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Vilnius, 1991 balandžio 19. 
fLICj — Vakar paskelbtame 
kreipimesi į TSRS ginkluotųjų 
pajėgų narius, Lietuvos 
Aukščiausioji taryba ragino juos 
susitaikyti su istorinėm ir poli

tinėm realybėm, „kad Lietuva 
seniai apsisprendė kaip nepri
klausoma valstybė", ir nepa
virsti į užpuolikus ar užkariau
tojus. Pateikiame kreipimosi 
pilną tekstą. 

Į L i e t u v o s R e s p u b l i k o s t er i tor i jo je d i s l o k u o t o s 
T S R S g i n k l u o t ų j ų p a j ė g ų b e i T S R S v i d a u s i r V S K 

k a r i u o m e n ė s k a r i n i n k u s ir k a r e i v i u s 

Buvusi TSR Sąjunga stovi 
didžiulių permainų akivaizdoje. 
Nė viena sąjunginė respublika, 
įskaitant Rusijos Federaciją, 
nebenori toliau būti Centro 
žinybų apiplėšiama kolonija. 
Visos respublikos ir tautos nori, 
kad žodžiai apie suverenių res-
publikų-valstybių federaciją, 
apie laisvai apsisprendusių 
šalių konfederaciją arba nepri
klausomų valstybių bendriją 
nevirstų dar viena didžiule 
apgaule, kad tautų valia, o ne 
Centro valdininkų projektai 
lemtų šios pasaulio dalies ateitį. 

Tau tos išreiškia savo va'ią 
r inkimuose, kai yra iš ko 
rinktis, ir dalyvaudamos arba 
nedaly vaudamos plebiscituose, 
referendumuose. Baltijos šalys 
ir Gruzija jau pareiškė savo 
valią tokiu neatšaukiamu ir 
nenuginčijamu būdu. Todėl TSR 
Sąjungos vadovai ir valdinin
kai, nors ir patys aukščiausi, 
neturi įgaliojimų kalbėti arba 
įsakinėti šių tautų ir šalių var
du. Kyla klausimas, kas yra 
šiandien toji „bankrutavusio 
socializmo" valstybė — dar ne 
valstybių sandrauga, — kurios 
vardu vis dar kalbama, grasi 
narna, įsipareigojama ir laužo
ma įsipareigojimai, ku r i a i 
reikalaujama prisiekti ir tos 
priesaikos laikytis. Ar ją sudaro 
dvylika ar vienuolika respub
likų, ar jos yra sąjungininkės ar 
kolonijos? 

J e i g u jūs m a n o t e , kad 
prisiekėte Sąjungai, kurią kada 
nors gera valia sudarė penkiolika 
respublikų, žinokite — tai 
net iesa. Tokios gera val ia 
sudarytos Sąjungos niekad 
nebuvo, juolab jos nė ra 
šiandien. Kai iš jūsų reikalavo 
arba siūlė prisiekti tokiai 
Sąjungai — jus paprasčiausiai 
apgavo. Kai są jungininkas 
ministras ar kitas aukštas vir
šininkas iš televizijos ekrano 
begėdiškai meluoja apie įvykius 
Lietuvoje, tai nėra jūsų Tėvynės 
ba l sas ir sąžinė, ve ik i au 
pr ieš inga i . Taip pa t jūsų 
priesaika ginti Tėvynę nėra 
priesaika ginti vieną ar kitą 
partokratų grupę, kuri Įsakinėjo 
ir gali vėl įsakyti šaudyti į 
benginklius žmones ne tik Tbili
syje, Baku, Vilniuje, bet ir 
Maskvoje, Leningrade, Donec
ke, Kuzbase. Ir Vorkutoj. Ki
jeve. Minske ir Sverdlovske 
žmones pavargo nuo septynias 
dešimties metų apgaulės ir 
niekieno nerinktos, apsišau-
kus ios bolševikų valdžios 
nusikaltimų. Tų dabar kovo
jančių už savo teises žmonių 
darbai, viltys ir troškimai yra 
tikroji jų ir jūsų Tėvynė, o ne 
carų, genialaus generalisimuso. 
maršalų ir generolų užkariavi 
mai. Nei su Tėvynės, nei su 
liaudies interesais nieko bendro 
neturi partsekretorių norai to
liau valdyti v idu ramž i ška 
kumščio teise. 

Ir jūs neturite būti tie, kurie 

užpuola laisvės trokštančią 
Lietuvą, bes iverž iančią iš 
Stalino Berijos laikų kalėjimo; 
jūs neturite būti tie. kurie 
nesusimąstę ar neturėdami 
išeities, pirsiekė nežinia kam, 
o dabar, aiškinant apie priesai
kos šventumą, galite būti stu
miami prieš greta gyvenančius 
žmones, kad juos priverstumėte 
vėl nuleisti galvas ir nebedai
nuoti laisvės dainų. Je igu 
tebemanote, kad prisiekėte neži
nia kelių respublikų Sąjungai, 
kurios vardu vis dar įsakinėja 
melagiai generolai ir fašistiškai 
nusiteikę pulkininkai, — su
praskite, kad Lietuva seniai 
apsisprendė kaip nepriklauso
ma valstybė, ji niekad savo noru 
neįstojo į Sąjungą, o dabar dar 
sykį patvirtino: ji n ė r a toje 
Sąjungoje. Todėl ir jūs čia 
galite būti paversti, kaip sausio 
mėnesį, tik svetimos valdžios 
parankiniais, tik užpuolikais, 
tik užkariautojais. 

Kokios nors, tarkim, Pabalti
jo kar inės apygardos vadų 
mėginimai pavaizduoti armiją 
kaip visuomeninę politinę jėgą 
yra dar pavojingesnis rengima
sis pateisinti galimą ginkluotą 
kruviną diktatūrą. Nepamirš
kite, kad kiekvienas jūsų, nors 
įsakymą gavęs, pats atsako už 
savo veiksmus ir pirmiausia — 
prieš savo sąžinę. 

Priesaika, išgauta prievartos 
arba visasąjunginės apgaulės 
keliu, nieko neįpareigoja. 

Kai laisvai prisieksite jūsų 
gera valia pasirinktai ir t ikrai 
esančiai Tėvynei — ar ji būtų 
Lietuva, ar Rusija, ar Ukraina. 
— tik tokia priesaika padarys jus 
piliečiais, Tėvynės gynėjais. 

Vytautas Landsbergis, 
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosos Tarybos 
pirmininkas 

— Gaurės miestui jau 480 
metų. Sukaktis buvo paminėta 
pas t a t an t miestelyje tauto
dailininkų paruoštą skulptūrą. 
Ta proga buvo pagerb tos 
rezistencijos kovų aukos. 

Sąjungininkų karo vadas generolas H. Norman Schv. arzkopf at
sisveikina su dar likusiais Saudi Arabijoje amerikiečiais kar.als ir arabų 
oficialiais pareigūnais, išlydėjusiais jį j namus. 

Pagrobta Medininkų muitinė 
L i e t u v o j e n e r v ų k a r a s 

Vilnius. 1991 balandžio 19. 
(LIC) — Šiandien apie 2 vai. 
popiet Lietuvos laiku Sovietų 
desantininkai jėga užgrobė ir 
uždarė Medininkų muitinės 
punktą prie Lietuvos-Gudijos 
sienos, maždaug 60 kilometrų į 
pietryčius nuo Vilniaus. 

Pasak AT-bos infobiuro 
atstovės Arūnės Kontautaitės, 
kareiviai nu t raukė punkto 
telefoninį ryšį su Vilniumi ir 
išvarė lietuvius muitininkus 
tarnautojus. 

Rytmetiniame telefoniniame 
pokalbyje su pasiuntiniu Stasiu 
Lozoraičiu VVashingtone, AT-
bos pirmininkas Vy tau t a s 
Landsbergis iš Vi ln iaus 
painformavo, kad Medininkų 
punktą apsupo TSRS Vidaus 
reikalų ministerijai pavaldūs 
OMON kareiviai, t.y. .juodosios 
beretės". 

Lozoraitis LICui pranešė, jog 
Landsbergio žiniomis, tuomet 
nemaža karinė kolona važiavo 
nuo Kaliningrado pusės link 
Kauno. Landsberg iu i kėlė 
rūpestį, kad TSRS apėjo įprastą 
procedūrą ir iš anksto nepra
nešė nei Lietuvos Respublikos 
vyriausybei nei autoinspekcijai 
apie šį neeilinį kariuomenės 
judėjimą. 

Provokacijos veiksniai 
L a n d s b e r g i o spėliojimu, 

sovietų daliniai* gal ruošiasi 
užimti rajoninius radijo ir 
televizijos transliacijų bokštus 
bei respublikos telefono ryšius, 
kurie kol kas yra Lietuvos 
rankose. Arba. kaip aiškino 
Landsbergis, Kremlius šiais 
provokaciniais veiksmais tęsia 
nervų ka rą su Lietuva. Kaip šio 
besitęsiančio nervų karo pavyz
dį pirmininkas Landsbergis iš
kėlė sovietų patrulių naują 
įprotį, pasikartojusį vakar 
naktį, t .y. automatais šaudyti į 
orą. 

į s akymas 
kad Lietuvoj 
nė kolona yra 
S centrinės Eu-
nių reiškinys. 

Gorbač iove 
Kiti aiškina 

pasirodžiusi kar 
besitraukiančiu 
ropos sovietų d? i 
o Medininkų punkto pagrobi
mas y r a rezuUatas praeitos 
s a v a i t ė s bėg/je paske lb to 
Gorbačiovo dekreto. Tuo dekre
tu TSRS prezidentas reikalavo 
a tšaukt i respuoikinius spren
dimus, draudž'.f.nčius ekspor
tuoti produktu- xt respublikos 
r ibų. Lietu s m u i t i n i ų 
punktai , o jų ; ra apie 30, kaip 

kon t ro l iuo t i 
4 išvežimą iš 

t ik s tengia? 
deficitinių pre 
respublikos. 

Sovietai ja-,, ne pirmą kartą 
puola Medi: ~kų p u n k t ą . 
OMON kareiviai sausio 27 d. 
užpuolė šį ir '. voriškėse vei
kiantį punktą -audydami lan
gus, konfisk >nii dokumen
tus ir re ika le ^ mi šias muiti
nes uždaryti 

Popiežius Jonas Paulius II sveikinasi su Česlovu Radžiūnu, kai jis 
su savo choru lankėsi Vatikane ir koncertavo popiežiui. Jis yra Lietuvos 
Operos chormeisteris ir atvyko j Chicaga padėti surepetuoti Lietuvių 
Muzikos šventes metu <t*toma Ponchiellio opera „Lietuviai". 

— Šaulių ..r * >nijos" choras 
tarptautiniam* orų festivaly
je Porto Alegre. Brazilijoje, 
laimėjo pirmą ; -etą. Po to jis 
buvo pakviest - omerciniams 
koncertams ir *2 metais su 
visa e i le koncertu dainuos 
Brazilijoje. < a s J a u y r a 

išgarsėjęs tik ;kšto meninio 
lygio muzika ir nesiveržia į 
užsienį ..tik pâ  riigauti", rašo 
to choro vienas idovų. 

LIETUVOJE 

— Žemdirb ių sąjungos 
suvažiavimas įvyko Vilniuje, 
kuriame buvo aptarta ne tik 
privačių, bet ir valstybinių ūkių 
reikalai. Lietuvos Žemės ūkio 
ministeris R. Survila ir min. 
pirm. G. Vagnorius pasiskė už 
tai, kad valstybiniai ūkiai būtų 
perorganizuojami į akcines 
bendroves. 

— Lietuvos spauda skelbia, 
kad bus sumažintas priėmimas 
studentų kurie nori būti gydyto
jais, nes esą jų per daug. Taip 
pat bus prailginta praktika ir 
griežtesni reikalavimai savo 
kvalifikacijoje. Sveikatos 
ministerija perorganizuoja šią 
sveikatos sr ia iš pagrindų. 

— Romoje universitetuose 
gilins studijas penki kunigai iš 
Lietuvos — Ričardas Birbilas, 
Artūras Jagelavičius, Jonas Iva
nauskas iš Kauno, Vytautas 
Brilius iš Vilkaviškio ir Sigitas 
Jurcys, OFM, iš Telšių vyskupi
jos. 

— 15 Lietuvos seminaris-
tų-klierikų atvyksta į Romą 
pasiruošti kunigystei, kurie ap
sigyvens Lietuvių kolegijoje 
Romoje ir studijuos įvairiuose 
universitetuose. Tai Darius 
Amilevičius. Artūras Kazlaus
kas, Rimas Sk inka i t i s ir 
Remigijus Veprauskas iš Vilka
viškio vyskupijos, Juozas Gata-
vėnas ir Alvydas Vaitkūnas iš 
Kaišiadorių vyskupijos, Vladas 
Gedgaudas, Arvydas Ramonas 
ir Renaldas Reivytis iš Telšių 
vyskupijos, Gintautas Gudas ir 
Rolandas Makrickas iš Pane
vėžio vyskupijos, Remigijus 
Kuprys ir Aurelijus Žukauskas 
iš Kauno vyskupijos ir Riman
tas Meškėnas iš Vilniaus vys
kupijos. Ir vienas — Robertas 
Rėkus — iš Suvalkų trikampio, 
Lomžos vyskupijos. 

— Kaunas susilaukė naujų 
Sovietų dalinių. Šiame mieste 
šiuo metu veikia Lietuvos 
žmonių informavimo centras, 
kai Lietuvos vyriausybė perkėlė 
iš Vilniaus transliacijas, kurių 
pastatai buvo sovietų užimti, 
praneša UPI žinių agentūra, 
perduodama Europs žinių agen
tūrų paskebltą pranešimą. 

— Lenkijos ,,Centras", ku
riam priklauso krikščionių de
mokratų, liberalų ir tautininkų 
organizacijos savo šūkiu pasi
rinko: ,.Krikščioniška moralė ir 
liberali ekonomika". Savo suva
žiavime neabejotinai pasisakė 
už Lietuvos nepriklausomybę. 
Ilgais plojimais ir atsistojimu 
sveikino Lietuvos delegaciją, 
kurią sudarė parlamentarai V. 
Plečkaitis, A. Leščinskas, A. 
Kumža ir lenkų atstovai — R. 
Maceikianecas ir S. Peško. 

— Lietuvos ūkininkų centras 
organizuojamas Danijoje, kur 
bus padėta keliem šimtam 
žmonių pasiruošti privačiam 
ūkininkavimui. Danijos vyriau
sybė paskyrė tam pasiruošimui 
šešis milijonus kronų. 

— Klaipėdos Sąjūdžio miesto 
taryba surengė susitikimą su 
lituanistais, dirbančiais Kalin
ingrado sr i tyje . Mokytojai 
p ranešė , kad ten padėtis 
pablogėjo po sausio 13 įvykių. 
Labiaus ia i į tampą didina 
nutautėję lietuviai 

— Vilniaus miestas bendra
darbiavimo ryšiais susirišo su 
Krokuvos miestu, pasirašy
damas ati t inkamus dokumen
tus . Vi ln ius jau panašiai 
bendradarbiauja su Zalcburgo. 
Oslo ir Madisono miestais. 

Karo vadas sugrįžo 
• v — v • is musio 

Buvo sudarytas planas tęsti kovą 
Riyadh, Saudi Arabija. (AP) 

— Generolas H. Norman 
Schwarzkopf, Amerikos pajėgų 
ir vyriausias sąjungininkų karo 
vadas Persijos regione, baigė 
savo misiją praėjusį šeštadienį 
ir atsisveikindamas su savo 
kariais, pripažino, jog j is yra 
nepatenkintas, kad Saddamas 
Husseinas vis dar yra valdžioje 
I rake, tačiau pastebėjo — 
kariuomenė atliko savo misiją 
ir išlaisvino Kuwaitą. 

Spaudos konferencijoje gene
rolas palietė ir dabar daromą 
ka l t in imą Amer ika i , jog 
prarado progą pasalinti Irako 
prezidentą Husseiną ir išdavė 
sukilėlius, kai jie bandė nuvers
ti diktatorių, kuriuos Amerika 
ragino tai padaryti. Generolas 
pasakė, jog ta kritika gali būti 
nemaža dėme amerikiečių karo 
laimėjimui su I raku. ,,Aš 
manyčiau, kad mes niekada 
neturėtume sakyti, kas atsitiko 
kurdams, kad dėl to mūsų misija 
nepasisekė. Jis priminė, kad tas 
pats kurdams atsitiko ir tada. 
kai prieš kelis metus Iranas ir 
Irakas baigė karą. Ir tokie 
dalykai kartojasi prieš kurdus 
daugel metų, sakė generolas. 
Amerikiečiai kariai yra tuo su
jaudinti, bet to kruvino kurdų 
persekiojimo jokiu būdu nega
lima surišti su mūsų misija". 

