
L I T U L J / M V I I A I V I W O R L D - W I D D / \ I I _ V 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312) 585-9500 
TELEFAKSAS (312) 585-8284 

VoL I.yrYTTT Kaina 35 c. ANTRADIENIS - TUESDAY, VASARIS - FEBRUARY 11, 1992 - Nr. 28 

JAV viceprezidento 
vizitas Lietuvoje 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Vasario 10 d. (Elta) 

— Vasario 7 d. su oficialiu dar
bo vizitu Lietuvoje viešėjo JAV 
viceprezidentas Dan Quayle su 
žmona. Tai pirmasis tokio 
aukšto rango JAV pareigūno 
oficialus vizitas Lietuvos Res
publikoje. Prieš tai viceprez. 
Quayle lankėsi Estijoje ir Latvi
joje. 

Aerouoste aukštuosius sve
čius pasitiko Lietuvos Respub
likos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininko pavaduotojas Bro
nislovas Kuzmickas, kiti ofi
cialūs asmenys, JAV reikalų 
patikėtinis Lietuvos Respubli
koje Daryli Johnson. Buvo išri
kiuota garbės kuopa, atlikti 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir 
Lietuvos Respublikos valstybi
niai himnai. 

JAV viceprezidentą pasveiki
no Bronius Kuzmickas. Atsa
komąjį žodį tarė Dan Quayle. 

Jungtinių Amerikos Valstijų 
viceprezidentas pabrėžė, kad 
Amerika remia Lietuvą, ir 
visuomet liks Lietuvos bičiulė. 
Amerika neapleido jūsų juodą 
valandą ir visuomet teiks Lie
tuvai paramą, pasakė jis. 

Iš aerouosto svečiai nuvyko 
prie Vilniaus televizijos bokšto. 
Jie padėjo vainiką ir tylos 
minute pagerbė žuvusiuosius už 
Lietuvos nepriklausomybe. 

Po to svečiai ir juos lydintys 
asmenys nuvažiavo į Vyriausy
bės rūmus. Įvyko JAV viceprezi
dento susitikimas su Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės pir
mininku Gediminu Vagnoriu
mi. 

Pareiškęs padėką už Jungti
nių Amerikos Valstijų teikiamą 
Lietuvai pagalbą, Gediminas 
Vagnorius informavo aukštąjį 
svečią, kaip Lietuvos Respub
likoje vyksta ekonomikos refor
ma, ką daro Vyriausybė 
siekdama stabilizuoti vidaus 
rinką, sudaryti palankias 
sąlygas užsienio kapitalui 
pritraukti. 

JAV viceprezidentas labai 
šiltai buvo sutiktas Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiojoje Ta
ryboje. Čia įvyko Dan Quayle 
darbo susitikimas su Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininku Vytautu 
Landsbergiu. 

Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo posėdžių salėje buvo 
pasirašyti tarpvalstybiniai 
susitarimai. Vytautas Lands-
ergis ir Dan Quayle pasirašė 
sutartį dėl Jungtinių Amerikos 
Valstijų taikos korpuso prog
ramos Lietuvos Respublikoje. 
Numatoma, kad taikos korpuso 
pasiuntiniai padės apmokyti 
anglų kalbos, plėtoti smulkiąją 
prekybą, saugoti gamtą. 

Dan Quayle ir Lietuvos 
Respublikos ministras pir
mininkas Gediminas Vagnorius 
pasirašė Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės ir JAV 
vyriausybės bendrą susitarimą 
dėl subsidijų. Jie taip pat 
pasirašė susitarimą dėl 
subsidijų šiluminos elektrinės 
Elektrėnuose rekonstrukcijai 
pagrįsti. 

G. Vagnorius, padėkojęs JAV 
administracijai už paramą, pa
reiškė įsitikinimą, kad pasira
šyti dokumentai a tkreips 
pasaulio verslininku dėmesį į 
tai, jog Lietuvoje palankios 
sąlygos užsienio investicijoms. 
JAV pasiūlė Lietuvai pradėti 
derybas dėl prekybos sutarties 

Mes šį pasiūlymą su malonumu 
priėmėme. Noriu pabrėžti, 
pasakė premjeras, kad Vyriau
sybė užtikrins, jog Lietuvoje 
užsienio kapitalas nebus diskri
minuojamas, o įstatymai užtik
rins jo apsaugą. 

Po to įvyko trumpa spaudos 
konferencija. Dan Quayle 
pažymėjo, kad susitikimai 
Lietuvos žemėje nors ir trumpi, 
bet buvo labai dalykiški. Per 
nelabai ilgą laiką buvo sutarta 
dėl daugelio dalykų. 

Nepriklausomybės aikštėje 
įvykusiame mitinge viceprezi-
detnas lietuviškai pasveikino 
susirinkusius. Jis palinkėjo 
Lietuvos žmonėms visokeriopos 
sėkmės kuriant laisvą nepri
klausomą Lietuvą. 

Vakare atvykęs į aerouostą, 
Dan Quayie padėkojo JAV lakū
nams, atgabenusiems į Lietuvą 
humanitarinės pagalbos kro
vinius. Keturiais lėktuvais 
atvežta 5 tonos medikamentų, 
20 tonų maisto produktų. Šią 
dovaną JAV viceprezidentas 
perdavė Lietuvos Respublikos 
atstovams. Iki vasario vidurio 
laivais į Lietuvą bus atgabenta 
100 tūkstančių tonų grūdų. 

Iš Vilniaus JAV vicepreziden
tas išvyko į Prancūziją. 

Kultūros kronika 
Į gastorles Italijoje išvyko 

Gedimino Dalinkevičiaus va
dovaujamas Kauno kamerinis 
orkestras. Apeninų pusiasalyje 
orkestras svečiuosis apie tris 
savaites, surengs 15 koncertų 
Italijos miestuose. 

Gastroles organizavo firma 
,,Musica Dorica", pernai 
surengusi šioje šalyje Kauno 
jaunimo Kamerinio orkestro 
koncertų ciklą. Kelionę finan
siškai parėmė Kauno firmos. 

Bendradarbiavimo sutartį 
pasirašė Klaipėdos dramos ir 
Vokietijos Eimsnorno miesto 
teatrų vienetai. Pagal ją šiemet 
bus pasikeista gastroliniais 
spektakliais. I dviejų mėnesių 
stažuotę pavasari išvyks Klai
pėdos dramos teatro direktorius 
Romas Pletkauskas, vokiečių 
delegacija dalyvaus Klaipėdos 
miesto įkūrimo šventėje. 

Klaipėdos viešojoje biblio
tekoje įvyko pirmieji Ievos 
Simonaitytės skaitymai. Filo
logai, istorikai, žurnalistai 
skaitė pranešimus apie lietuvių 
literatūros klasikės kūrinių 
kalbos ypatumus, lietuvininku 
papročių ir tradicijų atspin
džius rašytojos romanuose, ap
tarė I. Simonaitytės literatū
rinio palikimo leidimą, išeivių 
spaudos atsiliepimus apie ra
šytoją. 

Šis vaizdas iš komunistų demonstracijų Maskvoje šalia Kremliaus praėjusį sekmadieni, kur buvo 
nesamas Lenino atvaizdas ir reikalaujama Jelcino pasitraukimo. 

Vytautas Landsbergis Vokietijoje 
Penktadienio žinios Vilniuje 

— Lietuvos Sąjūdis oficialiai 
įteikė Prezidiumui peticiją su 
370,000 parašų, reikalaujančių, 
kad būtų pravestas referendu
mas dėl Lietuvos Respublikos 
prezidento teisių. Sąjūdžio 
sekretorius Audrius Kubilius 
pastebėjo, jog parašų rinkimas 
užtruko 2 mėnesius, ir tai buvo 
sunku, nes žmonės yra praradę 
buvusį entuziazmą. Neaišku 
esą, ar balsuotojai norės suteikti 
daugiau teisių prezidentūrai, 
pranešė RFE žinios iš Miunche
no. 

— Estijos Parlamentas pradė
jo vakar diskusijas įstatymo 
paruošimui pilietybės suteikimo 
klausimu. 

VUnius. Vasario 7 d. (Elta) -
Aukščiausiosios tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
vasario 10-13 dienomis su dar
bo vizitu lankosi Vokietijoje. 
Lietuvos Parlamento vadovas 
vyko Vokietijos Bundestago pir
mininkės Ritos Ziusmut kvieti
mu. Vytautas Landsbergis 
dalyvaus Budnestago plenari
niame posėdyje, susitiks su 
Vokietijos kancleriu Helmutu 
Kohl, Užsienio reikalų ministru 
Hans-Dietrich Genscher, kitais 
politikais, vyriausybės nariais. 

Kelionė t ruko 53 metus 
Ketvirtadienį į Vilnių po 53 

metų atskrido Lietuvos nepap
rastasis ir įgaliotasis ambasa
dorius JAV Stasys Lozoraitis 
Jis kartu su kitais oficialiais 
asmenimis sutiko šiandien 
atvykusį JAV viceprezidentą. 
Vasario 9 d. Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete Lozo-
raiščiui bus suteiktas garbės 
daktaro žymuo. 

Šventojo Sosto a ts tovas 
Vasario 9 dieną į Vilnių at

vyksta Apaštalinis Nuncijus — 
Šventojo Sosto a ts tovas 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai J. 
Mullor Garscia. 

Vasario 10 dieną J. Mullor 
Garcia įteiks kredencinius 
raštus Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkui Vytautui Lands
bergiui, susitiks su premjeru 
Gediminu Vagnoriumi ir Užsie
nio reikalų ministru Algirdu 
Saudargu. 

Nunciatūra laikinai įsikūrė 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
klebonijoje — Vilnius, An
takalnio 3. Iš Vatikano čia dirbs 
du žmonės — Apaštalinis nun
cijus J. Mullor Garcia ir jo 
patarėjas Marijus Robertas 
Kasaris, kitas personalas bus 
samdomas iš vietos gyventojų. 

Iš reformų kelio 
nesi trauksime 

Ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius vakar 
surengtoje spaudos konferenci
joje daugiausia dėmesio skyrė 
ekonomikos reformai. 

Šis procesas, akcentavo prem
jeras, vyksta keleriopai greičiau 
negu kai kuriose Rytų Europose 
šalyse. Premjero nuomone, ir 
kainos netrukus stabilizuosis. 
Ministras pirmininkas pažymė
jo, kad su Rusija pasirašytąja 
sutar t imi t u r ė tume būti 
patenkinti. Deja. kol kas kai 
kurių Rusijos ekonominių 
žinybų pareigūnai veikia, 
siekdami išsaugoti senas tra
dicijas. Jeigu Rusijos vadovybė 

negalės kontroliuoti padėties, 
situacija gali komplikuotis. 

A u k š č i a u s i o s i o s T a r y b o s 
sesijoje 

Aukščiausioji Taryba patvir
tino delegacijos į Europos Par
lamento sesiją sudėtį. Tai: 
Bronislovas Genzelis, Miglutė 
Gerdaitytė, Egidijus Jarašiū
nas, Jonas Liaučius, Česlovas 
Okinčicas , Nijolė Oželytė, 
Vidmantas Povilionis, Alfonsas 
Svarinskas bei Rimvydas Va
latka. 

Ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius pateikė 
s v a r s t y t i nutarimo „Dėl 
Lietuvos banko valdybos reor
ganizavimo" projektą. Prem
jeras pažymėjo, kad Lietuvos 
bankas neužtikrina ekonominės 
reformos bankų įstaigų, kreditų 
ir pinigų apyvartos srityse. Ge
diminas Vagnorius pasiūlė 
atleisti banko valdybos pir
mininką iš einamų pareigų bei 
reorganizuot i šio banko 
valdybą. 

Kalbėjo Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Šiuo klausimu 
buvo išklausytos Lietuvos 
banko valdybos pirmininko 
Viliaus Baldišio bei valstybės 
kontrolieriaus Kazimeiro Uokos 
informacijos. 

Deputatai nutarė sudaryti 
Aukščiausiosios Tarybos 
komisiją. Jai pavesta ištirti 
Vyriausybės ir Lietuvos banko 
iškeltus klausimus ir iki kovo 
15 dienos pateikti išvadas. 

Susitikimas su biržų 
vadovais 

Ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius priėmė 
Europos biržų federacijos 
general inį sekretorių Jean 
Piere Palinką ir Lietuvos biržų 
vadovus. 

Europos biržų federacijos 
vadovas teigiamai atsiliepė apie 
savo kolegų lietuvių veiklą. Jo 
nuomone. Lietuvos biržos gali 
nemažai prisidėti prie rinkos 
kūrimo ir integracijos į pasau
lio ekonomika. Įgyti tarp
tautinio biznio patirties, kurios 
jų specialistams dar trūksta, 
bus galima per stažuotes užsie
nio šalyse. Europos biržų 
federacija pasiruošusi suteikti 
tokią paramą. 

Parafuotas susi tarimas 
Praėjusių metų lapkričio 

mėnesį pradėtos Austrijos Res
publikos ir Lietuvos Respubli
kos derybos dėl reguliaraus oro 
susisiekimo organizavimo pasi
baigė susitarimo parafavimu. 

Rusai mokosi 
demokratijos 

Demonstracijos už Jelciną ir prieš jį 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vilniuje, kai penktadienį 
atvyko JAV viceprezidentas 
Dan Quayle, t a i tuoj iš 
aerouosto vyko prie televizijos 
bokšto ir ten padėdamas vai
niką pagerbė už Lietuvos laisvę 
žuvusius lietuvius. Tai buvo jo 
pirmas oficialus veiksmas 
Lietuvos žemėje. Pakelyje buvo 
sustoję tūkstančiai žmonių, 
kurie jam važiuojant jį sveikino. 
Vėliau, be pasi tar imų su 
Lietuvos vyriausybe, jis dar 
atidarė Amerikos ambasadą ir 
kalbėjo Nepriklausomybės aikš
tėje miniai žmonių, pranešė 
Miuncheno „Laisvės radijo" 
stotis. 

— Vilniuje įvyko lietuvių jau
nuolių susirėmimas su keliais 
tuzinais lenkų, kurie demon
stravo netoli Parlamento rūmų 
dėl nuosavybės teisių. PAP 
lenkų žinių agentūra pranešė, 
jog lietuviai išsklaidė lenkus, 
bet policija neįsikišo. Buivy
diškių demonstrantai protes
tavo, kad valdžia dar negrąžina 
sovietų nacionalizuotą žemę. 
Lenkų agentūra skelbia, jog iš 
4,500 akrų tebūsią grąžinta 750 
akrų. 

— Lietuvos Tautinė Olimpi
nė komanda ir kiti Žiemos olim
piadoje dalyvaujantys lietuviai 
linksmai švęs Vasario 16-tąją 
Savoj Alpių viršūnėse, Prancū
zijoje. Iškilminga vakarienė pla
nuojama Les Saisies olimpiniam 
miestelyje. Vakarienėje 
dalyvaus ir Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininko 
pavaduotojas Kazimieras Motie
ka ir jo žmona. 

— Šventojo Sosto nuncijus 
Pabaltijo valstybėms arkivysk. 
Mullor Garcia praėjusį sekma
dienį su Lietuvos vyskupais au
kojo šv. Mišias Vilniaus 
arkikatedroje. Į Sovietų 
Sąjungą įjungtoji prievarta 
Lietuva su Vatikanu ryšius 
buvo nutraukusi 1941 metais, 
bet Vatikanas niekada nepri
pažino tos okupacijos ir visada 
pripažino laisvos Lietuvos diplo
matus ir akredituotą Lietuvos 
ambasdorių Stasį Lozoraitį. 

— Rygoje Latvijos vyriausybė 
kreipėsi į viceprez. Dan Quayle, 
jog Amerika padėtų, spausdama 
Rusiją, kad greičiau būtų 
išvesti buvę Sovietų daliniai iš 
Baltijos valstybių, kurių dar 
esama 130,000 kareivių. 

Keleivinės aviacijos kompani
jos „Austrian airlines" lėktuvai 
startuos iš Vienos „Schwechat" 
aerouosto į Vilnių 2 kartus per 
savaitę. 

Maskva . Vasario 10. — 
Reuterio žinių agentūra, taip 
pat ir kitos agentūros, praneša, 
jog praėjusį sekmadienį Mask
voje įvyko nepatenkintų rusų 
demonstracijos, kuriose galėjo 
dalyvauti maždaug 50,000 žmo
nių. 

