hannoverio, kam
barys su visais patogumais, pus
ryčiai ir vakarienė tik 1,498 
markių (1 JAV dol. = 1 m. 50 
pf.) dar 50 m. vizos mokestis. 

Kitas skelbimas praneša, kad 
skrydis iš Hamburgo į Rygą. 
autobusu pasiekiant Klaipėdą ir 
septynių dienų apsistojimas 
mūsų uostamiestyje kainuoja 
1,398 m. Skelbiamas taip pat 
rugpjūčio 8-15 d. skrydis į 
Klaipėdą — Kauną, su dienos 
išvykom į Karaliaučių. Kaina — 
1,510 markių. 

Savo įspūdžius Rytprūsių 
vokiečiai, labai dažnai nukirs
tom lietuviškų pavardžių galū
nėm, aprašo savaitraštyje, vėl 
kiti išleidžia atskiru leidiniu, 
patalpindami gražias nuotrau
kas. Prie tokių leidinių reikėtų 
priskirti Mykolo Weberio leidinį 
— albumą „Reise nach Koenigs-
berg — Spurensuche von Li-
tauen in das noerdliche Ost-
preussen" (Kelionė į Karaliau
čių — pėdsakų ieškojimas iš 

Lietuvos šiauriniuose Rytprū
siuose". 

Autorius meta žvilgsnį į Ryt
prūsių istoriją, kuri jo nuomone 
yra melagingai (Geschichtslue-
gen — istorinės melagystės) pri
statoma lietuvių, lenkų, sovie
tinių istorikų. Puikios pasienio 
Kybartų ir Eitkūnų miestų nuo
traukos. Šias dvi vietoves jungia 
tiltas per Lieponos (vokietis rašo 
Lepone) upę. Vokietis rašo, kad 
nuo 1422 m. iki 1945 m. ši upė 
skyrė prūsiškai — vokišką žemę 
nuo Lietuvos. Deja, Kybartų 
miesto užrašas yra lietuviškas 
ir rus i škas , tuo tarpu 
E i t k ū n a m s t ik v ienas — 
Černiševskoje ir kiek toliau,ant 
balto stulpo iškaba „Kalinin-
gradskaja oblast". 

Pykstu ir net peikiu kiek
vieną istoriką ar spaudos 
bendradarbį, jiems lenkinant ar 
rusinant lietuviškus Vilniaus 
krašto vietovardžius ar pa
vardes. Deja, negaliu ištaisyti 
suvokie t in tų M. VVeberio 
lietuviškų vietovardžių, kadan 
gi jų nepažįstu (juk esu vilnie
tis!). Tad iš anksto atsiprašau 
visus mažlietuvius, prašydamas 
nepykti ir nepeikti manęs, jeigu 
rašau juos iš vokiečio leidinio, 
gal neteisingai sulietuvin
damas. Vokiečio kelionė: Laz-
dėnai (Lasdehnen), Šilėnai 
(Schillechnen), Kraupiškės 
(Kraupischeken), Stalupėnai 
(Stalupoenen>, Ka t t enau , 
Trakėnai (Trakehnen). Tolmin
kiemis. Ramintos šilas (Ramin-
ten Heide), Gumbinė. Įsrute, 
Jurbarkas, Wehlau, Tapiau 
(„Reichstrasse"), Prūsų Eylau, 
Tharau. Daugumas nuotraukų 
skiriama Karaliaučiui. Leidinio 
kaina 78 m. 

Rytprūsių vokiečių savait
raštis praneša, kad susitarus su 
Lietuvos jaunimo s-gos Klaipė
dos sk. valdyba šią vasarą į 
Klaipėdos kraštą atvyks Vokie
tijos Rytprūsių jaunimo s-gos 
atstovai, ieškodami bei rūpin
damiesi vokiečių karių kapais. 
Be to, bus surengta bendra 
lietuvių ir vokiečių jaunimo 
vasaros stovykla, vėliau išskirs-
tant vokiečius bent savaitei 
laiko lietuviškose šeimose. 
Numatomos svarstybos ir disku
sijos. Tema — Rytų Europa. 
Dalyvauti jau sutiko vokiečiai, 
lietuviai, lenkai, rusai. 

DIENORAŠTIS 
IŠ VOKIETIJOS 

RIMVYDAS SIDRYS 
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Siekiama, kad ateinančiais 
metais būtų išleista 444 mil. 
dol. mažiau, negu praeitais 
metais. Mažinama socialinė 
parama, kalėjimų išlaidos, 
nepilnamečių nusikaltėlių ap 
saugos namai, bet švietimo 
reikalai žymiau nenukentėsią, 
taipgi vengiama pakelti nuo
savybių mokesčius: siekiama 
59£ numušti mokėjimus ligo
ninėms ir gydytojams. 

Bėgo valandos, o mumis, naujais atvykėliais, 
niekas nesidomėjo, „Zum Lamm" buvo lyg išmiręs. Kai 
aš pareiškiau nepasitenkinimą laukimu, daktarai ėmė 
juoktis. Juk tas būrelis vokiečių daktaru laukia t r i s 
dienas, o jiedu laukia net aštuonias. Esą jeigu valgyt 
duoda, tai ko daugiau reikia. Buvojau beveik dvylik
ta valanda, kai iš kažkur atsirado keletas uniformuotų 
prancūzų. Atsidarė viešbučio durys ir mes su Misiku 
nuėjom siūlyti savo paslaugas. 

Mus priėmė daktaras, kuris prisistatė besąs dr. 
Gonzales. Jis vilkėjo UNRR'os uniforma, b u v tamsaus 
gymio, žvalių akių su vešliais antakiais ir žėrinčiais 
jodais ūsais. Ir jo vardo nežinant, buvo aišku, kad j is 
tipiškas ispanas. Ponas Misik t ikrai buvo lingvistinis 
genijus, prancūziškai jis malė geriau negu vokiškai ir 
tuoj pat buvo priimtas sekretorium. Su manimi buvo 
prasčiau, daktarų jau jie turėjo pakankami ; Yra da r 
vienas laisvas sekretoriaus etatas, kadangi HŠ ka lbu 
prancūziškai, galiu jį užimti. Apsivylimas! O t'.nk vilčių 
turėjau. Prisiminiau praėjusias savaites. Nejaugi vėl 
reikės grįžti į tas tuščiavidures, nykias bedarbio dienas. 
Ne, verčiau, bet koks darbas, negu jokio' Daugiau 
negalvodamas pasakiau, kad priimu sekretoriaus vieta. 
Dr. Gonzales priskyrė mane prie dr. Koneffke ir 
nusiuntė valgyti pietų. 

Per pietus dr. Koneffke buvo užkrečiamai ge ram 
ūpe, džiaugėsi, kad D.P. kompanija padide"1 nes nuo 
vokiečių daktarų jis buvo pasiryžęs, ir mum> pa ta rė 
„distansuotis". Susėdimą prie stalo jis pavert* ceremo 
nija, per kurią mes lyg mokinukai jo — m o k ė j o vado 
vaujami, kartojome mandagumo frazes radė jes 

kalbėti apie valgį daktaras persimainė, jo akys ėmė 
blizgėti, veidas nušvito. Pilnas įkvėpimo jis ėmė pa
sakoti, kaip Rumunijoje verda ponėkas. Kai pasakojo, 
kaip ruošiamas t ikras vengriškas guliašas, jis atrodė 
kaip poetas, deklamuojantis savo širdies kūrinį. O 
Bukarešto tortai, kepti su šviežiu sviestu, su plakta 
grietine, su aprikosais, fygomis — prie jų daktaras ar
tinosi su pietiškumu. kaip prie altoriaus. Jis neliko 
vienas. Dr. Boesz jam asistavo, gėrėdamasis kimšta 
paprika ir avienos frikadelėmis, o ponas Misik guldė 
galvą už Paryžiaus virtuvę ir čepsėjo liežuviu, pasako
damas apie „frites a la Bourgogne" Ano meto prieš
karines, smaguriaujančios Europos valgių fantazmai 
slinko pro mūsų stalą. įnešami frakuotų kelnerių, mūsų 
burnose įvairių skonių šmėklos šventė Valpurgijaus 
naktį. Iki pagaliau duryse pasirodė mūsų padavėja, 
šv ies iap laukė Pr iska ir įnešė grynai vokišką 
Ochsenschwanz (jaučio uodegos) sriubą. 

Juoda, vandeninga ir. be to, dar persūdyta sriuba 
grąžino daktarą Koneffke į realybę Jis metė prieš
karines svajones ir pradėjo svarstyti, ką mes turė
tumėm čia, Schoemberge valgyti. Daktaras, kaip jis 
pats įdėmiai užtvirtino, nebuvo smagurys. Jis didžia
dvasiškai atsisakė nuo to milžiniško karbonado, kurį 
kasdien ryja prancūzai, bet užtat jam turi duoti daug 
riebalų, daug daug cukraus. Pietums turėtų būti pa
t iekta kas nors puraus, sakykim pradžiai omletas ar
ba blyneliai, po to netikras kiškis su kepintom bulvėm 
ir įvairiom salotom Desertui turėtų būti pyragaičiai, 
kompotas, be to. daug vaisių. Dabar, kur pasaulyje 
teisybė! Kiekvienas durnius turėtų suprasti, kad 
tokiam darbe mes turim gauti karininko davinį, be to, 
dar, kaipo išvietintieji asmenys turim gauti kana-
dietiškus belaisviu paketėlius, bent jau DO vieną per 
savaitę. Priedo dar mums priklauso papildomas 
davinys iš vokiečių burmistro, nes pagaliau argi 
vokiečiai nėra atsakingi už tas visas šunybes 

koncentracijos lageriuose! Vengras ir čekas jam asis
tavo iš peties ir buvo vienbalsiai nutarta pasiskirti sau 
ekstra porciją cigarečių, šokolado, kavos, šviežių vaisių. 
Čia dr. Koneffke veidas staiga apsiniaukė, jis susi
mąstė. O kas bus jei jis grįš iš darbo pervargęs, prisi
gėręs blogo kvapo ir neturės apetito! Bet jis tuoj vėl 
atsigavo, nes nutarė kad prancūzai turi parūpinti 
konjako ir likerio bei vyno. nes kaip kitaip tokį darbą 
galima ištverti. Iš burmistro buvo nutarta pareikalau
ti aguonų, idant galima būtų iškepti aguoninį pyra
gą. Ponas Misik buvo čia pat paskirtas įgaliotiniu 
kalbėtis su prancūzais ir abu daktarai lenktyniavo, 
duodami jam nurodymus, kuriuos šis priiminėjo, kaip 
ir visada linkčiodamas galva. Ta proga abu daktarai 
gerokai susikirto, nes rumunas norėjo daugiau 
saldumynų, o vengras daugiau mėsos. Pabaigai dr. 
Koneffke išdrožė įspūdingą pamokslą apie tai , kaip 
kiekviena tauta turi savo atskirą kulinarinį stilių ir 
papročius ir kad į tai turi būti atsižvelgta. Jiems, kaipo 
pietų europiečiams valgis turi būti ruošiamas su daug 
paprikos ir prieskonių. 

