
TTH LIHTI-ILJAIMIAIM NA/O F* L_D-Wl O D A I L Y 

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

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

Vol. LXXXIII Kaina 35 c. ANTRADIENIS - TUESDAY, GEGUŽĖ - MAY 5, 1992 Nr. 88 

Rusijos delegacija 
Lietuvoje 

Pirmadienio žinios iš Lietuvos 
Vilnius. Gegužės 4 d. (Elta) — 

I Vilnių atvyko Rusijos Fede
racijos prezidento specialusis 
atstovas. Užsienio reikalų 
ministro pirmasis pavaduotojas 
Fiodoras Šelovas-Kovediajevas. 
Jį lydi Rusijos delegacijos tarp
valstybinėse derybose su Lietu
va vadovas Viktoras Isakovas, 
kiti aukšti pareigūnai. 

Įvyks Rusijos Federacijos 
delegacijos narių susitikimai 
su Gediminu Vagnoriumi, Vy
tautu Landsbergiu, Krašto ap
saugos ministru Audriumi But
kevičiumi. Aukščiausiojoje 
Taryboje bus pasikeista 
Lietuvos-Rusijos sutarties dėl 
tarpvalstybinių santykių pa
grindų ratifikacijos raštais. 

Taip pat numatytas Rusijos 
prezidento atstovo susitikimas 
su rusų bendruomene Lietuvoje. 

Izraelio gynybos ministro 
viešnagė 

Lietuvoje dvi dienas viešėjo 
Izraelio gynybos ministras Mošė 
Arensas su žmona Muriele, duk
terimis Aliza ir Ruth, kiti 
oficialūs asmenys. 

Įvyko Izraelio ministro susiti
kimai su Gediminu Vagnoriu
mi, krašto apsaugos ministru 
Audriumi Butkevičiumi. Pokal
bio su svečiu metu aptarti svar
būs klausimai, susiję su 
valstybių gynybos sistemomis, 
taip pat pasikeista nuomonėmis 
dėl svetimos kariuomenės iš 
Lietuvos išvedimo ir Lietuvos 
tarptautinio saugumo užtikri
nimo. Mošė Arensas pareiškė, 
kad Izraelis supranta ir palaiko 
Lietuvos siekius. 

M. Arensas aplankė savo 
gimtąjį miestą — Kauną, kurį 
jis paliko prieš 65 metus, 
devintąjį fortą, kur žuvo jo 
giminės, susitiko su žydų bend
ruomene. 

Priėmė Kanados 
ambasadorių 

Gediminas Vagnorius priėmė 
Kanados ambasadorių Lietuvai 
Maiklą Filipsą jo prašymu. 

Ambasadorius informavo 
premjerą apie baigiamus ruošti 
dvišalius susitarimus, kuriems 
įsigaliojus Lietuvos žvejybos 
laivynui bus leista žūklauti 
Kanados ekonominės zonos van
denyse, nors kvotos kitų 
valstybių žvejams ten pastaruo
ju metu gerokai sumažintos. 
Lietuvos žvejybos ekipažai 
Kanadoje gerai vertinami ir yra 
pasiūlymų kurti su jais bendras 
įmones. 

Susitikime pasikeista nuomo
nėmis ir kitais abi šalis domi
nančiais klausimais. 

Ar spėjo „pabėgti" 
donoro AIDS virusas? 

Lietuvoje nustatytas dvylik
tasis AIDS viruso nešiotojas. 
Nerimą kelia tai, kad jis buvo 
nuolatinis donoras. 

— Virusas jauno vilniečio 
kraųjuje buvo nustatytas po to, 
kai jis paskutinį kartą davė 
kraują — pasakė respublikinio 
AIDS profilaktikos centro di
rektorius Saulius Čaplinskas. 
,,Ši kraujo dozė ligoniams 
nepateko, tačiau, kaip žinoma, 
minėtas žmogus buvo donoras ir 
anksčiau. Bandysime išsiaiš
kinti, kada ir kokiomis 
aplinkybėmis virusas pateko 
donorui. Bus patikrinti ligoniai, 
kuriems anksčiau buvo per
piltas jo kraujas ar kraujo pro
duktai. Galimas daiktas, kad jis 

neužkrėtė nė vieno žmogaus, 
tačiau mes dirbsime turėdami 
galvoje patį blogiausią 
variantą". 

Mis Lietuva — 92 
Aštuoniolikmetė Vilniaus po

litechnikos mokyklos studentė 
Rasa Kukenytė laimėjo grožio 
konkursą „Mis Lietuva-92". 
Rudaakei blondinei taip pat 
atiteko publikos simpatijos. 
Tarp kitų prizų gražiausios 
lietuvaitės laukia kelionė į 
tolimąją Jamaiką. 

Tarptautinė valiutos 
delegacija 

Vytautas Landsbergis priėmė 
Lietuvoje viešinčią tarptautinio 
valiutos fondo delegaciją, vado
vaujamą Adalberto Knoblio. 
Buvo aptarti Lietuvos ekonomi
nės politikos formavimo ir 
ekonominės padėties stabili
zavimo bei ka i kurie kiti 
aspektai, kurie būtini realizuo
jant tarptautinio valiutos fondo 
finansinę paramą. 

Jungtinės Tautos teiks 
techninę paramą Lietuvai 
Lietuvos misija Jungtinėse 

Tautose pranešė, jog JT 
Vystymo programos taryba 
(UNDP — United Nations Deve-
lopment Programine) priėmė 
penkias naujas nares — 
Lietuvą, Latviją, Estiją^ 
Baltarusiją ir Ukrainą — ir 
numatė suteikti joms pradinę 
paramą — po milijoną dolerių 
penkeriems metams. Taryba iki 
kitos sesijos gegužės mėnesį 
atidėjo siūlymą įsteigti UNDP 
atstovybę vienoje iš Baltijos 
valstybių, motyvuodama tuo, 
jog UNDP programą būtina 
suderinti su Baltijos valstybių 
vyriausybėmis. 

Domšaičio paroda 
Vilniaus Dailės muziejuje ati

daryta tautiečio iš Pietų Af
rikos, dailininko Prano 
Domšaičio (1880-1965) tapybos 
paroda. Pirmą kartą Lietuvos 
visuomenė galės susipažinti su 
mažai žinomo menininko kūry
ba, kurį dailėtyrininkai laiko 
spalvų virtuozu. Dailininkui 
mirus, dalį jo darbų įsigijo 
lietuvių kultūros centras Chi-
cagoje. (L.K.) 

Plėšikauja 
policininkai 

Vilnius. Balandžio 17 d. laido
je „Lietuvos rytas" rašo: „Ba
landžio 15 dienos nusikaltimų 
suvestinėje: vienas nužudymas, 
du kūno sužalojimai, septyni 
chuliganizmo, du plėšimo ir du 
sukčiavimo atvejai, pora 
atvirųjų, 71 asmeninio, 58 
valstybinio bei visuomeninio 
turto vagystės, trys nusikal
timai užsienio piliečiams (vėl 
nukentėjo lenkai), rastas vienas 
lavonas, pavogtos aštuonios 
transporto priemonės, sulaikyti 
45 įtariamieji. 

Sostinėje balandžio 15-osios 
naktį plėšikavo... t rys 
policininkai. Tą pačią naktį juos 
sulaikė patrulinės rinktinės 
vyrai. Sulaikytieji — ne šiaip 
eiliniai policininkai, šiuo metu 
jie mokėsi Vilniaus aukštesnio
joje policijos mokykloje. Vakar 
jais užsiėmė sostinės krimina
linė policija: akistatos, apklau
sos ir 1.1. Pasak miesto 

Kai buvo iš naujo pašventinta Švento Jono bažnyčia Vilniuje. Nuotraukoje matyti ortodoksu 
vyskupas Chrizostomas, Vilniaus vyskupas J. Tunaitis, viduryje Vilniaus universiteto rektorius 
R. Pavilionis, o dešinėje krašte stovi Filologijos fakulteto docentas A. Jovaišas. 

Pasitraukė Lietuvos atstovas 
Lietuvos Ambasados pranešimai 

Washingtonas. Gegužės 4 d. 
— Lietuvos Ambasada VVa-
shingtone praneša, kad am
basadorius Stasys Lozoraitis 
įteikė Akščiausiosios Tarybos 
prezidiumo pirmininkui raštą, 
kuriuo jis atsistatydino nuo šių 
metų gegužės mėn. 1 d. iš iki 
šiol eitų Lietuvos atstovo prie 
Šventojo Sosto pareigų. 

Atsistatydinimo priežastis 
buvo susidariusios neigiamos 
aplinkybės, kurios nebeleido S. 
Lozoraičiui tinkamai atstovauti 
Lietuvos Respubliką. 

Pilietybės pažymėjimas 
Ryšium su kai kurių biule

tenių išspausdinta žinia apie 
netolimą „Lietuvos Pilietybės 
pažymėjimo" išdavimą Ameri
kos lietuviams, turintiems teisę 
į pilietybe, Lietuvos ambasada 
praneša, kad šiuo klausimu ji, 
susitarusi su Lietuvos Nuola
tine Misija prie J.T.O., painfor
muos visuomenę apie išdavimo 
procedūros išdavimo pradžią ir 
taisykles. 

Patariama kreipti dėmesį 
tiktai į Lietuvos diplomatinių 

Šernas gydysis 
Vokietijoje 

Vilnius. Balandžio 17 d. — 
Radijas pranešė, jog į Vokietiją 
išskrido Tomas Šernas, Vilniaus 
muitinės darbuotojas, vienin
telis likęs gyvas iš aštuonių 
Lietuvos pareigūnų, praėjusių 
metų liepos 31-osios rytą 
užpultų Medininkų pasienio 
poste. 

Aštuonis mėnesius Tomas 
gydėsi Kaune, kur jam buvo 
padarytos dvi operacijos. Per 
visą šį laiką vaikino sveikata 
gerėjo, ir šiuo metu jis jautėsi 
visai neblogai — po truputį 
vaikščiojo, viską valgė, skaitė, 
žiūrėjo televizorių. 

Vokietijoje T. Šerną priima 
reabilitacijos centras, kuris pri
taikytas gydyti pacientus su 
šautinėmis žaizdomis. 

Kartu su mūsų muitininku 
išvyko ir jo sužadėtinė. Jų 
vestuvės turėjo įvykti praėjusių 
metų rugpjūčio 1-ąją, kitą dieną 
po žudynių. 

vyriausiojo komisaro, darbas 
bus nelengvas - juk plėšikai 
policijos mokyklojejau spėjo šio 
to išmokti". 

bei konsulinių misijų teikiamą 
informaciją. Šiuo metu visi y: a 
prašomi susilaikyti nuo susiraši
nėjimo su Lietuvos Respublikos 
įstaigomis, o laukti minėtų 
žinių. 

Taip pat ir projektuojamųjų 
referendumų klausimu bus 
suteikta galimai išsamesnė 
informacija. .^ 

Įvažiavimo vizos nebebus... 
Lietuvos Ambasada VVashing-

tone praneša, kad nuo š.m. 
gegužės mėn. 15 d., 24:00 vai., 
bus panaikintas lengvatinis 
įvažiavimas į Lietuvą. Įvažia
vimo vizos nebebus išduodamos 
pasienio kontrolės postuose 
tiems asmenims, kurie vyksta 
Lietuvon su JAV pasais. Išimtys 
su pranešimu apie artimųjų 
mirtį. 

Šios taisyklės bus taikomos 
visiems tų šalių piliečiams arba 
nuolatiniams gyventojams, ku
riose yra Lietuvos Respublikos 
Atstovybės su veikiančiais kon
suliniais skyriais. 

— Demokratų partijos sąraše 
siekiąs prezidento pozicijos 
gubernatorius Bili Clinton at
vyko į Los Angeles miestą 
susipažinti su padėtimi po 
įvykusių riaušių. 

— „Amerikos balsas" šiuo 
metu tiesiogiai transliuoja savo 
programas per Lietuvos radijo 
pirmąją ir antrąją programas. 
Tokia pat programa yra per
duodama į Estiją per jos Talino 
radiją. Latvijai panaši prog
rama pradėta transliuoti balan
džio 5 d. 

— Litas bus įvestas Lietuvo
je kada nors dar šiais metais 
kaip Lietuvos Respublikos 
pinigas, pareiškė VVashingtone 
Vytenis Aleškaitis, Lietuvos 
Tarptautinių ekonominių ryšių 
ministras. Jis čia buvo atvykęs 
pasirašyti oficialų raštą su 
Tarptautiniu Pinigų fondu. 
Lietuva yra pirmoji valstybė iš 
buvusios Sovietų imperijos or
bitos formaliai priimta į tą 
fondą. 

— Maskvoje Rusijos prezi
dento šalininkai miniomis 
reikalauja, kad Jelcinui būtų 
suteiktos referendumo keliu 
neribotos teisės pertvarkyti 
krašto ekonomijai ir įvesti pilną 
demokratiją. 

Naujųjų litų istorija 
Spausdina United States Banknote 

korporacija 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Prez. G. Bushas įsakė 
4,500 kariuomenės daliniui Los 
Angeles mieste padėti atstatyti 
tvarką. Jis taip pat įsakė 
tūkstančiams tautinės gvardijos 
kareivių toje apylinkėje būti 
federalinės valdžios komandoje. 

— Maskvoje gegužės pir
mosios parado nebuvo ir tik 
mažas skaičius komunistų 
rinkosi Raudonojoje aikštėje ir 
bandė demonstruoti prieš Jel
cino vyriausybę, vis minėdami 
ekonominius sunkumus ir ra
gindami grįžti prie senosios 
Sovietų Sąjungos sistemos. 

— Los A n g e l e s mieste 
lankosi buvęs Sovietų Sąjungos 
prez. M. Gorbačiovas ir jau buvo 
susitikęs su buvusiuoju JAV 
prezidentu Ronald Reaganu jo 
rančioje netoli Santa Barbara 
miesto. 

— Vok ie t i j o j e plečiasi 
streikas ir lėktuvų darbininkai 
grasina prisidėti prie kitų unijų 
darbininkų. Tai labai pakenktų 
oro linijų susisiekimui ir trans-
portacijai visoje Europoje. Jau 
dabar savaitėmis nebegaunama 
pašto, o kai kurie aerouostai yra 
uždaryti. 

— Afganistane viena parti
zanų grupė, kuriai vadovauja G. 
Hekmatyar, kovėsi su afganų 
policijos daliniais už sostinės 
Kabulo ribų. Praėjusį šeštadienį 
buvo ten nušautas vienas komu
nistinio režimo teisėjas. 

— Albanijoje vyriausybės 
darbininkai iškasė mirusiojo ko
munistų diktatoriaus Enver 
Hoxha kūną ir palaidojo eilinių 
žmonių kapinėse. 

— Dachau koncentracijos bu
vusioje stovykloje amerikiečiai 
veteranai lankėsi praėjusį 
sekmadienį pr i s imindami 
stovyklos išlaisvinimą 1945 m. 
balandžio 29 d. Tai buvo Rain-
bow divizijos kariai. 

— Jugoslavijos kariuomenės 
dalinys buvo suėmęs Bosnijos-
Herzegovinos prezidentą Alija 
Izetbegovic. kurį paleido tik po 
24 valandų. 

— Kuwaito Sveikatos reikalų 
ministerija paskelbė, jog Irako 
kareiviai okupacijos dienomis 
išimdavo kūdikius iš inkubato
rių, kurie žūdavo, o dr. Abdulla 
al-Hamadi pasakė padėjęs 
kareiviams išmesti 35 kūdikių 
kūnus, kurie mirė dėl nebuvimo 
inkubatorių, nes Irako kareiviai 
pasiimdavo tuos inkubatorius į 
Bagdadą. 

Vi ln ius . — Lietuvoje vis 
tebėra aktualus litų klausimas, 
surištas su jų atspausdinimu. 
Šiuo k laus imu domisi ir 
užsienyje gyvenantys lietuviai. 
, J-ietuvos rytas" pateikė kai ku
riuos faktus. 

Litų gamyba uždelsta daugiau 
kaip pusę metų. Aiškinamasi, 
kodėl. Taip pat bandoma 
surasti, kur dingo apytikriai 6 
mėnesių palūkanos, kurias 
Lietuvos bankas turėjo sumokėti 
Lietuvos valiutos fondui už 
maždaug 6 milijonus dolerių, 
paimtų iš Valiutos fondo litams 
spausdinti. 

Naujausi faktai: l i tus 
spausdinant i firma United 
States Banknote Corporation 
prieš kelias savaites atsiuntė 
oficialų laišką, kuriame tvir
t ina , jog Lietuvos bankas 
nesumokėjo firmai apie milijoną 
dolerių už dvi priešpaskutines 
siuntas, o paskutinioji sulaikyta 
iki birželio mėnesio. Visų trijų 
s iuntų ka ina — apie 2,5 
milijonų dolerių. 

