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Žinios iš Lietuvos — Elta 

Įkurta nauja politinė 
partija 

Vilnius, gegužės 3 d. (Elta) — 
Praėjusį šeštadienį per 700 
atstovų iš visų Lietuvos miestų 
ir apylinkių suvažiavę į Vilnių 
Dramos teatro rūmuose įkūrė 
naują politinę partiją — Tėvynės 
Atgimimo Sąjungą. Naujosios 
partijos programa ir įstatai 
orientuoti į Vakarų Europos 
klasikinių konservatorių par
tijų principus. 

Suvažiavime buvo patvirtinta 
naujosios partijos vadovybė. Jos 
pirmininku tapo Seimo opozici
jos vadas Vytautas Landsbergis, 
pavaduotojais — Antanas Sta
siškis, Algirdas Katkus ir 
Mečys Laurinkus. Vadovauti 
Tėvynės Atgimimo Sąjungos 
valdybai patikėta ekspremjerui 
Gediminui Vagnoriui. 
Tėvynės Sąjungos iniciatoriai i 

tikisi, kad šios partijos nariais 
ir rėmėjais taps daugelis sąjūdi
ninkų, juolab kad ir steigiamoji 
konferencija sušaukta Sąjūdžio 
seimo iniciatyva. Tačiau, kaip 
jau po suvažiavimo pasakė nau
josios partijos pirmininkas V. 
Landsbergis, tai nereiškia, kad 
Sąjūdžio jau nebėra. Pasak jo, 
Tėvynės Sąjunga atsirado iš il
go politinio brendimo, atsiku
riant politinėms partijoms, ku
rias rėmė Sąjūdis. Iki Steigia
mosios konferencijos jau buvo 
užpildytos 889 norinčių tapti 
šios partijos nariais anketos. 
Pirmąjį Tėvynės Sąjungos par
tijos suvažiavimą numatyta su
šaukti šiemet. 

„Lietuvos rinka nėra uždara 
sistema" 

„Mes parengėme pasiūlymus 
vyriausybei ir Seimui, kaip 
turėtų būti tobulinama Lietuvos 
ekonominė reforma. Šie pasiūly
mai sugrupuoti į strateginius ir 
į neatidėliotinus uždavinius", 
pasakė ekonomikos ministras 
Julius Veselka spaudos konfe
rencijoje, kuri penktadieni 
įvyko Seimo rūmuose. 

Ministro nuomone, Lietuvos 
rinka ir ekonomika ligi šiol 
buvo vertinama kaip izoliuota 
sistema, o ne pasaulinės rinkos 
dalis, tarpininkė tarp Rytų ir 
Vakarų. „Mes turime būti Bal
tijos valstybių laisvos prekybos 
sutarčių iniciatoriai", sakė mi
nistras. 

Ministro išdėstytoje pro
gramoje svarbią vietą užima 
bankai, o ypač griežta ir aiški 
Lietuvos Banko politika dėl 
stabilios nacionalinės valiutos. 
Taip pat siūloma peržiūrėti 
mokesčių sistemą. Pirmiausia 
visi privalo deklaruoti pajamas 
ir mokėti mokesčius. „Iš esmės 
mes nieko nesiūlom griauti, 
mes pasirengę įgyvendinti tai, 
ką buvo numačiusios ankstes
nės Lietuvos vyriausybės", 
pasakė Veselka. 

Lietuvos ir EB jungtinis 
komitetas pradėjo veiklą 

Balandžio 30 d. Vilniuje, Už
sienio reikalų ministerijoje, 
įvyko pi lnasis Lietuvos ir 
Europos Bendrijos jungtinio 
komiteto susitikimas. Aptartos 
ekonominės ir politinės proble
mos, „PHARE" programos įgy
vendinimo efektyvumas, bend
radarbiavimo perspektyvos 
energetikos, žemės ūkio, gamtos 
apsaugos, ryšių ir informatikos, 
mokslo ir studijų srityse, tiesio

giniai firmų ryšiai bei sutartys. 
Numatyta įsteigti keturias 
Jungtinio komiteto darbo gru
pes: stambiosios ekonomijos po
litikos, prekybos reguliavimo ir 
muitinių, žemės ūkio pertvar
kymo ir bendradarbiavimo tran
sporto srityje. 

Lietuvos delegacijos vadovas 
užsienio reikalų ministro pava
duotojas Algirdas Miškinis ir 
Europos Bendrijos delegacijos 
vadovas Rytų ir Vidurio Euro
pos skyriaus vadovas Daniel 
Guggenbuhl ratifikavo Lietu
vos ir EB „PHARE" programos 
sutartį dėl prekybos bei ekono
minio bendradarbiavimo 1993-
1994 metais. Si sutartis Lie
tuvos įmonėms suteiks didžiau
sio palankumo statusą prekybo
je ir padės užmegzti ryšius su 
EB valstybėmis. 

Pas i rašyta prekybos 
sutart is su Suomija 

Užsienio reikalų ministerijoje 
Lietuvos finansų ministras 
Eduardas Vilkelis ir Suomijos 
ambasadorius Taisto Veikko 
Tolvanen penktadienį pasirašė 
sutartį „Dėl pajamų ir kapitalo 
dvigubo apmokestinimo bei fis
kalinių pažeidimų išvengimo". 
Tai jau antroji tokia Lietuvos ir 
užsienio valstybių sutartis. Pir
moji buvo pasirašyta Oslo mies
te min. pirm. Adolfo Šleže
vičiaus vizito į Norvegiją metu. 
Rengiamos panašios sutartys su 
visomis Skandinavijos šalimis ir 
Vokietija bei Turkija. 

Prezidentas lankėsi Biržuose 

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas balandžio 30 d. lankėsi 
Biržų rajone. Brazauskas, kaip 
ir neseniai lankydamasis Prie
nų, Marijampolės rajonuose, 
domėjosi, ar teisingu keliu eina 
vyriausybė, rengdama naujas 
žemės reformos įstatymų patai
sas, kaip veikia vyriausybės 
nutarimai dėl kreditų, ar jie 
pasiekė konkretų žemdirbį, ar 
pasiteisina tie principai, pagal 
kuriuos kreditai skirstomi. 
Susitikęs su Kirdonių žemės 
ūkio bendrovės žemdirbiais, jis 
pabrėžė, jog laikosi pagrindinės 
nuostatos — grąžinti turtą savi
ninkui. Tačiau tas turtas — 
žemė turi būti naudojama. „Mes 
turime sudaryti būtinas sąlygas 
žemę dirbti, o ne tik ją grąžinti 
ir toliau visiškai nesidomėti", 
sakė Brazauskas. 

Lietuva remia JT vaikų 
Fondo darbą 

JAV Valstybės sekretorius Warren Christopher (vidury) Londone tariasi su Britanijos ministru 
pirmininku John Major fcairėje) ir užsienio sekretorium Oouglas Hurd apie priemones užtikrinti, 
kad Bosnijos serbai laikytųsi jų vado Radovan Karadzič pasirašytos sutarties. Spaudžiamas Ser
bijos prezidento Slobodan Milosevič, Karadzič pagaliau sekmadienį pasirašė Jungtinių Tautų 
ir Europos Bendrijos paruostą taikos sutartį, bet jis sakė, kad sutarti dar turės priimti jo sudaryta 
Serbų Taryba, kuri susirinks trečiadienį Pale mieste, Bosnijoje. 

New Yorkas, gegužės 1 d. — 
Jungtinių Tautų Vaikų fondas, 
vadinamas UNICEF šiuo metu 
svarsto savo 1993-1994 sąmatą, 
įskaitant ir tolesnę pagalbą Rytų 
ir Centrinei Europai, Baltijos 
valstybėms ir kitoms, neseniai 
laisvoms tapusioms valstybėms. 
Apie tai pranešdama Lietuvos 
Nuolatinė Misija Jungtinėms 
Tautoms rašo, jog ir Lietuva 
tikisi, kad ši organizacija ir 
toliau reikšis Vidurio-Rytinėje 
Europoje. Balandžio 28 d. vyku
sioje sesijoje kalbėjo Lietuvos 
delegacijai šioje sesijoje vado
vaujanti Gintė Damušytė. Lie
tuva sesijoje dalyvavo stebėto
jos teisėmis. 

1946 m. JT Generalinė Asam
blėja įsteigė JT Ekonominei ir 
Socialinei Tarybai pavaldų Vai
kų Fondą, vadinamą UNICEF, 
teikti pagalbą vaikams karo 
nusiaubtuose kraštuose. 1953 
m. UNICEF (United Nations 

Latvija duos tik laikinus 
leidimus Rusijos kariams 

Vokietijos dovana Lietuvos 
policijai 

Lietuvos policijai šeštadienį 
buvo įteikta 80 iš Vokietijos at-' 
keliavusių automobilių su radi
jo ir signalizacijos įranga: 45 
lengvųjų automobilių „Žiguli", 
Rytų Vokietijos gamybos 20 
mikroautobusų ir 15 sunkveži
mių vidaus tarnybos daliniams. 
Tai Mecklenburg-Vorpommern 
žemės Vidaus reikalų ministeri
jos dovana. Mašinas anksčiau 
naudojo buvusios komunistinės 
Rytų Vokietijos liaudies policija. 
Lietuvos vidaus reikalų minist
ro pavaduotojas, vidaus tar 
nybos dalinių vyriausias vadas 
generolas Alvydas Svetulevi-
čius pastebėjo, kad Lietuvos 
policija pirmą kartą susilaukė 
tokios svarios užsienio paramos. 

Ryga, gegužės 1 d. (RFE/RL) 
— Latvijos Aukščiausiosios Ta
rybos nariai paaiškino, jog 
balandžio 20 d. pasiūlyto įstaty
mo projektas, reikalaujantis, 
kad Latvijoje gyvenantys rusai 
kariai bei jų šeimų nariai 
įsigytų metinius leidimus Lat
vijoje gyventi, nediskriminuoja 
visų nuolat Latvijoje gyvenan
čių rusų, o tik išryškina Rusijos 
kareivių, dislokuotų Latvijoje, 
tikrąjį statusą. 

Latvijos AT deputatė Rūta 
Saca-Marjasa pabrėžė, kad šis 
įstatymas pirmučiausia liečia 
Latvijoje dislokuotus, Rusijos 
kariuomenėje aktyviai tebetar
naujančius kareivius bei jų 
šeimų narius. Deputatas Edu-
ards Berklavs priminė, jog tuo 
įstatymu kiti Latvijoje gyve
nantys kitataučiai nebūtų ver
čiami kraustytis iš Latvijos. 

Tų užtikrinimų reikėjo, nes 
netrukus po to, kai Latvijos AT 
pradėjo svarstyti tokį nutarimą, 
prie parlamento rūmų Rygoje 
susirinko apie 200 žmonių pro
testuoti prieš jį. Pagal šį nu
tarimą, kuris priimtas provi
zoriškai ir apie kurį buvo ruo
šiamasi tartis Jūrmaloje vyk
siančiose kariuomenės išvedimo 
iš Latvijos derybose su Rusija 
balandžio 26-tosios savaitę, 
visas Latvijoje gyvenantis Rusi
jos kariuomenės personalas — 
tiek aktyvūs, tiek ir į pensiją 
išėjusieji — bei Rusijos kariuo
menės įstaigose dirbantys civi
liai ir jų šeimų nariai gaus 
leidimus Latvijoje gyventi 
vienerius metus. 

Balandžio 23 d. Rusijos prezi
dento spaudos tarnyba išleido 
prez. Boris Jelcino pareiškimą 

Tarptautinė konferencija 
apie agrarinę reformą 

Lietuvoje 

Agrarinę reformą ir privati
zavimą Latvijoje tris dienas 
nagrinėja trečiadienį Žemės 

, ūkio ministerijoje prasidėjusi 
tarptautinė konferencija semi-

šiuo reikalu. Boris Jelcinas pa
reiškė, jog jei Latvijos Aukš
čiausioji Taryba priims įsta
tymo projektą, tai apribotų 
daugelio dabartinių Latvijos 
gyventojų teisę krašte gyventi 
ir tuo yra ruošiama dirva „et
niniam svarinimui" Latvijoje. 

Rusijos ambasadorius Latvijo
je Aleksandr Rannicft pareiškė, 
jog toks Latvijos Aukščiausiosios 
Tarybos nutarimas apsunkins 
kariuomenės išvedimo iš Rusi
jos derybas ir gali iššaukti Rusi
jos kreipimąsi į tarptautines in
stitucijas. Balandžio 26 dienos 
Latvijos-Rusįjos derybos dėl 
kariuomenės išvedimo buvo at
šauktos. 

Prezidento Boris Jelcino poli
tinis patarėjas Sergėj Stankevič 
pasakė, kad toks Latvijos AT 
nutarimas iššauks masinį rusų 
deportavimą iš Latvijos. Jis taip 
pat apkaltino Vakarų šalis, įga
linusias tokios rezoliucijos 
svarstymą Latvijoje. 

Balandžio 27 d. Estijos minist
ras pirmininkas Mart Laar pa
reiškė, jog ir Estija ir Lietuva 
padės Latvijai atlaikyti Rusijos 
propagandos smūgius dėl to nu
tarimo. Jis priminė, jog balan
džio pradžioje vykusiame visų 
trijų šalių ministrų pirmininkų 
susitikime buvo priimtas Pabal-
tiečių solidarumo nutarimas, 
kaip tik numatant problemas iš 
Rusijos dviem atžvilgiais: Latvi
jos noru įstoti į Europos 
Bendriją ir pačios Rusijos 
vidinio stabilumo atžvilgiu. 

Balandžio 28 d. Latvijos Aukš
čiausiojoje Taryboje buvo bal
suojama už šį nutarimą. Po ilgų 
diskusijų buvo piriimtas nutari
mas, kuriame buvo padaryta ir 
kai kurie kompromisai. Balsa
vo 68 už. 23 prieš. Nutarta, kad 
iki vienerių metų galiojantys 
leidimai bus išduodami ir 
kariuomenės personalui ir jų 
šeimų nariams, tiek aktyviai 
tarnaujantiems Runjos kariuo
menėje, tiek ir į pensiją išė
jusiems, atsikėlusiems į Latviją 
po 1990 m. geguže:- 4 dienos. 

Šis įstatymas nelies Latvijos 

Kaip Pabaltijo rusai 
balsavo referendume 

Ryga, Latvija, balandžio 26 d. 
(RFE/RL) — Pirmadienį po refe
rendumo gautais duomenimis 
pasirodė, kad Rusijos referen
dume balsavo 4,524 Latvijos gy
ventojų, nors apie 112,000 Lat
vijos gyventojų turi Rusijos pi
lietybę. Apie 80% balsavusiųjų 
pareiškė nepasitikėjimą Jelcinu 
ir nerėmė nei Jelcino, nei val
džios politikos. Rusijos ambasa
dorius Rygoje Aleksandr Ran-
nich išreiškė, jog mažas balsuo
jančių skaičius Latvijoje buvo 
dėl to, kad didelė dalis Rusijos 
piliečių jau išsikraustė į Rusiją. 

Iš Lietuvoje registruotų 4,500 
Rusijos piliečių tik 1,081 bal
savo referendume, bet nebuvo 
pranešta kaip. 

Iš Estijoje regiestruotų 30,623 
Rusijos piliečių referendume 
balsavo 8,456. Atrodo, kad apie 
28% balsavusiųjų rėmė Jelciną 
ir jo politiką. Pabaltijo šalyse 
dislokuoti Rusijos kareiviai 
baigė balsavimą dar prieš ba
landžio 25 d. ir jų balsai į šias 
statistikas neįeina. 

naras. Jį organizavo Vidurio ir 
Rytų Europos Inovacijų Foru- piliečių ar jų šeimų Balsavimo 
mas bei Lietuvos Žemės ūkio dienos rytą prie parlamento 
ministerija. Renginyje praneši
mus skaito, patirtimi dalijasi 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vo
kietijos ir Kaliningrado srities 
mokslininkai ir praktikai,Euro-
pos Ekonominės Bendrijos ats
tovai, įvairių žinybų vadovai. 

rūmų demonstravo d vi grupės — 
viena už, kita prieš šj įstatymą. 