Realybė įsikišo dar sykį antro patiekalo pavidale. 
Priska atnešė virtų bulvių, šparagų ir po mažą gabalė
lį mėsos. Daktaras buvo apstulbintas. Tiktai tiek! Ir 
dar kaip tyčia šparagai! Jis atsikando jų ir pakramtė 
tokia mina, lyg burnoj turėtų smėlį. Šparagai kieti! Sal
džiai lipni pietų pradžios nuotaika dingo. Daktaro akys 
pro juodus akinių rėmus ėmė mėtyti žaibus. Tai šitokį 
ėdalą mums pakiša! Tai pasityčiojimas, tai katastrofa! 
Tai virš nachališkumo! Šitie prancūzai vagys! Jie 
pasiima mūsų produktus, punta ant jų, o mums leidžia 
badmiriauti! Ne, to toleruoti negalima. Naujos in
strukcijos Misikui, viena už kitą griežtesnės. — „Ponas 
Misik, jūs išaiškinsite mandagiai, bet griežtai, kad tai 
neįmanoma padėtis, kad mes. kaip D.P. turime būti 
aprūpinami geriau negu patys prancūzai!". 

(Bus daugiau) 



4 DRAUGAS, antradienis, 1991 m. kovo mėn. 26 d. 

LIETUVOS KARDINOLO 
IR VYSKUPŲ 

SVEIKINIMAI 
Broliai, sesės Kristuje! 

PER MIRTĮ Į AMŽINĄ 
GARBĘ 

Šiandien didingas velykinių 
varpų skambesys apjuosia žemę 
džiaugsmą keliančiais virpesiais, 
visam pasauliui skelbiančiais 
apie nepaprastą istorinį įvykį — 
Kristaus prisikėlimą. Tai nuo
stabus, nepakartojamas, nepa
prastai reikšmingas įvykis, nu
lėmęs ir toliau lemiąs atskirų 
žmonių, tautų bei žmonių bend
ruomenių apsisprendimą bei 
istorinę eigą. Kris taus prisikė
limas — gamtos dėsnius laužan
tis įvykis, savo netikėtumu bei 
pa t rauklumu užvaldęs įtikėju
siųjų protus ir širdis, išsilieju
sias į suprantamo džiaugsmo 
Viešpatį šlovinančius himnus... 

Tačiau Krisus prisikėlė ne 
tam. kad nustebintų pasaulį. Jis 
prisikėlė tam. kad patį pasaulį 
pažadintų prisikėlimui. Prisikė
lė tam. kad visų ateinančių am
žių mąstantiems žmonėms pla
čiau atvertų akis, kad prisikė
limo šviesa išsklaidytų nevil
ties, nerimo, liūdesio bei blaš
kymosi slegiančius debesis. Pri
sikėlė tam, kad parodytų amži
nojo gyvenimo tikrumą, ir kelią 
į jį. ,,Aš esu kelias, tiesa ir gy
venimas" — pasakė Kristus. 
Žodį „Aš" turime suprasti ne tik 
jo asmenį, bet ir Kristaus skelb
tas tiesas bei pamokymus, užra
šytus Mato. Morkaus. Luko ir 
Jono evangelijose. 

Savo mokslą Kristus parėmė 
stebuklais^ Jį sutvirtino savo 
mirtimi, o prisikėlimu iš mirties 
Jo skelbtasis mokslas. Jo atneš
ta paskleista Geroji naujiena 
buvo apvainikuota nepakartoja
ma aureole. Kristaus prisikėli
mas — tai Jo skelbto mokslo di
dingiausias suspindėjimas. Tai 
— Jo žemėje atliktos misijos 
triumfas! Prisikėlimas — tai su
tvirtinimo ženklas visiems Kris
taus sekėjams ir išpažintojams. 
Visi geros valios žmonės žemėje 
gali būti ramūs dėl savo atpir
kimo, gali būti ramūs dėl savo 
sielų išganymo bei amžinosios 
laimės užsitarnavimo. Tačiau 
tai kartu reiškia, kad nepakan
ka Kristų vien įtikėti, o būtina 
vykdyti visus Jo paliktus nuro
dymus. Būtina sekti Kristumi. 
O kai žmogus nepajėgs kovoti su 
savo silpnybėmis. Kristus visa
da ateis į pagalbą. Malda ir sak
ramentais Jį visada prisišauk
sime. . .Prašykite ir jums bus 
duota" Be Kristaus mes vieni 
nepajėgsime kovoti su žmogiš
komis silpnybėmis bei pagundo
mis. Vėl prisiminkime Kristaus 
žodžius: ..Aš esu vynmedis, o jūs 
— šakelės. Be manęs jūs nudžiū-
site". Tai reikškia. kad pastovūs 

kontaktai su Viešpačiu — per 
maldą ir sakramentus - yra bū
tini. 

Mes laikas nuo laiko atlieka
me išpažintį, gailimės už kaltes, 
gauname išrišimus ir priimame 
šv. Komuniją. Tai yra ne kas 
kita, kaip daugkartiniai sielos 
prisikėlimai iš nuodėmių. Per 
atgailos sakramentą mes pati
riame dalelę to Didžiojo Prisikė
limo, kuris visa savo didybe mus 
apvainikuos, užbaigus šios že
mės kelionę. „Džiaugsis žmones 
Viešpačiu prisikėlimo dieną!" 
Je i pastoviai ir nuoširdžiai 
kelsimės iš netyro, sudrumsto 
gyvenimo, dangus visada lai
mins mūsų pastangas. Ir mes 
Lietuvos ganytojai, laiminame 
ir laiminsime visų tikinčiųjų, 
nežiūrint tautinių skirtingumų, 
pastangas siekiant dvasinio at
gimimo, išsilaisvinimo iš doro
vinio nuopuolio, kovojant prieš 
alkoholizmo nešamą mirtį. Mes 
laiminame ir laiminsime teisin
gas visų tautų bei tautinių ma
žumų pastangas už laisvą apsi
sprendimą, už nepriklausomy
bės siekimą, nes tik pilnoje lais
vėje žmogus gali visapusiškai 
reikštis ir vykdyti Dievo valią! 

Triumfu švytintis Kristaus 
prisikėlimas tesužadina mumy
se didįjį Velykinį džiaugsmą! 
Kristaus prisikėlimas tebūna 
amžinuoju simboliu tos dvasinės 
versmės — atgaivos, kuri nieka
da nesibaigia, neišnyksta, ku
rios niekada neįmanoma nei nu
slopinti, nei užtvenkti, nei su
stabdyti. Ji amžinai gyva ir am
žinai egzistuojanti! Kristaus pri
sikėlimas — tai galinga, nesu
laikoma atsinaujinimo srovė, 
vedanti į visos žmonijos prisikė
limą! Ta srovė nuolat didėja ir 
nuolat plečia savo krantus! Ji 
visus geros valios žmones neša 
į išganymo uostą. Ta srovė nuo
lat mus kelia, stiprina ir įkve
pia naujiems žygiams. Tai 
prisikėlimo gydomoji, dieviškoji 
dvasia! Ji ypač mums reikalinga 
šiandien, kai Tėvynė pavojuje, 
kai jos prisikėlimo magistralėje 
žūsta Tėvynės sūnūs ir dukros. 

Brangūs broliai, Kristu

je! Nepamirškime vieno: ir sun
kiausiame istorijos momente, 
sunkiausioje valandoje, jei eisi
me kartu su Kristumi, nugalėsi
me! Su Kristumi būtinai pasiek
sime savo dvasinį ir mūsų tau
tinį prisikėlimą! 

Jus visus telaimina Dievas! 
Aleliuja! 

Lietuvos katal ikų Bažnyčios 
ka rd ino las ir vyskupa i 

Dievo mintys nėra kaip 
žmonių mintys, ir Jo veikimas 
yra visai skirtingas nuo žmonių 
veikimo. Dievas visa laiką ir 
visoje amžinybėje yra kūrybin
gas. Jis visą regimą ir neregimą 
pasaulį sukūrė iš nieko. Jis 
sukūrė pasaulį, kad galėtų 
įsikūnyti ir tapti žmogumi. 
Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, 
atėjo į mūsų pasaulį silpnas ir 
nepajėgus kūdikis. Jis rodė savo 
darbais, kad Dievas yra Meilė, 
bet žmoniją atpirko ir pasaulį at
naujino ne Dievo visagalybe, bet 
žmogišku nepajėgumu, kančia ir 
mirtimi. Jis savo mirtimi ant 
kryžiaus išvadavo žmoniją iš 
nuodėmingo pasaulio. 

