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Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos protokolas 

Vilnius. Balandžio 4. — Aukš
čiausios Tarybos Informacijos 
biuro pranešimu, šiandieną įvy
ko septynių valandų Lietuvos 
Respublikos ir TSR Sąjungos 
derybų delegacijų diskusijos. 
Posėdžio metu bendrą komuni
katą bei Lietuvos ir Tarybų Są
jungos oficialaus susitikimo pro
tokolą pasirašė Lietuvos Res
publikos valstybinei delegacijai 
vadovavęs Č. Stankevičius ir 
Sovietų Sąjungos delegacijos va
dovas V. Dogužijevas. Pateikia
me protokolo tekstą (tekstas ne-
redaguotinas). 

Įvykusiame delegacijų oficia
liame darbo susitikime apsvars
tyti šie klausimai ir susitarta: 

1. Delegacijų oficialaus susiti
kimo statusas. Sutar ta šj susiti-
tikimą laikyti delegacijų oficia
liu darbiniu susitikimu. 

2. Derybų principai. Šalys su
t iko vesti derybas laikantis šių 
pagrindų: 

— atsisakoma kelti išanksti
nes sąlygas; 

— realaus šalių lygiateisiš
kumo; 

— žmogaus teisių ir šalių su
vereniteto gerbimo; 

— šalių neteisėtų tarpusavio 
poveikio formų nenaudojimo; 

— kitų visuotinai pripažintų 
teisės principų gerbimo. 

3. Derybų tikslas yra suregu
liuoti santykius ta rp Lietuvos 
Respublikos ir TSR Sąjungos. 

4. Derybų procedūriniai klau
simai: 

džius stenografuoja priimančioji 
šalis ir nustatytu laiku perduo
da stenogramas kitai šaliai; 

4.2 Po kiekvieno oficialaus su
sitikimo pasirašomas posėdžio 
protokolas, kuriame išdėstomi 
svarstyti klausimai ir pasiekti 
susitarimai; 

4.3 Posėdžiai vyksta Maskvo
je ir pagal susitarimą Vilniuje; 

4.4 Posėdžių darbo kalba — 
rusų kalba, esant reikalui, už
t ikr inamas vertimas iš lietuvių 
į rusų kalbą ir atvirkščiai. Ofi
cialūs dokumentai parengiami 
dviem egzemplioriais — lietuvių 
ir rusų kalbomis ir abu egzemp
lioriai turi vienodą galią; 

4.5 Delegacijų oficialūs susiti
kimai vyksta ne rečiau kaip vie 
ną, du kar tus per mėnesį: 

4.6 Posėdžiai aprašomi bend
rame komunikate spaudai. De
legacijų susitarimu, kai kurios 
nuostatos komentuojamos ribo
tai ; 

4.7 Sukuriama bendra darbo 

Signalas 
Jo rdano karaliui 

Wash ing tonas . — Prez. Bu-
shas pasiuntė savo privatų žodį 
Jordano karaliui Husseinui.jog 
,.kas praėjo, tai praėjo" ir kad 
būtų vėl sugrįžta į tuos laikus, 
kai Jordanas buvo ar t imas 
Amerikos są jungininkas iš 
a rabų tarpo. Tą pranešimą 
karaliui Husseinui perdavė jo 
patarėjas Adnan Abu Odeh. 
kur is buvo susitikės Baltuo
siuose rūmuose su Saugumo 
t a r y b o s v i r š i n i n k u Brent 
Scovvcroft privačiam pašne
kes iu i . K a r a l i u s supykino 
Busha. kad palaikė Irako prezi 
dentą karo metu. Vėliau šis Jor
dano diplomatas buvo susitikės 
ir su Valstybės sekretoriumi 
B a k e r i u . kur i s t a i p pat 
pareiškęs jam. kad Jordanas 
galėtų būti žymiu tarpininku 
Arabų-Izraelio taikos pasita
r imuose , p ranešė Reuter io 
žinios. 

grupė ekspertų grupių darbui 
koordinuoti ir delegacijų oficia
liems susitikimams rengti. 

5. Pagal ankstesnį susitari
mą nustatyta tematika šių eks
pertų grupių: 

— nuosavybė; 
— ekonominiai ir prekybiniai 

santykiai; 
— finansų sistema ir bankai; 
— transportas, ryšiai ir ener

getika; 
— žmogaus teisių ir laisvių už

tikrinimas, socialinis aprūpini
mas; 

— mokslo ir technikos bei hu
manitariniai, taip pat kultūros 
klausimai; 

— armijos ir gynybos klausi
mai; 

— valstybės saugumo ir sienų 
rėžimo klausimai; 

— politiniai, teisiniai ir orga
nizaciniai tarpusavio santykių 
aspektai; 

— dokumanto (dokumentų) 
dėl santykių tarp Lietuvos ir 
Tarybų Sąjungos projekto pa
rengimas. 

Papildomai delegacijos susita
rė sudaryti ekspertų grupę dėl 
bendradarbiavimo kovojant su 
nusikalstamumu. 

Ekspertų grupių sudėtis pa
t i k s l i nama ir apie tai 
pranešama kitai šaliai iki kito 
delegacijų oficialaus susitikimo. 

Pavesti ekspertų grupėms 
analizuoti tiek TSR Sąjungos, 
t iek Lietuvos Respublikos 
įstatymų aktus siekiant nu
statyti šalių teisių ir teisėtų ic 
teresų pažeidimus. Jeigu būtų 
tokių pažeidimų, parengti šalių 
pasiūlymus dėl būdų juos paša
linti, būtinais atvejais siūlant 
pristabdyti jų veikimą. 

6. Kitas delegacijų oficialus 
susitikimas įvyks 1991 m. 
balandžio pabaigoje—gegužės 
pradžioje. Numatoma svarstyti 
šiuos klausimus: 

— tarpusavio pasitikėjimo 
didinimas derybų tarp Lietuvos 
ir Tarybų Sąjungos metu; 

— valstybės saugumo ir sienų 
rėžimo klausimai; 

— ekonominiai ir prekybiniai 
santykiai, finansų ir bankų 
klausimai; 

— šalių gynybos klausimai, 
armijos klausimai; 

— nuosavybės klausimai. 

Sovietai nebesiulo 
konferencijos 

Maskva . — AP pranešimu, 
buvęs prez. R. Nixonas, kai 
lankėsi Sovietų Sąjungoje, bu
vęs nustebintas, kai su juo su
tiko Sovietų diplomatas Eugeni
jus Primakovas, jog jie, kaip ir 
Amerika, nėra už tarptautinės 
taikos konferencijos sušaukimą 
Vidurio Rytų klausimui, kad 
būtų išspręstas arabų ir Izraelio 
ginčas. Tokia konferencija buvo 
ilgą laiką Sovietų diplomatinėje 
programoje. Bet specialusis So
vietų diplomatas Primakovas 
pasakęs Nixonui, jog tokia sesi
ja galėtų būti tik pasibaigus 
arabų ir Izrelio pasitarimams. 
Nixonas dar pasakė, jog tarp
tautinės derybos visados turi 
blogą galimybę, kai staiga atsi
sako kuri nors pagrindinė pa
sitarimų šalis dalyvauti sesijo
je. Izraelio vyriausybė visą lai
ką buvo už Izraelio ir arabų pa
sitarimus, bet ne už tarptautinę 
konferenciją. 
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Pirmą kartą Maskvoje Šv. Bazilijaus katedroje įvyko Velykų pamaldos. Rusų Ortodoksų kunigas 
švęstu vendeniu laimina tikinčiuosius procesijoje aplink katedrą praėjusį sekmadienį. 

Jie atvyko į Lietuvą 
praėjusių metų balandį 

— Lietuvos Saugumo depar
tamento direktoriumi paskirtas 
Viktoras Zebelis, kai iš tų pa
reigų pasitaukė M. Laurinkus. 

Vilnius. — Lietuvoje leidžia
mas savaitraštis „Forumas" sa
vo korespondento Arvydo Leka
vičiaus žodžiais rašo . kaip Vil
niuje buvo ruošiamas pervers
mas. 

Kruvini sausio 13 d. įvykiai 
iki šiol svarstomi įvairiuose 
sluoksniuse. Kel iama daugybė 
versijų. TSRS K G B Lietuvos 
skyriaus vadovai skelbiasi, jog 
jie su šiais įvykiais neturėjo 
nieko bendro. Bet iš „F. Dzer
žinskio konservatorijos" sklin
da ir kitokia informacija. „Fo
rumo" redakcijai įdomių faktų 
pateikė Lietuvos KGB lo jo sky
riaus (žvalgybos) vyresnysis ka
rininkas Petras Jonait is (vardas 
ir pavardė saugumo sumetimais 
pakeisti). 

Dar 1989 m. rugsėjį iš Mask
vos gavome įsakymą paruošti 
būsimų masinių akcijų Lietuvo
je planą. Jį parengė komiteto 
žvalgybos skyr iaus viršininko 
pavaduotojas. Kaip ir reikalavo 
Maskvos vadovai, plane buvo 
smulkiai numaty t i visi KGB 
operatyvinių grupių bei Balta
rusijoje ir Lietuvoje dislokuotų 
karinių dalinių veiksmai, netgi 
— galimos tankų judėjimo kryp
tys. Nenoriu kal t int i planą ren
gusio karininko. J i s paprasčiau
siai netikėjo, kad ta i kada nors 
bus įgyvendinta. Supraskit , kad 
mūsų komitetas — tokia pat 
biurokratinė organizacija, kaip 
ir tūkstančiai civilinių įstaigų. 
Maskvos nurodymu mes sudari-
nėdavom begalę projektų, kurie 
paprastai paskęsdavo stalčiuo
se. Labai dažnai visi šie pro
jektai buvo ruošiami „iš lubų", 
kad tik greičiau a t s ikra ty t i . 

Praė jus į b a l a n d į 
Deja. minėto plano likimas 

buvo nestandart inis . Jį vizavo 
tuometinis Lietuvos KGB pir 
mininkas E. Eismuntas . Kas 
planą galutinai tv i r t ino Mask
voje, sunku pasakyti , tačiau, be 
abejonės, V. Kriučkovas apie jį 
žinojo, nes bėjo žinios ar nuro 
dymo spec. smogikų padalinys 
negali būti pasiųstas į jokią ope
raciją. Būtent šio padalinio smo 
gikai šturmavo Amino rūmus 
Kabule, būtent j ie į užimtus 
rūmus iš L'zbekijos (kur buvo 
perskaitytas garsusis kreipi
masis į Afganistano liaudį > at
gabeno B. Karmalį . 

Minėti smogikai į Lietuvą at-
vvkn nraėiusiu m e t u balandi. 

Nepas i t ikė jo lietuviais 
Gyveno įvairiose \ ietose (Tra

kų rajone, Kirtimuose esančia
me kariniame komisariate), o 
prieš pat kruvinu? įvykius per
sikėlė į Šiaurės miestelį. Dirvą 
jų darbui paruošė vietiniai 
saugumiečiai. To ėmėsi darbuo
tojų grupė, kuriai vadovo TSRS 
K G B Lietuvos skyriaus pirmi
ninko pavaduotais generolas S 
Čaplinas. (Į Lietuvą jis atvyko 
1985 m. Iki tol dirbo TSRS KGB 
asmeninės sudėties inspekcijo
je . S. Čaplinas iškart rėmėsi 
ki tataučiais , o .ietuviais KGB 
darbuotojais ne.abai pasitikėjo. 
Jo paskyrimą i Lietuvą lėmė 
pasiruošimas įvykdyti bet kokį 
Maskvos nurodymą.) 1990 m. 
vasarą S. Čaplinas prie Vilniaus 
kar in inkų narnu susitiko su V. 
Kriučkovo į g r o t a i s asmeni
mis , atvykusiais iš Maskvos su
derint i veiksmų. Konspiraci
niais sumetimais j ie sėdo į „vol-
gą" ir nuva/.avo nežinoma 
kryptimi (marv>ma, kad į Siau
rės miestelį1. 

„Šeimininkai" 
S. Čaplino grupę sudarė Lietu

vos KGB darbuotojai V. Guse-
vas, S. Kapitanovas, E. Usovas. 
G. Vlasovas. V Kirejevas ir kiti 
(visų grupės narių pavardės ži
nomos). J ie taip pat koordinavo 
visus LKP'TSKP) bei ..Jedinst-
vo" veiksmu- Beje, ir jų agen
tūrą sudarė daugiausiai šių or
ganizacijų nariai. Nors, KGB 
agentui tapu- "SKP nomenkla 
tūriniu darbuotoju, jo dokumen
tai sunaikina-. , tačiau nema
žai dabartiniu -pec. tarnybų ka
rininkų galėtu patvirtinti, kad 
net a u k š č i a i s LKP (TSKP) 
postus užimantys asmenys, pri
klausomai nu ango. turi „šei
min inkus" Vilniaus arba 
Maskvos KGB Man žinomos 
ne t konkreč L K P lyderių 
šeimininku ; *rdės. 

(Bu- -Jgiau) 

Jelcinas kandidatuoja 
į Rusijos prezidentus 

Įspėjimas agentams 

— Lie tuva 
mėsos ir pien< 
tymą Sovietu ' 
pateikti 175 
vieną milijoną 
tonu pieno pi 
reikalauja vyk 
bet Adolfas Sh 
p r a m o n ė s 
direktorius, s. 
į s t e n g t a p n -
kiekio maisto 

met sumažino 
oduktų prista-

• jungai. Turėjo 
nas mėsos ir 
25 tūkstančius 
ūktų. Maskva 
ti susitarimą. 
>vičius. Maisto 
e p a r t a m e n t o 

NO, kad nebus 
"atyt i nor imo 

oduktu. 

LIETUVOJE 
— „Tigrų naktį" straipsnyje, 

kurį rašo pats .,Gimtojo krašto" 
redaktorius savo laikraštyje, 
sako, jog Gorbačiovas ir Jelcinas 
yra kaip du tigrai kovoje. Tik 
vienas liks gyvas. 

— Kaune balandžio 3 d. prieš 
pietus Jovarų gatvėje keturi 
vyrai persirengę civiliniais 
rūbais pagrobė 21 metų am
žiaus Mindaugą Gedmintą. So
vietų kareiviai, jam sudavė per 
galvą su pistoletu ir įstūmę į 
karinę mašiną, nusivežė. Min
daugas pernai pasitraukė iš 
Raudonosios armijos tarnybos. 
Nežinia, ar grobikai jį paleido. 

— Dirigentas Gintaras Rin
kevičius užbaigė pirmąjį Pabal
tijo kraštų radijo chorų festivalį 
Rygos universitete. Festivalis 
buvo baigtas penkių chorų — 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos ir 
svečių — Suomijos ir Švedijos 
chorų koncertu. Lietuvos radi 
jo chorui vadovavo Alfonsas Vil
džiūnas. Ypač buvo išskirtas 
Suomijos radijo choras, sužavė
jęs klausytojus su virtuoziškai 
atlikta japonų kompozitoriaus 
Toro Takamiteu daina „Vėjo 
žirgas". Gintaras Rinkevičius 
užbaigė festivalį, diriguodamas 
tiems choramas, kuriuos paly
dėjo Latvijos simfoninis orkest
ras. Tokie festivaliai būsią 
rengiami kas dveji metai. 

— Lietuvos Parlamente yra 
141 atstovas. (Parlamentas te
bevadinamas Aukščiausiąja Ta
ryba. I Pranešama, kad dažnai 
apsunkinamas Parlamento va
dovybės darbas, nes į sesijas 
nesusirenka reikalingas kvoru
mas, o kad nutarimai galiotų, 
reikia 90 parlamentarų, kad 
būtų posėdžiuose. Dažnai 51 
atstovas nedalyvauja ir neatlie
ka pareigų, kurioms jie buvo iš
rinkti. Ypač daug nepasiten
kinimo yra. kad daugelis jų va
žinėja užsieniuose, o ypač Ame
rikoje būna mėnesiais. Juos 
žada sudrausminti. 

— Vilniuje buvęs JAV prez. 
R. N'ixonas buvo labai gerai pri
imtas ir išleistas ir aplankė vi
sas tas vietas, kuriose sovietų 
saugumiečiai praliejo lietuvių 
kraują. Antakalnio kapinėse ap
lankė žuvusiųjų kapus ir padėjo 
gėles. 

— Vilniaus radijo praneši
mu. Lietuvos Respublikos mi-
nisteris pirmininkas Gediminas 
Vagnorius balandžio 15 d. 
lankysis Kanadoje ir susitiks su 
Kanados ministeriu pirmininku 
Rrinn Miilrnnev 

Maskva. — Reuterio žinių 
agentūra Londone perduoda 
nuotaikas rusų žmonių, kai Ru
sijos Federacijos taryba, nubal
suodama suteikti Jelcinui pla
čias teises valdyti Rusijos res
publiką ir pasisakydama už tie 
sioginį savo prezidento rinkimą, 
pastatė jį tiesioginiu varžovu 
Gorbačiovui, nes jis bus pirma
sis žmonių rinktas prezidentas 
nuo pat 1917 metų revoliucijos. 