Janis Dinevics. kuris vado
vauja Latvijos delt gacijai de
ryboms su Rusija iėl kariuo
menės išvedimo, pa-akė, jog šis 
įstatymas norma^zuos apie 

— Vilniuje ir Šalčininkų ra
jone balandžio 25 d. jau trečią 
kartą pravedamuose vietinių ta
rybų rinkimuose dėl įvairių 
priežasčių, jų tarpe ir prasilen
kimų su rinkimų įstatymais, ir 
vėl nebuvo išrinktas nei vienas 
atstovas. 

— Rusija pagaliau pranešė 
Estijai ir Latvijai balandžio 23 
d. datuota nota, kad nuo gegu
žės 12 d. reikalaus vizų iš estų 
ir latvių, norinčių įvažiuoti į 
Rusiją. Ji tuo atsilygina už šių 
šalių reikalavimą, kad atvyks
tantys rusai turėtų vizas. Nota 
neskyrė įprastinio 30 dienų lai
kotarpio notos įsigalėjimui. 

— Klaipėdoje balandžio 25 d. 
įvyko pirmas valstybinės kalbos 
egzaminas kitakalbiams vado
vams. Iš viso tokius egzaminus 
laikė apie 20,000 Klaipėdos gy
ventojų. Tuo tarpu lietuviškus-
rusiškus užrašus Klaipėdoje 
papildo lietuviški-vokiški: pa
jūrio verslininkai tuo būdu nori 
pritraukti daugiau vokiškai 
kalbančių (ir Vokietijos markė
mis mokančių* klientų, kurių 
ten pastaruoju metu vis daugė
ja. 

13,000 dabar Latvijoje gyvenan
čių žmonių statusą ir kad jis gali 
būti priimtinas ir Rusijos dele
gacijos nariams. 

Children's Fund) veiklą išplėtė 
besivystančiose šalyse, ypač 
vaikų sveikatos priežiūroje ir 
švietimo sr i tyse. Fondui 
vadovauja 41 valstybės taryba, 
kurią sudaro regionų atstovai: 
9 Afrikos kraštai, 9 Azijos kraš
tai ir Jugoslavija, 4 Rytų Euro
pos kraštai, 6 Lotynų Amerikos 
ir Karibų šalys, 12 Vakarų Eu
ropos ir kitos šalys. Ši pasaulinė 
organizacija maitina milijonus 
motinų ir vaikų. Fondas taip 
pat padeda kovoti prieš vaikų 
ligas, steigti vaikų ir motinos 
globos centrus. Lėšas renkant, 
jam talkina atskiri valstybių 
UNICEF komitetai. 

Šiuo metu, pagal UNICEF 
kriterijus, Lietuva tegali gauti 
tik simbolišką paramą vaikų 
sveikatos politikos formavimui, 
švietimui, sveikatos ir socia
linių garantijų įstatymdavystės 
reikalams. Šalys, kuriose padė
tis laikoma blogesne — kaip 
pvz., Vidurio Azijos respublikos, 
Armėnija ar Azerbaidžanas — 

jau remiamos konkrečiau. To
kią paramą pernai mėgino už
blokuoti Trečiojo pasaulio šalys, 
kurios tvirtino, kad Centrinė ir 
Rytų Europa nukreips šias lėšas 
nuo vargingiausių ir mažiausiai 
išsivysčiusių kraštų. Šių metų 
sesijoje Trečiojo pasaulio šalys 
atrodė rezignavusios ir viešai 
nebesipriešino. 

1992 metais UNICEF pagrin
dinė medicinos pagalba buvo 
paskirstyta šitaip pagal regio
nus: 36.2% Afrikai (208.5 mili
jonų JAV dol.,) 29.9% Azijai 
(171.7 mil. dol.), 12.5% tarpre-
gioninėms programoms'71.9 mil. 
dol.), 11.6% Viduriniams Ry
tams ir Šiaurės Afrikai (66.8 
mil. dol.), 8.4% Amerikos šalims 
ir Karibų saloms (48.2 mil. dol). 
ir 1.4% Centrinei ir Rytų Euro
pai, Baltijos valstybėms ir nau 
jai nepriklausomoms valsty
bėms (8.2 mil. dol.). 

Savo kalboje Lietuvos Misijos 
patarėja G. Damušytė pareiškė, 
kad Vaikų Fondas yra Lietuvo
je geriausiai žinoma JT organi
zacija ir autoritetingiausia 
vaikų teisių gynėja. Todėl jo 
vaidmuo labai svarbus visuome

ninės ir ekonominės suirutės 
metu, pereinant į rinkos ekono
miką. 

Damušytė išvardino kai ku
rias problemas, su kuriomis jos 
šalyje dabar susiduria moterys 
ir vaikai. 

Lietuvoje sunku išlaikyti 
reikiamą sveikatingumo lygį. 
Didėja esminių vaistų, skiepų ir 
kitų medicininių reikmenų trū
kumas, ypač naujagimiams; tik 
5% vaikams reikalingų vaistų 
yra gaminami Lietuvoje. Lie
tuvos sveikatos sistema yra 
senojo modelio, išvystyta 
ne tur in t aiškios sveikatos 
politikos bei strategijos; 
efektyvumo stoka akivaizdi. 
Dramatiškai augant bedarbei, 
vis mažiau žmonių yra aprū
pinti visuomeninėmis paslau
gomis. Tai ypatingai jaučia 
moterys. Dar atsiliekama 
nustatant geriamo vandens ir 
maisto produktų užterštumo 
normas bei sukuriant efektyvią 
kontrolės sistemą. Gyventojų 
mityba nesveika. 

Lietuvos atstovė painformavo 
posėdžio dalyvius, kad Vilniuje 
šįmet pradėjo veikti UNICEF 
komitetas. Steigiamajame suva
žiavime dalyvavo daugiau kaip 
70 vaikų užtarėjų, jų tarpe 16 
visuomeninių organizacijų ats
tovai. Komitetas bematant 
ėmėsi iniciatyvos paveikti li
gonines, kad jos veikliau 
atsižvelgtų į kūdikių ir motinų 
poreikius, siekiant „kūdikiams 
palankios" ligoninės akredi
tacijos. Skatinama natūralaus 
maitinimo programa (pagal 
vėliausius duomenis tik 8% 
motinų maitina kūdikius krūti
mi). Šioje ir panašioje veikloje 
lietuviams talkina UNDP (JT 
Vystymo Programos) koordi
natorius, kurio įstaiga Vilniuje 
atidaryta praėjusiais metais. 

Damušytė tvirtino, kad ne
paprasti pasikeitimai bei Vidu
rio-Rytų Europoje iškilusios 
problemos reikalauja tarp
tautinio atsako. „Mes neturime 
pagrindinių išteklių, priemonių 
ir metodų, kurių reikia, norint 
įgalioti moteris, kad jos pajėg
tų rūpintis savo vaikų atei
timi", kalbėjo ji. Parama netu
rėtų ribotis humanitarinėmis 
pastangomis, bet remtis ilga
laike strategija pavienių vals
tybių pajėgumui sutvirtinti. Vi
durio-Rytų Europos tautos yra 
pasiruošusios imtis tos atsako
mybės. 

Gintė Damušytė pareiškė, jog 
Lietuva remia didesnį UNICEF 
vaidmenį šioje pasaulio dalyje. 
Fondas turi progą be didelių 
išlaidų paveikti regiono visuo
meninę politiką ir įstatymus. 
Tai labai padės ir Lietuvos vy
riausybei sėkmingiau paremti 
vaikus ir ginti jų interesus, 
užbaigė savo kalbą Lietuvos Mi
sijos patarėja Gintė Damušytė. 

Popiežiaus apsilankymo 
Lietuvoje komitetas praneša, 
kad parengta filmų programa 
supažindinanti su Šventojo Tėvo 
asmenybe, jo mokymais, ponti
fikatu. Filmai bus rodomi per 
Lietuvos televiziją iki popie
žiaus vizito, sekmadieniais po 
pietų. Popiežius numato j Lie
tuvą atvykti rugsėjo pradžioje. 

KALENDORIUS 

Gegužės 4 d.: Florijonas, An
tanina, Monika, Beržas, Min-
tautė. 

Gegužės 5 d.: Angelas, Pi-
jusV, Barvydas, Neris. 

ORAS CHrCAGOJE 

Antradienį saulė tekėjo 5:44, 
leisis 7:52. Temperatūra dieną 
70 F (21 C), ryte audringa ir ly
ja, po pietų dalinai saulėta, 
naktį 53 F. (12 C). 

Trečiadienį saulė teka 5:43, 
dalinai saulėta, šiek tiek šilčiau. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

KLAUSIMAI - ATSAKYMAI 

DAKTARE, UŽBAIK MANO 
KANČIAS 

Šiuos klausimus atsako no
sies, ausų ir gerklės ligų 
specialistas dr. Edmundas 
Lenkauskas, C ase Western 
Reserve University, Cleveland. 
OH. 

— Mano tėvui nuolat skau
dėjo klubų kaulus. Gydytojai 
darė įvairius tyrimus ir jokios 
priežasties neranda. Pagaliau 
šeimos daktaras pataria išimti 
tonsilus. Atrodo keista, kad 
gerklė turi įtakos į klubų skau
dėjimą. Ar gali toks dalykas bū
ti, ar daktaras tik šiaip sau pa
taria? 

— Anksčiau, kai dar nebuvo 
gerų antibiotikų, kai kuriais 
atvejais, kaip pavyzdžiui, esant 
bakteriniam širdies vožtuvų 
uždegimui (endokarditui), pa
cientui turint chroninį tosilitą, 
buvo siūloma pašalinti tonsilus. 
Ta nuomonė buvo paremta tuo, 
kad, pašalinus kūne infekcijos 
židinį, nebebūtų toliau „nuodi
jamas" kraujas. Jeigu dažnai 
pasikartojančio tonsilito nėra, 
nemanau, kad išėmimas tonsilų 
klubų kaulų problemą išspręs
tų-

— Mano žmona y ra 70 metų 
amžiaus ir pradėjo smarkiai 
neprigirdėti. Ji nenori prisipa
žinti, kad turi problemą, ir vi
siškai atsisako eiti pas specia
listą (bijo, kad nelieptų įsitaisyti 
girdėjimui sustiprinti aparatė
lį). Kodėl žmonės be jokio vargo 
pradeda nešioti akinius, jei re
gėjimas nusilpsta, o taip spiriasi 
prieš girdėjimo aparatėlius? Ar 
jūs dažniau susiduriate su šia 
problema? Kaip galėčiau įtikin
ti žmoną, kad tas aparatėlis 
nėra koks baisus baubas? 

— Pasitaiko, kad pacientas, 
kuriam būtų reikalingas girdėji
mo aparatas, atsisako jį išban
dyti. Šiuo atveju yra galimybė, 
kad turime psichologinę proble
mą: nenorą pripažinti, kad kūne 
yra defektas. 

Pirma siūlyčiau, kai kalbate 
su žmona, išjungti radiją ar 
televiziją, uždaryti langus, t.y. 
pašalinti aplinkinius garsus. 
Tai turėtų padėti vyresnio am
žiaus asmenims aiškiau supras
ti kalbos žodžius. Girdėjimas 
greičiausiai pamažu blogės, ir 
pacientė ilgainiui sutiks iš
bandyti girdėjimo aparatą. Gir
dėjimo aparatas tačiau neuž
tikrina, kad viskas bus aišku ir 
gražu. Prieš perkant girdėjimo 
aparatą (ar du aparatus, jei 
girdėjimas vienodai silpnas abe
jose ausyse), pacientas pirma 
pats privalo aparatą išbandyti, 
jį nešiojant bent porą savaičių, 
ir tada spręsti, ar verta pirkti ar 
ne. 

Kiekvienu atveju pirma gy
dytojas turėtų patikrinti ausis 

ir diagnozuoti girdėjimo silp
nėjimo priežastį. Dažnai būna, 
kad kai kurios priežastys gali 
būti pašalinamos ar gydomos. 

Klausimus atsako dr. Rasa 
Valaitytė, moterų ligų spe
cialistė (Chicago, Illinois). 

— Esu 50 metų. Prieš 10 
metų padaryta operacija — išim
ta gimda ir visi kiti reproduk
cijos organai. Gydytojas prirašė 
estrogeno tabletes, kurias imu 
kas antrą dieną. Per tą laiką 
daug rašyta apie estrogeną: vie
ni yra už jo terapiją, nes sustab
do kaulų sumenkėjimą; kiti sa
ko, kad estrogenas sukelia vėžį? 

— Nepaisant, kad estrogenų 
naudojimas sudaro kontraindi
kaciją pas moteris, kurios turi 
didelę galimybę gauti krūtų ar
ba gimdos vėžį, estrogenai patys 
vieni nesukelia krūtų vėžio. 
Pas moteris, kurių gimda nėra 
pašalinta, estrogenai, naudo
jami be progesteronų, gali 
sukelti gimdos vėžį. Estrogenai 
turi taip pat gerą veikimą šiais 
atvejais: širdies ligonėse su 
pakilusiu cholesteroliu ir lipoi-
dinėmis substancijomis; osteo
porozėje — kaulų suminkštėji
me; odos tamprumo pagerinime; 
menopauzinių simptomų suma
žinime; vaginalinėje atrofijoje ir 
keliais šlapimo pūslės ir šla
pimo takų susirgimų atvejais. 
Moterims su pašalinta gimda 
yra saugu naudoti estrogenus, 
o tokiais atvejais, kai gimda 
nepašalinta, estrogenai turi 
būti naudojami drauge su pro-
gesteroniniais preperatais. 

* * * 

— Ar moterys dažniau, ar 
rečiau suserga Alzheimer's liga 
kaip vyrai? 

Alzheimer'io liga yra viena iš 
pagrindinių demensijos prie
žasčių pas senus žmones. Alz
heimer'io charakteringi simp
tomai susideda iš: progresyvios 
psichinės individo padėties pa
blogėjimo, kuri dažnai praside
da su neryškiais emociniais 
pasikeitimais, atminties suma
žėjimu ir taip pat vaikščiojimo 
ir judėjimo sutrikimais. Pas 
jaunus žmones Alzheimer'io li
ga nepasitaiko, išskyrus Down's 
sindromo atvejus. Tuo tarpu kai 
pas senesnius žmones Alzhei
mer'io liga yra dažna, pas 80 
metų sulaukusius pasitaiko daž
nai ir siekia 20%. Alzheimer'io 
ligos priežastis yra nežinoma. 
Žinoma tik, kad šioje ligoje 
miršta neuroninės smegenų ce
lės. Taip pat genetinės prie
žastys yra neišaiškintos. Alzhei
mer'io liga pasitaiko pas vyrus 
ir pas moteris maždaug vieno
dai. 

Dvi draugės iš „Žiburėlio" mokyklėlės aš kairės): Astra Rudaitytė ir Ina 
Saliklytė. 

DR. E 
Jau kultūringoje senovės 

Graikijoje buvo nagrinėjamas 
klausimas: ką daryti su ken
čiančiais ir nepagydomais li
goniais? Graikai priėjo išvados, 
kad yra žmoniška pagreitinti jų 
neišvengiamą mirtį ir sustab
dyti kančias. Tą pagalbą jie 
pavadino eutanazija. 

Po ilgos pertraukos, tik 17-me 
amžiuje, anglų filosofas J. 
Bacon eutanazijos klausimą 
iškėlė viešumon. Hitleris jau 
pradėjo naudoti eutanaziją 
vokiškos rasės svarinimui, 
taikydamas ją ne ligoniams, bet 
fiziškai ir psichiškai nesvei
kiems. 