Demonstrantai reiškė savo 
pagiežą laisva kainų situacija, 
kad jos panaikintos, ypač kad 
nekontroliuojamos maisto kai
nos ir prokomunistinio nusista
tymo būriai reikalavo, kad 
pasitrauktų Rusijos Respubli
kos prez. Boris Jelcinas. Jie 
šaukė: „Jelc inas privalo 
rezignuoti" , žygiuodami į 
Maniežo aikštę, kurioje būdavo 
tūkstančių demonstracijos už 
demokratiją, o rugpjūčio mėnesį 
įvyko galutinis komunistų im
perijos žlugimas. Patys komu
nistai sunaikino savo nuolatos 
„kuriamą" imperiją, o Jelcinas 
leidžia savo taut ieč iams 
mokytis demokratijos, pastebi
ma Reuterio žinių pranešime. 

Komunistų reikalavimai 

Šių demonstracijų kalbėtojai 
prie Kremliaus mūrų reikalavo, 
jog Liaudies deputatų kongresas 

Naujos kainos paštui 
ir telefonui 

Vilnius . Sausio 30. -
Lietuvos radijas praneša, jog 
nuo vasario 1 dienos padidėjo 
kainos už pašto ir telefono 
patarnavimus. Laiškas ne 
daugiau 20 gramų pasiųsti 
viduje respublikos teritorijos 
kainuos 70 kapeikų, o atvirukas 
50 kapeikų. Už laišką į užsienį 
dabar reikia už pašto ženklą 
mokėti pusantro rublio, bet jei 
tas laiškas siunčiamas oro 
paštu, tai ženkliukas kainuoja 
2.5 rublio. Pagrindinis mokestis 
už telefoną mėnesiui iš 12.5 
rublio dabar jau bus 30 rublių, 
o viena minutė už tarpmiestinį 
pasikalbėjimą kainuoja 75 
kapeikos. Tačiau kainos šių 
patarnavimų kategorijoje inva
lidams, buvusiems deportuo
tiems asmenims, politiniams 
kaliniams ir geto aukoms nebus 
keliamos iki atskiro vyriausy
bės nutarimo. 

Lietuva turi 
privilegijuotą statusą 

Vilnius. Vasario 2. (RFE/RL) 
— Lietuvos Respublikos tarp
tautinių ekonomikos ryšių mi
nistras Vytenis Aleškaitis 
pasirašė savo inicialais 
prekybos ir ekonominio bendra
darbiavimo Briusselyje susita
rimą su Europs Bendrijos 
kraštais. Susitarimas teikia 
privilegijuotą statusą Lietuvai 
prekyboje, išskyrus anglies, ge
ležies ir tekstilės prekybos ga
minius. Pasitarimai jau pradėti 
vesti specialiai tekstilės gami
nių prekybai. Aleškaitis paste
bėjo, jog šis susitarimas yra 
svarbus žingsnis, kad Lietuva 
būtų pagalbine Europos Bend
rijos nare. 

— Ukmergės privatiza imo 
tarnyba gavo JAV gyvenančio 
buvusio Lietuvos prezidento A v 
tano Smetonos anūko Vytauti 
Smetonos laišką, kuriame jis 
prašo grąžinti apie 100 ha 
senelio turėtos žemės. 

būtų vėl sugrąžintas kitą 
mėnesį ir atstatytų „sovietinę 
valdžią", o įdomiausia, kad jie 
reikalavo paleisti suimtuosius 
perversmo dalyvius — pučo or
ganizator ius . Jie vadino 
demokratiją fašizmu, kurioje 
esąs ir kapitalizmas. „1941 m. 
buvo Hitleris ir fašistai" — buvo 
parašyta jų nešamame plakate. 
„1991 m. dabar yra Jelcinas ir 
demokratai", skelbė demon
strantai komunistai. 

Tris valandas buvusios Ko
munistų partijos nariai šūkavo 
ir ilgėjosi „buvusio gero 
gyvenimo", kalbėjo žmonėms 
buvęs deputatas Aleksander 
Kraiko. „Pradėtos sausyje refor
mos ir dar anksčiau apiplėšė 
žmones 90 procentų". Konser
vatyvieji rusai ir buvę unijų 
vadai čia kalbėjo prieš Jelcino 
vykdomas ekonomines refor
mas. 

Kitos kultūros gimimas 
Bet sekmadienio dieną įvyko 

ir kitos demonstracijos, kurios 
pasisakė už Rusijos prezidentą 
Borisą Jelciną ir reformas labai 
kritišku metu Rusijoje. „Aš esu 
pensininkas, bet aš visiškai 
palaikau prezidentą Jelciną ir jo 
planą", pasakė šiam žurnalistui 
buvęs geležies fabriko darbinin
kas Nikolai Kidin, kuris kartu 
su kitais, gal 15,000 žmonių, 
susikabinę rankomis apjungė 
Rusijos Parlamento rūmus ir 
saugojo juos taip pat, kaip ir 
rugpjūčio mėnesį. „Jelcinas 
yra absoliučiai t e i sus" . 
„Demokratai jam esą daug 
kultūringesni, ne taip, kaip kad 
komunis ta i buvo", sakė 
reporteriui Vladimir Minajeva, 
kuris su savo žmona buvo 
įsijungęs į „žmogiškąjį ratą" 
aplink Rusijos Parlamentą. 
„Tad šitas įvykis yra naujos kul
tūros gimimas, civilizuotos 
kultūros išraiška". 

Čia Jelcinas buvo reikalauja
mas pašai' įti savo ministro pir
mininko pavaduotoją, žymų 
komunistą ir perorganizuoti 
savo kabinetą, kuriame dar yra 
„kietieji komunistai". Liberalų 
vienas vadų — Ilija Zaslavsky 
sakė, jog pavojus dabar yra 
„skirtingai pavojingas, bet taip 
pat didelis, kaip ir rugpjūtyje. 
Reformos turi būti įgyvendin
tos. Turi būti surašyta konsti
tucija. Ekonomija turi tapti 
laisvo verslo ekonomija". 

Tačiau pranešama, jog 
susirinkimai prieše Jelciną buvo 
suorganizuoti Celiabinske, 
Kazane, Ekaterinburge Uralo 
kalnų srityje, Ryanske. Penzo-
je ir Petrozavodske — centrinėje 
Rusijoje ir Angarske, Irkutske 
ir Krasnojarske Sibiro srityje. 

Bet jau į Maskvą tuo metu at
vyko pirmoji Amerikos siunta 
maisto lėktuvais. 

KALENDORIUS 

Vasar io 11 d.: Algirdas, 
Algirde, Adolfas, Felicija, Liuci
jus, Paskalis. 

Vasario 12 d.: Benediktas, 
Eulalija. Deimantė. Mant-
minas. Marina. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:53. leidžiasi 5:17. 
Temperatūra dieną 31 L, 

naktį 13 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

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

MOTERS ŠIRDIES 
ARTERIJŲ LIGA 

Keturi faktai skatina kiek
vieną moterį pasukti iš svei
katos klystkelių į savo širdžiai 
pilną sveikatą laiduojantį vieš
kelį. Visos, viena kitą pralenk
damos, turėtų tokiu vieškeliu 
keliauti. Štai jis. 

Prieš tai stabtelėkime valan
dėlei šitokią gyvenimo tiesą su
virškinti. Moterims, norinčioms 
išvengti širdies arterijų anks
tyvo priskretimo (coronary 
heart disease — CHD), naujeny
bė yra medicinos reikalavimas 
jos pačios pastangų. O naujeny
bių, reikalaujančių pastangų, 
visi ir visos kratosi iš tolo. Todėl 
visos, sunkiu darbu gaunamos 
gėrybės ilgai turi veržtis į 
žmogaus širdį, kol pagaliau ji tą 
jai naudingą naujenybe įsilei
džia. Juk, ar ne taip yra su 
nemeluota religija, t ikra 
pedagogika ar žmogų nuo 
ankstyvos mirties saugančia 
dabartine mediciniška žinia 
apie mitybą, gėrimą bei dar-
bavimąsi! Visi nori ir toliau 
sename patale tysoti, į švariai 
— naujai išklotą patalą nė nepa
žvelgdami. Niekas nenori keltis 
iš riebalinio lovio, nė vienas 
nesiryžta dešrą, kiaulieną ir 
širdį bei smegenis žudančius 
taukus iškeisti į skanų vege
tarišką maistą, kad pajėgtų 
ankstyvai giltinei duris už
trenkti. 

Tik neišmintinga protingoji 
leidžiasi į tokią širdį žudančią 
kelionę, panašiai, kaip tas vy
riškis kad pasivėlino, nuo 10 
metų savo amžiaus pradėjęs 
rūkyt i . Kai vos 38 metų 
sulaukęs ėmė maisto kąsnio 
nenuryti dėl rūkymu prisi
šaukto stemplės vėžio, apalpo 
tokią tiesą sužinojęs. Kiek 
atsivelinęs, daktaro vos gir
domis ir drebančiomis lūpomis 
klausė: „Ar greit jis mane 
pribaigs?" 

Tokio vargo nė už milijonus 
žaliukų nė viena nelaukime. 
Šiame reikale kalba yra niekis. 
Reikia savęs išsižadančios 
veiklos, pirm šiek tiek 
apsišvietus tuo taip gyvybišku 
lietuvei reikalu: kaip lietuvei 
išvengti širdies atakos, kuri ne 
laiku priartėja per širdies 
arterijų priskretimą, kuris at
siranda, kai lietuvė elgiasi ne 
moteriškai.Štai ta kalbamu 
reikalu lietuvei šviesa ir būtina 
veikla. 

Štai ketvertas faktų žinotinų 
kiekvienai mūsiškei: 

1. Širdies arterijų priskreti-
mas (coronary heart disease — 
CHD) yra daugiausia sveikatą 
pažeidžianti bei vėžio mir
tingumą priartinanti liga. 

2. Moteriškės dažniausiai 
mirš ta po širdies atakos 
(myocardial infarction — MI). 

3. Moterims širdies arterijos 
priskretimo šalinimas, ją išple
čiant balionėliu — angioplastika 
(angioplasty) nėra taip sėkmin
gas kaip vyrams. 

4. Moterims daromų operacijų 
(bypass surgery) dėl širdies 
arterijų priskretimo mirtingu
mas yra didesnis negu vyrų. 

Nuo pasakų tolyn; 
prie faktų artyn 

Iki netolimos praei t ies 
mūsiškės buvo net tūlų gydy
tojų maitinamos pasakėlėmis-
mitais širdies arterijų ligos 
reikalu: būk širdies arterijų 
priskretimo liga (coronary heart 
disease - CHD) esanti tik vyrų 
liga — moterys galinčios būti 
ramios dėl jos, nes jas saugo 

moteriški hormonai. Buvo net 
vyrams siūlomi tokie moteriški 
hormonai, bet vienas gydytojas, 
Chicagoje suvažiavime skaitęs 
paskaitą dėl moteriškų hormo
nų vartojimo vyrams išsireiškė 
šitaip: „Geriau aš mirsiu, bet 
kol gyvas meteriške nevirsiu... 
tų jų hormonų nenaudosiu..." 

Dabar, 1992 m. jau yra žino
ma, kad po 50 metų amžiaus 
moteriškių Amerikoje už visas 
kitas ligais daugiausia išmarina 
širdies arterijų cholesteroliu pri
skretimo liga sutrumpintai 
vadinamoji CHD. 

Šiandien visos lietuvės dreba, 
bijodamos krūties vėžio, kuris 
paliečia kas dešimtą 
amerikietę, taigi ir lietuvę kada 
nors jos gyvenime. O nuo širdies 
atakos, prišauktos CHD, virš 50 
metų amžiaus moterų miršta 
penkeriopai gausiau negu nuo 
krūties vėžio (breast cancer). 

Dar to negana. Sklerozės ap
saugoje apsileidusiems vyrams 
dabar (1992 m. siūlomos dve
jopos širdies arterijų operacijos: 
vienos (tik vienos!) priskretusios 
širdies arterijos praplėtimas 
balionėliu (angioplasty) ir 2. 
kelių priskretusių širdies 
arterijų aplenkimas, tokioje 
vietoje įstatant iš kojos ar 
krūtinės sienos išimtas venas 
(bypass surgery). Jos moterims 
nėra taip sėkmingos kaip 
vyrams. 

Tokių faktų akivazdoje šio 
krašto širdies ligų žinovų drau
gija The American Heart Asso-
ciation pradėjo moteris visapu
siškai šviesti, kad jos imtų daug 
daugiau rūpintis jų širdies 
sveikatingumu. 

Šiame krašte pirma gydytojų 
konferencija apie moterų širdžių 
liguistumą buvo 1989 m. spalio 
mėn. Washingtone. Po to buvo 
net septyniose vietose surengtos 
tokios konferencijos ir vis dar 
daugiau jų tokių planuojama. 
Chicagoje tokia buvo 1991 m. 
Štai sutrauktai paAu+inės ži
nios kalbamu reikalu. 

1. Būdingos širdies arterijų 
ligos — CHD moterys nesulau
kia tik, kai jų regulos pasi
baigia. Joms tokia liga atsiran
da — pirmus jos ženklus jos 
pajunta apie 10 metų vėliau 

Kai prisikrenta galvoje esant i arterija, negal ima jos išvalyti atskretinimo 
operacija — endarterec tomy. Tuomet re ikia gydyt i s Alvudo dieta. 

Piešinys: R. U l i n s k o 

negu vyrai. Tie ženklai daž
niausiai joms esti krūtinėje 
skausmai (angina), o e taip, 
kaip pas vyrus — ši1 lies ataka. 

2.Nors moterim širdies ataka 
ateina 20 metų vėliau negu 
vyrams, vienok jos po tokios 
atakos dažniau už vyrus miršta: 
po širdies atakos vyrų mirtingu
mas yra 10%, o moterų — net 
45%. 

3. Nors CHD chirurginio 
gydymo reikalingose moteryse 

suvažiavime buvo pranešimų, 
paneigiančių moterų amžių ir 
pavėluotą operacijon siuntimą 
kaip komplikacijų didintojus po 
jų širdies atakos, arterijos apėji
mo operacijos ar angioplastikos. 
Reikalauta daugiau studijų tuo 
reikalu. 

6. Tuo tarpu reikia stengtis 
gerinti moterų širdies ligų išeitį 
per jų apšvietimą. Tame gydyto
jų suvažiavime buvo kreiptas 
dėmesys į du dalykus: sumažini-

ne tiek daug arterijų būna m ą širdies atakos prišaukėjų 
priskretusios ir jų širdies 
kairysis skilvelis būna 
stipresnis už vyrų, vienok jos 
suserga vyresniame amžiuje, 
sunkiau serga ir dažnai jos jau 
prieš tai yra turėjusios arterijos 
apėjimo operaciją ^bypass 
surgery). 

4. Dar viena yra blogybė 
moterims: joms arterijos pri
skretimo prašalinimas esti 
techniškai ir kliniškai mažiau 
sėkmingas negu vyrams, jos 
susilaukia daugiau komplika
cijų, joms dažniau prisieina tą 
pačią operaciją antrą kartą kar
toti ir jų mirtingumas mažiau
siai du kartu yra didesnis už 
vyrų po angioplastijos ar sku
bios operacijos (emergency sur
gery). Moterims persodinama 
mažiau venų, rečiau naudojama 
krūtinės arterija tokiam perso
dinimui ir moterų daugiau negu 
dvigubai miršta po operacijos 
negu vyrų. 

5. Tos moterų nenaudai pa
sekmės, ta blogesnė jų arterijų 
sklerc -ės prognozė priskiriama 
keturioms priežastims: a. mote
rų kūnas smulkesnis, b. širdies 
arterijos smulkesnės, c. jos ope
ruojamos senesnės ir d. gydyto
jai nenoriai pataria joms 
operuotis. 

Tokios pažiūros buvo anks
čiau. Paskutiniame 1991 m. šio 
krašto širdies ligų gydytojų (The 
American Heart Association) 

Didžioji arterija — aor ta neša kraują iš ka i rės pusės širdies į visą kūną: jos 
viena šaka kaklo srityje e ina į galva. Tai ka ro t ine arterija (carotid artery). 
Kai ji gausiai p r i skrenta cholesteroliu ir k i t a i s riebalais, moteris (aišku ir 
vyras!)gali skųstis galvos skausmais . įvairiu kūno dalių aptirpimu, svaiguliu, 
a lpimu, svirduliavimu. Padar ius kont ras t inės ^^džiagos prileistos arterijos 
x-ray nuotrauka, r a n d a m a s tos arterijos susiaurėj imas. 