Dramatiškas kai kurių Rusi
jos deputatų nuomonės pakeiti
mas ir balsavimas už birželio 12 
dienos rinkimus, Jelciną pada
rė pirmuoju kandidatu į tą 
postą. Tokių įvykių Sovietų Są 
jungoje nėra buvę 74 metus, kai 
bolševikai pagrobė valdžią. Šiuo 
metu manoma, kad Jelcinas lai
mės. Niekas nežino, ar atsiras 
kitas kandidatas. Jelcinui su
teiktos teisės yra tokios pat. 
kokias turi ir Sovietų Sąjungos 
prez. M. Gorbačiovas Bet So-

Velykos Raudonojoje 
aikštėje 

Maskva. — Reuteris pranešė, 
jog daugiau kaip 3,000 žmonių 
susirinko į Šv. Bazilijaus kated
rą atšvęsti ortodoksų Velykų 
švenčių, kurios buvo pirmos 
tokios Raudonojoje aikštėje. So
vietų žinių agentūra plačiai 
išgarsino tą įvykį. Kristaus 
prisikėlimo tema tuoj virto ir 
politiniu žmonių pasisakymu, 
nors toje aikštėje politinės de
monstracijos yra uždraustos. 
Religinė tolerancija buvo paro
dyta, kai vakarinė televizijos 
programa „Vremia" perdavė 
Rusijos patriarcho velykinį pa
sveikinimą. Televizija taip pat 
transliavo pamaldas iš kated
ros, kuriose dalyvavo Rusijos 
Federacijos prezidentas Boris 
Jelcinas ir Sovietų ministeris 
pirmininkas Valentinas Pavlo
vas. Maskvos miesto vadovybė 
paruošė Šv. Bazilijaus katedrą 
pamaldoms, nes ji buvo archi
tektūros muziejumi. Gorbačiovo 
reformų dėka. ortodoksai ir ki
tur galėjo švęsti Velykas. 

Boris Jelcinas priima sveikinimus po 
balsavimų Rusyoe Respublikos Aukš
čiausiojoje taryboje 

— Šilutės klebonas kun. 
J o n a s Bučinskas Rusnėje 
pašventino Šv. Jurgio men.šką 
koplystulpį, kurį išdrožė ir 
pastatė rusniškis tautodai
lininkas Aleksas Šalkauskas 

vietų prezidentui valdyti kraš
tą dekretais yra kai kurie Aukš
čiausiosios tarybos suvaržymai 
ir tai padaro, kad jis y ra bejėgis 
pravesti iki galo ekonomines re
formas ir susiduria su respub
likose stiprėjančia nepriklauso
mybės dvasia. 

Trečdal is n e d i r b a 
Angliakasiai pasisakė, kad 

Rusijos Respublikos industrija 
ir visi žemės turtai būtų atskirti 
nuo Centro kontrolės ir pasku
bintos ekonominės reformos. 
šiuo metu nematyti streiko ga
lo. Streikuoja maždaug 300,000 
darbininkų. Tai reiškia, kad 
trečdalyje kasyklų darbas y ra 
nutrauktas. „Tassas" praneša, 
jog 8,000 tuščių anglių t rauki
nio vagonų stovi Sibire Kuzbas-
so srityje. Nauji kasyklų rajonai 
penktadienį nutraukė darbą ir 
streiko komiteto vadovybė pa
grasino skelbsianti generalinį 
streiką. Tai būtų Gorbačiovo vy
riausybei galas. Gudijoje praėju
sį savaitgalį vyko didžiųjų mies
tų centruose protesto demonst
racijos prieš kainų pakėlimą. 

Taip pat iš Maskvos praneša
ma, jog KGB viršininkas Vladi
miras Kriučkovas pasiuntė reto 
pobūdžio įspėjimą visoms KGB 
stotims visame pasaulyje, kad 
„sunkioje situacijoje esanti So
vietų Sąjunga gali sprogti atei
nančių mėnesių metu". Tai esąs 
labai slaptas Kriučkovo raštas. 
Bet to rašto tikslas yra paruošti 
KGB agentus, kurių sakoma 
yra 100.000 visame pasaulyje, 
kad būtų pasiruošę netikėtiems 
įvykiams ir „civiliniam karui" . 

Kasparovas už 
demokratiją 

W a s h i n g t o n a s . — Gary 
Kasparovas, žymusis šachma
t in inkas , ku r i s p a s k u t i n i o 
šachmatų turnyro metu pap
rašė, kad būtų pastatyta ne 
Sovietų, bet Rusijos vėliava, kai 
prieš jį žaidžiąs turėjo išstatęs 
Sovietų Sąjungos vėliavą, davė 
pasikalbėjimą per ABC televi
zijos programą „Good morning. 
America", kurio metu nedve
jodamas pasakė, kad Gorbačio
vas viską reprezentuoja — KGB. 
kariuomenę ir senuosius Komu
nistų partijos narius ir tik jis 
tėra atsakingas už įvykius. Kol 
jis bus valdžioje, jokios demo
kratijos nebus. Amerikiečiai 
darosi juokingi, kad tiki jo žo
džiams. J klausimą, kad referen
dumo metu už Gorbačiovą pasi
sakė 16ar balsuotojų, ar tai nėra 
jam pritarimas, atsakė, kad 
nereikia užmiršti, kad didžiųjų 
miestų žmones balsavo prieš jį. 
tad piliečių pasisakymas už Gor
bačiovo politiką yra visai ne
stiprus. G. Kasparovas yra 
vienas Rusijos demokratinio 
sąjūdžio organizatorių. Jei 
Gorbačiovo nebus, tai nebus blo
giau, o su Jelcinu būtų pradėtos 
reformos, pasakė jis. 

KALENDORIUS 

Balandžio 9 d.: Kleopas. Au
rimas. Dalia. Akacijus. 

Balandžio 10 d.: Apolonijus, 
Agna. Margarita. Mintautas. 

ORAS CHIGAGOJE 

Saulė teka 6:22. leidžiasi 7:23. 
Temperatūra dieną 69 1., nak

tį 41 1. 
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KELIAS Į SVEIKATA 
NESIRGTI IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago, IU. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

MIEGAS BE MIEGO 
PILIULIŲ 

Klausimas. Esu pensininkė, 
niekur nedirbu, kartais dieną 
prisnaudžiu, bet kai naktį ne
miegu, tai drebu. Noriu visą 
naktį miegoti, o mano daktaras 
neprirašo miegui tablečių. Ko
dėl jis taip daro? 

Atsakymas. Daktaras geriau 
žino, ko Tamstai reikia, kad 
normaliai niegotum ir be piliu
lės. Mat yra daug sutvarkytinų 
dalykų, kuriuos Tamsta be tab
lečių pagalbos pati turi atlikti. 
Todėl, į darbą neinančioji, imk 
save į rankas ir ryžkis sutvar
kyti sekančius dalykus. 

Pasirenk miegui 

1. Eik lovon kasdien tuo pa
čiu laiku ir dienos metu neuž-
mieginėk. 

2. Dvi valandas prieš atsigu
lant nesuk sau galvos visokiais 
rūpestėliais ir jaudinančiais 
pergyvenimais. 

3. Kas vakarą atsisek ir pasi
rašyk, kaip ateityje tvarkysi ne
malonius dalykus. Bus gerai 
kad pati kaip nors juos tvarky
si, kad ir pasikalbant su išmin
tingu asmeniu ar laišką rašant. 

4. Kasdien darbuokis. Ameri
kiečiams patariama gimnasti-
kuotis (exercise), žinoma, neper-
stipriausiai prieš miegą. Bet čia 
ir prieinama kur šuo pakastas: 
tos darbo nesigriebiančios ne-
miegalės net nutunka iš neveik
ios. O kai tokia dručkė ar 
sulysusi kaip silkė nemiegalė 
pamėgina Seklyčioje su kitomis 
gražiai pasigimnastikuoti, tai 
vos ranką kiek pakilnojusios 
taria: „Jau to man užteks". 
Tokios kaip tik ir prašo tablečių 
miegui. O daktaras gerai daro, 
kad jų neprirašo. 

5. Liaukis ėmus miegui table
tes, jei gydytojas jų neprirašė 
ypatingam reikalui. Pirmas 
kelias dienas, naktis gali būti 
kiek liūdniau, bet jei esi ne tik 
protinga, bet ir išmintinga ir 
stengies atlikti kas čia pa
tariama, Tamstos kūnas įeis į 
gero miego vėžes. 

Čia ir gydytojai turi liautis pa
taikavę su tomis miegui piliulė
mis, kad ir gerai apmokan
čioms, savo lašinių nepanešan-
čioms, darbo vengiančioms ir 
dėl uodo sparno nerimstančioms 
nemiegalėms. Pirma galėdamos 
normaliai miegoti, jos turi ateiti 
į normalaus žmogaus gyvenimo 
vagą. 

6. Prieš miegant prašalink 
visus nemalonius garsus. Jei 
negali, tai nors priduslink juos 
švelnia muzika ar feno dūzgi
mu. 

7. Prieš miegant išgerk stiklą 
pieno — tik ne degtinės, ne 
vyno, ne kavos, ne pepsų ir ap
sieik be tikros arbatos. Mes 
šiose Prisikėlimo šventėse kel
kimės apsiėjimui be pastarųjų. 

Jei negali kitaip, tai negerk čia 
minėtų draudžiamų skysčių 
bent 12 valandų prieš atsigu
lant. 

P r i e š užmiegant i r 
atsikeliant 

Pamėgink šitaip ketveriopai 
elgtis. 1. Stenkis įsivaizduoti, 
kad ilsiesi mėgstamoje vietoje, 
kaip paplūdimys ar kalnynai. 
Užsimerk, atpalaiduok visus 
kūno raumenis. Įsivaizduok, 
kad klausaisi pušų ošimo, ban
gų liūliavimo ar švelnios muzi
kos. Gali imti skaičiuoti rugių 
gubas iš vienos eilės ir atvirk
ščiai. Galvok apie malonius da
lykus, gražius pergyventus nuo
tykius. Nesileisk, kad nemalo
numai drumstų Tamstos gražią 
vaizduotę, kuri atpalaiduos 
Tamstos kūno raumenis. Juos 
gali ir vibratoriumi kiek palais
vinti nuo įtampos. 

2. Jei per 20 minučių neužmi
gai, tai kelkis iš lovos ir apie mi
nutę, kitą pasigimnastikuok. 
Tada trumpai paskaityk malo
nų, juokingą, nuo įtampos at
palaiduojantį rašinį. Jei nema
lonumas vis vargina Tamstą, 
pasirašyk, ką atsikėlus ryt ry
tą veiksi tuo reikalu. Taip pat 
susirašyk priežastis, kodėl da
bar Tamstai nereikia rūpintis. 

3. Po pusvalandžio grįžk į 
lovą. Pakartok kas čia pasaky
ta tiek kartų, kiek Tamstai 
reikia, kad užmigtum. 

4. Pats svarbiausias dalykas 
yra keltis tuo pat laiku kasdien, 
nors ir visą naktį nemiegojai ir 
nors nereikia eiti darban dėl 
duonos kąsnio. 

Neapgaudinėkim savęs. Gy
dytojai gerai žino, kad šie pata
rimai neš naudą tik išmintinga
jam — tų reikalų dar nežinoju
siam. O protingas neišmintinga
sis jų nevykdys ir pas gydytoją 
prašys miegui tablečių. Tokie su 
šiomis Prisikėlimo šventėmis 
turi keltis išmintinguman, ki
taip — jiems visi mediciniški 
patarimai bus bėrimas žirnių į 
sieną. 

KAS LEISTA J U P I T E R I U I , 
NELEIDŽIAMA JAUČIUI 

Klausimas. Se, kad nori. Ir 
apsivertė, kaip laikraščiai pra
neša, aukštyn kojom ta choles
terolio baimė, ypač tas Tamstos 
Daktare, trynių draudimas val
gyje. Mat, vienas 88 metų vyras 
suvalgo 25 minkštai virtus 
kiaušinius (su tryniais, žinoma!) 
kasdien ir per 15 metų taip val
go — ir sakosi gerai besijaučiąs, 
sveiką širdį turįs, nes jo choles
terolis yra žemiau 200. 

Aš tuomi labai džiaugiuos, nes 
mano mėgiamiausias lietuviš
kas valgis yra paspirginti laši
nukai su kiaušiniais. Ar, Tams
ta Daktare, dar ir dabar nesi
liausi varęs propagandą apie 
cholesterolinio maisto žalą, 
trynių nesveikumą? 

A t s a k y m a s . Aišku, kad 
nesiliausiu, nes šio skyriaus 
tikslas yra skaitytojų sveikatos 
palaikymas. Tamstai viena 
kregždė — jau ir pavasaris. Taip 
nėra, ir štai dėl ko. Romėnai gy
venimišką tiesą išreikšdavo po
sakiu apie savo dieviškąjį Jupi
terį: kas galima jam, tas dar 

negalima jaučiui. Ta pati tiesa 
yra ir su tuo, Tamstai džiaugs
mą teikiančiu cholesterolinio 
maisto — ypač trynių valgymu. 
Gaila, kad Tamstos velykiškas 
džiaugsmas virs kasdieniniu nu
siminimu, nes kas galima tam 
aštuoniasdešimtmečiui, tas, ne
turintiems jo kūno savumų, 
negalima nei man, nei Tamstai, 
nei kiekvienam kitam. Taip, ir 
nė per velykiško kiaušinio lukš
tą kitaip! 

Mediciniška spauda (The New 
England Journal o f Medicine) 
praneša, kad tas žmogus, kas
dien suvalgydamas po 6000 mg 
cholesterolio, jo nepasisavinda
vo: žarnos jo nesugerdavo į 
kraują. Tokia esanti jo medžia
gos apikaita — metabolizmas. 
Tą dvigubą tiesą jau seniai žino 
mediciniški tyrinėtojai: 1. cho
lesterolio kiekis kraujuje ne 
vien nuo maisto priklauso ir 2. 
žmonės labai įvairuoja galėjimu 
valgyti cholesterolį, nepakenk
dami savo kūnui. 

Medicina pataria cholesterolio 
kasdien suvalgyti nedaugiu 300 
mg, o jo viename trynyje yra 
270 mg. O kur dar kitas dienos 
maistas, irgi turįs cholesterolio 
— juk žmogus negyvena vieną 
kiaušinį su tryniu per dieną 
sudorodamas. N ė s a k y t i 
nereikia, kad toks medicinos 
patarimas galioja tik išmin
tingajam. Šiaip dauguma žmo
nių yra protingi, bet jų tarpe 
išmintingųjų — saujelė. Todėl ir 
kenčia žmogus, pa ts sau tapęs 
didžiausiu priešu: j is valgo jam 
skanius — jo mėgiamus nuodus 
ir dėl to kenčia. 

Taip atsitiko ir su pasaulinio 
garso jaunu tenoru Mario Lan-
za, kuris suvalgydavo vienu at
sisėdimu prie stalo 32 gabalus 
vištienos! Jis jąja džiaugėsi 
panašiai, kaip Tamsta su t a 
kiaušiniene su lašinukais. Pa
čioje jaunystėje nutilo t a s 
tenoras. Neduok Dieve Tamstai 
tokios išeities. Taip su Tamsta 
neatsitiks, jei pajėgsi — būsi 
pakankamai išmintinga vykdy
ti šį trejopą senovės Indijos iš
minčių perspėjimą: 1. Te išaukš
tina žmogus pats save; 2. Te ne
pažemina jis pats savęs ir 3. nes 
tik pats sau jis yra draugas ir 
nėra didesnio jam priešo, negu 
jis yra pats sau. 

Šis skyrius trokšta sau ir 
kiekvienam, Tamstos neišski
riant, velykiško prisikėlimo: 
paklusti minėtam išminčių per
spėjimui ir jį padaryti savo 
gyvenimo dalimi. Gana mums 
būti patiems sau priešais, kada 
jų knibždėte knibžda šalia 
mūsų: vieni jų giria šokolado, 
steikų, trynių valgymą, kiti 
svaigalų, kavos, pepsų gėrimą, 
treti kortavimo, uliavojimo, iš
tvirkavimo buveinių įsigijimą. 
Tik mūsų velykiškas prisikėli
mas išmintinguman apsaugos 
mus nuo tokių ir panašių išmin
tingo žmogaus nedaromų kvai
lysčių. Tad talkinkime vienas 
kitam keltis sveikesniam ir lai-
mingesniam gyvenimui. Sėk
mės tokioje svarbiausioje 
žmogaus gyvenime veikloje! 

VAISTU P R I E Š ŽAIZDAS 
DVYLIKAPIRŠTĖJE 

ŽARNOJE PAŠALINIS 
VEIKIMAS 

Klausimas. Kodėl taip at
sitiko mano vyrui: jis vartojo 
nuo skrandžio žaizdos vaistus ir 
staiga pametė atmintį? 

Atsakymas . Tokie vaistai 
(vienu vardu vadinami „beta-
blocker" gali sukelti staigų at
minties netekimą. Maža to. To-

SENIAI LAUKTAS SVEČIAS 
AURELIJA M. BALASAITIENE 

Miega reikia prisišaukti įvairiausiomis priemonėmis 1 M; gink skaičiuoti atbulai. 2. Šalink mie
goti trukdančius earsus 3. įsivaizduok esaa mėestamoįe buvoti vietoje. 