„Keliauju į namus" 
,,Aš keliauju j n a m u s " , 

kalbėjo jis po iškilmių Saudi 
Arabijos Gynybos ministerijoje. 
Čia jis paskelbė, kad rudenį 
pasitrauks iš aktyvios karinės 
tarnybos ir kad nemano jungtis 
į politinį Amerikos gyvenimą. 
Kol jis pasitrauks į poilsį, jis bus 
dar karo pajėgų viršininku 
Persų įlankoje, bet tuos reikalus 
ves iš vyriausios karo būstinės 
Tampa mieste, Floridoje. Šimtai 
karių, kurie vadovavo šioje 
misijoje, kartu šeštadienį su 
vyriausu savo vadu išskrido 
namo. 

Atsisveikinimo iškilmėse gen. 
Schwarzkopf pagyrė Saudi 
Arabijos gen. Įeit. Abdul Aziz, 
kuris vadovavo arabų daliniams 
kartu su sąjungininkų kariais ir 
įteikė Amerikos „Legion of 
Merit" ordiną. Tada Saudis 
karo pajėgų viršininkas gen. 
Khalid padėkojo amerikiečiams 
už atliktą ,,didžiąją misiją" ir 
generolą Schwarzkopf apdova
nojo karaliaus pirmosios klasės 
ordinu, pažymėdamas, jog jis 
yra vienintelis ne Saudi Arabi
jos žmogus, kuriam šis pager 
bimas su te ik iamas . Gen 
Schwarzkopf čia pasakė, jog 
amerikiečių daliniai nepasi
trauks iš tos pasienio Irako-Ku-
waito zonos, kol nebus visiškai 
aišku, kad pabėgėliams nebe-

—Jurgis Jurgelis ..Lietuvos 
aide" rašo. jog ..minėdami liūd
nąjį 50-metį. neklauskime, kam 
šiandien skambina varpai. Jie 
skambina visoms prievartos au
koms ir pačiai mirštančiai prie 
vartai". Jis pažymi, kad ..sovie
tinis genocidas unikalus reiški
nys civilizacijos istorijoje. Jis 
toks daugiašakis, jog netelpa j 
kokius tradicinius genocido api
brėžimus. Čia buvo naikinama 
ne kokia nors viena etninė 
grupė, religinė bendruomenė ar 
tauta, o ištisos etninės grupės, 
re l iginės bendruomenės ir 
tautos. Čia buvo baudžiami dar 
negimę ir jau gimę, maži ir se
ni". 

gresia Irako persekiojimas. Ma
noma, kad Jungtinių Tautų 
stebėtojai nebus pajėgūs apsau
goti pabėgėlius, todėl dalis ame
rikiečių dalinių pasiliks il
gesn iam laikui . Tač i au 
gene ro l a s pastebėjo, jog 
Amerika nenorinti čia pasilikti 
su savo daliniais visą laiką. 

Kritika 
Amerikos vyriausybės kriti

ka i sako, jog Amerika ne
pabaigė savo darbo ir y ra 
da l ina i a t s a k i n g a už ci
vi l in į k a r ą I r a k e , nes 
amerikiečiai kariai Husseino 
pajėgas susilpnino iki tokio 
laipsnio, kad sukilėliai manė 
galėsią nuversti jį su visa jo 
vyriausybe, tačiau Husseinui 
nebuvo tiek pasipriešinta, kad 
j is būtų visai pralaimėjęs. Šiuo 
metu Husseinas sako, jog ne jis 
pasiprašė paliaubų, bet sąjungi
ninkai. Gen. Schwarzkopf pami
nėjo, kad Amerika nėra atsa
kinga už kurdų apsaugą, nes 
kurdai jau seniai kovoja prieš 
Husseiną. Pagaliau jis paaiški
no savo išsireiškimą, kai buvo 
paskleista žinia, kad jis siūlęs 
kovoti iki kol bus sunaikintas 
Irako Husseinas. 

Jis čia pasakė, kad buvo pla
nas tą kovą tęsti toliau. Tačiau 
tą naktį, kai buvo nutar ta 
Washingtone pradėti paliaubas, 
pr ieš j a s paskelbiant , j a m 
paskambinęs Jungtinio štabo 
viršininkas gen. Colin Powell ir 
klausęs, kaip jis jaustųsi, jei 
Amerika baigtų karą kitą rytą. 
J i s atsakęs: „Puiku. Mes pasie
kėme savo karinę pergalę ir mes 
galime sustoti kariauti kitą rytą 
arba mes galime tęsti ataką". 
Dėl to nebuvo jokio nesutarimo. 

Sugrįžo į namus 
Sekmadienį generolo lėktuvas 

nusileido Macdill aviacijos 
bazėje ir j is buvo sutiktas kaip 
Amerikos herojus. Keli tūkstan
čiai žmonių jo laukė, nors to 
miesto vyriausybė ragino žmo
nes būti namuose ir stebėti per 
televiziją, kad išvengtų nelai
mių. Tarp kitų žymių asmenų jį 
sutiko u- Kuwaito ambasadorius 
Saud Nasir Sabah. „Pone am
basadoriau, aš laikau garbe pra
nešti jums, kad Kuwaitas yra 
laisvas"'. Po to t rumpame 
žodyje karo vadas pasakė , 
jog dar 250,000 amerikiečių 
kar ių t ebe ta rnau ja Persų 
į lankos srityje. Ir j ie ten 
būsią kurį laiką. Kai orkestras 
grojo „God Bless America", 
generolas Schwrzkopf visą laiką 
prieš juos išstovėjo ramiai. Tada 
j is su žmona Brenda ir savo 
t r imis vaikais išvažiavo į 
namus, kurių nebuvo matęs 8 
mėnesius. 

Po to tuoj atskrido Boeing 747, 
nudažytas didele geltona juosta, 
į šią bazę atveždamas 380 
žmonių centrinį štabą iš Saudi 
Arabijos. 

KALENDORIUS 

Balandžio 23 d.: Jurg is , 
Adalbertas. Daugaudas. Rad
vile, Vygailė. 

Balandžio 24 d.: Fidelis. Er 
vina. Grožvyda, Kantrimas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:00, leidžiasi 7:39. 
Temperatūra dieną 58 L, 

naktį 40 1. 



DRAUGAS, antradienis. 1991 m. balandžio mėn. 23 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
N E S I R G T I IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

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

ŠTAI LIETUVIS, KOKIO 
MUMS IR LIETUVAI 

REIKIA! 
Klaus imas . Didž. Gerb. Dr. 

Adomavičiau — senų žmonių iš 
mir t ies nasrų Gelbėtojau! 

Iš a n k s t o a t s i p r a š a u už 
gaišinimą Jums taip brangaus 
laiko. Keletą kartų esu lankęsis 
Jūsų kabinete. J au per 20 metų 
nuosekliai skaitau jūsų paruoš
tu s sveikatai palaikyti straips
n i u s ir nuoš i rdž ia i juos 
pildydamas buvau sulopęs savo, 
ne ta ip jau gerą, sveikatą. Alko
h o l i n i ų gė r imų neva r to ju , 
ne rūkau . Kiaušinių tryniai , 
visokie pepsai, druskos ir rie
balai jau 20 m. mano namuose 
v i sa i sve t imi . Ger iu daug 
v a n d e n s ir va is ių sunkų . 
Valgau daug vaisių, daržovių ir 
s r i u b ų . Spor tuoju . Veik 
kiekvieną dieną su savo mašina 
važiuoju į golfo laukus, kur 
padaręs 18 skylių ir grįžęs į 
namus , tvarkausi apie juos: 
p r i ž i ū r i u gė l ių da rže l į ir 
daržovių daržą. Ir taip judu visą 
dieną. Vakare atsisėdęs kėdėn, 
skania i užmiegu... 

Artėju prie 84 m. amžiaus 
(spalio mėn. sukaks 84 m.). 
Aukšt is 5 pėdos 7 coliai, svoris 
visą laiką 140 sv., cholesterolis 
— 137, trigliceridai - 125, HDL 
— 48, LDL — 64. Kiekvieną 
dieną imdavau po pusę tabletės 
Ca lan 240 mg, vieną tabletę 
Lanoxino 0.25 mg, po vieną 
table tę cinko ir po 100 mg 
niacino ir kas an t ra diena aspi
rino — 125 mg. Duomenys prieš 
smūgius. Jaučiausi gerai . 

Bet š.m. kovo 19 d. apie 6 vai. 
ryto, įėjęs į išvietę pajutau 
kažkokį ūžesį galvoje bei silp
numą. Kritau an t grindų, kiek 
susižeisdamas kairiąją ranką. 
K a u l a s nelūžo, t ik dvejose 
vietose į t rūko raumenys — 
sausgylės. Gal po kokių 15-30 
minučių kr i tau ir vėl, po kokio 
pusva landž io k r i t a u trečią 
kar tą . Prisimenu, kad prieš 
smūgius, dėl blogo oro, apie 10 
dienų nelošiau golfo. Įdomu, ar 
tas turėjo koki ryšį su mano kri
t imais? 

Po šių kri t imų nuvykau pas 
savo daktarą, kuris atl iko kas 
r e i k a l i n g a . J o pa t i k r i n imo 
duomenys sutiko su prieš 10 
dienų darytaisiais. Tada grįžau 
namo. 

S e k m a d i e n į , kovo 31 d. 
Velykų r y t ą j ą tik atsikėlęs, 
pasijutau blogai ir bijodamas, 
kad neatsit iktų kaip anksčiau, 
iššaukiau greitąją pagalbą, kuri 
nuvežė ligoninėn. Čia padarę 
reikiamus tyrimus ir nieko ypa
t ingo neradę, pasiūlė keletai 
d i e n ų p a s i l i k t i l igoninė je 
ištyrimui. 

Ligoninėje tuojau pakeitė 
vais tus į Procan-SR 500 mg du 
ka r tu s per dieną ir Calan-SR 80 
mg du kar tus per dieną; imti 
abejus kartu. Uždraudė imti 
Lanoxin ir liepė vengti druskos. 

Ligoninėje jau ant rą dieną 
pasijaučiau kiek geriau ir vaka
r e pradėjau va ikš t inė t i po 
kambarį. Ligoninės personalas 
tuo stebėjosi. Kada išėjęs į ko
ridorių gerokai pa vaikštinėjau. 
pastebėjau, kad ir kit i pasekė 
mano pavyzdžiu. Anksčiau ko
ridorius buvo tuščias. 

Taip ligoninėje teko išbūti 
penkias dienas, kol išsiprašiau 
važiuoti namo. Namuose po 
truputi vaikštinėju ir dabar jau 
nuvažiuoju savo mašina nusi
pirkti maisto, vaistų. Viduriai 
buvo kieti, dabar jau sumažėjo 
gaza i . ir v idur ia i , atrodo, 
sunormalėjo, bet ima baimė. 

nervingumas, kad vėl taip 
neatsitiktų, nes mažas dalykėlis 
mane jaudina. 

Man ypat ingai svarbus , 
mielas Daktare, prašymas būtų: 
kaip tvarkyti tolimesnį mano 
gyvenimą: ar galiu pradėti dau
giau ir smarkiau vaikščioti? Ar 
galiu ką nors dirbinėti, nuva
žiuoti į golfo laukus pasivaikš
čioti ir pan.? Ar galiu naudoti 
anksčiau vartotus cinką, nia
ciną ir aspiriną? Gal kokių vais
tų numatytumėte? Jei taip, ta i 
prašyčiau prisiųsti ar parašyti 
receptą. 

Nuoširdžiai būčiau dėkingas, 
jei sąlygos ir laikas leistų, 
galimai skubiau man parašy
tumėte. Nuoširdus lietuviškas 
ačiū. Su pagarba ir nuoširdumu, 
Jūsų.— A. B. 

Atsakymas. Šitaip tvarkyk, 
Tamsta, savo gyvenimą. Kaip 
pajėgiausia, visus žavėjusi 
operos solistė Vincė Jonuš-
kaitė-Zaunienė savo laiku aplei
do sceną, taip ir kiekvienam 
visokio užsiėmimo mūsiškiui 
reikia elgtis: laiku atsisakyti il
gai tęsto darbo. Ne kitaip ir 
Tamstai reikia elgtis. Nevai
ruok mašinos. Nelauk, kaip tas 
klebonas Chicagoje, kol įvažiuo
si į kaimyno vartus — kol polici
ja atims leidimą. Tai t ik tiek 
uždraudimo Tamstai. 

Visą kitą toliau praktikuok. 
Vaikščiok golfo laukuose, tegul 
kas kitas ten nuveža. Vaikščiok 
nelaikydamas kiaušinio an t 
galvos ir gyvenk be jokios 
baimės normalaus 84 metų su
laukusiojo gyvenimą. Vartok po 
vieną cinko 200-mg tabletę, kas
dien, pavalgęs. Tęsk aspiriną ir 
niaciną. Pridėk Dipyridamole 
75 mg po vieną tabletę kasdien, 
pavalgęs. Tas sumažins galimy
bę susirgti smegenimis. Recep
tas ir laiškas jau išsiųsti. 

Visi mes pasekime šio vyro 
sveikatą gerinančiu elgesiu. 
Tada visų dejonės virs džiaugs
mu. Visi duokime sveiko elgesio 
pavyzdį aplinkiniams, kaip šis, 
kai ligoninėje išjudino vaikščio
ti koridoriais daugelį ten užsi
sėdėjusiųjų ir savo sveikatą silp
ninančiųjų. Ačiū Tamstai už 84 
metų lietuvio sveiką gyvenimą, 
gerą atmintį ir gražią rašyseną. 
0 , kad mes tokio amžiaus 
sulaukę visi taptumėm panašūs 
į tokį prie Nemunėlio ąžuolą! 

Visada reikia būti gydytojo 
žinioje. Gydytojas, ligoninėje 
Tamstą ištyręs gerai žino Tams
tos stovį. Jo klausyk. Ėmei per 
daug Lanoxino — jis Įjautrino 
širdies laidų elektrinę sistemą. 
Gavai praeinantį galvos arterijų 
susitraukimą (spazmą) ir dėl to 
alpai. 

Yra gydytojų, kurie neigia 
pensininkų gydymą; mažinant 
jų kraujuje cholesterolio kiekį. 
Bet tai prieštarauja dabartinės 
medicinos nusistatymui. Pasta
rasis reikalauja, kad visi ir 
80-mečiai, mažintų cholesterolį 
kraujuje, kad apsisaugotų nuo 
širdies atakos ir pakenkimo 
smegenų arterijoms. 

Visi ryškioje vietoje pasi
žymėkime šio vyro cholesterolio 
kiekį — 137, gerojo cholestero
lio (HDL) - 48 mg%. Duok 
Dieve kiekvienam mūsų, taip 
sveikai suliesinus kraują, apsi
saugoti nuo širdies atakos ir 
smegenų negerovės. Riebesnį 
kraują turėjęs jau seniai gulėtų 
po velėna. Štai koks gėris 
gaunamas, laikantis Alvudo 

dietos taip griežtai, kaip šis 
vyras jos laikosi. 

Kiekvienas dabar išsitirkime 
savo kraują bent dviem daly
kais: sužinokime savo pilno 
cholesterolio (totai cholesterol) 
ir gerojo cholesterolio (HDL) 
kiekį. Tada padalinę pirmojo 
skaičių iš antrojo, turime gauti 
skaičių mažesnį už 4.5. Idealu 
bus, jei t a s ska ič ius bus 
mažesnis už 3.5. Gi šio vyro tas 
skaičius yra 2.9. Tuomi jis apsi
saugo nuo sklerozės pasekmių, 
nes cholesterolio mažinimas 
pakelia žmogaus gyvenimo 
kokybę, kurią žemina amžius. 
Jei nesitvarkysime su sklerozės 
prišaukėjais 70 metų sulaukę, 
tai už poros metų padvigubės 
mums pavojus gauti širdies ar 
smegenų arter i jų sklerozę. 
Todėl meskime iš savo galvų 
nusiteikimą, kad t i e pen
sininkai „vis vien turės mirti". 
Iš tikrųjų, sumažinus choles
terolį vienu procentu, širdies ir 
smegenų arterijų sunegala
vimas tolinamas 2-3 procentais. 

Šis vyras savo elgesiu yra 
geriausias sklerozės tolintojas. 
Visi mes iki vienam bent dalelei 
jo mediciniškai teisingo elgesio 
stenkimės prilygti. Ačiū Tams
tai už r e t a i su t inkamą 
medicinišką pavyzdį — mums 
lieka tik pasekti juomi. O pasek
ti būtinai reikia, nes mes turime 
liautis toliau virsti žolelėmis ir 
savo gyvenimą baigti prie
glaudoj. Visi žinome, kcks gyve
nimas dabar yra jose. Todėl besi-
puošdami išmintingumu, ryž
kimės pildyti Alvudo dietą taip 
stropiai, kaip šis vyras kad 
pildo. Tada nereikės gailėtis, 
nes, žolelėmis nevir tę , tik 
gerokai nunokę pateksime į Ar-
kangelo sterblę. 

GIRDISI DAINOS, GIRDIS TOLI, 
TĖVIŠKS BRANGIĄ ŠIRDY JAUTI... 