(risk factors) skaičiaus, tuomi 
sumažinant moterų ir vyrų šir
dies arterijų sergamumo dažnu
mą ir stiprumą. Pastebėta, kad 
daugiau ima rūkyti jaunos 
moterys. Šalia cukraligės (dia
beto) rūkymas yra antras 
dažniausias širdies arterijų 
susirgimo prišaukėjas pas re
gulas bebaigiančias moteris. 
Todėl reikia liautis rūkius. 

Taip pat didesnis dėmesys 
moterų širdies arterijų susir
gimui talkins ankstesniam tos 
ligos susirgimo suradimui ir 
gydymui. Reikia patarti mote
rims išsitirti kraują ir pagal 
gautus duomenis imti gyventi 
esant gydytojo žinioje. Reikia 
išrišti klausimą, kiek naudos 
neša moteriški hormonai jau 
netekusioms regulų moterims. 
Apie tai pranešė šio krašto 
vyriausia gydytoja (Surgeon 
General) 1991 m. spalio 16 d., 
Chicagoje įvykusiame susirin
kime. J i ragino tvarkytis su 
mityba ir regulų netekusioms 
moterims išmintingai naudoti 
moteriškus hormonus. Ji taip 
pat primygtinai ragino visas 
moteris mesti rūkius. 

Ką daryti , sužinojus, kad 
arterijos priskretusios 

Tada galima dvejopai elgtis: 
dar stropiau gydyti sklerozę 
(kad ir Alvudo maisto prisilai
kant) arba operuotis: išimti 
priskretimą iš arterijos (en-
darterectomy). Taip daro apsilei
dėliai — savų arterijų nuo 
mažens nesaugojusieji. O ši 
operacija nėra jau t o paprasta 
— mirtys ant operacijos stalo 
pasitaiko. 

Todėl Alvudo dietą ir tuo 
reikalu patarimus gerbkime 
savu darbu dar gerokai iš anks
to — dar jokių nusiskundimų su 
galva nejausdami. Mat nors ta 
operacija dabar užgirta ir 
plačiai naudojama, vienok jau 
trys alvudiečiai neatsikėlė po 
tokios operacijos, nors dar 
nedaug juos svaigulys vargino. 

Dabar medicina dar aiškinasi, 
kaip elgtis: ar atsakančiai 
gydyti sklerozę, ar priskretimą 
iš tos arterijos šalinti operacijos 
keliu, kada ji priskretus, bet dar 
nusiskundimų nesukelia. Tas 
priskretimas susekamas pada
rius rentgenogramą (x-ray) 
(žiūr. paveikslą). 

Žinoma, kai po tyrimų ji ran
dama labai priskretusi ir jau 
gresia tokiam ligoniui visiškas 
karotinės arterijos užakimas ir 
dėl to paralyžius (strokas), tada 
operacijos būdu išvalomas tos 
arterijos priskretimas. Pri
skretusios arterijos išvalymas 
operacijos keliu yra galima 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Hot Springs, AR 
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas Hot Springs vieto
vėje vyks sekmadienį, vasario 
16 dieną. Iškilmingos šv. Mišios 
11 vai. Šv. Mykolo bažnytėlėje, 
atnašaujamos kapeliono kun. 
Andrevv J. Dufault. Akademinė 
dalis vienuolyno mokyklos 
salėje tuoj po pamaldų. Paskai
tininke bus Ingrida Bublienė iš 
Clevelando, ką tik grįžusi iš 
Lietuvos. Meninę dalį atliks 
vietos moterų dainos vienetas, 
paįvairintą deklamacijomis. 

Minėjimo rengėjai vietos 
Lietuvių Bendruomenės valdy
ba ir Altos skyrius. 

Sal. Šmaižienė 

kaklo srityje esančiose arteri
jose. Visai kitas reikalas su 
arterijų priskretimu esančių 
smegenų viduje (žiūr. paveiks
lą). Čia operacija negalima. 
Tuomet reikia gydyti sklerozę 
čia nurodytu būdu: Alvudo 
maistu — ovo-lacto-vegetarine 
dieta ir kai kuriais vaistais, 
kurie yra nurodyti naujame, 
Alvudo išleistame leidinyje. 

Todėl pratinkime nuo mažens 
ir savo vaikus higieniškai 
gyventi: taip jausti, valgyti, ger
ti elgtis visame kame. Kai 
vaikas įpras — paims pavyzdį iš 
išmintingo elgesio vyresniųjų, 
tada nereikės jam nurodinėti 
kiekviename žingsnyje ką 
daryti. 

ŽMONA NEBENORI 
SANTYKIAUTI 

Klausimas. Gerb. Daktare, 
prieš šešis metus apsivedžiau. 
Visą laiką buvo gerai. Pernai 
žmonai padarė operaciją — 
išėmė visą gimdą. Dabar žmona 
nenori daugiau santykiauti, o 
man reikia. Ką daryti? Kunigas 
sakė skirtis negalima — nuodė
mė. Eiti pas kitas moteris bijau 
— galiu gauti ligą. 

Kai man reikia darau „mas-
turbation". Kiti sako, kad tai 
pavojinga smegenims ir gali 
gauti prostatos vėžį. Daktare, ar 
tikrai taip yra? Jei taip, tai 
negalima ir su masturbation. 
Daktare, aš skaitau „Draugą". 
Maloniai prašau parašykite 
apie tą masturbaciją. Nes aš 
pats mačiau kaip Lietuvoje 
jauni vaikai taip darydavo. Su 
pagarba. Iš Lietuvos vyras. 

Atsakymas. Baisi tamsybė iš 
visų šalių liejasi pro kraštus iš 
to laiško. Paprašyk gražiai 
žmonos, kad abu nueitumėte 
pas gydytoją. J is jai galės 
prirašyti moteriškų hormonų, 
kad ji pradėtų jaustis, kaip kiek
viena sveika moteris. Geriau
siai eikite pas tą gydytoją, kuris 
ją operavo. Tada ir Tamsta jau
sies kaip šeimos vyras. Tai 
Tamstos vedybinė teisė, kuri 
išlaiko šeimos pastovumą ir 
teikia šeimyninę laimę. 

Apie jokias skyrybas nė 
negalvok. Gavus hormonų, 
žmona susitvarkys ir vėl judu 
būsite kaip du balandžiai. 

Dirbtinas intymumo patenki
nimas pas vaikus yra laikinas 
dalykas, daugelio prakti
kuojamas jaunystėje, todėl kai 
kurių gydytojų laikomas „nor
maliu". Kai jis yra pereinamas 
reiškinys, jis nekenkia sveika
tai, nesukelia prostatos vėžio ir 
nenuodija smegenų. Žinoma, 
reikia vaikus užimti kūrybiškai, 
tada jie mažiau turės laiko 
niekais užsiimti. 

Žmonai hormonus imti nerei
kia bijoti, nes jos gimda yra 
pašalinta. Visiem pamoka: 
negerkite iš avies pėdelės — 
nepavirsite į avelę: semkitės rei
kale žinių iš tikrų šaltinių. 
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AUTOMOBILIŲ PARODA 
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dėjusi automobilių paroda tęsis 
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muose išstatyta apie 1000 auto
mobilių. 

STAMBUS PELNAS 

Tribūne bendrovė paskutinį 
1991 metų ketvirtį turėjo 32.7 
mil. dol. pelno. 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel . (1-312) 434-5449 (veikia 24 vai.) 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Raz. (708)246-0067; arba (700)246-6581 

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

- ; EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaeki Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. Tel. (709) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

PirrraJ 3 v p.p-7 v v., antrd 12:30-3 v p p 
trečd uždarytaa. netvd 1-3 v.p.p.. penktd 

ir Seštd. 9 v r -12 v.p.p. 

8132 S. Kedzte Ave., Chicago 
(1-312) 778-8969 arba (1-312) 489-444 fj 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
(Pirm., antr., penkt 12-3 v.p.p.. ketv. 2-7 v.v 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Tai. kabtnato Ir buto: (700)652-41 S9 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOtti Ava . , Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
166 N. MtoNgan Ava., Burta 324 Ir 
5636 t . Pulaafcl Rd., Chicago, IL 

81 St. Ir Kaan Ava., Ju»tlce. IL 
Tai. (1-312) 566-2060 (veikia 24 va i ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12. Penkt. 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. McElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 Weat Ava., Ortand Park 
706-349-6100 

10 W. Martin, Napervtlle 
706-355-8776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-857-8383 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. ta i . (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 S. KedzJe Ave., 
Chicago, I I I . 60652 

Pirm., antr. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

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

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

CESAR J. HERRERA, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 

• Valandos pagal susitarimą 
Nauji pacientai priimami Ir laukiami! 

Namų (708) 584-5527 ~~ 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundaa Ava., E lg ln. III. 60120 
Tai. (706) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DĄNTU GYDYTOJA 

a. nooocte w . , Htcaory HMte, IL 
1 mylia į vakarus nuo Hariem Ave. 

Ta i . (706) 6 — 1048 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Paloe Vieton Canter, 7152 W. 127th St 
Palos Hgts, III Ketv. vai 3-6 v.v. 

Tai . (708) 440-1777 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2686 W. 63rd Street 

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

Kabineto ta i . (1-312) 776-2660. 
Raz. (706) 440-5545 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tai . (1-312) 865-7755 

A R A S Ž L I O B A . M.D. 
A K I Ų CHIRURGIJA 

AK IŲ L I G O S 
Good Samarftan Modteal Canter-

NaparvMe Campua 
1020 E. Ogden Ava. , Salta 310, 

NaparvMe IL 60663 
Tai. 1-706-627-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. ta i . (1-312) 866-3166 
Namų (706) 301-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6748 Waet 63rd Street 
Vai.; pirm., antr., ketv. ir penkt. 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Kur baigiasi 

SPAUDOS IR 
ŽODŽIO LAISVĖS 

Viskas gamtoje ir žmonių 
gyvenime turi ribas. Demokra
tija taip pat turi savo ribas, o jas 
peržengus, jau gaunasi anarchi
ja. Ypačiai iš komunistinių 
eilių atėję, sąmoningai ar 
nesąmoningai, nenori to 
suprasti. Liūdnai po pasaulį 
nuskambėjo vadinamasis 
,,spaudos s t re ikas" . Strei
kuojantieji sugebėjo sudaryti 
įspūdi, kad įvedama spaudos 
cenzūra ir kėsinamasi į spaudos 
laisvę. O kaip žinome, Vaka
ruose spaudos laisvė yra viena 
iš pagrindinių vertybių. Tad į 
rėkiančiųjų šauksmą daug kas 
atkreipė savo „gailestingą 
ausį". Viso to nebūtų buvę, 
jeigu savo laiku Aukščiausioji 
taryba būtų efektingai veikusi, 
o ne važinėjusi ir amžinus gin
čus vedusi. Bet kaip galima to 
tikėtis, jeigu iš 140 atstovų, net 
72 yra buvę partijos nariai. Ir 
pagal rastą dokumentaciją 25% 
deputatų yra buvę KGB kolabo
rantai. 

O juk patarlė sako, kad „var
nas varnui akies nekerta". 
Tokia sunki sovietinio palikimo 
našta slegia tautą . Po 
nepavykusio rugpjūčio per
versmo Maskvoje reikėjo pasi
naudoti pasaulyje vyravusiomis 
nuotaikomis ir, uždarius KP, 
paimti jos visą turtą. Visi laik
raščiai buvo partijos žinioje ir 
visi redaktoriai partiečiai. Tuo 
metu tai būtų buvę palaikyta, 
kaip komunistinio palikimo 
likvidacija. Laiku to nepada
rius, ta pati akcija jau virto 
laisvos spaudos priespauda. 
Kiekvieną komunistą atskirai 
palietus, jis rėkia ir pasaulis gir
di. Laiku atlikus, to viso buvo 
galima išvengti. 

Čia prisimena analogiškas 
pasakojimas. Vienas ponas liepė 
tarnui, kad nukirstų šuniukui 
uodegą. Paskui jis girdi, kad 
šuniukas kasdien staugia, tad 
klausia tarno: „Kodėl šuniukas 
kasdien staugia?" Tarnas jam 
sako, „Juk ponas liepėte nukirs
ti uodegą, man šuniuko pagailo, 
tad kasdien po truputį kertu". 
Panašiai yra ir su desovieti
zacija, kuomet neatliekama 
vienu kirčiu. Tad visą laiką gir
dint komunistų šauksmus, 
pasauliui susidaro įspūdis, kad 
Lietuvoje įsigali diktatūra. 

Juolab, kad apie diktatūros 
įsigalėjimą ir K. Prunskienė 
kalba, kuri, po Vakarų Europą 
važinėdama, Lietuvą ir jos 
santvarką dergia. O ji tebėra 
Aukščiausiosios tarybos depu
ta tė , tad ka ip tokia, yra 
privilegijuotoje padėtyje. Pana
šiai elgiasi ir kitas deputatas, 
būtent A. Brazauskas, kuris 
Italijoje kalbėjo apie įsigalinčią 
diktatūrą. Pati Aukščiausioji 
taryba turėtų priimti nuostatą, 
kuris nustatytų deputato etiką. 
Deputatui tas ribas peržengus, 
turėtų būti atimtas jo manda
tas. Bet kaip jau buvo minėta, 
tai sunku pravesti, kadangi 
taryboje daug panašių yra. 

* * * 

Žinau, kad Lietuvoje į mūsų 
nuomones nėra kreipiamas dė
mesys. Net ir mūsų spaudoje 
rašoma, kad mes negalime jų 
mokyti. Tačiau padar ius 
neapgalvotą klaidą, kaip buvo 
su karo nusikaltėlių reabili
tavimo pristatymu ir pasaulio 
spaudai pradėjus kelti triukš

mą, tie patys sluoksniai pradėjo 
išeiviją raginti, kad reikėtų 
laiškais į tuos išpuolius 
reaguoti. Matote, ir išeivijos 
talkos jau vėl prireikė. Kad 
savo žodžius reikia kontroliuo
ti, tai ir aukšti pareigūnai turė
tų žinoti. Valdžios pareigūnai 
turėtų žinoti, kad jų žodžiai 
sekami ir interpretuojami. Kaip 
žinome, taryboje yra keletas 
filosofų (buvusių marksizmo te
oretikų), kurių kalbos yra taip 
suraizgytos, kad ir lietuviui 
sunkiai suprantamos. 

Kuomet G. Vagnorius lankėsi 
Japonijoje (pirmąjį sykį), jis pa
darė pareiškimą, kad Lietuva 
apsiimsianti sumokėti dalį 
Sovietų skolų. Tą jo pareiškimą 
Aukščiausioji taryba turėjo tuo
jau paneigti. Reiškia „kairė 
nežino, ką dešinė daro". Ati
darant Lietuvos ambasadą Lon
done, ten lankėsi A.T. pirm. V. 
Landsbergis. Ta proga turėjo 
susitikimą su min. pirm. John 
Major. Apie tą susitikimą jau 
buvo spaudoje rašyta ir pasi
džiaugta, kad grąžinamas Lietu-
vai jos buvęs deponuotas 
auksas, kurio vertė apie 33-35 
mil. dolerių. Ir „išspręs kitas 
finansines problemas". Tai tiek! 
O kas tos, Jutos problemos" taip 
ir nepasakyta. Radijo žinių 
pranešimu, V. Landsbergis pasi
žadėjo apmokėti tą dalį Sovietų 
Sąjungos skolų, kur užsienio 
įrengimai buvo tiesiogiai Lietu
vai skirti (bet gal Sov. Sąjunga 
jais naudojosi J.Ž.). O ta „dalis" 
būtų apie 100 mil. dolerių. 

VASARIO 16-TOS AUKOS 

* * * 

Matote, kaip pavojingos yra 
tokios dažnos kelionės. Kuomet 
reikalas eina apie tarpvalsty
bines skolas, ypač padarytas 
okupanto, joks valstybės parei
gūnas negali pasižadėti 
apmokėti! Viskas ką gali 
pasakyti tai: „svarstysime", 
„reikalą tirsime" ir pan. Pir
miausia, kokios tai buvo inves-
tacijos ir kuomet jos atliktos? 
Jeigu praėjo 15-20 m., tai įren
gimai jau yra amortizavęsi, o 
jais naudojosi Sov. Sąjunga. O 
jeigu į tas skolas įeina ir 
Mukran — perkėlos statyba, tai 
Lietuvai ji visai nereikalinga ir 
net žalinga. Jeigu tai yra 
pramonės įrengimai, tai po 
20-ties metų didelė dalis tetinka 
geležies laužui. Tai su pažadais 
nereikia lengvai švaistytis. Ir 
padar ius tokius pažadus, 
nereikėtų į išeiviją dairytis. 