Kur pradingo pinigai, skirti 
specialiai litų gamybai? Jie 
turėjo būti Švedijos Handels-
banke. Jeigu pinigai ten tebėra 
ir visą laiką buvo, tai Lietuvos 
bankui tereikėjo pateikti Han-
delsbanko išrašus, ir Lietuvos 
banko valdybos pirmininkui V. 
Baldišiui nereikėtų įrodinėti 
Parlamentui ir Vyriausybei, 
kad jis nesąs „dramblys". 

Tačiau Handelsbanko doku
mentuose, matyt, yra paslėpti 
kažkokie nemalonūs Lietuvos 
bankui faktai, kad jie jau trečias 
mėnuo jų nepateikia nei 
Vyriausybei , nei deputatų 
komisijai bankininkystės 
klausimams tirti. 

Kodėl atidėtas spausdinimas 

Ekspertai, remdamiesi US 
Banknote Corporation oficialiu 
la išku ir matematiniais 
paskaičiavimais, susidarė nuo
monę, jog deputatų komisija va
dovavosi ne pirminiais doku
mentais, o informacija, gauta iš 
Lietuvos banko, kuri neatspin
di realios padėties. Pavyzdžiui, 
komisija teigia, kad speciali 
sąskaita, į kurią buvo pervesti 
pinigai litų gamybai, buvo 
atidaryta 1991 m. balandžio 30 
d., o firmą aptarnaujantis 
bankas (Citibank) praneša, kad 
sąskaita buvo atidaryta 1991 m. 
Balandžio 5 d. Komisija taip pat 
nurodo, jog Lietuva suvėlino 
pervesti pinigus į Handelsban-
ką 4 mėnesius ir 20 dienų, todėl 
firma atidėjo litų spausdinimą. 
Tačiau skirtumas tarp kontrak
te numatytų datų ir firmos 
nurodytų gamybos terminų yra 
ne 4 mėn. 20 dienų, o daug 
didesnis. 

Pirmoji litų siunta į Lietuvą 
išsiųsta 1991 m. lapkričio 6 d., 
o turėjo būti (pagal kontraktą) 
— 1991 gegužės pabaigoje (6 
mėn.), pskutinioji numatyta 
1992 m. birželio mėn., o pagal 
kontraktą — 1991 rugsėjo 6 d. 
(8 mėn.). 

Nepasaint to, firma dar turi 
pretenzijų Lietuvos bankui. Jos 
laiške rašoma: „Firma pasiun
tė Bankui faksą, siūlydama 
veltui atspausdinti nurodytą 
skaičių banknotų. Tai buvo 
geros valios gestas, kuriuo ji 
stengėsi atsilyginti už 
pavėlavimą spaudinant 100. 
500 ir 1,000 litų banknotus. Iki 
šios dienos iš Banko negauta 
jokio atsakymo". 

P rokuro ras tyli 
Lietuvos baudžiamojo proceso 

kodekso 3 straipsnis: „pareiga 
iškelti baudžiamąją bylą ir 
išaiškinti nusikaltimą". Jame 
sakoma, jog prokuroras privalo 
„iškelti baudžiamąją bylą kiek
vienu atveju, kai iškyla aikštėn 
nusikaltimo požymiai, imtis 
visų įstatymo numatytų 
priemonių, kad būtų nustatytas 
nusikaltimo įvykis bei kaltieji 
nusikaltimo padarymu asme
nys". 125 straipsnyje rašoma, 
kad viena išvadų (pagrindų) 
badžiamajai bylai iškelti yra 
spaudoje paskelbti pranešimai. 
Tiesa, antroji šio straipsnio 
dalis kalba, kad baudžiamoji 
byla gali būti iškeliama tik tais 
atvejais, kai pakanka duomenų, 
rodančių, kad yra nusikaltimo 
požymiai. 

Pinigų spausdinimo kainos 
Pagal kontraktą litų spaus

dinimas iš viso turėjo kainuoti 
6,620,500 JAV dolerių. Sausio 
mėnesį banknotus spausdinan
čiai korporacijai pervestas 10 
proc. kontrakto sumos avansas 
- 662,050 JAV dolerių. 

Likusiai sumai, t.y. 5,958,450 
JAV dolerių, kompanija daro 
110,000 JAV dolerių nuolaidą. 
Lieka užmokėti, 5,848,450 JAV 
dolerių. 

Būtent tokio dydžio 
akredityvą Lietuvos banko ir 
Vyriausybės prašymu Handels-
bankas išleidžia US Banknote 
Corporation naudai. Atidary
damas akredityvąj Švedijos 
bankas pinigų neišleido, o tik 
įsipareigojo apmokėti korporaci
jai, jei bus vykdomos akredityvo 
sąlygos 5,848,450 JAV dolerių 
Handelsbankas kaip užstatą 
perkėlė į atskirą Lietuvos banko 
sąskaitą. Faktiškai pinigai liko 
Lietuvos banko sąskaitoje Han-
delsbanke ir turėjo duoti 
palūkanas. 

Skaičiuodami 3 proc. metinių 
palūkanų, gauname mažiausiai 
100,000 JAV dolerių daugiau 
negu iki 1992 m. sausio 1 dienos 
jų buvo pervesta į Lietuvos 
valiutos fondą, rašo Bronė Vai
nauskienė. 

Deputatų komisijos duome
nimis, iki vasario 25 dienos US 
Banknote Corp. gavo iš akre
dityvo 2,427,491 JAV dolerį. Be 
to, jai turėjo būti pervestas 10 
procentų spausdinimo kainos 
avansas, t.y. 662,050 JAV 
dolerių. Iš viso firma turėjo 
gauti 3,089,541. Tuo tarpu ji 
sako gavusi 10 tūkst. JAV 
dolerių mažiau, t.y. 3,079,541. 

Firmos duomenimis, už pirmą 
siuntą ji gavo iš akredityvo 
804,572 JAV dolerių, tuo tarpu 
nuo akredityvo nuimta 860,640. 
Kur dingo 56,068 doleriai? Ar 
tai banko mokestis už akredi
tyvą? 6.5 proc. mokestį už 
akredityvą neima nė vienas 
pasaulio bankas. Tai patvirtina 
ir mokėjimai už vėlesnes litų 
siuntas, kur mokestis svyruoja 
tarp 0.32 ir 0.74 procento. 

KALENDORIUS 

Gegužės 5 d.: Pijus V, 
Angelas, Barvydas. Neris. 

Gegužės 6 d.: Liucijus. Argą, 
Benedikta. Baltuolė. Eidmantė. 
Minvydas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:44, leidžiasi 7:52. 
Temperatūra dieną 56 1.. 

naktį 39 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS J SVEIKATA, 6515 So. California Ave., Chicago, 111. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

PAJĖGI LIETUVIŠKOS 
ŠIRDIES APSAUGA 

Geras dalykas, kad dabar, 
daugiau negu bet kada prieš tai, 
žmonės ėmė rūpintis sava 
sveikata ir jos užlaikymu ilgą 
laiką. Vis daugiau lietuvių ėmė 
šalintis nuo įprasto lietuviško 
maisto — tų visų dešrų, tos 
kiaulienos ir tų per barzdą var
vančių taukų. Vis gausiau lietu
viai pradėjo keisti savo valgio 
įpročius sveikesniais, apsi
eidami be druskos gausos, be 
gyvulinių riebalų ir gausiau 
valgydami rupų, daug sėlenų (fi-
ber) turintį maistą, kaip vaisius, 
grūdus ir daržoves. 

Bet kiek mūsiškių žino apie 
dabar susektą gerą žinią, apie 
kūne vykstantį be liepsnos 
degimą — oksidaciją (oxidation) 
ir jo sąryšį su liguistumu?! Vi
soks degimas yra deguonies (ox-
ygen) susijungimas su degamąja 
medžiaga. Visi žinome malkų 
degimą, bet ka ip vyks ta 
žmogaus kūne maisto degimas? 
Juk maistas kūnui yra tas pats, 
kas malkos krosniai. Malkos ir 
maistas sudega, tik vienas su 
liepsna, kitas — be jos. Toks be 
liepsnos degimas — tai be 
liepsnos kūne medžiagų susi
jungimas su deguoniu — yra 
vadinamas oksicadacija. 

Dabar klausimas: kokia 
yra to be liepsnos kūne degimo 
sąsaja su bet kokia liga? Nagi, 
štai kokia! Kuo lėčiau, mažiau 
kūne bus be liepsnos degimo — 
oksidavimosi, tuo ilgiau tas 
žmogus gyvens, gėrėdamasis 
gera sveikata. Ir štai dėl ko taip 
atsitiks. 

Yra medžiagų, kurios stabdo 
oksidaciją. Tai priešdegiminės 
arba priešoksidacinės medžia
gos — vitaminai (antioxidants). 
Jų daug yra vais iuose ir 
daržovėse. 

Tyrimais yra susekta — nu
statyta, kad 91% amerikiečių 
kasdien nevalgo kiek būtina su
valgyti vaisių ir daržovių. 
Daržovių reikia kasdien valgyti 
mažiausiai du kartus, o vaisių 
— daugiau negu tris kartus. 

Nelaimė, kad Amerikoje net 
11% žmonių visai nevalgo nei 
vaisių, nei daržovių. Jų 45% ne
valgo vaisių, o 22% — daržovių. 
Čia lietuviai, ypač pensininkai, 
o daugiausia bedančiai irgi taip 
nesveikai elgiasi, apsieidami be 
vaisių ir daržovių. 

Dabar labiau, negu anksčiau, 
mes galime sau ir tėvynainiui 
geriau padėti. Valgant, labai 
svarbios yra ne tik maistinės 
medžiagos (riebalai, baltymai ir 
miltiniai-krakmoliniai valgiai 
— angliahidratai-karbohid-
ratai), bet ir prieš degimą 
medžiagos — antioksidantai, 
kurie yra randami vaisiuo-
se-daržovėse. 

Už tai pats laikas visiems 
lietuviams pradėti sveikai mai
tintis. Tokią mitybą pataria ir 
šio krašto agrikultūros depar
tamentas The U.S. Department 
of Agriculture ir vėžiui tirti in
stitutas The National Cancer 
Institute. 

Tos įstaigos, siekdamos 
sumažinti pavojų gauti vėžį, 
pataria valgyti morkas — jose 
esamą karoteną; kasdien 
sunaudoti beta karoteno po 5.2 
iki 6 mg, tai yra, suvalgyti bent 
2-3 morkas kasdien. O ameri
kiečiai dabar nesisaugo nuo 
vėžio reikiamai, nes to karoteno 
suvalgo labai mažai — vos 1.5 
mg. 

Bet tu išmokyk karvę lipti į 
medį — įpratink nevalgantį 
valgyti daugiau vaisių, daržo
vių, ypač morkų, o taip pat 
kopūstų (juose vitaminas C), ir 

grūdų (juose vitaminas E). Visi 
tie dalykai yra antioksidantai — 
saugo žmogų nuo ligų. 

Užtai visiems tokiems ne-
valguoliams, ypač bedančiams 
pensininkams prisieina šalia 
nepakankamo vaisių bei dar
žovių naudojimo, dar ryt i 
piliules, vitaminą C, E ir betą 
karoteną. Tyrimai tęsiasi ir 
tikimasi, kad chroniškų ligų 
pavojus žymiai sumažės, kai 
žmonės pradės dažniau ir gau
siau valgyti prieš intensyvų 
deginimą medžiagas — vitami
nus C, E ir iš morkų gaunamą 
betą karoteną. 

Kūne medžiagos dega — oksi
duojasi, o gauti pelenai — 
cheminės medžiagos, tarp jų ir 
chemikų vadinami „laisvi 
radikalai" (free radicals) ir 
pakeistas deguonis (singled oxy-
gen), neigiamai veikia kūno 
celes — jas žaloja ir net žudo. Jie 
gali keisti augalinių riebalų 
rūgštis, neigiamai paveikti enzi
mus ir sukelti celių pasikeitimą 
— mutaciją, pakenkiant gyvy
biškai svarbiai celėms medžia
gai, vadinamai DNA. 

Tos pavojingos, labai veiklios 
molekulės esti kūno viduje, 
gaminamos kaip normali ar 
patologinė medžiagų apykaitos 
išdava ir dar atsiranda radia
cijos, saulės spindulių ar kai 
kurių vaistų poveikyje. Taip pat 
tos kūnui kenksmingos medžia
gos gali į kūną patekti iš išorės, 
nuo oro taršos ar tabako 
dūmuose. 

Minėti oksidacijos „pelenai" 
yra kaltinami kataraktų, vėžio 
ir emfizemos sukėlimu, kraujo
takos sumenkinimu, iššaukimu 
Parkinsono ligos ir sunkiausios 
sąnarių ligos — reumatoidinio 
artrito ir dėl per ankstyvo 
susenimo. Riebalų oksidavimas 
rišasi su sklerozės išsivystymu 
ir pakenkimu kraujo plazmai 
bei celių apvalkalams — mem
branoms. 

Mūsų kūnas yra taip išmin
tingai suregztas, kad jis pats 
ginasi, valosi nuo tų „pelenų" 
— „free radicals" ir nuo kitų 
degimo liekanų. Kūnas mažina 
tų „pelenų" daromą jam žalą, 
„pelenus" neutralizuodamas 
kūne esančiais enzimais — 
superoxide dismutase, catalase, 
peroxidases, jų naikintojais 
(kaip glutathione) ir su oksi
davimą trukdančiomis mais
tinėmis medžiagomis kaip beta-
karotenas ir vitaminai C ir E. 

Vitaminas C neutralizuoja 
tuos „laisvuosius radikalus", o 
taip pat ir „superoxide radical" 
ir „singlet oxygen". Vitaminas 
E suardo save palaikančią 
peroksidatyvinę riebalų reak
ciją, o beta-karotenas neutrali
zuoja „single oxygen" ir kitus 
oksiduotojus. 

Kol kas mes mažai galime pa
dėti kūnui gaminti daugiau 
apsaugančiųjų enzimų, bet mes 
galime padėti kūnui apsiginti, 
valgydami pakankamai vitami
nų C, E ir beta-karoteno. 

Taigi, nereikia kraustytis į 
mėnulį, kad būtume sveikesni. 
Užteks mums būti tiek išmin
tingais, kad imsime saugoti 
savo kūną nuo vėžio ir ypač širdį 
nuo atakos, pradėdami tikrai 
lietuviškai misti: valgydami 
pakankamai vaisių ir daržovių, 
ypač gerdami citrininių vaisių 
sunkų ir valgydami kopūstų 
(vitaminas C), kramtydami mor
kas (beta-karotenas), valgydami 
javų, riešutų, bei naudodami 
saulėgrąžų sėklų, žemės rie
šutų, šafranų bei kitų augalų 
aliejų (vitaminas E). 

Ta ip i šmint inga mot ina krautuvėje, p i r k d a m a sveiką maistą, va iką prat ina 
r i nk t i s vaisius-daržoves, o ne saldainius . 

GERINK NUOTAIKA IR 
RUOŠKIS MIRČIAI 

Klausimas. Gerb. Daktare, 
gavau laišką iš Lietuvos, kur 
prašo padėti 10 metų sunkiai 
sergančiai mergytei. Liga — gal
voje vėžys. Pridėta ligos ap
rašymas. Ten ligoninė pataria 
švitinimus, bet tėvai bijo, kad 
nepakenktų. Ji jau buvo švi
tinta — plaukai nukrito, dabar 
vėl ataugo. Ką Jūs patartute? 
Dabar girdo žolelių arbatom. 
Laukiu nors kokios žinutės iš 
Jūsų. Ačiū! 

Atsakymas. Nelaimė pasitai
ko visose šeimose; net ir 
milijonieriai jos neišvengia. 
Tegul tėvai pildo gydytojų 
nurodymus ir nesirūpina dėl jos 
plaukų. Tegul ji geria žoleles — 
kad tik paskutinės jai dienos 
būtų mielesnės. Niekas niekur 
jai padėti negalės, nes, kaip 
gydytojas aprašo jos ligą, jos 
galvoje vėžys yra labai didelis ir 
jau jai suparalyžavo vieną 
ranką. Netrukus Tvėrėjas ją pri
glaus pas save. Jai iš Amerikos 
laukiamų vaistų nusiųsk iš 
vaistinės be recepto nupirkęs 
„multi-vitamin", bet kokios 
rūšies, kokius ta vaistinė turi. 
Psichologiškai jai bus smagiau. 
Tegul jos niekur tėvai nesiun
čia, tik tegul stengiasi jai padė
ti psichologiškai. Nelaimes 
neaplenkia nė vieno žemėje — 
vieną aplanko ateinant, kitą 
nueinant. Užtat mes visi turime 
taip sužmoniškėti, kad pajėg
tume vienas kitam kuo stro
piausiai padėti ir tik iš tokios 
pagalbos sau džiaugsmo semtis 
ir kitam jį teikti. 