Iš džiaugs:" net rankomis 
suplojau, savo pašto dėžutėje 
radusi JUfetuvio žurnalisto" 
1990 metų skoningai išleistą 15 
numerį. Ta -eniai lauktas 
svečias, kur..' apsilankymas 
man yra artimas širdžiai. 

Iš patirties ž;nau,kad didžioji 
straipsnių dalis buvo parašyta 
jau prieš caugelį mėnesių, 
tačiau šis ne{ -r.odinis Lietuvių 
Žurnalistų -a, angos leidinys 
neužsiima aktualijomis, bet 
nagrinėja žurnalistams rūpimas 
t e m a s . Mūsų visuomenėje 
žurnalistų gyvenimu mažai kas 
tesidomi, bet jų darbas yra gyvy
biškai reikalingas, nes be jo nu
trūktų pagrindinė viso pasaulio 
lietuvius vienijanti gija, svar
biausias informacijos šaltinis ir 
tarpusavio susižinojimo tinklas. 

Vytautas Bagdanavičius savo 
straipsnyje ..Žurnalizmo filo
sofija" plačiai nagrinėja ne
buvimą „pokalbio" žmonių 
t a rpusav io san tyk iuose , 
straipsnį iliustruodamas gyvais 
pavyzdžiais ir c i tuodamas 
garsiuosius filosofus. Bronys 
Raila iškėlė spaudos ir kitų 
komunikacijos darbuotojų 
re ikšmę „nuostabių įvykių 
panoramoje' pabrėždamas, kad 
s p a u d a yra „ sva rb i aus i a s 
e l emen ta s tautos gyva ta i 
išlaikyti". Žurnalisto reikšmę 
Lietuvos suvereniteto atsta
tyme analizuoja Bronius Juo
delis, išryškindamas žurnalisto 
vaidmenį Vakarų pasaulyje. 
Edmundas Jakaitis daugiausia 
nagrinėja Amerikos televizi
jos asmenybes, o Hypatia Yčas 
Petkus įdomiai pasakoja apie 
keliones po pasaulį su Lietuvių 
Žurnalistų sąjungos kortele. 
Visa ta i pakelia išeivijos 
žurnalistų nuotaikas, nes jie 
neturi nei to prestižo, nei tos 
įtakos, kuria taip didžiuojasi 

kiam ligoniui jie gali sukelti ir 
daugiau blogų dalykų: nusimi
nimą, miego sutrikimą, lytinį 
nepajėgumą ir virškinimo kana
lo negerumus. Tą gydytojai ge
rai žino. Jie renkasi iš dviejų 
blogumų mažiau pavojingąjį: 
t a i s vaistais re ikia gydyti 
skrandyje žaizdą, nes ji gali virs
ti vėžiu. 

Praneškit savo gydytojui apie 
šį to vaisto veikimą. Gydytojas 
paprastai jį pakeis ki tu tos pat 
reikšmės vaistu arba sumažins 
šio vaisto dozę. Nenusimink, tai 
praeinantis negerumas — vis
kas susitvarkys, o ligonis nuo 
skrandžio žaizdos pagis, jei jis 
gydytojo patarimo ir toliau 
klausys: jei sugijus žaizdai ir 
toliau ims pakeliamą beta-blo-
cker dozę mažiausiai metus ki
tus po vieną tabletę vakarais. 
Tokie vaistai brangūs, todėl 
re tas mūsiškis paklauso to 
patarimo: jo žaizdai sugijus, nie
ko blogo nejausdamas, vaistą 
nebevartoja. Tokiems užgijusi 
žaizda dažnai vėl pasikartoja — 
net daugiau kaip 80% atvejų. 
Ta ig i , mūsiškis , b ū d a m a s 
protingas, dar būtinai turi būti 
ir išmintingas. 

BURNA SAUSA ŠTAI 
TOKIAI J A I VAISTAS 

Klaus imas . Pasenau, bet 
margučius vis dar tebedažau. 
Vargas man su tuo mano bur
nos sausumu. Sriubas valgau ir 
vandens geriu gana daug, bet 
tas sausumas burnos nepameta. 
Sakau nudažyčiau gražiausią 
margutį, tam, kuris mano bur
nai drėgmę sugrąžintų. Gal 
Tamstai. Daktare, j is pritiktų 
gauti? 

Atsakymas. Žinoma, kodėl gi 
ne. Dažnam pensininkui vargas 
su sausa burna, o taip pat ir 
akimis. Suvilgyk burną du, tris 
kartus dienoje su vaistu iš vais
tinės be recepto atsineštu: jis 
vadinasi „K-Y jelly". O margu
tis tegul bus kitoms Velykoms. 

demokratijų žurnalistai. 
Labai konkrečiai apie kalbos 

netikslumus ir skaitytoją bei 
autorių erzinančias korektūros 
k l a ida s pas i sako Alfonsas 
Nakas ir Ignas Medžiukas. Še
šiasdešimties puslapių žurnale 
yra daug vertingų ir įdomių 
straipsnių, jų tarpe prisimi
nimai iš praeities bei mirusių 
žurnalistų pagerbimas. Taip pat 
yra žinių apie žurnalistų veiklą 
įvairiose vietovėse. Malonu 
matyt i Lietuvos žurnalistų 
Gražinos Kadžytės ir Alek
sandro Juozapaičio nepaprastai 
puikų foto reportažą su (neži
nomo autor iaus) įdomiu 
tekstu... Jaunosios kartos žur
na l i s t ė R a m u n ė Kubi l iū tė 
plačiai nagrinėja lituanistinių 
archyvų padėtį ir jų likimu 
sielojasi. Tadas Dabšys kritiškai 
žvelgia į išeivijos reakciją, mi
nint tautos šventes. Jis teisingai 
pastebi, kad „daugiau žmonių 
dalyvauja vestuvių puotose, 
negu minėjimuose, išskiriant 
Vasario 16-os minėjimą, nors 
neišvardino priežasių, kurios 
daro mūsų minėjimų daugumos 
nusistovėjusį ir nuobodų šab
loną. Maloni staigmena yra 
žurnalo gale atspausdintos 
„Žurnalisto valso" gaidos: muzi
ka Giedros Gudauskienės, kuri 
taip pat reiškiasi spaudoje, 
žodžiai Sąjungos pirmininkės 
Rūtos Klevos Vidžiūnienės. Tai 
iš tesėtų pažadų ir vi l t ies 
muzika, kviečianti šokti.. 

„Ilgam išeivio kelyje subėgom 
vėl drauge, 

išlaikę žodį, švenčiame pažadą 
spaudoje, 

nepasimetę nešam mes žodį 
sava kalba... 

Ir skrieja švyturiu šviesiu 
viltis žodžiu, raštu..." 

Žurnalo turinys yra įdomus ir 
ne žurnalistui, nes jame yra 
nagrinėjami visus kultūringus 
žmones dominantys klausimai, 
pr iverč iant sus imąs ty t i , 
pagalvoti ir daryti išvadas. 
Mūsų žurnalistai pagaliau ran
da forumą iškelti savo pro
blemas, pasidalinti mintimis ir 
taip pat kritiškai panagrinėti 
visuomeninio gyvenimo apraiš
kas. 

Žurnalo techninis apipavi
dalinimas, popierius, nuotrau
kos ir tekstai yra patrauklūs ir 
skoningi, nors v i rše l iuose 
juodai-baltos dailininkų, Urbai -
tytės ir Virkau paveikslų repro
dukcijos neatrodo patraukliai. 
Turbūt prie to prisidėjo tas fak
tas, kad buvo per brangu at
spausdinti spalvotai. Žurnalo 
kaina yra nuostabiai žema — tik 
trys doleriai... Reikia tikėtis, 
kad visa žurnalo laida bus 
išparduota. 

Žurnalo redaktorei Rūtai Kle
vai Vidžiūnienei ir jos padėjėjui 
Gintautui Juodgudžiui reikia 
pareikšti padėką už taip gražiai 
atliktą sunkų darbą. Nelengva 
redaguoti neperiodinį leidinį, 
kur į savanoriškai užpildo 
sąjungos nar ia i . Re ik ia 
palaikyti asmenišką kontaktą, 
rašyti laiškus, prašyti, raginti... 
Vėliai rūpintis apipavidali
nimu, spausdinimu, išsiunti
nėjimu... Ar apie tą gavėjai pa
galvoja? J u k redaktorė neturi 
darbininkų štabo, tai gal pačiai 
ir vokus teko adresuoti, ir paš
to ženklus lipdyti, pasikvietus 
ką nors į talką... 

Reikia tikėtis, kad ateityje 
„Lietuvis žurnalistas" pasi
rodys dažniau, nes toks leidinys 
yra vertingas savo turiniu ir 
savo uždavinio atlikimu. Tai 
žurnalistų „pilis", kurioje j ie 
jaučiasi esą šeimininkai. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
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2434 W. 71 Street, Chicago 
Tai. (1-312) 434-5S49 (veikia 24 vai) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3»00 W 95 St T«». (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirma 3 v p p -7 v v.. antrd 12 30-3 v p.p 
trečd Lfždarytaa. ketvd. 1-3 v.p.p., penktd 

ir šešta 9 v - -12 v p.p 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

T R I B Ū N E NUOSTOLIAI 

Tribūne bendrovė ketvirtą 
1990m. ketvirtį turėjo 191 mil. 
dol. nuostol ių . Nemaža i 
pakenkė streikai. Dėl to par
davė net savo Nevv Yorke 
le idž iama dienraš t į ,,Daily 
Nevvs". 

Cardiac Diagnosis, L td . 
Marquet te Medical Bui ld ing 

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. Kaozla. Chicago, III. 
Tai. (1-312) 925-2670 

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr penkt 12-3 v pp . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hlckory Hllls. IL 
1 mylia j vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tai. (708) 448-1777 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W . 95 St. 
Oak Lawn , IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

Ta i . 7 0 8 - 6 3 6 - 3 1 1 3 

Tai. kablnato ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava. . Clcaro 

Kasdien I iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai popiet 

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

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

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sutta 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago, IL 

81 St. ir Kaan Ave.. Just ice. IL 
Tai . (1-312) 565-2980 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

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

10442 W . Cermak Rd. 
VVestchester, IL 6 0 1 5 3 

Te l . 7 0 8 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

E D M U N D A S V I Ž I N A S , M . D . , S . C . 
Specialybe — Vidaus ligų gydytojas 

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

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

Kab. tel. (1-312) 565-0348: 
Rez. (1-312)779-5633 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab tel. (1-312) 471-3300; 
Rez. (706) 442-8297 

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

7722 S. Kadzla Ave . , 
Chicago. Hl 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulta 310. 

Nepervttte IL 60563 
Tel. 1-706-5270090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 566-3166; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6746 Weet 63rd Street 
Vai pirm. antr ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Pavasaris už langų... 

O LIETUVOJE 
ŠALTAS RYTŲ VĖJAS 
Niekuomet pavasaris ne

ateina į milžino batus įsilipęs. 
Brolių Grimų pasakose toks 
milžinas teegzistavo, kur i s 
septynių mylių žingsnius žengė. 
Saulei pradėjus savo spinduliais 
šilčiau glamonėti, kur nors 
užuovėjoje išlenda pirmasis dai
gas ir gal net žiedas. Tai 
pamatęs rūstusis rytys labai už
pyksta ir, pasikvietęs ki tus 
šaltus vėjus, vėl viską sušaldo 
ir sniegu užverčia. Gamtoje 
vyksta nuolatinė kova ir viskas, 
t ik palaipsniui keičiasi. Tautų 
santykiuose taip pat kova 
vyksta, t i k ji y r a žymiai 
žiauresnė. Pralaimėjęs gali pa
vasarių daugiau nebesulaukti. 

Ar pavasaris ir j Lietuvą 
ateina? Žiūrint, kaip mes į tą 
reikalą žiūrėsime. Prez. Vyt. 
Landsbergis į tai atsakė: ,,Mes 
dabar turime daugiau laisvės, 
negu kuomet nors jos esame 
turėję". Taigi, nors ir už barika
dų ir spygliuotų vielų, jaučiasi, 
kad jis yra laisvas. Kaliniui, 
jeigu tik grotas nuo langų 
pašalina, ta i jis jau jaučiasi žy
miai laisvesnis, nes jau nebėra 
grotų, to nelaisvės simbolio. Va
karų pasaulio politiniai žymū
nai ir Rusijos disidentiniai inte
lektualai maždaug tą patį 
kalba. „Nėra klausimo, kad 
Lietuva bus laisva, tik... kuo 
met?" O t a s „kuomet"* ir yra 
didelis klaustukas. Ar išlaikys 
nervai? Ar tauta nepalūš? Ar 
biologiškai ar išsilaikys? Šalia 
džiaugsmo ir vėliavų, ir nerami
nančios žinios mus pasiekia. 

Jau ateina žinios apie korup
ciją ir teisių piktnaudojimą. 
Įvairiuose postuose dar tebesė
di tie, kurie ir prie Brežnevo sė
dėjo. Ne t ik jie ten sėdi, bet ir 
visą persitvarkymą ir progresą 
sustabdo. O tie, kurie iš Sibiro 
sugrįžo, d a r laukia eilėje, 
kuomet bus reabilituoti. Vieni 
su Volgomis ir po užsienius 
važinėja, o kiti kovoja dėl 
įgyvenamojo ploto". Atrodo, 
kad daug kas sąmoningai yra 
daroma, kad ta laisvės idėja 
būtų sukompromituota. Kazi-
mieros Prunskienėss populia
rumas visai krito, kuomet pa
bandė įvesti 30XFc—7(Xn kainų 
pakėlimą. Kremlius ir Jermala-
vičius to ir telaukė Tai buvo 
jiems ženklas pradėti puolimą. 
Šias eilutes berašant, per radiją 
pranešė apie naują ka inų 
pakėlimą Lietuvoje. 

Mėsos kainos pakeltos 300^ . 
o mėsos krautuvėse nėra , 
kadangi gyvulių supirkimo kai 
nos dar nebuvo pakeltos. Tad 
ūkininką' laukia ir nepristato. 
To pasekme uždaroma Vilniaus 
skerdykla. Tie, kurie ekonominį 
gyvenimą šitaip planuoja, 
važiuoja į savistovumą atbuli
niu bėgiu. Klaidas gali tik di
dieji daryti, o mažam pirmutinė 
klaida gali būti paskutinė. 
Kuomet Vokietijoje 1948 m. 
buvo padaryta pinigų reforma, 
tai iš karto krautuvėse prekių 
atsirado. Todėl ta reforma ir 
buvo sėkminga. Be to, vokiečiai 
dirba. Dėl to vokiečiai, kurie 
karą pralaimėjo, iš griuvėsiu 
atsistatė ir šiandien maistą 
(nors ir to nereikėtų) į Maskvą 
siunčia O Maskva, nors karą 
laimėjusi ir prisiplėšusi. kepu 
res atkišusi, pasaulio kryžkelėje 
stovi 

Jau Lietuvoje žinoma, kad 

laisvės bus tiek, kiek jos bus 
išsikovota, nes „draugai", tik 
„ rūpes t i nga i s t e b i " , bet 
pagalbos rankos niekas dar ne
tiesia. Taip pat laisvė yra tam
priai surišta su ekonominiu 
sav is tovumu. L i e t u v a ne 
Izraelis ir nereikia t ikėtis, kad 
bilijonai pradėtų į ją plaukti. 
Per praėjusią blokadą, Lietuvos 
spaudoje buvo rašoma apie kaž
kokį tanklaivį su 80,000 tonų 
naftos, kurį išeivija siunčianti į 
Lietuvą. Geriausiu atveju tokie 
gandai nieko gero neduoda, o 
blogiausiu — t ik parodo 
rašančiųjų mentali tetą. Ne
reikia svajoti apie ..auksinę 
žuvelę" ir jos pliaukštelėjimą, 
nes taip pat ji gali uodega 
pliaukštelėti... ir viskas išnykti. 

Blokados metu buvo tiesiog 
nesuprantama, kuomet buvo 
rašoma, kad Lietuva negau
nanti naftos, geležies, anglies, 
cukraus, aliejaus ir ki tų mais
to produktų . Ne l i eč i an t 
metalų ir mineralų, pažvel
kime tik į cukraus ir aliejaus 
stoką. Prieš karą Lietuvoje te
buvo trys cukraus fabrikai ir 
beveik Lietuvos pareikalavimą 
aprūpino. Dabar yra keturi ir 
cukrus yra pirmoje vietoje 
minimas . Pas i rodo , kad 
Lietuvoje c u k r a u s sūnau 
dojimas beveik 607t didesnis, 
negu Amerikoje. Ir da r toliau 
patyrinėję sužinome, kad apie 
trečdalis to cukraus sunaudo
jama ..naminės" gamybai. Išei
tų, kad blokada prie nublai-
vinimo prisidėjo. Aliejumi irgi 
Lietuva pati beveik apsirūpino. 