Pasaulio atnaujinimas atėjo iš 
kančios ir mirties, kai pats 
Dievas tapo bejėgis, o tai buvo Jo 

savo mokiniams, kad Jis turįs 
eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti 
nuo seniūnų, aukšr-UH kunigų ir 
Rašto aiškintojų >.- kad bus Jis 
nužudytas, tai Petkas, pasiva
dinęs Viešpatį , šalį, ėmė 
drausti: „Nieku gy\ u, Viešpatie, 
tau neturi taip atsitikti'" O Jėzus 
labai smarkiai J barė Petrą: 
„Eik šalin, šėu-ie! Tu man 
papiktinimas, mes mąstai ne 
Dievo, o žmon mintimis' 
(Mt. 16,22-23). Dainiškojo Tėvo 
mintis ir valia bui o kad Kristus 
iškentėtų baisi* kančias, 
numirtų, prisikaltu, iš numi
rusiųjų ir taip įeir^ \ savo garbę. 

Velykų šventės ir mums yra 
džiaugsmo švente kad ir mes 
kaip Kristus kelsimės amžina
jam gyvenimui, nes šioje žemėje 
dar liejome ašaras, kenčiame ir 

pati didžioji kūryba ir pats di- turime pirma numirti, kad 
džiausiąs dievybės veikimas, 
kurio žmogaus protas negali per
prasti, lygiai kaip negali 
suprasti, kaip Dievas galėjo 
viską sukurti iš nieko. 

galėtume iš dulkių keltis į 
amžiną garbę. 

Velykų džiaugsmo linkiu 
,,Draugo" redakcijai, ad
ministracijai, visiems „Draugo" 

Kai jau Petras buvo viešai skaitytojams, rėmėjams ir ypač 
išpažinęs ir įtikėjęs, kad Jėzus „Draugo" renginių komitetui, 
yra Mesijas ir gyvojo Dievo Kun. V. Rimšelis,MIC 
Sūnus, Jėzus pradėjo aiškinti Marijonu Provinciolas 

BRONIAUS JONUŠO 
STIPENDIJA 

Muziko ir kompozitoriaus Bro
niaus Jonušo stipendija litua
nistiką studijuojančiam jau
nuoliui ar jaunuolei šiemet bus 
jau keturioliktoji. Stipendiją 
įsteigė Br. Jonušo našlė Emili
j a Jonuš ienė , gyvenan t i 
Omahoj, NE, norėjusi įamžinti 
savo vyro atminimą ir bent kiek 
padėt i nepas i tu r inč iam 
studentui. 

Stipendijos dydis - $1000.00. 
Norintieji stipendiją gauti turi 

iki 1991 birželio 15 d. atsiųsti 
prašymą su kurios nors žinomos 
l ie tuv iškos organizacijos 
rekomendacija ir savo veiklos 
lietuviškoj dirvoj aprašymu. 
Stipendijai kandidatą parinks 
ati t inkama komisija. 

Iki šiol Broniaus Jonušo 
stipendiją gavo jau aštuoniolika 
j aunuo l ių ; visi j ie žinomi 
lietuviškoj veikloj Šiaurės ar 
Pietų Amerikoj ar Europoj. Pra
ėjusiais metais stipendiją gavo 
poetas Ju l ius Ke le r a s iš 
Lietuvos, laikinai gyvenantis ir 
studijas tęsiantis Chicagoje. 

Prašymus siųsti: 
Br. J o n u š o st ipendija . 

9927 Devonshire 
Omaha , NE 68114. 

CLASSIFIED GUIDE 

STASĮ ŠALKAUSKĮ 
PRISIMINUS 

Saulėtą ir pavasariškai šiltą 
popietę Philadelphijos Lietuvių 
Bendruomenės a t e i t i n i n k a i 
pakvietė į Kaziuko šventę. 
Philadelphijos ateitininkų sen
draugių pirmininkas Bronius 
Krokys pasveikino v i sus 
susirinkusius Šv. Kazimiero, 
Lietuvos globėjo, šventės proga. 

Susirinkusieji turėjo puikią 
progą pasiklausyti paskaitos 
apie žymų lietuvių filosofą, 
pedagogą, ateitininkų ideologą 
profesorių Stasį Šalkauskį. Apie 
jo gyvenimą ir veiklą kalbėjo 
Vilniaus universiteto filosofijos 
fakulteto dėstytojas, filosofijos 
mokslų daktaras Rolandas 
Paulauskas. 

Į mano klausimą, kodėl kalbė
tojas pasirinko S. Šalkauskį, j i s 
atsakė, jog kartu su prof. M. 
Karčiauskiene Lietuvoje yra pa
ruošę S. Šalkauskio ir A. Ma
ceinos pedagoginius raštus. I 
JAV dr. Rolandas Paulauskas 
atvyko tęsti mokslinio tiriamojo 
darbo Temple universitete. J o 
darbo tema — perauklėjimo sis
temų Lietuvoje ir Amerikoje 
palyginamoji analizė. 

„Jeigu prieš keletą metų Lie
tuvoje gyvenančios jaunosios 
kartos būtų paklausta, ar žino ką 
nors apie Stasį Šalkauskį, jie t ik 
pečiais būtų gūžtelėję. Tuo metu 
S. Šalkauskio knygos gulėjo 
vadinamuose spec. fonduose. 
Tai reiškia, kad jo knygas ne 
kiekvienam buvo leista skaityti. 

Liudas Šlenys , Lietuvių Dailės muziejaus valdybos narys, kalba „Dailės 9 1 " at idaryme. Stovi 
dail Evere t Misunas , Algimantas Kezys, dail Magdalena B. Stankūniene ir JAV LB Kultūros 
t a rybos p i rm Dalia Kučėniene 

N'uotr Vyt. J a a i n e v i č i a u s 

Dabar, kai atgimimo laiko
t a r p i u t ikrosios ver tybės 
grąžintos į savo vietą, paaiškėjo, 
kodėl S. Šalkauskis ir jo darbai 
buvo uždrausti, nes nesiderino 
su marks i s t ine teorija, 
kompromitavo tuomet in ius 
vadus. Šiuo metu Lietuvoje vėl 
atgimė S. Šalkauskio peda
gogikos raštuose propaguotos 
idėjos. Pagal jo mokymo tikslus 
bei principus sukurta tautinio 
auklėjimo koncepcija. Šia kon
cepcija r emian t i s perorga
nizuojama švietimo sistema". 
Taip pradėjo savo paskaitą dr. 
Rolandas Paulauskas. 

Pats S. Šalkauskis sakė, jog 
„pedagogika — tai praktiškai 
pritaikyta filosofija". Tai jis 
įrodė ir savo asmeniniu pavyz
džiu. Jau dirbdamas Samarkan-
de komerciniame banke ir 
advokatūroje suprato, jog jo 
tikrasis pašaukimas — meilė 
išminčiai, todėl tolimesnį savo 
gyvenimą susiejo su filosofija, 
pedagogika bei psichologija. 

1906 metai Lietuvoje — filoso
fijos pradžia, pažymėta A. 
Dambrausko veikalu — „Atei-
tin". Maždaug tuo metu savo 
filosofijos darbus pradėjo 
publikuoti ir S. Šalkauskis. 
Pirmasis „Religija ir kultūra". 
1915 metais S. Šalkauskis 
išvyko į Šveicariją studijuoti 
filosofijos. 1919 metais pasirodė 
pirmoji jo knyga „Ant dviejų 
pasaulių ribos" Pagrindinė šios 
knygos idėja: lietuviai yra pa
šaukti realizuoti dviejų pasau
lėžiūrų — rytų ir vakarų 
sintezę. Grįžęs į Lietuvą dirbo 
akademinį darbą Kauno univer
sitete, 1939 išrinktas rekto
riumi. S. Šalkauskis reiškėsi ir 
visuomeninėje veikloje. J is 
bandė suburti katalikiškojo eli
to sąjūdį, kurio pagrindas turėjo 
būti žurnalas „Romuva", tačiau 
dėl įvairių priežasčių šio 
sumanymo nepavyko įgyven
dinti. Tuomet S. Šalkauskis 
ėmėsi formuoti veikiančių atei
tininkų judėjimą ir tapo jų ideo
logu. 

Pats Šalkauskis savo pa
šaukimą išreiškė, kaip „tautinį 
auklėjimą per filosofiją". Jo su
darytos auklėjimo sistemos 
modelis rėmėsi šiais pagrin
diniais kriterijais: taut iniu 
auklėjimu (tautinės kultūros 
savybių bei geografijos paži 
mmas ugdo tautybę), patriotiš
kumu, kuris nuk re ip t a s į 
tautybės tobulėjimą ir na
cionaliniu auklėjimu (bendra-
žmogiškų vertybių ugdymas, 
pakeliantis tautą į nacijos lygį). 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS . a m ^ ^ 

(312)586-5959 | & 
(708)425-7161 ^ m ^ 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiutery ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ;r Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę. 
• PensinmKams Nuolaida. 

[3 MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Reaitor 
Irena Blinstrubienė. 

Reaitor Assoc 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel . 436-7878 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376 -1882 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 

10%—20°/o—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
:>as mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 9 5 t h Stret 

Tel. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Tufu Chungos mesto leidimą. O-ou ir 
užmiesty. Dirbu greitai, yarantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Atliekame įvairius dažymo darbus. 
Dažome- langus, duris, namus, 
pastoges, kambarius. D^bame greitai ir 
sąžiningai Kreipus į Vygandą arba 
Reginą, tel. 312-927-9024 arba 
312-523-9367. 

Prof. S tasys Š a l k a u s k i s 

Šie trys pagrindiniai principai, 
pasak dr. R. Paulausko, atsi
spindi dabartinėje Lietuvos 
mokyklų reformoje. 

Vėliau kalbėtojas apibūdino 
politinę, ideologinę bei kitokią 
S. Šalkauskio veiklą, atsakė į 
iškilusius klausimus. 