Pagal gydytojo aprašymą jos 
ligos ir a t l ik tus tyrimų 
duomenis matyti, kad Lietuvos 
gydytojai yra labai pajėgūs ir 
pacientams labai atsidavę. Jų 
atlikti reikalingi tos ligos atve-
juje tyrimai yra labai sudėtingi, 
gausūs ir reikiamai atlikti. 
Kitaip nė čia Amerikoje, nė ten 
Rusijoje niekas kitas neatliks. 
Tik liaukimės manę, kad tokios 
nelaimės turi tik kitą ištikti, o 
mane aplenkti. Toks nusi
teikimas nėra gyvenimiškas. 
Visiems gerai suprantama 
tokios ligonės padėtis ir jos 
artimųjų, ypač tėvų skausmas. 
Geriau, kad tokia nelaimė pasi
taikytų tik gimus, o ne kiek 
daugiau paūgėjus — tada tas 
skausmas būtų kiek lengviau 
pakeliamas. O dabar visi viso
mis jėgomis čia esantieji 
padėkime visiems lietuviams — 
mūsų tėvynei keltis iš panašios 
negalės. Taip elgdamiesi mes 
įprasminsime savo gyvenimą. 

NAŠLĖS ŠAUKSMAS -
VYRAMS VEIKSMAS 

Klausimas. Turėjau angelą 
sargą — ne vyrą. Ir jo netekau: 
kančiose būdamas jis mane 
apleido dėl buvusiojo prostatoje 
vėžio išsiplėtimo po kaulus. Ir 
kaip jis pildė gydytojo nu
rodymus, ir ką ligoninėje jam 
nedarė: švitino, vaistus prieš 
vėžį į kraują leido, viskas buvo 
per vėlai. Jis manęs prašė ki

tiems vyrama pasakyti, kad jie 
laiku savas prostatas nuo vėžio 
gintų. O ar yra toki gintis? Jei 
yra, tai aš šaukte šaukiu visas 
moteris priversti savus vyrus 
tokia apsauga naudotis. 

Atsakymas. Yra, yra, kur čia 
nebus. Bet toji gintis, kol 
kas, yra uždaryta gydytojo — 
nuo prostatos vėžio vyrus laiku 
perspėjančio gydytojo kabinete. 
J i iš ten išeis ir vyrams naudą 
neš, o jų žmonų akis nuo ašarų 
gins tik tada. kai dabartinę — 
dar karštą — tik susektą anks
tyvo vėžio prostatoje susekimo 
priemonę visi vyrai laiku 
panaudos. 

Toji ankstyvo prostatoje vėžio 
visų vyrų susekimo dabar 
naudotina naujoji priemonė yra 
štai ši: 1. Kraujo tyrimas dėl 
„prostatos specifinio antigeno" 
(prostate-specific antigen, trum
piau PSA). 2. Per išeinamąją 
žarną prostatos ištyrimas ultra
garsu (transrectal ultrasound). 

Michigano valstijoje, Ann Ar-
bor mieste esančios St. Joseph 
Mercy ligoninės radiologiniame 
departamente dirbąs tyrimų la
boratorijos vedėjas Fred Lee, St. 
Petersburge, Floridoje, įvyku
siame metiniame šio krašto su 
vėžiu kovojančių gydytojų drau
gijos The American Cancer 
Society mokslinius straipsnius 
rašantiems skirtame seminare 
pranešė šitą džiugią, visus 
vyrus — ju prostatas liečiančią 
žinią. 

Kiekvienam vyrui su jo am
žiumi didėja prostata. Ar toks 
jos didėjimas yra nepavojingas 
(benign) ar vėžinis (cancerous) — 
štai ir yra didžiausias klau
simas, reikalaująs greito ir tei
singo atsakymo, nes nuo jo pri
klauso vyro likimas: toks, kaip 
Tamstos vyro, ar gyvavimas. 

Dabar jau trejopai galima 
sužinoti, ar prostatos padidė
jimas yra nepavojingas, ar 
vėžinis. Štai kaip vyrai trejopai 
dabar galimi prostatos reikale 
ištirti. 

1. Pirštinėtu gydytojo pirštu 
per išeinamąją žarną prostatos 
dydžio, formos ir konsistencijos 
tyrimas (o kiek lietuvių vyrų 
leidosi tokiam ištyrimui!). 

2. Kraujo ištyrimas laborato
rijoje sužinoti kiek yra specifinio 
prostatos antigeno — PSA; jo 
kiekis turi būti mažesnis negu 
4 ng/ml. 

3. Jei bus rastas PSA padi
dintas kiekis, tada, iki šiol buvo 
daroma prostatos biopsija: 
priklausant nuo prostatos 
dydžio, su plona adata per 
išeinamąją žarną duriama į pro
statą ir paimami keli ar ke
liolika jos mažų gabalėlių 
medžiagos mikroskopiniam iš
tyrimui. Bet dabar jau ne biop
sija daroma, bet iš išeinamosios 
žarnos pusės įvestu aparatu 
atliekamas (visai pacientui ne
jaučiant jokio skausmo) ultra
garsu tyrimas (transrectal 
ultrasound). 

Štai ką gera duoda toks nau
jas tyrimas! Dabar naujoviškai 
tiriant prostatą jos dydis esti 
palyginamas su PSA kiekiu. 
Kai prostatinio antigeno kiekis 
(matuojamas „monoclonal 

assay") viršija 4 ng/ml, jis laiko
mas padidintu — nenormaliu. 
Jis gali pagausėti dėl dviejų 
priežasčių: 1. dėl nepiktybinio 
prostatos padidėjimo ir 2. dėl vė
žio prostatoje. 

Čia visi įsidėmėkime: vyrui 
gyvenant, didėja jo prostata; jos 
padidėjimas gausina PSA kiekį. 
Todėl šiandien, vyrai turį didelį 
PSA kiekį be reikalo nuogąs
tauja, kad jų prostatoje jau esąs j 
vėžys. Todėl, kai PSA kiekis yra 
didelis, tolimesnis žengtinas 
žingsnis yra šis: tą PSA kiekį 
reikia palyginti su prostatos dy
džiu; o pastarasis ir yra nusta
tomas „ultrasound" pagalba. 

Pavyzdžiui, jei vyro PSA yra 
10 ng/ml, o jo prostatos dydis 
yra virš 105 cc, tai toks PSA 
kiekis (norma žemiau 4 ng/ml) 
gali būti normalus. Bet jei pro
stata yra tik 25 cc dydžio, beveik 
tikra, kad PSA 10 ng/ml kiekis 
nurodo esant vėžį prostatoje. 
Tas t ik rumas t ada dar 
nustatomas biopsijos pagalba. 

Minėtas dr. Lee išdirbo 
formulę, pagal kurią vyro PSA 
kiekis laikomas normaliu, jei jis 
apytikriai atitinka vienam iš 
dešimties skaičių, kur ie 
atitinka kubiniais centimetrais 
išreikštam prostatos dydžiui. 

Dar čia gydytojams atsimin-
tinas faktas, kad šie naujai su
sekti duomenys įpareigoja ne
daryti prostatos biopsijos, pirm 
nepadarius „ t rans rec ta l 
u l t rasound", nes biopsija 
sumažins prostatos dydį ir tada 
nebus galima apskaičiuoti jos 
tikro dydžio. 

Dėl tos pačios priežasties 
vyras neturi imti (gydytojai 
neturi prirašyti) jokių prostatą 
sumažinančių — sutraukiančių 
vaistų, pirm nepadarius „ultra
sound". 

Tas to PSA k4ekio palygi
nimas su prostatos dydžiu 
sumažina reikalą daryti prosta
tos biopsijas, kai PSA kiekis bus 
žemiau 10. 

Tas naujas metodas palies 
daugiausia tuos vyrus, kurių 
PSA kiekis yra nuo 4 iki 10 
ng/ml. Nepamiršt ina, kad 
visiems vyrams kurių kraujuje 
PSA yra virš 10 ng/ml, turi būti 
padaryta prostatos biopsija, nes 
tokių vyrų prostata yra taip 
didelė, kad yra sunku tinkamai 
pajausti ir „u l t rasound" 
priemone įvertinti jos dydį. 

Įsidėmėtina sekantys faktai: 
apie 15% visų vyrų turi PSA 
kiekį virš 4 ng/ml,o tik 2%-3% 
jų turi PSA virš 10 ng/ml. Tai 
reiškia, kad jiems prostatoje 
randasi vėžys 50% tikrumu 
(tada daroma prostatos biopsija). 

Šio krašto kovai su vėžiu 
draugija The American Cancer 
Society praneša, kad po odos 
vėžio savo dažnumu antroje 
vietoje seka prostatos vėžys. 

Dr. Lee rado, kad dešimčiai 
procentų vyrų, sulaukusiųjų 50 
metų, per visą jų amžių gresia 
atsirasti vėžys prostatoje. 

Dabar paskutinis žodis dėl 
prostatos vėžio operacijos: ar jis 
išimtinas ar ne, priklauso nuo 
to, ar jis yra lokalizuotas (jis gali 
būti jau išsiplėtęs po kitas kūno 
dalis) ir nuo jo dydžio. 
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KAS KALTAS DEL 
POTVYNIO 

Meras R. Daley pareiškė, kad 
bus pravestas griežtas tyrimas 
surast i Chicagos potvynio 
kaltininkus. Investigaciją pra
vesti pakviesta K. R. Welsh 
korporacija. 
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GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVYFORD MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

3M0 W. 95 St. M (708) 422-0101 
Valandos pagal susitarimą 

Pirmd 3 v. p p -7 v.v.. antrd 12:30-3 v p p 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 v.p.p, penktd 

ir šeStd 9 v r-12 v.p.p. 

6132 S. Kedzle Ave . , Chicago 
(1-312) 776-6969 arba (1-312) 469-4441 

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

IR ŽAIZDŲ GYDYMAS 
ODOS AUGLIŲ IR KOSMETINĖ 

CHIRURGIJA 

Kab. tol. (1-312) 565-0346; 
Roz. (1-312) 779-6533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzle Ava., 

Chicago, III. 60652 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Te) (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 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tol. (1-312) 585-2602 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Namų (706) 564-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hlckory HHIs, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

SENIMO MĖNUO 

Gegužės mėn. Amerikoje pa
skelbtas senimo mėnesiu. Kovai 
su širdies ligomis sąjunga ra
gina vyresniuosius šį mėnesį 
daugiau kreipti dėmesį į maiti
nimąsi. Senstant reikia valgyti 
mažiau, daugiau naudoti vaisių 
ir daržovių, bet neapleisti nė 
pieniškų gaminių bei mėsos, 
ypač paukšienos ir žuvų. Vengti 
riebalų, aliejų, cukraus, saldu
mynų, ypač alkoholio. Vengti 
maisto, turinčio gausiai 
cholesterolio, vengti sviesto, 
taukų. Naudotinos sriubos, taip
gi galima naudoti vadinamus 
„Cassaroles". Gerai naudoti 
keptas bulves, „broccoli", kar
tu su žemo riebumo sūriu ar 
jogurtu. Žodžiu — daugiau 
laikytis dr. J. Adomavičiaus 
patariamos dietos. 

Tol. kabineto Ir buto: (706)652-41 S9 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

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

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

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

Tol. (708) 448-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. MIcMgao Ave., Sutte 324 Ir 

5635 8 . Pulaskl Rd., Chicago. IL 
81 St. Ir Koan Ave., Just lce. IL 

Tol. (1-312) 565-2960 (veikia 24 va i ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

DR. DOMAS LAPKUS 
Praktika su 

Dr. MeElllgott Ir Dr. Adams 
VIDAUS IR PLAUČIŲ LIGOS 

15300 West Ave . , Orfand Parfc 
706-349-6100 

10 W. Martin, Napervllle 
706-355-6776 

Valandos pagal susitarimą 
Nakties metu tel 706-657-6383 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 83rd Street 

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

Kabineto to l . (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

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

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

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

ARAS ŽLIOBA. M . D . 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medical Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave., Sutte 310, 

Napervllle IL 60863 
Tol. 1 708 527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 586-3166 
Namu. (706) 361-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S Wost 63rd Street 
Vai pirm . antr . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Lietuviškos radijo valandėlės 

DIDŽIOJI 
LIETUVIŠKOS 
VISUOMENĖS 

JUNGTIS 
G y v e n a n t i e m s didesnėse 

lietuvių gyvenvietėse sunku net 
įsivaizduoti, koks būtų gyve
n i m a s b e lietuviškų radijo 
v a l a n d ė l i ų . Rašantys is at
simena pirmąsias dienas šiame 
kont inente . Ir koks buvo nuste
b i m a s , k u o m e t i šg i rdau 
l i e tuv i šką radijo programą. 
Tuomet nerūpėjo kritikuoti tos 
programos lygį — svarbu buvo, 
k a d l ietuviškas žodis ir daina 
sklido ir radijo bangomis. Tai 
t iek bendrai apie visas mūsų 
rad i jo va l andė l e s , k u r i o s 
nusipelno mūsų dėmesio, pagar
bos ir paramos. O dabar plačiau 
paminėsime ir pakalbėsime apie 
mūsų radijo valandėlių patriar
chą ir jubil iatą „Margut į" . 
Kur is ne taip seniai jau minėjo 
60 metų jubiliejų. Toks gar
bingas jubiliejus jo dar nepa
sendino, o tik subrandino. 

Dažniausiai savo rašiniams 
tur iu medžiagos pasiieškoti. Ka
dangi visų atmintis ir žinios turi 
savo galimybių ribas, prieš pra
dėdamas šį rašinį, suskatau var
ty t i enciklopediją. Manydamas, 
kad tokia šakota „Margučio" 
veikla turėjo būti verta pastebė
jimo. N a ir ką? Tai veik nieko 
neradau! Tad pradėjau ieškoti 
šalut inių žinių šaltinių. Būtent 
vartyti A. Vanagaičio, L. Vana-
gai t ienės aprašymus ir savus 
iškarpų archyvus. „Margutis" 
y r a glaudžiai susijęs su Vana
gaičių vardu. Jeigu nebūtų buvę 
Vanagaičio, tai neturėtumėme 
ir „Margučio ' / . Tas va rdas 
p i r m i a u s i a i y r a susijęs su 
žurnalu, kuris pasirodė 1928 m. 
balandžio 1 d. Kadangi buvo 
Velykų sezonas, be to , A. 
Vanangait is norėjo, kad žurnalo 
tur inys būtų įvairus ir gyvas, 
t ad ir pavadino „Margučiu", 
kur is susi laukė labai didelio 
pasisekimo. Iš jo vėliau išsivys
t ė ir radijo programa. A. Vana
gaitis suprato, kad glaudesniam 
kontak tu i su lietuviška visuo
mene žurnalo jau nebeužteko. 
V a n a g a i t i s j au t ė gyvenimo 
srovę ir jo pulsą. Jis gyveno tuo 
metu, kuomet radijas pradėjo 
užimti pagrindinę rolę informa
cijos tarnyboje. Tad svajojo apie 
radijo programą, kad galėtų 
gyvu žodžiu prabilti. 

Tačiau tuo metu buvo pats 
ekonominės krizės siautėjimas. 
Tad atrodė, kad norai ir teliks 
vien t ik norais. Bet ir tamsiau
sioje n a k t y j e yra šv ie sos 
žiburėlis. Toks žiburėlis tuomet 
buvo Juozas Bačiūnas, kuris at
važiavęs į Chicagą išnuomavo 
Cicero radijo stotyje WHFC lie
tuviškai radijo valandėlei 13 
savaičių po 15 min. kasdien, 
sumokėdamas nuomą iš anksto 
iš savo kišenės. Balandžio 11d. 
per šią radijo stotį prabilo A. 
Vanagait is . Prie mikrofono j is 
nebuvo naujokas, bet j au įpra
tęs, kadangi 1930-31 m. t rans
liavo savo pusvalandį ka r tu su 
J . F. Budriko firma. „Margučio" 
radijo programa susidomėjimas 
buvo didelis, tad greitai 15 min. 
nebeužteko. Vanagaitis turėjo 
tą savybę, kad jis mokėjo pa
t r a u k t i žmones ir j a u t ė jų 
n u o t a i k a s . J i s vadovavosi 
p a p r a s t u principu: , ,Tau t a 
r e i k a l a u j a ne partijų, be t 
žmonių dirbančių darbą, kuris 
per t a u t ą teikiamas žmonijai". 
Sį jo šūkį reikėtų Lietuvoje pa
skleisti . Jeigu juo vadovautųsi, 
tai gyvenimas gal būtų bent 
kiek normalesnis. 