Sekant Lietuvos ir išeivijos 
spaudą, beveik visuomet ran
dame įvairius projektus, kurie 
paskirti išeivijai. O kur išeivijos 
parama ir patirtis iš tiesų 
galėtų daug padėti, tai nė 
dėmesio nėra kreipiama. Turiu 
galvoje mūsų karjeros diploma
tus, kurių didelė patirtis galėtų 
pradedantiems Lietuvoje daug 
padėti . Lietuvos spaudoje 
skelbiasi įvairūs institutai ir 
mokyklos. Yra padavėjų ir „bar-
tenderių" mokykla. Neteko ma
tyti, kad būtų specialūs užsienio 
tarnybai bent kokie kursai, ne
jaugi užtektų „bartenderių" mo
kyklos? Jeigu būtų parengti 
įžvalgūs diplomatai, tai už gele
žies laužą milijoninių sumų gal 
nežadėtų. Taip pat vieną dieną 
pasakius ir pažadėjus, kitą 
dieną nereikėtų jų pakeisti, 
išsižadėti. Ar net Aukščiausiajai 
tarybai jų dementuoti. 

J . Ž. 

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse visas lietuviškas darbas 
buvo apmokamas ir palaikomas 
pačių išeivių kišenėmis. Kana
doje, Vakarų Vokietijoje, o gal 
dar kur nors kitur tautinių 
mažumų kultūros palaikymui 
po skatiką ar kitą primesdavo ir 
vietinės valdžios, tačiau Ameri
koje tuo atžvilgiu buvo visiškai 
kitoks nusiteikimas. Niekas ne
kliudė čia įvairių tautinių gru
pių veiklos, net ir politinės, kar
tais nesiderinančios nė su oficia
lia Washingtono politika, bet tai 
veiklai jokios paramos valdžios 
neduodavo, išskyrus, žinoma, 
privačius fondus, jeigu kas 
mokėdavo prie jų prieiti. Dėl 
mūsų aplamai labai ribotos 
įtakos į amerikiečių bet kokius 
sluoksnius praktiškai ir tie fon
dai mums durų nepraverdavo. O 
mūsų išeiviška veikla buvo 
gana gausi, taigi ir išlaidi, nuo 
pat imigracijos pradžios. 

Iš pradžios ji buvo tik kultū
rinė, bet vėliau po pirmojo 
pasaulinio karo, Lietuvai ver
žiantis į nepriklausomybę ir 
1918 metais vasario 16-tą ją 
paskelbus, vyko gana rimtas ir 
nuolatinis politinis darbas. Po 
1922 metų, po Lietuvos pripaži
nimo, iki antrojo pasaulinio 
karo pradžios jis buvo kiek at
slūgęs, tačiau iš naujo sujudėjo 
po 1940 metų birželio 15-tos, 
Sovietų Sąjungai okupavus Lie
tuvą. Iki to laiko atskiromis 
organizacijomis veikę ir apla
mai politika mažai tesidomėję 
Amerikos lietuviai visgi savo 
tėvynės valstybingumo nuotai
kų neprarado, todėl pajėgė 
politinį darbą atgaivinti ir 
sėkmingesniam vykdymui susi
jungti į vienu metu darbščią, 
labai paveikią Amerikos Lietu
vių Tarybą. Tarybos veiklos 
išlaidoms apmokėti reikiamas 
lėšas sugalvojo telktis per Ne
priklausomybės šventės minėji
mus vasario mėnesį. 

Tas būdas pasirodė paveikus, 
ir Tarybos veiklai per tuos 
minėjimus sutelktų lėšų užteko. 
Veikla buvo tik politinio po
būdžio, taikoma į JAV valdžią 
Washingtone, į Senatą, Atstovų 
rūmus ir į vietinius politikus. Iš 
karto ji buvo labai judri ir 
išradinga, bet ilgainiui pradėjo 
įeiti į tam tikrą nusistovėjusi 
kelią, silpo ir blėso. 

Naujosios po antrojo pasauli
nio karo Amerikoje atsiradusios 
lietuvių ateivių bangos pastan
gomis įkurta Lietuvių Bendruo
menė, jaunesnė ir judresnė, 

Jų esmė ir prasmė dabar 
dėl to susilauks didelio Alfos 

BRONIUS NAINYS 
tokia vis silpstančia Alt'os 
veikla pradėjo reikšti nepasiten
kinimą. Toks nepasitenkinimas 
kilo ir iš kitų naujųjų ateivių 
grupių. Kalifornijoje a.a. Leo
nardo Valiuko pastangomis 
buvo suorganizuotas net specia
lus politinės veiklos komitetas, 
sugalvojęs Lietuvai nepriklau
somybės siekti per JAV Kongre
są specialia rezoliucija. Jam j 
talką atėjo daug pavienių lietu
vių, taip pat ir Lietuvių Bend
ruomenė, kuri, Amerikos Lietu
vių Tarybos primygtinai drau
džiama, pati atvirai į politinį 
darbą jungtis dar vis vengė, 
nors jos padaliniai daugelyje 
vietovių politinę veiklą pavei
kiai vystė, reikalaudami imtis 
iniciatyvos ir pačiai vyriausiai 
jos įstaigai JAV LB krašto val
dybai. Ypač daugumas LB pada
linių buvo nepatenkinti griežtu 
reikalavimu net jų ruošiamuose 
minėjimuose sutelktas lėšas ati
duoti Amerikos Lietuvių Tary
bai, kurijų nuomone, politinia
me lauke labai mažai tedarė ir 
pinigus eikvojo be reikalo. 

Pagaliau buvo žengtas ir tas 
žingsnis. 1969 JAV LB krašto 
valdyba, prieš tai ištyrinėjusi 
savo politinei veiklai galimybes 
ir visuomenės nuotaikas, visgi 
nutarė jungtis į politinę veikla 
savomis jėgomis, žinodama, kad 

pasipriešinimo ir nemalonės. 
1969 sausio 26 specialiu bendra-
raščiu ji kreipėsi į apygardų bei 
apylinkių valdybas, išaiškinda
ma kodėl Lietuvių Bendruome
nė jungiasi į Lietuvos laisvini
mo darbą, nurodydama ir kon
krečius to darbo planus, prašy
dama perduoti juos Bendruome
nės ruošiamuose Vasario 16-tos 
minėjimuose ir paprašyti aukos 
tiems darbams paremti. Tačiau 
ji nedraudė kitaip galvojan-
tiems aukotojams savo auką 
skirti tam veiksniui, kuriam jie 
nori, skelbdama laisvo ap
sisprendimo principą. 

Gal ir ne visiškai visi, bet 
daugumas padalinių į šį JAV 
LB krašto valdybos bendraraštį 
atsiliepė teigiamai ir lėšas 
Bendruomenės politiniam dar
bui telkė, bet dėl labai staigaus 
ir kieto Alt'os šalininkų pasi
priešinimo pirmaisiais metais 
aukų daug surenkama nebuvo. 
Pačiai krašto valdybai teko 
pakelti gana stiproką Alt'os ir 
jos šalininkų kritiką. Jai buvo 
iškeltas ir nepasitikėjimo klau
simas ir pavasarį vykusioje JAV 
LB tarybos sesijoje Chikagoje ją 
buvo bandoma pakeisti. 

Valdyba išsilaikė. Jos pradė
tas politinis darbas vis sėkmin
giau ir sėkmingiau vystėsi, pa
siekdamas ir ryškesnius rezul
tatus. Vienas iš jų — Diploma
tinės tarybos išsaugojimas ir jai 

išlaikyti suradimas lėšų. Tai net 
dvylika metų trukęs darbas. Po 
to PLB valdybos pastangomis 
susigrąžinimas Australijos 
vyriausybės panaikintos Lietu
vos aneksijos Sovietų Sąjungai 
nepripažinimo politikos. Daug 
buvo pasiekta ir kitų politinių 
laimėjimų. Dėl tokios sėkmin
gos veiklos ir Vasario 16-tos 
aukos Lietuvių Bendruomenei 
vis gausėjo ir nuo maždaug 6000 
dol. pirmaisiais metais, praėju
siais siekė gal net 80,000 dol. Ir 
dar daug papildomų lėšų buvo 
susitelkta specialiems darbams, 
Bendruomenei padedant Lietu
vai išsirūpinti diplomatinį 
pripažinimą iš Bush vyriausy
bės. Visa tai rodo, kad Bendruo
menės pasirinktas ir politinis 
kelias, ir jam lėšų telkimo būdas 
buvo teisingi, save pateisino; už 
tai visuomenė tą kelią rėmė. 

Bet dabar padėtis keičiasi. 
Lietuva laisva, nepriklausoma. 
Iki šiol Lietuvių Bendruomenės 
vykdyti politiniai uždaviniai 
pasibaigė, tokio politinio darbo 
daugiau nebereikia. Tai gal 
nebereikia jai nei pinigų, todėl 
nei Vasario 16-tos aukų? 

Klausimas gal ir vietoje ir 
laiku. Tačiau labai aiškus ir 
nesudėtingas atsakymas: Lietu
vių Bendruomenei yra dar daug 
politinio darbo, nė kiek ne
mažiau išlaidaus, tačiau yra 
labai daug iki šiol dėl tos 
politinės veiklos šiek tiek 
nustelbto kultūrinio, lietuvybės 
išlaikymo darbo. Kaip jau iš 
naujos JAV LB krašto valdybos 

bei išjos Visuomeninių reikalų 
tarybos pranešimų matyti, poli
tinis darbas nėra nė kiek su
mažėjęs, nes reikia labai daug 
užsienio, ypač Amerikos, pagal
bos okupanto per 50 metų griau
tos Lietuvos valstybės atkūri
mui, sunaikintos ekonomikos 
atstatymui, tautos švietimo bei 
auklėjimo sistemos pertvarky
mui. Tiesa, tais reikalais dabar 
jau gali rūpintis ir pati Lietuva, 
tiesiogiai ar per Lietuvos am
basadą Washingtone, bet rimta, 
apgalvota ir su Lietuvos vyriau
sybe bei ambasada suderinta 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
talka gali būti labai paveiki, 
reikšminga, o šiuo metu dar ir 
būtina. 

Bet... Kaip gi apie mus pa
čius? Juk mums reikia išlikti ir 
išsilaikyti. Išeivija juk į žemę 
staiga nenugarmės. Ji bus. Ir ji 
turi būti gyva. Gyva ir sau 
pačiai, ir savo tautai, ir savo 
valstybei. O gyva ji tegali būti 
tik savo kultūra, kurios neat
skiriama dalis yra lietuvių 
kalba, jos raštas, laikraštis, 
knyga, literatūra, muzika, me
nas, teatras, kultūrinis rengi
nys. O visa tai išlaikyti ir per
duoti ateinančioms kartoms 
reikia darbo ir lėšų, kurias tik 
mes patys tegalime sudėti. 
Todėl mums reikia ir Vasario 
16-tos aukų. Nė kiek nemažiau, 
kaip ir praėjusiais arba kaip ir 
prieš penkiasdešimt metų. 
Todėl ir per šiuos minėjimus 
neuždarykim piniginių, bet gal 
net plačiau jas pradarykim. Ir 
nesidairykim į šalis, nežemin-
kim Bendruomenės tikslų, au
kas skirdami kitiems reika
lams. Tiems kitiems reikalams 
yra kitos progos. Vasario 16-tos 
auką skirkime tik JAV Lietu
vių Bendruomenės krašto val
dybai. Jeigu išrinkom ją mums 
atstovauti ir mūsų pavestus 
uždavinius vykdyti, patikėkim 
jai ir savo aukas. Taip ji jaus 
didesnę atsakomybę ir pareigą. 
Nenusivylėm pradėdami Bend
ruomenei aukoti Lietuvos lais
vinimo tikslams, Lietuvos 
nepriklausomybės šventę švęs
dami 1969 metais, nenusivilsim 
nė dabar, tęsdami tą pareigą 
Lie: uvos valstybės atstatymui 
ir lietuvybės išlaikymui 
išeivijoje. 

St. Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus direktorių taryba. Iš kairės: J. Katauskas, R. Balzekas, 
St. Balzekas, K. Balzekaitė-Miller, S. Balzekas, F. Zapolis ir D. Mackevičius. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

Kiekvienas didelis pasi
sekimas, kurį mes matome, yra 
karšto ilgesio ir ugningo pasi
ryžimo realizavimas... Jėga, 
kuria mes siekiame savo tikslo, 
yra tiesiog proprocinga mūsų il
gesiui ir mūsų pasiryžimui. 

O. S. Marden 

SVEČIAS NEBUVĖLIS 
ANDRIUS NORIMAS 

Romanas 

65 

Galvokit, kas tikra, jauskit, 
kas gražu ir norėkit, kas gera; 
tada surasit kelią į malonų gy
venimą. 

Platonas 

Pasaulis yra per mažas tavo 
sapnams, bet ne per mažas ta
vo veikimui, tu, dvasios ir valios 
sūnau. 

Coche De La Ferte 

Po darbo atsisėda į puspilnį autobusą. Pajunta 
visame kūne lyg skausmą, lyg nuovargį. Namie Biru
tės ir šeimos sutiktas rūgščiai pasisveikina. 

— Kaip patinka darbas, tėveli? 
Arūnas kažkodėl patenkintas daugiau, kaip pats 

Stepas. Jam patinka, kad tėvas pradėjo dirbti Nors 
Stepo alga mažesnė kaip Birutės, bet jau ir tėvas 
uždirba šeimai pragyvenimą. Sūnui įdomu kaip Stepui 
pasisekė gauti darbą ir ką jis ten dirbo. 

— Nemėgstu aš tokio darbo! Štai, žiūrėk! Jau iš pir
mos dienos kokios mano rankos! Tos panagės ir 
raudona oda ant pirštų nuo chemikalų. O nagai 
nubrūžinti stiklo popierium... Po kokio pusmečio 
turėsiu tik gyvnagius, o gal ir pirštų nustosiu... Bjau
rus darbas! Aš ilgai ten neišlaikysiu... 

Bet dienos bėga, o Stepas dirba savo darbą, nors 
kasdien keikia. Atsigauna tik vakarais. Tada lengviau 
gali kvėpuoti grynu oru. Jis mėgsta po vakarienės 
vienas pasivaikščioti. Savo gyvenamame rajone apei
na kelis kvartalus, čia blokais vadinamus. Vaikščio
damas ne tiek dairosi, kiek mąsto, samprotauja ir 
kažką planuoja, kartais net ir rankomis pamosta-
guodamas arba ir garsiau kokį žodį pratardamas. Jam 
čia viskas dar taip neaišku ir netikra. 

Stepas neįpranta prie naujų sąlygų. Lyg ir šalinasi 
žmonių, niekur nesilanko, stengiasi likti vienumoje. 
Užtat džiaugiasi, kad nebeužeina anos organizacijos 

žmonės ir nekalbina jį tarti žodį į visuomenę. Vienuma 
priglaudžia jį minčių įvairumu, atsiminimų vaizdais 
ir tėvynės nostalgija. 

„Vis dėlto klaida, klaida! Nereikėjo man čia bėgti, 
nereikėjo atsisakyti savo padėties... O turėjau jau ne 
taip blogą — srities viršininkas! Ir alga padori, ir įvai
rių neregistruotų pajamų... Bet koktu man ten buvo! 
Nemiela be savos šeimos... Ir taip nepakenčiamai il
gu... Jutau, kad turiu surasti ir pasiekti Birutę. Ir, štai, 
kasgi dabar? Šaltis, ignoravimas, panieka... Ak, be 
reikalo pasidaviau jausmams ir pasiilgimui!.. 

„Nemoku maldauti, ne. Ir nemaldausiu! Nežinia, 
kiek dar teks kentėti, bet vis dėlto turi pakentėti. Gal 
nesugebu persiorientuoti ir įsisavinti buržuazinį 
gyvenimą? Viskas man lyg nauja, nematyta, keista... 
Tartum kitame pasauly atsidūręs... 

„Ne, prie šeimos palengva galėčiau įprasti, pri
sijaukinti vaikus, bet Birutė nė kiek nesiduoda 
suartėjimui. Žinau — tai galas viskam: meilei, drau
gystei, šiltiems jausmams... Ir jos negaliu pakeisti, o 
juo labiau priversti. Sakoma, jog jėga mylimas nebūsi... 
Grubus žodis arba veiksmas ją visai nuo manęs at
grasintų. Belieka dar viena maža viltis — gal ji pri
pras prie manęs... Tada gal atsirastų ir šiltesnis 
jausmas, bendravimas, sielų kalba... 