Buvęs S. Šalkauskio studen
tas Antanas Masionis puikiai 
įvertino dr. Rolando Paulausko 
kalbą „pasijutau kaip profeso
riaus S. Šalkauskio paskaitoje", 
sakė jis. A. Masionis papasako
jo apie profesorių, kokį atsi
mena iš studijų laikų: ..Studen
tai net nemėgino užsirašinėti, 
ką jis sakė, nes praleisi vieną 
žodį, prarasi visą mintį. Visi tik 
sėdėdavo ir atidžiai klausydavo. 
Jaunimą teigiamai veikė profe 
soriaus asmeninis pavyzdys: 
buvo labai mandagus, kukliai 
apsirengęs. Toks asketas mums 
jis atrodė beveik šventas, tik 
aureolės tetrūko". A. Masionis 
papasakojo dar keletą įdomių 
atsitikimų, susijusių su S. Šal
kauskio gyvenimu. 

Taigi tikrai gražiai ir turi
ningai ateitininkai atšventė šv. 
Kazimiero šventę, paminėję 
savo idėjinį vadovą, žymų 
Lietuvos veikėją Stasį 
Šalkauskį. 

Ramunė Dainorienė 

Remembe' Easter Sunday .s 3-31-91 
BICEK S HOUSE OF FLOVVERS 

Large Selectin of Easter Bloommg 
Plants & Cut Flower Arrangements 

2500 S. Chrlstlana 
Chicago. III. 

(312) 521-5900 
Vasre- Cars vsa & Arr*e'car Exp*ess Acceoted 

Lietuvoje parduodami automobiliai: 
tada 2106 — S4200. Lada 2107 — 
$4.300. Lada 2108 — $4,300. Lada 
2109 — $4.500 Automobiliai nauji su 
garanti]a Pristatome dolerius Lietuvo
je Jūsų giminėms už dešimtą procentą 
Keičiame aukštu santykiu dolerius Į 
rublius, vienas doleris prie dvidešimt 
rublių. Atsiskaitymas tik po paslaugų 
suteikimo Skambinti: (708) 430-0030 

REAL E S T A T E 

— ^ ^ ^ m 

BELL-BACE REALTORS 
J . B A C E V I Č I U S 

6 5 2 9 S . Kadzla A v e . , 
C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

( 3 1 2 ) 7 7 8 - 2 2 3 3 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

LB MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių P IRKIME bei PARDA
V I M E . V e l t u i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSIN INKAMS. 
S k a m b i n t i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC. , 6600 S Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

FOR R E N T 

Modernus 5 k a m b . butas 
M a r q u e t t e Pk. m e t i n i a m 
p a s t o v i a m i š n u o m a v i m u i . 
K re ip t i s a s m e n i š k a i , t e l . 
3 1 2 - 7 3 7 - 7 2 0 2 

Auksiniai 14 k. 
vyr/mot. 

^ „VYTIS" žiedai. 

Įvairių dydžių ir kainų deimantai. Susi
tarus, žiedo dydis pritaikomas Lietuvis 
• uvelyras. 

TRADITIONS 
P. O. Box 152 

VVorth. IL 60482 
24 vai. 

708-974-1782 
Sav. Ed. Lapinskas 

Pigiai pers iuvu ir ta isau visų 
rūš ių r ū b u s . K r e i p t i s : t e l . 
3 1 2 - 7 7 6 - 1 6 8 4 . 

AMTECH REFRIGERTION & 
APPLIANCE CO 

Gcarsrteel 
Repairs* 

1968 

FAST4 
CONVENIENT 
IN HOME OR 

CARRY IN 
SERVICE 

UAJOR APPUANCE 
SPECIAUST 

• Air Cocdilionetl • Rtffrig^rofort 
• Freezerj • Gcn & Elecrric Rong« 
• Microwo>'W • W « h « r s • Ory«rs 
• Dil>'wosh«rl • D'ipoioll 
LICENSEO BONDEO INSUAED 

• Call for Details 
NORTH 

6121 W Addison 312-288-8700 
SOUTH 

3615 W 95th Evergreen Pk 708-423-0441 
Juozas Pttkaltts, Serv Mgr 

Shamrock Tuckpolrttlng 
Sąžiningai atliekami 

Plytų ir mūrijimo remontai 
Pilnai apdrausta 

..FHA—VA repairs" 

Tel. 708-499-3728 
Sav John Gallagher 

Tas žmogus yra susivaldantis, 
kuris, jausdamas malonumų 
įtaka, nesiduoda jų užviešpatau 
jamas iki tokio laipsnio, kad 
užmirštų savo pareigas, per
dėtai besidžiaugdamas malonu
mais. 

Aristotelis 

Tremtine - - tai vienas paveikslas iš labai puošnios dail. POVILO 
PUZrNO monografijos, kuri yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif ir Grand National Award Amerikos dailiniikų profesinėje są
jungoje New Yorke. Puiki dovana ir tinka bent kuriomis projsomis 
įteikti bet kanr svetimtaučiui ar lietuviui. Kaina su persiuntimu 
27 dol. Užsakymus siusti: 

DRAUGAS, 45*5 West « r d Street, 
Ctiicagos IL 60629 

Illinois gyventojai dar prideda $150 valstijos mokesčio. 

' > 



MŪSŲ KOLONIJOSE *P*~*-*' 

Rochester, N.Y. 
VASARIO 16-JI 

Vasario 24 dieną sekmadienio 
rytą 9 vai. su lietuvišku radijo 
pusvalandžiu Rochesteryje pra
sidėjo Vasario 16-tosios šventė. 
Pusvalandį vedė Nijolė Drauge-
l ienė . Savo ta ik l iu žodžiu 
kreipėsi į visus: „Broliai ir sesės 
lietuviai, šiandieną švenčiame 
vasario 16-ją ir kovo 11-ją kar
t u jungdami". 

Visas pusvalandis buvo pa
ruoštas anglų kalba: tai trum
pa apybraiža Lietuvos istorijos 
iki paskutinių įvykių, vykstan
čių dabar. Užbaigė šiais žodžiais: 
„įžengusi į atominį amžių Lie
tuva ryžtingai veda kovą už lais
vę ir nepriklausomybę". 

Patriotinių dainų pynė surišo 
mažas pusvalandžio pertraukas. 
Programa baigta Lietuvos him
nu. 

11 vai. buvo laikomos Mišios 
Šv. Jurgio lietuvių parapijoje. 
Mišios buvo laikomos kritu
siems už Lietuvos laisvę. Mišias 
atnašavo kun. Augustinas Si
manavičius, O.F.M., iš Toronto, 
pavaduodamas vietos kleboną 
kun. Justiną Vaškį, O.F.M., 
kuris tuo metu sveiko ligoni
nėje. Mišių me tu giedojo 
Roches ter io Bendruomenės 
choras, vedamas Raimondo 
Obalio. Solistė Birutė Čypienė 
solo giedojimu papuošė giesmes. 
Buvo nešamos tautinės vėlia
vos: Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
taip pat ir Amerikos ir orga
nizacijų vėliavos. 

KANDIDATAI Į 
LB TARYBĄ 

Kandidatai iš JAV LB Vidu
rio Vakarų apygardos j XIII LB 
Tarybą. 

Kazys Adickas, ūkininkas 
J u r g i s Juozas Augius , 

chemikas 
Rima Kašubai tė-Binder , 

mokytoja 
Roma Dambrauskienė, sekre

torė 
Salomėja Daulienė, pensi

ninkė 
Birutė Jasaitienė, med. tech

nikė 
Kęstutis Ječius, architektas 
Bronius Juodelis, mokytojas 
Rūta Juškienė, banko vicepre

zidentė 
Ferdinandas Vyt. Kaunas, 

gydytojas 
Svajonė Kerelytė, manage-

ment 
Petras Kisielius, gydytojas 
Daina Kojelytė, teisininkė 
Jonas Levickas, nekilnojamo 

turto pardavėjas 
Rita Likanderytė, tarnautoja 
Regina G. Firant Narušis, 

advokatė 
Vytas Narutis, chemikas 
Linas Norusis, nekiln. turto 

įkainotojas 
Aldona Palukaitienė, gail. 

sesuo 
Reda Ardytė-Pliūrienė, preky

bininkė 
Juozas Polikaitis, inžinierius 
Jonas Račkauskas, profeso

rius 
Jurgis Riškus, prekybininkas 
Vacys J. Šaulys, mokslininkas 
Liudas K. Šlenys, inžinierius 
Kęstutis Sušinskas, inžinie

rius 
Rūta Sušinskienė, nekiln. tur

to brokerė 
Vitalija Vasaitienė, dantų 

gydytoja 
Birutė Vilutienė, med. tech

nikė 
Juozas Vaišnys, kunigas 
Vida M. Vizgirdaitė, gail. 

sesuo 
Kviečiame gerb. kandidatus 

atvykti į LB Vidurio Vakarų 
apygardos suvažiavimą š.m. 
balandžio 21 visuomenės pri
statymui ir susipažinimui. Pra
šome visuomenę gausiai daly
vauti ir išklausyti mūsų kandi
datų nuomonių bei siūlymų LB 
veikimo reikalais. 

J . Ruffelis. oirmininkas 

kovoje. „Mes nei vienas neti
kėjome, kiek yra pasikeitimų, 
laisvė veržiasi, kaip gėlė, kurios 
negalima sutrypti. Lietuva bus 
laisva, ji turi būti laisva!" 

Pasibaigus sveikinimams, B. 
Litvinienė pristatė tos dienos 
prelegente Rasą Razgaitienę iš 
New Yorko. 