Net „par t in ia i ve ikė ja i " , 
Vanagaičio tokias kalbas girdė
dami, jungėsi į bendrą talka. 

JONO PAULIAUS II APAŠTALINIS 
RAŠTAS APIE KUNIGYSTĘ 

Tad radijo programa greitai 
buvo prailginta į 30 min. Grei
tai ir to neužteko ir programa 
buvo p r a t ę s t a į 45 m i n . 
„Margučio" radijo valandėlė iš 
pradžių vadinosi „dienžodžiu". 
Pats Vanagait is taip aiškino: 
„Tai yra tas pats, kas laikraš
tis, tik skirtumas tame, kad 
dienraštis išeina spausdintas 
popieriuje, o dienžodis — radijo 
bangomis". J i s ir atliko dien
raščio p a r e i g a s , nes j a m e 
buvo žinių aktualijos, sveikatos 
ir teisės patarimai. Be to, daug 
dėmesio buvo kreipiama kultū
rinei veiklai. Vanagaitis turėjo 
plačius polėkius ir bandė išeiti 
į aukštumas, į kurias kiti ne
drįso žengti. J is 1936 m. Vasario 
16-tos d. programa transliavo į 
Lietuvą. Taip pat jis išvedė 
lietuvišką visuomenę į didžiųjų 
viešbučių sales. Reikia tik įsi
vaizduoti tą psichologinį lūžį, 
kuomet, minint „Margučio" 
penkerių metų sukaktį, buvo 
rengiamas banketas ne Bridge-
porte, bet Stevens (dabart. Con-
rad Hilton) viešbutyje. 

Toks išėjimas į didžiąsias 
sales iškėlė lietuvių vardą ir jų 
moralę. Chicagoje daugel is 
lietuvių jau buvo sėkmingi 
prekybininkai, bankininkai ir 
politiniai darbuotojai, tad norėjo 
ir t inkamai pasirodyti. Pesimis
tų balsai nepasi tvi r t ino ir 
svečiai pripildė didžiąją banke
tų salę. Po to lietuviams jau ne
bebuvo svetimos, didžiosios kon
certų ir banketų salės. Po pra
ėjusio karo tūkstančiams lietu
vių a t s i d ū r u s pabėgė l ių 
stovyklose, „Margutis" buvo 
priešakinėse eilėse tų, kur ie 
rūpinosi jų politine ir ma
terialine globa. Kaip žinome, 
buvo ir „ p a r a u d o n a v u s i ų " 
lietuvių, tad „Margutis" buvo 
vienas iš svarbiųjų ginklų kovo
je prieš bolševikinį melą. Nuo
širdžiai rūpinosi visų pabėgėlių 
ir ypač menininkų atsikvieti-
mu. 

* * * 

„Margučiui" visą laiką vado
vavo didelių polėkių žmonės. 
Toks buvo A. Vanagaitis, j a m 
mirus sėkmingai darbą tęsė 
Lilija Vanagaitienė-Žilvitytė. 
Jos laikais buvo neužmirštamos 
„Pelkių žiburėlio" programos, 
k u r i a s t v a r k ė D. Sruo-
gaitė-Bylaitienė ir P. Jurkštas . 
L. Vanagaitienei ir A. Mackui 
tragiškai žuvus, A. Vanagaičio 
p radė t a s da rbas nesustojo. 
Laimingu atveju j jų vietą atėjo 
Petras Petrutis, kuris su visa 
veikla daugelio metų eigoje taip 
suaugo, kad žmonių net vadi
namas Petru Margučiu. 

Ir jam vadovaujant „Margu
t i s" tebetęsia senas tradicijas. 
Tai nėra t ik radijo valandėlė, 
bet visuomeninė institucija. Jo 
įstaigoje yra vykę telegramų 
siuntinėjimai, jo radijo ban
gomis lietuviška visuomenė 
buvo raginama greitai reaguo
ti: siųsti telegramas ir skambin
ti telefonais. Įvairių lietuviškų 
kul tūr in ių renginių pasise
kimas irgi daug priklauso nuo 
„Margučio". Jis yra lyg t as 
šauklys, kuris visus veda į žygį. 

Šia proga čia reikėtų pami
nėti, kad tų renginių rengėjai, 
kuomet viskas sėkmingai pra
eina, skirstydami pelną, t iek 
„Margučio", tiek ir spaudos 
įnašą užmiršta. Baigiant telieka 
palinkėti, kad tiek „Margutis", 
tiek ir Petrutis dar nepavargtų 
ir lietuviškus namus lankytų! 

J . Ž. 

Šiomis dienomis (1992 balan
džio 8 d.) l 'Osservatore Romano 
p a s k e l b ė p o p i e ž i a u s J o n o 
Paul iaus II apaštal inį laišką 
„Pastorės Dabo Vobis" apie 
k u n i g y s t ę . Š i a m e i l g a m e 
dokumente išsamiai nusakomas 
Bažnyčios mokymas apie Naujo 
Testamento kunigystę. 

įvade primenama, jog kuni
gystė yra Dievo dovana. Dievas 
duoda savo dovanas. Bet žmo
gus Dievo teikiamą malonę turi 
p r i i m t i ir j a n a u d o t i s , ją 
įgyvendinti žemiško gyvenimo 
sąlygose. Todėl Bažnyčia nuolat 
rūpinosi ir mokė, kaip reikia su
prasti , ugdyti ir veiklinti kuni
gystę, kaip to Dievas nori. Šv. 
Tėvas primena ypač 1990 metų 
Vyskupų sinodo svars tymus 
apie kunigystę, o taipgi Vatika
no II susirinkimo nu ta r imus . 

Pirmame skyriuje nurodoma 
gairės, kaip tur i būt i ruošiami 
k u n i g a i m ū s ų g y v e n i m o 
sąlygose. 

Visų pirma pabrėžiama, jog 
kunigas yra paimtas iš žmonių: 
tu r i žmogišką prigimtį su vi
somis žmogiškomis silpnybėmis, 
bet pašauktas gyventi ir dirbti 
tame ir tam, kas liečia Dievą. Iš 
čia reikalas paruošti kandidatus 
k u n i g y s t ė n , k a d pa jėg tų 
t inkamai atstovauti Dievui bei 
t am, kas liečia Dievą. Nurodo, 
jog reikia eiti su laiku; derintis 
pr ie bek in tanč io gyven imo 
sąlygų. Tačiau pr imena ir pa
brėžia, kad kunigys tė savo 
esmėje tu r i n e k i n t a n t į pa
grindą: yra t a pati , kokią Kris
tus įsteigė. Keičiasi t ik išorė, tik 
rūbas, tik pripuolami dalykai, o 
esmė visada yra ta pati , kiekvie
n a s Kr i s t au s p a š a u k t a s ir 
pašvęstas kunigas y ra „kunigas 
per amžius pagal Melchize-
deką". 

Toliau įspėja, kad nūdien 
jaunimo tarpe vyrauja daug nei
giamybių, kurios sudaro kliūtis 
pašaukimams ir ruošimuisi ku
nigystėn. Todėl rekomenduoja 
atidžiai stebėti ir gerai pažinti 
dabartinio gyvenimo geras pu
ses, bet taipgi neigiamybes, 
kad būtų galima sėkmingiau 
vesti bei vykdyti kand ida tų pa
ruošimą kunigystėn. 

Antrame skyriuje nusakoma 
kunigystės prigimtis ir paskir
tis. Po Vatikano II susir inkimo 
pradė jo sk l i s t i k l a i d i n g ų 
a i šk in imų apie k u n i g y s t ė s 
prigimtį, nedarant esminio skir
tumo tarp sakrament inės ir 
visuotinosios visų krikščionių 
kunigystės. Šv. Tėvas primyg
tinai pabrėžia, kad sakramenti-

L.TULABA 

nė kunigystė yra esmiškai skir
t inga nuo visuotinės tikinčiųjų 
k u n i g y s t ė s . S a k r a m e n t i n ė 
kunigystė y ra įsiasmeninimas 
Kr i s taus kunigystėje. Kristus 
spec ia l i a i pašaukė ir ypa
t ingomis galiomis apdovanojo 
apaš ta lus , kad jie jo vardu ir jo 
galia skelbtų Evangelijos žodį, 
te ik tų sakramentus ir vykdytų 
gailestingumą. Apaštalai savo 
ruožtu perteikė iš Kristaus gau
t a s ga l i a s ki t iems tęsti i r 
v y k d y t i Bažnyčioje ir p e r 
Bažnyč ią i šganymo misiją. 
Taigi kunigai , pabrėžia Šv. 
Tėvas „yra pašaukti tęsti Kris
t aus , vienintelio ir vyriausio 
kunigo, buvimą, vykdant jo 
gyvenimo stilių ir tampant it 
b ū t u m jo a tva izdas j i e m s 
pa t i kė to s kaimenės tarpe. . . 
Kunigai Bažnyčioje ir Bažnyčiai 
yra sakramentinis Kristaus, 
Galvos ir Ganytojo, prista
tymas. Jo žodžius autoritetingai 
skelbia , jo atleidimo ir iš
ganymą laiduojančius gestus, 
ypač pe r kr ikš tą , a tga i los 
s a k r a m e n t ą ir Eucharist i ją 
atkartoja , jo meilę ir rūpes
t ingumą iki aukščiausio pasi
aukojimo kaimenei vykdo, ją 
vienija ir Šv. Dvasioje per Kris
tų veda pas Tėvą. Žodžiu, 
gyvena ir veikia, kad skelbtų 
pasaul iui Evangeliją ir Kris-
taus-Galvos ir Ganytojo — var
du bei jo asmenyje statytų 
Bažnyčią". 

Toliau Šventasis Tėvas, laiš
ke pabrėždamas kunigystės 
pašaukimo visuotinumą, rašo: 
„Dvasinė dovana, kurią kunigai 
gauna per šventimus, juos pa
ruošia ne tik ribotai, bet verčiau 
plačiausia i ir visuotinei iš
ganymo misijai iki pačių pasau
lio kraš tų , kokią Kristus buvo 
pavedęs apaštalams". Kunigo 
gyvenimas ir veikla, pabrėžia 
Šv. Tėvas, yra tęsinys paties 
Kr i s taus gyvenimo ir veiklos. 

Trečiame skyriuje nurodoma, 
koks turės būti kunigas trečio 
tūkstantmečio, į kurį artėjame, 
eroje. 

J i s turės būti šventas. Šv. 
Dvasia, kaip ant Kristaus, taip 
ir an t kunigo per šventimus 
nužengia ir ne tik nužengia, bet 
įžengia ir pripildo jį dievišku 
g y v e n i m u , o t u o pač iu ir 
š v e n t u m u , nes Dievas yra 
šventas. Įsiasmenindamas Kris
tuje, kunigas negali nesiekti 
tapt i šventu. Jei visi krikš
čionys, kaip teigia šv. Paulius 
(Ef 1, 4s), yra pašaukt i būti 

šventi, ta i tuo labiau kunigai. 
J is turės būti klusnus: jo klus
numas turės būti apaštališkas 
ta prasme, kad pripažįsta, myli 
ir tarnauja Bažnyčiai jos hie
rarchinėje struktūroje. 

J i s turės būti skaistus ne tik 
siela, bet ir kūnu, t.y. gyvenąs 
celibatinį gyvenimą, kad galėtų 
priklausyti visa savo asmenybe 
vien Dievui ir sieloms ir nebūtų 
pa s ida l i nę s t a r p Dievo ir 
pasaulio. Čia Šv. Tėvas plačiai 
kalba ir nusako celibatinio 
gyvenimo, k u r i o Bažnyčia 
reikalauja ir reikalaus iš kuni
gų, kilnumą ir gilią prasmę. 

J is turės būti pilnas evan-
geliškos neturto dvasios. Turės 
aukotis dėl sielų, dėl išganymo 
ir dėl amžinųjų gėrių, tikė
d a m a s g a u t i a t l y g i n i m ą 
danguje. 

Ketvirtame skyriuje svars
toma pašaukimų klausimas. 
Dievas šaukia per malonę. Kar
tais Dievas šaukia tiesiogiai per 
sąžinės balsą. Bet daugiausia 
Dievas šaukia per Bažnyčią, per 
pačius kunigus, per tėvus ir 
kitus asmenis. Kaip apaštalas 
Andriejus po to, kai Kristus jį ir 
apaštalą Joną pakvietė pas sa
ve, ir po to, kai jis atėjo, pažino 
ir įsitikino, kad Jėzus yra Mesi
jas, nuėjęs pakvietė ir atvedė 
pas Išganytoją savo brolį Petrą, 
t a i p ir Bažnyčia ir mes 
dvsiškiai, o ta ip pat ir kiek
v i enas t i k i n t y s i s t u r i m e 
pareigą, o drauge privilegiją 
vesti prie Kristaus visus, bet 
ypač tuos, kurie yra šaukiami 
vadovauti išganymo pjūčiai. 

Penktame skyriuje duodama 

d i r e k t y v o s , k a i p t u r i būt i 
ruošiami kandidatai kunigys
tėn. 

Pradžioje popiežius pastebi, 
kad Kristus, pašaukęs apaš
ta lus , juos laikė prie savęs ir 
paruošė ir tik po to s iuntė apaš
t a l au t i . Sekdama Kris taus pa
vyzdžiu, Bažnyčia tuos, kurie 
g a u n a iš Viešpaties pašaukimo 
malonę, paima į savo globą, 
auklėja ir paruošia kunigiškai 
misijai ir tik po to pašventina ir 
siunčia atlikti sielovados darbą. 
Ši ta i vyksta seminarijose. 

Pastebėtina, kad pabrėžiamas 
re ika las ne t ik didžiųjų, bet ir 
m a ž ų j ų s e m i n a r i j ų . P r i e š 
Va t ikano II susir inkimą daug 
k u r vyskupai pasirūpindavo 
tu rė t i ir mažąsias seminarijas. 
Jose gimnazijos kursą išeidavo 
mažieji kandidatai . Po to perei
davo į didžiąsias seminarijas 
filosofijos ir teologijos studijoms. 
Žinoma, ne visi iš mažosios 
seminarijos pereidavo į didžiąją. 
Dalis atpuldavo, kadangi netu
rėdavo pašaukimo a rba jį dėl 
kokios nors priežasties pra
r a s d a v o . Po V a t i k a n o II 
susir inkimo mažosios semina
r i jos p r a k t i š k a i b u v o pa
naikintos. Bet ta i , atrodo, davė 
n u o s t o l i ų : p r i s idė jo p r i e 
pašaukimų sumažinimo. Dabar 
popiežius vėl rekomenduoja 
grįžti prie mažųjų seminarijų 
veiklos grąžinimo. 

Seminarijos auklėtiniams turi 
būt i teikiama kiek galima pil
nesnis ir geresnis fizinis subren
dimas. Bet pagrindinis semina
rijos uždavinys teikti dvasinį 
auklėjimą, siekiant pilno kandi
datų įsijungimo į Kristų per 
malonę. Juk kunigas turi įsi-
asmenint i į Kristų: būt i alter 
C h r i s t u s . Bū t inas t a i p pa t 
seminarijoje mokslinis kandida

tų parengimas. 
Mokymą seminarijose popie

žius pabrėžia, jog siekiama kar
tais per didelio, iškreipto ir pa
vojingo pluralizmo, studijuojant 
tikėjimo tiesas. Tiesa, leidžiama 
siekti praplėsti tikėjimo tiesų 
gilesnį ir pilnesnį pažinimą. Bet 
reikia atsiminti, kad Evangeli
ja yra nekintama. Kaip pats 
Kristus, taip ir Evangelija, ta
r iant šv. Paul iaus žodžiais, 
„vakar , šiandien ir visada" ta 
pati. Šv. Tėvas įspėja teologus, 
kad seminarijose mokytų ne 
savo nuomones bei hipotezes 
d ė s t y d a m i , o a u t e n t i š k ą 
Bažnyčios mokymą paduodami, 
ypač kai eina klausimas apie 
ginčijamas temas, kurios vienu 
ar k i tu būdu liečia amžinąsias 
tikėjimo tiesas. 

Popiežius plačiai kalba apie 
seminarijos vidaus santvarką, 
apie vadovybę, profesorius ir 
mokinius. 

Šeštame skyriuje duodamos 
direktyvos apie tolesnį kunigų 
ugdymą iki amžiaus pabaigos. 
Šis ugdymas apima mokslinį 
atsinaujinimą ir ypač dvasinį 
atsigaivinimą, o taip pat pasto
racinį pilnesnį subrendimą. 