Belaukiant pavasario, reikia 
nusivilkti kailinius ir atsiraito
ti rankoves. Paėmus pieštuką 
suskaičiuoti visus čiaupus, 
kurie yra Maskvos kontrolėje. Ir 
pažiūrėti be kurių galima apsei-
ti a rba jiems pakaitalus rasti. 
Teko Lietuvos spaudoje skaityti, 
apie mezgimą įvairių prekybos 
ryšių. Jų tarpe buvo ir tokiu: 
medus iš Turkmėn i jos ir 
obuoliai iš Lenkijos. Toks eko
nominis planavimas yra lygus 
vaikų žaidimui kaladėlėmis. 
Reikalas e ina apie tautinį 
išlikimą, tad žaislus padėti į 
šalį. Turime reikalus su piktu, 
bet nekvailu priešu, kurio visi 
ėjimai yra numatyti ir apskai 
čiuoti. 

Yra ženklų, kad praėjusių 
metų blokada ir sausio tryliktoji 
ir vėl gali pasikartoti. Galbūt dar 
net stipresne forma. Maskva 
kalba žymiai griežčiau ir jau be 
kaukės. Praėjusiais metais Gor
bačiovas dar šypsojosi ir dangs
tėsi alyvos šakele, kurią dabar 
pakeitė automato buože. Ka
riuomenės kilnojimai ir kon
centracija gal ne vien tik švi
ninių kare ivė l ių persta-
tinėjimas. Nenoras tartis ir 
paskutiniu metu nepriėmimas 
Lietuvos delegacijos gal nėra 
tiktai beprasmis gestas. Gal 
tame yra žymiai r imtesnės 
šaknys. 

Jeigu Maskva nenori kalbėtis, 
tai reikia žiūrėti, ar ji vėl kokio 
smurto neplanuoja. Be to, reikia 
skirti daugiau reikšmės, ką 
Gorbačiovas sako. O jis labai 
aiškiai pasakė: „Nesvarbu, kiek 
buvo balsuojančių respublikose. 
Kiekvienoje respublikoje atsi
ras tokių, kurie pasirašys". Ar 
bereikia aiškesnio pasisakymo? 
Gal dėl to ir neranda reikalo 
derėtis, kadangi numato viską 
savu stiliumi atlikti. 

J . Ž. 

Lithuanian Mercy Lift medicininė pagalbos de:~fc'acija Vv'ashingtore. Iš kairės: dr. Rimgaudas 
Nemickas, Rasa M. Lakas, Lietuvos Sveikatos apsaugos ministeris Juozas Olekas. Agency for 
International Development direktorius Ronald P.'skens. Jonas Bobelis ir Rimas Gulbinas 

DR. JUOZO OLEKOS 
MARATONAS JAV 

Pirmą kartą gausesnis būrys 
Chicagos lietuvių pamatė Lietu 
vos respublikos Sveikatos ap
saugos ministrą dr. J. Oleką 
kovo 11-os d. simpoziume ir 
demonstracijoje miesto aikštėje. 

— Toks jaunas, o jau minist 
ras! — pasigirdo balsas. 

— Bet gi dailus vyras! — aik 
telėjo taip pat neblogos išvaiz
dos jauna mergina. 

— Kažin, ar jis jau pribrendęs 
būti ministru? — abejojančiai 
svarstė žilstelėję mūsų veikėjai. 

— Ko jis čia atvažiavo? Gal 
suviliojo Amerikos gerovė? Gal 
jau pasiprašė politinio prieglobs
čio? — nepatikimai kraipė 
kepurėtas galvas stoviniuojan 
tys grupelėje. 

Nei simpoziume, nei demonst
racijoje ministras neprabilo, tad 
daugeliui taip ir liko jo at
važiavimo tikslo didelis klaus
tukas. 

Užkalbinom ministrą atlydė
jusią „Lithuanian Mercy Lift" 
administratorę Rasą M. Lakas 
ir paklausėm ką ji žinanti apie 
svečią. Štai Rasos žodžiai: 

,J_.ietuvos Sveikatos apsaugos 
ministras yra jaunas, švelnaus 
būdo, ant savo pečių nešantis 
didžiulę atsakomybę Lietuvos 
respublikoje. Jo žinioje yra apie 
370 Lie tuvos l igoninių ir 
klinikų, o būdamas ministru jis 
dar palaiko sveikatos reikalais 
ryšius su kitomis Europos vals
tybėmis. 

Kaip visiems žinoma, per
nykštė sovietinė blokada Lie
tuvoje suvaržė krašto ekono
miką ir tuo pačiu žmonių svei
katos priežiūrą. Dabar, nežiū-

DALIA SRUOGAITĖ 

rint. kad blokada neva pasi
baigė, Lietuva gauna tik 40"^ 
reikalingų medikamentų, iš 
kurių 30<£ turi nuo š.m. sausio 
mėn. pirkti už ..valiutą" iš 
Sovietų Sąjung' s. o kiti 109S 
gaunami iš medicinos šalpos or 
ganizacijų — iš JAV. Kanados. 
Europos ir kt. Savaime aišku, 
kad vaistų ir įvairių gydomųjų 
priemonių Letuvoje dar labai 
daug trūksta ir ilgai dar t ruks. 

Ministrą J. Oleką Amerikon 
iškvietė „Lithuanian Mercy 
Lift"', norėdama padė t i 
ministrui suintensyvinti medi
cinos pagalbą Lietuvai, surasti 
naujų ilgalaikiu ryšių su įstai 
gomis. kurios galėtų padėti 
Lietuvos medicinai atsigauti po 
ilgos sovietinio pado prie
spaudos. Taip pat sustiprinti 
santykius su Lietuvą jau re 
miančiomis įstaigomis. 

Ministro svajonė — kad Lie
tuvos medicina kiek galima 
greičiau priartėtų prie Europos 
ir Amerikos lygio". Taip minist
rą ir jo kelionės tikslą apibūdi 
no energingoji Rasa Lakas. 

Prieš išvykdamas ministras J. 
Olekas kvietėjams įsakmiai pa
reiškė, kad i i r a u kaip savaitę 
jis negalėsią5 Amerikoje būti . 
nes Lietuvoje io laukia galybė 
darbu, kurių neįmanoma apleis
ti. Tai žinodana Rasa Lakas. 
vašingtoniet;s Jonas Bobelis 
ir Valstyb"- depar tamentą" 
sudarė jam labai kompaktišką 
kelionių ir i-'.aigų lankymo 
planą, kurį b -adysime čia at
pasakoti 

Chicagon ministras atskrido 
sekmadienį, kovo 10 d. vakare. 
T i e s i a i iš aerouos to buvo 
nuvežtas į miesto centro vieš
butį, kuriame įvyko susipažini 
mas su amerikiečiais profeso
riais, valdžios žmonėmis ir lie
tuviais , kurie teikėsi atvykti. 

Pirmadienį, kovo 11 d. J. 
O l e k a s da lyvavo Lie tuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
•minėjime — simpoziume ir de
monstracijoje bei vel vaka
r in iame susitikime su įvai
riomis organizacijomis, kitų 
kraštu ambasadoriais ir vietos 
lietuviais. 

Sus i t ik imas su I o w o s 
delegacija 

Kovo 12 d. su ,,Mercy Lift" 
atstovais Rasa Lakas ir Rimu 
Gulbinu ministras J. Olekas 
vyko į O'Hare aerouostą susi 
tikti su Iovvos International 
Development Foundation parei
gūnais: gubernatoriaus atstove 
Jill Kochar ir dviem Iovvos 
ligoninių administratoriais. 

Susitikimas buvo itin reikš
mingas, daug rūpimu reikalų iš
spręsta. Paaiškėjo, kad prieš 
sausio 13 d. viena Iowos ligoni
nė buvo pasižadėjusi teikti 
Sovietu Sąjungai technine ir 
medicinine pagalbą, būtent 
Stavropolio miesto ligoninėms 
(su tuo miestu Iovvos Des Moines 
turi „seserišką" susigiminia 
vima*. tačiau tik dviem dienoms 
prabėgus po kruvinojo sek 
madienio Vilniuje, vienas Iovvos 
Foundation organizacijos direk
torius, pagal AmeriCares or

ganizacijos rekomendaciją, tuoj 
susisiekė su mūsų „Mercy Lift". 
Sužinojęs t r ag i šką padėt į 
Vilniuje, sutarė su savo komi
tetu pirmąją pagalbą siųsti į 
Lietuvą, kaip ženklą, kad jie 
remia ir rūpinasi Lietuvos žmo
nėmis. 

Iowos pareigūnai pažymėjo, 
jog jie norėtų platesnių ryšių su 
Lietuva, teikiant jai medicininę 
pagalbą. Dr. Olekai pasi
skundus dideliu kūdikių bei vai
kų mirtingumu (14.9<£, t.y. be
veik trigubai didesnis nei Euro
poje) bei jų mitybos, motinų 
priežiūros stoka, Iowos gydyto
ja i ne t pas iū lė t ies ioginę 
pagalbą. Pvz. padėti įrengti 
Lietuvoje klinikas, keistis gydy
tojais, rūpintis vaikų sveikata 
ir, reikalui esant, juos priimti 
sudėtingoms operacijoms savo 
ligoninėse. Taip pat, gerinant 
savo ligoninių techninius įren
gimus, a t l iekamus atiduoti 
Lietuvos ligoninėms. 

Š.m. gegužės pradžioj Iovvos 
komiteto nariai: James M. 
Zahnd iš Iovvos metodistų medi
cinos centro, Phillip L. Stanhope 
— gubernatoriaus administra
cijos asistentas tarpvalstybinėm 
programom ir Carmela M. 
Brown — Mercy ligoninės medi
cinos centro direktorė skris į 
Lietuvą plačiau susipažinti su 
krašto sveikatos apsaugos 
būkle. J ie mano. kad tikrai bus 
galima atsiųsti specialistus 
keliom savaitėm į Lietuvą, kur 
jie atskleistų ne tik paskutines 
medicinos mokslų žinias, bet ir 
patys suteiktų pagalbą sergan
tiems. 

Šalia minėtos pagalbos, šios 
orgamzacjos nariai pažadėjo ir 
toliau rūpintis medikamentų ir 
gydymo įrangų teikimu Lietu
vai, taip pat padėti „Lithuanian 
Mercy Lift" projektui — įsteig
ti medicinos biblioteką tėvynėje. 

Susitikimas ir rimtas pokalbis 
su Iovvos medicinos atstovais 
atnešė tikrai gerus bei nau
dingus rezultatus. 

Po to sekė Loyolos universi
teto medicinos centro Maywoo-
de aplankymas. Svečią ministrą 
Oleką ir jo palydovus R. Laką ir 
R. Gulbiną pasitiko dr. Rimgau
das Nemickas, mūsų žymusis 
kardiologas. Apžiūrėję ligoninę 
ir jos įrengimus, susitiko ten su 
l ietuvių k i lmės dr . J. K. 
Murasku , naujagimių ir 
kūdikių specialistu, taip pat ir 
su kitais žymiais gydytojais. 

Dr. Olekas yra ypatingai jaut
rus patiems mažiausiems pilie
čiams, todėl, pamatęs toje 
ligoninėje net 50 inkubatorių, 
aiškiai susijaudino. Jis sakė. 
kad visoj Lietuvoj teturima gal 
10 tokių inkubatorių, tad, jeigu 
staiga atsiranda šeši nauja
gimiai, kuriuos būtina į inkuba

torius patalpinti, galima įsivaiz
duoti gydytojų padėtį, spren
džiant tų kūdikių likimą — kurį 
gelbėti, o kurį palikti gamtos 
valiai... Tokia yra tragiška pa
dėtis Lietuvoje! 

Čia pat iškilo dar vienas 
„Mercy Lift" įsipareigojimas: 
ieškoti visoj Amerikoj inkuba
torių kūdikiams! Jeigu atsi
rastųjų bent 25, tai būtų didelis 
laimėjimas. R. Gulbino nuomo
ne, ir tai yra {manoma, sutelkus 
mūsų lietuvių gydytojų jėgas, 
nes nemažai ligoninių Amerikoj 
užsidaro ir jų inventorius likvi
duojamas. Lietuviams gydy
tojams reikėtų tik susidomėti, 
sužinoti ir pranešti mūsų „Mer
cy Lift". 

Vakare, s iaučiant pūgai, 
nemažai „Mercy Lift" ir „Hot-
l ine" darbuotojų susi r inko 
į svetingus Audronės ir Rimo 
Gulbinų namus, kur buvo asme
niškai susipažinta su Lietuvos 
sveikatos apsaugos ministru. 
Pasikalbėjo su juo mūsų farma
cininkai, medikai, savanoriai 
budėtojai. Svarstyta kaip išju
dinti čionykščius l ietuvius 
gydytojus, kurie sutiktų bent 
mėnesį padirbėt i Lietuvos 
ligoninėse. Tiesa, jau keli mūsų 
gydytojai savanoriškai ten gydo, 
operuoja žmones, palieka savo 
instrumentus, pamoko Lietuvos 
kolegas naujos technikos, tačiau 
tokių galėtų būti daug daug 
daugiau... 

Kelionė i Washingtoną 

Kovo 13-14 dienas ministras 
Olekas praleido Washingtone. 
Vėl lydimas „Mercy Lift" atsto
vų Rasos Lakas, Rimo Gulbino 
ir dr. Rimgaudo Nemicko, pagal 
Jono Bobelio sudarytą die
notvarkę, J. Olekas nuo pat ryto 
pradėjo „kelionę" po sostinę. 

Pirmiausiai buvo susitikta su 
senatoriais Biden, Simon, Dix-
on ir D'Amato, taip pat ir su 
sen. Bradley įstatymų leidybos 
asistentu. 

Nors šie susitikimai buvo 
trumpi, tačiau labai svarbūs. 
Mūsų delegatai patyrė, kad 
kongrese vis daugiau dėmesio 
rodoma Lie tuvai i r didėja 
susirūpinimas jos likimu. 

Kruvinieji sausio įvykiai 
Vilniuje ir didžiulis antplūdis 
laiškų, kuriuos taip gausiai 
siuntė mūsų išeiviai lietuviai, iš 
tikro pasiekė Amerikos valdžios 
žmones ir p a s k a t i n o juos 
aktyviau veikti Lietuvos bylos 
reikalu. Š. m. vasario mėn. 
Lietuvoje lankęsis senatorius 
D'Amato daba r t apo visa
pusiškai mums atsidavęs. 

(Bus daugiau) 

Mano vienintelis tur tas tai 
laikas ir darbas. 

J . Savickis 

DIENORAŠTIS 
IŠ VOKIETIJOS 
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Laiką, kurį turime, dažnai 
kvailai sunaudojame. o 
išmintingai tariamės apsieiti su 
tuo, kurio laukiame. 

G. E. Lessing 

Be Kristaus pasaulis negalė
tų išsilaikyti: arba jis patektų į 
neišvengiamą sunaikinimą, ar
ba virstų antruoju pragaru. 