Pažanga medicinoje privedė 
prie to, kad gydytojas dažnais 
atvejais gali prailginti ar su
trumpinti individo gyvenimo 
dienas, tuo būdu atimdamas tą 
teisę iš gamtos valios. Daugelis 
anksčiau nepagydomų ligų tapo 
įveikiamos, todėl į terminą 
„nepagydoma liga" žiūrima 
kitaip, ir per ankstyva eutana-
ja tapo pavojinga. O vis tik 
asmens gyvybė turi baigtis. Vėl 
atgijo debatai medikų, etikų, 
filosofų, teisininkų suėjimuose. 
Gyvuliukui beviltiškai susirgus 
ir kenčiant skausmus, savi
ninkai iš gailesčio trumpina jo 
kančias. Tačiau kitai gyvybei, 
žmogui, pakliuvusiam į tą pačią 
padėtį, dar vis nedrįstama. Yra 
daug kliūčių: rel iginiai 
varžymai, papročiai, teisiniai 
nuostatai, priemonių stoka. Be 
to, prisideda dar užsilikusi 
galvosena, kad net priešmir
tinės kančios prisideda prie iš
ganymo, nekalbant , kad 
savižudybė, net ir visiškai 
beviltiškoje padėtyje, laikoma 
mirtina nuodėme. 

Vakarų pasaulyje susikūrė 
„Organizacija už teisę sutrum
pinti priešmirtines kančias". 
Jos nariai reikalauja, kad žmo
gui būtų duota teisė apsispręs
ti, ir dar pilnoje sąmonėje, įtei
sinti gydytoją elgtis pagal jam 
duotas paciento instrukcijas 
panaudoti eutanaziją. Prancū
zijoje tokios organizacijos jau 
veikia keliolika metų. Tokios 
organizacijos prezidentas, 
teologas J. Poie pareiškė, kad 
gydytojas niekados negali 
siūlyti eutanaziją pacientui. Tas 
turi išplaukti iš ligonio. Jis tvir
tina: jeigu žmogus turi teisę į 
gyvybės pradžią, todėl jis turi 
tokią pačią teisę į gyvybės pa
baigą. 

Daugumas esame patyrę ir 
stebėję šeimos nario, sergančio 
nepagydoma liga, kančias ir 
prašymą padėti nutraukti jo 
kankynes. Neišspręstas eu
tanazijos klausimas kiekvie
ną dieną kankina milijonus 
asmenybių. Užsitęsusi, nepa
gydoma liga, kankina ne 
tik patį ligonį, bet ir jo šeimą, 
ištuština santaupas, vėliau ap
sunkina valstybinį iždą. Iš
vargusi šeima pagaliau ati
duoda ligonį į slaugymo namus, 
kur jo kančios tęsiasi toliau ir 
kur pr iežiūra dažnai yra 
blogesnė negu namie. 

1988 metų apklausinėjime 
Prancūzijoje 85% nuošimčių pri
tarė eutanazijos įstatymo legali
zacijai; 76% reikalavo, kad 
kriminalinis kodeksas būtų 
pakeistas taip, kad gydytojai, 
padėję numirti nepagydomiems 
ligoniams, nebūtų traukiami į 
teismus. Tokio įstatymo kol kas 
jokia valstybė dar neturi . 
Amerikoje vienas gydytojas jau 
yra praktikavęs eutanaziją 
Michigan valstijoje. Tačiau jo 
tolimesnė veikla yra sustabdyta 
juridinių organų ir medikų or
ganizacijos. 

Tylomis pavieniai eutana-
ziniai veiksmai vyksta senelių 
prieglaudose, kai jautrios ir iš
vargintos seselės, negalėdamos 
ilgiau stebėti ligonių kančių, 
išvirkščia didesnę dozę vaistų. 
Norint pagelbėti neišgydomam 

RINGUS 
ligoniui padoriau užbaigti 
gyvenimo kelionę, kai kurios 
mediciniškos institucijos steigia 
atskiras palatas ar didesnius 
pastatus mirštantiems. 

Vokietijoje ir Šveicarijoje eu
tanazija dar nėra teisiškai 
priimta, tačiau už pagalbą 
pagreitinti mirtį nepagydomam 
ir kenčiančiam ligoniui nėra 
baudžiama, jeigu tai padaryta 
ne dėl materialinių išskaičiavi
mų ir atliekama, gavus paciento 
prašymą raštu ar žodžiu prie 
patikimų liudininkų. Olandijo
je nueita dar toliau. Čia po ilgų 
debatų gydytojams leis ta 
užbaigti ligonio kančias šiais 
atvejais: ligonio pareiškimas, o 
jeigu jis be sąmonės, giminių; 
neabejotina diagnozė apie 
beviltišką padėtį; įrodymas, kad 
vaistai daugiau padėti negali; 

užpildymas „eutanazijos 
dokumento"; tokio dokumento 
teisinėse įstaigose ir t.t. Jeigu 
gydytojas sulaužo viena tų 
reikalavimų, jis gali būti nu
baustas 12 metų kalėjimo. 

Amerikoje eutanazija dar 
uždrausta. Tačiau žingsnis pir
myn jau padarytas. 1988 metais 
įvestas pasiūlymas, ateinant į 
ligoninę, atsinešti tinkamai 
paruoštą „Living Wil l" 
dokumentą. Toks dokumentas 
turi būti pasirašytas paciento ir 
dviejų liudininkų. Dokumente 
išreikštos instrukcijos, kokie 
gydymo metodai gali ar negali 
būti panaudoti, ligoniui pra 
radus sąmonę. Nuo 1991 metų 
ligonio istorijoje šis faktas turi 
būti įrašytas ir pildomas. Jeigu 
toks dokumentas nebuvo 
paruoštas ir ligonio gyvybė yra 
palaikoma dirbtinėmis 
priemonėmis, giminės turi teisę 
reikalauti, kad, po reikiamų 
konsultacijų, šios priemonės i* 
turi būti sustabdytos. j 

CARITAS VEIKLOJE 
PASIŽVALGIUS 

Pokalbis su vargo mažinimo sekcijos 
energinga vadove Vitalija Mikličiene 

— Žinome, kad jūsų sekci
ja bando padėti patekusiems 
nelaimėn: našlaičiams, fizi
niai apsunkintiems, l igo
niams, senesniems, kali
niams, alkoholikams, narko
manams, prostitutėms. Būtų 
įdomu sužinoti daugiau apie 
jūsų darbą. Teko girdėti apie 
Caritas Globos namus, įsteig
tus Kaune. Kas juose gyvena, 
kaip finansuojama, kokiais 
principais veikiate? 

— Kurdami šeimos globos 
namus , turėjome t ikslą 
pagelbėti vienišoms benamėms 
mergaitėms, kurios susilaukia 
kūdikio. T&ria ir buvo šių namų 
darbo pradžia. Bet, kaip 
paaiškėjo, pats pastatas nėra 
visai pritaikytas šiam tikslui. 
Kitos mergaitės jau išėjo, bet 
šiuo metu turime priglaudę 3 su 
savo mažaisiais. Priglaudėme ir 
keletą benamių senučių. Kar
tais čia tenka prisiglausti ir be 
pastogės kaliniui. Šių namų šir
dis — Marytė Petroskienė. 
Gyvena šeimyniškumo prin
cipais. Visi dirba, kas ką gali. 
Aptarnaujančio personalo nėra. 
Išsilaiko susidėję savas 
pašalpas, pensijas, gerų žmonių 
aukas ir remiami Caritas. 

— Jūsų sekcijos žinioje yra 
ir Caritas diagnostinis cent
ras. Kas jam vadovauja, 
kokia jo paskirtis ir planai? 

— Tai gana jaunas pagalbos 
žmonėms taškas. Ką tik atšven
tė pirmąsias metines. Šio centro 
direktorė — gyd. Elva Marčiu
lionienė. Ji ir grupė pasiauko
jusių gydytojų, panaudodami ir 
pritaikydami suaukotą lietuvių 
ir kitų tautų katalikų dovano
tą (nors ir naudotą) aparatūrą, 
sukūrė medicininės pagalbos 
centrą. Mūsų gydytojų tikslas 
— pirmiausia nuoširdžiai 
išklausyti pacientą ir, kiek 
galima, esamomis sąlygomis 
padėti. Čia dirba ir keletas 
gydytojų už nedidelį (simbolinį) 
atlyginimą, kiti visi savanoriai, 
veltui aukoja savo laiką. Planai 
negali būti dideli, nes valstybė 
rėmimo nežada. Išsilaikome iš 
gerų žmonių aukų. (Centro — 
šviesi ateitis, nes jau po šio 
pokalbio gauta jam 30,000 dol. 
iš Šv. Eugenijos parapijos Stock-
holme, Švedijoje). 

— Kaip su vaistais, jų ga
vimu ir pristatymu pacien
tams? 

— Caritas Lietuvoje turi 7 
vaistines, t.y. visose 6 vyskupi
jose ir dar vieną papildomai 
Klaipėdoje. Gauti vaistai 
paskirstomi pagal gyventojų 
procentą kiekvienoje vysku 
pijoje. Atleidžiami pagal 
gydytojų paskyrimus. Mūsų 
Kauno vaistinėje jau yra aptar
nauta 32 tūkstančiai žmonių. 
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skelbimu turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
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kuris savo lėšomis, darbu, 
sumanymais ir malda rėmė 
Lietuvą. Tie dvasiniai ir 
medžiaginiai sunkumai, kurie 
slegia tauticeiua y*a mūsų visų. 

Ačiū už gautus ir gaunamus 
medikamentus, tik labai būtų 
malonu gauti ir lydinčiuosius 
prailginto veikimo vaistų 
dokumentus, kurių galiojimo 
laikas jau pasibaigęs. Nuošir
džiausias ačiū Lietuvių Ka
talikų Religinei šalpai, taip 
gausiai mus parėmusiems. 

— Kaune neseniai atsidarė 
nauja sriubos virtuvė. Juk jų 
ir daugiau Caritas yra įstei
gęs. Kaip jos veikia, kokios 
problemos, jas steigiant ir 
aprūpinant. Iš kur lėšos? 

— Šios pagalbos taškas ati
darymą šventė visai visuomenei 
suruoštomis Kūčiomis. Į jas 
atsilankė 150 vienišų, benamių 
ir kitokių sunkumų paliestų 
žmonių. Kūčių stalą palaimino 
ir kartu su visais dalyvavo Cari
tas prezidentas vysk. Sigitas 
Tamkevičius ir Kauno arkivys
kupijos Caritas pirmininkas 
kun. Vytautas Vaičiūnas. Dar 
buvome parengę ir po kalėdinę 
dovanėlę išsinešimui į namus. 
Šiai šventei paaukojo 100 
markių vyskupas Deksnys iš 
Vokietijos. Kauno įmonė „Žu
v i s" , Konservų fabrikas, 
Duonos kombinatas, duonos 
kepykla Nr. 2 padovanojo savo 
gaminamų produktų. O šios 
valgyklos įsikūrimui padėjo 
tvirtinimo detalių gamykla 
„Gidė", keramikos gamykla 
„Jiesia" ir valstybinė įmonė 
„Metinga". 

Šiuo metu kasdien veltui mai
tinami sriuba daugiau kaip 200 
žmonių. Jų vis daugėja. Tokias 
virtuves (tik mažesnės apimties) 
turi Marijampolės, Utenos Cari
tas. Galima būtų jų įsteigti ir 
daugiau, tačiau pagrindinė pro
blema yra patalpos, kur būtų 
galima dirbti. Į klausimą, kur 
gauname lėšas, galiu pasi
džiaugti, kad pirmąjį įnašą 
padarė miesto savivaldybė, 
paskirdama per soc. rūpybos 
skyrių. Kitas įnašas iš UAB — 
prekybos namai „Kin ta" . 
Manome, kad kai dirbsime, 
Dievas pasirūpins per dosnių 
žmonių širdis savo sunkiai gyve
nančiais vaikais. Marijampolėje 
tokią valgyklėlę išlaiko šio 
miesto verslininkai. Dėkojame 
dosniems lietuviams, kurie 
pastebi šalia alkaną tautietį. 

— Ką dar norėtumėte pasa
kyti lietuviams, gyvenan
tiems užsienyje? 

— Visus lietuvius, esančius 
ne tėvynėje, norėčiau pa
sveikinti ir palinkėti negęs
tančios energijos, įgyvendinant 
šių metų planus. Prisimindama 
praėjusius metus, noriu tarti 
padėkos žodžius visiems lietu
viam ir nelietuviam, per lietu
vių organizacijas parėmusiems 
Lietuvą. Dėkoju kiekvienam, 

* * * 
Telefonas an t Vitalijos 

Mikličienės stalo nesustoja 
skambėjęs — tai vis vargan pa
tekusių žmonių rankos iš
tiesimas, pagalbos šauksmas. O 
ji išklauso, ramiai pataria, kur 
šiame raizgiame valstybinės 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 
166 East Supertor, Sulte 402 

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

socialinės rūpybos tinkle žmo
gus gali gauti pagalbos, kur gali 
padėt Caritas. Vystosi privačios 
globos, katalikiškos labdaros 
tinklas darbščių Caritas darbuo
tojų, seselės Albinos Pajars-

ir vizijos dėka, 
Tamkevičiaus 

kaitės drąsos 
vysk. Sigito 
vadovavimu. 

Dar dažnai 
Vitalija. 

Saulė Palubinskienė 

kalbėsimės su 

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

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

Tol. 312-434-5849 (veikia 24 vai) 
Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 3 v p.p 
10401 S. Roberte Rd., Palos Hllls, !L 

Tol. 708-598-4430 (veikia 24 vai.) 
Pirm., antr., ketv., penkt. 4 v.p.p.—7 v.v. 

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

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel. (312) 471-3300 
V I D A S J . N E M I C K A S , M.D. 

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 
7722 S. Kedzle Ave . 

Chicago, III. 60652 

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

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MED1CAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Prrnd 3 v p.p.-7 v v. antrd 12:30-3 v p p 
trečd uždaryta, ketvd 1-3 v p.p., 

penkt ir šeštd 9 v r.-12 v.p.p 

Cardlac Dlagnosls, Ltd. 
Marquette Medlcal Bulldlng 

6132 S. Kedzle 
Chicago, IL 60629 

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

širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Kedzle Ave., Chlesgo 
(312) 778-4*69 arba (312) 4*9-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGŲ SPECIALISTAS 

GYDO ODOS AUGLIUS. ŽAIZDAS IR 
IŠSIPLĖTUSIAS KOJŲ VENAS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 

Namų (706) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

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

1185 Dundee Ava., Elgln, III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlekory Hllls, 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 

Tol. (312) 585-2802 
Valandos pagal susitarimą 

Pirm, antr. penki. l 2 - 3 v p p , ketv 2-7 v v. 
Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

Tel. (312) 737-5149 
Vai pagal susitarimą 

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

Vai 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Street 

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

Kabineto tol. (312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

PP 

Tel. kablnoto Ir buto: (708)652 4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 v. v 
išskyrus trec. Šešt. 12 iki 4 vai. p.p. 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

gydymas bei chirurgija 
5635 S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tol. 312-585-1955 
172 Schlllor St., Elmhurst, IL 60126 

708-941-2606 
Valandos pagal susitarimą 

Vakarais ir savaitgaliais tel 708-834-1120 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. (312) 585-7755 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medlcal Center-

Napervtlle Campus 
1020 E. Ogdon Ave., Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tol. 708-527-1)090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. 312-586-3166 
Namų 708-381-3772 

DR. PETRAS 7LIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 W. 63rd St., Chicago, IL 60638 
Vai.: pirm. antr, ketv. ir penkt 3-6; 

šeštadieniais pagal susitarimą 



Pradedame girdėti, kad 

LIETUVO JE NEBUVO 
KOMUNISTŲ 

Ar sveikas protas galėtų su
t ik t i , kad miškuose nė ra me
džių, a r upėse vandens. Tad 
ka ip gal ima teigti, kad Lietu
voje komunistų nebuvo. Algir
das Brazauskas, praėjusį rudenį 
iš le is toj savo knygoj „Lie
tuv iškos skyrybos", nurodo, 
kad Lietuvoje buvo didelė ko
munis tų partijos į taka: „Du 
šimtai dvidešimt tūkstančių jos 
nar ių padauginkime iš trijų ar
b a iš ke tur ių — ta i beveik mili
jonas žmonių, kurie susiję su 
par t i ja" . Jeigu ta ip rašo pats 
Brazauskas , tai kaip galima su 
jo mint imis nesutikti . Taip tei
giant , išeitų, kad visa mūsų 
beveik penkiasdešimties metų 
veikla tebuvo kovojimas prieš 
į s iva izduotas šmėk la s . Tuo 
pačiu, mūsų „veiksnių" veikėjai 
tebuvo Don Kichotai, kurie ko
vojo prieš vėjo malūnus . 