RASA MILIAUSKAITĖ 

Chicagos miei-'.as ir Illinojaus 
valst i ja y ra paskelbusios 
gegužės 15-28 dienas Lietuvių 
muzikos šver - dienomis. 
Artėjant šiai Šventei, skelbiame 
apie jas žinias. Tomis dienomis 
vyks įvairūs re~ giniai, koncer
tai, parodos, kit kultūriniai už
siėmimai. 

Pirmasis šios M -izikos šventės 
koncertas bus religinis muzikos 
koncertas. Religinis koncertas 
įvyks gegužės 15 i. Švč. Merge
lės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, Br^h ton Park , 
Chicagoje. Šis k certas skirtas 
paminėti 50 metų sukaktį į 
Sibirą trėmimų Koncerte daly
vaus Lietuvos v'peros choras, 
solistai Virgi!:;us Noreika, 
Arvydas Mark.-iskas, Irena 
Milkevič iū tė ir Vincentas 
Kuprys bei 50 akmenų Lietuvos 
Respublikos Operos orkestras. 
Prie jų prisidės ir vietiniai 
chorai bei solistai — Jonas 
Vaznelis, Stasys Baras, Dana 
Stankaitytė ir Algirdas Brazis. 
Koncertą diriguos rauz. Vytau
tas Viržonis iš Lietuvos ir muz. 
Alvydas Vasaitis iš Chicagos. 

Muzikos šventės apimtyje 
vyks ir keletas dai lės ir 
tautodailės parodų trijose skir
tingose meno galerijose. Parodų 
atidarymai bus keletą savaičių 
iš anksto, kad nesikryžiuotų su 
kitais renginiais. 

Čiurlionio Galerijoje Jaunimo 
centre gegužės i 0-13 dienomis 

GERIAUSIA STAIGA 
SUSIRGUSIOMS 

STRĖNOMS PAGALBA 

Klausimas. Pakėlus ką sun
kesnio ar pasikreipus daugiau 
negu reikia, staiga ima taip 
strėnas gelti, kad nežinai kur 
dėtis. Koks geriausias gydyma
sis tokiu atveju? 

Atsakymas. Tokiems pacien
tams yra lengvas ir sėkmingas 
būdas gydytis. Eik po dušu ir 
nukreipk pakenčiamai karsto 
vandens srovę į skaudamą 
strėnas. Elkis po ta tokia srove 
būdamas šitaip. Stovėk lengvai 
sulenktomis kojomis, rankas 
padėjęs virš kelių ir dalį viršu
tinės dalies kūno svorio perduok 
ant rankų. Tas sumažins strė
nose spaudimą. Tada nuleisk ir 
vėl įtrauk vieną šlaunį, o paskui 
kitą. O po to pakelk ir nuleisk 
vieną šlaunį po kitos. Po dušu 
taip gimnastikuokis 30 kartų, 
du ar tris kar tus per dieną. Tas 
atpalaiduos įtemptas strėnas, po 
jų pertempimo. Tada, žinoma, ir 
skausmai jose nyksta. 

Staigų skausmą strėnose nuo per
tempimo galima sumažinti, mankš
tinantis po karstu dusu 

L. Augiūtė, Kr Donelaičio lit. mo
kyklos 6 kl . mokinė, Lietuviško žo
džio šventėje skaito savo sukurtą eilė
raštį „Laisvė". 

N'uotr. A. Korzono 

NEPADĖJUS NER 
KO KASTI 

Klausimas. Daktare, mano 
duktė neturi v idur ių visą 
savait&Ji liesa, bet nori dar plo
nesnė būti, todėl valgo tik tris 
slyvas ir geria vieną puodelį 
pieno per dieną. Matau, kad tas 
jai gerumu nesibaigs. Kuo aš 
galiu jai padėti dėl jos vidurių? 

Atsakymas. Ne jos viduriams 
reikia padėjimo, bet būtinai iš 
jos galvos išvaryti „šikšnospar
nius" — ir labai greitai. Jums 
abiems reikia tvarkytis. Atvesk 
ją į normalų galvojimą, patar
dama šitaip Nuėjus į banką iš 
tarnautojo tegul ji pareikalau
ja pinigų, kurių ji ten niekada 
nepadėjo. Tada ji policijos talki
nama atsidurs užsitarnauton 
vieton. 

Juk tas pats ir su Tamstos 
dukrele dedas: ji neįdeda į 
žarnas maisto, o mama su 
dukrele manote, kad ji turi 
turėti vidurius. Tokių ir pana
šiai pakvaišusių yra gausu 
mūsų aplinkoje. Tokios ir tokie 
ne tik patys kenčia, bet ir kitus 
kankina, kai be laiko ne
grįžtamai iškeliauja. 

Mūsų visų pareiga yra visa 
jėga globoti taip paklydusias 
avis. Padėkime pasimetusiems 
tėvams ir motinoms savo vaikus 
nuo mažens išmintingesniais 
auginti ir juos apsaugoti nuo 
papeikusiųjų įtakom. Tik taip 
mums elgiantis, mažės mūsų 
tarpe tokios motinos ir dukros. 

bus grafikos darbų paroda. 
Dalyvaus 42 dailininkai iš 
Lietuvos. 

Tautodailės institutas ruošia 
Anastazijos Tamošai t ienės 
kilimų parodą Balzeko muzieju
je gegužės 11-27 dienomis. Dar
bai bus išstatyti tautosakos ir 
tautodailės temomis. 

Algimanto Kezio apžvalginė 
fotografijų paroda vyks gegužės 
13-28 dienomis Dailės muzieju
je, Lemonte. Dailės muziejuje 
taip pat vyks Lietuvos 
dailininkų grafikos darbų pa
roda gegužės 2-30 dienomis; ati
darymas — gegužės 4 d. 

Trečiadienį, gegužės 22 d., 
Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėje, Chicagoje, įvyks 
baleto koncertas. Programą at
liks Lietuvos baleto teatras 
sykiu su Lietuvos operos 
orkestru. Programoje bus 
lietuvių ir kitų kompozitorių 
kūriniai. 

Ponchielli opera „I Lituani" 
pastatymai bus gegužės 19 ir d. 
ir 24 d. Morton Auditorijoje, 
Cicero. Operos „I Lituani" pa
grindinė mintis — Lietuvos lais
vės siekimas ir troškimas, kovo
jant prieš kryžiuočius 14-tame 
amžiuje. Chicagos Lietuvių 
opera, pasirinkdama šį veikalą, 
norėjo parodyti visam pasauliui, 
kad laisvės troškimas Lietuvo
je neužgesęs, bet t v i r t a i 
j auč iamas pas l ie tuvius 1 

išsisklaidžiusius po visą pasaulį. 
Su šiuo pastatymu Chicagos 
Lietuvių opera su svečiais iš 
Lietuvos — Lietuvos Respubli
kos opera nori priminti pasau
liui, kad Lietuva dar vis tebeko
voja dėl laisvės ir nepriklau
somybės. 

Lietuvos Respublikos operos 
ir Baleto teatras atkeliauja iš I 
Vilniaus ir dalyvaus visuose 
muzikiniuose renginiuose ir 
koncertuose. Su Lietuvos opera 
atvyksta 50 asmenų simfoninis 
orkestras, choristai, solistai, j 
baleto šokėjai, dirigentas, rėži- i 
sierius, dailininkė ir sceno-i 
vaizdžių kūrėja. Premjeros 
spektakliui, kuris įvyks gegužės 
19 d., diriguos muz. Vytautas 
Viržonis, Lietuvos Respublikos 
operos vyr. dirigentas. Antras 
operos spektaklis bus gegužės 
24 d. ir jį diriguos Chicagos 
Lietuvių operos dirigentas muz. 
Alvydas Vasaitis. 

Septintąją Dainų šventę pra
ves Jūratė Nausėdaitė, geriau 
žinoma kaip aktorė Ann Jillian. 
Dainų šventė įvyks gegužės 26 
d. University of Illinois pa
viljone 2-5 v. p.p. Šventės 
atidaryme taip pat dalyvaus ir 
Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Dainų šventėje 
dalyvaus virš 1,000 dainininkų 
ir šokėjų iš Amerikos ir 
Kanados, kuriems gros Lietuvos 
operos ir baleto orkestras. 

Dainų šventės programoje 
taip pat bus dainos, kur prisidės 
ir žiūrovai bei visi chorai. Dai
nų žodžiai bus atspausdinti pro
gramose, kad visi galėtų kartu 
dainuoti. 

Paskutinis Lietuvių muzikos 
šventės koncertas bus gegužės 
28 d. Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėje. Šis koncertas 
t inkamai pavadintas Atsi
sveikinimo koncertu,nes su 
lietuvių visuomene Chicagoje 
atsisveikins Lietuvos Respubli
kos operos ir baleto teatro 
choras, solistai.baleto šokėjai ir 
muzikantai. Jie atliks aukšto 
lygio koncertinę programą. Pro
gramoje numaty ta vergų 
giesmė iš Verdi „Nabucco" 
operos bei veikalas „Kristijonas 
Donelaitis". 

--
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nė. Bilietai renginiams gauna
mi Vaznelių Gifts International 

lai 
DR. VIJAY BAJAJ. M.D.. S.C. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

IR ODOS CHIRURGIJA 
(Augliai nuimami kabinete) 

Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 
2434 W. 71 Street, Chicago 

Tai. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai ) 
Pirm., antr. ketv . penkt nuo 12 iki 6 v v 

prekyboje 2501 W. 71st Street, 
Chicago, tel . 312-471-1424. 
Organizuokime savo draugus 
nepraleisti šių neužmirštamų 
dienų, nes „Viskas praeina čia, 
negrįžta nieks. — Lieka tik 
muzika, lieka t ik muzika, lieka 
tik muzika; ji — amžina". 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (704)246-6561 

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tai. (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v p p-7 vv antrd 1230-3 v p p 
trečd uždaryta ketvd 1-3 v p p . penktd 

ir šeštd 9 v r -12 v p p 

Card iac Diagnosis. Ltd. 
Marque t te Medica l Bui lding 

6132 S Kedzie 
Ch icago . 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 

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

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir | namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Re?.. Hlckory Mllla. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71 «1 St. 

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

Palom Vlaion Centai-. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tai . (708) 448-1777 

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 pag3l susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Clcaro 

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

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

4 7 0 0 W . 9 5 St. 
Oak U « n . I L 0 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T a i . 7 0 0 - 0 3 0 - 3 1 1 3 

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., SuHa 324 Ir 

5635 S. Pulaakl Rd., Chicago. IL 
81 St. Ir Kaan Ava.. Justi c e IL 

Tai . (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. DANA M. SALIKLIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. C e r m a k Rd. 
VVestchester , IL 6 0 1 5 3 

T e l . 7 0 0 - 5 3 1 - 1 1 1 3 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. tai. (1-312) 585-0348 
Raz. (1-312) 778-5833 

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. tai. (1-312) 471-3 
Ras. (700) 442-0207 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — SIR0I6S LIGOS 

7722 S. Kedzle A v a . . 
Chicago, M. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. 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) 776-2800. 
Raz. (708) 448-5545 

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

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

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

A R A S Ž L I O B A , M .D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Center-

Naparvllla Campue 
1020 E. Ogden Ava. , Sutte 310, 

NaoarvMa IL 60663 
Tai . 1 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 5 6 6 4 1 6 6 ; 
Namų (706) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6746 W M t 63rd Straat 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Vertybių skalė 

IR SPAUDA 
Jei savęs paklaustume, kas 

jauną žmogų daugiausia bran 
dina ir vidiniai turtina, tai pir 
miausia tektų pabrėžti šeimą ir 
mokyklą Jei vaikas laimingai 
tebeturi abu tėvus, jei jie 
vertina moralę ir religiją, jis jau 
pusėtinai, gal net pats nejaus
damas, yra gavęs pamatus 
gyvenimui. Dabartis, deja, 
vakariniuose kraštuose nėra 
tokia nesudėtinga, nes įtaka 
ateina ir iš daugelio kitų kryp
čių, kaip mokykla, draugai, 
filmų pasaulis bei čia tokia svar
bia laikoma „mada". Be to, reto
je šeimoje moteriai nereikia 
prisidėti prie piniginio įnašo, 
taigi vaiko auklėjimui lieka ma
žiau laiko ir tenka pasitikėti 
auklėjimu mokykloje. 

Būdama jau daugelį metų 
vyresniųjų klasių mokytoja, tu
rėjau gerą progą sekti besi
keičiančią Amerikos mokyklą. 
Daugelis mūsiškių tėvų net 
neįsivaizduoja, kaip tokiu atve
ju tampa svarbu užpildyti tą 
trūkumą mūsų parapinėse mo
kyklėlėse, kuriose ir mokytojai 
yra užaugę visai kitokioje atmo
sferoje, ir mokomieji dalykai 
visad turi nemažą moralinį pa 
grindą. 

Save pasiskelbęs „švietimo 
prezidentu", ponas Bushas j šią 
sritį kol kas kreipė mažiausią 
dėmesį. Ir ne tai gal būtų svar
biausia, nes pradžios mokyklose 
nebuvo mokoma nieko apie už 
šio krašto ribų esanti pasaulį; 
klasėse ir dabar nėra nei žemė
lapių, nei pasaulio globusų; 
istorijos mokymas ribojasi vien 
šio krašto vadais ir įvykiais, 
daugiau reikšmės skir iant 
datoms ir vardams, negu karų, 
ideologijų ir įvykių priežas
tingumo nagrinėjimams. Net ir 
dabartiniai šio taip sumažėjusio 
pasaulio mokyklų vadai neturi 
gilesnio supratimo kur yra įvai
rios spaudoje minimos valstybės 
ir kokie žmonės ten gyvena. Su 
tuo man tenka dažnai susidurti, 
kai mokiniai manęs paklausia 
mano kilmės krašto, o jiems iš
girdus Lithuania ne kartą 
buvau paklausta, ar esam prie 
Namibijos. o gal Albanijos kai
mynai. Tuo tarpu klasėse tam
pa vis populiaresni abortų 
klausimai. 

Tiesa, jau girdimas susirūpi
nimas dėl menko jaunu įmonių 
išsilavinimo. Dar tebėra tokia 
tvarka, kad vaikas turi eiti 
būtinai į jo rajonui priklausomą 
mokyklą, nors kitose mokyklose 
reputacija yra gal daug geresnė. 
Ne visi tėvai išgali leisti vaikus 
į privačias gimnazijas. Kyla 
balsai, kad visose mokyklose 
turi būti didesnio ir vienodo 
lygio reikalavimai Taip. bet čia 
vėl užkliūvam už vieno kabliu 
ko. Kas daroma mokykloje, jei 
vaikas nesimoko, arba negali 
suprasti mokomo dalyko? Mano 
laikais — gavai pataisą ir prieš 
naujus mokslo metus turėjai 
išlaikyti egzaminą arba likda 
vai toje pačioje klasėje antriems 
metams Siame krašte to nėra. 
esi automatiškai keliamas į 
aukštesne klasę ir jas visas bai
gęs, jei esi jau 17kos metų. 
nešiesi namo mokyklos baigimo 
pažymėjimą. O ką jau kalbėti 
apie tims. kurie gerai reiškiasi 

sporte, tie yra tiesiog nešiojami 
ant rankų. 

Elgesys? Po kiekvienos pamo
kos mokytojas turi surinkti nuo 
grindų suglamžytus popieriaus 
lapus, kramtomos gumos 
popieriukus, visokį šlamštą. 
Išėjęs per pertrauką, ban
dydamas pasiekti svetainę, 
nuolat turi trauktis į šalį nuo 
praeinančių sus ikabinus ių 
porelių, kad negautum alkūne 
į šoną. Jokio atsiprašymo nesu
lauksi. 

Tad kas gi tuos žmones auk
lėja? Seniau būdavo skaitoma 
spauda, kad susipažintum su 
tuo. kas vyksta pasaulyje. 
Dabar randame spaudoje daug 
pesimistiškų nuomonių, kad 
spauda darosi nebereikalinga, 
t rūks ta net skelbimų jos 
iš la ikymui , nes r e t a s ją 
prenumeruoja. J i kartojanti 
senas žinias, jau iš vakaro ma
tytas televizijoje. Apklausi
nėjimai rodo, kad vis mažiau 
žmonių prenumeruoja žurnalus, 
o ir tie, kurie dar skaito, pralei
džia prie to skaitymo vis mažiau 
laiko. Spaudos ateitis darosi vis 
blyškesnė, ką pastebime ir 
mūsų lietuviškoje aplinkoje, 
nors priežastys gal kiek ki
tokios. O ir skelbimai dedami į 
spaudą ne laukiant didelio 
pelno, bet gal iš noro padėti laik
raščiui išsilaikyti. Apklau
sinėjimai taip pat parodė, kad 
žmonės nemato spaudoje nieko 
labai vertingo. Gyvenimas pasi
darė daug skubotesnis. laiko la
bai sumažėjo. Spaudoje mažai 
reikalingų žinių kasdieninėm 
problemoms spręsti, o dienos 
žinias juk gauname per tele
viziją. Išsilavinusią grupę dau
giau domina ir pasaulio pro 
blemos. jie iš spaudos laukia 
galvojimo praturtinimo. Dau 
gumai nepatinka laikraščio 
..tonas", faktai skamba tik kaip 
antraštės be išvadų. Norėtųsi 
matyti savo dienraštį tartum 
šeimos draugą, dėmesį skiriantį 
žmogui, ne tik naujienai. 