Bl Pascal 

Ir dabar, po daugelio metų, važinėdarr >s po 
Vokietiją, stengiuosi valandėlei sustoti prie šiu dviejų 
kapinių. Abu miesteliai netoli vienas kito, pusiaukelėj 
tarp Tuebingeno ir Rottweilio. Schoemberga? :ke!ia 
daugiau prisiminimų. Bisingeno kapinės yra daigiau 
jaudinančios. Ten dirbant vieną dieną lt. Chus< teikė 
man sąrašą, surastą tarp kaceto dokumentu 'ame 
buvo keturiasdešimt Lietuvos piliečių pavardii ' visos 
pavardės grynai lietuviškos Tai buvo vieno tra* -porto 
lydraštis, kiek tokių transportų dar buvo, — n:ekas 
nežino, sąrašai buvo tik atsitiktiniai ir i • ilni. 
dauguma dokumentacijos buvo sunaikinta ;rašą 
perdaviau tuomet dar tebeveikiančiam I uvos 
konsulatui Tuebingene. Konsului A. Trimaki: kiek 
žinau, nepavyko surasti nei vieno tam sąraše I usio 
ar išlikusio gyvo kalinio Ar jie visi žuvo ir buvo mes
ti į tas bendras duobes, kurias mes atidarėm. " gal 
kai kurie išliko gyvi. bet gyvenimo blaškoma neat
siliepė į mūsų Šauksmą. Lieka paslaptis. Žinan* ' ceto 
gyvenimo sąlygas, reikia manvti.kad tam nu< iam 
Svabijos kampely prie aukšto kryžiaus ant k;< -elio, 
ilsisi nežinomi mūsų tautos kankiniai 

GITARA BE STYGŲ 
Gyvenam savo naujam kambary daugiau k ; tris 

savaites ir jau buvau tiek susigvvenes su šeimin" ^ais. 

kad tarp mūsų ėmė megztis tas pirmasis žmogiško 
nuoširdumo ryšys, kuris pažintį paverčia į draugystę. 
Šis butas, dar taip neseniai visiškai svetimas, dabar 
pradėjo virsti man namais Čia gyveno ta pati nuotaika, 
kaip tenai , tėvynėje ir kiekvieną diena kokia nors 
smulkmena primindavo man paliktus namus. Kartais 
tai būdavo virdulys ūžiantis ant plytos, kartais vėl šei
mininko tabakas, džiūstantis prie pečiaus, arba vėl 
laikrodis, mušantis valandas tuo pačiu tembru kaip 
mūsų namuos*1 Bet už vis dažniausiai tai būdavo toji 
brangi, nors neapčiuopiama taikos, šeimyniškumo 
nuotaika, kuri gyveno čia kiekvienam kampely ir kuri 
neaiškios pasąmonės šunkeliais atvesdavo man 
brangiausius prisiminimus iš namu ir palikdavo mane 
su jais, sujaudintą, svajojantį. O tačiau išorinė aplinka 
šiuose namuose buvo perdėm skirtinga. Šeimininkas 
buvo atrofiškos išvaizdos biurgeris, smulkių prekių 
krautuvininkas, liesas, kaulėtas, nuplikęs^pedantiškas. 
kaip ir dauguma vokiečių. Nebuvo j is dar senas, tačiau 
gerokai srvvenimo aptrintas. Kalbėdavo jis visuomet 
liūdnu balsu, galėjai pamanyti, kad jis kraunasi sau 
dvigubą rūpesčių naštą, ypač, kad žmona buvo tiesiog 
nuostabiai metų nepaliesta. Ji buvo gražibet ne taip. 
kaip būna gražūs seni žmonės, ji buvo graži savo figūra, 
savo veidu,dar visai be raukšlių. Jos akyse ir siaurose, 
šiaurietiškose lūpose gyveno amžina šypsena, ne ta 
šypsena, kuri užkrečia linksmumu, bet ta. kuri įkvepia 
pasitikėjimą ir liudija apie žmogaus gerą širdį Iš pažiū
ros ji atrodė turint i ne daugiau dvidešimt penkerių 
metų, o tuo tarpu jos abu vaikai žengė j trečiąją dešimtį. 
Hansas, dailios išvaizdos blondinas ateidavo į namus 
tik pavalgyti Margareta gi priešingai, visa laiką 
sukinėdavosi namuose. Apie ją šeimininkas kalbėjo, 
kai. man kambarį rodydamas tarė: „Ilgiau kaip 

dviem mėnesiam išnuomot negaliu, mūsų duktė išteka 
ir kai sužadėtinis grįš iš Paryžiaus, jam reikės kam
bario". Jis tai sakė visai natūraliu tonu ir nebūtum 
iš jo žodžių pažinęs, kad šios vestuvės jų šeimai nebuvo 
linksmos. Gretchen buvo nėščia, jos sužadėtinis, pran
cūzų seržantas buvo Paryžiuje. Man kesitai skambėjo 
tas nesižavėjimas, kuriuo visa šeima kalbėjo apie 
dukterį. „Mes jo laukiam kitą mėnesį" — kalbėjo man 
šeimininkė. „Būtų gerai, jei jie galėtų apsivesti prieš 
kūdikiui gimstant. Bet kažin, ar jis suspės. O jeigu jis 
visai neatvažiuos?... Ji visą laiką šypsojosi kalbėdama 
ir jos balse nesijautė nei mažiausio priekaišto dukteriai, 
nei susigraužimo, kad taip įvyks. 

Jau kuris laikas man nedavė ramybės gitara, kurią 
pastebėjau kabančią ant sienos šeimininkės kambary. 
Ji man ypač ryškiai priminė namus, tuos gražius 
vakarus prietemoj, kai mes dainuodavom gitaros 
palydimi, arba klausydavom kaip mama dainuoja, sau 
gitara pritardama. Priminė ji man ir tas laimingas 
valandas, kurias praleisdavau pats rankiodamas 
gitaros akordus. Jaučiau, kad užgauta styga perkels 
mane į namus, sugrąžins tą neužmirštamą anų laimin
gų dienų nuotaiką ir aš troškau tų prisiminimų. Vieną 
dieną, kai šeimininkė atnešė man savo kepto pyra
go, aš ryžausi ir paprašiau jos leisti man pasinaudoti 
jos gitara. Ji tik nusišypsojo ir tarė: „Eime!" Ji nuvedė 
mane į savo kambarį, lėtai, sakyčiau pagarbiai prisiar
tino prie gitaros ir sustojo prieš ją. „Matote, šiai gitarai 
trūksta kelių stygų — trijų. Taip seniai jau ja niekas 
neskambino..." Ji žiūrėjo į gitarą susimąsčius, nelies-
dama jos, iš tolo. Ir staiga ji atsigręžė ir tarė. žvelgdama 
man tiesiai į akis. 

(Bus daugiau) 
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Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo paskelbimo pirmosios 
metinės, kaip žinome, Jungti
nėse Amerikos Valstybėse pažy
mėtos daugiausia laikraščiu 
straipsniuose ir renginiuose, ku
riuose visų pirma minėta Va
sario 16-tos šventė . Viena 
lietuvių veiklos ad hoc grupe 
pasiryžo šias metines paminėti 
jaunesiosios kartos aktyvistų 
su t e lk imu po l i t in io darbo 
savaitgaliui kovo 9-11 dienomis 
Washingtone. 

Lietuvių komunikacijos cen
tras, prieš keletą mėnesių susi
daręs Philadelphijoje, tomis die
nomis VVashingtono Marriott 
viešbutyje surengė daugiausia 
ry t in io pakrašč io l ie tuvių 
veikėjų darbo seminarą, pava
dindami jį angliškai „Regionai 
Legislative Workshop". Toks 
vardas atrodo parinktas sąmo
ningai, nes per tris dienas susi
rinkusių veikėjų dėmesys be
veik išimtinai buvo skirtas 
svarstyboms, kaip veiksmin
giau įtaigoti JAV Kongresą 
Lietuvos laisvės bylai ginti. 

70 ak tyv is tų t e lk inys 

Philadelphijos Lietuvių komu
nikacijos centras veikia Lietu
vių Bendruomenės rėmuose, 
tvarkydamasis savanoriškai. 
Jis kvietė veikėjus iš įvairių vie
tovių. Susirinko per 70 aktyvis
tų iš kelių valstijų, daugiausia 
profesionalai iš rytinio pa
kraščio. Buvo dalyvių ir iš 
Chicagos, uoliai besireiškiančių 
ten veikiančiame „Americans 
For Lithuania's Freedom" telki
nyje. Rytinio pakraščio veikėjai 
gausiau pasirodė, nes iš ten 
j iems W a s h i n g t o n a s neto
liausia. Ir taip matėme jaunus, 
pasiryžimu spinduliuojančius 
veidus iš Pennsylvanijos, New 
Yorko, New Jersey, Marylando, 
Connecticut. Mažiausiai buvo 
turbūt iš sostinės. Darbo savait
galio programai vadovavo Vytas 
Maciūnas, Lietuvių komunika
cijos centro vadovas, padedamas 
labai darbščių tos grupes narių. 
Kai kalbu apie .jaunesniąją 
kartą", dėmesyje turiu mūsų 
veikėjus, žygiuojančius 22-40 
metų amžiaus gretose... 

P a s i d a l i n t a ž iniomis 

Pirmosios dienos (kovo 9) visą 
vakarą iki gilios vėlumos pasi
da l in ta žiniomis iš ad hoc 
grupių veiklos ir patirties. Toji 
veikla daugiausia lietė san
tykius su kongresmanais, supa
ž ind in imą savo vietovių 
masinės informacijos priemonių 
su naujaisiais įvykiais Lietuvoje 
ir t e lk imą amerikiečių vi
suomenės Lietuvos gyvybiniam 
reikalui . Daug kur parodyta 
sumanumo, panaudojant nau
jesnes priemones Lietuvos var
dui skleisti. Pavyzdžiui, čika-
g ieč ia i nesen ia i pagamino 
suvenyrinius kavos pudukus su 
Lietuvos ženklais —jie visų pir
ma įteikiami kongreso nariams. 

P i rmos dienos pasi tar ime 
dalyvavo ir neseniai Lietuvoje 
lankęsis Andrius Eiva, JAV 
karinių pajėgų atsargos kari
ninkas. Eiva Lietuvoje ne tik iš
gyveno Kruvinojo sekmadienio 
(sausio 13) žiauriuosius įvykius, 
bet ir buvo įsijungęs į Lietuvos 
Aukščiausiosios tarybos rūmų 
apsaugos barikadų 9tatymą. 

Iš visų pranešimų išryškėjo, 
kad jaunieji mūsų aktyvistai 
yra apsisprendę per Kongresą 
siekti dviejų tikslų: diplomati 
nio Jungtinių Amerikos Valsty 
bių pripažinimo Lietuvos vyriau
sybei ir didesnio Amerikos 
vyriausybės spaudimo Sovietų 
Sąjungai, kad ji sustabdytų savo 
smurto veiksmus Pabaltijy ir 
kad padarytų t ikrus žygius 
g rąž in t i n e p r i k l a u s o m y b ę 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai 

J U O Z A S B. LAUČKA 

Svečių pranešimai 

Sekmadienį, kovo 10, visą 
dieną tik su trumpa pietų per
t rauka išklausyta pakviestų 
svečių pranešimų. 

Valstybės departamento So
vietų skyriaus ekonominio 
vieneto pareigūnė Barbara Grif-
fiths kalbėjo apie dabartinę 
JAV ekonominę paramą Sovie
tų Sąjungai ir apie prekybą su 
Maskva. 

Adv. William Hough iš New 
Yorko, tarptautinės teisės žino
vas, aiškino politinius ir tei
sinius pagrindus diplomatiniam 
Lietuvos vyriausybės pripaži
nimui. Adv. Hough, išsamios 
studijos apie Jungtinių Ameri
kos Valstybių nepripažinimą 
Pabaltijo valstybių aneksijos 
autorius, pora atvejų ilgesnį 
laiką Lietuvoje buvo Aukščiau
siosios tarybos prezidiumo 
t e i s in i s pa t a r ė j a s . Saus io 
mėnesį jis dalyvavo kongresinės 
Helsinkio komisijos apklausoje 
d rauge su Aukščiausiosios 
tarybos vicepirmininku Bro
nium Nemicku. 

Prof. Lowry Wyman iš Har
vardo universiteto kalbėjo apie 
savo talką Lietuvos Aukščiau
siosios tarybos komisijai, ruo
šiančiai naują Lietuvos kon
stituciją. J i Vilniuje artimai dir
bo su jos nariais. Tuo pačiu 
klausimu pranešimą padarė ir 
jos vyras adv. Bernabas John
son, konstitucinės teisės žino
vas. Jie abu pasiūlę Lietuvai 
p r i imt i vis iškai modernią 
konstituciją, kuri ryškiai pa
brėžtų tautos teisę, niekieno 
neatimamą, pasirinkti tautai 
vadovavimo sistemą, kuri susi 
darytų iš trijų šakų: vykdomo
sios, įstatymus leidžiančios ir 
teismo, su nepažeidžiama veik
los teise. Abiejų konstitucinės, 
teisės žinovų nuomone, Lietuva 
turėtų atsiriboti nuo buvusios 
priespaudos tariamos teisinės 
santvarkos likučių, nes tai esąs 
vienintelis kelias įsijungti į 
Vakarų demokratijos gretas. 

Linas Kojelis, buvęs Baltųjų 
rūmų ir Valstybės departa
mento tarnautojas, supažindino 
su jo įsteigtu ir vadovaujamu 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Pabaltijo fondu (U.S. - Baltic 
Foundat ion i . s iek ianč iu 
paruošti dirvą Pabaltijo valsty
bių techninei ir ekonominei 
paramai. 

Po pranešimų vyko gyvos 
diskusijos paliestais klausimais. 
Buvo d a r a t sk i r a s pačių 
seminaro dalyvių forumas, kaip 
veiksmingiau įtaigoti Kongreso 
narius ir šalies vyriausybę 
Lietuvos reikalu. 

Antros dienos svarstybos baig
tos vakarop jų išvadų santrauka 
ir pobūviu-vakariene. 

Žvilgsnis į praeit į 

Rengėjai norėjo išgirsti žodį 
kitą apie Amerikos lietuvių pa
stangas prieš 50 metų padėti 
Lietuvai. Tai padaryta vaka
rienės „pagrindinio kalbėtojo", 
šios apybraižos rašytojo, prisimi
n imuose . 

1940 metų Amerikos lietuvių 
delegacijos pas prezidentą F. D. 
Rooseveltą dalyvis, paskutinis 
likęs gyvųjų gretose, papasakojo 
apie Amerikos lietuvių veiklą 
Lietuvos reikalu ypač 1940 
metais, kai Lietuvą užplūdo 
Sovietų raudonosios armijos 
da l in ia i ir su t r empė jos 
nepriklausomybę. Tada iš pat 
pirmųjų okupacijos d ienų 
Amerikos lietuviai darė visa, 
kas jiems buvo įmanoma, kad 
Jungtines Amerikos Valstybės 
pasmerktų sovietinę agresiją ir 
nepripažintų teisėtais veiks
mais Sovietų Sąjungos smurtu 

ir apgaule įvykdytos Pabaltijo 
valstybių aneksijos. Tą tikslą jie 
pasiekė. 

Kalbėtojas kiek plačiau pa
pasakojo apie 1940 metų spalio 
15 dieną apsilankymą Baltuo
siuose rūmuose, prezidento šiltą 
priėmimą ir to įvykio atgarsius 
lietuviškoje veikloje. Jaunieji 
dabarties veikėjai turėjo progą 
tiesiogiai sužinoti apie praeities 
veikėjų darbą, įvairias kliūtis ir 
ištvermę pasiekti kiek galima 
platesnės apimties susitarimą 
dėl jungtinio darbo didžiajam 
tikslui — pagelbėti Lietuvai 
atgauti nepriklausomybę. 

Vakarienei-pokyliui pasibai 
gus. tuojau pasiskirstyta dar 
bais rytojui , kur io darbo
tvarkėje — apsilankymas 170 
kongresmanų įstaigose. 

P rašymai , informavimai 

Kovo 11-tą svarbiojo Aukš
čiausiosios tarybos nutarimo 
metinėse seminaro dalyviai, 
pasiskirstę po du tris, ir po 
vieną, visą rytmetį praleido 
lankydamiesi iš anksto sutar
tose kongresmanų įstaigose. 
Visi jie buvo gerai pasiruošę ne 
tik reikalui išdėstyti, bet ir 
atsakyti į galimus klausimus, 
abejones. Sutiktų kongresmanų 
skaičius gal ir nedidokas. tačiau 
pasimatyta su visų pasirinktų 
kongresmanų įstaigų atsakin
gais tarnautojais. Kaip buvo 
svarstybų metu susitarta, pra 
syta pritarimo ir paramos jau 
esantiems Kongrese pasiūly
mams Lietuvos vyriausybės 
pripažinimo reikalu ir stipres
nės spaudimo politikos Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu. 

Pasisakyta už kelis Senate ir 
Atstovų rūmuose pateiktus 
siūlymų p ro jek tus , kur ie 
Amerikos ekonominę ir tech
ninę paramą sąlygoja Sovietų 
Sąjungos elgsena Pabaltijo vals
tybių atžvilgiu. Pavyzdžiui, 
Senate respublikonų vadovo Ro-
bert Dole rezoliucija reikalau
ja, kad užsienio ekonominė 
parama būtų skiriama tiesiog 
respublikoms, o ne centrinei 
valdžiai Maskvoje. Siūlyme 
pažymėta, kad J u n g t i n i ų 
Amerikos Valstybių užsieniui 
paramos tikslas yra skatinti 
demokratinių institucijų ir lais
vos rinkos vystymąsi. Tokio pat 
tur inio rezoliuciją Atstovų 
rūmuose pasiūlė kalifornietis 
kongr. Dana Rohrbacher. 

Kongr. Benjamin Cardin iš 
Marylando yra pasiūlęs rezoliu
ciją, pagal kur ią Sovietų 
Sąjungai palankios prekybos 
statusas yra sąlygojamas Pa
baltijo respubl ikoms nepri
klausomybės sutelkimu. 

Kongrese yra dar 20 pasiūly
tų rezoliucijų, kai kurios jų jau 
svarstomos įvairiose komisijose. 
Yra ir griežtesnio pobūdžio 

yą 

::£•'£••• 
m 
Prof. dr A Avižie Vytauto Didžiojo universiteto Kaune rektoriui, pri 
segamos Lemonte pranešimo gėlės 

N'uotr J. Tamulaičio 

rezoliucijų. Pavyzdžiui, sen. 
Jesse Helms siū naudoti eko
nomines sankcijas Sovietu 
Sąjungai, kol ji grasina jėga 
Pabaltijo valstybėms ir neina į 
geros valios '.ierybas dė! 
nepriklausomyr- - grąžinimo 
joms. 

Kongreso nari :s bei jų įstai
gas aplankę dar grįžo į viešbutį 
apsikeisti įspūdžiais. Bene 
daugumai atrodė, kad sunkiau 
su diplomatini : vyriausybės 
pripažinimu, nes toji galia iš tik 
rujų priklauso tk prezidentui ir 
jam pavaldž Am Vals tybės 
departamentu Daug lengviau 
su ekonominėmis sankcijomis. 
Tačiau pasiryžta eiti pasirinktu 
keliu. 