Mes žinome, kad buvę komu
nis ta i Lietuvoje kepures pakei
t ė , bet j ie nedingo. Daugelis iš 
jų ir tol iau griaunamąjį darbą 
tebevykdo. Taip pat ir A. Bra
zauskas , kuomet pradėjo prezi
dentinei kampanijai rengtis, ta i 
p r adė jo savo k o m u n i s t i n ė s 
praeities kratytis. „I A. Čekuo-
lio klausimą per spaudos konfe
renciją „Kokius buvusios komu
nistų partijos principus LDDP 
a t m e t a ? " A. Brazauskas pate
t iškai sušunka: „Visus!" Tiesa, 
l a u k t ų aplodismentų salėje 
nepasigirsta. Daugumai, matyt, 
labiausiai rūpi, a r galima tikėti 
šių raudonskruosčių žodžiais. 
Nemaža i žmonių patikėjo, bet 
nemaža i niekada netikės, nors 
i r gražiausiai suoktų buvusieji 
(Liet. a idas , 1992.XI.24)". Išei
vijoje j a u yra tokių, kurie t iki 
Brazausko žodžiams, kad LDDP 
tetur i 2% buvusių komunistų. O 
gal mes nesuprantame, ką tuo 
j i s norėtų pasakyti? Galbūt taip 
ir yra: 2% buvusių ir 25% tebe
sančių! 

Keisčiausia, kad t ie , kurie 
„ la isv in imui" ir išeivijai vado
vavo, pirmieji linkę su Bra
zausku glėbesčiuotis. Blogiau
sia, kad mūsų „vadai" mažai 
spaudą teskaito (jeigu nėra apie 
juos rašoma), o reikėtų daugiau 
žinoti. Ne pro šalį būtų ir apie 
Brazauską kiek daugiau žinių 
tu rė t i . O apie jį yra apsčiai me
džiagos, tik reikia paieškoti. 
„Dokumentas datuotas 1990 m. 
gegužės 3; tai Gorbačiovo bloka
dos metais , ir pranešimas iš 
Gorbač iovo a p a r a t o vedėjo 
Boldino archyvo. Skambino 
Čapl inas (Lietuvos KGB pirm. 
pav.). Vakar „įgaliotinis" (Sa
kalauskas) susitiko žūklėje su 

JAV AMBASADORIAUS 
ŽVILGSNIS Į LIETUVĄ IR IŠEIVIJĄ 

Brazausku. Tas pasakė, kad įvy
kių smaigalys išeis apie 15-20 
gegužės (baigiasi resursai). Išei
t is viena: paleisti parlamentą, 
kadangi dabartinė jo sudėtis 
Landsbergio ir Prunskienės nuo 
valdžios nenušal ins . Tačiau 
klausimas, kokiu pretekstu. Juo 
gali tapti duomenys, kaip „Sąjū
dis" falsifikavo rinkimus. (LKP 
tar tum jais disponuoja, bet Bra
zauskas tyli apie tai)". 

Besišnekant Brazauskas metė 
ir tokią frazę: „Paleidus par
lamentą, bū t ina kokia nors 
valdymo forma. Tebus nors i r 
prezidentinė. Respubliką reikia 
gelbėti". Atkreiptinas dėmesys 
į „Lietuvos gelbėjimą", kur i am 
būtų tikęs net Gorbačiovo smur
tinis „prezidentinis va ldymas" 
(„Lietuvos aidas", 1992.V.27). Iš 
šios citatos matyti , su kuo j i s 
bendravo ir kalbėjosi, kokį 
dėmesį j am Maskva skyrė ir 
kokiais metodais j is norėjo 
valdžios siekti. Taip pat re ik ia 
atkreipt i dėmesį, su kuo jis da
bar bendrauja ir kuo pasi t iki . 
Aš nenumatau būti „ raganų 
medž io to ju" ir v a i k y t i s 
kiekvieną, kur is turėjo partijos 
bilietą. Bet visai kitas re ika las 
yra, kuomet Vyt. Petkevičius, 
buvęs stribas, yra pask i r iamas 
į „Nacionalinio saugumo komi
tetą". Nors dabar jis ir bando 
„Liaudies gynėjo" vardo išsi
ginti, bet tai j a m nepavyks! 

Štai kas rašoma 1988 m. nu
plėšiamo kalendoriaus rugsėjo 
mėn. 30 d. lape. „Susiremti su 
klasiniais priešais čia teko ir 
t ada dar nežinomam rašytojui, 
liaudies gynėjui V. Petkevičiui . 
Nemažai aktyvistų tą dieną pa
kirto negailestinga p ik tadar ių 
kulka" . Šiandien „ tada d a r 
nežinomas rašytojas" j au iš Ne
priklausomos Lietuvos Seimo 
t r ibūnos t u r i puikią progą 
Lietuvos žmonėms papasakot i , 
kaip pokario metais kovojo už 
Tarybinę Lietuvą. O dabar da r 
susipažinkime, kaip AT deputa
tas, LDDP vadas A. Brazauskas 
balsus medžiojo: „Prie Balaušo 
ežero (Ignalinos r.) miško aikš
telėje, draugas deputatas lyg 
gulbinas sukiojosi tarp solidžiai 
pilnų moteriškių ir bendrau
damas su viešniomis rusiškai 
vis ragino paragauti alučio, gar-
džių u ž k a n d ž i ų ( , ,L .A ." 
1992.VI.27)". Dabar sakoma, 
kad jis tautos valia i š r ink tas 
(20% dauguma). Pažiūrėkime, 
kas sudaro tą „ tau tą"? Tai bus 
tie „kitakalbiai" (20%), petkevi-
čiai, į jį panašūs ir A. Brazausko 
knygoje minėti tie, „kurie buvo 
susiję su partija". 

J . Ž. 

Kai JAV ambasadorius Dar-
ryl K. Johnson ir jo žmona 
Kathleen lankėsi Clevelande 
š.m. kovo 20-24 d., jų dieno
tvarkė buvo taip perkrauta, kad 
pokalbiui spaudai nebuvo laiko. 
Jiedviem išvykus, pasiunčiau 
laišką su klausimais ir prašymu 
atsakyti, kad jų įspūdžius ir 
nuomones galėčiau perduoti 
išeivijos spaudai. Netrukus iš jų 
gavau ilgą ir labai turiningą 
laišką su a tsakymais bei ko
mentarais , kuriuos j iedu leido 
cituoti pagal mano nuožiūrą. 

Darryl ir Kathleen Johnson 
savo viešnagės metu sudarė 
labai nuoširdžių ir Lietuvai gero 
linkinčių asmenų įspūdį. Laiško 
pradžioje D. Johnson nori „per
duoti truputį vietinio gyvenimo 
kolorito". 

„Žiūriu pro savo kabineto lan
gą į parką anapus Vedybų 
biuro, kur iame j aunas tėvas 
energingai aukš tyn mėto savo 
dvimetį sūnelį, kas trečią kartą 
jį sugavęs pabučiuoja. Šalimais 
sėdi motina-žmona ir šypsosi. Po 
kurio laiko tėvas sūnų pastato 
ant žemės, bet va ikas reikalau
ja daugiau. Tai labai patraukl i 
scena, labai normal i ir uni
versali. Greičiausia, kad toji 
šeima yra paliesta paskutiniųjų 
metų ekonominės krizės. Gali 
būti , kad jų tėvai balsavo už 
Brazauską, bet taip pat netenka 
abejoti, kad jie rėmė Lietuvos 
nepriklausomybę. Ar t ie žmonės 
yra psichologiniai sužaloti? 
Galbūt. Iš tolo sunku spręsti 
apie jų gyvenimo kokybę ar jų 
psichinį nusiteikimą. Bet ta ip 
pat galima sakyt i , kad kai 
kuriuose gyvenimo aspektuose 
jie elgiasi ka ip normalūs, gy
vastingi ir mylintys žmonės", 
savo įspūdžių fragmentą baigia 
ambasadorius Johnson. 

Atsakydamas į klausimus, jis 
teigia, kad išeivija dabar tur i 
puikią progą padėti Lietuvai, 
ypač privačios prekybos stei
gime, te isės sri tyje, bankų 
sistemos tvarkyme ir daugely
je kitų sričių. Išeivijos lietuviai 
specialistai, kur ie kalba lietu
viškai, gali padaryti labai svarų 
įnašą. 

Ambasadorius yra gerai susi
pažinęs su Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo istorija ir su 
jos dabart ies problemomis. Ra
šydamas apie paskutiniųjų trejų 
metų sunkumus , jis siūlo at
kreipti dėmesį į tai , kad, Ame
rikai paskelbus nepriklauso
mybę, užtruko dešimtį metų iki 
galutinio Konstitucijos priėmi
mo, kurios rašymui vadovavo 
tokie istorijos milžinai, kaip Jef-

A U R E L I J A M. 
BALAŠAITIENĖ 

fersonas ir Franklinas. Lietuvos 
Užsienių reikalų ministerija, 
kurį laiką atlikinėjusi kelionių 
agentūros funkcijas, kol 1991 
metų gale pagaliau užmezgė ry
šius su atitinkamomis užsienio 
insti tucijomis. Panašiai for
mavosi finansų, gynybos ir kitos 
m i n i s t e r i j o s , į ska i tan t ir 
ministro pirmir nko bei prezi
dento funkcijas, jas įvedus t ik 
šių metų pradžioje. Jo nuomone, 
visose svarbių darbų srityse 
t rūks t a kvalifikuotų darbinin
kų, k a s yra labai žalinga persi
tvarkymo stadijai. Skaudus bu
vusios valdžios palikimas yra 
tas , k a d piliečiai tebesitiki, jog 
vyriausybė išspręsianti jų visas 
problemas, a r tai būtų aukštos 
kainos, ar mokyklinių vadovė
lių, energetikos, ar kreditų 
t rūkumas . Nors vyriausybė čia 
turi t a m tikrą vaidmenį, bet tai 
ne v ieninte l i s jos vaidmuo. 
Reikia skubiai ištobulinti atsa
kingas institucijas ir skatinti 
šviesių piliečių aktyvų daly
vavimą. 

Kai prezidentas Bushas 1991 
metų rugsėjo gale užmezgė 
d i p l o m a t i n i u s ryš ius su 
Lietuva, ambasadorius Johnson 
turėjo tik vieną savaitę laiko 
pasiruošti kelionei Jo žmona 
Kathleen į Lietuvą nuvyko tik 
pereitų metų birželyje. Ilgokai 
p a g y v e n ę Lietuvoje , j i edu 

nu t a r ė aplankyt i Amerikos lie
tuv ius Čikagoje ir Clevelande. 
„Aišku, mes reprezentuojame 
Amerikos interesus , bet jaučia
me specialų ar tumą lietuvių 
ki lmės amerikiečiams, ir dabar 
jauč iamės esą dalimi didelės 
'šeimos' ", rašo ambasadorius . 
J a m y ra žinomas išeivijos vaid
muo kovoje už Lietuvos nepri
klausomybę, todėl Amerikos vy
riausybės atstovams esą svarbu 
palaikyt i su jais ryšius ir patir
t i jų nuomones. 

Gyvenimas Lietuvoje j am iš 
pradžių nebuvo labai patogus, 
nes kelis mėnesius teko gyven
ti viešbutyje, bet dabar t u r i 
rezidenciją, kurią bando pri
ta ikyt i ir lankytojų bei svečių 
patogumui . Maisto kas savai tę 
su žmona nusiperka turguje ir 
tenkinas i vietiniais gaminiais , 
kurių kokybė yra gerokai nu
kentėjusi nuo ekonominio nuo
smukio. Tačiau j i s nesiskun
džia, bet tu r i viltį, kad toji 
padėtis kada nors pagerės. Per 
pusant rų metų jiedu susipažino 
su keliais tūkstančiais lietuvių, 
o su ka i kuriais užmezgė šiltą 
draugystę t iek oficialiuose, t iek 
privačiuose sluoksniuose. Tiki
si, kad toji draugystė išl iks 
visam laikui . 

Nagr inėdamas sužalotą lietu
vio dvasią, ambasadorius y ra 
įsi t ikinęs, kad demokratija y ra 
didelė jėga. Lietuvis, k a r t ą 
į t ik intas jos efektyvumu, jos 
lengvai neats isakys. Tai viena 
priežasčių, dėl kurios amba

sadorius Johnson protestuoja metų. Lietuvoje ji pravedė anglų 
prieš nuomonę, k; i Brazausko kalbos, kaip antr inės kalbos, 
išrinkimas reiškia „grįžimą į mokymo seminarus. Prieš Kalė-
komunizmą". Komunizmas , das Druskininkų meno galerijo-
ka ip jis dominavo komunistų je ji surengė vaikų kalėdinių at-
valdomose ša lyse , s t ač i a i virukų konkursą ir t ikisi , kad 
nesiderina su praktiška demo
kratija. Algirdas Brazauskas 
buvo išrinktas didele balsų 
dauguma, a tmetus labai pa
trauklų kandidatą Stasį Lozo
r a i t į . Todėl a m b a s a d o r i u s 
neįsivaizduoja, kad piliečiai, 
ka r tą įtikinti galį laisvai bal
suodami atmesti a r išrinkti, 
s taiga savanoriškai atsisakytų 
tos galios. Dvi ankstyvesnės 
kar tos užaugo su mintimi, kad 
valstybė viską duoda, bet „lie
tuviškoji revoliucija" iš dalies 
kilo ir todėl, kad žmonėms įky
rėjo centralizuota, nekompeten
t inga ir menkavertė sistema. 
Dalis piliečių tebetiki, kad vy
riausybė išspręs visas proble
mas, bet taip pat j a u kai kurie 
imasi asmeniškos atsakomybės 
bei iniciatyvos. Viena svarbiau
sių paskatų yra sėkminga priva
ti prekyba. Ją stebint. įkvėps 
norą sekti jos pavyzdžiu. 