Visi šie skundai surinkti laik
raščių leidėjams d a r a n t 
apklausinėjimus, nes buvo susi
rūpinta skaitytoju mažėjimu. 
Dabar visur bandoma pereiti 
nuo trumpų žinių paskelbimo į 
įvairesnių sričių skyrius, kaip 
maisto gaminimą, restoranus, 
sportą, smulkmeniškesnius 
aprašymus, pokalbius su įvai
riomis asmenybėmis. Aprašo
mos naujos knygos. Aišku, tele 
vizija lieka didžiuoju konkuren
tu, daugelio namuose jos klau
soma ne tik tam tikromis valan
domis, bet ji šviečia visą laika, 
kaip ugnelė židinyje. 

Spaudos krizė turbūt neišven
giamai palies ir mūsų laikraščiu 
likimą. Gerai kalba mokantieji 
sensta ir iškeliauja, gi jaunimas 
neis į tokį darbą, kurį reikėtų 
dirbti iš meilės ir pasiaukojimo, 
o ne už pinigus. Be to. jaunoji 
karta auga vis vien truputi 
kitokia, nors ir jaučiasi lietu
viais, pažadinti dabar susi 
domėjimo Lietuva ir jos Ii 
kimu Net grynai lietuvis 
koše veikliose jaunimo šeimose 
kasdieninė kalba yra dažnai jau 
ne lietuvių. Savo kalbą, spauda 
ir ateities vizijas išsaugos tauta 
Lietuvoje. 

RKV 

AR PRARANDAME 
LIETUVIŠKĄJĮ JAUNIMĄ 

Pokalbis su jaunesniosios kar tos 
atstove dr. Sigita Ramanauskiene 

Iš vyresniosios kartos veikėjų J U R G I S ! ANUŠAITIS žmonių, o jie daugina ir toliau 
vis dar pasigirsta balsų, kad platina). J i prašė kitų mano 
prarandame lietuviškąjį jauni- Visose grupei dirba daug mūsų biuletenių, jai reikėjo adresų, 
mą, kad jis nutolsta nuo lietu- jaunimo. Be t . grupių dar yra laiškų pavyzdžių. Kitas atvejis 
viškos veiklos, ne aktyviai tokie, kurie veikia grynai per buvo toks: sužinojęs per Balt-1 
reiškiasi ir mūsų organizacijose, kompiuterių Į- įkalbėjimus su vienas Anglijoje gyvenąs pabal-
Tokiom nuotaikom sklindant, bendraminčiais po visą pasaulį tietis apie pedagogų seminarą 
užkalbiname viduriniosios kar- Sakoma, ke'd - Uktroninį paštą šią vasarą Vilniuje, parašė kom-
tos atstovę, mažame lietuvių kaip Balt-1 skaito apie 80.000 piuteryje savo p a s i ū l y m u s , 
telkinyje gyvenančią Daytona žmonių. Tas visas ad hoc grupes, 
Beach, FL. prof. dr. Sigita LB apylinke- bei pavienius 
Ramanauskienę. aktyvistus (nebūtinai lietuvius 

— Sakyki te , daktare , a r vy- ir nebūtinai lietuviškai kalban 
resniųjų priekaištai mūsų čius) suriša LB komunikacijos ka r to s y r a įsi jungę d a b a r i 
j a u n i m u i tur i pagrindo? centras, kuris turi visų adresus aktyvią veiklą? 

— Visai nesutinku su tokiais ir greitai paskleidžia žinias per 
kaltinimais. Nemanau, kad jų kompiuterį. Fax, telefonu ir 
taip daug yra Mūsų spauda paštu. Ten dirb- ir budi jaunos 
kaip t ik giria jaunimo pastan- šeimos, kurių vaikučiai žaidžia čiumi vyresniuosius darbuoto-
gas padėti Lietuvai. Šiame drauge, kai tėvai atlieka neap- jus. 

mokamą, bet būtiną ir svarbų Jaunimas buriasi į naujas 

kuriuos mes visi visur savo ek
ranuose pamatėme. 

— Gal m a ž d a u g s u v o k i a t e , 
kiek jaunimo ir v idur in ios ios 

— Tikslių duomenų netur iu . 
Tik žinau, kad daue:. Sudėjus 
visus, tikrai pralenktų skai-

pašnekesyje aš naudosiu žodį 
, . j aunimas" visiems t iems, 
kurie išeivijoje gimę arba labai 
maži išvyko iš Lietuvos, t.y. tie, 
kurie mokslus baigė čia ar dar 
studijuoja. Lietuviškas jauni 
mas gyvas, labai veiklus ir tai 
liudija akivaizdūs jų darbai 
įvairiose srityse. 

— Gal suminėtumėte keletą 
pavyzdžių? 

— Paminėsiu tik tai, kas rišasi 
tiesiogiai su pagalba Lietuvai 
Išeivijos lietuvių jaunimas jau 
dirba Lietuvoje, dėsto univer
sitetuose, daro vertimus parla
mente, vyksta Lietuvon už
megzti prekybos ryčius. Už 

darbą. 
— J u s visada vykstate į ruo

š i amus seminarus. Kokių 
tikslų tie seminarai siekia ir 
kas jums apmoka kelionės iš
laidas? 

— Seminarai vyksta porą 
sykių į metus, daugiausia Wa-
shingtone. Jų tikslas yra ne tik 
pasidalinti patirtim ir išmokti 
gudriau įtakoti spaudą, valdžia, 
bet ta pačia proga ir aplankyti 
savo Kongreso narius. Semina
ruose dalyva;ia ne tik LB 
atstovai, bet ir »ie ad hoc grupių 
darbuotojai, k-tu organizacijų 
nariai 'pvz. vyčiai I bei pavieniai 

Lietuvos ribų jaunimą randame aktyvistai. Užtai viskas prave-
Bendruomeniu valdybose To- dama anglų kalba. Vykstam' 
ronte. Paryžiuje ir Amerikoje 
Be to. yra visa eilė būstinių, 
kurių vadovai iš jaunimo gretų: 
Lietuvių informacijos centrai 
New Yorke. VVashingtone. Ame-

savo lėšomis Užsimokame 
transportaciją. kambario ir net 
registracijos mokestį, kuris per 
Darbą Lietuvai. LB suruoštame 

organizacijas, kaip American 
Profesional Pa r tne r sh ip for 
Lithuanian Education. Ameri-
can-Lithuanian Bar Assn. Nori 
steigti nekilnojamo tur to par
davėjų sąjungą. Steigia naujas 
pabalt iečių grupes i netrukus bus 
dvi Floridoje), jungiasi į AABS 
Baltic Cooperative Directory. 
Professional Resources Outside 
the Baltic i*- 1.1. Gerai, kad 
dabar steigiasi ne tik politinės 
veiklos grupės, bet ir komerci 
nės. kaip LTS-Baltic Foundation 
(Lino Kojelio'. Amerikoje yra 
tiek daug lėšų. kur ias galima 
gauti labdaros organizacijoms 
mokykloms, tyrinėjimams, nau
jiems projektams Tik te ikia 
žinoti kada ir kaip pateikti 
prašymus. Tikiu, kad mes i« 
moksime pagaliau tuo pasi
naudoti. 

— Ką p a s a k y t u m ė t e vyres -suvažiavime, buvo 85 dol 
rikos Balsas. Elta. LB Amerikon Grįžtame patenkinti, pasiryžę niosios k a r t o s d a r b u o t o -
valdžios reikalu skyrius. LB daugiau dirbti, susipažinę daug jams? 
komunikacijos centras Pbila- -bendraminčiu 
delphijoje, Bridges žurnalas. 
Visur dirba jauni, energingi, 
gerai išsimokslinę žmonės. Dar 
yra ir visa eilė kitų organizacijų 

— Po seminarų sugrįžę į 
namus , ką toliau veikiate 
savose nausėdijose? 

Grįžę namo tu grupių. 
ir ad hoc grupių, kur dominuo- kurias minėjau, atstovai bei LB 
ja jaunimas. Jie dirba su kitais pirmininkai tęsia valdžios ir 
pabaltiečių ir įvairiom išeivių „media" įtaigojimo darbą. I 
grupėm. Ju veikla apima aukų talką jungia ir .,senimą", 
ir medikamentų rinkimą, laiš- Tačiau nė vienas nedirba tik 
kų rašymą, telefonavima. savo gyvenamoje vietoje 
lankymą žurnalistų, valdžios Kadangi esame surišti gera ko 
aukš tų pare igūnu, ruošia munikacija. tai idėjomis bei tai 
demonstracijas ir 1.1. Tokių 
grupių yra daug. apie 30. Jos 
tarpusavyje susisiekia kompiu 
teriais ir Fax mašinomis. Gru
pių vardai: Lithuanian Hotline. 
Lithuanian Resource Center. 
Baltic Alliance of Northern 
California. Americans for In-
dependent Lithuania ir 1.1. 

ka dalinamės po visą Amerika, 
o per Balt 1 kompiuterio tinklą 
su pasauliu Vieną dieną gavau 
prašymą iš darbuotojos Colo 
rado. kuri t<>;i gyvena nuo lie 
tuviškųcent? jbei lietuvių, bet 
gavo viena mano Lithuanian 
Netvvork biuiejteaj atsitiktinai. 
(Aš jį siun;> i Amerikoje 200 

— Patarimų dabartinėms* or
ganizacijoms, kuriose nėra daug 
jaunimo, galėčiau duoti daug. 
bet nėra vietos viską čia išsa
miai padiskutuoti. Pirma, jau
nimu reikia pasitikėti ir neži
nant detaliu nekrit ikuoti , o 
remti. Tik keli jauni veikėjai 
gauna nedideles algas, visi kiti 
dirba iš pasišventimo. Skaičiau 
..Dirvoje", kad nusivylė vienas 
iš ...senimo". išgirdęs Viktoro 
Nako kalbą Clevelande (jis 
pašventė savo savaitgalį ' . Aš 
maniau.kaip tik buvo puiki ir 
teisinga kalba! Kiti sako. kad 
turime per daug informacijos 
centrų: Damušytė. Nakas, Ba 
nionytė. Bobelis, Philadelphiįa 
ir kitur. Tad. esą. kam ju visu 
reikia? Tie. kurie ta sako, labai 
neapsišvietę. Jie visi daro skir-

„Darha.s Lietuvai" seminare. VV'a.shingtone Dalyves požeminiame traukinvje 
prie Chicagos įjrupes SOS daryto plakato. Iš k. į d.: Salomėja Dauliene — 
Chicago. Antonija Petruliene — Phoenix. Arizona, ir Sigita Ramanauskienė. 
P h D . Daytona Beach. Fla. 

tingą darbą. Gintė Damušytė ir 
Viktoras Nakas per Lietuvos in
formacijos centrus informuoja 
pasaulinę spaudą ir visuomenę 
apie dabartinę situaciją Lietu
voje. Asta Banionytė-ryšininkė 
LB su Kongreso atstovais. Jo
nas Bobelis renka jau parašyta 
medžiagą ir ją skleidžia. Phi-
ladelphijos komunikacijos cent
ras skleidžia žinias ir veiklos 
planus LB apygardom bei akty
vistu grupėms. Sis centras yra 
JAV LB dalis ir puikiai tarnau
ja visiems. Tas visas išvardintas 
būstines reikia būtinai finan
siškai remti, kad būtų negė
da užves t i žurnal is tus 
bei valdžios aukš tus 
pareigūnus. Reikia mokėti pro
fesionalines algas ir turėti dau
giau darbuotojų. O darbo daug' 

Tokios pat paramos būtinai 
reikia ir mūsų atstovybei Wa-
shingtone. Girdėjau, kad šiemet 
nebuvo lėšų surengti priėmimą 
svetimiesiems valstybių atsto
vams Vasario 16-tosios proga 
Mano manymu šiu įstaigų išlai 
kymas šiandien yra mūsų svar 
biau«ias uždavinys Amerikoje 
Galvoju, kad. kol vadovavimo 
organizcijoms neperims dau 
gumas jaunimo, bus ir toliau 
sunku dirbti dviem generaci
joms drauge. Šiandien matome, 
kad kai kuriose kolonijose 
seniai veikia jaunimas (pvz. 
Kanada), ki tur dar ne. Užuot 
jungęsi. jie steigia savo ad hoc 
grupes. Priežastys — galvosenos, 
metodų skirtumai. Floridos LB 
apygardos suvažiavimas vyko 
penktadienį, darbo metu. Eilė 
jaunų darbininkų iš Miami ir 
k ' tu r dėl to dalyvauti negalėjo, 
o jie labai gerai veikia Lietuvos 
labui. Be to. ..senimas" dar yra 
prislėgtas ..vargo" mentalitetu 
(galiu ta sakyti, nes esu psicho 
logė'. nors čia negresia nei 

KGB. nei Sibiras, jis bijo smar
kiau pasireikšti. Jaunimas 
pažjsta šio krašto kultūrą, turi 
gerą savijautą, žino. kad 
negalima skųstis dėl Busho 
silpnų veiksmų, jei esi pats 
bailys ginti savo principus. 
Jaunimas žino, kad valdžios 
atstovai tarnauja mums. Kitas 
galvosenos skirtumas liečia il
gas kalbas. Jauni žmonės užjau
čia klausytojus, ypač svetimtau
čius, nejsrnylėję į save ir savo 
žodžius, praktiškesni. Todėl 
suvažiavimai vyksta sklandžiai, 
daug nuveikiama 'pvz. Darbas 
Lietuvai). Naudodami anglų 
kalbą pasikalbėjimuose, jie 
pritraukia dalyvius ir prelegen
tus, kurie nekalba lietuviškai, 
bet ryžtasi dirbti. Tai dėl šių ir 
kitų skirtumų jaunimas iš da
lies ir turi veikti atskirai. Bet 
jaunimas daug dirba, dirba 
gerai, reikia juo didžiuotis, 
džiaugtis ir vispusiškai jo dar
bus remti. 

— S k l a i d o t e ž u r n a l ą 
„Bridges", gal žodelį i r apie 
ji? 

— Ji leisti prieš daugelį metų 
pradėjo LB. Žurnalas leidžiamas 
anglų kalba. Šiuo metu turima 
apie 4000 prenumeratų. Jį 
redaguoja pasikeisdami redak
toriai. Dabar nuo kovo mėn. 
redaguoja Juozas Arlauskas. 
Žurna las labai naudingas 
jaunimui, skaitančiam angliš
kai Todėl būtų gera. kad ji 
tėvel ia i ar senel ia i , kaip 
dovaną, užsakytu savo vaikams 
ar vaikaičiams Žurnale daug 
vertingos informacinės, isto
rinės medžiagos apie Lietuvą, 
kultūrą, išeivijos gyvenimą 
Tikimės daugiau nauju prenu
meratorių. 

Dėkojame dr. Sigitai Rama 
nauskienei už išsamų pokalbį. 

PASKUTINĖ MERGAIČIŲ 
KOLEGIJA 

Chicagoje dar vis veikė 
paskutinė vien mergaitėms 
Mundelein kolegija, tačiau 
dabar, sumažėjus ir studenčių ir 
seselių skaičiui, nuo rudens ši 
kolegija užsidarys ir jos rūmai 
pereis netoliese esančio jėzuitų 
Lojolos universiteto žinion. 
Juose universitetas turės savo 
padalinį. Universitetas sutiko 
perhHli 6 mil. dolerių susi
dariusi;! skolą 

LIROS KONCERTAS 

Liros choras, kuriam daugelį 
metų vadovavo Alice Stevens. 
gegužės 5 d. 3:30 vai. p.p. Šv. Jo
no bažnyčioje. 825 N. Carpenter 
gatve, rengia kncertą. Progra
moje — rel iginė muzika. 
Visiems įėjimas laisvas. 

FIELD MUZIEJUJ 

Eield muziejus gegužės 5 d. 
bus visiems nemokamai at 
darąs, minėdamas savo sukakti 

AUSTRALIJOS 
DIENORAŠTIS 

ALFONSAS NAKAS 
4 
Iki Kalėdų Canberroj turėjome dešimti dfier i. Šalia 

tikrų ir tik vitrininių apsipirkimų, Liuda^ kasdien 
pavėžėdavo sostinės įdomybių apžiūrėti, o jo žentas 
John Hughes vienai visai dienai išvežė į ka'rr.is. prie 
floros ir faunos. Apie tai vėliau. 