Spaudos konferencija 

Kovo 11 ryta suruošta spau
dos konferencija, įvykusi Na
cionaliniame spaudos klube. 
Vieta laba; gera, tačiau 
nesusilaukta tikėto spaudos 
atstovų skaičiaus. Pranešimus 
padarė te i - :ninkai Lawry 
Wyman ir jos vyras Barnabas 
Johnson. Spaudos atstovams jie 
papasakojo apie jų siūlymus 
naujai Lietuvos konstitucijai pa 
ruošti. Drauge jie pabrėžė, kad 
naują konstituciją, tinkamą 
Lietuvai, paruoš patys Lietuvos 
žmonės. Jiems rūpėjo supažin 
dinti konstitucijos projekto 
ruošėjus su naujausia konsti
tucinės teise- slinktimi. 

Spaudos konferencijai vadova
vo dr. Oniie Šeštokienė iš 
Baltimorės. Joje dalyvavęs Lai
svosios Europos ir Laisvės radijo 
a ts tovas paruošė išsamų 
pranešimą, .-.uris perduotas 

ke l io l ika kalbu Sovietų 
Sąjungai. Rytų Europai ir Pa
baltijo valstybėms. 

Tr id ien io d a r b o vaisiai 

Nelengva būtų apčiuopiamai 
pasakyti apie tų keliasdešimt 
ryžtingų aktyvistų svarstybų 
vaisius. Visi jie parodė daug 
geros valios, pasiaukoji: io, 
ryžto. Visi jie atvyko savo noru, 
be ypatingų įgaliojimų ar įparei
gojimų. Visi patvariai įvykdė 
Lietuvių komunikacijos centro 
numatyta darbo programą. Visi 
jie nuoširdžiai sutarė ir toliau 
dėti v i sas pastangas pasi
rinktam tikslui. Jie suglaudino 
savo gretas ateičiai 

Komunikacijos centras dau
giausia pasikliauna praktiška 
veikla. J is yra sudaręs veikliųjų 
lietuvių sąrašą beveik visose 
Amerikos geografinėse srityse 

ir suskirstęs juos pagal 435 
kongresines rinkimų apygar
das. Tuo būdu galima lengvai 
pasiekti norimą kongresmaną. 
Turbūt visiems aišku, kad 
kongresmanas visada rodys 
daugiau dėmesio, kai į jį 
kreipiasi jo rinkiminės apy
gardos pilietis. 

NUOŠIRDUS 
PASIAUKOTO JAI 

Oak Forest priemiesty gyvena 
kurčia nebyle mergaitė Stefani
ja Ortiz. 12 m. Ji labai liguista, 
tegali pajudėti vežiojamoje 
kėdėje. Atsirado 18 geradarių, 
kurie pasiryžo padidinti ir ligo
nei pritaikyti namus, kuriuose 
gyvena Ortiz šeima 

K 3 midland Fedcrcil 
Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki -.100.000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK BRIGHTON PARK 
2567 WEST 69th STREET 4040 ARCHER AVENUE 

(1-312)925-7400 (1-312)254-4470 
BRIDGEVIEVV 

8929 S - - A R L E M A V E 

ESEE 
(708) 598-9400 

t ^ 
UEN0ER 

REAL ESTATE R E A L ESTATE 

5> GREIT 
PARDUODA 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

(312)586-5959 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

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

HELP VVANTED 

Viengungi* vyra* l**ko lietuvaites 
19-25 m. amžiaus padėti senai motinai šią 
vasarą ir gyventi kartu užmiestyje. Pagei
dautina. Kad šiek tiek mokėtų angliškai 
Alga. kambarys, maistas Apmokės 
Kelionę Prisiųsti nuotrauką ir kvalifikacijas 
Mr. Jlm Pranokus, 79*2 W**1 County 
Rd., 900 South, Union Mills, IN 46382, 
t a i . 219-733-2646. 

Reikalinga lietuvė moteris, ne vyresnė, 
kaip 50 m. prižiūrėti senesnę moter], 
padėti namų ruošoje, gaminti valgi" gyven
ti kartu Kreiptis: tarp 2-5 v. p.p. tel. 
708-562-5563. 

LB 

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

6 5 2 9 S. K e d z l * A v a . , 
C M c a g o , IL 6 0 6 2 9 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardav mas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi ag«ntal kalba lietuviška. 
• Nuolaida pensininkams 

IB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis. !•«? 
Irena Bllnstrublenė, 

Realtor Asso 
Nuosavybių pardavimas. Incc.nn. 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel . 436-7878 

FOR RENT 

Gražus, dekoruotas butas 2 ar 
3 asmenims apie 69 St ir VVash 
tenavv Ave Tel . 737-7200 arba 
737-7202 

M I S C E L L A N E O U S 

Atliekame [vairius dažymo darbus. 
Dažome langus, duris, namus. 
pastoges kambarius Dirbame greitai ir 
sąžiningai Kreiptis j Vygandą arba 
Raginą, tel. 312-523-9367. 

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

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 5996 

i f jo/o—20°o— 30-"c \. g -
už apdraudą nuo ugnies • auto.-
3as mus . 

F R A N K Z A P O L i S 
3208V '2 W e s t 9 5 t h S t r e t 

T e l . — G A 4 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMĄ 

Turiu C h i n g c s mis I 
užmiesty. Dubu greitai, g 
ningai 

312-77'* 3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

LIETUVOS BEI LIETUVIŲ KRIKŠTAS IR 1387-
METAI. Jonas Dainauskas. 352 psl $15 00 

PAŠAUKĖ MANE... Popiežiaus Jono Povilo II bio
grafija. Kun. M. Malinskas. 351 psl. . . . 

GAMTOS DĖSNIAI, KULTŪRA IR MES. Algirdas 
Statkevičius. 326 psl i>l r 

TRYS KALBINĖS STUDIJOS, lietuvių-vokiečių 
kalbomis. Jonas Užpurvis. 263 psl. Knyga 
ir kasetė £40 

CRISIS IN LITHNUA, JANUARY 1991. Alfred 
Erich Senn. 18 psl S. 

I HAD NOVVHERE TO GO. dienoraštis-atsi-
minimai. Jonas Mekas. 469 psl $14 95 

THE GIFT OF VILNIUS. Jan. 13, 1991. 80 psi 
AVVAKENING LITHUANIA. A study on the Rise 

of Modern Lithuania. Jack J. Stukas, Ph. D 
191 psl $8.00 

LITHUANIAN CELEBRATIONS. Anglų-hetuv.ų 
kalbomis. Alg. Kezys. 260 psl $15 00 

LITHUANIAN HERITAGE DICTIONARY, Renei $20 00 
SERVING LITHUANIA. J. K. Valiūnas 288 psl $18 00 
ENCYCLOPEDIA LITUANICA. 6 tomai $150 00 
CROSSES IN THE ARCTIC. atsiminimai. M. 

Melienė. 179 psl $5.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos 

THE ART OF VIKTORAS PETRAVIČIUS 
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THE ART OF 
VIKTORAS PETRAVIČIUS 

!WMew:<-xA>MW5owwe«.w««''-»'ų»v. 

Užsakymus siusti 

Monografijos p i rmas tonas 
angl iškai ir l ie tuv iška i . Sudarė 
Algimantas Kezys. Knyga apima 
šio da i l in inko ankstyvai? kūryba 
pradedant nuo {o studijų metu 
Paryžiuje iki 1949 m kada jis su 
šeima gyveno OP stovyklose 
Vokietijoje. Išleido . G a t e r y ir 
..Amerikos l ietuviu BibduteKos 
leidykla". Kietais v i rše l ia is su 
aplanku. 232 psl ¥erta tu rė t i s.iu 
ir padovanoti k i tam. ypaC kitd 
tauCiui. Gaunam,) ..Dr.iuat? kain.i 
su pe rs iun t imu 27 dol Il l inois 
gyventojai dar pndr-a.. 2 d,.i 
valstijos mokesečio 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St 
Chicago i i &06?9 



Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus atvežtoje parodoje iš Vilniaus į Detroitą — muziejaus 
direktorius Eugenijus Skrupskelis ir Liuda Rugieniene. 

Vyto Petrulio nuotrauka 

RELIGINIS 
KONCERTAS 
APREIŠKIME 

P . PALYS 

Džiugu, kad šiame krašte 
turime d a r gražų skaičių 
lietuviškų parapijų, kuriose 
galime melstis ir Aukščiausiąjį 
garbinti lietuvišku žodžiu ir 
giesme! Beveik visose tose 
lietuviškose parapijų bažnyčiose 
yra ir chorai. Tie chorai, vienur 
yra stipresni, o kitur ne tokie 
stiprūs. Bet nedaug yra tokių 
stiprių chorų, kurių pajėgumas 
jiems leistų paruošti religinės 
muzikos koncertus. Vienas iš 
tokių pajėgių chorų, kuris prieš 
porą metų atšventė savo 75 
metų gyvavimo sukaktį, yra 
Apreiškimo parapijos bažny
tinis choras, Brooklyne, N.Y. 
Sis choras, kad ir sulaukęs gar
bingo amžiaus, senatvės ženklų 
nerodo ir stipriai laikosi. Šiuo 
metu choro sudėtyje yra 36 cho
ristai. Chorui vadovauja muz. 
Gintarė Bukauskienė . Ji 
muzikos studijas 'pianino ir 
chorvedybos* yra baigusi Lietu
voje. Vilniaus konservatorijoje. 

Apreiškimo bažnytinis choras 
kiekvieneriais metais Verbų 
sekmadienį surengia religinį 
koncertą. Koncerto metu būna 
atliekami įvairūs garsių kompo
zitorių kūriniai. Tik pernai me
tais dėl vargonininkų pasikei
timo nebeužteko laiko tradi
ciniam Verbų sekmadienio 
koncertui pasiruošti. 

Šiais metais koncertas įvyko 
Verbų sekmadienį, kovo 24 d. 

Koncertas, turėjęs prasidėti 1 
vai.p.p.. vėlavosi 26 minutes. 
Mat tuojau po ilgiau užsitęsu
sių 11 vai. Mišių klebonas kun. 
Vytautas Palubinskas visus į 
Mišias atsilankiusius pakvietė 
į parapijos salę užkąsti, išgerti 
puodelį kavos ir prieš koncertą 
valandėlę pailsėti. 

Koncerto programoje daly
vavo Apreiškimo bažnytinis 
choras, su choro solistais Astra 
Butkus, Paul Dulke, William 
Kučinskas ir Elizabeth Hyon. 
(Pastarąją choro narę E. Hyon 
tenka išskirtinai paminėti. J i 
yra korėjietė. Būdama dvylikos 
metų, dainavimo studijas pra
dėjo Seoul, Korėjoje. Jas tęsė 
Vokietijoje ir Amerikoje. 
Apreiškimo chore E. Hyon gieda 
ir solo partijas atlieka jau net 12 
metų! Ji yra koncertinė solistė. 
Savo rečitalius turėjo Weill 
Recital ir Lincolno centre. Alice 
Tully salėse, N.Y.). 

Solistė sopranas Aldona Vil-
činskaitė iš Lietuvos yra konser
vatorijos profesorė. Ji Ameriko
je svečiuojasi jau antrą kartą. 
Pirmą kartą, čia būdama kartu 
su solistėmis Irena Brazaus
kiene. Sigute Trimakaite ir 
pianiste savo dukra Audra 
Kisiel iūte, su koncer ta i s 
aplankė daugelį lietuviškų 
telkinių. 

Solistė sopranas Asta Krikš
čiūnaite šiame kontinente lan-

LIETUVOS ŠAULIAI 
AMERIKOS SPAUDOJE 

Visiems žinoma galinga or
ganizacija National Rifle 
Associatin savo specialiame šių 
metų kovo mėn. leidinyje įdėjo 
į pirmą puslapį ilga ir išsamų 
straipsnį apie mūsų šaulius ir 
Lietuvos kovas už la isvę. 
Straipsnį parašė Landis Aden 
(Eidintas*, atstovaująs NRA 
reikalus (lobyist) Arizonos 
senate. Nors gimęs Amerikoje, 
jis daug meilės ir žinių apie 
Lietuvą gavo iš savo tėvų, kurie 
okupacijos ir karo metu buvo at
blokšti į šį kraštą. Savo rašiny 
Aden mėgina išvesti paralelę 
tarp Lietuvos šaulių ir NRA. 
Visi yra ginklo broliai, nors, 
palyginti su NRA, Lietuvos 
šauliai turi tik labai kuklius 
medžioklinius šautuvus ir net 
tuos yra mėginama iš jų atim
ti. Sausio mėnesio įvykių eigo
je sovietu parašiutininkų pulki
ninkas Nikola Petrušenko 
piktai yra pareiškęs: „tuojau 
reikia atimti ginklus iš bandi
tų rankų"... Tie „banditai" yra 
šauliai ir kiti jauni vyrai 
prisiekę savo gyvybe saugoti 
Lietuvos parlamento rūmus. 
Aden pažymi, kad žinių apie da
bartinę Lietuvos padėtį ir šaulių 

veiklą yra gavęs iš dr. Alekso 
Štromo, kuris šių metų sausio 
mėnesį yra praleidęs Lietuvoje. 

Straipsnio autorius taip pat 
t rumpai užs imena apie 
1940-1950 metų par t izanų 
(miško brolių) kovas su okupan
tu ir jo pakalikais stribais. Ypa
tingai yra iškeliami „geležinio 
vilko" partizanai, kurių did
vyriškumas yra dainomis ap
dainuojamas. Dideli ir kruvini 
mūšiai vykę 1945 meta is 
Kalniškių miškuose. Partizanų 
buvo vos 80, bet jie drąsa ir gera 
taktika laimėjo prieš 400 sovie
tų kariuomenės. Vyrams kritus, 
moterys perėmė ginklus... Tai 
rašydamas Aden vadovaujasi 
Juozo D a u m a n t o knyga 
„Fighters for Freedom", kurią 
jis pataria ir kitiems perskaityti 
net nurodydamas, kur ją galima 
g a u t i . 

S t ra ipsnis pa i l iu s t ruo tas 
dviem didelėm nuotraukom, 
vaizduojančiom jaunus vyrus, 
saugojančius pa r l amen to 
rūmus. Šis leidinys pasiekė 3 
milijonus NRA narių, kurie, 
anot Aden, yra dideli Pabaltijo 
valstybių draugai ir jautrūs jų 
kovoms už laisvę. Vikt Z 

kosi pirmą kartą. Ji 1989 metais 
baigusi konservatoriją Lietu
voje, dvejų metų stažą atliko 
prof. Aldonos Vilč inskai-
t ės -Kis ie l i enės da inav imo 
klasėje. Pirmą kartą sol. A. 
Krikščiūnaitę dainuojant gir
dėjome per Vasario 16-tosis 
minė j imus New Yorke ir 
Floridoje. 

Koncerto programa susidėjo iš 
dviejų dalių. Pirmoje koncerto 
dalyje sol. Asta Krikščiūnaitė 
atliko S. Moniuszko „Atgailos 
giesmę". T. Dubois introdukciją 
iš „Seven Lašt Words of Christ". 
J. S. Bach soprano ariją iš 
„Saint Matthevv Passion" ir 
„Malonės Motina" (kompozi
cijos autorius nepažymėtas). 

Sol. Aldona Vilčinskaitė gie
dojo G. Rossini „Crucifixus". 

Abi solistės kartu atliko G. 
Faure ,,Crucifixus" ir Duet No. 
3 „Quis est Homo" iš „Stabat 
Mater" — G. Rossini. 

Apreiškimo choras giedojo A. 
Mikulskio .,0 Dieve geriausias" 
ir G. Rossini „Inflamatus et ac-
census" iš „Stabat Mater". Solo 
— Aldona Vilčinskaitė. Solis
t ė m s ir chorui va rgona i s 
akompanavo muz. G in t a r ė 
Bukauskienė. 

Po t r u m p o s p e r t r a u k o s 
antrąją koncerto dalį pradėjo 
Apreiškimo choras, giedodamas 
F. List „Ave Verum" ir tęsė su 
F. Schubert „Mass in G". Šis 
austrų kompozitorius per paly
g in t i t r u m p ą savo amžių 
(1797-1828 ša l i a devyn ių 
simfonijų, apie šešis šimtus 
da inų , nemažo k iek io 
kamerinės muzikos ir pianinu 
kūrinių, yra sukūręs ir keletą 
mišių. Apreiškimo choras, iš 
„Mass in G" atliko šviesia, 
spalvinga nuotaika praskam
bėjusį „Kyrie", solo Elizabeth 
Hyon didelį ir iškilmingą įspū
dį palikusį „Sanctus", lyrišku ir 
nuoširdžiu ramumu padvelkusį 
„Benedictus". solo Asta Butkus. 
Paul Dulke ir William Kučins
kas ir į maldingą, atgailaujantį 
susitelkimą kviečiantį „Agnus 
Dei". 

Nežiūrint kiek silpnesnių 
vyriškų balsų choras pakan
kamai išbalansuotas. J ame 
buvo galima pajusti intensy
vumą ir intymų bendravimą su 
atliekamu kūriniu. 