Pokalbin buvo paprašyta įsi
jungt i Kathleen Johnson. Ji 
buvo sužavėta Amerikos lietu
vių priėmimu. Ji ir jos vyras 
domėjosi išeivijos institucijomis, 
kurios išlaikė Amerikos lietu
vių kultūrines tradicijas ir 
taut inę tapatybę, tuo pratur-
tindamos ir tą visuomenę, ku
rioje jie gyvena. J i realistiškai 
teigia, kad dabart inė Lietuva 
labai skiriasi nuo tos Lietuvos, 
kurioje gyveno išeivių tėvai ir 
seneliai. Ponia Kathleen yra 
pedagogė, dėsčiusi anglų kalbą 
skirtingose šalyse penkiolika 

su išeivijos organizacijų talka 
tie atvirukai bus pardavinėjami 
prieš ateinančias Kalėdas ir 
sukels lėšų remti institucijas, 
kurios globoja į vargą pateku
sius vaikus. Ambasados ekono
misto žmona Ramunė Rimas 
a t l i ekan t i n u o s t a b ų darbą 
kalbos patologijos srityje ir dir
ba su institucijomis, kad būtų 
padarytos reformos specialios 
globos reikalingų vaikų aprū
pinime. Ponia Johnson daro 
žygių Vilniuje įsteigti Amerikos 
tipo tarptautinę mokyklą trem
tinių vaikams. Ji mano liksianti 
patarėjos vaidmeny, a tvirai 
pasisakydama „nepasigendanti 
mokymo kasdienybės" ir yra 
patenkinta savo naujuoju — 
namų šeimininkės bei žmonos 
vaidmeniu. Kathleen Johnson 
rašo, kad sunku yra išaiškinti 
asmenims už diplomatinės tar
nybos sienų, kiek daug darbo 
yra, tvarkant ir šeimininkau
jant oficialioje rezidencijoje, 
kurią reikėjo sukurt i beveik iš 
nieko. Tai lyg kokia tarnyba 
nedidelo verslo įmonėje. Nuo
latos yra daromi priėmimai su 
lietuviško personalo pagalba, 
kurį ji pati tam darbui paruo
šusi. „Dar tur iu daug ko išmok
ti", rašo ji, „bet darau pažangą... 
Be to , ji dažnai lydi savo vyrą į 
oficialias keliones ir pasitari
mus. Lietuvio chrakterio ji nesi
ima analizuoti, nes trafaretinis 
tipo šablonas dažnai būna netei
singas. Anot jos, skir t ingų kul
tūrų žmonės skirt ingai elgiasi 
viešumoje ir privačiame gyveni
me. Yra daug įvairių gyvenimo 
varijantų. kurie veikia skir
tingai į žmonių jausmus, galvo
seną ir elgesį. Aišku, kar ta is 
susiduriama su sunkumais , kai 
reikia išsiaiškinti, kaip atlikti 
paprasčiausius reikalus, o kon
taktai su vienais asmenimis yra 
malonesni už kitus. 

Tiek asmeniškai pasikalbėjus, 
tiek skaitant jų laišką, tenka 
džiaugtis ir dėkoti Dievui už to
kį puikų ambasadorių ir jo 
idealiste žmoną, ku r i savo 
ribotą laisvalaikį aukoja, dirb
dama į skurdą patekusių Lie
tuvos vaikučių labui, nebūdama 
tokiam darbui įpareigota. Rei
kia tikėtis, kad j iedu dar ilgus 
metus dirbs ir gyvens Lietuvos 
žemėje. 

Savo viešnagės Čikagoje metu Amerikos ambasadorius Lietuvai Darryl -Johnson lankėsi ir ..Drau 
go" redakcijoje. Čia svečius matome su „Draugo" redaktorėmis (iš kairės): Aušrelė Liule\ įčiene. 
Danute Bindokiene. ambasadorius Darryl Johnson, Kathleen Johnson. Irena Regienė ir Aldona 
Zailskaitė. 

• 1865 m. b a l a n d ž i o 14 d. 
JAV prez. Abraham Lincoln 
buvo peršautas ir mi r t ina i 
sužeistas. Jį pašovė aktorius 
Wilkes Booth Ford tea t re Va
šingtone. 

NIEKAM NEREIKALINGI — Rytoj pars ineši . Vyras vis k i ta ip . Susikalbėti nebebaigiu Akys ima lipti, ir rankos darosi nepapras-
moki. Aš pare ika lavau , kad surašytų aktą, kad buvo tai sunkios. 

J U R G I S J A N K U S 
išplėštas, tai d i rektor ius l auk išvijo. 

— Nenoriu riet is , paimk. Rytoj nebus kada. Vaka
re išvažiuoju. 

— Šiandien? 
Linkterėjau galva. 
— Rytoj tu r iu būt i universi tete. 
— Parnešt i galiu, bet šiandien, broliuk, tai ne

važiuosi. Univers i te tas per vieną dieną nepabėgs. 
Susi tvarko indus, užsimeta skarą ir išeina. Skai

tau Miko laiškus. Pirmąjį parašęs tuoj išlipęs į krantą, 
o kitą — išsiųsdamas siuntinėlį. Kišenių nekratę. Dole
rių galėjusios būt i kimšte prikimštos, bet tie keli, kur 
nusivežęs, praver tę . Nereikėję išsižiojus pirmos algos 
laukt i . Dirbąs gumos fabrike ir ieškąs patogesnio dar
bo. Čia žmonės prie nieko neprisiriša, nei prie žmogaus. 
nei prie darbo. Vienintelė prieraiša esąs doleris. „Čia 
jis brangesnis ir už Dievą, ir už ištikimybę, bet aš kažin 
ar priprasiu. O gal t a ip iš pavirš iaus tik atrodo. Kai 
ilgiau pagyvensiu, giliau įžvelgsiu, gal ir kitokių ver
tybių rasiu. O tau siunčiu irgi tik tokių vertybių, kokių, 
žinau, labiausiai t rūks ta . Du kilogramus lašinių; du 
ki logramus taukų, penkiasdešimt pokelių cigarečių ir 
saldžių smulkmenų, kad nereikėtų iš vaikų supirkinėti. 
Juk ji dar tebemėgsta, ar ne? Tiesa, įdedu dar keturias 
poras kojinių. Kitą sykį įdėsiu apatinių. Jeigu judu ką 
rimčiau galvojate a r bent geri bičiuliai pasidarėte, 

Liudas Volodka rodo Maironio lituanistinės mokyklos mokiniams Lemonte 
margučių marginimo vašku techniką. 
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— Valgyk daug. Reikia. 
Ir aš valgau t ikra i daug. 
— Ar vyras dar negrįžo? — paklausiau. 
J i pakelia akis. 
— Iš kur? 
— Iš miško. 
— Kad jis ne miške. 
— Tai kur . Gal Unroj? 
— A, su juo didelė istorija. 
— Istorija? 
— Gėda ir žmogui sakyti. 
— Gal įsipainiojo su malkom? 
— Taigi, kad bū tų įsipainiojęs, žinotum, kad žmo

gus nuo bado gynėsi. Bet valgyk. Kavos išgersi? 
— Kavos? Gerai . 
Ji a tneša kavą ir suploja per šonus. 
— Va kokia aš. Laiškus ta i ir užmiršau. 
Pašoka ir paduoda du Miko laiškus. Ji< atėję 

senokai. Vienas po dviejų savaičių, o kitas kiek vėliau. 
Jie irgi gavę. Gavęs darbo. Ir gana gero. Uždirbąs po 
ke tur iasdeš imt dolerių per savai tę . Ir siuntinį 
atsiuntęs, bet atėjęs išplėštas. Man irgi atsiuntęs, bet parašyk, įdėsiu ir jai ką nors. Nors kojinių, kad žiemą 
taip pat esąs išplėštas. J ie todėl ir neėmę, Unroj te- nereikėtų plikom blauzdom lakstyt i" , 
begulįs. Dabar galėsiąs nueiti ir pasiimti. I paskut iniuosius žodžius kaip a idu atsiliepia Hil 

Bet aš tena i nebenoriu sukintis. i0* pasakojimas, ir per širdį nueina nemalonus jausmas. 
— Man labai nepatogu, — sakau, — bet dabar bai- lyg pats būčiau ką negera padaręs. Vėl paimu pirmąjį 

šiai t ingiu kelt is . Jeigu pameš tum, būtų labai gera. laišką, ska i tau nuo pradžios ir jaučiu , lyg čia šalia 
Koks yra , toks. sėdėtų Mikas ir pasakotų, paskui paimu antrąjį, bet 

Kai atbundu. kambary dega lempa ir apie krosnį 
tyliai triūsia moteris. Valandėlę nesuvokiu, kur esu 
ir ką turiu daryti , paskui greitai pašokstu. 

— Kiek laiko? - pasakau. 
— Gali neskubėti. Traukinys seniai nuvažiavo. 
Knm nepakėlei? 
— Nereikėjo. Rytoj dar vienas eis. O tavo siuntinys 

atrodo pilnas, tik apiplėšytas. 
Atidarę randam viską, ką laiške buvo surašęs, 

t ruput i saldainių ir daug šokolado. 
— Padaryk gerą vakarienę, — pasakiau. 
— (ierą vakarienę. Gerai. Aš irgi galvojau apie 

gerą vakarienę. 
J i buvo smagi, o aš galvojau, kodėl ji nieko nekalba 

apie vyrą. 
— Bet sakyk, kas pasidarė vyrui. 
— Pasakysiu. Ar labai stiprią kavą mėgsti? 
— Gerai bus ir stipri. 
— Aš noriu išgerti labai stiprios. Mes savo 

siuntiney dar radom kavos, cukraus ir miltų. Cigaretes 
ir l a š i n u s išėmė. įsivaizduok, penkiasdešimt pokelių 
cigarečių, šeši tūkstančiai markių. Už tokią sumą 
galima iš vokiečio gerą kiaulę gauti. Ga lė tum metus 
negalvoti apie valgymą. 

— K tas apsirūpino. 
— O kas man iš to. 
J i nešė ant stalo čirškiančias, su mėsa keptas, 

bulves. 
— Kodėl taukų neėmei iš čia? - pasakiau . 
— Rytoj paimsiu. Poryt taip pat re ikės gyventi. 
Nuėję į spintą ir atnešė konjako butelį. Nebe pilną. 

bet da r gerq ketvirtį. 
(Bus daugiau) 

http://1992.XI.24
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LIETUVIU TELKINIAI 

GRAND RAPIDS, MI 

LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvių Bendruomenės 
Grand Rapids apylinkės me
tiniam susirinkimui balandžio 
25 dieną pirmininkavo Algis 
Kušlikis, sekretoriavo Vytautas 
Jonaitis. Valdybos pirmininkė 
Gražina Kamantienė trumpai 
pranešė apie apylinkės atliktus 
darbus per praėjusius metus. 
Valdyba turėjo keturis posė
džius, daug pasitarimų telefonu, 
išsiuntė tris biuletenius lietuvių 
ir anglų kalbomis visiems 
apylinkės sąrašuose esantiems 
asmenims ir šeimoms. Apylinkė 
prisidėjo prie Šv. Petro ir Povilo 
parapijos stalo Grand Rapids 
Arts festivalyje, paminėjo 
Birželio trėmimus, apylinkės 
nariai dalyvavo PLB Seime ir 
Tautinių šokių šventėje Čika
goje, daug skambino, rašė, 
asmeniškai kalbėjo ir kartu dir
bo su amerikiečių valdžios ir or
ganizacijų vadovais dėl ma
terialinės pagalbos Lietuvai, 
rūpinosi dėl rusų kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos, siuntė 
telegramas prezidentui Clinton 
prieš jo susitikimą su Rusijos 
prezidentu Jelcinu. Kalėdų 
švenčių proga suorganizavo 
gerai pavykusį siuntinėlių vajų 
Panevėžio našlaičiams. Padėjo 
lietuvių Atlanta Import ir Ex-
port kompanijai iš Čikagos kelis 
kartus atvažiuoti ir paimti siun
tinius į Lietuvą našlaičiams, se
neliams ir giminėms. Suruošė 
labai gerai pavykusį Vasario 16 
ir Kovo 11 Nepriklausomybės 
švenčių minėjimą. Pirmininkė 
dėkojo visiems apylinkės na
r iams, aukotojams, darbi
ninkams, talkininkams, komi
tetams ir valdybos bendradar
biams už jų darbus, aukas, pa
tarimus ir dalyvavimą apy
linkės veikloje. Velykų švenčių 
proga apylinkė gavo nuoširdžią 
padėką ir sveikinimą iš Pane
vėžio vaikų globos namų vai
kučių ir direktorės Stasės Paš-
kevičienės. 

Iždininkas Juozas Lukas pra
nešė, kad per metus apylinkės 
iždas gavo 3,027 pajamų ir išlei
do 2.958 dol. Išlaidas sudarė 
solidarumo įnašai ir aukos LB 
apygardai, Krašto valdybai, 
PLB valdybai, Vasario 16 
gimnazijai, Tautinių šokių šven
te i , , ,Pasaulio l i e tuv iu i" , 
našlaičiams Lietuvoje, Šv. Petro 
ir Povilo parapijai ir kitiems. 
Kontrolės komisija (pirmi
ninkas Kęstutis Stepsys, Nijolė 
Baniukaitienė ir Jonas Paovys) 
teigia, kad iždas tvarkomas la
bai gerai. 

Sekė atskirų komitetų prane
šimai: apie Lietuvių fondą kal
bėjo Vytautas Jonaitis, apie 
Balfo vajų — Stasys Astras, 
Lietuviškų Mišių reikalus — 
Jonas Treška, Radijo būrelį — 
dr. Benius Kušlikis, Vasario 16 
gimnazijai aukas — Juozas 
Lukas. Visi komitetai gerai dir
bo. 

« 

» 
* 

l apylinkės valdybą dvejų 
metų kadencijai perrinkti 
Gražina Kamantienė, Vytautas 
Kamantas ir Petras Treška. 
Nuo pernai valdyboje yra 
Vytautas Jonai t i s , Juozas 
Lukas ir Jonas Treška. Jr. I 
Kontrolės komisiją išrinkti Ni
jolė Baniukaitienė, Algis Kuš
likis ir Kęstutis Stepsys. Balfo 
komitetą sudaro Stasys Astras, 
Sofija Lastienė ir Liucija Treš-
kaitė-Duggan; Lietuviškų Mišių 
komitetą — Anelė Lukoševičiū-
tė, Ray McEleney, Jonas Treška, 
Jr. ir Juozas Ugianskis; Lietu
vių Fondo — Vytautas Jonaitis. 
Vytautas Kamantas, Verutė 
Paovienė ir Juozas Ugianskis; 
Radijo būrelio vadovas dr. Be
nius Kušlikis ir Vasario 16 gim
nazijos rėmėjų būrelio vadovas 
Juozas Lukas. Ligoniais 
rūpinsis Sofija Lastienė. 

Po diskusijų susirinkimas 
pritarė keliems valdybos pa
siūlytiems projektams, tai susi
poruoti arba susigiminiuoti su 
vienu Lietuvos miestu, prisidėti 
prie amerikiečių „Healing the 
Children" organizacijos pa
stangų Lietuvos vaikų gy
dymui ir įrengti lietuvių skyrių 
naujose Grand Rapids Public 
Museum patalpose. 

Metinis susirinkimas buvo 
darbingas ir trumpas. 

GRAND RAPIDS IR UTENA 

Prieš mėnesį apylinkės val
dybai telefonu skambino buvęs 
LB Grand Rapids apylinkės 
pirmininkas ir JAV LB Krašto 
valdybos vicepirmininkas Ri
mas Česonis, dabar jau PLB 
valdybos vicepirmininkas, ir 
pranešė apie jo siūlomą planą 
suporuoti ar sugiminiuoti LB 
apylinkes su mažesniais Lietu
vos miestais ar miesteliais. Pra
džioje kelios LB apylinkės iš 
JAV, Kanados, Australijos ir 
kitų kraštų susiporuos su Lietu
vos miesteliais. Česonis siūlė 
savo buvusiems bendradar
biams pasirinkti Lietuvos mies
telį iš jo turimo sąrašo ar pa
tiems jį susirasti. Mūsų apy
linkės žmonės galėtų susiraši
nėti, vieni kitus aplankyti, 
padėti jų mokykloms, ligoninei, 
parapijai, pasiųsti knygų, supa
žindinti su išeivijos gyvenimu ir 
visaip bendrauti. Iš to bus nau
da ir mums Amerikoje, ir jiems 
Lietuvoje. Grand Rapids pasi
rinko Utenos miestą, ir jau pra
dėti artimesni ryšiai tarp Šv. 
Petro ir Povilo parapijos mo
kyklos su Utenos katalikiškos 
„Saulės" vidurinės mokyklos 
mokinių, kur dirba iš Grand 
Rapids nuvykusi lietuvaitė 
seselė Michelė (Garliauskaitė). 
Ateinančią vasarą į Uteną 
kuriam laikui dirbti išvyks ir 
pati Sv. Petro ir Povilo parapi
jos mokyklos vedėja Nancy Kry-
ger. Rimas Česonis birželio 
mėnesį bus Lietuvoje ir ten su
tvarkys visus reikalus dėl LB 
Grand Rapids apylinkės ir U-
tenos bendravimo. 