„Sunkiausia man šiame krašte su kalbėjimu. 
Reikia mokytis kalbos, o taip to nenoriu, taip ne
traukia... Tarytum kas sakyte sako kažkur giliai: 
negaišk, nereikia, iš to nebus naudos... Bet be anglų 
kalbos negalėsiu progresuoti. Ne tik negalėsiu gauti 
geresni darbą, bet ir pačiame darbe bus sunku 
išsilaikyti. Dabar matau, kaip Birutei sunku. Reikia, 
kad mes bendrai galėtume daugiau uždirbti. Na, dabar 
ir aš prisidedu prie to, bet kas iš to — tai tik ašaros... 
Mažiau gaunu, kaip ji... Mat, Birutė jau specialistė, siu
vėja, amatininke pasidariusi. O aš jokio amato nemoku 
ir neturiu! Studijavau universitete. O kas iš to? Tada 
mečiau mokslą dėl lėšų trūkumo. Be to, buvau nepa

geidaujamas... Paskui ir šeima atsirado, reikėjo vėl, 
kaip ir dabar čia, pelnytis duoną. 

,3aštininkėliu tarnavau Smetonos Lietuvoje. Men
kiausia algelė. Departamento kampelyje įspraustas... 
Net dabar juokas ima pagalvojus! O buvau laikomas 
valstybės tarnautoju!.. Kai valdžią paėmė sovietai, tuoj 
viskas pasikeitė. Man padėjo draugai. Pirmuosius 
metus tikrai atsigavau, nes tada jutau savo ir bolševikų 
galybę. Bet jau Sovietijoje buvo blogiau... Tampė, kilno
jo iš darbo į darbą. Rusiškai rašyti nemokėjau vėl blo
gai! Vis jaučiausi pastumdėliu. 

,,Nuo tol ir prasidėjo mano praregėjimas. Atsimerkė 
akys! Pamačiau, kad vadinamoji revoliucija Rusijoje 
apvertė visą krašto pastatą kojomis aukštyn. Seniai 
apkerpėjęs rūmas, sukrėstas ir apverstas aukštyn pa
rodė supuvusią savo apačią — iš šios žemėmis, kir
minais ir pelėsiais apnešto pogrindžio išniro į pačias 
viršūnes šlykščiausios žmogystos. Vieton mundiruotų 
generolų, kunigaikščių, dvarininkų ir pilvotų pirklių 
valdžioje atsirado mėsininkų, vežikų, batsiuvių, kaimo 
bernų ir fabriko juodadarbių atstovai. Dar nė neapsi-
trynę savo diletantiškus veidus ėmė vadovauti vals
tybei. Suprantama — koks vairininkas, toks ir laivo 
plaukimas... Menko išsilavinimo, niekad geresnio gyve
nimo ir tvarkos nepatyrę, nesugebą valdyti, bet 
kupini ambicijos nemokšos griovė savo pačių vos pra
dedamą statyti valstybės pastatą. Atsiradus priekyje 
protingesniems vadams vairas kartais krypo kiek tie
siau ir laivas palengva lyg gerai plaukdavo, bet ir vėl 
kretinų proteliams susimaišius krypdavo pragaištingo
mis kryptimis... Pažengus technologijai, o ypač išsivys
čius šnipinėjimui, Sovietijos industrija ir mokslas lyg 
atkuto. Bet ir vėl bėda — nėra pakankamo mokslininkų 
skaičiaus visoms toms pagrobtoms paslaptims iš
aiškinti ir sunešiotus ratelius sudėstyti. Taip ir grasina, 
gąsdina pasaulį karo baubu, patys dar labiau jo 
b U o d a m i " (Bus daugiau) 
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KITAS JAUNIMO 
KONGRESAS LONDONE 

A N T . SAULAITIS , S. J . 

Brazilijos jaunimas išleido 128 
psl. dainynėlį. 

Visą kongresą nuo sausio 3 d. 
filmavo Rimantas Kanapienis ir 
Daumantas Vildžiūnas iš Lietu
vos, korespondencijas r e n g ė 
Danguolė Bičkauskienė. „Pa
saulio l i e tuv io" r e d a k t o r i u s 
Bronius Nainys lydėjo kongresą 
ir vieną numerį j a m skirs . 

Per svarbesnius pokalbius a r 
posėdžius buvo ver tė jau jama 
ispanų ir anglų kalbomis, š iems 
susėdus ar t i vertėjo patalpos pa
kraštyje. Pas ike isdami kongre-
sistai vertėjavo advokatu i Wil-
l iam Hough, ištisai kongrese 
dalyvavusiam. Bill Hough kel is 
kar tus buvęs Lietuvoje, pa ta ręs 
prez. Landsbergiui t a rp tau t inės 
teisės reikalais , buvo anks t i 
pakviestas, nes jo mokslinis dar
bas buvo Lietuvos okupacijos 
nepripažinimo klausimas. P e r 
tą laiką politinė padėtis pasikei
tė, ir advokatas pris i taikė, pa
ruošdamas pranešimus tau t in ių 
mažumų Lietuvoje reikalu, pa
t a rdamas dėl išeivijos-Lietuvos 
jaunimo ryšių, pas i sakydamas 
apie ekonominės teisės dalykus. 

A r keisti v a r d ą ir t i k s l u s ? 

S tud i j ų d i e n o s e a t s t o v a i 
sva rs tė s t a t u t o p a k e i t i m u s . 
Pagal P L J S nuos ta tus , a ts tovų 
skaičius gali būt i 120, t ač i au 
šiame kongrese buvo beveik 80. 
Mažesnis būrys davė daug iau 
p rogos p a s i s a k y t i , o J A V 
teturėjo pusę sau skir tų 40 
atstovų, t a ip kad nė v ienas 
kraš tas „nedominavo". 1988 m. 
iš r inkta P L J S vaMyba veikl ia i 
svarstybose, programos p lana
vime dalyvavo, t a lk indama iš
r ink tam prezidiumui bei komi
sijoms. 

Teko pakeist i P L J S s t a t u t o 
pačią pradžią, kad „ J a u n i m o 
sąjunga yra iševijos j a u n i m o 
j u n g i n y s " , nes , pavyzdž iu i , 
Suvalkų t r ikampio j a u n i m a s 
tokiai sąjungai nepr ik lausytų , 
nes jie iš niekur nė ra išėję — 

Punsko sritis visuomet buvo ir 
yra etnografinės Lietuvos dalis. 
Po ilgesnių derybų nutarta 
„išeiviją" pakeisti „už Lietuvos 
respublikos ribų gyvenantis jau
n imas" . 

Labai trokšdami kaip nors 
į j ung t i L i e t u v o s jaunimą, 
atstovai susidūrė su padėtimi, 
kad Lietuvoje yra daug jaunimo 
organizacijų ir keli sąjūdžių a r 
vienetų telkiniai . Kaip tada 
suprasti „Pasaulio lietuvių jau
n imo" sąjungą, jeigu Lietuva 
dabar jau yra pasaulio valstybių 
pripažintas kraštas? Išsiaiškin
ta, kad čia susir inkę yra „Pa
saulio lietuvių jaunimas", o ne 
(viso) „Pasaulio lietuvių jauni
m a s " , ypač , kad jaunimas 
Lietuvoje y r a ne lietuvių, o 
Lietuvos jaunimas . Jeigu kada 
ateityje būtų Lietuvos ir už jos 
gyvenančio jaunimo santalka, 
tai būtų iš esmės Lietuvos rei
ka las apjungti ar įjungti kitur 
gyvenančią tautos šakelę, o ne 
šakelei prie savęs kamieną 
s ta tut in ia i prijungti. 

S tud i jų d i e n ų stebėtojui 
(ne visada posėdžiuose dalyva
vus iam, nes yra klausimų, 
kur ia is ta r ias i tik kraštų ats
tovai) įdomu, kiek skirta laiko 
išeivijos jaunimo reikalams, 
kai ryšiai su Lietuva ir talka 
Lietuvai „dega". PLJK nu
tar imuose paaiškės statutan 
į terptas sakinys, kad Jaunimo 
sąjungos „aukščiausiasis ir 
pagrindinis" tikslas yra už Lie
t u v o s gyvenanč io jaunimo 
rūpesčiai . Ta i labai aiškiai 
pabrėžia jaunųjų kartų mintį, 
kad tik stipri ir susiderinusi 
išeivija gali būti Lietuvai nau
dinga. Gali būti , kad jaunimas 
jaučia vyresniųjų blaškymąsi, 
Lietuvai pasiekus teisinę nepri
klausomybę ir visų išeivijos 
telkinių dėmesiui nukrypus į 
Lietuvą, lyg nekreipiant reika
lingo dėmesio į lituanistines mo
kyklas, kul tūr inę veiklą šalyse 
ir kt. 

CLASSIFIED GUIDE 

Laiškas 
ATSAKYMO I E Š K A N T 

Mie l a s l i e t u v i , i e š k ą s 
atsakymų dabartinėms lietuvių 
tautos problemoms. Pirmiausia, 
pris iminkime, kad gyvename 
savot i ška i t r a g i š k u s l a i k u s 
šiame 20-me amžiuje. Žiaurios 
d ik ta tūros — nacių ir komunis
tų — vargino ir luošino žmoni
ją, rasiniai ne ramumai , dide
lė techninė pažanga, žmonijos 
nudievinimo procesas. Mes , 
senesnieji, daug tą patys per
gyvenome ir visa tai ver t iname 
istoriniu žvilgsniu, įveldami į jį 
moralinį ir kul tūrinį kriterijų. 

Tavo tėveliu nepr ik lausoma 
Lietuva buvo gražus, pus iau 
idiliškas, moraliai dar nesuga
dintas kraštas. Tai buvo sunkiai 
dirbančių ūkininkų, darbinin
kų, mažų miestelių ir mies tų 
k r a š t a s . Žmonės d ž i a u g ė s i 
a tgauta laisve, išsivadavę iš 
caro priespaudos. Atsigavo reli
ginė tėkmė, sužydėjo lietuviškas 
kul tūr in is gyvenimas. Žmonės 
d a u g i a u s i a b u v o m o r a l i a i 
sve ik i , mažas n u s i k a l t i m ų 
ska ič ius . Mokykose d ide i ių 
problemų kaip ir nebuvo, kuni 
gas ir mokytojas buvo autor i te
t a i . Visi kūrė ir džiaugėsi 
geresniu gyvenimu negu rusų 
laikais. Lietuva padarė didelę 
pažangą visose gyvenimo sri
tyse 1918-1940 metu la ikotar 
pyje 

Tautos betgi yra skir t ingos ir 
sk i r t i nga i s ke l ia i s žygiuoja 
pasaulio arenoje. Didelės t au tos 
labai dažnai puoselėja didel ius 
apeti tus ir stengiasi dominuoti , 
valdyti mažesnes t au tas . Mūsų 

Lietuviškų valgių būrelis Jaunimo kongrese. Iš kairės: Gailė Radvenytė iš JAV, Jazminą To-
toraitytė iš Kanados, Simas Žmuidzinas iš Šveicarijos, Lilė Liaukutė iš Kanados, Marcelo Seput 
iš Argentinos, Juozas Radžius iš Kanados, Jurgis Gaidimauskas iš Argentinos, Dana Migaliova 
'būrelio vadovė) iš Lietuvos, Rūta Kvederaitė iš JAV ir Romas Stanulis iš Kanados. 

Nuotr. Loretos Stanulytės 

nelaimei Lietuvos geografinė 
padėtis yra ta rp trijų gobšų kai
mynių: Rusijos, Vokietijos ir 
Lenkijos. Tie kaimynai istorijos 
tėkmėje m u m s pridarė daug 
žalos, o paskutinių 50 metų 
Sov ie tų okupac i j a beveik 
sunaikino Lietuvą fiziškai ir 
moral iai . Žmonės, norėdami 
v i enok iu a r k i tokiu būdu 
išsilaikyti, per tuos komunizmo 
laikus išmoko vogti, ką tik gali, 
iš valdžios, tarpusavy sukčiau
ti. Išaugo pavydas, vienas kitu 
nepas i t ikė j imas , skundimai 
valdžiai nekaltų žmonių, sąs
kai tų suvedinėjimai. Religijos 
į t a k a sumažė jo . Vedusių 
skyrybos ir abortai pasidarė 
mados reikalas, vaikai prarado 
disciplinos supratimą ir norą 
dorai mokytis. Žinoma, ne visi 
tą darė. 

Dabar atvykstantieji iš Lie
tuvos yra ka ip tik tos sužalotos 
generacijos vaikai, sūnūs ir 
dukros. Daug jų yra gerų, pado
rių žmonių, bet nemažai ir 
dvasiniai pakrikusių. Mums 
reikia juos suprasti ir pagelbėti 
jiems atstatyti teisingą moralinį 
stovį. Kaip tą padaryti ar dary
ti , yra ki ta tema. Gal kas nors 
ki tas pagvildens tą problemą. 

Mielas Amerikos lietuvi, savo 
vaikams paaiškink, kad lietu
vių tauta daug nukentėjo nuo 
komunizmo ir nacizmo, kad ten 
yra dar daug gerų, padorių 
žmonių, kad ji stengiasi atsi
kelti geresniam, sveikesniam 
gyvenimui ir kad jūsų bei mano 
o taip pat visų išeivijos lietuviu 
pareiga vienokiu ar kitokiu 
būdu t a m re ikalu i padėti. 
Sėkmės. 

.JVR 

Studijinės s v a r s t y b o s 

Pirmąją dieną apžvelgti jauni
mo kongresai ir jaunimo sąjun
gos kūrimosi laikotarpis, tuome
tiniai tikslai ir uždaviniai (A. 
Saulaitis), aptartas vidurinės ir 
vyresniosios kartos vaidmuo 
LJS veikloje (H. Antanaitis). VI 
PLJK pirmininkas teigė, kad su 
jaunimu dirbantys vyresnieji 
turi būti „pavaldūs" jaunimo 
nuosprendžiams ir jų pasirink-
tom pirmenybėm. Studijų dienų 
komiteto pirm. prof. E. Paršelis 
paaiškino temų raidą per ket
verius ruošos metus, ir „mes jus 
priimame visa širdimi". 

Bronius Nainys kalbėjo apie 
„PLB ateities perspektyvas", o 
PLB pirm. dr. V. Bieliauskas 
pranešė iš savo profesinės patir
ties apie „kognityvinio stiliaus" 
arba komunikacijos būdo vaid
menį tarpkultūriniuose ryšiuo
se ir ypač sovietinį palikimą 
visuomenėje. Pabrėžė, kad labai 
svarbu atsiminti klausimą „Gal 
kiti kitaip supranta tuos pačius 
žodžius ir nuosprendžius?". 
Buvęs PLJS pirm. Gintaras 
Grušas iškėlė visą eilę reikalų 
tema „Išeivijos pasiruošimas 
pagalbos Lietuvai darbui" — 
vieni kitus turime prisijaukin
ti pagarbiai ir dvasingai. Keli 
kalbėtojai, įvedę temas atstovų 
darbo būreliams tvirtino, kad 
ligi šiol PLB, VLIKas ir kiti 
kalbėjo Lietuvos vardu, o dabar 
šie nebeturi teisės to daryti — 
Lietuva pati už save kalba. 

Iš nutarimų išryškės jaunimo 
mintis Lietuvoje įkurti PLJS 
raštinę ar ryšininką turėt i , kad 
PLJS ir kiti projektai būtų 
Lietuvoje planuojami ir vykdo
mi (kaip ir PLB svarstė savo 
atstovybės Lietuvoje reikalą). 
Tokia ištaiga padėtų iš kitur 
atvykusį jaunimą įdarbinti Lie
tuvoje ten, kur jie sugebėtų ir 
būtų reikalingi švietimo, šalpos, 
ministerijų ir kt. tarnybose. II-
gianiui tokia būstinė galėtų 
išsivystyti į jaunimo centrą su 
jaunimo viešbučiu kaip ir kitose 
šalyse. 