Chorą vargonais palydėjo 
muz. Steven Frank. J is ne pir
mas kartas panašiais atvejais 
chorui talkininkauja. Su šios 
bažnyčios vargonais yra gerai 
susipažinęs. Jo vargonavimas 
daug pasitarnavo chorui. 

Antroje koncerto programos 
dalyje chorui dirigavo muz. Gin
tarė Bukauskienė. 

Gražiai išleistoje koncerto pro
gramoje buvo surašytos visų 
choristų pavardės. Programos 
spausdinimo išlaidas padengė 
Kasa. Koncerto klausėsi beveik 
pilna Apreiškimo bažnyčia. 
Koncerte dalyvavusieji savo pa
sitenkinimą ir padėką išreiškė 
garsiais plojimais. Klebonas 
kun. Vytautas Palubinskas, iš
r e i š k ę s padėką v is iems į 
koncertą atsilankiusiems, visus 
koncerto programos dalyvius 
Dakvietė i kleboniia atgaivai. 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ŠVIETIMO TARYBA 
UTHUAN1AN EDI CATIONAL COUNCIL OF THE USA. I N r 
2711 West 71st St.. Chicago, IL 60629 (312) 436-0197 

JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS SKELBTO 
RUDENS VAJAUS AUKOS 1990-1991 M. 

Aukojusios JAV LB apylinkės: 

1,383 dol. aukojusi: St. Petersburgo apylinkė per Vytautą Gružą 
(aukotojų pavardės >ra bendrame sąraše). 

944 dol. aukojusi: Bnghton Parko apylinkė per Salomėją Daulienę 
(aukotojų pavardės , 3 bendrame sąraše) 

633 dol. aukojusi: Filadelfijos apylinkė (aukotojų pavardės yra 
bendrame sąraše). 

365 dol. aukojusi: Palm Beach apylinkė per Marių Sodonį (auko
tojų pavardės yra bendrame sąraše)-

265 dol. aukojusi: Nevvarko apylinkė (aukotojų pavardės yra ben
drame sąraše). 

Ž50 dol. aukojusi: Detroito apylinkė. 
175 dol. aukojusi: South New Jersey apylinkė per Vytautą Jankų 

(aukotojų pavardės y a bendrame sąraše). 
110 dol. aukojusi: Daytona Beach apylinkė per dr. V. Majauską 

(aukotojų pavardės yra bendrame sąraše) 
Po 100 dol. aukojusios: Cape Cod apylinkė per Ireną 

Jansonienę, Floridos Auksinio kranto apylinkė per Joną Paškų, St. 
Petersburgo apylinkes valdyba, Sunny Hills apylinkė per O. Adomaitį. 

65 dol. aukojusi: Hot Springs apylinkė per R. Sabaliūną (auko
tojų pavardės yra bendrame sąraše). 

Po 50 dol. aukojusios: Colorado apylinkė. Melrose Parko 
apylinkė per J. RugeiĮ. Santa Monicos apylinkė per Juozą KojelĮ. St. 
Louis apylinkė per Zigmą Grybiną. Waterbury apylinkė per V. Skladaitį. 

500 dol. aukoję: V. Didžiulis, FL. dr. V Karoblis. OH. 
250 dol. aukojęs: P Juška, FL 
200 dol. aukoję: P. ir V. Žolynai. IL. 
Po 100 dol. aukoję: J. Adomaitis. IL. dr. J. Adomavičius, IL: S. 

Bajalienė. CA; Brighi.cn Parko lietuvių namų savininkų draugija. IL; kun. 
M. Čyvas, FL; P. Gamm, VA: V. Grėbliūnas. IL: D. Gudelis. FL; O. Kap-
teinis. IL: V. Klova. CA: E. ir M. Krasauskai. FL; J. ir E. Liaukai. FL: 
J. Mažeika, IL; G. Mickevičius. IN: P. Mikalauskas, NE: Z ir W. Petkai, 
IL; dr A. Razma, IL. M. Ročkuvienė, IL; R. Sealey, CA; dr. R. Sidrys, 
IL; R. šomkaitė. NJ; J. Vaineikis, IL; J. Žemaitis, IL. 

Po 65 dol. aukoję: M. Karaška. VA: A. ir V Valavičiai, IL. 
60 dol. aukoję: P. ir J. Gruodžiai. IL. 
Po 50 dol. aukoję: J. ir R. Ardžiai. PA; A. Bilaitis. NJ: R. Biliūnas, 

VA; H. Brazaitis. OH: A. Bražinskas. NJ; B. Čižikaitė, IL: A. Danta, PA; 
J. Daunoras. IL; E Didžbalienė. NJ; A. ir I. Draugeliai, IL; G. Gečys. 
PA; kun. J. Grabys. NY, dr. V. Grybauskas, IL; K. ir J. Grigaičiai. FL; 
L. Januškis, PA: A. ir S. Jelioniai, IL; I. Jovaišaitė-Cade. MA; R. ir A. 
Jurgėlos. NY: S Jurgelevičius. MA; J. Jurkūnas. IN; dr. B. Kasakaitis, 
IL; K. Kaulinis, PA: E. Kolupailaitė, IL: L. ir P. Krajauskai, FL; Lietuvių 
Kredito Unija KASA St. Petersburge. FL: A. Lipčienė. CT; kun. Martu-
sevich, PA; P Mašalaitis, PA: G. Naujokaitis. PA: dr. K. ir A. Rimkai. 
IL; dr. L. Sidrys. IL: V. ir R. Sinkai. IL: J. Stankienė. FL: V. ir A. Šmulkš
čiai, IL: J. Šumsk s, IL; S. Tiškevičius. IL. A. Varnelis. Ml ; J. Vasiuke-
vičius, IL: V. ir E Velžai, CA: J. Zalagenienė. IL; J. ir J. Žebrauskai. 
IL: X, OH 

48 dol. aukojęs: M. Puškarskis. IL. 
45 dol. aukoję: J. ir A. Rimkevičiai. IL. 
40 dol. aukoję: J. Kriaučiūnas. CT; kun. J. Plankis. IL. 
Po 35 dol. aukoję: K. Gudėnas. NJ: M. ir S. Kazlai, FL; R. ir D. 

Liaubos. OH. 
Po 30 dol. aukoję: J . Botyrius. NY: A. ir V Čepėnai. IL; P. ir L. 

Dirdos, IL; E Gaškienė, IL; B. ir M. Gurėnai, Wl; D. Jakas. PA; E. Ja
saitienė ir O Rftn atienė, FL; L. ir E. Kačinskai, FL; P. ir O. Kaspariūnai. 
FL; A. Kliorienė FL; A. ir I. Leševičiai. IL; K. ir E. Majauskai, IL; J. ir p. 
Niurkos, CT: V S "įkus, IL; L. irdr. L. Šmulkščiai. IL: M. Šmulkštienė, IL. 

26 dol. aukoję: K. ir S Dauliai. IL 

URAUOA5, antradienis, l »y i m. balandžio mėn. 9 d. 

Po 25 dol. aukoję: J ir A. Aidukai, FL; V. ir D Anoniai, NY; R. 
ir V. Aukštuoliai, OH, B. Aušrotas, FL, F. Baldauskas, OH; A. Baleišis, 
IL; V. Baltutis, FL; P. Baras. PA; A. ir D. Barzdukai, VA; P. Budininkas, 
FL; R. Bureikienė, CA; V. Chainauskas, FL; A. ir B. čiuriai, FL; E. 
Damijonaitienė. FL; J ir N. Dėdinai, PA; J ir D. Doveiniai, Ml; dr. V. 
Dubinskas, IL; R. Durickas-Moore, FL; S Durickienė, FL; E. Gaška, IL; 
A. Gečys, PA; J. ir O. Gradinskai. IL; J. ir S Graužiniai, IL; J. ir V. Gruo
džiai, NY; V. ir R. Gruzdžiai, FL; J. Gužaitis, IL; M. Jagutis. FL; V. ir V. 
Jankai, NJ; J. Jankauskienė, IL; K. Jankūnas, NJ; J. Janulaitis, Ml; J. 
Janušaitis, FL; K. ir M Jodoniai, FL; A. Kairys, IL; V. Kašubą, NY; J . 
ir S. Kelečiai, IL; dr. J. ir A Kižiai, IL; I. Krapauskienė, IL; M. Kvedaras, 
IL; K. Lembertas. PA; A Lukshus. PA; V. Majauskas. FL. W. Markalonis, 
PA. J Matulaitienė. NY, V. Matuzas. IL; P Mažeika, FL; I. ir B. Med
žiukai, CA; D. Mitkienė, CA; J. ir O. Motiejūnai, AZ; B. Narbutas, CA; 
P. Navickas. IL; R. ir M Newsom. CA; M Noreikienė, CT; V. ir D. Nor
vilai, IL; kun J. Pakalniškis, NY; j jr j Paimliai. FL B Paliulis, IL; V. 
Paulionis. IL; kun. V. Pikturna, FL; A. Pleškys, IL; dr. J. Plikaitis, IL; 
L. Reivydas, CA; B. Siliūnas. IL; S ir P. Stanehai, FL; F. Strolia, IL; J. 
Sugintas, IL; V ir O. Salčiūnai, FL; J. ir J. šalnai, FL; O. ir V. Šilėnai, 
OH; V Trumpa. CA; A. ir D. Urbučiai, IL; I Užgirienė, MA; J. 
Vainauskienė. IL; V ir O. Vaitkai, FL; M. Vaitkus. IL; M. ir E. Valiukėnai, 
IL; V. ir B. Volertai, NJ; J. Vašys. MA; V ir K. Volertai, NJ; J. VVaylonis, 
VA. 

22 dol. aukojęs: A Jasas. IL. (Bus daugiau) 

A.tA. 
IRENAI JARUŠEVIČIENEI 

WHITTEMORE 
mirus, jos dukrai RŪTAI ir VYTAUTUI GRAUŽI
NIAMS - inui ANTANUI bei jų šeimoms re i šk iame 
nuoširri?;a užuojauta. 

Kleofa ir Bronius Gaižauskai 
Sofija ir Stasys Vaškiai 

mirus. 
šeima. 

A.tA. 
ELENAI GIEDRAITIENEI 

vyrui DOMUI, dukroms RŪTAI su 
AUDRONEI su vyru reiškia gilią 

užuojautą. 

St. Pe 

Elena ir Antanas Tauginai 
ir krikšto sūnus Zigmas 

sburg, Florida 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9662 

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

k a d a t i da ro n a u j u s l a ido tuv ių n a m u s 

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

Kiti S. C. Lack l a ido tuv ių n a m a i : 
11028 S o u t h w e s t Hvvy. * Palos H i l l s 
9236 S. R o b e r t s Rd. * H ickory H i l l s 

2424 W . 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funerai Home 
2533 VVest 71 st Street 
Chicago. Illinois 60629 

1-(312)-476-2345 

Hills Funerai Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 6046=̂  

708-430-4455 

Petkus Funerai Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funerai Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

http://Brighi.cn


DRAUGAS, antradienis, 1991 m. balandžio mėn. 9 d 

x Nijolė Mackev ič i enė , Li 
tuanist ikos tyrimo ir studijų 
centro muziejaus direktorė, ir 
prof. Jonas Račkauskas, pirmi 
ninkas, ta lkina Chicago Histo-
rical Society muziejui rengti 
parodą apie Chicagos gyvenimą 
antrojo pasaulinio karo metu 
J ie padėjo dviems istorijos 
muziejaus atstovams pasirinkti 
eksponatų iš r inkinių apie tuo 
laikinę lietuvių veiklą. Paroda 
bus atidaryta istorijos muziejuje 
1992 m. pavasarį ir tęsis aštuo 
nis mėnesius. 

x Švč. M. Mar i j o s Gimimo 
parapijoje po 8,9:15 ir 10:30 vai 
šv. Mišių bus blynų pusryčiai 
ateinantį sekmadienį, balandžio 
14 d. Visus parapiečius ir sve
čius kviečia klebonas pusryčiais 
pasinaudoti. 

x J u l i j a Š a u l i e n ė , LB 
Socialinės tarybos narė ir vice 
pirm. socialinėms programoms, 
kalbės apie nauja i sukurtą 
k o m i t e t ą „ L i e t u v o s va ikų 
viltis". Komiteto t ikslas — pa
dėti Lietuvos sergantiems vai
kams, sudarant sąlygas atvežti 
juos ir gydyt i Amerikoje 
Shriners ligoninėse. Programa 
vyks Vyresniųjų lietuvių centre 
Seklyčioje trečiadienį, balandžio 
10 d., 2 v. p.p. Meninę dalį atliks 
solistė Raimonda Partikaitė, jai 
a k o m p a n u o s m u z . Faus t a s 
Strolia. Po programos bendri 
pietūs. 

x D a n u t ė s S l iv inska i tės su 
Schawn Emery užsakai prieš su
tuoktuves eina Nekalto Prasi
dėjimo parapi jos bažnyčioje 
Brighton Parke. 

x „ A u š r a " pereitų metų 11 ir 
12 numeriai išėjo iš spaudos ir 
pasiekė redakciją. Tai Lenkijos 
l ie tuvių ž u r n a l a s , aprašąs 
lietuvių veiklą ir gyvenimą. Re 
daguoja redakcinė kolegija, vvr. 
red. A. Si tarskienė. 

x Alg iman to Kezio ir brolių 
Mindaugo ir Algimanto Čer
niauskų, svečių iš Merkinės, 
fotografijų parodos atidarymas 
bus šį penktadienį, balandžio 12 
d. (ne balandžio 13 d., šešta
dienį, kaip buvo skelbta) 7-9 v.v. 
Lietuvių Dailės muziejuje, Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte. 
Per atidarymą bus rodoma Mid-
west Book Review firmos su
sukta dokumentinė vaizdajuos
tė apie A. Kezio foto meną. 

(ak) 
x Lie tuvių M u z i k o s šven

tės pokylis įvyks po dainų šven
tės gegužės 26 d. 7 v.v. Contessa 
del Mar salėje. Bilietai — $25; 
studentams (nedirbančiam jau
nimui — $20) gaunami J . Vaz-
nelio prekyboje, 2501 W. 71 St., 
Tel. 312-471-1424. 

(ak) 

x U ž s a k y t a s a u t o b u s a s į 
E k r a n o , liaudies dainų ir šokių 
ansamblio koncertą. Autobusas 
išvažiuos nuo „Seklyčios". No
rintieji autobusu pasinaudoti, 
prašome registruotis, perkant 
bilietus Gifts I n t e r n a t i o n a l . 
Kaina 2 dol. į abu galus. 
Koncertas įvyks b a l a n d ž i o 13, 
7:30 vai . vak. Morton East H.S. 
auditorijoje. Rengia J A V LB 
K u l t ū r o s t a r y b a . 

(sk) 
x „ Ž A I B A S " Nr . 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-
t iškos" dešros, 1 kg „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. Pilna 
kaina $100.00 — kreiptis „Žai
b a s " 9525 S o u t h 79th Ave„ 
Hickory Hills, 111. 60457. Tele
fonas (708) 430-8090. 

(sk) 

x Lilija Vizgirdai tė-Strak-
šienė. Detroito ..Žiburio" mo
kyklos lietuviškai nekalbančių 
mokytoja ruošia specialią 
Lietuvos istorijos programą ir ją 
dėstys Lithuanian Heritage sto

ję Dainavoje nuo liepos 28 
iki rugpjūčio 4 d. 

x J a u n i m o cen t ro Moterų 
klubas rengia kavinėje vaka
ronę balandžio 12 d., penkta
dienį, 7:30 vai. apie Lietuvos 
kultūrinius įvykius. Rodys St. 
Žilevičius vaizdajuostę, pa
darytą profesionalaus fotografo 
Viktoro Kapočiaus. Jos bus vi
siems įdomu pasižiūrėti. 

x Nijolė Mar t ina i ty tė yra 
paruošusi Chicagos poezijos mė
gėjams Janinos Degutytės eilė
raščių pynę. Jos neeilinio pasi
rinkimo galėsite išgirsti at
silankydami į Balzeko lietuvių 
kultūros muziejų balandžio 28 
d. 3 vai. p.p. Poetės žodžiams 
bus muzikos palyda, grojant 
Sonatai Deveikytei-Zubovienei. 

x Chicagos Amerikos Lie
tuvių T a r y b o s metinė Darbo 
konferencija įvyks balandžio 14 
d., sekmadienį, 2 vai. po pietų 
Lietuvių Tautiniuose namuose. 
Konferencijoje pranešimus pa
darys pirmininkas apie metų 
bėgyje atliktus darbus Lietuvos 
laisvinimo srityje, iždininkas ir 
kontrolės komisija apie 
finansinį stovį. Be to, bus su
daryta Amerikos Lietuvių Tary
bos nauja vadovybė. Organiza
cijos ir visuomenė kviečiamos 
gaus ia i d a l y v a u t i ir tuo 
moraliai bei materialiai pa
remti Altos veiklą. 

x \ Los Angeles , C A įvyks
tantį solistų E. Milkevičiūtės, 
V. Noreikos ir pianistės G. 
Landsbergienės koncertą bilie
tus galima užsisakyti pas LF 
įgaliotinę V. Gedgaudienę, tel. 
805-259-0258. Už $100 auką 
LFondui gaunami du svečio 
bilietai 

(sk) 

x Dr. Vilija Kerelytė, Lietu
vių Moterų Klubų Federacijos 
Chicagos klubo pirmininkė, iš
vyksta i New Yorką dalyvauti 
LMKF visuotiniame suvažia
vime, kuris vyks balandžio 
13-14 d. New Yorke. 