CLASSIFIED GUIDE 

„Saulės" lituanistinės mokyklos St. Petersburg. FL mokytoja Rita Moore su mokiniais pasirodymo 
metu. 

LIETUVIŲ SKYRIUS 
MUZIEJUJE 

Naujo didelio Grand Rapids 
Public Museum statyba miesto 
centre baigsis ateinančiais 
metais. Jau keli metai, kai LB 
apylinkės pirmininkė Gražina 
Kamantienė rūpinasi tame 
muziejuje įrengti lietuvių 
skyrių, tuo reikalu kelis kartus 
susitikusi su muziejaus direkto
riumi ir gavusi jo sutikimą. 
Toks skyrius bus, jei bus su
rinkta pakankamai tinkamų 
eksponatų iš lietuvių gyvenimo 
vakarinėje Michigan valstijos 
srityje ir viskas padaryta, kad 
lietuviai būtų gerai atstovau
jami. LB Grand Rapids apylinkė 
jau yra įrašyta į muziejaus sta
tytojų lentą. Keli apylinkės na
riai paaukojo eksponatų mu
ziejaus lietuvių skyriui, bet 
reikia jų daugiau. Kas gali pa
aukoti ir prisidėti, prašom 
pranešti Gražinai Kamantienei 
telefonu 616-791-7333. 

Koresp. 

KAUNE POSĖDŽIAVO 
POPIEŽIAUS 

APSILANKYMO 
ORGANIZACINĖ 

KOMISIJA 

Kovo 24 d. Kauno savival
dybėje įvyko miesto popiežiaus 
apsilankymo organizacinės 
komisijos posėdis, kuriame 
dalyvavo miesto meras Ariman
tas Račkauskas, Kauno 
vyskupas augziliaras Sigitas 
Tamkevičius, pagrindinių savi
valdybės tarnybų vadovai, 
Kauno arkivyskupijos sudary
tos komisijos nariai. Aptarti 
miesto pasirengimo savi
valdybės tarnybų vadovai, Kau
no arkivyskupijos sudarytos 
komisijos nariai. Aptarti miesto 
pasirengimo popiežiaus at
vykimui klausimai. Akcen
tuota, jog tinkamai pasiruošti 
popiežiaus vizitui *-eikėtų apie 
190 milijono talonų. Kadangi 
vyriausybės skiriamos lėšos 
padengsiančios tiktai nedidelę 
išlaidų dalį, o miestas irgi 
nepajėgsiąs surinkti trūkstamos 
sumos, nutarta ieškoti rėmėjų ir 
įsteigti popiežiaus apsilankymo 
Kaune fondą. Pasitarime taip 
pat kalbėta apie būtinybę 
pagerinti senamiesčio išvaizdą, 
sutvarkyti gatves ir aplinką. 

MIAMI, FL 

MIAMI LIETUVIAI: 
AMERIKOS PILIEČIŲ 

KLUBO ŽINIOS 

Kovo 14 d. Miami Lietuvių 
Amrikos Piliečių klube buvo 
paminėta Kovo 11-ji — Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo diena. 

Klubo pirm. E. Jonušienė, pa
sveikinusi sus i r inkusius , 
pakvietė Vincą Šalčiūną praves-
t i programą. Pranešėjas , 
pažymėjęs, kad laisvė ir 
nepriklausomybė tu r i savo 
kainą, parodė Lietuvos Krašto 
Apsaugos ministerijos paruoštą 
dokumentinį filmą „Šiaurės 
Golgota", vaizduojantį Lietuvos 
karininkų kančias ir tragediją 
Sibire. Jeronimas Šalčiūnas, 
svečias iš Lietuvos, paskaitė 
eilėraščių iš savo poezijos rinki
nio „Žodžiai nuo Nemuno", 
išleisto Amerikoje Jono Gin-
tario slapyvardžiu. Po pro
gramos visi buvo pakviesti 
vaišintis pietumis. 

Balandžio 11d. klube šven
tėme Velykas. Švenčių proga 
visus pasveikino klubo pirm. E. 
Jonušienė. Stipriausio margučio 
konkursą laimėjusiam Broniui 
Sargaučiui buvo įteiktas laimė
tojo prizas. Po pietų buvo ban
doma laimė gausiai suaukotų 
laimikių traukime. 

Balandžio 18 d. švenčiant 
Atvelykį, klube koncertavo 
pianistė Frances Kavaliaus
kaitė iš New Jersey. Publika 
susižavėjusi klausėsi talen
tingos muzikės skambinimo. 
Muz. Francis Kavaliauskaitė 
koncerto honorarą paaukojo 
„Vaiko tėviškės namams", sta
tomiems netoli Marijampolės. 
Namų steigėjas yra prel. Vytau
tas Kazlauskas. Klubo pirmi
ninkės pranešimo apie „Vaiko 

tėviškės namus" paskatinti, 
dalyviai suaukojo našlaičiams 
695 dol. Aukų rinkimas minimų 
namų statybai tęsiamas. Visi 
kviečiami prisidėti prie šio 
kilnaus projekto parėmimo. 

Gegužės 9-tą — Motinos 
dieną klube bus pagerbtos visos 
mamytės. Visi kviečiami atsi
lankyti. 

V. D. 
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Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajo-
rio redaguota, dvidešimties autorių 
parašyta knyga, apžvelgianti visą 
45 metų mūsų egzodo literatūros 
laikotarpį. Veikalas 864 didelio for
mato puslapių, kuriuos puošia 
šimtai įvairiausių iliustracijų. Lei
dėjas — mecenatas yra Lietuvių 
Fondas, vardinis leidėjas — Litua
nistikos Institutas. 

Leidinys gaunamas ,,Drauge", 
4545 West 63rd Stree, Chicago, IL 
60629. Knygos kaina — $30.00. 
Užsisakant paštu, persiuntimo išlai-

| doms pridedama $4.00, į Kanadą 
— $6.00, į kitus kraštus — $6.50. 
Illinojaus gyventojai visais atvejais 
dar primoka $2.63 valstijos mo
kesčių. 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 60642 
TEL. (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163 

* 
>r 

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraštus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., an-
trad., ketvirtd. Ir penktd. 9 v.r.—5 v. p.p. Trečd. 9 v.r.—5 
v.v. Šeštd. 9 v.r.—1 v. p.p. 

Vasario 16 gimnazijos raiškiojo skaitymo konkurso laimėtojai 'iš kairės): 
- Dovilė Trinkūnaite 'Lietuva), Zita Kalesinskaitė (Vokietija), Justinas Žemai 

tis 'Lietuva* ir Marius Songaila 'Vokietija). 
Nuotr. M. Šmitienės 

INTERNATIONAL 
i 

TRAVEL CONSULTANTS Z a i / r a i * 
Organizuojame grupines ir individualias Keliones į Lietuvą ir visus kitus pasaulio kraštus žemiausiomis kainomis. 

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

Lietuvoje per 10 darbo dienų. 

HELP VVANTED REAL ESTATE 

la ikoma moteris turinti paty
rimo siuvimo. Įvairus ir įdomus 
darbas. Skambinti Anelei: 
312-829-4740. 

0 

~M18CELLAN«HI8~ 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu 

ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai. 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ^ 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 West 95th Strot 
Ts l . — (708) 424-8654 

(312) 581-8654 

9525 South 79tti Avenue 
Hlckory HIII. Illinois 80457 
T«4. 708-430-7272 

223 Kalvarijų gatve 
Vilnius, Lietuva 

Telefonai: 77-7S-»7 k 77^3-»2 

GREAT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba; 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida.* . _ 

Banaičio opera 
„JŪRATĖ IR KASTYTIS f f 

Lietuvių Operos išleistos 3 plokštelės. Įdainavo Dana 
Stankaitytė, Stasys Baras, Margarita Momkienė, Aldona 
Stempužienė, Lietuvių Operos choras. Dirigentas — 
Aleksandras Kučiūnas. Plokštelių kaina $15.00. Illinois 
gyventojams Tax $1.32, plius persiuntimo išlaidos — USA 
$1.94, o į Kanadą $4.00. Užsakymą siųsti; Draugas, 4545 
W. 63rd St., Chicago, IL 60629. 

KAD LIKTUM TU GYVA 
Lietuvių Operos choro plokštelė su simfoniniu orkestru. 
Diriguoja Alvydas Vasaitis. įdainuota: Lietuvos himnas, Lietu
viais esame gimę, Jakūbėno ,,De profundis", Karnavičiaus 
,,Už jūrelių" iš operos „Radvila Perkūnas", Karoso „Augo 
kieme klevelis", Gaidelio „Už jūrų, už kalnų" iš operos 
„Dana". Arija ir choras iš Karnavičiaus operos „Gražina" 
su Jonu Vazneliu. Raudotojų choras iš Karnavičiaus operos 
„Gražina". Budriūno „Ant marių" ir „Saulė motina pakilo" 
ir Šimkaus operos „Pagirėnai". Kaina $15.00. II. gyvento
jams Tax $1.32. Plius persiuntimo išlaidos USA $1.10, o į 
Kanadą $3.50. Užsakymus siųsti: Draugas, 4545 W. 63rd 
St., Chicago, IL 60629 

Lenkų Okupacijoje ir Jų Kalėjimuose 
Povilas Petkevičius 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos 
dalyje ir 8-rius metus kalėjimuose. Knygos kaina 8.00 dol. 
111. gyventojams Tax 70 et. Persiuntimo išlaidos: + USA 
— 2.50 dol., Canada — 3.50 dol. 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

AMERIKOS LIETUVIAI GYDYTOJAI 1884-1984. 
Milda Budrys, M.D. 194 psl $20.00 

AMERIKOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ VARDYNAS 
1884-1984. Milda Budrys, M.D. 139 psl. . $15.00 

ŠALIS TA LIETUVA VADINAS, eilėraščiai. 
Viktoras Šimaitis. 24 psl $5.00 

TAI JUMS KALBĖJAU, Evangelijos mintys metų 
sekmadieniams. I t. L. Tulaba. 399 psl . . . $10.00 

TAI JUMS KALBĖJAU. Evangelijos mintys metų 
sekmadieniams. II t. L. Tulaba. 407 psl. . $10.00 

TAI JUMS KALBĖJAU. Evangelijos mintys metų 
sekmadieniams. III t. L. Tulaba. 400 psl. $10.00 

TAI JUMS KALBĖJAU, mintys dvasiniams pamo
kymams įvairiomis progomis. IV t. L. Tula
ba. 406 psJ $10.00 

TAI JUMS KALBĖJAU, šventės ir šventieji. V t. 
L. Tulaba. 449 psl $10.00 

ĄŽUOLŲ RANDAI, tremtinės atsiminimai. Anta
nina Garmutė. 127 psl $6.00 

LAISVĖS BYLA 1990-1991. Vytautas Lands
bergis. 349 psl $15.00 

ATGAVĘ VILTĮ. Vytautas Landsbergis. 227 psl. $10.00 
KITUOSE KRAŠTUOSE, kelionių įspūdžiai. Sta

sys Dalius. 383 psl $9.00 
GYVENIMO DULKĖS, novelės. Andrius Norimas. 

199 psl $8.00 
KRISTAUS MOKSLO ŠVIESA. Kun. J. Velutis. 

330 psl $ 7 0 0 
MEŠKOS MAUROJIMO METAI, romanas. 

Kazimieras Barėnas. 444 psl $15.00 

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



LAIŠKAI 
PAJAUNĖJO „DRAUGAS" NORISI ŠYPSOTIS, BET. 

SĄŽININGAS SVEČIAS 

Dažnai skaitome spaudoje 
apie komunizmo priespaudos 
suž lugdytą l ietuvį: k i e k 
a t v y k u s i ų Amer ikon sėd i 
kalėjimuose, kiek apgaudinėja 
vyresniuosius ir t.t. Ir lauki, tar
tum prošvaistės, išgirsti apie 
daug kentėjusį, bet dvas ia 
nepalūžusį, sąžiningą lietuvį. Jų 
yra daug, bet apie gerus darbus 
ir gerus žmones niekas nekalba 
ir nerašo, visi kažkodėl ieško ir 
kalba tik apie blogį. 

Pr ieš porą mėnesių iš Lietu
vos atvykęs asmuo, vaikščio
damas apsipirkimo centre, gėrė
damasis Amerikos gėrybėmis, 
r a n d a p in ig inę . P in ig inė je 
nemaža suma pinigų, o dolerius 
pavertus talonais, tai tiesiog 
pasaka... kiek daug būtų galima 
š e i m a i pa rvež t i g ė r y b i ų , 
Amerikoje visko tiek daug, o 
tėvynėje visko trūksta... 

Gr į žęs n a m o , t a u t i e t i s , 
nugalėjęs visas pagundas, nu
t a r i a p in ig inę g r ą ž i n t i . 
Piniginėje asmens dokumentų 
neradęs , galvoja kre ip t i s į 
policiją, deja, nemoka anglų 
kalbos. Kreipiasi į LB Socia
linių Reikalų raštinę. Iškvie
čiamas policijos atstovas lietu
v is . S u r a n d a m a s p i n i g i n ę 
pametęs asmuo. Tai juodaodė 
moteris, kur i augina 4 vaikų 
šeimą ir išlaikoma valdžios. Tą 
rytą, išsikeitusi (Public Aid) 
valdžios čekį, piniginę su pini
gais pametė. Atvykus į LB 
Socialinių patarnavimų rašt inę 
atsi imti piniginės, buvo labai 
nustebusi i r laiminga. Radėjui 
a t s i l yg ino menkute p in igų 
suma. Ar daug kas iš mūsų, 
būtų parodęs tokį sąžiningumą, 
ka ip šis žmogus? 

Bi ru tė P o d i e n ė , 
Chicago, IL 

„LABAI REIKALINGA" 
ATKARPA 

Su įdomumu skaitau Jurg io 
J a n k a u s romaną „Draugo" at
karpoje. Prisipažinsiu, kad pra
džioje kiek per daug iš tęsta 
atrodė, bet dabar taip „įsi-
vežiau", kad negaliu sulaukt i 
naujo la ikrašč io . T i k ė k i t e , 
m u m s ta a tkarpa labai reika
l i n g a . K a i kur ią d i e n ą 
„ D r a u g a s " nea te ina , l aba i 
nekant rau ju sužinoti, kas ten 
toliau... Seniai skaičiau atkar
pą taip puikiai, sklandžiai, gera 
lietuvių kalba parašytą. Pagar
ba rašytojui Jurgiui J anku i ! 

R a m u n ė L. Č e r n i ū t ė , 
Tampa, FL 

Dėku i , kad n e p a g a i l i t e 
moksleivių ir jaunesnių vaiku
čių nuo t raukų dienraš ty je . 
Visas laikraštis nuo to pa
jaunėjo, pašviesėjo. Nusibodo tie 
senų veikėjų (vis tų pačių!) 
veidai ir bereikšmiai „paveiks
l iukai". Kai matome jaunus, 
be s i šypsanč ius ve ide l ius , 
atrodo, kad išeivija dar gyva. 