Šiuo metu Buenos Airėse ir 
Rosario, Argentinoje, dirba Lie
tuvos Švietimo ir kultūros 
ministerijos atsiųsti mokytojai. 
Kongresas skatina tokią talką 
tęsti, kad mažesnės ir lietuviš
kai silpnesnės lietuvių bendruo
menės turėtų pagalbos. Tokie 
mokytojai moko kalbos, tauti
nių šokių bei kitų etnografinių 
dalykų, gyvendami lietuvių šei
mose ir vietoje išlaikomi. 

Vienu svarbiu uždaviniu jau
nimas pasiskyrė stipendijų rin

kimą — kad kiekvienos šalies 
LJS sudarytų Lietuvos studen
tams galimų stipendijų sąrašus 
ir iš vis ieškotų lėšų Lietuvai ar 
sur iš t iems su Lietuva pro
jektams lėšų iš nelietuviškų 
šaltinių. Kalbėta ir apie naująją 
imigraciją iš Lietuvos, kaip ir 
jau veikiančias talkos įstaigas 
(A.P.P.L.E., Lietuvos Vaikų 
viltis, dantų gydytojų projektus 
ir kt.) 

PLJS organizacinės veiklos 
planus svarstyti pradėjo sim
poziumas su W. Hough. Marina 
Coxaite (Austr.), T. Bartusevi
čium, J . Gaidimausku (Arg.), I. 
Balsyte (Kan.) ir šie organizaci
niai reikalai tęsėsi ligi pat 
paskutiniojo atstovų posėdžio 
stovykloje. Žemynai ir kraštai 
svarstė savo pirmenybes, kaip ir 
ankstyvesniuose kongresuose 
prie bendrų nutarimų buvo įra
šyti sričių planai. 

Būsimoji v a l d y b a i r 
k o n g r e s a s 

Vienas pagr indinių PLJS 
seimo — atstovų suvažiavimo 
uždavinių yra išrinkti naują 
PLJS valdyba, parinkti VIII 
PLJK vietą ir laiką. Uždarame 
tik atstovų posėdyje svarstytos 
kelios galimybės: valdybą iš 
Šiaurės Amerikos iškelti kiton 
šalin, ypač kad yra veiklaus ir 
sugebančio jaunimo Australijo
je, Europoje. Būtų įmanoma Š. 
Amerikoje skirti balsavimo tei
sę turintį PLJS valdybos atsto
vą prie PLB valdybos, tačiau 
šiuo metu t inkamiau visą val
dybą Kanadoje ar JAV išrinkti, 
o kitas šalis įtraukti ar joms 
pavesti svarbesnius PLJS pro
j e k t u s šal ia savo v i e t i n ių 
uždavinių. 

Kongresanta i išr inko pir
mininku prezidiumo narį Pau
lių Mickų iš Washingtono su 
valdybos nariais ten pat.Bosto-
ne, Montrealyje. Keli valdybos 
nariai yra ilgesnį laiką gyvenę 
ir dirbę Lietuvoje. Numatę, kad 
būsimas kongresas vyks tik už 
pustrečių metu — ligi šiol ma
žiausias tarpas — valdybon 
įtraukė ir nare (Iną Balsytę 
iš Kanados) kongreso ruošos 
reikalams. 

Kongreso vieta gavo ankstyvą 
paspirtį iš Didžiosios Britanijos 
atstovų, iš karto pasisiūliusių 
studijų dienas prie Londono su
rengti. Dauguma linkusi dalį 
kongreso rengti Lietuvoje (data 
sutaptų su 1994 m. šokių bei 
dainų švente1 o ir rūpėjo kaip 
nors įtraukti Suvalkų trikampį 
bei jo jaunimą, šiame kongrese 

atstovaujamą Rūtos Burdinai-
tės iš Lenkijos ir buvusio pun
skiečio, daba r j a u Toronte 
gyvenančio. Kongreso rezoliuci
jų tekstas aiškiai nusakys, kaip 
nuspręsta, ir Suvalkų trikam
p iu i s k i r t o s ke l io s d ienos 
kultūrinei programai. 

Su jaunimu kongrese daly
vaujantieji buvusių kongresų 
pare igūnai a t s tovams dėstė 
kaip jaunimo kelionių palydovai 
turistai svarbūs ir dėl medžia
ginės paramos, ir kad kongreso 
renginiai turė tų pr i t raukt i as
menis, kur ie galėtų į šokių 
šventę Lietuvoje keliauti visai 
kitais būdais, savo įnašu prie 
PLJK neprisidėję. Aštuonių 
kraštų atostogos nesutampa su 
Š. Amerikos vasaros atostogo
mis, todėl tenka labai tiksliai 
kongreso dienas nustatyt i kaip 
ir Kalėdų — Naujųjų Metų lai
kotarpį vykstant iems kongre
sams, kada pietuose ilgosios 
vasaros atostogos, o šiaurėje — 
trumpa žiemos per t rauka. 

V a i z d a s iš k r a š t ų 
Nuolatinis kongreso klausi

mas — kas daroma kraštuose, 
kas įmanoma nuveikti , kokios 
pirmenybės. Kadenciją baigian
ti PLJS valdyba išdėstė, kiek 
jėgų ir laiko skyrė ryšiams su 
PLB, bendriems Bendruomenės 
ir Sąjungos projektams, kongre
so ruošai, įskai tant Lietuvos 
svečių parinkimą. Kadangi LJS 
pirmininkai statutiniai yra savo 
kraštų LB valdybų nariai ir 
balsuoti teisę tur in tys PLB 
seimo 1992 m. nariai , jaunimo 
„blokas" gali ryškiai seime 
pasisakyti ir šį tą paveikti. 
Pirmą kar tą tu r ima proga Lie
tuvai padėti, o kadangi neberei
kia Lietuvos vardu kalbėti, dė
mesys gali krypti į išeivijos 
jaunimo reikalus, ypatingai 
mažesnių kolonijų globą ar 
talką. J K aukos šį kartą nebu
vusios tokios stambios, kadangi 
buvo daug vajų Lietuvai parem
ti , tačiau visada yra rėmėjų, 
kurie supranta išeivijos jaunimo 
veiklos ir kongresų reikšmę. 

Kraštų pranešimuose išryškė
jo, kiek daug įtakos jaunimui 
turėjo pereito kongreso demon
stracija 1987 gruodžio 31 d. 
nuaidėjusi per visas Australijos 
te levizi jos s t o t i s : po šio 
pavyzdžio net Pietų Amerikos 
jaunimas sugebėjo eisenas ar 
k i tus įvykius p r ie sovietų 
atstovybių ir kitur suorganizuo
ti Juodojo kaspino dieną, per 
sausio 13 d. įvykius ir pn. 

INTERNATIONAL 
v _ 

TRAVEL CONSULTANTS *Zjli\\y*LS? 
Organizuojame grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

CARGO — siunčiame oro linija 
„ŽAIBAS" — virš 10 skirtingų paketų pasirinkimas su garantuotu pristatymu į namus 

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
9525 South 79th Avanua 223 Kalvarijų gatva 
Hlcko ry H M . I l l lno lm 80457 
Tatafonaa (708) 4 3 0 - 7 2 7 2 

V i l n i u s , U a t u v a 
Tatafonas 350-115 Ir 778-3' 2 

REAL ESTATE 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 vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

i — ' • " " • • 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČIUS 

6529 S. Kadzla Ava., 
Chicago, IL 60629 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agantai kalba llatuvrškal 
• Nuolaida pensininkams 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis 

Iraną Bl lnstrublenė 
Nuosavybių pardavimas INCOME TAX 

5953 S. KadzU Ava. 
Tai. 436-7878 

Gntuffc 21 
E. MIS -

REALMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

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

Parduodamas mūrinis namas 
Crystal Laka, IL, ..Hillside Range" 
stiliaus: 3 mieg.. 4.000 kv. pėdų gyv 
plotas, 4.3 akro sklypas su šimtame
čiais ąžuolais. Kreiptis: 

Tai. 815-459-5258 

FOR RENT 

Išnuomojamas vyrui 1 kamb. 
Marquette Pk., apyl. netoli 
„Margučio" su virtuvės privile
gijomis ir atskiru įėjimu. 

Tai. 312-925-7612 

DRAUGE GAUNAMI LIETUVIŲ KALBA 
LEIDINIAI 

RINKTINIAI RAŠTAI. Pulgis Andriušis. 263 psl. $3.00 
KOL ESU ČIA, pasakojimai. Jurgis Jankus, 

376 psl $5.00 
DIALOGAS SU LIETUVIAIS. Bronys Raila. 560 

psl. $5.00 
PAŠAUKĖ MANE.... popiežiaus Jono Pauliaus 

II biografija. Vertė kun. R. Jakutis. 351 
psl $4.00 

ĄŽUOLŲ RANDAI, Sibiran tremtinės atsimi
nimai. Antanina Garmutė. 127 psl $6.00 

AMŽINO {ŠALO ŽEMĖJE. Sibiran tremtinių 
atsiminimai. 303 psl $10.00 

LIETUVIŲ—ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS. B. 
Piesarskas, B. Svecevičius. 506 psl. . . . $12.00 

ANGLŲ—LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. V. Ba
ravykas. 590 psl $12.00 

KRYŽKELĖS, ketvirtas rinkinys. Bronys Raila. 
480 psl $10.00 

PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE. Kęst. K. 
Girnius. 422 psl $10.00 

RAŠYTOJAS POKARIO METAIS, dokumentų 
rinkinys. Vyt. Kubilius. R. Pakalniškis. 
590 psl $10.00 

DAIGYNAS, romanas. Alė Rūta. 576 psl $6.00 
VILKAS IŠ GALŲ, romanas. Vyt. Volertas. 304 

psl $12.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurije bus pridėta ir persiuntimo 
išlaidos. 

nrmh^ 

PANEVĖŽIO ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIA, 

kurią klebonas kun. R Pukenis stengiasi atnaujinti. Prašoma 
aukų iš lietuvių išeivijoje. Tikime, kad lietuviai Amerikoje, 
ypač panevėžiečiai, padės tai bažnyčiai įsigyti vargonus. 
Aukas priima kun. V. Rimšelis, MIC, 6336 S. Kilbourn 
Ava., Chicago, IL 60629. 



LIETUVIAI FLORIDOJE 

Miami, FL 

DŽIAUGĖMĖS KONCERTU 

Plačiai spaudoje buvo aprašy
ta iš Lietuvos atvykusio pia
nisto Petro Geniušo laimėjimai 
dalyvaujant t a rp tau t in iame 
konkurse. Miami apylinkės lie
tuviams taip pat teko laimė 
dalyvauti koncertuose ir kar tu 
džiaugtis su genialiu pianistu. 
Ypač teko jaudintis lemiama
jame dėl pirmos ir antros vietos 
koncerte, kuris įvyko Miami 
universi te to Gusman salėje 
sausio 11 d. 8 vai. vak. Susi-

Lietuvių Tautinių šokių komisija ir JAV bei Kanados Lietuvių Bendruomenės atstovai posėdyje. 
Iš kairės pirm. eilėj: D. Dundzilienė, Kanados LB vicepirm. V. Bireta, D. Viskontienė, JAV LB 
krašto vald. pirm. V. Maciūnas, B. Jasaitienė, dr. P. Kisielius ir J. Budrienė; antroj eilėj: E. Šulaitis, 
R. Poskočimienė, A. Kėželienė, dr. A. Razma, R. Maskaliūnienė, L. Rasutienė, V. Momkus, R. 
Narušienė, M. Remienė, S. Fotti, N. Pupienė; trečioj eilėj: J. Cinkus, A. Juodvalkis, P. Petrutis, 
B. Juodelis, L. Maskaliūnas, L. Norusis, D. Polikaitis, R. Likanderytė ir K. Dočkus. 

Nuotr. Jono Kuprio 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Hot Springs, Ark. 
N I J O L Ė DAINUOJA M U M S 

Mes Hot Springs, Arkansas 
vals t i jos , l ie tuviai , gyveną 
pačiame viduryje Jungt in ių 
A m e r i k o s Valstijų, d a ž n a i 
jaučiamės neaplankomi, net 
užmiršti . Tačiau šį kartą pasi
jutome ne užmirštaisiais, bet iš
r inktaisiais . Amerikoje gast
roliuojanti Lietuvos estrados 
žvaigždė Nijolė Ščiukaitė po 
koncerto išeivijos lietuvių sos
tinėje Chicagoje pasirinko mūsų 
mažą pensininkų koloniją. Ar 
ne naujiena? Nijolė — pirmoji 
dainininkė iš Lietuvos, aplan
kiusi mūsų gyvenvietę. 

Rengėjai „nėrėsi iš kailio", 
kad t ik viskas gerai pasisektų, 
o gamta lenktyniavo su jais — 
oras buvo ypatingai švelnus ir 
saulėtas , patvoriuose pražydo 
geltonieji narcizai, o palangėje, 
kur Nijolė buvo apsistojusi, 
nedrąs ia i skleidėsi pirmieji 
persiko rausvi žiedeliai, lyg 
sveikindami dainininkę, nu
jausdami jos poetišką sielą. 
Vasar io pirmą dieną į Šv. 
Mykolo mokyklos salę rinkosi 
vietos lietuviai, šiek t iek ir 
amerikiečių, nes koncertas buvo 
skelbiamas ir vietos ameri
kiečių spaudoje. 

Pažinome Nijolės balsą iš 
plokštelių, iš perduodamų jos 
dainų per radiją, iš „Leiskit į 
Tėvynę" laidų, bet girdėti ją 
pačią dainuojančią buvo žymiai 
įspūdingiau. Ji mus žavėjo, jos 
daina liejosi iš širdies ir palietė 
mūsų surambėjusias širdis. 

Ne vel tui ji savo koncertą 
pavadino „Iš širdies — į širdį". 
Savo dainomis ji mus nukėlė 
Lietuvon — jautėme Lietuvos 
laukų vėją, rugių bangavimą, 
Nemunėlio čiurlenimą, purienų 
žydėjimą. Nijolė mums dainavo 
„apie kuršius, garbingus mūsų 
protėvius, kurie ilsisi po pilku 
Lietuvos dangum, išstovėję žūt
būt in ius dešimtmečius drauge 
su kitomis baltų giminėmis, kad 
mes išsaugotume savo gimtą 

žodį, vietą, raštą, kad nebūtų 
išsklaidyta mūsų dvasia, kad 
sutvirtėtų Mindaugo Lietuva..." 

Po koncerto vyko vaišės LB 
pirm. Stepo Ingaunio namuose. 
Po to dainininkė su savo paly
dovėmis teta Birute Ščevinskie-
ne, gastrolių organizatore Prane 

ta i s braukėme ašarą, šypso-
jomės, plojome, trepsėjome, 
lingavome į muzikos taktą, 
vienu žodžiu smagiai laiką 
praleidome. 

Solistė Nijolė planuoja būti 
Floridoje — Daytona Beach ir 
Sunny Hills, vėliau Detroite, 
Bostone, New Yorke ir Phila-
delphijoje. Linkime geriausios 
sėkmės. 

Koncerto Hot Springs vie-
Šlutiene ir jos padėjėja, vai- tovėje rengėjai buvo radijo lai-
ruojant Kleopatrai Šimkuvie- dos „Leiskit į Tėvynę" radijo 
nei, stabtelėjome Rimos ir Valdo 
Jučų namuose. Dainininkės 
i š l e i s tuvės buvo a t švęs tos 
Salomėjos Šmaižienės namuose, 
kur solistė buvo apsistojusi. 

Nijolės apsilankymas Hot 
Springs vietovėje buvo trumpas, 
bet mes jo ilgai neužmiršime — 
besiklausydami jos mes momen-

KONKURSAS 
A. a. biochemijos dr. Kazio 

Martinkaus (1953-1984) prisimi
nimui yra įsteigtas 1985 m. jo 
tėvų, sesers ir artimųjų draugų 
stipedijos fondas, kuriuo gali 
p a s i n a u d o t i visi laisvojo 
pasaulio lietuviai studentai, 
siekiantys magistro arba dokto
rato laipsnio iš griežtųjų moks
lų — vėžio tyrimo sričių (pvz. 
farmakologijos, biochemijos ir 
pan.). 

Dėl daugiau informacijos ir 
gauti prašymų formų rašyti šiuo 
adresu: Kristina Martinkus, Dr. 
Kazys Mart inkus Memorial 
Scholarship Fund, 7120 S. Rich 
mond, Chicago, Illinois, 60629 
USA. Prašymų formos tu r i būti 
grąžintos iki gegužės 1, 1992. 

JAV LB ŠVIETIMO TARYBOS SKELBTO 
RUDENS VAJAUS AUKOS 1991-1992 M. 