(sk) 

x VII Mokslo ir K ū r y b o s 
s i m p o z i u m a s L i e t u v o j e . 
Gegužes 20 d. išvykstame. 
Registruokitės pas Birutę Zala
toriene 708-524-2244, T rave l 
Advisers , Inc. 

(sk) 

x AUKŠTOS K O K Y B Ė S 
R Ū K Y T O S DEŠROS, PA-
LENDVICA su pristatymu į 
namus Lietuvoje — $84.00. 
T R A N S P A K , 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

Lietuvių fondo suvažiavimo kovo 23 d. prtz.diumas. Iš kairės: dr. G. Balukas, D. Kojelytė, 
J . Valaitis, G. Kamantienė ir A. Degutiene. 

dr. 

Nuotr. J . Tarnui aičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
LABDAROS VAKARAS 

SEKLYČIOJE 

JAV LB Socialinių reikalų 
taryba ir Vyresniųjų lietuvių 
centras balandžio 6 d. Seklyčioje 
suruošė labdaros vakarą, į kurį 
net ir kiek iš tolimesnių vietų 
suvaž iavo per 100 svečių. 
Renginį pradėjo pirm. B. Ja
sai t ienė, dėkodama atvyku
siems į šias vaišes, kuriose bus 

x Šv. V a r d o vyrų draugija 
ateinantį sekmadienį, balandžio 
14 d., 8 vai. šv. Mišiose turės 
bendrą šv. Komuniją, o po Mišių 
parapijos salėje bus bendri pus
ryčiai. 

x Dr. Vytas ir Indrė Šemo-
gai , Coeur D'Algene, Idaho. 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams su 50 dol. auka. 
Dr. V. ir I. Šemogus skelbiame 
garbės prenumeratoriais, o už 
p a l a i k y m ą savos spaudos 
tariame nuoširdų ir didelį ačiū. 

x P r a t ę s ė prenumeratą ir 
paaukojo po 20 dol. dienraščio 
s t i p r in imu i šie garbės 
p r e n u m e r a t o r i a i , rėmėjai: 
Anelė Žukauskas, Sunny Hills, 
Fla. , Jonas Kardokas, 
Baltimore. Md., Jonas Stankus, 
Elizabeth, N.J., Jonas Dekeris, 
Cicero, 111., -Joe Venckauskas, 
Benton Harbor. Mich., Joseph 
Jankus. VVaterbury, Conn. Vi
siems tariame nuoširdų ačiū. 

x KARGO J LIETUVĄ! Rū 
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
t u s ribotais kiekiais, galima 
siusti į Lietuva BE MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA l 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
HOlbsarbaoOkg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
t e r n a t i o n a l , tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave., H icko ry 
Hills , IL 60457. 

(sk) 

A R A S ROOFING 
Arvydas Kl«i« 

Dengiame Ir taisome 
vl*ų rūsių stogus 

Tai. 312-434-9656 arba 
312-737-1717 

x N o r ė d a m i a t švęs t i įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreit is į Balti jos res
t o r aną , 8100 R o b e r t s Rd., 
J u s t i c e , D. te! . 1-708-458-1400. 

(sk) 

x AMERIKIEČIU PEDA
GOGU IR MOKSLO SPE
CIALISTU G R U P Ė vyksta į 
Lietuvą pravesti seminarus 
Vi ln iaus Pedagoginiam In
stitute. Y"ra dar vietų turistams. 
Pilna kaina, keliaujant per 
Berlyną, $2,130 su skrydžiais, 
viešbučiais, maitinimu ir turis
t i n ė m i s ekskursijomis po 
Lietuvą. Kelionės datos birželio 
18-30 dienomis, 9 naktys Lietu
voj ir 2 naktys Berlyne Kelionę 
organizuoja"G. T. INTERNA
TIONAL. Susidomėję skam
binkite 708-430-7272. 

(sk) 

x VISI SIUNTINIAI J 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 G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos? j įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask 
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas infor
macijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
INTERNATIONAL, INC. , 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills, T L. Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

gražiai priimti. Dėkojo už 
gaus ia i prie šios įs ta igos 
veikimo prisidedantiems darbu 
ir auka. Jų leidžiamas „Pensi
ninkas" skai: mas net Australi
joje, visoj Amerikoj, net ir 
Lietuvoj. Jį sumaniai redaguo
ja K. Milkovaitis, o rūpestingai 
administruoja E. Sirutienė. 
Socialinės giobos darbas plačiai 
išvystytas ir pirmininkė B. Ja
saitienė dėkojo nuolatinėms 
tarnautojom;: B. Podienei, E. 
Sirutienei ir A. Buivydienei, o 

x J u o z a s P a ž e m ė n a s , 
Queens Viliage, N.Y., visuome
nininkas, „Draugo" garbės 
prenumeratorius, pratęsdamas 
prenumeratą v iener iems 
metams, pridėjo ir 50 dol. auką. 
Labai dėkojame. 

x Ona Rugelienė iš May-
wood, 111., ..Draugo" nuoširdi 
rėmėja, gar,ės prenumeratorė, 
pratęsė prenumeratą su 20 dol. 
auka ir antrą 20 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. La
bai dėkojame. 

x Pra tęsė p r e n u m e r a t ą , 
pridėjo 20 dol. už kalėdines kor
teles, kalendorių: Vytautas 
Miceika. Hickory Hills, 111., 
Bronius Misevičius, Toronto, 
Kanada, dr. L. Simutis, Ever-
green Park, 111., Zefirina Balvo-
čius, Los Angeles, Cal., Joseph 
Černius. Sacramento, Cal., 
Valer Rozevičius, Worcester, 
Mass.. Juozas ir Rasa Juškai, 
Elizabeth. N.J. Nuoširdus ačiū. 

t a ip pat daug prisidedantiems 
dr. J. Kižiui, muz. F. Stroliai, B. 
Zeikienei, J. Gaigalienei, VI. 
Rodžiukynui, W. Liaubai, V. ir 
A. Valavičiams, I. Polikaitienei. 
A. Dijokui, A. Šmulkštienei, V. 
Grėbliūnui, S. Plenienei. T. 
Soliūnienei, I. Smieliauskienei. 
Tie talkininkai kiekvienas savo 
srityje labai daug įneša į įstai
gos plačią veiklą. Visi talki
ninkai buvo pagerbti įteikiant 
raudoną gėlę. 

Pati socialinių reikalų taryba 
taipgi yra stipri. Jai vadovauja 
B. Jasaitienė, o jos nariai dr. P. 
K i s i e l i u s , R. K u l i e n ė . J . 
Š a u l i e n ė , L. Norus i s . A. 
Šmulkštienė, J. Žygas. 

J . Šaulienė papasakojo apie 
plečiamą darbą medicininės pa
galbos reikalingiems Lietuvos 
vaikams, kuriems reikalingi 
JAV specialistų ir ligoninių 
patarnavimai. Jau ta ip visa eilė 
Lietuvos vaikų yra išgelbėti nuo 
visą amžių galinčio užsitęsti 
invalidumo. Jau y ra net du 
punktai įsteigti Lietuvoje, kur 
padedama atskirti tuos, ku
r i ems pagalba bū t in iaus ia i 
r e ika l inga . Tai vad inamas 
Lietuvos vaikų vilties sąjūdis, 
uoliai gelbintis Lietuvos vaikus 
nuo luošumo, JAV-se atliekant 
j iems kaulų, širdies, stuburo ir 
k i t a s operacijas, išrūpinant 
lėšas.draudimą. Čia prisideda ir 
dr . Petras Kisielius, kun. A. 
Saulaitis ir jaunasis dr. P. V. Ki
sielius. 

JAV LB pirmininko vardu Br. 
Juodelis padėkojo B. Jasaitie

nei u i tokį didelį, ypatingai 
sėkmingą darbą. Visi susi
rinkusieji pagerbė ją atsistojimu 
ir plojimu. 

St. Baras buvo pakviestas 
papasako t i apie ruoš iamą 
muzikos šventę. Jis išryškino 
reikalą parodyti sau ir kitiems, 
ką mes per 50 metų esame 
pasiekę. Bus didinga šventė. Į 
jos surengimą jungiasi ir jauni 
žmonės. Iš Lietuvos atvyksta 
solistai, orkestras, baletas — 82 
žmonės. Atsigabena ne tik deko-
raci jas , bet ir g r imor ių . 
Atvažiuoja didžių nuopelnų tu
rintis V. Landsbergis. Dėkojo 
prie šventės rengimo daug prisi
dedančiai B. Jasaitinei. 

Sukalbėjus maldą prel. J. 
Prunskiui, vyko labai gerai 
pa ruoš ta š i l ta v a k a r i e n ė . 
Kultūrinį pasigėrėjimą sudarė 
solistės D. Stankaityės dainos, 
pianinu palydint muz. M. Mo-
tekaičiui. Prieš programą pra
dedant, E. Sirutienė išryškino 
dainos reikšmę mūsų tautoje ir 
iškėlė šių mūsų talentų pajė
gumą. Sol. D. Stankaitytė savo 
nuoš i rdž iu įs i jaut imu pa
da inavo: Oi gražu, g ražu 
(Kačanausko), Oi kas sodai 
(liaudies, aranž. Budriūno) ir 
ariją iš Pucini operos „Gianni 
cehicci". Patenkintai publikai 
karštai reikalaujant daugiau, 
bisui dar davė O buvo dienos 
(Raskin) , Saulelė r a u d o n a 
(liaudies, aranž. Tallat Kelpšos! 
ir dar Kas bernelio sumįslyta. 
Renginio pabaigoje dar buvo 
laimėjimai. Vakaras buvo labai 
sėkmingas. Daug r inkt in ių 
svečių, skaniai pagaminta vaka
rienė, maloni programa. 

J u o z . P r . 

J A V LB TARYBOS 
RINKIMAI 

JAV LB XIII tarybos vyriau
sia rinkimų komisija jau paskel
bė kandidatus į tarybą visose 
apygardose, išskyrus Connec-
ticut, iš kur laiku negautas 
kandidatų sąrašas. Negautas ir 
iš New Jersey. 

Gautieji iš apygardų kandi
datų sąrašai gausūs nariais 
pagal tarybos narių skaičių. Kai 
kur dvigubai ir net trigubai. 
Nemaža dalis kandidatų yra 
buvę LB tarybos ir valdybos na
riais bei apylinkių pirmininkai 
eilę metų, su dideliu patyrimu, 
su labai dideliu darbo indėliu 
Lietuvių Bendruomenės gero
vei. Kita dalis kandidatų yra 
jaunesnės arba vidurinės kartos 
su tvirtu tautiniu auklėjimu, 
jau parodę didelius sugebėjimus 
Lietuvių Bendruomenės veiklo
je ir amerikiečių tarpe, kovojant 
už Lietuvos nepriklausomybę, 

IS ARTI IR TOLI 
LIETUVOJE 

— Ž i n o m a m Lie tuvos i r 
Dzūkų kraš to kultūrininkių 
kunigui dr. Motiejui Gustaičiui 
pagerbti Lazdijuose, kur jis 
mokytojavo ir palaidotas, įsteig
tas Motiejaus Gustaičio v a r ^ 
muziejus, kaupiantis ir kitokią 
lietuvių tau ta i , visuomenei 
vertingą medžiagą. Neseniai 
Lazdijuose viena gatvė pava
dinta Motiejaus Gustaičio gat
ve. Norintieji Mot. Gustaičio 
muziejui aukoti, pasiųsti knygų 
ar ki tko, kviečiami rašyti 
Birutei Vanagienei. Motiejaus 
Gustaičio muziejui, Motiejaus 
Gustaičio gatvė 11-5, 234560 
Lazdijai, Lithuania. 

K A N A D O J E 
— A. a. Kazys Slavinskas , 

93 metų amžiaus, mirė Calgary, 
Alb., sausio 14 d. Buvo kilęs iš 
Subačiaus miestelio, Kupiškio 
valsč. Buvo Lietuvos savanoris 
Nepriklausomybės kovose. Pri 
klausė Lietuvių Bendruomenei. 

— Kanadoje buvo paskelb
ti 1990 metai Tarptautinio raš
tingumo metais. Žymenį gavo iš 
Hamiltono Vida Stanevičienė 
už savanorišką darbą kitų 
naudai. 

propaguojant lietuvišką kultu 
rą, išlaikant lietuvybę mū.-a 
išeivijos gyvenime. Yra ir 
jaunimėlio, kuris labai įeik" 
lingas mūsų LB ateičiai. 

Kandidatų pasirinkimas labai 
platus. Svarbu, kad jie supras
tų, žinotų JAV LB tarybos na
rio pareigas, jas vykdytų ka
dencijos metu, tam skiria ui 
išmintį, darbą ir lėšas. 

LB tarybos narių rinkimai 
gegužės 4-5 ir 11-12 dienomis 
jau netoli. Svarbu, kad rinki
muose dalyvautų kuo didesnis 
bendruomenininkų skaičius. O 
balsuoti gali visi LB priklau
santieji, LB apylinkėse regist
ruoti lietuviai. Priklausyti I.B 
yra kiekvieno lietuvio teisė ir 
pareiga. Tuo pačiu mums vi
siems priklauso rinkimuose 
dalyvavimo pareiga. 

Br . J u o d e •<«-• 

x Keturiasdešimt septyni 
EKRANO ansambliečiai at
vyksta i Čikagą atlikti liaudies 
dainų, šokių ir papročių 
spektaklį, kuris padalintas į 
keturius metų laikotarpius, 
vaizduojančius gimimą, vestu
ves, įkur tuves ir mir t į . 
Nepraleistame progos pamatyti 
šį Lietuvos ansamblį bal . 13 d. 
7:30 v.v. Bilietai: Gifts Interna
tional. Rengia J A V LB Kultū
ros taryba. 

(sk) 

x Lietuvių Muzikos Šven
tei aukojo: $1,000 Donald Pet-
kus-Mamuette Funeral Home, 
po $100 Ona Deveikis, Artūras 
Galinair - Vytautas Janulaitis, 
Kazys ir ' k to r i j a Kleivai, Vla
das ir RH ;nta Sinkai, Jonas ir 
Bronė Y elkai. Dėkojame ir 
prašom*- emti Šventę, siųsti 
aukas i t h u a n i a n M u s i c 
Festival. P. O. Box 29485, 
Chicag X 60629-0485. 

(sk) 

X Spr 
mėgėjų 
l ietuvių 

. r t ininkų ir s p o r t o 
--.skursija į Pasaulio 
orto žaidynes Lietu

voje. Liej s 22 d. skrendame su 
Jugosla . u oro linija per Belgra
dą ir M <vą arba per Varšu
vą i \ ,ių. Registruokitės 
dabar 1 tvel Advisers, Inc. 
708-524-_J44 — Birutė Zalato
rienė. 

(sk) 
Solistė Irena Milkevičiūtė, Lietuvos Valstybinės operos dainininkė, koncer 
tuos Lietuviu Fondo reneiamoie vakarienėie. 

C H I C A G O S - V I L N I A U S 
BENDRADARBIAVIMAS 

Šių metų balandžio 5 d. Chica
gos kultūros centre įvyko posė
dis, kuriame buvo nutarta ofi
cialiai užmegzti kultūrinius ry
šius tarp Chicagos ir Vilniau0. 

Chicagos miesto kul tūros 
reikalų komisijos pirmininkė 
Lois Weisberg 1991 m. vasario 
22 d. oficialiai pareiškė rem-i 
kultūrinę veiklą tarp šių dviejų 
miestų ir glaudžiai dirbti su t am 
reikalui įsteigtais Chicagos be: 
Vilniaus komitetais. Šio pro
jekto idėja kilo prieš kelerius 
metus, kada St. Balzekas, Ber 
nard Sahlins ir Lois Weisberg 
pradėjo kalbėti apie tokio plano 
įgyvendinimą. 

Posėdyje dalyvavo š i e 
asmenys: Lois Weisberg, St. 
Balzekas, St. Baras, Rimas 
Domanskis, Alg. ir Alė Kėželiai. 
Alg. Kezys, Dalia Kučėnien**, 
Eileen Mackievich, Ira i r 
Janina Marks, Nijolė Martinai
tytė, Victoria Matranga, Ber-
nard Sahlins, Alvydas Vasaitis, 
Christine Valaitis, Dan Bacin ir 
Rose Fa r ina , k u l t ū r i n i ų 
renginių kalendoriaus vedėja. 

Protempore centrinio komi
teto p i rmin inku p a s k i r t a s 
St. Balzekas, kuris sudarys kito 
posėdžio darbotvarkę. Norintys 
prisidėti prie Chicagos-Vilniaus 
bendradarbiavimo prašome 
kreiptis laišku į St. Balzeką. 
Lietuvių kultūros Muziejų. 

M. M. 

Advokatas Jonas G iba i t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, !L b062<> 
Tel. (1-312) 776-8700 
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