Paskaitininke, gerai žinoda
ma Lietuvos būklę, savo kalbą 
pradėjo su dabarties Lietuvos 
rūpesčiais. Jos žodžiai buvo 
taiklūs klausytojui. „Lietuva 
stovi ant posūkio j laisvą Tautų 
apsisprendimą. Tauta 50 metų 
okupuota neprarado veržimosi į 
laisvę. Žmonės stiprus, pasiryžę 
bet kokia ka ina bū t i laisvi. 
Švenčių švęsti neužtenka, reikia 
pagalbos. Komunikacija, žinios 
apie tautos istoriją,, siekius, 
nepriklausomybę, politinį-teisi-
nį tęstinumą. Tauta atstatė 
nepriklausomybę, bet ne mes. 
Mes turime būti tautos padėjė
jais. Kai tankai rieda Vilniaus 
gatvėmis, mes šaukime, dirb
kime vieningai. Pats svarbiau
sias reikalas teisinga infor
macija valdžios žmonėms. Hu
manitarinė pagalba y ra politinė 
laisvės kova Lietuvai. Lietuva 
gina parlamentą, statydama už
tvaras, tieskime pagalbos ran
ką savais darbais. Lietuva — 
laisvės ir demokratijos simboli-
visam pasauliui. Abipus Atlan
to vienai kovai už laisvą Lietu
vą". 

Paskaitininke užbaigė prezi
dento V. Landsbergio žodžiais: 
„Lietuva daro, ką gali, darykite 
ir jūs, ką galite". 

Pertraukos metu surinkta 
5000 dol. Pris tatyta „Toronto 
dainų sutar t inė" at l iko keletą 
senoviško stiliaus sutartinės bū
du kaimo dainų, pabaigoje 
į jungdama visus esanč ius 
minėjimo dalyvius į bendrą 
dainos pynę. 

Įvairiais užkandžiais, kava 
s a l d u m y n ų s t a lu rūpinos i 
Angelė Dziakonienė ir Eugeni
ja Bulsienė, taip pa t prie jų 
prisidėjusioms visoms moterims 
ir pavaišinusioms visus nuošir
dus ačiū. 

N e r i m ą Naru tė 

Lemontas 
METINIS L B A P Y L I N K Ė S 

S U S I R I N K I M A S 

Lemonto L i e t u v i ų Bend
ruomenės apylinkė y ra viena iš 
gaus i aus ių ir v e i k l i a u s i ų 
visame kraš te . Jo s valdybą 
sudaro vidurinioji kar ta su 
gabiu ir darbščiu pirmininku 
Kęstučiu Sušinsku. Veiklą labai 
pagyvino Lietuvių centro ir 
palaim. Jurgio Matulaičio misi
jos įsigijimas. Veikla gyva ir 
todėl , k a d joje re i šk ias i 
jaunesnioji ir vidurinė karta su 
jauna energija, su spontaniškais 
darbais, su dinamiškais planais. 

Jaunesnės kartos sujungtomis 
rankomis išaugo „Hotline" ir 
„Mercy Lift" kur i e atlieka 
didelį darbą Lietuvai ir kartu į 
šį darbą ir LB uždavinius įtrau
kia visus apylinkės lietuvius. 

Šių metų kovo 10 dieną cen
t re įvyko metinis JAV LB 
Lemonto a p y l i n k ė s susi
rinkimas, sutraukęs didelį daly
vių skaičių. Susirinkimą planin
gai vedant pirm. Kęstučiui 
Sušinskui, visa plati darbo
tvarkė buvo at l ik ta per pu

santros valandos, laiku prade
dant ir numatytu laiku užbai
giant. 

Pradėjus su Lietuvos himnu, 
kun. L. Zarembos malda ir pir
mininko įžanginiu žodžiu, buvo 
praeito protokolo priėmimas, 
balsų skaičiavimo komisijos 
sudarymas, šešių naujų valdy
bos narių rinkimas dvejiems 
metams, prie keturių dar savo 
kadenciją betęsiančių, revizijos 
komisijos rinkimas ir atstovų į 
apygardos suvažiavimą rin
kimas. Kęstutis Sušinskas, Liu-

Kun. Augustinas Simanavi
čius pasakė jautrų, tai dienai 
pritaikytą pamokslą. Bažnyčioje 
matėsi tautiniais rūbais pasi
puošę „Lazdyno" g rupės 
šokėjai. Šią jaunimo palydą or
ganizavo tautinių šokių grupės 
vadovė Jadvyga Reginienė. 

Po pamaldų svečiai ir visi 
dalyviai rinkosi į parapijos salę 
tolimesnei šventės eigai. Vasa
rio 16-tosios ir Kovo 11-tos mi
nėjimo programa pradėta Ame
rikos ir Lietuvos himnais. Po E d ž i a i * pirmą lėktuvą iš JAV į Vilnių su Ameri Cares vaistais - iš k. į 

... , . , , d.: kun. K. Pugevičius, R. Razgaitienė, Ameri Cares spaudos vedėjas Steve 
vėliavų pagerbimo, malda pra- N o r m a n ^ D KezieQė 
dėjo šią šventę kun.Augusti
nas. Maldos žodžiuose įpynęs 
Bernardo Brazdžionio eiles kar
tojo: „Melskimės už tuos, kurie 
buvo vieningi bendrai kovai, ėjo 
ramūs su malda beginkliai prieš 
šarvuočius, padėk jiems, Vieš
patie, Uždek išeiviją bendrai 
kovai, Viešpatie, Melskimės 
už pralietą kraują Lietuvoje". 

Programą atidarė Birutė Lit
vinienė, pristatydama jaunuolį 
Artūrą Bitautą ir Giedrę Liong-
minaitę, svečius iš Lietuvos, 
kurie perskaitė pranešimus iš 
Vilniaus ir 1990 m. kovo 11-tos 
nepriklausomybės paskelbimą. 

Po pranešimų buvo rodomos 
skaidrės , ku r i a s vaizdžia i 
aiškino B. Litvinienė. Skaidrėse 
buvo rodomos partizanų kovos, 
jų likimas, deportacijos Sibiran 
iki Romo Kalantos žuvimo, pa
baigoje kruvinasis sekmadienis 
1991 m. sauo 13 d. 

B. Litvinienė perskaitė B. 
Mališauskaitės laišką, rašytą 
jai asmeniškai. Laiške įrašyti 
kunigo Tamkevičiaus žodžiai: 
„Viešpats stovi mūsų pusėje. Iš
lietas kraujas yra kr ikš tas 
mūsų žemėje. Niekas neatims 
laisvės, kurią aš pajutau". 
Laiško pabaigoje prezidento V. 
Landsbergio žodžiai: „Mes 
laisvi, kaip niekuomet!" 

Scenoje prie simbolinio neži
nomojo kareivio paminklo, kurį 
nupiešė Živilė Vidmantienė, 
vainiką žuvusiems padėjo Neri
jus Vidmantas ir Jonušaitė, o 
jaunimas sudėjo chrizantemų 
puokštę, po žiedą žuvusiems 
sausio 13-ją. Taip pat buvo skai
tomos žuvusiems eilės. Pabaigo
je B. Litvinienė užbaigė Vil
n iaus legendos žodžiais: 
„Gedimino sapno Vi ln iaus 
miesto garsumas kaip niekada 
pasiekė pasaulio dėmesį. Mes 
beginkliai taikiu būdu siekiame 
laisvės". 

Rezoliuciją perskaitė anglų 
kalba Paulius Klimas. Toliau 
buvo sveikinimai: estų, latvių, 
ukrainiečių. „Mes išdidūs sava 
istorija, kalbėjo estų atstovė, 
Pabaltijo kraštai pasiryžę lais
vei". Latvių linkėjimai. „Mes čia 
turime nenurimti, neužmiršti 
išlieto kraujo. Tegul Dievas 
padeda mums. Lai gyvuoja Lie
tuva! Mūsų minčių pasaulis 
nesuprato, mes vėl kankiniai, 
bet mūsų laisvės sapnų niekas 
neatims", kalbėjo ukrainiečių 
atstovas. „Ukrainiečiai stovi už 
jus, ukrainiečiai eis kartu su 
jumis laisvės žygyje Lietuvoje. 
Tegyvuoja laisva Lietuvai!" 

Kongresmano Frank Horton 
atsiųstas įgaliotinis Phil ip 
Baile išreiškė linkėjimus laisvės 
kovoje. 

Senatoriaus Alfonse D'Amato 
įgaliotinė Joyce Miller perskaitė 
sveikinimą, užbaigusi šiais sena
toriaus žodžiais: .Lankiausi Lie
tuvoje, JAV turi pripažinti Lie
tuvos nepriklausomybę. Aš su 
jumis visuomet". 

Kongresmanė Louise Slaugh-
ter, grįžusi ką tik iš Pabaltijo 
kraštų, kalbėjo: „Aš visuomet 
troškau ką nors gyvenime pa
daryti, kad balsas būtų išgirs
tas. Priklausydama kongrese ir 
Hels inkio komite te ga l iu 
pasakyt i , kad šalia Persų 
įlankos karo negalime pamiršti 
Pabalti jo kraštų. Aš nesu 
mačiusi tokio laisvės ryžto". Pa
sakojo apie kelionę, susitikimus 
su prezidentu V. Landsbergiu. 
Pabrėžė jo moralumą ir didžia
dvasiškumą nepriklausomybės 

LENKIJOS P K t i i L ) t . M A > 
CHICAGOJE 

Chicagoje labai iškilmingai 
sekmadienį buvo su t i k t a s 
Lenkijos prez identas Lech 
Walesa. Jis buvo Gdansko laivų 
s tatybos da rb in inkas , bet 
ryžtingas kovotojas dėl laisvės 
ir laisvuose rinkimuose buvo iš
rinktas valstybės prezidentu. 
Chicagos mieste lenkai savo 
skaičiumi užima antrą vietą po 
Varšuvos. Prezidentui Walesai 
sukėlė ovacijas, kai jis Verbų 
sekmadienį atvyko į pamaldas 
Šv. Hijacinto bažnyčioje. Čia jį 
sutiko apie 10,000 žmonių. Jam 
buvo suruoštas priėmimas Il
linois rūmuose. Savo kalboje jis 
ragino Chicagos verslininkus 
investuoti į įmones Lenkijoje., 
prekiauti. Priėmime dalyvavo ir 
lietuvių atstovai. Iš Chicagos 
VValesa išskrido kovo 25 d. ryto. 