Šį svarbų dokumentą baigia, 
ragindamas talkint i Dievui, 
duoti Bažnyčiai ir žmonijai 
kunigų, kurie būtų tikrai pagal 
K r i s t a u s , Gerojo Ganytojo, 
širdį. „Su kiekvienu jūsų ir su 
visais kreipuosi malda į Mariją, 
kunigų motiną ir mokytoją", 
baigia Šv. Tėvas. Melskimės 
visi. prašydami Dievo Motinos 
užtarimo bei globos kunigams. 

1877 m. vasario 24 d. Medin
gėnuose gimė Marija Peč-
k a u s k a i t ė - Š a t r i j o s R a g a n a 
(mirė 1930 m. liepos 24 d.). 

Kanadiečiai ir Chicagos lietuviai vaišinasi. 
Nuotr J . Tamulaičio 

Nelaimingumo jausmas ne tik 
pareina nuo to, ka tenka išken

tėti, kiek nuo mūsų vaizduotės, 
kuri mūsų kentėjimus padidina. 

Fenelonas 

SEPTINTAME DANGUJE 
Novelė 

E D M U N D A S JAKAITIS 

Laiptas po laipto j a m darėsi sunkiau pakelti koją. 
Ant atsargos išėjimo durų jis matė 7. Reiškia, įkopta 
į septintą aukštą. Kiek jų buvo daugiau, jis nežinojo. 
Nebuvo nei ko pasklaus t i . Dangoraižio keltuvai kilo 
ir leidosi. Niekas nekopė laiptais. 

Simas sustojo. Laikydamasis už turėklo, pažvelgė 
aukštyn. Laiptų galo nesimatė. Pradėjo dvejoti: lipti 
aukštyn, ar leistis žemyn. 

— Aš čia, aš čia, — pasigirdęs balsas iš viršaus 
nut raukė jo dvejojimą. 

Pažįstamas balsas sutiprino jo pastangas. Automa
tiškai keldamas koją po kojos, j is artėjo prie jos. Jis jos 
nematė, bet j au tė jos buvimą. 

Kiek dar pakopų liko nugalėti , j am nebuvo svar
bu. J is žinojo, kad ten, aukšta i , jis ją suras . Kodėl j is 
sekė tą balsą? Jo vaizduotėj atgijo anas vakaras, kada 
užsikniaubęs ant baro, užpakalyje išgirdo: 

— Čia mano giminaitė. Tik trys dienos iš Lietuvos, 
— kažkas kai k a m pristatė. 

„Retas svečias' , pagalvojo Simas ir smalsiai 
atsisuko. 

Tarp dviejų tautiečių, atsisukęs į jį nugara, stovėjo 
sutvėrimas su ilgais, a n t pečių nukri tusiais , juodais 
plaukais. Kri t i škas žvilgsnis slinko žemyn. Tiesi, 
liekna, gražios kojos. Plonas liemuo paryškino jos kūno 
sudėjimą. Norėdamas pamatyti veidą Simas užklausė: 

— Ar nebūsit iš Kauno? Aš kaunie t is , — nelaukto 

klausimo nustebintas veidas atsisuko į Simą. 
Akys susitiko. Tokio žvilgsnio jis savo gyvenime 

nebuvo matęs, nors jau buvo įpusėjęs septintą dešimtį. 
Jos juodos, gilios akys turėjo kerėjančią galią. J is 
neatsiminė kiek ilgai tai truko, kol ji a t sakė : 

— Ne, esu iš Šiaulių. 
— Nors ir nesu iš Šiaulių, bet mano gyvenime 

Šiauliai yra suvaidinę žymų vaidmenį. 
— Norėčiau d a u g i a u i š g i r s t i , — r a g i n o 

nepažįstamoji. 
— Mano vardas ir pavardė yra S imas Dagys. O 

kaip Jūsų? 
— Valentina. 
— Valentina, kas? Ištekėjusi, našlė, persiskyrusi? 
— Palikime tą klausimą. Galiu pasakyti , kad nesu 

suvaržyta jokiais ryšiais. 
— Tai persiskyrusi? 
— Galbūt, — neaiškus a t sakymas Simą dar 

daugiau sudomino. 
— Tai esate prieinama? 
— Bandyki te , — i š š a u k i a n č i a i a t s i l i e p ė 

tamsiaplaukė. 
Sima8,vėtytas ir mėtytas gyvenime, pasikliovė savo 

laime. Prasidėjęs žaidimas turėjo būti toliau tęs iamas 
Jis savo rankose turėjo geras kortas: subrendęs amžius, 
nebloga išvaizda, geras išsilavinimas. Bet kokios kor 
tos buvo jos rankose, jam buvo nežinoma. Vardas, gera 
išvaizda ir tos užburiančios akys. tai viskas ką jis 
žinojo. 

Mezgiamas pokalbis daugiau maišė kor tas , negu 
jas atidengė. Jos atsakymai jam buvo kiek netikėti. Bet 
ir įdomūs. J is stebėjosi jos parinktais palyginimais. Kai 
kurie priminėjam žinomus prieškarinius sąmojus, kiti 
buvo jam nežinomi. Okupacinio gyvenimo dariniai . 

Kai atlydėjęs giminaitis pradėjo nekantrauti , buvo 
laikas skirtis. 

— Ar nenorėtumėt geriau pažinti miestą? Galėčiau 
pavažinėti, — pasisiūlė Simas. 

— Aš t am atvažiavau į Ameriką, kad pažinčiau tą 
išsvajotą kraštą ir jo žmones. Pasiūlymą priimu. 

Atsisveikinimas pasibaigė pasikeitus adresais ir 
telefono numeriais . 

— Aš paskambinsiu J u m s rytoj. Apie 11 valandą. 
Sutikimas buvo patvi r t in tas su „Gerai". 

Nuo klubo iki namų buvo geras gabalas kelio. 
Simas vairuodamas greitkeliu, pradėjo galvoti apie tą 
užmegztą pažintį. Ar buvo verta pasisiūlyti? Ar jai 
reikia tokio „diedo"? Juk ji gali rasti daug jaunesnį 
už jį. Bet susitikti su ja. jis norėjo. Juk ji neatstūmė. 

Kitą rytą Simas nus iskutęs ir išsikvėpinęs 
odekolonu, paskambino gautu numeriu. 

Ragelyje pasigirdo ..Heilo". 
— Valentina? — nepristatęs paklausė. 
— Who is there? — kažkas norėjo žinoti. 
— May name is Simas. Is Valentina available? — 

net ikėtumo užkluptas, aiškino padėtį. 
— Jus t a moment. — ragelyje girdėjosi, kad kaž

kas vadino Valentiną prie telefono. 
— Alio. Čia Valentina. Kas kalba? 
— Čia Simas Vakar susipažinom. 
— O taip. ta ip. Atsimenu. Laukiu atvažiuojant. 
— Už valandos būsiu prie durų, — džiaugsmingai 

žadėjo Simas. 
— Gerai . Lauksiu. 
Nežinodamas kiek laiko užtruks, Simas nieko 

nelaukęs išvažiavo. 
(Bus daugiau) 
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KAS RŪPINASI 
PAGALBA 
LIETUVOS 

DANTISTAMS 
Lietuvai pradėjus atsipa

laiduoti nuo daug metų 
trukusios rusų okupacijos, 
greitai išryškėjo reikalas padėti 
Lietuvai su labai nukritusiu ir 
atsilikusiu medicinišku pa
tarnavimu, įrengimais ir vaistų 
trūkumu. 

Suirutei Rusijoje prasidėjus ir 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimas visiškai sustabdė Ru
sijos teikimą Lietuvai net pap
rasčiausių vaistų, žaliavų jiems 
daryti bei instrumentų, aparatų 
ir t.t. Čekoslovakija, Vengrija ir 
kitos šalys Lietuvai parduodavo 
savo gaminius, o dabar net ir tie 
nutrūko, nes parduoda ten, kur 
gauna daugiau valiutos. 

Amerikos lietuviai greitai 
sukūrė „Mercy Lift" ir daugelio 
atsidavusių veikėjų dėka rado 
daug dosnių firmų, kurios 
suaukojo tonų tonas reikalin
giausių vaistų, bandažų, švirkš
tų, aparatų ir kitų naudingų 
reikmenų Lietuvos ligoninėms 
ir gydytojams. Panašiai pada
rė ir Kanados, Australijos ir 
kitų vietovių lietuviai, nusiųs-
dami savo vaistų siuntas Lie
tuvai. 

Beveik sunku rasti savo tarpe 
žmonių, kurie nebūtų vienu ar 
ki tu būdu prisidėję prie 
Lietuvos medicininio šelpimo. 
Spaudoje matyti aprašymai apie 
Švedijos, Vokietijos ir kitų 
draugiškų valstybių rūpestį 
Lietuvos medicina. Kas rūpi
nasi lietuvių dantų sveikata? 
Kol kas, atrodo, niekas. Nors 
burna su sveikais dantimis taip 
pat yra viena iš svarbiausių 
kūno dalių, apie ją nėra 
rūpinamasi, nei kalbama, gal 
todėl, kad nuo danties skausmo 
niekas nemiršta. 

Lietuvos žmonių dantų svei
katos stovis yra nepavydėtinas. 
Pakalbėkite su dantų gydytoju, 
kuris yra gydęs atvažiavusius 
lietuvius čia viešėti ar dirbti; 
visi tą patį pasakys. Auksiniai 
priekiniai dantys tai tik dalis 
odontologijos, kuri čia jau se
niai nepraktikuojama. Trūksta 
plombinių medžiagų, kaip ir 
visko kito, nėra porcelano 
technikos prieinamomis kaino
mis, todėl daroma antraeilė ar 
trečiaeilė protezavimo ir 
gydymo pagalba. Daugelio 
kasdieninių čia vartojamų 
medžiagų ir procedūrų su įvai
ria aparatūra Lietuvoje galima 
suskaityti ant pirštų - mažai kas 
turi. Pirkti kol kas negali, nes, 
išvertus dolerius į rublius, jiems 
pasidaro pasakiškos sumos. 

Taigi, jeigu nėra medžiagos, 
nėra aparatūros, tai su ta nau
ja medžiaga ir tuo aparatu neži
nos kaip apsieiti, jeigu kas 
nenupirks ir neparodys. 

Čia ir yra mūsų rūpestis.nes 
niekas nepadeda Lietuvai dantų 
gydyme! Ką nors reikia daryti 
padėti mūsų kolegoms Lietuvoj, 
paaiškinti, parodyti, patarti, 
supažindinti su pažangiais 
Vakarų dantų gydymo meto
dais. O gi kaip tą geriausiai 
įvykdyti? 

Pasikviesti į Ameriką neįma
noma, per brangu, ypatingai 
didesnį skaičių dantisčių. Be to. 
įstatymai neleidžia su Lietuvos 
diplomu čia gydyti pacientus. 
Negalima net prisiliesti. Reikia 
mums važiuoti į Lietuvą, kur 
galim dirbti ne tik ant mani-
keno, bet su pacientu ir parodyti 
kaip įvykdomos įvairiausios gy-
dymo-taisymo procedūros. 

Tam tikslui A.D.A.L. (Ameri-
can Dental Aid to Lithuania) 
lietuvių ir amerikiečių grupė 

neseniai įsisteigė ir pradėjo 
darbą įrengti kuklią kliniką 
Kaune. Sveikatos ministerija 
yra paskyrusi mums patogią 
vietą, kurioje galima bus įruošti 
4 ar 5 kėdes. Reikia nupirkti 
visą reikalingą aparatūrą ir 
medžiagas, kad galima būtų 
parodyti, kaip čia atliekamas 
gydymas, kokie standartai , 
kaip apsieinama su pacientais. 
Norim įruošti kliniką, kuri 
turės viską, kas randama pas 
beveik kiekvieną eilinį 
Amerikos dantų gydytoją. Tą 
kliniką prižiūrėsim mes, ji bus 
mūsų atsakomybėj. Visada turė
sim vieną odontologą ar odon-
tologę iš Vakarų, Kanados, 
Amerikos, Australijos, kuris 
dirbs šalia vietinio gydytojo. Tos 
klinikos pagrindinė ir vienin
telė paskirtis parodyti Lietuvos 
dantistėms-ams Vakarų pasau
lio dantų gydymo techniką. Ti
kimės, kad, laikui bėgant, joje 
galės stažuotis kiekvienas 
Lietuvos dantų gydytojas ir 
turės progą nors savaitę pa
dirbti su vėliausiais technikos 
aparatais. Čia nebus vėl kita 
klinika gydyti pasiturinčius, 
vadovaujančius Lietuvos 
žmones — visai ne. Čia bus 
klinika tiems, kurie ateis ir 
prašys pagalbos ir leis Lietuvos 
stomatologams juos gydyti va
karų metodais ir priemonėm. 
Panašiai kaip veikiančios kli
nikos universitetuose, tik kad 
čia dirba diplomuoti stomato
logai, o ne studentai. 

Daugumas A.D.A.L. narių yra 
lietuviai dantų gydytojai ir 
vienas sėkmingas amerikietis 
dant is tas , kuris važiuos į 
Lietuvą dviems metams ištisai 
dirbti klinikoj. A.D.A.L. narys 
Juozas Končius yra mokytojas, 
o Pranas Jurkus yra bankinin
kas, finansų specialistas, kurie 
atsidėję dirba padėti Lietuvos 
dantų gydytojams pasiekti 
aukštesnį lygį. 

Nuostabu, kad iš mūsų dau
gelio kolegų, gyvenančių ir dir
bančių ar dirbusių Chicagos 
mieste ir apylinkėse, ligi šiol 
pritarimo nepastebime, nei 
finansinio, nei darbo talka. 
Neseniai kalbėjau su viena 
iškilia Chicagos dantiste, tai 
man pareiškė, kad čia nėra ver
ta jokios paramos, nes tai bū
sianti kita klinika Lietuvos 
elitui ir turtingiesiems. Visiškai 
klaidingas galvojimas arba gal 
tik negatyvus atsiliepimas, kad 
nereiktų prisidėti auka ar 
darbu. 

Klinika Kaune su mūsų fi
nansine pagalba turėtų išsi
laikyti pati save. Jokio pelno 
neieškoma ir nebus. Steigiama 
tik vienu tikslu — parodyti 
Lietuvos stomatologams, kaip 
gydomi dantys ir prižiūrima 
burnos sveikata Vakarų pasau
lyje. Tai vieta, kurioj užsirašę 
į eilę visi Lietuvos dantų 
gydytojai galės pasisemti naujų 
žinių, naujų metodų ir bandyti 
tą patį įgyvendinti savo stei
giamose privačiose praktikose. 

Neišskirkim dantų ir burnos 
iš viso kūno ir pagalvokim, ar 
nereiktų prisidėti nors vienu 

doleriu kiekvienam šimtui, 
paaukotam medicinai, kad Lie
tuvos žmonės neliktų be dantų! 

Medicinai pritaria visi; taip 
turėtų būti ir su dantų sveikata, 
nes tai labai svarbus ir labai rei
kalingas kūne organas, kurį 
pirmą matai kalbant is su 
žmogumi susipažinęs. 

Dr. Romualdas Povilaitis 

CLASSIFIED GUIDE 

Arkiv."Audrys Juozas Bačkis, Vilniaus arkivyskupas metropolitas, atvykęs iš Olandijos išlipa 
Vilniaus aerodrome, šalia — Olandijos prima~ kard. A. Šimonis. 

KLAIPĖDOS VOKIEČIAI 
PUOLA ST. LOZORAITĮ 

KAZYS BARONAS 

Klaipėdos vokiečių sąjungos 
Diuseldorfo-Duisburgo skyrius 
atžymėjo savo gyvenimo 40 
metinę sukaktį, pakviesdamas 
minėjimui pagrindiniu kalbė
toju tos sąjungos spaudos atsto
vą Harry Poley. Prelegentas 
paskaitą pradėjo nuo 1939 m. 
kovo mėn. pasirašytos Lietu-
vos-Vokietijos sutarties, grą
žinant 150 tūkstančių rytprū
siečių į Reichą. Tokiu būdu po 
500 metų vėl atstatyta 1422 m. 
Melno taikos sutartim atžymė
ta siena, kuri Versalyje buvo 
neteisingai išspręsta, neat-
siklausiant net gyventojų noro. 

Prelegentas yra gerai susi
pažinęs su Lietuvos istorija, 
primindamas Vilniaus okupa
ciją, netekimą Vilniaus krašto. 
Lenkai siekė dar toliau — įkelti 
pradžioje ekonominę koją į 
Klaipėdą ir vėliau apglėbti Ka
raliaučių. Tokiu būdu Rytprū
siai būtų apsupti iš visų pusių 
lenkų. Lietuvos vyriausybė nu
tarė greitai veikti. Civiliais rū
bais persirengę kariai 1923 m. 
sausio mėn. 10 d. puolė Klaipė
dos kraštą ir jį užėmė. Prasidėjo 
antras vokiečių kančios tarps
nis, kuris dar labiau paaštrėjo, 
įvedus 1926 m. gruodžio mėn. 
17 d. karo stovį ir iki minimumo 
sumažino Klaipėdos krašto au
tonomiją. Lietuviai užmiršo, 
kad 1925 m. balsavime į krašto 
seimelį už vokiškumą (Deutsch-
tum) pasisakė 94% gyventojų. 