J u r g i s P . Matu t i s , 
Worcester, MA 

Paskutiniu metu „Draugo" 
kalba vis gerėja, bet vis dar 
pasitaiko įdomių aprašymų. Kai 
kuriais iš jų norėčiau pasidalinti 
su „ D r a u g o " s k a i t y t o j a i s . 
Pažvelkime į balandžio 23 d. 
„Draugą". 

To l iau i§ ,, i n t e r v i u " 
(pasikalbėjimo?) su ministru 
p i r m i n i n k u : „Jo nuomone, 
būtinos skubios pataisos — su
balansuoti (sulyginti, suderinti) 
turimos žemės kiekį su savi
ninkų skaičiumi..." Kyla klau
simas — negi norime pritaikin
ti komunistinės Kinijos pavyzdį 

n per tvarkant žemės ūki kai 
Pirmajame puslapyje-ž in ios t r u k s t a n t ž e m ė s > į^ikS* 

priemonėmis buvo sumažintas 

DŽIAUGIAMĖS SKYRIUMI 

Sveikiname „Draugo" redak
ciją, kad šeštadieniais spausdi
n a t e Socialių Reikalų tarybos 
skyrių. J a m e daug naudingos 
informacijos, manau, ne t ik 
vyresnio amžiaus, bet visiems 
skaitytojams. 

J o n a s Žil ius , 
Oak Lawn, IL 

O KODĖL NE TRAKTORIAI? 

Š. m. balandžio 27 d. vedama
jame, pasirašytame J.Ž. ini
cialais, lyg ir kritikuojamas 
Kanadoje suorganizuotas trak
to r ių vajus L i e t u v o s ūki
ninkams. Kažkodėl mes vis ne
ga l ime i šb r i s t i iš berne-
l io-ar tojėl io i r ž i rgel io-
juodbėrėlio mental i te to , lyg 
norėtume, kad lietuvis žemę 
senu mediniu kapliu kapstytų, 
ka i visas pasaulis modernia 
technika naudojasi. O dėl ru
siškos gamybos t raktorių ne
tinkamumo per daug sielotis ne
vertėtų. Gal jie ir nėra tokie 
tobuli, kaip John Deere ar For
das, bet pakaks ir tokių, jeigu 
lietuvis ūkininkas pasistengs 
traktorių prižiūrėti, ne taip, 
kaip būdavo kolchozuose, kur 
niekas nesiėmė atsakomybės 
dėl „valdiško tu r to" . 

Man atrodo, kad geriau teikti 
paramą ūkininkui , negu pilti 
pinigus į Lietuvos biurokratų 
kišenes. Parama žemės ūkio 
pagerinimui yra apčiuopiamas, 
suprantamas dalykas, todėl ir 
t r a k t o r i ų va jus y r a t o k s 
sėkmingas. 

A r n o l d a s Kura i t i s , 
Hamilton, Ont. Canada 

LAUKIAME DAUGIAU 
PANAŠIŲ STRAIPSNIŲ 

Balandžio 29 d. „Draugo" pa
skutiniame puslapyje išspaus
dintas Linos Šlenytės rašinys 
apie Čikagos l i t u a n i s t i n ė s 
mokyklos lietuviškojo žodžio 
šventę labai pozityviai nuteikė. 
Pastaruoju metu t iek daug 
nemalonių žinių apie veiklos 
merdėjimą, lietuvybės nykimą 
išeivijoje, todėl miela skaityti , 
kad gražiai veikia l ietuviška 
mokykla, skaito knygas, rašo 
rašinius ir net švenčia lietu
višką žodį. Susimildami, spaus
dinkite daugiau tokių šviesių 
žinių! 

Evange l ina S a u d a r g i e n ė , 
Naperville, IL 

ĮDOMU - KĄ J IE MANO? 

Kel is k a r t u s p a s t e b ė j a u 
skyrelį, pavad in tą „Ką j ie 
mano?" Ar jis bus nuolatinis? 
Būtų galima ir kituose mies
tuose lietuvių paklaust i kokį, 
nors ir paprastą, klausimą. Si
tų žmonių pavardžių niekad 
nepasitaiko matyti spaudoje, tai 
įdomu ir su jų nuomone susipa
žinti. Tik klausimai truputį per 
daug „suprast int i" . Mūsų žmo
nės t i k r i a u s i a i t u r i s avo 
nuomonę ir apie komplikuo-
tesnius reikalus. R. G e n i e n ė , 

iš Lietuvos — ELTA. Negal ima 
redaktoriaus kaltinti už ne
aiškius Eltos išsireiškimus, bet 
argi redaktorius/ė negali pasi
naudoti savo raudonu ar mėly
nu pieštuku? 

Elta rašo: „Prezidentas aplan
kė T. Šerną namuose. J is atvyko 
iš Kauno reabilitacijos klinikos, 
kurioje gydosi". Ar p. Preziden
tui re ikal inga reabilitacija? 
(gydymas, pirmykštės padėties 
atstatymas). 

T o l i a u s k a i t o m e : „Kon
fiskuota (paimta, nusavinta) 
107 nelegaliai laikomi šauna
mieji vamzdžiai (sic),..." Apie ką 
rašoma? Ar konfiskuota 97 
vienvamzdžiai šautuvai ir 5 dvi
vamzdžiai? Kas yra „nelegaliai 
laikomas šaunamasis vamz
dis?" Norėdamas sužinoti, atsi
verčiu „Lietuvių kalbos žodyno" 
XIV tomą, 581 psl. ir štai ką 
randu: šaunamas sm (3a) 1. žr. 
šaunamasis: Be nieko žvėries 
nepaimsi — reikia šaunamo. 
Jnš. 2. LKAI41 (RdN) skląstis. 

Toliau šaunamasis sm. emph., 
š a u n a m a s i s ž. š a u n a m a s 
ginklas (šautuvas, pistoletas): ir 
t.t. Bet šaunamo ar šaunamojo 
vamzdžio taip ir neaptikau.. . 

ūkininkų — žemes savininkų — 
skaičius? 

„Lietuvių telkiniai" skyrius 

( ta rp k i tko labai ge ra s „koloni
j o s " pakai ta las ) p raneša , k a d 
sol. N. Ambraza i ty t ė lanky
d a m a s i Cleve land 'e , J i da inuos 
k o n c e r t ą " , o P h i l a d e l p h i a 
garsinasi „Bus renkamos aukos 
(čia ta i t i k r a i n ieko naujo) ir 
v e i k s l a i m ė j i m a i " . Nors i r 
n e p r i s i l a i k y t a ž u r n a l i s t i n ė s 
ta isyklės — kas, kur , kada, ka ip 
ir kodėl — bet l ink iu laimėji
m a m s visokeriopos sėkmės jų 
veik ime. 

P . A lg i s R a u l i n a i t i s 
Burbank , CA 

DRAUGAS, antradienis , 1993 m. gegužės mėn. 4 d. 

Kenosha, WI dėsi pusiau autonomiškai. 

A.tA. 
SESUO M. AGNITA 

SABOCKIS, SSC 
Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje 1993 

m. gegužės mėn 2 d., sulaukusi 85 metų. 
Į vienuolyną įstojo iš Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
Vienuolyne įžaduose išgyveno 66 metus. 
Pasiliko nuliūdę Šv. Kazimiero seserys ir artimieji 

giminės: pusbrolis Bernard Bakaitis, pusseserės — Mary 
Cavello, Anita Kuhn. Sophie Suparis ir Florence Bettke. 

Kūnas pašarvotas Sv. Kazimiero vienuolyne. 2601 W. 
Marąuette Rd , Chicago, antradienį, gegužės 4 d 10 vai. ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
koplyčioje gegužės 4 d. 7 vai vakaro. 

Laidotuves Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse trečiadienį, 
gegužės 5 d. 10 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Sabockių-Bakaičių šeima. 

Laidotuvių dir. Donald A Petkus / Donald M. Petkus Tel. 
312-476-2345 arba 1-800-994-7600. 

N U N C I J A U S V I E Š N A G E 
KAUNO K U N I G Ų 
S E M I N A R I J O J E 

Kovo 28 d. Kauno tarpdiece-
zinėje kun igų seminar i jo je 
lankėsi Šventojo Sosto nuncijus 
Lietuvai arkivyskupas Justo 
Mul lo r Garcia . D r a u g e su 
Kauno vyskupais svečias kon-
celebravo šv. Mišias Švč. Trejy
bės bažnyčioje, po to susitiko su 
seminarijos klierikais. 

Nuncijus glaustai pasidalino 
savo mintimis apie pasaulio ir 
Bažnyč ios a t e i t į bei per
spektyvas. Kalbėdamas apie 
Lietuvos Katalikų Bažnyčią, jis 
pažymėjo, kad semdamiesi ener
gijos ir kūrybinių jėgų išjos gar
bingos praeities, niekados netu
rė tume išleisti iš akių bendros 
pasaulio vystymosi perspek
tyvos. Aptardamas savybes, 
kur iomis turė tų pasižymėti 
šios dienos seminaristas ir ry
tojaus kunigas, svečias pabrėžė 
Eucharistijos svarbą ir šventu
mo siekimą, sudarantį kunigys
tės pagrindą. J i s t a ip pat 
paminė jo t o l e r a n t i š k u m ą , 
angažavimąs i skr iaudžiamo 
žmogaus labui, akcentavo, jog 
šiuolaikinis kunigas turėtų būti 
gerai išsilavinęs ir mokėti 
kelias kalbas. 

• 1972 m. kovo 30 d. Anglija 
paskelbė, kad Šiaurinė Airija 
betarpiškai priklauso jos val
džiai, nors prieš tai beveik pus
šimtį metų ši Virijos dalis vai-

•-T3JC :*C_:. T=r -±xr> 

A.tA. 
GOTFRIDAS GRABYS 

Gyveno Lemont, IL, anksčiau Chicagoje, Marąuette Park 
apylinkėje. 

Mirė 1993 m. balandžio 30 d., 10:08 vai. vakaro, sulaukęs 
64 metų. 

Gimė Lietuvoje, Alytuje Amerikoje išgyveno 37 m. 
Nuliūdę liko: žmona Wanda Beitner, podukra Lilly 

Handler su vyru VVolfgang, posūniai — Edvardas Kedaitis su 
žmona Christine, Viktoras Kedaitis su žmona Tina. ir Jurgis 
Kedaitis; septyni anūkai, brolis Algirdas su šeima Lietuvoje. 

Priklausė Liths Soccer Club. 
Velionis pašarvotas pirmadienį, gegužės 3 d. ir antradienj. 

gegužės 4 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette laidojimo 
namuose. 2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, gegužės 5 d. Po religinių 
apeigų koplyčioje. 10:30 vai. ryto velionis bus nulydėtas į 
Tautines lietuviu kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona, p o d u k r a , posūniai , anūka i , brolis ir 
kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus / Donald M. Petkus. 
Tel. 312476-2345 arba 1-800-994-7600. 

Pagerbkime mūsų 
MOTINAS 

į jungdami j a s į 
šį s p e c i a l ų 

šv. Mišių d e v i n d i e n į ! 

Vokietijos LB tarybos sesijoje (iš kaires): VLB valdybos pirm A. Lipšys, R. Žaliukas, dr S Gir 
nius, A. Šmitas. 

Nuotr. M. Šmitienės 

Motinos Dienos No vena - IV.30 & V. 1-9 

MARIJONŲ VIENUOLYNO KOPLYČIOJE 
Ši novena. į Vilniaus Aušros Vartų Stebukl Gailestingumo ir 

Nepaliaujamos Pagalbos Švč Dievo Motina Mariją, bus celebruojama 
už mūsų motinas, pamotes. uoSves. močiutes ir žmonas, gyvas ir 
mirusias 

Reikšdamas dėkingumą už motinos meile ir pasiaukojimą 
jungiu ją i *v- Mišių noveną 
Motinos vardas gyva/mirusi 

Novenai aukoju 

Vardas. p<" ardė 

Adresas 

MARIAN FATHERS, 6336 S. Kilbourn Ave.. Chicago, IL 60629 

A.tA. 
AGOTA PLAUŠINAITYTĖ 

GUDAITIENĖ 
Gyveno Lemont, IL. 
Mirė 1993 m. gegužės 3 d., 9:40 vai. ryto, sulaukusi gilios 

senatvės 
Užgeso savo namuose, nuoširdžiame savo vaiku 

prieglobstyje. 
Velione buvo našle a.a. Vincento Gudaičio. 
Priklausė: LMKF Čikagos klubui, DLK Birutės draugijai, 

Lietuvių Tautinei sąjungai ir Lietuvių Bendruomenei. 
Giliame liūdesyje paliko: duktė Jolanda su vyru Alfonsu 

Kereliu ir velionės mylimos anūkės Vilija ir Svajonė. 
Velione bus pašarvota antradienį, gegužės 4 d. ir trečia

dienį, gegužės 5 d. nuo 4 iki 9 v.v. S. C. Lack ir Sūnūs laido
jimo namuose, 11028 Southwest Hwy, Palos Hills, DL. 

Laidotuves įvyks ketvirtadienį, gegužės 6 d. Iš laidojimo 
namų 9 vai. ryto bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio 
koplyčią. Lemont, IL, kurioje 10 vai. ryto įvyks gedulingos 
šv. Mišios už velionės sielą. 

Laidojama Tautinėse lietuvių kapinėse. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę duktė, žentas ir anūkės. 

Laidotuvių direkt. S. C. Lack ir Sūnūs. Tel. 708 974^410. 

MYLIMAM BROLIUI 

Lietuvoje mi rus , IZABELĘ STONČIENĘ ir jos 
a r t imuos ius nuoširdžiai užjaučia 

Kisielių šeima J 
A.tA. 

JULIJAI ZDANIENEI 
baigus žemės kelionę tebūna šviesu Viešpatyje. 
Nuliūdusius — sūnų ALMI su žmona, seserį MARIJĄ, 
brolį ALEKSANDRĄ bei jų šeimas ir visus velionės 
ar t imuosius nuoširdžiai užjaučia 

Lietuvos Dukterų Draugija 

1 

LIETUVIŲ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ 
SĄJUNGA 

Turi laidotuvių patalpas visose Chicagos miesto 
apylinkėse ir priemiesčiuose. 

Patarnavimas 24 vai. 

GAIDAS DAIMID 
F U N E R A L D I R E C T O R S 

a n d E U D E I K I S F U N E R A L H O M E 

B R I G H T O N PARK 4330 S. CALIFORNIA AVE. 
TOVVN O F LAKE 4605 S. HERMITAGE AVE. 

1-312-523-0440 OR 1-312-927-1741 

LACK & SONS 
FUNERAL DIRECTORS 

PALOS HILLS 11028 S. SOUTHVVEST HIGHYVAY 
HICKORY HILLS 9236 S. ROBERTS ROAD 
MARQUETTE PARK 6541 S. KEDZIE AVE. 

ALL PHONES 
1-708-974-4410 

PETKUS & SON 
FUNERAL DIRECTORS 

MAROL'ETTF. PARK 2533 VV. 71st STREET 
CICERO 1446 S. 50th AVE 

PALOS HILLS 10201 S. ROBERTS ROAD 
LEMONT 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

LEMONT LOCATION OPF.NING JULY, 1993 
ALL PHONES 

CMCAGO 1-312-476-2345 
CHICAGO & SUBURBS 1-800-994-7600 

< 



DRAUGAS, antradienis, 1993 m. gegužės mėn. 4 d. 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Vyresniųjų l ietuvių cen
t r e — Seklyčioje gegužės 5 d., 
trečiadienį, 2 vai. p.p. „Muzikos 
ir dainų popietė": dalyvauja 
prof. Anicetas Arminas, solistai 
— Dalia Eidukaitė-Fanelli ir 
Algimantas Barniškis. 