Canberra — Australijos sostinė, tokia tapu- po pir
mojo pas. karo. Tai iš tolo nematomas miest as. apsup
tas australiškų Alpių prieškalnių. Slėnio viduriu tekan
čia Molong upę užtvenkus, miestas turi gražu iirbtinį 
ežerą. Kiek Canberroj gyventojų, niekas tiksliai nežino. 
o tik spėlioja, vieni minėdami 200.000. kiti iki 350.000. 
Tiek svainis, tiek ir kiti vietiniai lietuviai pasakoja, 
kai Čia apie 1950 metus kūręsi. buvęs mėestktea prieš 
karinio Panevėžio dydžio. Jo centras gal ir daKir gyven
tojais ne ką gausesnis. Bet kilometrų kilnnetrais, 
miškingų kalvų šlaituose, į visas puses, kaip >,Tybai, 
kalasi priemiesčiai, kiekvienas su keliais simt is, gal 
iki tūkstančio moderniu mūrinių namu Kuris 
priemiestis dar skaitytinas Canberros pri n lesčiu. 
kuris jau atskiru miesteliu, turbūt geografai tei en 
ciklopedininkai taip ir nesusigaudo, tad ' - 'Stinės 
gyventojų negali suskaičiuoti Pavyzdys: ir mu ų svai
nio, ir visų trijų vaikų gyvenvietės nuo viena kitos 
nutolę per pusvalandį kelio, o nuo centro, nuo 
parlamento rūmų, tik po keliolika minučių a • suose 
turi vis kitokius, ne Canberros, vardus 

Iš visų lankytų sostinės įdomybių mar di žiauią 
įspūdį paliko keturios 

Visų pirma — impozantiški parlamento rūmai, pa 
statyti įkalnėje tarp Karo muziejaus ir ežero. Beje. 
ežero papėdėje dar dunkso senieji parlamento rūmai . 
Chicagos architekto suprojektuoti ir pastatyti 1927 
metais 'jie tebeminimi enciklopedijose', dabar bene 
valdžios įstaigų buveine Naujieji at idaryti tik prieš 
porą ar keletą metų Iš tolo stebina jų plonos, grakš 
čios kolonos ir 81 m. aukščio tr išakis vėliavos stiebas. 
Nuostabus, erdvus jų interjeras, su senato ir atstovų 
rūmų posėdžių salėmis, su aukštų skliautu mene, 
kurioje priimama, kai lankosi. Anglijos karalienė 
bei kiti pasaulio didžiūnai, daug kitokio pobūdžio 
patalpų. Vieną dieną po tuos rūmus vaikščiojom ir kuri 
laiką sėdėjome nuobodžiame senato posėdy, nesupras 
darni, apie ką ten kalbama, tik senatorius, it teatro 
aktorius, stebėdami. Gaila, iš dviejų turistams lanks
tinukų pasiėmiau ne tą. kuriame yra rūmų istorija, o 
tą su anatomija... 

Australian War Memorial. tad Karo muziejus, yra 
aukščiausioj kalvoj, neužgožiamas nei parlamento 
rūmų, nei kurio kito pastato. Čia matėme gausius 
manekenus, aprengtus visų ginklų rūšių uniformomis, 
nepamirštant nė pagalbiniu moterų kariškių, nė 
gailestingų seselių. Matėme ginklus nuo karinių lėktų 
vų bei tankų iki durtuvų ir pistoletų. Ir mūsų žemėla
pius, ir diagramas, ir reljefinius mūšių laukus su 
miniatiūriniais ginklais bei kareivėliais Gyventojų 
skaičium vos Čekoslovakijos dydžio šis kor t inentas , o 
jo vyrų dalyvauta beveik visuose pusantro šimtmečio 
didesniuose karuose. v:siems padėta Jdomus ir 
eksponatais gausus šis muziejus, bet man paliko sle
giantį įspūdį nes kuo senyn, tuo labiau šlykščiuosi 
visais karais... 

Svetimų valstybių ambasados tai v ė! savos rūšies 
atrakcija Jų rajonas prasideda gal už kilometro nuo 

parlamento rūmų. Tai didelių vilų tipo pastatai, visi 
iabai skirtingi, tų šalių architektų projektuoti. Ypač 
ryški Azijos kraštų architektūra, jų ornamentai 
primena aziatiškų restoranų puošmenis Ypatingai 
gerą įspūdį paliko JAV. Tailando. Belgijos ambasados, 
o man prasčiausiai atrodė Kinijos, Lenkijos. Japonijos. 
Kodėl, nebeatmenu Stebėjome labai lėtai slinkdami 
automobiliu, tik vienur kitur sekundėms sustodami, 
tad teužsirašydavau tik kai kurių ambasadų vardus 
ir po žodį kita — patiko ar ne. Bronė žavėjosi kai kurių 
rožėmis ir kitokių gėlių gėlynais. Aš mintimis 
•skverb'ausi už tokių SSSR ir Raudonosios Kinijos 
langų, bandydamas spėlioti, ką tie žmogėdros Australi
jai kenkti planuoja... 

The Telecom Tower — Telekomunikacijos bokštas 
Canberroj viską dominuoja. Jis pastatytas ant aukšto, 
gal puskilometrio kalno, Black Mountain, 1980 m 
Kainavo 16 milijonų dolerių. Jo pati viršūne siekia 
195 2 m, dvi turistams pasižvalgyti apskritos aikštelės 
66.1 m ir 62 m. o trečioji, uždara galerija su kiosku. 
58 5 m aukštyje. Lėtai aplink besisukantis restoranas 
— 54 m aukštyje 

Mes vieną giedrią prieškalėdinę dieną bokšte 
praleidome keletą labai įspūdingų momentų. Liftu 
pasikėlę į uždarą galeriją, išpuoštą reikšmingais bokšto 
istorijos paveikslais, pažiopsojome prie kiekvieno lango, 
kol apsukome visus 360°. Laiptais pasikėlėme ir į abi 
aukštesnes platformas. Kvapą užimantys reginiai. Visi 
priemiesčiai, kaip ant delno. Liudas rodinėjo. kur jo 
priemiestis O'Connor, kur vaikų Richardson. McKellar, 
Gowrie. Sakytum, kad gi gražiausias reginys iš 
lėktuvo. Deja, kai kyli ar leidiesi, ypač kai leidiesi, 
miesto vaizdai tau visiškai neberūpi... I restoraną 
nėjome Nenorėjome gaišinti laiko ir mėtyti pinigų. 

(Bus daugiau* 
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Petras Vileišis 

TAUTOJE VĖL 
ATGIMSTA SENIEJI 

VEIKĖJAI 
Petro Vileišio gimtadienio 

prisiminimas 
J O N A S D A U G Ė L A 

Legendinė m ū ? ų t a u t i n i o 
atgimimo istorija yra pasipuošu
si gražiausiais pasiaukojimo 
ryžto ir tautinio susipratimo pa
vyzdžiais. Šalia viso tautiškai 
atsparaus tautos kamieno kai
muose, didelį vaidmenį toje 
atgimimo istorijoje suvaidino ir 
lietuvių šviesuomenė-inteligen-
tiia. 

Tuo metu rusai buvo uždarę 
visas mokslo į s ta igas Lietu
voje. Tad m ū s ų jaunuo l ia i 
buvo priversti mokslo šviesos 
siekti svečiose šalyse. Tenka 
tikrai mums didžiuotis, kad 
daugelis jų nepaklydo didmies
čių kryžkelėse . J ie sugrįžo 
tarnauti savajai tautai ir savo 
išsimokslinimą bei asmenišką 
genijų sugražino Lietuvai — 
Lietuvos kaimo broliams. 

Viena ryškiaus ių to meto 
asmenybių yra Petras Vileišis. 
Šiomis dienomis Lietuvoje buvo 
i š k i l m i n g a i p a m i n ė t a š io 
tauraus tautos sūnaus 140 metų 
gimimo sukakt i s . 

P V i l e i š į t i k r a i derė tų 
laikyti, je igu jau ne pačių pir 
muoju. tai vienu iš pirmųjų tau
tinio a t g i m i m o pradininku 
A u k š t u o s i u s i n ž i n e r i j o s 
mokslus jis baigė Petrapilyje. 
Buvo apdovanotas prekybinin 
ko-pramoninko gabumais ir pa 
sižymejo gero organizatoriaus ir 
administratoriaus sugebėjimais. 
Tad neilgai tarnavęs valdžios 
įstaigose, sukūrė savo garny 
bir.es įmones Bet. tarnaudamas 

[žios įstaigose, užmezgė ar
timus asmeni škus ryšius su 

valdžios pareigūnais. 
s ryš ius j is labai su

naudojo bendriesiems 
s re ikalams. Yra 

pagrindo manyti , kad jo asme-
žintys galut inai nu-

i"ire koa spaudos at 
•Tią . 

Sugrįžęs į Lietuvą, gyveno 
Vilniuje Organizavo lietuviškų 
laikraščių ir knygų leidimą ir 
dalyvavo to meto l ietuvių poli
tinėje veikloje Visą gyvenimą 

akt v vu" varpininku srovės 
vpik*'jas 

P Vileišio g imtadienio su-

ATVYKSTA LIETUVOS 
PREZIDENTAS 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 

CLASSIFIED GUIDE 

kaktį Vilniuje sausio 25 d. 
surengė Lietuvos Mokslininkų 
rūmai ir Lietuvos Literatūros 
inst i tutas . Tai buvo oficialus ir 
išskirtinai iški lmingas minėji
mas. Akademijos programoje 
buvo išklausyti keli pranešimai. 
P. Vileiš io la iškų ištraukas, 
kurias j is rasė savo to meto 
draugams-veikėjams, paskaitė 
teatro aktoriai. Vilniaus M. 
Mažvydo vardo bibliotekoje 
buvo atidaryta P. Vileišio gy
venimo ir jo veiklos paroda. 

P. V i l e i š i s b u v o g i m ę s 
1851.1.25 Medinių km. prie 
Pasval io (Biržų apskr.;. Tad ir 
pagrindinį minėjimą surengė 
viet inė Pasvalio valdžia Pas
valyje ir jo gimtajame Medinių 
kaime. Iš anksto į minėjimą 
buvo pakviest i visi Vileišių 
šeimos giminaičiai . Pasvalio 
valdžia jiems atgabenti į Vilnių 
pasiuntė atskirą autobusą, ku
ris juos vėliau ir sugrąžino į 
namus. 

Buvo nešamos gėlės į Pasvalio 
kapines, kurioje yra palaidoti 
V i l e i š i ų s e n e l i a i . Pasva l io 
mieste yra p. Vileišio vardo 
vidurinioji mokykla. Prie jos 
stovi P. Vileišio paminklas. 
Nors minėjimo dieną siautė 
š iauri sn i ego pūga, tač iau 
p a m i n k l a s b u v o n u k l o t a s 
žydinčių gėlių puokštėmis. 

Po p i e t ų v i s i m i n ė j i m o 
dalyviai nuvyko į P.Vileišio 
gimtąjį Medinių kaimą. Buvu
sios Vileišių sodybos vietoje 
buvo atidengtas ir pašventintas 
paminklas — koplytstulpio tipo 
ąžuolinis kryžius. Šį paminklą 
sukūrė du šiauliečiai tėvas ir 
sūnus Grušai Tėvas yra stalius, 
o sūnus dailininkas. 

Vienas Vileiš ių Šeimos pali
kuonis savo laiške vaizdžiai 
aprašo šį paminklą: ,,Labai 
aiški alegorinė paminklo sim
bo l ika . P a m i n k l o pagrinde 
penkios kesoninių ti ltų atra 
mos. (P. Vileiš is buvo žymus 
tiltų statybos specialistas J.D.i 
Virš pagrindo paminklo stiebe 
vystoma tema priešistorinių 
mitologinių l ietuvių dievaičių 
motyvais Svarbiausias pamink 

Trečiadienio vakare, balan
džio 17 d., buvo ypatingas po
sėdis senojo teismo pastate 
Chicagos miesto centre. Adv. 
Regina Narušienė, dirbanti su 
LB, pranešė tai, ko seniai visi 
laukėme — Lietuvos preziden
tas V. Landsbergis atvyksta j 
Chicagą! Jau buvom girdėję, 
kad Loyola universitetas (tuo 
rūpinasi dr. Aldona Mogeny-
tė-Walker) suteiks V. Land
sbergiui garbės doktoratą, bet 
kitos jo viešnagės detalės dar 
nebuvo aiškios. Dabar tikrai 
žinome, kad prez. V. Landsber
gis atvyksta į Midway aerouostą 
gegužės 11 d., šeštadienį, 12:56 
vai. p.p. Nors mums V. Lands
bergis yra žinomas kaip Aukš
čiausiosios tarybos pirmininkas, 
kitataučiai jį vadina Lietuvos 
prezidentu, todėl reikia jį t in - . 
karnai, kaip valstybės galvą, 
priimti. Mūsų sutikimas V. 
Landsbergio duos toną kitatau
čių elgesiui ir jo pozicijai bei 
Lietuvos įvertinimui. 

Kaip pas mus dažnai atsitin
ka, šį svarbų įvykį, tenka grei
tosiomis suorganizuoti. Norisi, 
kad tokios asmenybės atvyki
mas sutrauktų didžiules žmpnių 
minias, nes mes ne tik gerbia
me patį V. Landsbergį už jo 
kilnumą ir santūrumą, laužant 
ledus į nepriklausomybę, bet 
g e r b i a m e ir t a i , kam j i s 
ats tovauja — tautos val ią , 
nepriklausomą Lietuvą! 

Regina Narušienė išdėstė 
gerai apgalvotą planą, laiką nuo 
gugužės 11 iki 15 dienos. Visi 
sukviestieji pasisakė savo min
t i s ir apsiėmė įvairias pareigas, 
kad planas būtų sėkmingai 

lo akcentas penkiose nišose sus
ta ty tos ž y m i a u s i ų Vi l e i š ių 
figūros. Pagal rankose laikomus 
atributus lengvai galima atpa
žinti kiekvieną Vileišių šeimos 
narį. Paminklas užbaigiamas 
valstybiniais heraldiniais ženk
lais ir varpu po stogine. Tad 
reiškia, š ie Medinių kaimo 
vyrai, tarytum varpo skambe
sys, kėlė tautos atgimimą, kūrė 
Nepriklausomą Lietuvą. Reginį 
paįvairino kelis sykius apsukęs 
ratą sport in i s lėktuvas su 
didžiule trispalve vėliava". 

Sukaktuvinių metų proga yra 
paruošta P. Vileišio mono
grafija. Tai yra kiek didesnės 
apimties 400 psl. veikalas. 
Netenka abejoti, kad šiame 
veikale šal ia biografinių žinių 
yra plačiai paliesta ir to meto 
mūsų tautiniai išgyvenimai ir 
kiti to laikotarpio veikėjai. Būtų 
labai g r a ž u , kad i še iv i jos 
bendraminčiai paremtų šio isto
rinio veikalo išleidimą. Tuo 
pačiu i š e iv i ja organiška i 
įsijungtų į šios prasmingos 
sukakties minėjimą. 

Minėdami P. Vileišio sukaktį, 
prisimename ir visą garbingą 
Vileišių šeimą. Ši šeima mūsų 
tautai yra išugdžiusi daug 
žymių veikėjų ir kovotojų. Dar 
ir šiandien keli šios šeimos 
palikuonys yra našūs visuome
nės veikėjai tiek Lietuvoje, tiek 
ir čia išeivijoje. Tačiau daugelis 
jų jau i lgus metus ilsisi drauge 
su Petru (jis mirė 1926.8.12). 
Vilniaus Rasų kapinėse Vileišių 
šeimos mauzoliejuje. 

Vi le i š ių šeimos palikuonė 
Alena Vi le i šytė-Grigai t ienė 
rašo: „Žmonės tą mauzoliejų 
lanko, per Vėlines uždega prie 
jo žvakučių, sukalba maldelę ar 
susimąsto. Susimąsto, kad de
šimtmečiai prabėgo, bet praeitis 
vėl susiliejo su dabartimi ir 
kelias mūsų tautai į laisvę vėl 
toks pat sunkus, kaip anuomet 
tiems Medinių kaimo valstiečių 
sūnums, kurių vardai iš mūsų 
atbudino ir nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimo istorijos yra 
neištrinami" („Varpas" Nr. 14). 

įvykdytas. Pasitarime dalyvavo 
žmonės, kurie buvo labai nau
dingi savo žiniomis, ir patirtimi, 
pvz. — Chicegos miestas gali 
užsakyti ir iškabinti mieste 
vėliavėles, ženklinant ypatin
gus įvykius, je: kam nors to rei
kėtų. 