įteiktos Vasario 16 aukos JAV 
LB iždui. Sveikino ir Vidurio 
vakarų apygardos pirm. B. 
Vindašienė. Lietuvių centro 
vardu sveikino adv. Rimas 
Domanskis, pasidžiaugdamas 
susirinkime gauta 10,000 dole
rių dr. L. Kriaučeliūno, 2,000 

das Šlenys, Aleksas Karaliūnas, dolerių Vytauto Šliupo ir 1,000 
Dalia J anušk i enė , Laima dolerių Vyt. Mikūno parama. 

L>KAU<jA£>, antradienis, 19yi m. kovo men. Zb d. 

Petroliūnienė išrinkti į valdybą 
naujai kadencijai prie likusių 
Romo Povilaičio, Svajonės 
Kerelytės, Modesto Jakaičio ir 
Jono Vaznelio. Į revizijos komi
siją išrinkti Anatolijus Milūnas, 
Domas Misiul is ir Stasys 
Patlaba. Dvylika atstovų buvo 
išrinkti dalyvauti apygardos 
suvažiavime. 

įspūdingi buvo valdybos pir
min inko ir iždininko pra
nešimai apie 1990 m. veiklą ir 
f inansus . Pajamų buvo 
23,921.84 dol., o išlaidų -
19,342.15 dol. Ižde liko 4,579-
.69 dol. 1991 metams. Didelė fi
nansinė apyvarta rodė aktyvią 
apyl inkės veikla. Revizijos 
komisijos pranešimas minėjo la
bai kruopštų, tvarkingą iždi
ninko Alekso Karaliūno 
atliekamą sąskaitybos vedimą. 

JAV LB krašto valdybos var
du susirinkimą sveikino Bro
nius Juodelis, kuriam buvo 

Sėkmingą Maironio lituanis
tinės mokyklos veiklą pristatė 
direktorė Laima Trinkūnienė. 
Montessori „Ž ibu rė l i o " 
mokyklos veiklą pateikė Eglė 
Novak, „Hotline" ir „Mercy 
Lift" vardu kalbėjo Rimas 
Gulbinas, visiems dėkodamas 
už talką. „Pasaulio lietuvio" 
redaktorius Bronius Nainys, 
priimdamas apylinkės valdybos 
250 dolerių dovaną, paminėjo, 
kad tai stambiausia auka, gau
ta iš visų LB apylinkių, ir pa
linkėjo Lemontui perimti JAV 
LB krašto valdybos vadovavimą 
rinkimuose. 

Buvo pristatyti ir septyni jau
ni, gabūs kandidatai iš Lemon
to apylinkės į JAV LB tarybą. 
Lemonto LB apylinkė šiais me
tais švenčia 30 metų veiklos 
sukaktį, kuri bus atžymėta di
deliu banketu spalio 19 d. 
centre. 

Br . Juode l i s 

A.tA. 
ALFONSAS SULAITIS 

Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1991 m. kovo 23 d., 10:18 vai. ryto. sulaukęs 73 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. Kybartų mieste. 

Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Anelė Rentelytė, 

dukros: Ramunė Noble, žentas Joe, Loretta Wallon, žentas 
John; sūnūs Henrikas Kisielius, marti Peggy, Ričardas 
Kisielius, marti Renata: dešimt anūkų; broliai: Juozas Sulaitis 
su žmona Aldona, Edvardas Sulaitis su šeima; svainis Juozas 
Rentelis su žmona Petronėle ir šeima; dukterėčia Dalia 
Remienė su vyru Edmundu ir kiti giminės Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, kovo 25 d. nuo 2 iki 9 v v. 
Petkus-Butkus koplyčioje. 1446 S. 50 Ave., Cicero, IL. Atsi
sveikinimą? ;U velioniu pirmadienį 7 vai. vakaro. 

Laidotuves įvyks antradienį, kovo 26 d. Iš koplyčios 9 vai 
ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas i Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, dukros , sūnūs, anūkai , broliai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Petkus-Butkus. Tel. 708-652-1003. 

A.tA. 
JOHN HENSON 

Gyveno Oak Brook, IL. 
Mirė 1991 m. kovo 22 d. 
Gimė Amerikoje, Nebraska valstijoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Sabina Ruchas, 

dukterys: Joan Cius, žentas Allan, Francine Brown, žentas 
Ray, Rosemarie Brown. žentas Daniel; Bernadette Hart, 
žentas Max; Maria Ade. žentas James; penkiolika anūkų, 
daug kitų gimimų. 

Priklausė Lietuvos Vyčiams, kuopa #36, Misijų klubui, 
Lietuvių Šaulių organizacijai ir daugeliui kitų šalpos ir 
visuomenės organizacijų. Taip pat buvo rėmėjas: Šv. 
Kazimiero seserų, Šv. Pranciškaus seserų ir Tėvų Marijonų. 

Laidotuvės įvyks kovo 26 d., antradienį. Iš Gaidas-Daimid 
koplyčios, 4330 S. California Ave. bus atlydėtas į Švč. M. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 10 vai. 
ryto įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
t a m u s dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, dukterys , anūkai i r kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Cal i fornia A v e n u e 
T e l e f o n a i - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 S o u t h He rmi t age A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. Cal i fornia Avenue 
Te le fonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t idaro n a u j u s laidotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e Parke 

Kiti S. C . Lack laidotuvių namai : 
11028 Southvvest Hwv. * Palos H i l l s 
9236 S. Robe r t s Rd. * Hickory H i l l s 

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

A.tA. 
IRENAI JARUŠEVIČIENEI 

WHITTMORE 
Chicagoje mirus, jos vyrą VVARREN, sūnų ANTANĄ 
ir dukrą RL TĄ bei jos vyrą VYTĄ giliai užjaučiame. 

Elena Kalvaitytė-Velbasienė 
St. Petersburg. FL 

Gediminas ir Irena Morkūnai 
Seattle. WA 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquet te Funeral Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago, Illinois 60629 

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus l a ido tuv ių namus galite pasiekti 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
TJONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 



DRV radienis, 1991 m. kovo mėn. 26 d. 

x „Draugo" koncer te dai
nuotos „Aro' - žodžiai 
yra ne A Butkaus, bet Vikto-
-o Simaičio. Spaudoj ir per 

Margučio"' radiją buvo 
aiškinta, kad ta dama bu\ 
spausdinta Lietuvoj 1938 
netais. Pagrindinė^ melod 

autorius \ r a prelatf.s Petras 
Butkus. Aliukų 

tta melodija 
x JAV Lietuvių Bendruo

menės k raš to valdybos 
tinę Chicagoje pasiekė pac-
laiškas iš Lietu\ 
Martyno Mažvydo bibliotekos. 
Laiške L. Kvietkau«k'--s dėkoja 

Antanui Razmai ir „Dovana 
•tuvai" fondui už suteiktą 

pagalbą įsigyjant ..compact 
sk" (CD-ROM) nuskaitymo 
ngimą. ..Tai šiuo metu vienas 
svarbiausių tiltų, leidžiantis 
iti vak? rmaciją 

visiems Lietuvos specialis
tams..." CD-ROM naudojimui 

°reikia telefono linijų i r daug 

•oje plokš 

x Kun. Anicetas Tamošai
t is , SJ. kalbės Vyresniųjų 
lietuvių centre kovo 27 d., 
rečiadien; ^era 

tsik • -
įtaikytas mii 

rikyti. 

Marijos (Gimimo 
pa/ . nyčioje Velykų 
pris ikėl imo šv. - i r 
iškilmės lietuviškai bus atei
nantį sekmadienį. Velykose, 6 
• ai. ryto. Choras giedos spe-
. ialias gie-1 - pakartos 
[ienos metu ai. šv. Mi

šiose. Kitos šv. Mišios bus 
paprasta sekmadienio tvarka. 

x L i e t u v o s V a l s t y b i n ė s 
Operos solistų — Irenos Milke
vičiūtės, Virgilijaus Noreikos ir 
pianistės Gražinos Landsbergie
nės koncertai įvyks Bostone 
balandžio 7 d.. Raltimorėje 
balandžio 14 d., St. Petersbur-
ge balandžio 17d., Los Angelėje 
balandžio 21 d.. Čikagoje balan
džio 27 d., Detroite balandžio 28 
d.. Clevelande gegužės 5 d. Ren 
gėjas — Lietuvių fondas. Bilie
tus jau galima įsigyti pas vie
tovių įgaliotinius Čikagoje — J . 
Varnelio preky ; 

(sk) 

x Lietuvių Muzikos S 
tės komitetas praneša, kad 
biliot?! i -nginius 
jau yal ima isigyti Gi f t s 
I n t e r n a t i o n a l — Vaznelių 
prekyboje. 250 > W. 71 St . 
C h i c a g o . II 60629. t e l . 
312 471-1424. 

(sk) 
x Norėdami atšvęsti įvai

rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kain<^ 
prašom" kreitis į Baltijos r e s 
toraną, 8100 Rober ts Rd . . 
Jus t ice , B. te!. 170R-458-140O. 