Aukojusios JAV LB apylinkės: 

1.245 dol. aukojusi: JAV LB St. Petersburgo apylinkė per 
Vytautą Gružą, FL. 

1.000 dol. aukojusi: JAV LB Brighton parko apylinkė per 
Salomėją Oaulienę, IL. 

635 dol. aukojusi: JAV LB Filadelfijos apylinkė per Vidmantą 
Rukšį, PA. 

285 dol. aukojusi: JAV LB Putnamo apylinkė per Juozą 
Bružą, CT. 

135 dol. aukojusi: JAV LB Daytona Beach apylinkė per 
Juozą Paliulį, FL. 

Po 100 dol. aukojusios: JAV LB Cape Cod apylinkė per 
Ireną Jansonienę, MA; JAV LB Sunny Hills apylinkė per Vytą 
Macijauską, FL. 

70 dol. aukojusi: JAV LB Detroito apylinkė per Algimantą 
Bražėną, Ml. 

65 dol. aukojusi: JAV LB Pietinės New Jersey apylinkė per 
Vytautą Jankų, NJ. 

60 dol. aukojusi: JAV LB Cicero apylinkė per Raimundą 
Rimkų, IL 

Po 50 dol. aukojusios: JAV LB Auroros apylinkė per Vytautą 
Vizgirdą, IL; JAV LB East St. Louis apylinkė per Zigmą Grybiną, 
IL; JAV LB Melrose parko apylinkė per J. Rugelį, IL. 

25 dol. aukojusi: JAV LB Bushvvick apylinkė per kun. G. 
Gedgaudą, NY. 

Po 200 dol. aukoję: V. Klova, CA; Union Pier lietuvių draugi
ja, Ml; V. ir E. Velžos, CA. 

Po 100 dol. aukoję: dr. J. Adomavičius, IL; S. Bajalienė, 
CA; G. Balanda, Ml: Brighton parko lietuvių namų savininkų 
draugija, IL; A. ir V. Burchikai, PA; kun. V. Cukuras, CT; V. 
Grėbliūnas, IL; dr. K. Jablonskis, IL; M. ir A. Jagučiai, FL; R. 
Kildišas, CA; J. Liaukus, FL; A. Majauskas, Ml; B. Mickevičius, 
IN; T. Navickas, ID; R. Sealey, CA; dr. R. Sidrys, IL; V. ir A. 
Šmulkščiai, IL; J. šumskis, IL; S. Tomarienė, IL; V. ir p. 
Valatkatčiai, IL; P. Žolynas, IL. 

85 dol. aukojęs: M. Karaška, VA. 
70 dol. aukoję: R. ir J. Ardžiai, PA. 
Po 50 dol. aukoję: V.ir J. Dovydaičiai, CA; A. ir I. Draugeliai, 

IL; M. Dūda, MD; J. ir V. Jurkūnai, IN; B. Kasakaitis, IL; E. 
Kolupailaitė, IL; E ir R. Kulikauskai, CA; Z. Lirgameris, Wl; A. Ma
sionis, PA; S. Maurukas, IL; I. Mogenis, NJ; T. Norkienė, IL; B. 
Pabarčienė, IL; kun. T. Palis, CA; E. Paulius. IL; J. ir A. 
Rimkevičiai, IL; K. ir A. Rimkai, IL; M. Ročkuvienė, IL; J. Ručys, 
CA; V. ir R. Sinkai, IL; J. Strazdas, FL; K. Škėrienė, IL; J. Vaineikis, 
IL; R. ir E. Vaišniai, CT; A. ir V. Valavičiai, IL; R. Valkiūnienė, IL: 
A. Žukauskas, FL. 

Po 40 dol. aukoję: B. Cižikaitė, IL; dr. J. ir D. Maurukai, FL. 
35 dol. aukojęs: A. Snarskis, IL. 
Po 30 dol. aukoję: V. ir L. Civinskai, OH; A. ir V. Čepėnai, 

IL; J. ir E. Gailevičiai, MD; A. Jurjonas, IL; D. Kojelytė, IL; L. 
Kriaučiūnas, IL; A., B. ir I. Lesevičiai, IL; B. Oberjat, Wl; L. 
Petravičienė, IL; B. Polikaitis, IL; J. Remys, IL; G. Sirutienė, CA; 
V. Valentin, CA; O. VilėniSkienė, MA. 

(Bus daugiau) 

r inkę lietuviai audr ingai plojo, 
girdėjosi šauksmai, buvo įteikta 
rožių puokštė, kur ią paruošė 
klubo pirmininkė Elena Jonu
šienė. Tuojau pat po koncerto 
įvyko su ruoš t a s p r i ė m i m a s 
M i a m i u n i v e r s i t e t e , k u r į 
paruošė Miami l iet . -amerik. 
piliečių klubo n a r ė A r i a n a 
Kumpienė. Tai buvo s ta igmena 
ne t iktai pianistui , bet ir šio 
koncerto žiūrovamas. Ar iana 
Kumpienė pas i te lkdama savo 
gabumus ne t ik ta i viską pa
ruošė, bet ir skoningai papuošė 
gėlėmis. Tai buvo įvairūs sūriai, 
paštetas, vaisiai, pyragai, baltas 
ir raudonas vynai, bealkoholi
niai gėrimai ir kava. Vaišės 

DRAUGAS, antradienis , 1992 m. vasario mėn. 11 d. 

paruoštos 150 žmonių, visus 
laba i pradžiugino, o t a ip pat 
k a r t u su pianis tu Pe t ru Geniu
šu galėjome pasidžiaugti dideliu 
laimėjimu. 

ST. P E T E R S B U R G O 
T E A T R E 

Vasario 2 d. Miami lietuvių-
amerikiečių piliečių klube įvyko 
St. Petersburgo lietuvių teatro 

„Žibintas" 1 veiksmo komedija 
„ K a r š t o šunio valgykloje" . 
Teksto autorė ir režisierė Dalia 
Mackialienė. Nuotaikinga ko
medija v isus p r a d ž i u g i n o , 
džiaugėmės šio teatro aktorių 
va id in imu . Režisierei buvo 
įtektos gėlės. Po to gausiai 
s u s i r i n k u s i e j i ž iū rova i i r 
aktoriai vaišinos pietumis. 

V.D. 

darbuotojai su pagalba Lietuvių 
Bendruomenės valdybos, vado
vaujamos pirm. Stepo Ingaunio. 

Labai dėkojame Elzei Dimins-
kienei iš Hot Springs Village, 
kur i su savo dukra dalyvavo 
renginyje ir apmokėjo salės 
nuomą, sumažindama renginio 
išlaidas. 

A.tA. 
ALMANTAS J. TOLIUŠIS 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1992 m. vasario 8 d., 9 vai. vakaro, sulaukęs 41 m. 

amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėvai — Juozas ir Ona 

Tamošaitytė Toliušiai, sesuo Indrė Toliušytė ir kiti giminės. 
Kūnas pašarvotas vasario 11 d., antradienį nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 12 d. Iš koplyčios 9 

vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę tėvai, sesuo ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus/Donald M. Petkus. 
Tel. 312-476-2345. 

A.tA. 
SUSANNA MIKĖNAS 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1992 m. vasario 8 d., 4:30 vai. p.p., sulaukusi 79 m. 

amžiaus. 
Gimė Vokietijoje. Amerikoje išgyveno 32 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime draugai Pranas ir Liselotte 

Litvinai, kurie rūpinasi laidotuvėmis. 
Velionė buvo žmona a.a. Michael Mikėno. 
Kūnas pašarvotas antradienį, vasario 11d. nuo 2 iki 9 v.v. 

Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 12 d. Po religinių 

apeigų koplyčioje 10 vai. ryto, velionė bus palaidota Tautinėse 
Lietuvių kapinėse. 

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

Nuliūdę draugai. 

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

A.tA. 
dr. KĘSTUČIUI VALIŪNUI 

mirus, jo žmoną ELENĄ, sūnus DOMININKĄ, SAU
LIŲ, ANDRIŲ ir JULIŲ ir brolį dr . ANDRIŲ 
VYTAUTĄ VALIŪNĄ su šeimomis š i rd inga i 
užjaučiame ir kar tu liūdime. 

Genovaitė ir Juozas Vėbros 
Vaiva ir James Gustai 

A.tA. 
ALMANTUI TOLIUŠIUI 

staigiai pas Kūrėją į Amžinąją Tėvynę išvykus , jo 
tėveliams ONAI ir JUOZUI TOLIUŠIAMS bei 
giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia 

Benedikta ir Jonas Grigas ir 
A. Dundulis 

Buv. VLIKO Pirmininkui 

A.tA. 
KĘSTUČIUI VALIŪNUI 

mirus, re iškiame gilią užuojautą žmonai , še imai , 
giminėms bei artimiesiems. 

VLIKO Taryba 

A.tA. 
ANNA JANUŠAUSKAS 

TINGINAS 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1992 m. vasario 8 d., 8:50 vai. ryto, sulaukusi 84 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Tauragės apskrityje, Variokų kaime. 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jonas Janušauskas, 

daug giminių ir draugų. 
Velionės pirmas vyras buvo a.a. Otto Leppertas. 
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungai, Lietuvių Ev. Liu

teronų Zion bažnyčiai, ,.Rūtos" klubui. 
Kūnas buvo pašarvotas pirmadienį, vasario 10 d. nuo 4 

iki 9 v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave., 
o antradienį, vasario 11d. nuo 6 v.v. iki 9 v.v. Zion Liuteronų 
bažnyčioje, 9000 S. Menard, Oak Lawn. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, vasario 12 d. Po apeigų 10 
vai. ryto Zion bažnyčioje, velionė bus palaidota Bethania 
kapinėse. Vietoje gėlių prašoma aukoti Zion Liuteronų 
bažnyčiai. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažį-
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras J o n a s . 

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

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) 5234)440 ir (1-312) 523-9662 

4605-07 Sou th Hermitage Avenue 
Te le fonas - (1-312) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

1-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

L a i d o t u v i g n a m a i Chicagoje ir p r i emiesč iuose . 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s gal i te pasiekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 



DRAUGAS, antradienis, 1992 m. vasario mėn. 11 d. 

x Nekalto Prasidėjimo pa
rapija Brighton Parke vasario 
12 d., t rečiadienį , rengia 
„Jonio" koncertą parapijos mo
kyklos salėje. Įėjimas bus vi
siems 5 dol. Parapijos klebonas 
kun. A. Puchenski ir visas 
komitetas į šį koncertą iš 
Lietuvos kviečia savo parapie-
čius ir svečius. 

x Vaclovas Kleiza, Lietuvos 
general in is konsulas , t a r s 
sveikinimo žodį per Vasario 
16-tos parodos „Dailė — 92" 
atidarymą, kuris bus šį penkta
dienį Čiurlionio galerijoje Jau
nimo centre. 

x Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas, rengiamas 
Altos Chicagos skyriaus, bus va
sario 16 d., sekmadienį. Iš
kilmingos pamaldos 10:30 vai. 
ryto Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. 
Parapijos choras pasirodys su 
visai nauja programa, praneša 
choro vadovas Antanas Linas. 
Solo giedos Vaclovas Momkus. 
Prie vargonų ir fortepiono 
Ričardas Šokas. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti. 

x L.A.P.A/S — Lietuvių 
Amerikiečių farmaceutų drau
gija kviečia narių ir svečių susi
rinkimą vasario 13 d., ketvir
tadienį, 7 vai. vak. Fox's Orland 
Park restorane, 9655 W. 143 St„ 
Orland Park, 60462. Paskaitą 
skai tys Den Kirschbaum, 
Phrs.D., ji bus visiems naudin
ga. 

x Vyresniųjų lietuvių cent
re Seklyčioje vasario 12 d., tre
čiadienį, 2 vai. p.p. bus duetų 
popietė ir programą atliks muz. 
Ričardas Šokas ir Algimantas 
Barniškis. Po programos bus 
bendri pietūs. Kviečiame at
vykti ir dalyvauti. Visi laukia
mi. 

x Dr. Jonas i r Nijolė Dėdi
nai, West Chester, Pa., už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė 35 dol. auką. Dr. Jurgis 
Starkus paaukojo 25 dol. Labai 
dėkojame. 

x Šv. Kryžiaus l igoninė 
kviečia savanorius išvežioti 
maistą į namus negalintiems 
ateiti ar išeiti iš namų. Tai būtų 
tiktai Chicagos Pietų Vaka
ruose. Savanoriai turėtų mokėti 
važiuoti automobiliu. Galintie
ji tai atlikti registruojasi tel 
312-471-7300. 

x Vida Brazaitytė, Laura 
Burokienė, Shirley Ambutienė, 
Rita Gilbert ir Regina Grigoria 
modeliuos šių metų „Vaikų 
namelio" ir „Žiburėlio" madų 
parodoje vasar io 23 d. 

(sk) 

x Padėki te vargs tant iems 
Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio » ;s-
to su pristatymu į namuo — 
$100.00 „Žaibas" 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, 111. 
60457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk; 

x 55 SVARŲ MAISTO siun
tinys yra pats mėgiamiausias 
Lietuvoje: dešros, sūris, aliejus, 
kruopos, kava, cukrus ir kt. 
produktai - $85. 22 SVARAI 
vien tik mėsos gaminių - $85. 
Transpak, 2638 W. 69 St., Chi-
cago IL, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Jau laikas tvarkyti mo
kesčius valdžiai (income tax)! 
Algis A. Luneckas, kaip ir 
visada per ilgą eilę metų, pasi
ruošęs jums patarnauti šešta
dieniais savo įstaigoje, 2501 W. 
69 St., Chicago. Susitarimui 
prašau skambinti 312-778-0800. 
Reikalui esant, su malonumu 
atvyksiu į namus ir užpildysiu 
formas. Algis A. Luneckas, 
Accountant. 

(sk) 

x Protestą CBS televizijos 
vadovybei dėl Lietuvos ir Lat-
vjos sportininkų iškirpimo iš 
XVI Žiemos olimpiados atidary
mo iškilmių parado galite pa
reikšti darbo laiku skambin
dami tel. 212-975-4321 arba 
rašant CBS Olympic Commit-
tee, 524 West 57th St„ New 
York, N.Y. 10009. 

x Jaunimo centro kavinėje 
Lietuvos nepriklausomybės — 
Vasario 16-tos minėjimas, kaip 
paprastai, būtų tą pačią dieną, 
bet šiemet bus šeštadienį, va
sario 15 d., 7 vai. Paskaitą 
skaitys Jonas Pabedinskas, 
meninę programą atliks poetė 
Julija Švabaitė-Gylienė ir kt. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuo
pos susirinkimas bus vasario 17 
d. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos salėje. „Mardi Grass" 
šventė bus vasario 22 d. 

x Šokių šventės logo sukū
rė dail. Petras Aleksa, o leidinį 
redaguos rašytoja Danutė 
Bindokienė. Šokių šventės vado
vai yra raginami kaip galima 
greičiau užpildyti anketas ir 
grąžinti šventės sekretorei 
Jūratei Budrienei. 

x Ingridai Bublienei, JAV 
LB krašto valdybos vicepirmi
ninkei ir „Litexo" atstovei, la
bai dėkingi lietuviai už parodų 
rūmų išsaugojimą Lietuvos 
reikalams. 

x Šv. Kryžiaus ligoninė 
padeda išspręsti kojų proble
mas ir veltui jas patikrina, 
ar neturi kokių ligų. Reikia tik 
iš anksto pasiskambinti tel. 
312-471-5550. 

x Atsiuntė po 20 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
rašyt. Juozas Kralikauskas, 
Islington. Ont., Kanada, Vyt. 
Musonis, Oak Lawn, 111., Ona 
Andriulionienė, So. Boston, 
Mass., Elizabeth Platakis, Sun 
City, Cal., Vytautas Vizgirda, 
Aurora, 111., Elena Spukas, 
Glenn Ellyn, 111., L.V. 
Morkūnas, Etobicoke, Ont., 
Kanada, Aldonda Sandargas, 
Ormond Beach, Fla. Dėkojame 
už aukas. 

x Vasario šešioliktosios 
dienos parodos „Dailė '92" ati
darymas bus penktadienį, va
sario 14 d., 7:30 v.v. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre. 
Kviečiame visus atsilankyti. 
Galerija at idaryta sekma
dieniais 11 v.r.-2 v.p.p. 

(sk) 

x Po Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo, sekmadie
nį, vasario 16 d., apie 5 v. p.p. 
rengiama vakarienė Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Vietos į 
vakarienę užsakomos pas: E. 
Oželienę, 312-254-7553, A. 
Repšienę, 312-434-4645 arba 
ALT'e, 312-735-6677. 