Iš vienos pusės — galimas 
Lenkijos puolimas 1939 m. bei 
gyventojų vokiškumo įrodymas 
ir vėl iš kitos pusės — Lietuvos 
užs. reik. min. J. Urbšio vieną 
kartą pasakyti žodžiai, kad 
„s ta lą t a rp Vokietijos i r 
Lietuvos reikia nuvalyti" — bai
gėsi Klaipėdos krašto grįžimu. 
D. Britanija 1939 m. gegužės 
mėn. pripažino įjungimą, Pran
cūzija nekreipė dėmesio („des-
interesiert"), Italija ir Japonija 
nepriklausė Tautų Sąjungai. 

Klaipėdos Vokiečių sąjungos 
atstovas neaplenkė nei amb. Sta
sio Lozoraičio. ..Girdi, mūsų tė
viškėje (suprasti reikia Klaipė
dos kraštą — K.B.) nepažįstama 
vra neapykanta apsigyvenu
siems svetimšaliams", — sako 
Harry Poley. „Tikrovėje, tie lie
tuviai politikai ir publicistai yra 
neteisingai patariami („bera-
ten"), reikalaudami šovinis
tiniame savęs pervertinime per 
Klaipėdą ir Karal iaučiaus 
įjungimo. Jeigu Lietuvos pa

siuntinys JAV galvoja, kad 
Lietuva kaip ir likęs pasaulis 
turi tą pačią nuomonę (inte
resą), neleidžiant vokiečiams 
įkelti kojos į šią Rytprūsių dalį 
— tuo jis nepasitarnauja lietu
vių-vokiečių susitarimui. Ponas 
Lozoraitis rašoma Herr 
Losoraitis) galvoja, kad Europa 
turi neprileisti prie Maskvos-
Berlyno ašies. Tikime, kad 
toks klaidingas diplomatinis pa
reiškimas buvo vienkartinis. 

Ar ši valstybė, ką tik at
siekusi nepriklausomybę, vėl 
nori nerealiame galybės 
troškime eiti tokiu keliu, kurio 
pabaigoje stovėjo uždaryta 
politinė anga" — klausia vokie
tis. Tikime, kad tą supras 
išmintingos Vilniaus jėgos. 

Savo kalbą;is baigė.gan švel
nioje formoje primindamas AT 
pirm. V. Landsbergio kvietimą 
vokiečiams grįžti į Lietuvą, 
grąžinant jų nuosavybes. Nau
joji lietuviu, vokiečių ir rusų 
karta greičiausia suras bendrą 
kalbą. 

„Das Ostpresussenblatt" gan 
karingą užrašą atspausdino šiai 
kalbai: „Lietuva įspėjama prieš 
naujus nuotykius". 

Klaipėdos miestą Vokietijoje 
atstovauja Viktor Kittel, 
Klaipėdos kraštui Evald 
Rugullis, Šilutei Herbert Bart
kus, Pagėgiams Lorat. Visoms 
keturioms apskritims raštinė 

yra 6805 Hedesheim, vedėjo 
pareigas eina Uwe Jurgsties. 
Skrydis iš Hannoverio į Klaipė
dą arba Nidą, viešbutis, pilnas 
išlaikymas vieną savaitę kai
nuoja 1240 markių (1 JAV dol. 
= 1 m. 60 pf.), kitos įstaigos 
skelbiasi šimtu markių 
brangiau. 

Austrian Airlines atsiųstame 
skrydžių tvarkaraštyje Vilniaus 
orauosčio tarptautinis kodas 
atžymėtas „VNO" raidėm. Man 
jos primena sutrumpintą 
lenkišką „Vilno". Šis kodas 
greičiausia priimtas ir kitų 
bendrovių - SAS, Swissair, 
Lufthansa, LOT ir t.t. Kas 
tokiam kodui padarė mūsų sos
tinei tokią didelę paslaugą — 
gal galės atsakyti Lietuvos 
susisiekimo ministerija. Net ir 
Palangai paskirtos „PLO" rai
dės, kai tuo tarpu Talinas turi 
„TLL" raides. Gedimino mies
tui tinkamiausias kodas būtų 
„VNS". 

JŪS NORITE PADĖTI GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVOJE 
JŪS PAGEIDAUJATE AUKŠČIAUSIOS KLASĖS PATARNAVIMO UŽ 

PRIEINAMIAUSIAS KAINAS 
JŪS TURĖTUMĖTE KREIPTIS Į 

BALTIA EXPRESS CO. LTD 
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE 

SUBSIDIARY OF AMBER GROUP PRES. VIDMANTAS RAPŠYS 

MES SIUNČIAME VISKĄ, NAUJA IR NAUDOTA, SU PRI
STATYMU į NAMUS BE JOKIO MUITO. APDRAUDŽIAME, 
PAKUOJAME, PAIMAME IŠ NAMŲ. 

MŪSŲ SUPAKUOTI MAISTO SIUNTINIAI IŠ GERIAUSIŲ 
AMERIKIETIŠKŲ PRODUKTŲ. 40 sv. TIK $85.00 

ORO CARGO SIUNTOS PER 14-22 DIENAS 
IŠSIUNČIAME KIEKVIENĄ TREČIADIENI 

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS 
3782 W. 79th ST. 

CHICAGO. IL «0«52 

TEL. 1-800-SPARNAI TOLL FREE 
1-800-772-7624 1-312-6449 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

LIETUVOS PAUKŠČIAI 

Paukščių Lietuvoje yra 292 
rūšys. Mūsų krašte peri 180 
rūšių. 

Miškuose gyvena net kelios 
rūšys erelių, kėkštai, geniai, 
slankai, strazdai, pelėdos, lakš
tingalos, gegutės. 

Pelkėje ir vandenyse prisi
laiko ir peri gervės, gulbės, gan
drai, žuvėdros, narai, antys, 
kirai , tilvikai, vandeninės 
vištos. 

Vasarą gyvena apie pora 
šimtų gulbių. 

T. Ivanauskas 

GREIT 
PARDUODA 

•71 INTERNATIONAL 
v' 

TRAVEL CONSULTANTS Zaib*^ 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones Į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

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

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 
•828 South 79th Avenue 
H t e k o r y H M , I IHnots 8 0 4 5 7 
T t U t o o M (706) 4 3 0 - 7 2 7 2 

223 Ksrvarlfg. gstv* 
Vilnius. Lietuva 
Tslefonss 3SO-11S Ir 773-392 

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. 

ra — i 

BELL-BACE REALTORS 
J. BACEVIČIUS 

6529 S. Kadzte Ava., 
C h l c a a o , IL 8 0 6 2 9 

(312)778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agantal kalba lietuviškai 
• Nuola:da pensininkams 

ŠIMAITIS REALTY 
V i k t o r a s Šimait is 

I rena Bi lnst rubiene 
Nuosavybių pardavimas. INCOME TAX 

5953 8 . Kedzle Ave. 
Te!. 438-7878 

Qntui)£ 21 
- E B . MLS žl 

REAIMART, INC. 
6602 S. Pulaski, 

Chicago, IL 60629 
312-585-6100 

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

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

MISCELLANEOUS FOR RENT 

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

Netoli „Margučio" išnuomo
jamas mieg. kamb. su privilegija 
naudotis virtuve ir visu butu. 

T«4. 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 3 7 6 - 5 9 9 6 Kreiptis: 312-925-7612 

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

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Stret 
Tel. — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

FOR SALE 

Parduodamas Aeroflot lėktuvo 
bilietas New York-Maskva. Ga
lioja iki rugpjūčio mėn. Kreiptis po 
6 v v , tel. 312-779-1775. 

ALKOHOLIKŲ ANONYMOUS 
susirinkimai lietuvių kalboje 
vyksta penktadieniais Lemon-
te. Informacijai kreiptis į Matą: 
708-964-1826 

LORETTA'S—LTD 
DOMESTIC EMPLOYMENT 

AGENCY 
• Nannies • Babysitting 

• Companion • Elderly Care 
• Home Health Care* 

• House Keepers • 
Licensed & Londed 

(312) 523-3575 
(312)523-3767 

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 
Telefonų Kompanija 

PRANEŠA 

SKAMBINKITE į UETUVĄ TIESIAI -
BE TELEFONISTĖS PAGALBOS! 

Dabar jau įmanomas greitas tiesioginis 
susisiekimas su Lietuva iš bet kurios JAV vietovės, 
kuri naudoja AT & T tolimo susisiekimo paslaugas. 

Šiuo reikalu Millicom Intl. Cellular kompanija 
jau susitarė su Comliet Cellular telefono kompanija 
Lietuvoje. 

Suinteresuotieji tiesioginiu telefono ryšiu su 
savo giminėmis ir draugais Lietuvoje, skambinkite 

tel. 011-7-0128-290-000 tarp 6 v.r. — 11 v.r. 

KASA LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA 

duoda paskolas žemais procentais. Užeikite, pasitei
raukite ir pasinaudokite šiuo nauju pasiūlymu. 

Čikagos KASOS darbo valandos: pirmadienį, 
antradienį, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 iki 5. 
šeštadienį nuo 9 iki 2, trečiadienį uždaryta. 

KASA 
2615 W. 71 St. 

Chlcsgo, IL 60629 
(312)737-2110 



AMERIKOS LIETUVIŲ MŪSŲ KOLONIJOSE 
TAUTINĖS 

SĄJUNGOS SEIMAS 
Lemont, IL 
SUVAŽIAVIMO ĮSPŪDŽIAI 

J U R G I S J A N U Š A I T I S 

Amer ikos Lietuvių Tau t inės 
są jungos dvideš imt a n t r a s i s 
se imas įvyksta gegužės 16-17 d. 
S t . Pe tersburgo l ietuvių koloni
joje. Seimui ruoštis p r a d ė t a dar 
p raė jus ia i s meta is , o jo suruo
š i m u rūp inas i specialus iš St. 
Pe tersburgo ALT s-gos skyriaus 
n a r i ų s u d a r y t a s k o m i t e t a s , 
vadovaujamas da rbš taus visuo
m e n i n i n k o Juozo Šulaičio. Sei
m u i sparčiai a r tė jan t , užkal
b i n a m e komiteto p i rmin inką 
Juozą Šulai t į . 

— T a u t i n ė s s ą j u n g o s se imai 
p a p r a s t a i b ū n a į d o m ū s , d a r 
b i n g i , p a s i ž y m i p r a s m i n g a i s 
n u t a r i m a i s . K a s n a u j o b u s 
š i a m e s e i m e ? 

— Sis seimas vyksta Lietuvai 
nepr ik lausomybe a tgavus . Ir 
se ime svars ty t inos problemos 
j a u skirs is nuo ankstyvesniųjų. 
S e i m u i s p a r č i a i r u o š ė m ė s 
d r a u g e su ALT s-gos centro 
va ldyba ir nuolatos t a r ė m ė s dėl 
p r o g r a m ų su p i rmin inku dr. 
Povi lu Švarcu. 

Š i ame seime n u m a t y t a du 
s impoz iuma i — Lie tuvos ir 
iše ivi jos l ie tuvių s a n t y k i a i , 
L ie tuvos tau t in inkų sąjungos ir 
ALT sąjungos san tyk ia i ateity
j e . 

Šiose svarstybose reikšmingai 
pa s i s akys mūsų diplomat inės 
t a r n y b o s žmonės — Lietuvos 
ambasador ius prie Jung t in ių 
T a u t ų Anicetas S imut i s , Lie
tuvos genera l in i s konsu las Los 
Ange les Vytau tas Čekanaus
k a s , L i e t u v i ų T a u t i n i n 
k ų sąjungos p i rmin inkas R. 
Sme tona . Žinoma, svarstybose 
nuomones re ikš ir ALT s-gos 
se ime dalyvaujantys buvę ir 
e s a m a s p i r m i n i n k a i bei 
a t s tova i . 

— N e v i e n s i m p o z i u m a i s 
p a s i t e n k i n s s e i m a s . J u k są
j u n g o s v e i k l a p l a t i , t a d k o k i e 
b ū t i n i r e i k a l a i d a r b u s sva r s 
t o m i ? 

— N e m a ž a l a i k o s e i m e 
s k i r i a m a pa lyg in t i nesenia i 
į s t e i g t o L i e t u v i ų T a u t i n ė s 
k u l t ū r o s fondo v e i k l o s ap
t a r i m u i . Fondo k l a u s i m a i s 
t u r ė s ime progą išgirst i platoką 
apžvalgą buv. sąjungos pirmi
ninko ir LTK fondo pi rmininko 
v i s u o m e n i n i n k o inž . J o n o 
J u r k ū n o . Š i s f o n d a s j a u 
sėkmingai veikia. P i rmin inkas 
paa i šk ins a t s tovams ir visuo
menei šio fondo t iks lus , k a s jau 
a t l i k t a ir k a s p l a n u o j a m a 
atei tyje a t l ik t i . Ta i svarbus ir 
į d o m u s p r a n e š i m a s , k u r i u o 
domės i s ir St . P e t e r s b u r g o 
l ie tuviai , seimo svečiai. 

— S e i m u i b e a b e j o r u p e s i r 
t a u t i n ė s s p a u d o s a t e i t i s ? 
„ D i r v o s " l e i d i m u i r l ė š ų 
t e l k i m u v i s u o m e t r ū p i n o s i i r 
r ū p i n a s i Vi l t ies d r a u g i j a . Ta i 
l a b a i s v a r b i i n s t i t uc i j a , glau
d ž i a i d i r b a n t i s u A L T s-ga. 
A r s e i m e g i r d ė s i m e i r Vi l t ies 

Dr. Povilas Švarcas, A.L.T. są
jungos pirmininkas. 

d r a u g i j o s r ū p e s č i u s ? 
— Vi l t i e s d r a u g i j o s 

suvažiavimas vyks seimo ribose 
ir t am tikslui laikas y r a skir tas 
gegužės 17 d. nuo 8 iki 12 vai . 
Taigi laiko pakaks, nors Vilties 
draugija svarstytinų klausimų 
tur i nemaža. Šiose svarstybose 
išryškės taut inės spaudos ir 
„Dirvos" išsilaikymo galimy
bės. 

— P o į t emp tų s e imo d a r b ų , 
a r t u r ė s i m e p r a m o g ų ? 

— J a u seimo i š v a k a r ė s e 
gegužės 15 d. St. Petersburgo 
lietuvių klube ruošiame atstovų 
ir vietinių organizacijų vadovų 
susipažinimą. Bus jauki nuotai
ka, malonus pabendravimas, o 
taip pat atstovai su organizacijų 
vadovais turės progą aptart i ir 
pačios ALT s-gos reikalus, k a s 
būtų naudinga ir seimo svars
tybose. 

Seimo metu bus galima pama
tyti tau t inės veiklos parodą, 
apimančią t r is taut inės veiklos 
laikotarpius: neprikl. Lietuvos 
ir dabar atsistatančios neprikl. 
Lietuvos. Šią parodą ruošia 
mūsų skyriaus valdybos iždinin
kas, toje srityje turintis daugelio 
metų patyrimo ir labai įdomios 
medžiagos Juozas Taoras ir jo 
žmona Bronė. Paroda įdomi ir 
būtų gera, kad ja domėtųsi ne 
t ik seimo a t s t o v a i , bet ir 
l ietuvių visuomenė. 

Šeštadienio vakare gegužės 
16 d. Dolphin Beach Resort, ku r 
vyksta seimas, bus banketas , 
kurio suruošimu rūpinasi A. 
Česnaitė. Bankete bus t ik ra i 
smagios nuotaikos, geras valgis, 
gros šaunus orkestras šokiams, 
o meninę programą atliks labai 
populiarus Moterų dainos vie
n e t a s , v a d o v a u j a m a s m u z . 
Reginos Ditkus. Sekmdadienį, 
gegužės 17 d., seimo baigiamieji 
darbai , o vidurdienį visi pasi
melsime iškilmingose pamaldo
se bažnyčioje. 

— Ga l s u m i n ė t u m ė t e s a v o 
k o m i t e t o d a r b i n i n k u s ? 