Norima, kad V. Landsbergis 
aerouos te ir g a t v ė s e būtų 
pas i t iktas su vėliavomis ir 
s v e i k i n i m o p lakata i s . I š 
aerouosto V. Landsbergis s u 
palyda vyks ; Loyola un-tetą. 
Numatomi susitikimai su Illi
nois gubernatorium J. Edgar ir 
miesto meru R. Daley. Bus sten
giamasi įterpt: interviu su radi
jo bei televizijos reporteriais. 
Antradienį, gegužės 14 d., 7:30 
v.v. yra rengiamas banketas 
Fie ld Museum of Natūrai His-
tory patalpose Salė talpina 500 
žmonių. Yra labai svarbu ją 
pripildyti, nes ten taip pat bus 
televizijos ir spaudos atstovai. 
(Čekius už bilietus galima ra
šyti — Lithuanian American 
Community, Inc., 2713 W. 71 
St., Chicago, IL 60629). Apsiren
g imas bus „black t ie optio-
nal". Planuojama turėti „receiv-
ing line", kad kiekvienas turėtų 
progą asmeniškai pasisveikinti 
su garbės svečiu. Būtų gerai, 
kad į banketą pasikviestumėm 
kitataučius , ypatingai tuos, 
kurie Lietuvai iki šiol padėjo ar
ba ateityje gali būti reikalingi 
ar naudingi. Bilietų kainai 
esant 100 dol žmogui (o tai biz
nieriams labai nebrangu už 

progą papietauti s u krašto 
prezidentu) yra t ikimasi , kad 
kai kur io s į m o n ė s t i e s i o g 
užs isakys s ta lus . B a n k e t a s 
sudaro progą atsidėkoti m u m s 
palankiems polit ikams, juos 
p a k v i e č i a n t a s m e n i š k a i 
susitikti Lietuvos prezidentą. 
Taip pat ta i yra proga pasi
kviest i Lietuvai re ika l ingus 
moksl ininkus, mokytojus bei 
profesorius, kad ir pa t i ems 
u ž m o k a n t už jų b i l i e t u s . 
Negalintys patys dalyvauti gali 
prisiųsti auką padengti bil ietą 
kokiam nors tokiam asmeniui , 
tai pažymint laiškelyje. 

Yra svarbu, kad V. Lands
berg io v i e š n a g ė A m e r i k o j e 
būtų proga padaryti Lietuvai 
gero, ne tik paaukojant banketo 
pelną „Dovana Lietuvai" fon
dui, bet ir pritraukiant į rėmėjų 
ei les tuos, kurie gal i Lietuvai 
padėti, žengiant jai į gyvenimą, 
atsikračius vergystės grandinių. 

B e abejo būsime ir to l iau 
informuojami apie smulkesnius 
apsi lankymo planus. Dabar t ik 
žinokim, kad prezidentas Vy
tautas Landsbergis atvyksta. 
Būkime visi pasiruošę, neapsiri
bodami savose organizacijose, 
pulti į pagalbą prie darbų. Ta: 
darykime s u entuziazmu, gera 
valia ir atlaidumu už netyčia iš 
skubėjimo padaromas klaidas, 
kad prezidento Landsbegio at
silankymas Chicagoje būtų sėk
m i n g a s , p r a s m i n g a s ir 
atmintinas. 

I n d r ė 

NEW YORKO 
METROPOLITAN OPEROS 

1991-1992 metų sezonas 
P. P A L Y S 

Nežiūrint, kad Metropolitan 
operos 1990 91 metų sezonas, 
kai rašau, dar nėra pasibaigęs 
(paskutinis pastatymas balan
džio 20 d.), jau yra paskelbtas ir 
1991-92 metų sezonas. Sezonas 
bus pradėtas iškilminga „Open-
ing Night Galą" pirmadienį, 
rugsėjo 23 dienos vakare. Tą 
patį vakarą bus paminėta ir 
Met — taip sutrumpintu vardu 
ši garsioji Metropolitan opera 
yra žinoma visame pasaulyje — 
25-ji sukaktis nuo tada, kai ji 
persikėlė j naujuosius operos 
rūmus Lincolno centre. 

Ateinančiame Met operos se
zone bus trys nauji pastatymai 
ir vienas — pasaulinė prem

jera. Naujieji pastatymai yra Ri-
chard Strauss — „Elektra", 
diriguojama James Levine, reži
sierius Otto Schenk, scenovaiz
dis Jurgen Rose; Gaetano Doni-
zetti - L'Elisir d'Amore", dir. 
Marcelio Panni, rež. John Cop-
ley, scena Beni Montresor; ir 
Giacomo Puccini — „La Fan-
ciulla Del VVest", dir. Leonard 
Slatkin, rež. Giancarlo del 
Monaco, scena Michael Scott. 

Pasaulinės premjeros susi
lauks opera ..The Ghosts of Ver-
sailles". Tą operą pagal William 
M. Hoffman libretą sukūrė ame
rikietis kompozitorius John Cor-
igliano. Šioje operoje šalia 
komiško atspalvio išreiškiama 
romantiški ir tragiški žmonių 
išgyvenimai iš Prancūzijos 
revoliucijos laikų. Tai bus pir
moji pasaulinė premjera nuo 
1966-67 metu sezono. Tuomet 
Met operai persikėlus į Lin
colno centrą, tame sezone buvo 
pastatytos net dvi pasaulinės 
premjeros: Samuel Barber — 
„Antony and Cleopatra" ir Mar-
vin D. Levy — „Morning Be-
comes Electra". 

Iš viso per ateinančių 1991-92 
metų Met sezoną bus pastaty
tos 23 operos Daugiausiai bus 
matomos Wolfgang Amadeus Mo-

zarto — net šešios operos. Po jo 
seka Giuseppe Verdi su penkio
mis operomis, Richard Wagner 
ir Giacomo Puccini su trimis ir 
po vieną — Ludwig von Beetho-
ven, Gioacchino Rossini, Ben-
jamin Britten, Richard Strau' 
Gaetano Donizetti ir John Cori-
gliano. 

Aštuonias operas diriguos 
pats MET operos muzikos direk
torius James Levine, o kitas — 
garsūs Amerikos ir k i tų kraštų 
svečiai dirigentai. 

Met operų pastatymai vyks
ta kiekvieną dieną, išskyrus 
sekmadienius. Šeštadienį būna 
du pastatymai: v ienas popie
t inis (1:30 v. po piet), o ki tas 
vakare 8 vai . 

Nežiūrint bilietų brangumo, 
beveik visi pastatymai būna 
išparduoti. Todėl, neturint se
rijinio (abonentinio) bilieto, į 
operą patekti ne taipjau lengva. 

Pertraukų metu, bevaikštinė-
jant puošnioje Met operos fojė, 
neretai pasitaiko susit ikti ir 
l ietuvių operos mėgėjų, besi
džiaugiančių jos pastatymais . 

L O Y O L A P R A P L Ė T Ė 
L I G O N I N Ę 

Loyolos universiteto medi
cinos centras pastatė naują erd
v e s n į p irmos ios p a g a l b o s , 
traumos centrą Mayvvoode. Tas 
centras dabar apima 18,000 
kvadrat in ių pėdų. Pradeda 
veikti nuo balandžio 1 d. Bus at
v i ras v i sa s 24 v a i . paroje 
nelaimės ištiktiems ar staiga 
susirgusiems. Tame centre yra 
mediciniškų įrengimų už 3.5 
mil. dolerių, net ir speciali 
prausykla pacientams, šalinant 
nuo jų radioaktyvias medžiagas. 
Loyo los m e d i c i n o s c e n t r o 
veikimas per metus pareikalaus 
3% iš visų ligoninės išlaidų, 
siekiančių 300 mil. dol. 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE'MAX 
REALTORS 

(312) 586-5959 
(708) 425-7161 

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

FLORIDA 
ST. PETERSBURG BEACH 

Apsigyvenkite tarp draugų Belle 
Vista apyl. Žavus namas tik 1 
mylia nuo {lankos; 3 mieg 2'/2 
vonios kamb.; 37 pėdų baseinas. 
Nauji namų apyvokos reikmenys 
ir centr šaldymas; prijungtas ga
ražas; citrinų medeliai. Galima 
pirkti ir su baldais. Tikras svajonių 
namas pietų saulėje! Kaina ne per 
aukšta. Galime pristatyti namo 
nuotraukas. 

Kreiptis: 
Chicago)* tel. 708-251-9587 

Floridoj*. Paul Traxlar, 
tai. 813-367-3636 
Kalbėti angliška' 

MAR-GA 
MASONRY 

Atlieka visų rūšių mūro darbus: naujas 
Ir tanas mūras (Mssonry), Siūlių 
užtaisymas (tuckpointing). Kaminai 
(Chimneys). ŽMMal (Fireplaces). Stiklo 
Mokų langai (Glassblocks Windows) 

Skambinti: (312) 847-4197 
Laavs massaga 

^SlTEro 

Vilniaus Universiteto Dainų 
ir Šokių ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode. Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis, Parovėja, Rolenderis. 
Pjesė skrabalams. Untytė, j 
šventę. Kadrilis ir polka. 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva Čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo, 1989 
Kaina su persiuntimu 12 dol 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

REAL ESTATE 

DT 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. KadzJ* Ava., 
Chicago. IL 60626 

(312) 778-2233 
iNCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Vlal agantal kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena BHrtstrublsna. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 1 

5953 S. Ksdzla Ava. 
Tai. 436-7878 

FOR RENT 

For Rent 
2 bdrm. 3rd f l . apt. 87 & Kostner 
vic. $510 mo. Heat inc. CaM after 
4 p.m. 

Tel. 312-284-5949 

5 kamb. butas 3-me aukšte, 35 
ir Bell apyl. Pageidaujami suaugę 
(40 m. ir virš). Skambinti tarp 2 ir 
4 v. p.p. 

312-847-2670 

MISCELLANEOUS 

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 - 5 9 9 6 

10%—20%—30% pigiau mokėsit 
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 VVest 95 th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

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

Turiu Chicngos miesto leidimą Duou ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS • 

r- • • — •> 

EGZODO UTERATŪROS 
ATŠVAISTAI 

Išeivių literatūros kritikos antolo
gija, (1946-1987) išleista Vilniuje 
1989 metais. Antologijoje Girnius, 
Maceina, Nyka-Niliūnas. Šilbajoris 
ir daug kitų. Vilniaus universiteto 
lietuvių literatūros katedros vedėja 
Viktorija Daujotytė apie ŠĮ leidinį 
rašo: „Be abejonės, tai labai svar
bi knyga, ne vienu atveju parankinė 
ir literatūros mėgėjui, ir studentu*, 
ir specialistui". Knygos sudaryto
jas, įvado ir paaiškinimų autorius 
Liūtas Mockūnas Amerikoje su 
persiuntimu kainuoja 17 dol. Il
linois gyventojai dar prideda vals
tijos mokesčio 1.20 dol. Kitur — 

I 18 dol. Užsakymus siųsti ..Drau
go" adresu 

N ĖRINGA 
1991 metų 
STOVYKLŲ 
KALENDORIUS ^ ^ m ^ o . n . ^ «., 

Lietuvių kilmės valkam* anglų kalba — birž. 30 - liepos I3~d d. 
Lietuviškai kalbantiems valkams — liepos 14 - rugp. 3 d.d. 

(Galima stovyklauti 2 ar 3 savaites) 
Jaunimui 17-18 m. — liepos 28 - rugp. 3 d.d 
Seimų savaitė — rugp. 4-11 d.d. 

Veda Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys 

INFORMACIJAI: Neringa, ICC - Liberty Highway 
Putnam CT 06260 - Tel 203/928-7955 

http://bir.es


LIETUVIAI FLORIDOJE 
Juno Beach, FL 

KONCERTAS 

Atvykusios viešnios iš Lie
tuvos sol. Sigutė Trimakaitė ir 
muz. Audronė Kis ie l iū tė 
lankysis Juno Beach. Ta proga 
yra ruošiamas jų koncertas, 
kuris įvyks balandžio 26 d. 2 
vai. p.p. First United Methodist 
Church of Jupiter, 815 East In-
diantovvn Rd., Jupiter (šalia 
Burt Reynolds teatro), maždaug 
4 mylios į šiaurę vykstant Hwy 
U.S. #1. 

rinkę šauliai turėjo ir kuopos 
susirinkimą, kuriame nutarė 
paaukoti Lietuvos Šaulių s-gai 
500 dol. ir „Kariui" 50 dol. 
Auka — 500 dol. pasiųsta LŠST 
pirmininkui Mykolui Abariui, 
kad jis Šaulių S-gos suvažia
vime, Hamiltone, balandžio 
20-21 į te ik tų a tvykus iam 
Lietuvos Šaulių s-gos vadui 
Gediminui Jankui . 

I gegužinę atsilankė arti 7C 
asmenų ir gražioje gamtoje 
praleido popietę. Kuopos pirm. 
Gunda Kodatienė pasveikino 
a t s i l ank iu s iu s ir paska i t ė 
ištrauką iš Šaulių s-gos įkūrėjo 
Vlado Putvio raštų. Eugenija 
Kereševičienė padeklamavo 
eilėraštį „Vilnius" ir drauge su 
viešnia iš Seattle Zuzana Jac
kevičiūte padainavo komišką 
dainą apie pasaulį ir Ramunę. 

Visi vaišinosi šeimininkių 

Sol. Sigita Trimakaitė 

Solistė Sigutė Trimakaitė sop
ranas 1985 m. baigė Lietuvos 
konservatoriją doc. A. Kisie
lienės klasę. Dar būdama stu
dentė, ji tapo sąjunginio M. 
Glinkos dainininkų konkurso 
laureatė 1984, o 1987 m. ji 
laimėjo prestižinį, tarptautinį 
Maria Callas dainininkų kon
kurse 1-mą vietą kamerinio dai
navimo grupėje Graikijoj. Nuo 
1984 m ji bendradarbiauja su 
muz. Audrone Kisieliūte. Dai
navo su Lietuvos, Atėnų, Kije
vo, Maskvos simfoniniais orkes
trais. Gastroliavo Vengrijoje, 
Vokietijoje, Italijoje, JAV-ėse, 
Kanadoj, Anglijoj, Šveicarijo
je. Daug koncertuoja Lietuvoje, 
įrašinėja plokšteles, pasirodo 
per televiziją ir radiją. 

Kviečiami visi tautiečiai iš ar
ti ir toli į šį koncertą at
silankyti, susipažinti su bran
giom viešniom, pasiklausyti jų 
muzikos, atvežtų iš Lietuvos 
dainų skambesio, pasidalinti 
džiaugsmu ir skausmu mūsų 
visų sunkiam kely į Lietuvos 
laisvę. Dėl visų informacijų 
prašau skambinti muz. Liudui 
Stukui tel. 407-575-6873. 

A. Biliūnienė 

Miami, FL 
VELYKOS 

Miami Lietuvių klubas laikosi 
t radic i jų ir švenčia v isas 
Lietuvos valstybines šventes, 
tautinės ar tikybinės — jos 
vienodai svarbios. Kovo 31 d. 
klube buvo švenčiamos Velykos 
— Kristaus prisikėlimo šventė. 
Be savųjų, ypač gausiai atsilan
kė suvažiavusių svečių, kurie 
visada čia laukiami. Visų akį 
t raukė labai gražiomis rožėmis 
papuošti stalai ir įvairiaspalviai 
margučiai. 

Klubo pirm. Elena Jonušienė 
visus atsilankiusius pasveikino 
su šventėmis. Gunda Kodatienė 
paskaitė savo sukurtą Vely
koms maldą. Visi sugiedojo: 
„Linksma diena mums nušvi
to..." Pietūs pradėti margučių 
mušimu. Visų stipriausias buvo 
dr. Vytauto Tauro margutis. Jis 
apdovanotas velykine pintine su 
gėrybėmis. 

Visi šventiškoje nuotaikoje 
vaišinomės Alekso Zigmanto 
pagamintais skaniais velyki
niais pietumis, gėrėme kavą su 
įvairiais ponių keptais pyragais. 
Pirmininkė padėkojo už stebėti
nai gražias rožes, kepusioms 
pyragus, atnešusioms margu
čius ir visiems atsilankiusiems. 

GEGUŽINĖ 

Balandžio 11 d. „Aušros" 
šaulių kuopa suruošė Ipolito ir 
Valerijos Jokšų sodyboje pava
sarinę gegužinę. Anksčiau susi-

Onos Juodikienės, Valerijos 
Jokšienės, Stefutės Radvilienės, 
dr. Genės Stapulionienės ir Eli-
zabetos Sakevičienės pagamin
tais skaniais pietumis. Sūdo 
vanota loterija buvo taip gausi, 
kad veik visi buvo laimėtojai. G. 
Kodatienė padėkojo šeiminin
kams Jokšams, visiems atsilan
kiusiems, programą a t l iku 
šioms, pietus pagaminusioms, 
aukojusiems gėrimus, loterijai 
l a i m i k i u s ir k i tu s d a r b u s 
atlikusiems šauliams. 

PAGALBA LIETUVAI 

Miami Lietuvių klubas dar vis 
laukia rūbų, knygų ir kt. nau
d ingų daik tų , kad ga l ė tų 
pasiųst i pilną konteinerį į 
Lietuvą. Turintieji, ar galintieji 
gauti naudingų daiktų iš kai
mynų, pažįstamų, prašomi pa
skubėti. 

G u n d a 

Lietu viii esame vis! — 
lietuviu Fonde ar esi? 

MM \VEST 39TH STREET 
CHfCAGO, ILLINOIS 60629 

PHONE: (312) 471-3900 
L — . ' J . 