(sk) 

x Siuntiniai į Lietuvą per 
ATLANTA IMPORT EXPORT. 
siuntinio, sveriančio virš 100 
svarų 1 sv. persiuntimo kaina -
69 centai už svarą, lengvesnių 
siuntinių — 79 centai. Siun 
tinius galima atsiųsti UPS. 
Sunkiems laikams Lietuvoje 
atėjus, pasiteiraukite dėl 
skubiau pristatomų maisto 
siuntinių bei greitųjų siuntinių. 
Taipogi, neilgai trunkant, per
siunčiami pinigai doleriais Jūsų 
giminėms Lietuvoje. ATLAN
TA IMPORT EXPORT, 2719 
West 71 st Street, Chicago IL 
60629. Tel. (312) 434-2121. 

(sk) 

IS ARTI IR TOLI 

Vilniaus universiteto ansamblis „Virgo" dainavęs amerikiečiams, padainuos Jaunimo centre va
sario 23 d. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
„VIRGO"' KONCERTAS 

CHICAGOJE 

Tai yra Vilniaus univer
siteto filologijos departamento 
studenčių choras. Būdamos 
filologės, jos kūrinius atlieka 
originalinėmis kalbomis, dėlto 
jos yra beveik visiems vienodai 
suprantamos. Jų repertuare yra 
J. S. Bacho, J. Brahmso, J. B. 
Pergolesi ir kitų klasikų kū
riniai. Su savo koncertais jos 
yra plačiai apkeliavusios. Jų 
koncertai yra buvę Latvijoje, 
Estijoje, Rusijoje, Ukrainoje, 
Gruzijoje, Lenkijoje, Amerikoje 
ir Prancūzijoje. Jos yra daly
vavusios trijuose tarptau-

x „Lietuvos aidas" sausio 
11 d. numeryje pranešė, kad 
prie Chicagos rengiama IX išei
vijos lietuvių Tautinių šokių 
šventė liepos 5 dieną. Į ją 
pakviesta ir reprezentacinė 20 
šokėjų grupė iš Lietuvos. 
Šventės rengimo komitetas pra
dėjo lėšų telkimą užjūrio šokėjų 
kelionei ir išlaikymui finansuo
t i . Visi kviečiami prie to 
prisidėti. 

x Zina Katiliškis, poetė, Le-
mont, UI., Jurgis Kriaučeliūnas, 
London, Ont., Kanada, už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė po 20 dol. aukų. Po 15 
dol. atsiuntė — Jadvyga Ge
čiauskienė, Philadelphia, Pa., 
Irena Upaitė, Dorchester, Mass. 
Nuoširdus ačiū. 

x Atsiuntė po 20 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Daumantas ir Virga Dikiniai, 
Sonoma, Cal., Ona Paškevičius, 
Santa Monica, Cal., Benius Faz-
gys, St. Petersburg, Fla., A. Gra
jauskas, Hamilton, Ont., Kana
da, Bronius Stapulionis, 
Highland Hts., Ohio, Salomėja 
Smaižienė, Hot Springs, Ark. 
Visiems dėkojame už aukas. 

x „Night Over Lithuania", 
angliškai įkalbėtą dokumentinį 
filmą, galima įsigyti Balzeko 
muziejuje ir pas Daivą Meilienę, 
10948 So. Lombard Ave., 
Chicago Ridge, 111. Čekį už 
$25.00 rašyti: SOS Lithuanian 
American Community. Inc. 

(sk) 
x Linas Olšauskas, Cal-

dwell Banker Real Estate, 5840 
W. 95 St., Oak Lawn, IL. Perku 
ir parduodu namus Chicagoje ir 
plačioje apylinkėje. Tel. 
708-424-4000. 

(sk) 

x Norėdami atšvęsti įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašom kreiptis į Baltijos res
toraną, 8100 Robertą Rd., 
Justice, D. tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 

x TRANSPAK siunčia su 
NUOLAIDA siuntinius į Lietu
vą ir pristato į namus. Minimu
mas $20 Transpak, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

tiniuose chorų festivaliuose: 
1989 ir 1991 m. Nancy, Prancū
zijoje, ir 1990 m. Missoula, MT. 
Kaip visuomet, taip ir dabar 
informacija yra kiek sumaišyta. 
Bevartydamas kitus šaltinius, 
radau, kad 1989 m. Paryžiaus 
tarptautiniame konkurse jos 
laimėjo pirmąją vietą. Manau, 
kad tokį faktą reikėtų paminėti. 
Chorui sėkmingai vadovauja 
Rasa Gelgotienė. 

Dalis jų repertuaro yra įrekor-
duota ir yra išleisti albumai. 
Pirmajam jų albumui talki
ninkavo žymusis Lietuvos 
kamerinis orkestras, vado
vaujamas Sauliaus Sondeckio. 
Choras yra dažnai girdimas Šv. 
Jono bažnyčioje, kuri dabar pri
klauso universitetui. Kaip 
žinome, archi tektūr iniu 
atžvilgiu ši žymioji bažnyčia yra 
dalis universiteto pastatų an
samblio. Tad ir nenuostabu, kad 
Šv. Jono bažnyčia yra dalis jų 
akademinio pasaulio. Mes dar 
atsimename jų koncertą, 
kuomet jos koncertavo Chica
goje. Tai buvo liepos mėnesio 
pradžioje, per pačius karščius. 
Pirmasis jų apsilankymas buvo 
lydimas organizacinės ne
sėkmės. Choras buvo laukiamas 
į numatytą Dainų šventę. Kaip 
žinome, ryšium su rengiama 
Šokių švente Vilniuje, mūsų 
numatytą 1990 m. Dainų šventę 
teko atšaukti. Jų gastrolių 
maršruto nebebuvo galima 
pakeisti. Kadangi jos buvo 
kviečiamos ir jų gastroles 
tvarkė Amerikos universitetai. 

Tarpe savo koncertų ameri
kiečių visuomenei, jos norėjo ir 
su lietuviais susitikti. Tad teko 
jų koncertą paskubomis or
ganizuoti. Tą darbą vykdyti 
apsiėmė Lietuvių Bendruo
menė, Margučio padedama ir su 
pagalbinio komiteto talka. Kas 
yra tokie komitetai? Tai yra tie, 
kurie savo laisvalaikius aukoja. 
Koncertas buvo rengiamas ant 
greitųjų, per pačius vasaros 
karščius, o atvykstančiųjų 
skaičius didelis. Tad buvo 
prisibijoma, kad su tuo koncertu 
į ,,skylę'* nenusėstumėme. 
Tačiau išėjo priešingai. Jų 
transportacijos reikalą 

sėkmingai sutvarkė sol. V. 
Momkus, buvo surastos joms 
nakvynės ir perpildyta Jaunimo 
centro salė. Jų koncertas ir vieš
nagė tepaliko tik malonius 
prisiminimus. Dabar bevarty
damas praėjusio koncerto 
aprašymus, skaitau: „Bet už 
viską labiausiai stebinantis tai 
yra ,Virgo' choro mergaičių 
dainavimas, pastatantis mūsų 
tautos chorinės kultūros 
prestižą ant aukšto pjedestalo''. 
Reikėtų pažymėti, kad lietuviš
kai visuomenei koncerto pro
grama buvo sudaryta daugiau
siai iš lietuviškų kūrinių. 

„Virgo" ansamblio koncertas 
įvyks vasario 23 d., sekmadienį, 
Jaunimo centre. Rengia Jau
nimo centras. Visuomenė kvie
čiama koncerte dalyvauti, taip 
pat yra reikalingos nakvynės. 
Jeigu kas galėtų tuo klausimu 
prisidėti, prašomi susisiekti su 
Vacį. Momkum. 

J . Žygas 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Allentovvn, Pennsylva-

nia, miesto meras Joseph S. 
Daddona pereitų metų ankstyvą 
vasarą su U.S. Baltic Founda
tion delegacija lankėsi Pabalti
jo valstybėse ir dalyvavo savi
valdybių klausimais praves
tame seminare. Grįžęs vietos 
laikraštyje „The Morning Call" 
jis pateikė savo įspūdžius, pa
reikšdamas, kad Pabaltijo vals
tybės bus laisvos. Jis plačiai yra 
paskleidęs informaciją apie 
galimybes investuoti Pabaltijo 
kraštuose. Taip pat yra užmez
gęs ryšius su už trisdešimt 
mylių reziduojančia JAV LB 
krašto valdyba. Vienas iš mero 
konkrečių planų yra šį pavasarį 
iš Panevėžio atsikviesti ugnia
gesį ir jam sudaryti sąlygas 
lankyti ugniagesių paruošos 
akademiją ir imti papildomus 
kursus vietos kolegijoje. Allen-
towno Lietuvos Vyčių kuopos 
pirmininkas Juozas Simmons 
rūpinasi lėšomis ugniagesio 
kelionei į Ameriką. 

— Sausio pradžioje, naujai 
perėmę pareigas JAV LB krašto 
valdybos vicepirm. Rimantas 
Stirbys ir Visuom. reik. tarybos 
pirm. Alg. Gečys buvo nuvykę 
į Baltimorę dalyvauti ten 
veikiančio aktyvaus politinio 
vieneto „Free Lithuania Com-
mitte' ' posėdyje. Baltimorės 
miestui esant arti Washingtono, 
tartasi dėl šio vieneto toli
mesnės veiklos paramos Lietu
vai organizavime. Vienetui 
vadovauja Edvardas Sinkora, 
jam talkina dr. Onilė Šeš
tokienė, Vincas Boris, Remigi
jus Balčiūnas ir kt. Dabartiniu 
metu Baltimorės vienetas veda 
akciją, kad JAV Kongreso 
nariai skirtų lėšų Ignalinos 
atominės jėgainės saugumo nu
statymui. 

Vaikai džiaugiasi dovanomis, atsiųstomis iš Amerikos. 

CHICAGOS „CARITAS" 
TALKOS BŪRELIO 

VEIKLA 

Pernai įsisteigęs mūsų būrelis 
tęsia padėdamas šalpos darbą 
dirbantiems Lietuvoje. Tai 
mažas būrys žmonių, kurie atsi
liepia tose vietose, kur pagalba 
labiausiai reikalinga. Tačiau 
begalinė Dievo palaima lydi 
kiekvieną užmojį. Susirinkimas 
šaukiamas šį kartą buvo padėti 
katališkiškai mokyklai 
Telšiuose. Tiems mažiems 
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os Philadelphijoje — Asta Krikščiūnaitė Aldona 

vaikams ir paaugliams, kurie 
besimokydami doros ir tikėjimo 
tiesų, bus nauja karta savam 
kraštui. Jie, būdami žemdirbių 
vaikai, neturi batų. Eina į 
mokyklą ir tikybos pamokas 
anksti rytą šaldami kojas. Mūsų 
būrelis atsiliepė į tą jų šauksmą 
ir sunešė, supirko 150 porų batų 
ir 120 porų kojinių, 12 svarų 
kakavos. Esame dėkingi tiems 
žmonėms, kurie . negalėdami 
ateiti į susirinkimą atsiuntė 
pinigines dovanas. Jūsų dos
numas yra tikrai įvertinamas. 
Šiam būreliui vadovauja Julija 
Šaulienė. Ji ir šį kartą džiaugs
mingai sveikino susirinkusias, 
išdėstydama mūsų tikslą. Jos 
pati svarbiausia vadove finansų 
reikalams yra Jolanta Mikū-
nienė. Kiekvienas centas jos 
knygose yra įrašytas ir pasi
rašytas. Su iždo knyga ateina į 
susirinkimus ir duoda tikslią 
apyskaitą. Nė vieno aukotojo 
pavardė nėra užmiršta. Būrelis 
gali didžiuotis turėdamas iždą 
atsakingos Jolantos rankose. 

Kiekvieną kartą siuntiniai 
pareikalauja ir žmonių, kurie 
aukoja savo laiką, lakstydami 
po kelias krautuves, ieškodami 
batų, kojinių, apatinių dra
bužių Šį kartą daug prisidėjo 
Jonė Valaitienė, supirkdama 
net 57 poras batų ir sunešdama 
į Seklyčią. Jai nei oras, nei nuo
toliai nuo įvairių krautuvių ne
buvo baisūs.' Neatsiliko artimo 
meilės darbe ir Onutė Šmitienė. 

— Felicija Giedrytė Kolp, 
einanti atsakingas pareigas 
JAV Kongreso bibliotekos kon
gresinių tyrinėjimų skyriuje, 
įsijungė į JAV LB Visuome
ninių reikalų tarybos sudėtį. 
Pereitų metų spalio ir lapkričio 
mėnesiais kongreso bibliotekos 
komandiruota ji darbavosi 
Lietuvos valstybinėje biblio
tekoje ir Lietuvos parlamento 
bibliotekoje. Vasario 20 d. F. 
Kolp su kongr. Martin Frost 
vadovaujama „task force", pa
remti besivystančių parlamen
tų demokratinę veiklą/išvyksta 
papildomai įvertinti Pabaltijo 
valstybių parlamentų turimą 
archyvinę medžiagą ir biblio
tekas. Kongr. Frost rūpesčiu 
Lietuvos parlamento biblio
tekai, įstaigoms ir su įstatymų 
leidimu susijusios technologijos 
įrengimui yra paskirta vieno 
milijono dolerių parama. 

— Philadelphijoje plačiai 
klausoma klasikinės muzikos 
stotis WFLN (FM banga 95.7) 
vasario 16 d. 6:30 vai. vakaro 
perduos pusvalandžio proramą, 
skir tą paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę. Prieš 
25 metus į LB visuomeninę 
veiklą atėjusios Teresės Gečie
nės pastangomis ir rūpesčiu ši 
radijo stotis sutiko nemokamai 
duoti laiko Lietuvos nepri-
lausomybės šventės sukakčiai 
paminėti. Sėkmingai T. Gečie
nės suredaguota programa 
sudarė progą gauti laiko pro
gramoms taip, kad šiais metais 
transliuojama programa eile 
bus jau 25-ji. Programų yra poli-
tinio-kultūrinio pobūdžio, gro
jama išimtinai aukšto lygio 
muzikos kūriniai. Programų 
redagavime talkos sulaukė iš J. 
Stempužio, Alg. Rukšėno, Rasos 
Bobelytės-Brittain, Nijolės Mar
tinaitytės, Dalios Kučėnienės, 
Charles Zerr, Rimos ir 
Gabrielės Mironų. Pažymėtina, 
kad lietuviai yra vieninteliai iš 
tautybių, kuriems stotis skiria 
laiko. Būtų gera, kad klausy
tojai stoties vadovybei padėko
tų. 

— Newarko, N.J., Šv. Jur
gio draugija pereitų metų 
lapkričio mėnesį atšventė savo 
gyvavimo 100 metų sukaktį. Ji 
seniau turėjo apie 500 narių, o 
dabar tik 33 narius. Ta draugija 
prisidėjo prie Švč. Trejybės 
parapijos kūrimo, padėjo Lietu
vai ir lietuviams, išmokėjo savo 
nariams mirties ir ligų atveju 
apie pusę milijono dolerių. Seno
sios organizacijos baigia nykti 
dėl daugelio jaunųjų išsisklai
dymo ir nenoro buvusioms orga
nizacijoms priklausyti. 

Ji išpasakojo savo kelionę po 
krautuves ieškodama batų. 
Lietuvos Dukterys su meile 
parėmė būrelio darbą atsiųs-
damos dosnią auką. Šis būrelis 
pinigų nelaiko. Susirinkime 
esančiųjų nutarimu superkame 
reikal ingus daiktus , iš
siunčiame ir laukiame vėl 
šauksmo, kur labiausiai reikia 
pagalbos. Jau esame padėjusios 
našlaičiams, seneliams ir dabar 
katalikiškai mokyklai. 

Julija Šaulienė perskaitė iš 
„Caritas" vadovių padėkos laiš
kų. Kadangi mūsų siuntiniai 
eina tiesiog į miestą, kur pagal
ba reikalinga, tai nestovi san
dėliuose. Gauna vadovės, 
kuriomis mes galime pasitikėti 
ir jų dėkingumo pilni laiškai liu
dija tiesą. Mes dėkojame vi
siems, kurie išgirdo šių vaikų 
prašymą ir prisidėjo prie šio ka
talikiškai mokyklai paremti 
siuntinio. 

Gailutė Valiulienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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

• 