(sk) 

x NIDA DELI, 2617 W. 71 
St . . ch i cago . ar tė jant 
Velykom- visus kviečia ap
silankyti mūsų parduotuvėje ir 
pas i r inkt i įvairių mėsos 
gaminiu Taip pat galėsite 

savo velykinį s taia 
ninta -is, beržo 

ikočiu. 
tortais ir kt. gardu-

x Kos to Bružo, Balfo veikė
ju ir buvusio direktoriaus, 75 
metų sukaktis buvo paminėta 
Condessa del Mar restorane, 
dalyvaujant sukaktuvin inko 
giminėms ir artimiesiems apie 
20 žmonių Kalbas trumpai 
pasakė dr. Bronė ir Viktoras 

..šiai. pasveikindami ir 
iškilmes rengusią Karoliną 
Bružienę Šventė oraėjo jaukia 
ir draugiška nuotaika, linkint 
s u k a k t u v i n i n k u i i lg iaus ių 
metų. 

x Aido orkes t ras gros vely
k i n i a m s šokiams sekmadienį, 
kovo 31 d., 8 vai. vak. Jaunimo 
centre. Šokius ruošia Chicagos 
studentai ateitininkai. 

x A r v y d a s M a r k a u s k a s . 
Lietuvos Operos baritonas, šių 
metų ..Lietuvių" operos spek
t a k l i u o s e a t l i k s Erdvi l io , 
Lietuvos kunigaikščio, partiją. 
Lietuvos operose jis dainuoja pa
grindines partijas. 

x Rėdą Ardytė-Pl iur ienė iš 
Racine, \Visc., kartu su seserimi 
Indre Hovvell, Cleveland, Ohio. 
buvo atvykusios į ..Draugą" ir 
pasirinko įvairių lietuviškų 
leidinių už didesnę sumą. Rėdą 
aktyviai dalyvauja lietuviš
kame gyvenime, yra Racine LB 
valdybos pirmininke. Buffalo 
Grove, 111., lietuvių tautinių 
šokių grupės ..Vyturys'* vadovė, 
dirba lietuvių moterų organiza
cijoje ir yra vertėja-tarpininkė 
tarp amerikiečių ir lietuvių reli
ginės grupės atvykusios iš da
bart inės Lietuvos amerikiečių 
pastangomis. Indrė šiuo metu 
apsistojusi pas seserį ir abi 
lanke savo pažįstamus Chica
goje. 

x J A V Lietuvių J a u n i m o 
s ą j u n g o s 5-ojo pol i t in io 
seminaro dalyviai turės progos 
išklausyti įvairių paskaitų, 
rinksis JAV LJS metiniam susi
rinkimui, kur gaus informacijos 
apie artėjantį Pasaulio Lietuvių 
j a u n i m o kongresą ir gaus 
informacijas apie ar tėjant į 
Lietuvių Muzikos festivalį. Poli
tinis seminaras vyks balandžio 
12-14 dienomis, Washingtone. 

..Draugo" koncerte pianistė Raimonda Apeikyte 
Bronium Seliuku ir Emanueliu Jarašūnu. 

?tu Rimtautu Dabšiu, Antanu Polikaičiu, 

Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
PASIKLAUSYKIME 

DAINUOJANČIO 
VILNIAUS 

Vilniuje ne tik tankai riau
moja ir kulkosvaidžių salvės ai
di, bet jame tebėra gyvas 
kultūrinis gyvenimas. Jame 
plaka gyvastinga tautos širdis. 
Mūsiškiai važiuodami į Vilnių, 
nuveža automobi l ius ir 

x J . Pileckienė, Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės Vasario 
16 gimnazijai remti būrelio 
pirmininkė, surinko 603 dole
rius ir pasiuntė gimnazijai. 

x Solistė Danutė Stankai-
ty tė ir muzikas Manigi rdas 
Moteka i t i s atliks programą 
Labdaros vakare Seklyčioje 
balandžio 6 d., šeštadienį. Lab
daros vakaro pelnas skiriamas 
Vyresniųjų centro išlaikymui. 

x J A V LB krašto valdybos 
Šviet imo t a ryba praneša, kad 
Lietuvos moksleiviams labai 
reikalingi anglų kalbos vado-

elektroniką. Iš Vilniaus mums 
to atvežti negali. To mums ir ne
reikia, Vietoje to. jie mums 
atveža aukštą meninį lygį, 
kurio š iuo metu mes ne
beturime ir kurio mes esame 
pasiilgę. Muzikos šventės proga 
iš Lietuvos Respublikos operos 
ir baleto teatro atvyksta 81 
asmuo. Jų tarpe ir iškilieji 
Lietuvos operos solistai: Virgili
jus Noreika ir Irena Milkevičiū
tė. Tad ta proga Lietuvių fondas 
rengia visą eilę jų koncertų. 

Jų koncertai vyks šia tvarka: 
Bostone — balandžio 7 d.; 
Baltimorėje — balandžio 14 d.; 
St. Petersburge — balandžio 17 
d.; Los Angeles — balandžio 21 
d.; Chicagoje — balandžio 27 d.; 
Detroite — balandžio 28 d.; 
Clevelande — gegužės 5 d. 
Koncertus koordinuoja Marija 
Remienė. 

Atvykstantieji yra Vilniaus 
operos viršūnės, abu turintieji ir 
tarptautinį pripažinimą. Pro-

Rengimo komiteto pirmininkas vėliai pradedantiems mokytis 
yra Paulius Mickus. Muzikos anglų kalbą, aukštesniajai mo-
festivalis vyks gegužės 15-28 kyklai ir universiteto lygio. No-
dienomis Chicagoje. Rengimo rintieji paaukoti šiuos vado-
komiteto pirmininkas yra Sta- vėlius gali kiekvieną dieną pri 
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x Lietuva Amer ikos Televi
zijoje II dal is . Dviejų valandų 
vaizdajuostė, rodanti Sovietų 
s m u r t ą užslopinti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą. 
Spaudos rūmų u ž ė m i m a s , 
k r u v i n a s i s s e k m a d i e n i s , 
nužudytųjų laidotuvės, emocin
ga lietuvių demonstracija Bos
tone ir kitur. Pasaulio reakcija 
ir komentarai . Naujas Lietuvos 
va izdų, poezijos ir d a i n ų 
montažas. Įrekorduota VHS vi
deo kasetėje. Kaina su persiun
t imu $35.00. Čekį su savo 
adresu siųsti: F. K o n t a u t a s , 
747 E. Broadway, So. Boston. 
M \ 02127. Tel. 617-268-5876. 

(ak) 
x G.T. INTERNATIONAL 

parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask 
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas infor-
macija< mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
I N T E R N A T I O N A L , INC. , 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hil ls . IL. Tel . (708) 430-7272. 

'sk) 

x KARGO l LIETUVA! Rū 
. n n uju s ir dėvėtus, batus, 
ižiagas ir nereceptinius vais

tus ribotais kiekiais, galima 
i j Lietuva B E MUITO! 

siunčiame ORO L I N I J A J 
RYGA- Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
] 10 IbsarbaoOkg. Kaina $1.45 

v,it n Kreiptis į: G. T. In-
t o r n a t i o n a l , tel. 708-430-7334. 
9525 So. 79th Ave. , Hickory 
Hil ls . IL 60457. 

(sk) 

statyti į Seklyčią arba Švietimo 
tarybos pirmininkei Reginai 
Kučienei: 8626 South Mo-
z a r t , Chicago, IL 60652. 
312-778-0358. 

x A U K Š T O S KOKYBĖS 
R Ū K Y T O S DEŠROS, PA-
LENDVTCA su pristatymu į 
namus Lietuvoje — $84.00. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x VISI SIUNTINIAI Į LIE
TUVA siunčiami su PRISTA
TYMU I NAMUS papigintomis 
kainomis. Rūbai, maistas, vais
tai - KIEKIS NERIBOTAS, 
MUITO NĖRA. Iš kitų miestų 
savo daiktus siųskite mums 
paštu arba UPS. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Select Wines & Liąuors. 
3018 Hobson Rd., Woodridge, 
IL 60517 pristato gėrimus 
lietuvių pobūviams urmo kaina. 
Kreiptis: Vytas Miceika, tel. 
708-969-3880. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " N r . 10 -
skanios rūkytos dešros ir skilan
džiai bus pristatyta jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje. 4 kg 
lietuviško skilandžio, 2 kg „Žal
girio" dešros, 2 kg „Suvalkie
tiškos" dešros, 1 kg „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg filė plėvelėje. Pilna 
kaina $100.00 - kreiptis „Žai
b a s " 9525 South 79th Ave., 
Hickory Hills, 111. 80457. Tele
fonas (708) 430-8090. 

x Jul iui Matoniui yra laiš
kas iš Lietuvos. Prašoma kreip
tis į „Draugo" administraciją 
darbo valandomis arba rašyti, 
kur persiųsti. 

x Gerai atrodanti moteris, 
dar neturinti 50 m., nori 
susipažinti su nevedusiu ar 
našliu vyru tarp 40-54 metų. 
praktikuojančiu ka ta l iku , 
neblogai atrodančiu, gero būdo 
ir išsilavinusiu. Pinigai ir tur
tas nesvarbu. Laiškus siųsti: 
„Draugo" administracijai Nr. 
50,4545 W. 63 St., Chicago, IL 
60629. 
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x Lietuvių Muzikos šven
tės pokylis įvyks po dainų 
šventės gegužės 26 d. 7 v.v. Con-
tessa del Mar salėje. Bilietai — 
$25; studentams nedirbančiam 
jaunimui — $20) gaunami J. 
Vaznelio prekyboje. 2501 W. 71 
St., tel. 312-471-1424. 
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x Didžiausia pasirinkimą 
įvairių skanėstų ir maisto ga
minių Velykų stalui rasite Tal-
man Deli, 2624 W. Lithuanian 
Plaza Ct. Tel. 312-434-9766. 
Apsilankykite' Darbo vai. kas
dien 8 v.r. — 6 v.v. Sekmadie
niais, 9 v.r. — 2 v. p.p. Velykų 
sekmadienį - i/daryta. 