įn.: 
įn.: 

Cibavičius 
Cibavičius 

(Tęsinys) 
1 x $35 Karnitis Laima Eve, $35. 
3 x $40 Gerhardienė Elena atm. Įn., $40; Ivanauskas Mikalo

jus atm. įn., $40; Šliažas Algis atm. įn.: Biskienė Jadvyga, $900 
17 x $50 Ashmanskas Thomas, $250; Banys-Banevičius 

Kazimieras atm. įn.: Banevičius Victor ir Adelija, $200; Baukys 
Kazimieras atm. įn.: Baukys Matas ir Elzbieta, $150; Baukys Matas 
ir Elzbieta, $450; Idzelis Henrikas ir Salomėja, $250; Kolupaila prof 
Steponas ir Janina atm. įn.: Kolupailaitė Eugenija, $1,675; Lat
vys Jonas ir Stasė, $350; Lelienė Laimutė atm. įn.: Liaubienė 
Danutė, $280; Liauba Albinas M. D. atm. įn.: Liauba Rimas, M.D.. 
$505; Naruševičienė Michalina, $350; Palys Petras ir Marta, $500: 
Skrupskelis dr. Ignas atm. įn.: Skrupskelienė Alina, $300; 
Šmulkštys Renata atm. įn.: Šmulkštys Liudas ir Rūta, $50; Urbutis 
Algimantas ir Dalia, $200; Užubalis Vladas ir Nijolė, $325; Valaitis 
Kęstutis ir Rasa, $50; Varnelis Edmundas ir Gražina, $415. 

1 x $52 Bernotavičienė Irena atm. įn.: Bernotavičius Petras, 
$940. 

1 x $55 Baziliauskienė Marija atm. įn.: Castle Anthony $30: 
Jurgutis Jurgis ir Danguolė $25, $1,555. 

2 x $62 Cibas Cibavičienė Marija atm. 
Algimantas, $1,062; Cibavičius Vladas atm. 
Algimantas, $1,082. 

1 x $65 Venclova Tomas, $425. 
1 x $75 Buksnis Peter atm. įn., $75. 
1 x $80 Mironas Andrius ir Ona, $200. 
36 x $100 Aglinskas drs. Kęstutis ir Juzė, $1,700; Andriukai

tis Bronius ir Suzanne, $550; Anonis Vytautas ir Danutė, $2,500; 
Vyskupas Paulius Baltakis. $400; Briedis Juozas ir Ona, $1,400; 
Budelskis Zigmas atm. 4-tų mirties metinių proga: Budelskis 
Eugenija, $600; Drasutis Pranas atm. įn.: Drasutis Aldona, $600; 
Diminskis Jonas, $200; Jankus Vytautas ir Vanda, $300; Jatulis 
Izidorius atm. įn.: Jatulis Mindaugas, $200; Juška Viktoras P., 
$100; Kairelis Alfonsas, $100; Kontvis Alfons ir Stella, $450; Lingis 
Vincas atm. įn.: Lingienė Albina, $1,100; Long Beach Lietuvių 
klubas, $400; Lopatauskas Aldona, $100; Markalonis VVilliam J., 
$1,300; Mažeika ir Vanda, $800; Minelga Antanas ir Aldona, $350; 
Morris Vida, $350; Norvilas Vaclovas ir Ona, $100; Petrauskas 
Bronius, $100; Ouinn dr. Tomas ir Dainė, $400; Reimanas Jonas 
atm. įn.: Reimanas Stanislava, $100; Reimanas Zigfridas ir 
Stanislava, $200; Sandargas Jonas M.D. atm. įn.: Sandargienė 
Aldona, $1,125; LŠST Stasio Butkaus Šaulių kuopa Detroite, $325; 
Šimkus maj. Jonas atm. įn.: Šimkus Marijona, $1,200; Stakė 
Petras atm. įn.: Užgirienė Audronė, $400; Trinka Stasys atm. įn.: 
Andrijauskas Vladas ir Regina, $300; Uksas Jurgis ir Marcelė. 
$2,300: Vaineikis Juozas, $3.200; Vaišnys drs. Juozas ir Elona. 
$950; Vanagūnienė Stasė atm. įn.: Vanagūnas Stasys Jr., $700; 
Velža Vladas ir Eleonora, $2,101; Zizniauskienė Marytė atm. įn.: 
Lopatauskas Vladas ir Vincė, $100. 

1 x $105 Juodviršis Juozas atm. įn.: Juras Frank M.D., $105. 
1 x $120 Balnienė Ona atm. įn.: Alkuvienė Elena, $120. 
3 x $150 Barmus Leonas, $250; Jasas Adomas P., $1,004; 

Leveckis Stepas ir Pelagija, $250. 
17 x $200 Brazis Algerd ir Aldona, $1,600; Chiapetta Dominic 

ir Sophia, $300; Daulys Kazys, $1,300; Eitmanas Algirdas ir 
Laimutė, $200; Gauronskas Petras ir Marija, $1,600; Gedgaudas 
Antanas ir Jadvyga atm. įn.: Gedgaudas VValter, $1,000; X, $3,265; 
liekis Alfonsas ir Teodora, $500; Januškevičius Vincas atm. įn.: 
Janys Antonia, $1,250; Kalvaitis Antanas ir Zofia, $1,000; 
Prižgintas Vacius ir šeima, $3,600; skėrys Petras atm.: Škėrienė 
Kazimiera, $1,320; Stapulionis Antanas atm. įn.: Stapulionis Genė; 
$2,210; Tamkutonis Gerald C , $1.700; Varneckas Vladas ir Adelė. 
$200; Žemeckas Kazys ir Helena, $500; Žostautas Vaclovas, 
$1,500. 

3 x $250 Bankauskas Česlovas, $1,000; Juozo Daumanto 
šaulių kuopa, $1,000; Paskųs Raymond E., $250. 

7 x $300 Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų draugija. 
$600; Bumelienė Janina atm. įn.: Bumelis Ignas, $1 000; Galbuo-
gis Stasys ir Monika atm. įn.: Raišys Vidmantas ir Maria, $1,000; 
Kisielius dr. Alfonsas ir Enna, $2,300; Skikunas Stays atm. įn.: 
Skikunas Peter, $300; Sodeika Leonas ir Irena. $300; Vitkus 
Juozas atm. įn.: 4-tų mirties metinių proga Vitkuvienė Apolonija. 
$1,050. 

(Bus daugiau) 
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Išlydint aktorių.- Vytautą Juodką ir Laimą Šulaityte-Day gastrolėms į 
Lietuvą balandži< - d. Jie ten duos apie dešimt} K. Ostrausko „Šaltkalvio" 
dramos spektakli . Dešinėje — Laimos vyras — rašytojas, kompozitorius ir 
aktorius Kinglsey Day, kurio muzikinis veikalas „Summer Stock Murder ' 
neseniai buvo pastatytas Oak Brook Terrace rūmuose prie Chicagos. 

Ed. Sulaii'-io 

NEMOKAMAI TIKRINA 
K R A U J O SPU/DIMĄ 

Šv. Kryžiaus ligoninė nuo 
pirmadienio iki penktadienio 
imtinai nuo 2 iki 4 v. ne
mokamai t ik r ina kraujo 
spaudimą, bet tai daro ligonines 
Industrijos centre. 5334 W. 65 
St. Chicagoje. 

UGDO CHICAGOS 
PRAMONE 

JAV senatas, dėka senatorių 
Paul Simon ir Alan Dixon pa
stangų, priėmė nuostatus, kurie 
galės pakelti čia pramonę ir 
atnešti gal net apie 100,000 
naujų tarnybų su bilijoninėmis 
pajamomis. 

Jaunimo centro darbų nuoširdžiam talkininkui ir 
Valdybos nariui 

A.tA. 
j.v.s. VLADUI RUPINSKUI 

mirus, gilia; užjaučia jo žmoną STASĘ, sūnus VYTĄ 
ir ROMĄ su šeima 

Jaunimo Centro Valdyba 

Brangiam Vyrui, Tėvui ir Seneliui 

A.tA. 
••. -

VLADUI RUPINSKUI 
mirus, žmoną STASE, sūnus VYTĄ ir ROMĄ su 
šeima bei art imuosius jų gilaus liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame. 

Krikšto duktė Žibutė ir Pranas 
Pranckevičiai 

A.tA. 
KAZIMIERAI PUPŠIENEI 

Lietuvoje mirus , mielai dukrai KONSTANCIJAI 
MIKUŽIENEI su vyru ZIGMU ir visai šeimai 
reiškiame gilią užuojautą ir kar tu liūdime. 

Jadvyga Poškienė 
Edmundas Radavičius 
Adelė Grinienė su šeima 
E. Skinderienė 

B r a n g i a m Vyrui . Tėvui ir Seneliui 

A.tA. 
VLADUI RUPINSKUI 

m i r u s , ž m o n ą S T A S E , s ū n u s V Y T A U T Ą ir 
ROMUALDĄ su šeima bei a r t imuosius skaudaus 
liūdesio valandose nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime. 

Marija ir Jokūbas Valiukevičiui 
Albina Lietuvninkienė ir dukros 
Uršulė ir Jonas Balskai 
Adelė ir Kazys Lietuvninkai 
Agnė Žitkienė 
Adolfas Lietuvninkas 
Elzytė ir Vytenis Lietuvninkai 
Dalia ir Gintaras Lietuvninkai 

A.tA. 
VLADUI RUPINSKUI 

i ške l iavus į Amžinybę, liūdinčiai žmonai STASEI, 
mūsų draugijos nare i , vaikams, vaikaičiams ir 
visiems liūdintiems reiškia nuoširdžiausią užuojautą 

Lietuvos Dukterų draugija 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-»852 

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 merų praneša 

kad atidaro naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Viarquette Parke 

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

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

A.tA. 
VYTAUTUI EIKINUI 

mirų- : uoširdžiai užjaučiame jo motiną ONĄ, žmoną 
DANĄ, dukras VILIJĄ, AUDRĄ, brolius VLADĄ ir 
ROM '•> ^u šeimomis. 

Teta Julija Paškevičienė 
Pusseserė Janina Holle-Barton 
Pusbrolis Vilius Paškevičius 
su šeimomis 

A.tA. 
MICHALINAI N. NIVTNSKIENEI 

į Amžinybe iškeliavus, liūdinčią velionės dukrą, mūsų 
d r a i k o s na rę , IRENĄ JONYNIENC su vyru 
VYTF.NIU ir visus velionės artimuosius nuoširdžiai 
guodžia 

Lietuvos Dukterų draugija 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVes* 7'st Street 

Chicago. Ulinei? 60629 
l-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills. Illinois 6046-

708^*30-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50* Avenue 

Cicero I l l inois 606^0 
"08-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ^Oth Avenue 

Cicero Il l inois 606^0 
708-652-1003 

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

ANTHONY B. PETKLS 
DONALD A. PETKLS 

OONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

file:///VEST
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x Juozas Giedraitis, Tautos 
Fondo valdybos pirmininkas, su 
reikalais yra iš New Yorko 
atvykęs j Chicagą ir apsistojęs 
pas Joną Saką. Ta proga jis 
lanko įvairius Tautos Fondo 
rėmėjus atlieka įvairius rei
kalus. Žada Chicagoje pabūti 
iki balandžio 24 d. J. Giedraitis 
aplankė ..Draugo" redakciją ir 
pasikalbėjo apie fondo veiklą. 

z Balfo apskrities veikėjų, 
valdybų ir įgaliotinių susi
rinkimas bus balandžio 26 d., 
penktadienį, 1 vai. p.p. Svc. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Visi nariai kviečiami 
susirinkime dalyvauti. 

x Ch icagos skautininkių 
d r a u g o v ė p r a n e š a , kad 
atšaukiama balandžio 26 d. 
Jaunimo centre numatytoji 
vakaronė, kurios tikslas buvo 
dalyvių paaukotais drabužėliais 
ir kt. sušelpti našlaičius Lietu
voje. Konteineris, kuriuo buvo 
tikimasi daiktus siųsti, jau pa
krautas, todėl šis gerasis dar
belis atidedamas ateičiai. 

x P o sėkmingų koncertų 
St. Petersburge ir Los Ange
les, Lietuvos operos solistai — 
pianistė Gražina Ručyte-Lands
bergienė, sopranas Irena 
Milkevičiūtė ir tenoras Vir
gilijus Noreika atskrenda į 
Chicagos Midway aerouostą 
balandžio 25 d. 6 vai. vak. Jų 
koncertas įvyks šeštadienį 
(TV.27 d.) Jaunimo centre. Bilie
tai gaunami Vaznelių parduo
tuvėje. 

x Elta, Lithuanian Informa
tion Bulletin, balandžio Nr. 4, 
išėjo iš spaudos anglų kalba, bet 
su informacija apie Lietuvą ir 
lietuvius. Duodama žinių iš 
Lietuvos, ypač Lietuvos prezi
dento kreipimąsi į Vakarų 
vyriausybes apie masin ius 
žudymus Vilniuje ir kt. Ameri
kiečiams žurnalistams jau pa
ruošta medžiaga, kuria galės 
pasinaudoti. 

x Birutė Jasaitienė aktyviai 
dalyvauja komitete, kuris ruo
šiasi prezidento Landsbergio 
viešnagei Chicagoje. Birutė or
ganizuoja prezidento Lands
bergio sutikimą Midvvay aero
drome šeštadienį, gegužės 11d.. 
o taip pat jo susitikimą su 
lietuvių organizacijų atstovais 
Balzeko muziejuje gegužės 12 d. 
ir su Chicagos l i e tuv ių 
visuomene Jaunimo centre ar 
Maria High School gegužės 12. 

x Lietuvos Opera pirmoji 
grupė — vyriausias dirigentas 
Vytautas Viržonis, režisierius 
Eligijus Domarkas, dailininkė 
Janina Malinauskaitė, chor
meisteris Česlovas Radžiūnas ir 
solistai Arvydas Markauskas ir 
Vincentas Kuprys — šeštadienio 
vakare atvyko į Chicagą, kurie 
padės paruoš t i Ponchiel l io 
operos „Lietuviai" spektaklį. 
Jie praėjusį sekmadienį jau ste
bėjo mūsų Lietuvių Operos 
choro repeticiją ir susipažino su 
choristais ir solistais. 

x Juozas Girnius, „Pranas 
Kuraitis", bibliografinės žinios 
ir trumpas jo veiklos aptarimas. 
Dr. J. Girnius vartoja laikraš
tinius šaltinius prof. P. Kuraičio 
biografijai a p r a š y t i , be t 
parašyta lengvai ir įžanga į jo 
raštus, kurie yra atskirai išleis
ti. Išleido „Ateitis" 1990 m. ir 
turi 76 psl. Prieš skai tant jo 
raštus, būtina perskaityti J. 
Girniaus įžanginę knygą. 

x Muzikos šventes suveny
riniai marškinėliai ir marš
kiniai jau yra platinami. Juos 
galima įsigyti Gifts Interna
tional — Vaznelių prekyboje. 
Seklyčioje, Patria ir Jaunimo 
centro dovanų krautuvėlėje. 

x Lietuvių Fondo pelno 
skirstymo komisija balandžio 
19 d. posėdyje pasiskirstė parei
gomis ir susipažino su gautais 
prašymais. Komisijos pirmi
ninke išrinkta Marija Remienė 
(LF), sekretorium dr. Petras 
Kisielius (LB), nariai — Daina 
Kojelytė. Vytautas Kamantas, 
antr . Ofelija Baršketytė (visi 
LF) , A r v y d a s B a r z d u k a s , 
Ramunė Lukienė, antr. Aušrelė 
Liulevičienė (visi LB). Bendrai 
paramai gauta 88 prašymai, 
daugiau kaip 700,000 dol., o 
st ipendijoms vis dar paš tu 
ateina prašymai, nors terminai 
jau prieš savaitę pasibaigė. 

x I L ie tuvos Raudonąj į 
Kryžių 1990 nr. 893 kreipėsi 
Darata Jakutytė-Skukauskienė, 
gyv. Ignalinos rajone, Rimšies 
apyl., Stašionių km. Ji ieško 
savo tėvo Mykolo Jakučio, 
gimusio Kalt inėnų km., brolių 
Kosto, Antano, Boleslovo. Jų tė
vas Petras Jakut is . Visi trys 
Mykolo broliai išvyko į Chica
gą prieš pirmą karą iš Pittsbur-
gho 1939 m. ir 1950 m. rašė 
Bo les lovas . Apie D a r a t o s 
Skukauskienės dėdes žinantys 
prašomi rašy t i : J . Šapoka, 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas, Gedimino pr. 3a, 
Vilnius, 232600, Lithuania. 

Norintiems išmokti lietuviškai vadovėlio ,.Easy way to Lithuanian" juostų įrašo skaitytojai St. 
Utz, R. Kučiene. St. Utz, V. Kučas, M. Utz, St. Puodžiūnas, D. Mikužienė ir T. Mikužis. 