— Seimą globoja ALT s-gos St. 
Petersburgo skyrius, kur iam 
vadovauja A. Jonait is . 0 seimą 
ruošia, kaip minėjau, specialus 
komitetas. Ir turiu pagarbiai ir 
d ė k i n g a i p a m i n ė t i s avo 
komiteto darbščiuosius nar ius 
L. Žvynienę ir B. Miklienę, 
k u r i o s r ū p e s t i n g a i r u o š i a 
susipažinimo vakarą. 0 Šiau-
dikienė ir S. Vaškienė seime 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Vidur io V a k a r ų apyga rda 
balandžio mėnesio 26 dieną 
Lietuvių centre Lemonte turėjo 
apygardoje esančių apylinkių 
pirmininkų bei atstovų suva
žiavimą. Iš apygardoje esančių 
20 apylinkių suvažiavime atsto
vaus t ik trylika. Gražu, kad ir 
tokios tolimos apylinkės kaip 
Hot Springs, AR, East St. Louis 
ir Indianapolio nesutingo suva
žiavime dalyvauti. 

Dalyvio dėmes į tuo jau 
atkreipė išdalinta suvažiavimo 
dienotvarkė. Joje kiekvienai 
programos dal ia i buvo 
nustatytas la ikas . Sunku buvo 
iš anksto patikėti, kad tai mūsų 
tarpe įmanoma pasiekti, kad 
kalbantieji t iek susidrausmins 
ir atsisakys pasiklausyti savo 
gražbylysčių. Abejonės buvo su 
pagrindu, bet šį kartą jos neišsi
pildė. Jei pereito suvažiavimo 
protokolo skaitymas ir užėmė 
daugiau negu j a m skirta laiko, 
tai bendromis pastangomis šis 
laiko perviršius buvo išlygintas 
ir s u v a ž i a v i m a s užba ig tas 
greičiau negu numatyta. Už tai 
padėka t e n k a suvažiavimo 
organizatoriui apygardos pir
mininkui Kaziui Laukaičiui. 

Gera buvo susipažinti su min
timis, kalbėjimo būdu ir įsiti
kinti minčių nuoširdumu besi
klausant krašto valdybos vyk
domosios v i cep i rmin inkės 
Reginos Narušienės kalbos. J i 
atstovavo pi rmininkui Vyt. 
Maciūnui, kur i s kaip tik tuo 
metu dalyvavo Floridos apy
gardos suvažiavime. Vicepir
mininkė savo lakoniškoje kalbo
je pabėrė labai malonių ausiai 
ir priimtinų logikai minčių. J i 
atkreipė dėmesį į apylinkių 
svarbą. Jos, ji sakė, padėjo 
Lietuvai a tgau t i nepriklau
somybę..Išsilaisvinusi Lietuva 
tesprendžia savo problemas pati 
kaip t inkama, teišmoksta pati 
ir demokratijos. Nevalia mums 
į jos reikalus kištis, bet mūsų 
pareiga yra ja i padėti. Tą darbą 
tur ime stengtis atlikti taktiš
kai. Ragino dėti pas tangas 
įjungti pagalbos Lietuvai dar
ban ir amerikiečius, ragino ben
dradarbiauti su visais, galin
čiais Lietuvai pagalbą teikti, 
tačiau bendradarbiaukime, o 
nebūkime solistai. Draugystė 
t a r p Lietuvos ir Amerikos 
miestų, dalyvavimas profesinė
se draugijose kaip tai mokytojų 

APPLE, teisininkų LABAS ir 
kitose yra ragintinas. 

Kitas nuoši rdus ir labai 
aiškus kalbėtojas buvo apygar
dos iždininkas Kęstutis Ječius. 
Nors kalbos apie finansus visa
da būna sausos, labai formalios, 
bet iždininko skaičių perdavimo 
būdas sausus faktus padarė 
visai lengvai nuryjamais. 

Kalbos apie šokių šventę ir 
seimą buvo daugiau ar mažiau 
pakartojimas spaudoje skaitytų 
faktų. Besiklausant į vist ik 
„užbūrė" išgirstas naujadaras: 
„įpareigojantis prašymas". Tai 
ryšyje su lėšų telkimu šokių 

šventei. Ar ne geriau būtų 
t iesus „įsakome aukoti" išsi
reiškimas? 

N o r s apy l ink ių a t s tovų 
praneš imams buvo skirta 70 
m i n u č i ų , bet n e s u n k i 
a r i tmet ika parodo, kad tą laiką 
p a s k i r s č i u s dvideš imčia i 
apylinkių kiekviena gautų tik... 
3.5 minutės. Turint galvoje, kad 
tie pranešimai būna dažniausiai 
laikraščiuose skaitytos kores
pondencijos, to laiko ir taip per 
daug. Ar ne geriau paprašyti 
apylinkių atstovus suvažiavimui 
pateikt i naujų veiklos idėjų 
glėbį , vietoj t r a f a r e t i š k o s 
panegyrikos? 

Suvažiavime pabrėžta būti
nybė Bendruomenei prisitaikyti 
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prie pasikeitusio pasaulio poli
tinio gyvenimo, o ypač po atkur
tos Lietuvos Nepriklausomybės, 
bet to prisitaikymo būdai, sritys 
ir nauja veikla nebuvo apkalbė
ta . Tai padaryti žada seimas, bet 

jo narių sąrašo iki šiol dar 
neteko matyt i . Kaž in iš k u r 
nusileis ir k a s tuos naujuosius 
n u r o d y m u s a n t „ l i a u d i e s " 
nuleis? Kažin. 

Z i g m a s G r y b i n a s 

L 

vykdys regis t rac i ją , o A. 
Česnaitė ruošia banketą. Dar
bas vyksta sėkmingai, dirbame 
visi su dideliu atidumu, norime, 
kad ir mūsų ruošiamas ALT s-
gos dvidešimt antrasis seimas 
praeitų kuo sėkmingiausiai. 

Baigdamas pokalbį, maloniai 
kviečiu iš visos Amerikos s-gos 
skyrių atstovus ir St. Peters
burgo lietuvių visuomenę gau
s ia i se ime ir r eng in iuose 
dalyvauti. Iš anksto dėkoju ir 
iki pasimatymo seime. 

A.tA. 
ANASTAZIJAI BUKŠNIENEI 

staiga mirus, seseriai JADVYGAI KALNIETTENEI 
su še ima ir kitiems g iminėms nuoširdžią užuojautą 
reiškiame 

Emilija Šilgalienė 
Zina Brazauskienė 

Mylimam Brol iui 

A.tA. 
VINCUI AUKŠTINAIČIUI 

iškeliavus iš šio pasaulio, velionio seserį, mūsų mielą 
seniūnę, ČESLAVĄ BAČINSKIENE nuoširdžiai 
užjaučia. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

PAVASARIO KELIONĖS Į VILNIŲ 
Chicago—Vilnius (į vieną pusę) $621.00 

Vilnius—Chicago (į vieną pusę) $599.00 
(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

Chicago—Vilnlus-Chicago $872.00 
(ten ir atgal) 
Vllnius-Chicago—Vilnius $715.00 
(pačiam pasirūpint transportaciją iš Vilniaus į Varšuvą) 

GOLD WINGS TRAVEL 
5348 N. Milwaukoe 
Chicago, IL 80830 
Tai. 312-775-5700 

LIETUVIAI, KURIE NORĖTŲ 
LIETUVOJE ESANTĮ 

savo turtą, vėl atgauti: 
* Sodybas 
* Ūkio žemę 
* Kaimus 
* Dvarus 
* Namus mieste 

* Namus kur nors kitur 

prašomi kreiptis į Kazimierą Ramanauską 

VARPAS 
2437 Mlchaftorana St. 
Los Angeles, CA 90039 

Tai. 213-062-3963 

Tauragnų bažnyčia. 19<"*> rrvtu raotrraka 

„VARPAS" 
Gali jums padaryti šias paslaugas: 
* JAV pinigus persiųsti į Lietuvą. Adresatas 

gauna valiutą doleriais. 
* Persiunčiame į Lietuvą medžioklinius ir 

kariškus šautuvus. 
* Sutvarkome medžioklės reikalus Lietuvoje. 
* Padedame greit susisiekti su Lietuva fax'u 
(per 1 dieną) 

Kreiptis į Antaną Jokubauską, 
ta i . 213-662-3963 

VARPAS 
2437 Michettorena St. 
Los Angelas, CA 90039 

A.tA. 
JUOZAS BUDRYS 

BUDREVIČIUS 

Po ilgos, sunkios ligos mirė 1992 m. gegužės 4 d., sulaukęs 
81 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje, Marijampolėje. 
Giliame nuliūdime liko: žmona Zofija, Kalifornijoje penki 

anūkai: Rūta ir Kristina su šeimomis, Audra, Edvardas ir 
Viktoras; marti Irena; artimi giminės: Vacys Zeikus su šeima, 
Crownsville, MD, ir Liucija Kolienė su šeima Kanadoje. 
Lietuvoje liko brolis Jonas ir sesuo Mikasė Budrevičiūtė bei 
kitų mirusių brolių šeimos. 

Velionis buvo tėvas a.a. Vitolio. 
Velionis buvo sporto mėgėjas ir Lietuvos kariuomenės 

leitenantas. 
Kūnas pašarvotas gegužės 6 d., trečiadienį nuo 2 iki 9 v.v. 

Petkus Marąuette laidojimo namuose, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės jvyks gegužės 7 d., ketvirtadienį. Iš laidojimo 

namų 9 vai. ryto bus atlydėtas j Švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedulingos šv. 
Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, anūkai, marti, brolis, sesuo ir kiti 
giminės. 

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

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9862 

4605-07 South Hermitage A v e n u e 
Telefonas - (l-3l2) 927-1741-1 

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

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

kad atidarė naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Parke 

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

2424 VV. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SUNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(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 

Laidotuvių n a m a i Ch icago įe ir p r i e m i e s č i u o s e . 

V i s u s l a ido tuv ių n a m u s ga l i te p a s i e k t 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. gegužės mėn. 5 d. 

x Aleksas Lauraitis, Ame
r ican Travel Service Bureau, 
te l . 708-422-300. šiandien 
kalbėjosi su Lietuvos ambasada 
Washington, D.C. ir jam 
pranešė, kad jie yra gavę iš 
Lietuvos vyriausybės įsakymą, 
kad visi turistai, vykstą j 
Lietuvą nuo gegužės 15 d., turi 
įsigyti Lietuvos vizą iš Lietuvos 
ambasados, nes prie Lietuvos 
sienos vizos nebus išduodamos. 

x Atsisveikinimo koncer
tas bus šį šeštadienį 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centre. Jame 
dainuos Lietuvių Operos choras, 
svečiai iš Lietuvos, kurie daina
vo „Otelio" operos spektaklyje 
ir praėjusio sekmadienio kon
certe su visiškai nauja pro
grama. I šį koncertą kviečiame 
atvykti su savo mamytėmis, pa
gerbiant jas Motinos dienos pro
ga. Koncerto bilietai jau 
šiandien gaunami Vaznelių par
duotuvėje, o koncerto dieną prie 
įėjimo į salę. Lietuvių Opera 
prašo padėti savo atsilankymu 
išlyginti susidariusį 20,000 dol. 
nuostolį. 

x Inž. Vytautas Maciūnas, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkas, 
buvo bendruomenės reikalais 
atvykęs į Chicagą. Jis turėjo po
sėdžius su kai kur ia is 
pareigūnais, dalyvavo Lemonto 
Mercy Lift pobūvyje. Šešta
dienį jis aplankė „Draugo" re
dakciją ir painformavo apie savo 
darbus ir valdybos numatomus 
planus ateityje. 

x Pavasar in i s Union Pier 
l i e tuv ių d r a u g i j o s susi
rinkimas, kuriame bus pa
gerbtos ir Motinos atitinkama 
programa, bus gegužės 17 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. A. ir P. 
Mikštų patalpose. Kviečiami 
visi draugijos nariai ir svečiai 
dalyvauti, taip pat kaimynai iš 
Beverly Shores lietuvių klubo. 
Po susirinkimo bus bendri už
kandžiai. 

x Smuikininkė Linda Velec- -
kytė-Kerpienė, profesionali 
muzikė, dalyvaus religiniame 
koncerte kartu su vargonų 
muzikos virtuozu Gediminu 
Kvikliu ir soliste Dana Stan-
kai ty te gegužės 17 d.; 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marquette Parke. 

x Agnė Katiliškytė ir Luis 
Burner balandžio 28 d. susilau
kė pirmgimio sūnelio Mariaus 
Louis. Naujuoju šeimos nariu 
džiaugiasi tėvai, močiutė Zina 
Katiliškienė ir seneliai Louis ir 
Fern Burner. Jaunoji motina 
yra „Draugo" bendradarbė ir 
veikli LB Lemonto apylinkės 
narė. 

x Vyresniųjų lietuvių cent
re Seklyčioje gegužės 6 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. bus links
ma Lietuvos muzikos kapela, 
dalyvaujant vilniečiams 
muzikantams. Po programos 
bus kavutė. Kviečiami visi daly
vauti ir pasiklausyti. 

x „Gintaro" grupė gros 
„Pavasario žiedų" baliuje, 
geg. 30 d. 6 v.v., Sabre Room. 
Visi kviečiami, ypatingai jau
nimas, pasidžiaugti mokslo 
metų užbaigimu. Vietas užsi
sakyti pas Dalią Ancevičienę 
708-636-2213. 

(sk) 

x A.a. Mykolo Tonkūno 
mirties metinių šv. Mišios bus 
atnašaujamos š.m. gegužės 8 d. 
Putnam, Ct. ir kitose vietovėse. 
Prašome gimines ir draugus 
prisiminti jį maldoje. Liūdinti 
šeima. 

(sk) 

x TAURAGĖS LIETUVIU 
KLUBO valdyba prašo visus 
klubo narius dalyvauti pusme
tiniame klubo narių susirin
kime, kuris įvyks gegužės 9 d.3 
vai. p.p. Šaulių namuose. Susi
rinkime bus aptariami svarbūs 
klubo reikalai. Dalyvaukime 

LIETUVIO TALKA GAMTOS 

Pranciškiečių seserų rėmėjų valdyba po savo vakarienės. Iš kairės sėdi: Terry Vaitkus — 1 
vicepirra., kun. Antanas Miciūnas, MIC, Sabina Henson — prezidentė, kun. Fabijonas Kireilis 
ir ses. Felice; stovi: William Liauba, Elena Sirutienė, Liucija Atkočiūnienė, jos brolis Antanas 
Cicėnas, Vicki Leone — sekr., Elisabet Žiba- — ižd. ir ses. Frances. 

Nuotr. Z. Degučio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

visi. 
(sk) 

x Susitikimas su Rimantu 
Smetona, Lietuvos tautininkų 
sąjungos pirmininku, bus 
sekmadienį, gegužės 10 d. 5 vai. 
p.p. Lietuvių Taut iniuose 
namuose. Svečias nušvies 
padėtį Lietuvoje, tautininkų s-
goje ir atsakinės į paklausimus. 
Plačiosios Čikagos lietuvius 
kviečia A.L.T.S-gos Čikagos 
skyrius. 

(sk) 

ARAS ROOFING 
Arvydas Klala 

Danglam* Ir taisoma 
visų rūsių stogus 
Tel 708 257 0746 

Skarnblntt po 6 v v 

x Šių metų Poezijos dienų 
Chicagoje plakatas, kuris jau 
matomas viešose vietose Chica
goje, yra sukurtas dail. skulpto
riaus Pe t ro Aleksos. 

x Vaclovas Momkus, Tau
tinių šokių šventės rengimo 
komiteto narys, renka skelbi
mus ir sveikinimus ŠVOT,*"S 
leidiniui. 

x Juozas Olekas, Lietuvos 
Sveikatos apsaugos ministeris, 
neseniai lankęsis JAV-se ir 
Chicagoje, dėkoja Lithuanian 
Mercy Lift darbuotojams ir jų 
talkininkams bei rėmėjams už 
Lietuvos žmonėms suteiktą 
milžinišką pagalbą. 

x Vienos dienos išvyka į 
Holland, Mich., pasigrožėti 
tulpių žydėjimu bus netolimoje 
ateityje. Dėl informacijos kreip
tis į Socialinių reikalų skyrių 
Seklyčioje. 

x P a u l i u s J u r g u t i s iš 
Detroito tvarkys marškinėlių 
platinimą per Tautinių Šokių 
šventę liepos 5 d. Bus galima įsi
gyti ne tik marškinėlių, bet ir 
kitų atmintinų dalykų. 

x Dr. A. Kerpė, Naperville, 
111., Auksė Antanaitis, Chicago. 
111., Birutė Šileikis, taip pat iš 
Chicago, Juozas Bričkus. 
Portland, Oregon, V. J. Pri-
kockis, Kirkland, Ohio, Jonas ir 
Maria Vidūnas, Auburn, Mass., 
Juozas Gruzdąs, North Miami 
Beach, Fla., Rimantas Vaitkus, 
Paradise Valley, Arz., parėmė 
„Draugą" po 20 dol. auka ir pra
tęsė prenumeratą vieneriems 
metams. Dėkojame. 

x Kun. M. Kirkilas, gyv. St. 
Petersburg, FL, didelis lietu
viškų reikalų rėmėjas, parėmė 
ir IX Tautinių Šokių Šventę 
500 dolerių auka. Šventės lėšų 
telkimo komisija reiškia nuošir
dų ačiū kun. Kirkilui. 