(sk) 

x Lietuvių Muzikos šventei 
aukojo: po $500 uozas Kredys. 
dr. Vacys Šauly- $250 Juozas 
Vaineikis, po $ 100 J. Lintakas. 
Aleksas ir Aleksandra Pabrėžai, 
dr. D. ir St. Surantai, prel. Ig
nas Urbonas. Dėkojame ir pra
šome remti švente, siųsti aukas: 
Lithuanian Music Festival, 
P.O. Box 29485. Chicago. IL 
60629-0485. 

(sk) 

yra tarptautinio lygio. Tegaliu 
parašyti tik tai, ką muzikos kri
tikai apie ją yra rašę. Po ranka 
turiu oficialią jos kūrybinę bio
grafiją. Ten taip yra rašoma: 
„Irena Milkevičiūtė yra labai 
aukšto vokalinio meistriškumo 
dainininkė; didelės apimties ir 
galingas jos balsas vienodai 
gerai skamba visuose regis
truose". O Chicagos angliškoje 
spaudoje taip buvo rašoma: 
..Soprano Milkevičiūtės net 
pianissimo aiškiai girdimi. Ji 
turi dinamikos ir dramatiškumo 
pajautimą, ir kristaliniai trykš
tantį skambėjimą, kurios mirtį 
paskut in iame veiksme mes 
apgailestavome. Lyric opera 
protingai pasielgtų ją pasikvies-
dama" (laisv. vert. J. Ž.). Taip 
rašė Jacųueline Taylor, kuri yra 
žinoma Chicagos apylinkių 
kultūrinio gyvenimo aprašy
mais. 

Ir mūsų spaudoje buvo šiltų ir 
kartu labai rimtų aprašymų. 

tokį apval ia i pasisekusį 
spektaklį, koks buvo šiemetinis 
, ,T rubadūras" . Atrodė, lyg 
nuostabioji viešnia iš Vilniaus, 
šalia didžiulio savo pačios įnašo 
į spektaklio triumfą, būtų 
įkvėpusi ir visas kitas kolektyvo 
pajėgas atiduoti maksimumą to, 
ką kiekviena turėjo" (M. D. 
. .Draugas" 1989 gegužės 6 d.). 

Iš šių visų pasisakymų galime 
susidaryti aiškų vaizdą, kad 
koncertai bus ne eilinio lygio. 
Tad niekas neturėtų namuose 
sėdėti, ypač tie, kurie neturės 
progos operos pastatymuose 
d a l y v a u t i . P a s k u t i n i a m e 
pasikalbėj ime su Vilniumi 
rengėjams buvo užgarantuotas 
menininkų atvykimas. Reikia 
manyt, kad nieko nenumatyto 
neįvyks, tad reikia laukti ir 
t ikėt is . y A 
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Amerikos Lietuvių Tarybos 
Chicagos skyriaus valdybos ir 
tarybos posėdis įvyko kovo 6 d. 
7 vai. vakare centro patalpose. 
Posėdį a t i d a r ė ir pravedė 
skyriaus pirmininkas Vladas 
Šoliūnas. Priėmus darbotvarkę, 
perskaičius ir priėmus pereito 
posėdžio protokolą, buvo 
padaryta Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo,įvykusio va
sario 17 d.,apžvalga. Kiekvienas 
iš posėdžio dalyvių galėjo 
pasisakyti tuo reikalu. Be mažų 

gramoje taip pat numatyta 
pianistė Gražina Ručyte-Lands
bergienė. Ji ne tik akompanuos 
solistams, bet ir fortepionu at
liks M. K. Čiurlionio preliudą. 
Programoje: solo, duetai ir for-
tepionas. Apie Gr. Lands
bergienę neturiu informacinės 
literatūros, bet žiniomis, atei
nančiomis iš Lietuvos, ji aukš
to lygio menininkė. 

Virgilijus Noreika, tenoras, 
mūsų visuomenei gerai žinomas 
ir daugeliui jau g i rdė tas . 
Manau, kurie jį girdėjo, tai ir be 
paraginimų į koncertą at°is. o 
kurie negirdėjo, tai šiek tiek 
apie jį informacijos. , ,Jo 
vokalinė charakteristika yra D. 
Verdi stiliaus, turinti dinaminę 
skalę ir spalvą nuo sotto voce iki 
galingo perdavimo"" — AGE — 
MELBOURNE - AUSTRĄ 
LIA. ..... V. Noreikos Choze 
palaipsniui pavergė žiūrovus 
savo temperamentu, įdomiu 
vaidmens sprendimu, neprie
kaištingu ir giliai įprasmintu 
dainavimu (pasigėrėjimą kėlė 
sodrios ir galingos viršūnės 
gaidos, plati ir lygi kantilena. 
spalvingas atskirų natų filtra
vimas" Literatūra ir menas — 
Vilnius. 

Galima dar būtų pacituoti 
daug pasisakymų, bet ar to 
bereikia? Visi, kurie jį girdėję t r ū k u m ų , minė j imas visų 
žino, kad jis yra neginčijama 
Lietuvos operos pažiba. Čika-
giečiai turės progos juo pasigė
rėti ne tiktai koncerte, bet ir ,.I 
Lituani" operos pastatyme. 

Irena Milkevičiūtė, sopranas, 
bent čikagiečiams meno mylė
tojams jau žinoma. Ji pasigėrė
tinai pasirodė „Trubadūre". Ji 

nuomone buvo pavykęs. Buvo 
pasidžiaugta, kad visuomenė 
gausiai dalyvavo minėjimo iš
vakarėse, t.y. šeštadienį vėlia
vų pakėlime prie Laisvės kovų 
pamink lo J a u n i m o centro 
sodelyje. Sekmadienį pamaldų 
metu bažnyčia buvo pilnutėlė, 
po pietų Marijos aukštesniosios 

LIETUVIU mmos ŠVENTĖ 

IS ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— Philadelphijoje koncer
tuo ja Lietuvos nusipelnę artis
tai Irena Milkevičiūtė, sopranas 
ir Virgilijus Noreika, tenoras. 
Solistams akompanuoja pianis
tė Gražina Landsbergienė. Kon
c e r t a s įvyks t reč iad ien į , 
balandžio 10 d., 7:30 vai. vak. 
Lietuvių namuose (Lithuanian 
Music Hali). Šį muzikos vakarą 
rengia Philadelphijos Lietuvių 
namai ir LB Philadelphijos apy
linkės valdyba. 

— Dr. Vytau tas J . Bieliaus
k a s , Xavier universiteto, Cin-
c inna t i , OH, psichologijos 
profesorius, yra pakviestas 
kalbėtoju Virginijos universi
tete, Charlottesville. VA, įvyk
siančioje konferencijoje, Kurios 
tema yra „Mažumos ir politiniai 
pasikeitimai Sovietų Sąjun
goje" . Konferencija bus 
balandžio 18-20 d. ir į ją yra 
pakviesti septyni psichologai ir 
politinių mokslų atstovai iš 
Maskvos. Iš JAV kalbėtojais, be 
dr. Bieliausko, bus dr. A. Arndt. 
Fulbright draugijos prezidentas 
ir diplomatas, dirbęs Amerikos 
ambasadose įvairiuose kraš
tuose, Robert M. Cullen. buv 
žurnalo šefas Maskvoje, dr. 
Vanik D. Volkan, Virginijos 
universiteto sveikatos mokslų 
centro direktorius ir kt. Konfe
renciją suorganizavo Virginijos 
universiteto „Proto ir žmonių 
sąveikos studijų centras". 

mokyklos auditorijoje nebuvo 
tuščių vietų. Taip pat įplaukė 
didesnės aukos laisvinimo rei
kalams. Pirmininkas nuošir
džiai padėkojo visiems, vienin
gai ir sąžiningai atlikusiems 
pasiimtas pareigas. 

Be to. pranešė, kad gauta 
Marijos aukš tesn ios ios 
mokyklos salė Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimui, kuris 
įvyks 1992 m. vasario 16 d. Or
ganizacijos prašomos susilaikyti 
nuo renginių tą dieną. 

Kiekvieneriais metais Altos 
Chicagos skyrius šaukia metinę 
Darbo konferenciją, kurioje 
valdyba padaro pranešimus. 
Pirmininkas — kas padaryta 
metų eigoje Lietuvos laisvinimo 
srityje, iždininkas — piniginį 
stovį. Tokie pranešimai yra 
labai reikalingi, nes po Darbo 
konferencijos vadovavimą 
perima kita partija. Šiais metais 
Darbo konferencija bus 
balandžio 14 d., sekmadienį, 2 
vai. po pietų Lietuvių Tau
tiniuose namuose. 

Po valdybos pranešimų, nomi
nacijų k-ja pristatys 4 pagrin
dinių partijų atstovus į valdybą 
ir tarybą. Nominacijų komisiją 
sudaro S. Briedis, A. Repšienė, 
J. Bagdžius ir M. Kinčius. 
Registraciją praves V. ir J. Sta
naič ia i , P. Jokubka ir E. 
Oželienė. 

Organizacijos ir lietuviškoji 
visuomenė maloniai kviečiama 
dayvauti ir moraliai bei mate
r i a l i a i pa remt i Amerikos 
Lietuvių Tarybos jau 50 metų 
atl iekamus darbus Lietuvos 
laisvinimo srityje. Neapvilkime 
pirmūnų L. Šimučio, M. Vaidy-
los, P. Grigaičio, J. Laučkos ir 
kitų, kurie 1940 m., rusams 
okupavus Lietuvą, rugpjūčio 
men. įsteigė šią organizaciją, 
kur ios t i k s l a s kovoti , iki 
Lietuva bus laisva ir nepriklau
soma. 

Taip pat dar buvo prisiminta 
dėl rengiamų demonstracijų 
kovo 11 d. miesto centre. Po 
trumpų pokalbių posėdis buvo 
baigtas 8:30 vai. vakare. Kitas 
posėdis numatytas balandžio 3 
d. 7 vai. vakare Altos būstinėje 

Ant. Repšienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL e>0629 

T e l . (1-312) 776-8700 
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