Nuotr. V. Kučo 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x J . M i k e l i o n i s , M.D., 
„Phy8ician at the Cross-
roads", anglų kalba išleista 
biograf inė knyga , pas i ekė 
redakciją. Knygoje aprašomas 
lietuvio gydytojo gyvenimas 
Lietuvoje, Vokietijoje, Australi
joje, Argentinoje ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Įdomu 
pasiskaityti apie vienos kartos 
gyvenimą, kuris atžymėtas įvai
riuose k raš tuose , įva i r ia i s 
papročiais ir gydytojo profesijos 
naudoj imu. K n y g a graž ia i 
išleista Colton Press , Inc., 

x Iš St. Petersburg, FL, 
mums telefonu pranešė Lietu
vių fondo įgaliotinė Jan ina 
Gerdvilienė, kad trijų Lietuvos 
menininkų — Irenos Milkevičiū
tės, Virgilijaus Noreikos ir 
Gražinos Ručytės-Landsber-
gienės — koncertas praėjo su 
dideliu pasisekimu. Dalyvavo 
per 350 asmenų, ne tik iš St. 
Petersburgo apylinkės, bet ir iš 
kitų Floridos vietovių. Julija 
Adienė, atsilankiusi į koncertą, 
paaukojo 100 dol., įamžindama 
sausio 13 d. Vilniuje prie tele
vizijos bokšto žuvusią Loretą 
Asanavičiūtę. 

x Mykolas ir Amalija Jagu-
čiai, Daytona Beach Shores, 
F l a . , , , D r a u g o " nuoš i rdūs 
rėmėjai, nuo gegužės pradžios 
iki liepos mėn. išvyksta į ilgesnę 
kelionę — atostogų. Per tą laiką 
prašo sus tabdyt i „Draugo" 
siuntinėjimą ir kartu pridėjo 25 
dol. Ačiū. Geros sėkmės. 

x Lietuvių Muzikos šventei 
aukojo: $1,000 dr. Adolfas ir 

KOKS LIETUVOS TEATRO N a u J ^ Zelandiją. Didelis Ber-
LIKIMAS nard Sahlins indėlis ir rengiant 

pirmąjį t a rp tau t in į t e a t r o 
Ne kartą yra pastebėta, kad festivalį Vilniuje 1993 metais. 

lietuviškoje veikloje nūnai ypač Režisierius pastebėjo, jog nūnai 
yra svarbūs ryšia: su pačiais P^aulyje rengiama vos kelio-
amerikiečiais. Todėl malonu, lika tokio pobūždio festivalių, o 
kad Balzeko lietuvių kultūros 

Kytų Europoje tė ra Bitef, 

Sahlins 
Kilu o m z e n u IICLU - u u n u i v u 
muziejus tampa pastovia vieta Jugoslavijoje, 
tokiems ryšiams plėsti. J a u Susitikimo metu B 
įprasta, kad intelektualesni papasakojo, jog; dėl ^ įtemptos 
rengin ia i , susitikimai su 

Stanley Balzekas, muziejaus 
direktorius. 

Po susitikimo surengta užkan
džių vakarienė, kuria puikiai 
pasirūpino Hal ina Moliejienė. 

T o m a s C h a d a r a v i č i u s 

TĖVIŠKĖS PARAPIJOS 
CHORAS LEMONTE 

žymiaisiais amerikiečiais 
sutraukia klausytojus. 

Bernard Sahlins. amerikietis 
teatro veikėjas, į meną atėjo 
palyginti vėlai, iki 1960 metų 
užsiiminėjo gamyba. Vėliau, 
tapęs teatro režisierium, pastatė 
spektaklių tokiuose miestuose, 
kaip Londonas, Toronto, New 
Yorkas, dirbo Hawaii Yra para
šęs pjesių bei scenarijų televizi
jai ir kinui. 

Balandžio 5 df;-ną Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 

* * — 
politinės padėties Lietuvoje 
žmonių susidomėjimas teatru 
nuslūgo, prieš mėnesį reži
sierius buvo liudininkas spėk 
taklio Viniaus Akademiniame 
dramos teatre, kurį stebėjo vos 
25 žiūrovai. Sunkios eko
nominės aplinkybės lėmė, jog 
va ls tybė žada a t s i s a k y t i 
išlaikyti beveik du trečdalius iš 
13 Lietuvoje veikiančių teatrų. 

Tuo tarpu keisti ką nors labai 
sunku, nes žmonių mentalitetas 
per penkiasdešimt metų labai 
pasikeitė ir netgi šviesiausi pro-muziejaus *• 

Gintaro salėje įwko susitikimas tai nebesugeba mąstyti. Todėl 
su Bernard Sahims. Lietuviam* Bernard Sahlins savo darbą su 

Knyga taupiai vartoja žodžius ir A l g ė Šležai, $500 Algis ir dr. Te-

x J e i kas turi nereikalingų 
knygų ir norėtų jas atiduoti 
studentams iš Lietuvos, prašo
me skambinti tel. 312-778-0574. 

(sk) 

x Tradicinė Žuvų vakarie
nė P.L.C. Lemonte įvyks 
penktadienį, balandžio 26 d. 
7:00 v.v. Vietas užsakyti pas 
Šlenį, tel. 708-257-2034 arba 
K a r a l i ū n ą te l . 257-7134. 
Užsakyma i p r i imami iki 
balandžio 24 d. 

(sk) 
x Du lietuvių kalbos ir lite

ratūros specialistai, turintys 
nemažą redagavimo ir vertimo 
iš anglų kalbos į lietuvių kalbą 
patirtį, ieško darbo šioje srity
je. Galime perspausdinti teks
tus. Kreiptis: 312-778-0574. 

(sk) 

x KARGO J LIETUVĄ! Rū 
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siusti j Lietuvą BE MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA Į 
RYGA- Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
ternational, tel. 708-130-7334, 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Kilis. IL 60457. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Kl«la 

D«ngiama Ir taisoma 
visų rūšių stogus 

T«t. 312 434 9656 arba 
312-73*1717 

vaizdus, turi 207 psl. 

x Solistų L Milkevičiūtės, 
V. Noreikos ir pianistės G. 
Landsbergienės koncertas 
Chicagoje, po labai pasisekusių 
koncertų Bostone, Baltimore, 
St. Petersburg ir Los Angeles, 
įvyks balandžio 27 d., 7 v.v. Jau
nimo centre. Bilietus į koncertą 
gal ima įsigyti J . Vaznelio 
prekyboje ir vakare prie įėjimo. 

(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
tiškos" dešros, 1 kg „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. Pilna 
kaina $100.00 — kreiptis „Žai
bas" 9525 South 79th Ave., 
Hickory Hills, Dl. 60457. Tele
fonas (708) 430-8090. 

(sk) 

x Norėdami atšvęsti įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis į Baltijos res
toraną, 8100 Roberto Rd., 
Justice. n. tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 

x VISI SIUNTINIAI % LIE
TUVĄ siunčiami su PRISTA
TYMU l 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) 

resė Kazlauskai, po $250 Justas 
ir J a n i n a Lieponiai, Jonas 
Virpša, $200 Petras ir Vanda 
Žolynai, $130 V. Kupcikevičius, 
po $100 Jonas ir Elzė Indriūnai, 
Liudas ir Albina Ramanauskai, 
J. Rugeiis. Dėkojame ir prašome 
remti šventę, siųsti aukas: 
Lithuanian Music Festival, P. 
O. Box 294485, Chicago, IL 
60629-0485. 

(sk) 

x Sport in inkų ir sporto 
mėgėjų ekskursija į Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes Lietu
voje. Liepos 22 d. skrendame su 
Jugoslavų oro linija per Belgra
dą ir Maskvą arba per Varšu
vą į Vilnių. Registruokitės 
dabar. Travel Advisers, Inc. 
708-524-2244 - Birutė Zalato
rienė. 

(sk) 

x G. T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
pa l a iko ir pe rduoda v i sas 
informacijas mūsų rastinės at
stovė Vilniuje. Prašome kreip
tis: G. T. INTERNATIONAL, 
INC., 9525 S. 79th Ave . , 
Hickory Hills, I L Tel. (708) 
430-7272. 

(sk) 

jis yra žmogus, pasaulinei sce
nai „atradęs" Lietuvos Vals
tybinį jaunimo teatrą. Jam va
dovaujantį režisierių Eimuntą 
Nekrošių Sahims palygino su 
pasauliniu teatro korifėjumi 
Piter Bruk. 

Tuo tarpu jau yra žinoma, jog 
nuo praėjusio rugsėjo teatras 
paskelbė moratoriumą: buvo at
sisakyta senų spektaklių, per tą 
laiką pastatyta keletas naujų. 
Moratoriumas buvo būtinas 
teatrui atgimti, mat jau šiais 
metais laukiamos gastrolės į 
JAV, Norvegiją, Izraelį , 
netrukus po to j Australiją ir 

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

(sk) 

x Šv. Mišios ir Švč. Sakra
mento pagarbinimas balan
džio 26 d. penktadienį, 6:30 v.v. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Ži
dinys visus maioniai kviečia. 

(sk) 

x Į Marąuette Parko namų 
savininkų renginj balandžio 27 
d. vietas dar galima užsakyti 
šiuo tel. 1-31^434-3713. 

(sk) 

x Pasaulio l ietuvių cen
trui aukojo: i. ;00 dol. — M. ir 
P. Vilučiai; po 500 dol.: dr. E. 
Ringus, R. ir B Kronai; 400 dol. 
A. ir J. Biručia:. po 100 dol.: R. 
ir R. Brand, L ir D. Gyliai, E. 
ir G. Leipai, S Masiulienė, J. 
Ambrizas, C. ir O. Sadeikai, A. 
ir V. Modestai. A. Katilišky-
tė-Berner, dr. j ir L. Ringai, dr. 
A. ir D. Pakalniškiai, 50 dol. A. 
ir V. Jonušai 20 dol. M. ir E. 
Naujokaičiai. Pasaulio Lietuvių 
centro taryba ;r valdyba nuošir
džiai dėkoja už aukas, kurios 
bus skirtos centro pirkimo 
paskolos išmokėjimui ir 
išlaikymui. Kviečiame visus 
aukomis arba darbu prisidėti 
prie šio svarbaus lietuvybės ži
dinio išsaugojimo. 

(sk) 

Jaunimo teatru pavadino skir
tu „vėl patraukti publiką". 
Liūdna, jog jauni aktoriai, reži
sieriai, dramaturgai Lietuvoje 
sunkiai suranda kelią „prasi
mušti", mat jaunoji kūrybinė 
karta dažnai ignoruojama. Yra, 
t i esa , gerų pavyzdžių: 
režisieriaus Jono Va i tkaus 
studentai yra pastatę spektaklį 
„Ten būti čia..." rusų rašytojo 
Charms apsakymų motyvais, 
kuris tarptautiniame teatro fes
tivalyje Edinburge, Škotijoje, 
1990 metais laimėjo vieną iš 
dešimties svarbiausių prizų. 
Bėda tik, kad jaunieji sustojo 
ties tuo, ką pasiekė, nestato 
naujų spektaklių ir, regis, tik 
laukia, kaip ištrūkti kur nors 
užsienin. 

Susitikimą administravo mu
ziejaus koncertų koordinatorė 
JAV LB Kul tūros tarybos 
vicepirmininkė Nijolė Martinai
tytė. Jo metu taipgi dalyvavo 

Ramus, šiltas kovo 26 dienos 
vakaras. Tai papras tas antra
dienio vakaras. Daug kas po 
darbo skuba į Lietuvių centrą. 
Šį vakarą Tėviškės parapijos 
choras ir solistai giedos Misijos 
bažnytėlėje. Šiandien giesmių 
vakaras. 

Nedidelė mūsų bažnytėlė grei
tai prisipildo žmonėmis — tai 
giesmių ir religinės muzikos 
mėgėjai. Graž ia i bažnyčios 
priekyje, prieš altorių išsiri
kiuoja g i e s m i n i n k a i . Pro
gramoje mišrus choras, solistai, 
choras su solistais, solisčių 
duetai, pianistas ir smuikas. 

Giesmių šventę — vakarą pra
deda mišrus choras giesme: 
„Telaimina tave Viešpats". 
Giesmės g a r s a i skl inda 
bažnyčios skl iautais , o jautrūs 
žodžiai pa l ieč ia klausytojų 
širdis. Gražiai ir subtiliai skam
ba choro g i e s m ė s , atrodo 
galėtum klausytis ir klausytis. 
Solistė Eglė Rūkštelytė-Sunds-
trom pagieda keletą religinio 
turinio kūrinių solo, o taip pat 
ir kartu su choru. Solistas Egi
dijus Mažintas solo atliko tris 
giesmes. Buvo pora duetų, ku
riuos atliko solistės Eglė Rūkš-
telytė-Sundstrom ir Aldona 
Buntinaitė. Taip pat abi solistės 
giedojo ir k a r t u su choru. Pro
gramą pa įva i r i no muzikas 
Faustas Strolia, du kūrinius pa
grodamas s m u i k u . J a u n a s 
p ian i s tas A r a s Bunt inas 
pianinu paskambino Chopino 
„Fantasie Impromtu". Jis savo 
skambinimu sužavėjo klau
sytojus. 

IŠ ARTI IR TOLI 
KANADOJE 

— Kun. Kazimieras Kakne
vičius buvo pagerbtas jo gimta
dieny Londone, sulaukęs 65 
metų amžiaus, vardinių ir kuni
gystės šventimų proga. Sveiki
no parapijos komiteto pirm. A. 
Petrašiūnas, LB pirm. P. Kuras 
ir kt. Buvo įteikta ir dovanėlė. 

— VVinnipege, Man., už žu
vusius Lietuvoje lietuvių Šv. 
Kazimiero bažnyčioje buvo 
laikoma novena, krrioje buvo 
laikomos ir šv. Mišios. Pirmą 
dieną jas koncelebravo VVin-
nipego arkivyskupas Adam Ex-
ner ir prel. Justinas Bertašius. 
Arkivyskupas pasakė ir nuošir
dų pamokslą. Buvo meldžiamasi 
visose arkivyskupijos baž
nyčiose. LB apylinkės pirm. 
R. Galinaitis padarė pranešimą 
apie dabartinę padėtį Lietuvo
je. 

Giesmių vakarą baigė giesme 
„Šventas Atpirkėjau" — mišrus 
choras ir solistė Eglė Rūkš-
telytė-Sundstrom. 

Chorui dirigavo muzikas 
Faustas Strolia, akompanavo 
pianistas Robertas Mockus. 
Kartu su choru į Misiją atvyko 
ir Tėviškės parapijos klebonas 
kunigas Hansas G. Dumpys. 
Susikaupę ir didele rimtimi 
klausėmės gražiai skambančių 
giesmių. Sieloje buvo gera ir 
ramu. Galvojom, kad už kelių 
dienų jau Kristaus prisikėlimo 
šventė — Velykos. 

Esame labai dėkingi Tėviškės 
parapijos chorui, solistams, diri
gentui, akompania tor iu i , 
pianistui, kunigui Hansui G. 
Dumpiui ir choro vadovams už 
atvažiavimą pas mus. Jūs savo 
puikiu giedojimu praturtinote 
mūsų dvasią. Giesmių šventės 
programa buvo labai įdomi ir 
įvairi. 

Dėkojame Idai Kasparai-
tienei, kuri labai daug padėjo 
įvairiais Giesmių šventės reika
lais. Nors trumpą valandėlę 
pamiršę kasdieninius rūpesčius 
ir vargus savo siela ir mintimis 
pakilome arčiau savo Kūrėjo. 
Jutome Jo artumą ir Jo nepa
prastą meilę žmogui. Giesmės 
žodžiai dar ilgai skambėjo: „Dė
kingas, Dieve, Tau esu". 

Po programos ėjome į salę 
pasivaišinti ir arčiau susipažinti 
su svečiais. Prie kavos puoduko 
dar ilgai dalinomės ką tik gir
dėtų giesmių grožiu ir jų reika
lingumu mūsų gyvenime. Mes, 
lietuviai, turime daug gražių 
giesmių ir šv. Mišių metu mėgs
tame jas giedoti. 

Bronė Nainienė 

PAGALBA LIETUVOS 
VAIKAMS 

JAV LB krašto valdybos Švie
timo taryba Lietuvos vai
kučiams dovaną-konteinerį — 
jau išsiuntė. 

Kai Laisvės varpas pažadino 
l ie tuvių t a u t ą naujam 
gyvenimui, mieli JAV LB Oma-
hos apylinkės lietuviai, kaip pa
vasario paukščiai, sugrįžo į savo 
gimtąsias vietas, apdovanodami 
pagalbos šaukiančius tėvų 
žemės vaikučius gausiomis gė
rybėmis ir dosniomis aukomis. 
Širdimi su Lietuvos vaikučiais 
yra ir šie asmenys: Matt ir 
Philomena Vilutis, Frankfort, 
IL, Lucija Sattkoff, Oak Lawn, 
IL, Estella Jakutys, Chicagą, 
Bemice Neberieza, Chicagą. 

Dėkojame visiems už pastan
gas, geranoriškumą, už sutelk
tą savo meilę ir dovanotą 
vaikučiams džiaugsmą. Jie yra 
Dievo dovana Lietuvos nelai
mingiesiems vaikučiams. Kad 
visad tokie būtume. T. 

Švietimo tarybos suorganizutai siuntai Lietuvos moksleiviams ir našlaičiams, 
Omano* visuomenmmkės L. Antanėhene ir G Reskev.čiene. atvežusios 
33 deies, vidury — R. Kučiene. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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