(sk) 
x Padėkite vargstantiems 

Lietuvoje: Žaibo Nr. 6: miltai, 
cukrus, ryžiai, aliejus, kava, 
kakava, druska, kumpis, per
sikai, ananasai, slyvos, razinos, 
apie 60 svarų deficitinio mais
to su pristatymu į namus — 
$100.00 „Žaibas" 9525 So. 
79th Ave., Hickory Hills, Dl. 
80457. Tel. (708) 430-8090. 

(sk) 

x Kaip ir anksčiau, Atlanta 
laukia Jūsų siuntinių į Lietu
vą. ATLANTA IMPORT EX-
PORT, 2719 West 71st Street, 
Chicago, IL 60629. Tel. (312) 
434-2121. 

(sk) 

x KONTEINERIAI I LIE
TUVĄ siunčiami kas 2 savai
tes. Daiktai pristatome mums 
paštu arba UPS. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-7772. 

(sk) 

SESERŲ PRANCIŠKIEČIŲ 
RĖMĖJŲ VAKARIENĖ 

Balandžio 5 d., sekmadienį, 
Saulių namuose Brighton Parke 
lėšų padidinimui rėmėjų 
surengta vakarienė parėmė 
pranciškiečių vienuolijos darbus 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, Brazilijoje ir Afrikoje, 
kur yra naujausia pastoracinio 

x Petras Pikšnys iš Miami 
Beach, Fla., prašo siųsti „Drau
gą" nuo gegužės 1 d. vėl į Chica
gą, pakeitimo adreso išlaidom 
padengti pridėjo 25 dol. auką. 
Atutis Aleksandras, Pleasant 
Hill, C ai. už administracijos pa
tarnavimą atsiuntė 20 dol. 
Nuoširdžiai dėkojame. 

x Parėmė „Draugą" 20 dol. 
auka ir pratęsė prenumeratą; 
dr. Vladas Lelis, Rochester, 
N.Y., dr. George Starkus, San
ta Monica, Cal., Juozas Pa
plauskas, Los Angeles, Cal., 
Teklė Bogusas, So. Boston, 
Mass., N. Kaminskas, Euclid, 
Ohio, Juozas Venclovaitis, To
ronto, Kanada, K. Daunys, 
Toronto, Kanada, Sofija Jony
nas, Janina Racevičius, Chica
go, 111. Visiems dėkojame. 

x Pratęsė p r e n u m e r a t ą su 
20 dol. auka: Viktoras Kuraitis, 
Orland Park, 111., E. Paulikas, 
Downers Grove, 111., A. Bačiulis, 
Quincy, Mass. A. Paulauskas 
(Panorama Village), Hemet, 
Cal., John Motiejūnas, Chicago, 
111., pridėjo 15 dol. Dėkojame už 
aukas. 

x Juozas Žvynys, St. Pe
tersburg Beach, Fla., V. J. Di
džiulis, Fort Lauderdale, Fla., 
Henrikas Laucius, Paterson, 
N.J., Albinas Reskevičius, 
Omaha, Nebraska, P. Morkū
nas, Toronto, Kanada, V. P. 
Janušonis, Dousman, Wisc., 
Bronė, Venckus, Los Angeles, 
Cal., Ona Dovydaitis, Lake 
Worth, Fla., parėmė „Draugą" 
po 20 dol. auka ir pratęsė 
prenumeratą v iener iems 
metams. Dėkojame. 

x Maistas pristatomas į na
mus Lietuvoje. 55 SVARAI: 
dešros, sūris, aliejus, kava, 
cukrus, vaisiai ir kt. — $85. 22 
SVARAI vien tik mėsos gami
nių - $85; 11 SVARU dešrų, 6 
dėžutės amerikietiškos kavos — 
$58. Prie visų siuntinių galima 
pridėti aspirino ir vitaminų. 
Transpak, 2638 W. 69 St., Chi
cago, IL tel. 312-436-7772. 

(sk) 

x Vidmantas Rapšys ir Au
relijus Butvilas dėkoja visiems 
Balti a E ip ress klientams ir 
praneša, kad visi velykiniai 
siuntiniai buvo pristatyti prieš 
šv. Velykas. Mes ir toliau siun
čiame siuntinius greitai ir pa
tikimai. Žiūrėkite reklamą 
„Draugo" viduje. 

(sk) 

darbo vieta. 
Vakarienę pradėjo Chicagos 

rėmėjų pirmininkė Sabina Hen
son, pasveikindama visus ir 
vedėju pakviesdama kun. Anta
ną Miciūną, MIC, Šv. Marijos 
parapijos asistentą Plano, IL. 
Jis sukalbėjo invokaciją ir 
pakvietė sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnus. 

Vakarienė buvo pateikta la
bai skani kiekvienam. Aptar
navo Donna Milich, Helen Ker
nagis, Josephine Morgan, Rose 
Negrelli, Joan ir Allen Cius, La-
vergne Wopens ir Susan Lopez. 
Kun. A. Miciūnas pasveikino 
visus vakarienės dalyvius ir 
padėkojo už jų prisidėjimą prie 
Bažnyčios darbų ka r tu su 
seserimis. Jis taip pat padarė 
įžangą apie dainininkus, kurie 
turėjo atlikti programą. Tai 
buvo Liucija Atkočiūnienė ir 
Antanas Cicėnas, abu daini
ninkai iš Kauno, Lietuvos. Jie 
pagiedojo gražių rel iginių 
giesmių. 

Rėmėjų pirmininkė Sabina 
Henson pasveikino seseles pran-
ciškietes ir visus susirinkusius 
lietuviškai ir angliškai,išreikš-
dama dėkingumą už nenuils
tamus darbus ir pagalbą rėmė
jams. Ji sakė, kad nori eiti savo 

motinos a.a. Teklės Ruchas ir 
jos mirusio vyro pėdomis ir 
pavyzdžiu. 

Pranciškiečių vienuolijos var
du ses. Felice išreiškė dė
kingumą už rėmėjų seselėms 
darbus, pagelbstint seselėms 
dirbti sielovadinius darbus. 
Seselė dabar ima kursų Duqu-
esne universitete intensyviam 
pasiruošimui Lietuvai, nes ji 
yra vysk. Pauliaus Baltakio pa
kviesta pagelbėti užpildyti tą 
plyšį, kuris buvo per 70 metų 
komunistų padarytas religinei 
praktikai, auklėjimui ir Lietu
vos žmonių darbui. Ji dės visas 
pas tangas , kad į Lietuvą 
atneštų Vatikano II susirinkimo 
pakitimus ir dvasią. 

Pirmininkė Sabina Henson 
supažindino su rėmėjų valdyba: 
Anna Paukšta — garbės vicepir
mininkė, Theresa Vaitkus — 
pirmoji vicepirmininkė, Jean 
Pargauskas — antroji vicepirmi
ninkė, Elizabeth Zibas — iždi
ninkė, Vicki Leone — sekretorė, 
Anne Paurazas — iždo patikėti
nė, Annie Sliteris — iždo patikė
tinė, Barbara Strumskis — iždo 
patikėtinė, Joseph Martikonis 
— finansų pirmininkas, Anas
tazija Snarskis — tvarkos saugo
toja, Frances Ivanauskas — gar
bės tvarkos saugotoja. 

Kun. A. Miciūnas užbaigė 
šį draugišką pobūvį atitinkan
čia malda. 

Ses. M. Felice 

IŠ ARTI IR TOLI 
I T A L I J O J E 

— Romoje garsiosios Panella 
kepyklos kasmet suruoštoje 
tarptautinėje duonos savaitėje 
šįmet dešimtoji „Duonos kelio 
per Europą" stotis yra skirta 
Lietuvai. Jai iš Lietuvos buvo 
specialiai iškviesti kepėjas 
Aleksas Plačas ir konditerė 
Loreta Krivickienė, kurie visą 
savaitę kepa ir parduoda įvai
rias lietuviškas duonas ir pyra
gus. Panella kepyklos lange šie 
kepiniai trispalvėmis papuošti 
eksponuojami kartu su lietu
viškais margučiais ir liaudies 
meno dirbiniais. Per stoties 
atidarymą kovo 28 d. sol. Emira 
Dervinytė dainavo lietuviškas 
dainas. 

K A N A D O J E 

— A.a. Magdalena Karpa
vičiūtė Genaitienė mirė Mont-
realyje kovo 25 d. Iš Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčios 
buvo palaidota Notre Dame des 
Neigęs kapinėse. Nuliūdime 
liko duktė su šeima ir artimie
ji-

Ohio valstija yra turtinga 
miškais ir didžiuojasi savo Erie 
ežeru,bet jau pradeda rūpintis 
savo augmenijos likimu ir 
miškų bei parkų sveikata. Tam 
tikslui Ohio gamtos tur tų 
departamentas sudarė gamtos 
aplinkos tarybą (Ohio Natūrai 
Areas Council). Vienos rinkimi
nės kampanijos metu Zigmo 
Dautarto įspūdingame mede
lyne apsilankė dabartinis Ohio 
valstijos gubernatorius George 
Voinovich. Jis susižavėjo Zigmo 
Dautarto sugebėjimu „iš nieko" 
įsteigti milžinišką medelyną, 
kuriame, anot paties Dautarto, 
aug inama arti 50 augalų 
atmainų, „nuo rožės iki ąžuolo". 
Pernai rudenį Ohio gubernato
rius pakvietė Zigmą Dautartą 
Ohio augmenijos išlaikymo dar
bui. Apie jo paskyrimą buvo 
pranešta ir Clevelando Vasario 
16-osios minėjimo metu. Ta pro
ga pakviečiau Zigmą Dautartą 
pokalbiui. 

Zigmas Dautartas buvo akty
vus mūšių su raudonarmiečiais 
dalyvis-partizanas. Jo archyve 
yra Pirmosios Lietuvos savano
rių divizijos 1944 m. rugsėjo 19 
dienos pažymėjimas su kapi
tonų Čėsnos ir Jatulio parašais, 
įgaliojantis Zigmą Dautartą 
verbuoti divizijai kar ius . 
Ankstyvoje jaunystėje pamilęs 
gamtą, jis mokėsi Vilniaus miš
kininkystės mokykloje. Sovie
tams antrą kartą okupuojant 
Lietuvą, jis pasitraukė į vaka
rus. Vokietijoje baigęs 
gimnaziją, įstojo į Freiburgo 
universitetą ir baigė 1950 
metais su miškininko diplomu. 
Sukūręs šeimą ir kiek pasi
praktikavęs Vokietijoje, jis at
vyko į Ameriką. 1952 metais įsi
gijęs Orville šimto akrų žemės 
plotą, jis užveisė miško ir deko
ratyvinių augalų medelyną ir 
įsteigė „Garden's Friend Co". 
Jame pradėjo daryti mokslinius 
eksperimentus su įvairiomis au
galų rūšimis; jis kontroliuoja 
augalų ligas, stebi kenkėjus — 
graužikus ir nustato, kokiais 
vaistais augalus purkšti, taip 
pat kontroliuoja šaknų forma
vimą ir analizuoja žemės pri
taikymą. Jo iniciatyvos ir dar
bo išdavoje išaugo du dideli me
delynai. Vienas sūnus, sek
damas tėvo pėdomis, įsigijo so
dininkystės architekto diplomą 
(landscape architect). Zigmas 
Dautartas sūnums perleido Or-
villes 100 akrų ploto medelyne. 

Jo pasiryžimas, kokiu nors 
būdu iškelti komunizmo 
grėsmę, jį įkvėpė įsijungti į 
Amerikos politinį gyvenimą ir 
propaguoti komunizmo žalą. Jis 
pateko nariu į Amerikos Sau
gumo patariamąją komisiją, 
buvo išrinktas į apskrities res
publikonų partijos centrinį 
komitetą. 1970-1972 metais 
Clevelando valstybiniame uni
versitete jis dėstė augalų sis
tematiką, patologiją ir dekora
tyvinį aplinkos tvarkymą. Visa 

APSAUGOJE 
tai neliko nepastebėta. Gu
bernator ius Voinovich, 
nepamiršęs savo pasigėrėjimo 
Dautarto įspūdingu medelynu, 
jį pakvietė į Ohio Gamtos 
aplinkos tarybą, savo kvietime 
pabrėždamas Dautartą kaip 
talentingą ir patyrusį augmeni
jos specialistą. Jo kandidatūrą, 
patvirtinus Ohio senatui, jis1 

buvo raštu paskirtas trejų metų 
kadencijai 1991 metų lapkričio 
20 dieną, o lapkričio 29 dieną jis 
buvo prisaikdintas žodžiu ir 
raštu. Tarybos įstaiga yra Ohio 
sostinėje Columbus. Zigmo Dau
tarto ir kitų tarybos narių pa
grindinis uždavinys yra rūpintis 
gamtos rezervatais ir augmeni
jos pagerinimu viešuose 
parkuose bei pelkėtose vietose. 
Jie turi nustatyti augmenijos 
veikimą į aplinką ir aplinkos 
veikimą į ją, apsaugoti aug
meniją nuo sunaikinimo. Daug 
kur medžiai yra iškertami ir 
neatauginami. Planuojama 
užveisti naujus medelynus tokiu 
metodu, kad viršuje būtų kiet-
medžiai, kaip ąžuolai, klevai ir 
uosiai, o jų paunksmėje amžinai 
žaliuojantys spygliuočiai. Jų 
šaknų sistemos yra skirtingos: 
kietmedžiai giliai įleidžia 
šaknis ir maitina jų paunksnėje 
augančius spygliuočius. Medžių 
mišinys geriau veikia į aplinką, 
o stambūs lapuočiai apsaugo 
spygliuočius nuo audrų ir vėjų. 
Spygliuočiai t inka eksploa
tacijai jau po 50-60 metų, o 
lapuočiai tik po beveik 100 
metų. Auginant kartu, gaunasi 
pastovumas. 

Taryba posėdžiauja, tariasi, 
nariai pateikia planus, kuriuos 
turi priimti balsų dauguma ir 
aprobuoti direktorius. Zigmas 
Dautartas planuoja įkurti 4-6 
akrų augmenų „laboratoriją", 
naują rezervatą tyrimų tikslu, 
nes esantys rezervatai yra ne
liečiami. Duomenų rezultatai 
bus pritaikyti eksploatuoja
miems miškams. Projekto biu
džetas turės būti guberna
toriaus patvirtintas ir bus vals
tijos iždo finansuojamas. Zigmas 
Dautartas turi rasti tinkamą 
tyrimų plotams žemę ir vado
vaus jos apsodinimui. Bus 
stebimi skirtumai tarp na
tūralių rezervatų ir dirbtinai 
apsodintų. Šitoje srityje Zigmo 
Dautarto keturių dešimtmečių 
patirtis bus reikšmingas įnašas 
į Ohio valstijos augmenijos 
apsaugą. Clevelando lietuviai 
didžiuojasi jo paskyrimu ir linki 
jam geriausios sėkmės. 

Aurelija M. Balašaitienė 

Lietuvių tautinių Šokių propagavimui daug nusipelnęs Vytautas Beliajus. lankydamasis Seat 
tie, apsuptas „Lietučio" tautinių šokių šokėjų, džiaugiasi jam dovanotais „Lietučio" grupės 
marškinėliais. N u o t r v Sparkyt«a 

NAUJAS FBI VADAS 

Birželio mėnesį perims Chica
go. FBI vado pareigas airių kil
mės William D. Branon, 49 m. 
amžiaus. Nuo 1988 m. jis vado
vavo Clevelando FBI. Vedęs, 
augina du vaikus. Gimęs Ver-
monte. Jis užims vietą lig
šiolinio Chicagos FBI vadovo 
Delbert Dilbeck, kuris šiose 
pareigose buvo nuo 1990 m. 

ĮVAŽIAVO Į VAIKŲ BŪRĮ 
M. Honvath, Elgino gyven

tojas, 87 m. amžiaus, auto
mobiliu balandžio 30 d. įvažia
vo į vaikų būrį O'Hare 
aerodrome, kai moksleiviai su 
palydovais buvo nuvykę apžiū
rėt aerodromo. Užmušta Rebeka 
Westlake, 9 m. Apie 20 greito
sios pagalbos mašinų išvežiojo 
63 vaikus ir 14 suaugusių į 
apylinkės ligonines pirmajai 
pagalbai. Net 12 vaikų ir 5 su
augę turėjo pasilikt gydytis ligo
ninėse. Trys sunkiai sužeisti. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

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

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