Visi kviečiami atvykti, išgirs
ti dainų, muzikos ir linksmai 
praleisti popietę. Po programos 
bendri pietūs. Nepraleiskite 
progos. 

x Dėmesio Li tuanikos jau
nių krepšininkams: gegužės 
mėnesį krepšinio treniruotės 
bus tik 15-19 metų amžiaus 
krepšininkams, norint pasiruoš
ti sporto šventei New Yorke, 
kuri vyks gegužės 25 dieną. 
Treniruotei bus naudojama visa 
aikštė (full court). Jaunesniems 
treniruočių gegužės mėnesį 
nebus. 

x S t e p o n o D a r i a u s ir 
Stasio Girėno transatlantinio 
skrydžio 60-mečio minėjimas ar
tinasi. Šio minėjimo organi
zacinio komiteto posėdis įvyks 
gegužės 8 d., šeštadienį, 1:30 
vai. p.p., Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus patalpose. 
Bus aptariami svarbūs reikalai. 
Tai paskutinė proga organiza
cijoms ir spaudos atstovams, 
kurie dar nėra prisijungę prie 
šio mūsų tauta i svarbaus 
minėjimo pas isekimo, tą 
padaryti, atsiunčiant savo atsto
vą į posėdį. 

x Šv. Kazimiero seserys 
kviečia visus dalyvauti šv. Mi
šiose, prašant Dievo, kad jų 
įsteigėja Mot ina Marija 
Kaupa i tė bū tų paske lb ta 
palaimintąja. Sv. Mišios bus 
aukojamos trečiadienį, gegužės 
5 d., 7 vai. vakare, motiniško 
namo koplyčioje, 2601 W. Mar-
ąuette Rd. Šv. Mišias aukos 
kun. James Kehoe, Viešpaties 
Gimimo parapijos, Bridgeporte 
klebonas. 

x Lietuvių Operos choristai 
dar nebaigė po operos spek
taklio savo dainavimo sezono. 
Jie vėl renkasi šį penktadienį 
pradėti repeticijas paskutiniam 
savo koncertiniam dainavimui, 
kuris bus gegužės 30 d. Jaunimo 
centre. 

x Į „Į LAISVC" fondo Lie
tuvos filialo rengiamą Studijų 
ir poilsio savaitę Lietuvoje, lie
pos 11-18 d. organizuojama ke
lionė iš Amerikos. Išvykstama 
liepos 4 d. iš Chicagos ir Newark. 
Grįžimui galima pasirinkti 
pageidaujamą laiką. Stovyklos 
sąlygos Birštone palankios. 
Kambariai ir maistas labai pri
einamomis kainomis. Keliau
tojams n e b ū t i n a Studijų 
savaitėje dalyvauti. Informa
cijai skambinti: A. Pargauskui 
- (708) 361-2817. 

(sk) 

x TIK $35 kava, arbata, 
kakava, apelsinų koncentratas, 
aliejus, mėsos konserva i , 
vitaminai — v i skas užsienie
tiška. 55 sv. įvairaus maisto — 
$98. Produktai užsienietiški, 
išskyrus mėsos gaminius ir sūrį. 
45 sv. įvairaus maisto be mėsos 
- $75. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, I L 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x A.a. seselė M. Agnita Sa-
bockis (85 m.) mirė Šv. Kryžiaus 
ligoninėje gegužės 2 d. Ji įstojo 
į Šv. Kazimiero vienuolyną 
1926 m. iš Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos Čikagoje. Įža
duose išgyveno 64 metus. Be
veik visą savo gyvenimą ji mo
kytojavo, aukštesniosiose mo
kyklose dėstydama muziką 
ir komerciją. Nuo 1980 išėjusi į 
pensiją, gyveno motiniškame 
vienuolyno name. 

Laidojimo maldos ir apeigos 
antradienį, gegužės 4 d. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos raštinėje galima įsi
gyti Verbų sekmadienį parapi
jos bažnyčioje buvusio religinio 
koncerto kasetes (auka — 8 dol.). 

x Tradicinės gegužinės 
pamaldos Marijos garbei lietu
vių kalba vyksta kiekvieną 
savaitės vakarą, 6:30 vai. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke. 

x Būrys gydytojų, gailes
t ingų seserų ir greitosios 
pagalbos personalo iš Christ 
ligoninės bei Medicinos centro 
Oak Lawn, IL šeštadienį, 
gegužės 1 d. išskrido į Lenkiją 
ir Lietuvą, kur skaitys paskai
tas ir mokys vietinius gydytojus 
vėliausios naujagimių ir vaikų 
gyvybės palaikymo technikos. 

Grupės vadovai yra gyd. 
David Jaimovich ir gyd. Stuart 
Reingold — abu kritiškai ser
gančių vaikų priežiūros spe
cialistai. 

Savaitę praleidę Lenkijoje, 
gegužės 8 d. gydytojai atvyksta 
į Vilnių, kur lankysis ligoni
nėse, skaitys paskaitas ir tarsis 
su vietos gydytojais. Numatoma 
lankytis ir Kaune. Su savimi 
grupė vežasi daug naujausios 
aparatūros, kurią, išvykdama 
namo, paliks Lietuvoje. Apara
tūrą nupirko Čikagos ir apy
linkių lietuvių labdaros or
ganizacijos. 

I Ameriką ši gydytojų grupė 
grįš gegužės 15 d. 

x A . a Jono Juškaičio atmi-
nimuji, jo žmona Stefa Juškai-
tienė, gyv. Glen Dale, CA, 
paaukojo „Draugui" 100 dol. 
Nuoširdus ačiū. 

Stefa Juškaitienė šiuo metu 
lankosi Čikagoje ir yra laikinai 
apsistojusi pas inž. Kostą ir 
Jadzę Dočkus, Cicere. 

x Noros Aušrienės kera
mikos paroda vyks Čiurlionio 
galerijoje gegužės 7-14 d. Ati
darymas gegužės 7 d. 7:30 v.v. 
Visi kviečiami atsilankyti. 

(ak) 

x Šiltos žiemos, lietuviška 
ve ik la , graži gamta, žemi 
mokesčiai — visa tai rasite St. 
Petersburgo apylinkėse, Flo
ridoje. Namai ir butai nebran
gūs, o juos įsigyti Jums nuošir
džiai padės patyręs namų preky
bos agentas Vladas Maželis. 
Skambinki te (813) 938-4613. 

(sk) 
x Parduodame bilietus ke

l ionėms į Lietuvą ir į visus 
pasaulio kraštus geriausiomis 
kainomis. Skambinti: T. Les-
n iauskiene i , TravelCentre, 
Ltd., tel. 708-5260773. 

(sk) 

Ska i tyk ime ir r e m k i m e vienintelį išeivijos 
l ietuvių dienrašt į 

S u d a r y d a m i t e s t amentus , bent dalį turto 
pa l ik ime " D r a u g o " dienraščiui 

(4545 W . 63rd. Str., Chicago, IL 60629) 

D R A U G A S 
MŪSŲ IŠEIVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS 

IR KULTŪROS ŠVYTURYS. 

IŠ ARTI IR TOLI 

KANADOJE 

Velykų Močiutė apsupta Maironio lituanistinės mokyklos darželio „zuikučių" ir margučių. 

x Š a r ū n a s Marčiul ionis 
dalyvaus ir priims „Manof-the 
Year" žymenį Lietuvių Preky
bos Rūmų bankete sekmadienį, 
gegužės 16 d., 6 vai. vakaro 
Martiniąue pokylių salėje. Tai 
gera proga Čikagos ir apylinkių 
lietuviams susipažinti ir 
pabendrauti su mūsų žymiuoju 
krepšininku, ir pagerbti už jo 
pasisekimus sporte bei darbą su 
Lietuvos sergančiais vaikučiais. 
Atkreipkite dėmesį, kad 
vaikams bilieto į banketą kaina 
yra per puse mažesnė kaip su
augusiems, todėl atsiveskime ir 
savo jaunimą. Platesnes 
informacijas teikia Rūta 
Juškienė, paskambinant jai į 
Standard Federal banką darbo 
valandomis. Tel.: (312) 
847-1140. 

x Joseph P. Stanaitis iš 
Oak Lawn, IL, senosios kartos 
lietuvių veikėjas, nuoširdus 
„Draugo" rėmėjas, pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo ir 100 dol. 
auką. 

x Dėmesio! Parduodamas 
1 mieg. kondominiumas Pasau
lio liet. centre, Lemont, IL. 
Informacijai skambinti 815-
885-3913. 

(sk) 
x Ieškomas Edvardas Sta-

nislauskas, pusbrolis Elvyros 
Stanislauskaitės-Kaklauskie-
nės. Atsiliepkite, rašykite jai: E. 
Kaklauskiene. Pagėgių 17-25, 
Kaunas 3026, Lithuania. 

(sk) 
x Amerikos Lietuvių radi

jas, vad. Anatolijaus Siuto 
gegužės 5 d., trečiadienį, 7 v.v. 
rengia vakaronę Jaunimo cen
tro kavinėje. Kalbės iš Lietuvos 
atvykęs tarptautinių paslaugų 
ekspertas Arvydas Sekmokas ir 
čikagiečiai: pramonininkas 
Zenonas Petkus ir advokatas 
Povilas Žumbakis. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " ke tv i r t i 
metai garantuotai ir patikimai 
pristato užsienietiškas maisto 
prekes Lietuvoje į namus. Dvy
likos labiausiai mėgiamų ir no
rimų paketų pasirinkimas. Visi 
užsakymai pristatomi per 10 
darbo dienų į namus. Kreip
tis; „ŽAIBAS', 9525 So. 79th 
A ve., Hickory Hills, U 60457, 
tel. 708-430-8090. 

(sk) 

x KAIRYS BALTIC EXPE-
DITING turi įvairybių patarna
vimų Jūsų artimiems Lietuvoje. 
Pristatome 6 rūšių traktorius 
nuo 2 cil. už $1,350 iki 6 cil. už 
$6,200. Turim įvairių padargų 
traktoriams. Siunčiam dolerius 
j Lietuvą ir pristatom gavėjui į 
rankas: 4% už persiuntimą + 
pristatymas, 3% siunčiant virš 
$2,100 + pristatymas. Rašyti ar 
skambinti: Vytui a r Genei 
Kairiams. 517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario. L8E 
5A6 C a n a d a . Te l . (416) 
643-3334. Fax (416) 643-8980. 

(sk) 

MOTINOS RANKA 
Pro didįjį Shriners ligoninės 

palatos langą leidžiasi saulė, 
šiltais pavasariniais pirštais iš-
t i rpdinusi paskutiniuosius 
žiemos žymenis. Girdėti prislo
pinti seselių, daktarų pokalbiai. 
Aplinkui — keturios lovos. Prie 
lango guli tik prieš valandą iš 
operacinės atvežta ketu
riolikmetė Violeta. Šnypščia 
deguonis, žalsvai mirkčioja įvai
rios, prie mergaitės prijungtos, 
gyvybinės aparatūros dalys. 
Tyiiai-prenMMlaktaras. apžiūri, 
paglosto miegančią ligonę. 
Nusišypso, mirktelėja ir 
praneša, kad gomuriuko atsta
tymo operacija sėkmingai 
pavyko. 

Neturint savo vaiko, būdavo 
sunku įsivaizduoti, kokios min
tys skraidžioja Lietuvos Vaikų 
Vilties atvežtų motinų galvose. 
Negalėjau suprasti, ką jos 
mąsto, ką galvoja ilgų, rizikingų 

x Gegužinės pamaldos lie
tuviškai visą gegužės mėnesį 
bus Šv. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčioje, 
Brighton Parke. Pamaldos bus 
pirmadieniais, trečiadieniais ir 
penktadieniais, 6:30 vai. 
vakaro. Apylinkės lietuvius 
klebonas kun. Anthony Puchen-
ski kviečia gausiai dalyvauti 
šiose gražiose, t radicinėse 
gegužės pamaldose ir pagerbti 
lietuvių mylimą Motiną Mariją. 

x Saugokime vieni kitus. 
Daugelio namų languose matyti 
plakatėliai, kad to namo gyven
tojai rūpinasi savo kaimynų, 
savo apylinkės saugumu. Tokio
se pareigingose apylinkėse 
paprastai mažiau nusikaltimų, 
visi saugiau jaučiasi. Suin
teresuotieji gali tokius plaka
tėlius gauti mero informacijos 
raštinėje, paskambinant 
744-5000 (prašyti, kad atsiųstų 
„Neighborhood Watch" parašą). 

— A.a. J o n a s Karka, 84 me
tų, ekonomistas, žurnalistas, 
„Draugo" ir kitų laikraščių 
bendradarbis, mirė š.m. balan
džio 30 d. Toronte. Liko nuliū
dusi žmona dr. Marija, sūnus 
Rimas su žmona Aušra ir trys 
vaikaičiai. Laidojamas šiandien, 
antradienį, gegužės 4 d. 

— Metinis „Tėviškės žibu
rių" vakaras buvo balandžio 17 
d. Anapilio salėje, Toronte. 
Programą atliko dainos viene
tas „Sutartinė", vad. muzikės 
Nijolės Baniotienės ir Anapilio 
parapijos vaikų chorelis. Visai 
programai akompanavo muz. 
Jonas Govėdas. 

— Balandžio 18 d. Lietuvių 
namų Toronte Karaliaus Min
daugo menėje buvo iškilmingi 
velykiniai pietūs, kuriuose daly
vavo netoli 300 žmonių. Pietus 
ruošė Lietuvių namų moterų 
būrelis, kuriam pirmininkauja 
Birutė Abromaitienė. 

— Kanados Lietuvių jau
nimo sąjunga š.m. vasario pa
baigoje išsiuntė Lietuvos našlai
čiams velykinių dovanų už 300 
dol. 

— Montrealio Aušros Var
tų lietuvių parapijoje savaitę 
prieš Velykas buvo rekolekcijos, 
kurioms vadovavo kun. Stasys 
Šileika, SDB. Jis atliko ir 
Prisikėlimo apeigas Velykų 
rytą. Mišių metu giedojo parapi
jos choras, vadovaujamas muz. 
Aleksandro Statkevičiaus. Po 
pamaldų parapijos salėje buvo 
paruoštos vaišės. 
J A V 

— „The Boston G l o b ė " 
dienraštis (balandžio 27 d.) 
išspausdino straipsnį apie 
sėkmingą žandikaulio rekonst
rukcijos operaciją, a t l ik tą 
penkiametei Ligitai Nasickai-
te i , Franciscan Chi ldren 's 
ligoninėje, Brighton, MA. 
Operacijai vadovavo gydytojas 
chirurgas Martin J. Dunn. Ligi-
ta gimė beveik be žandikaulio, 
kas jai trukdė kvėpuoti ir ryti. 
Žandikaulis operacijos metu jai 
buvo padarytas iš dviejų šon
kaulių. Gydytojai už savo darbą 
atlyginimo neėmė, taip ir ligo
ninė paslaugas sute ikė 
nemokamai. 

Dr. Dunn, vasario mėnesį, 
besilankydamas Lietuvoje, buvo 
supažindintas su Ligitos pro-

apkabinę savą mamą, pri- blema. Kadangi Lietuvoje tokią 
glauskime prie širdies ir tas operaciją at l ikt i buvo 
mamas, kurių vaikai su palauž- neįmanoma, jis pasirūpino, kad 
tais sparneliais gulės Shriners mergytė, kartu su savo motina, 
ligoninės palatose. Apsau- galėtų atvažiuoti į Bostoną 
gokime atgimstančios tautos operacijai. Kelionės išlaidas 
patį brangiausią turtą. Neleis- j o m s apmokėjo krepšinio 
kime, kad pooperacinės narko- žvaigždė Šarūnas Marčiulionis, 
zės miglose, i š tarus žodį 
„mama", riedėtų vaiko ašara, 
nes šalia stovi tik artimai sve
timas žmogus. 

J ū r a t ė Budrienė 

— J A V ir K a n a d o s lietuvių 
sporto šventė vyks New Yorke 
Kapų puošimo savai tgal į , 
gegužės 28-31 d. 

vaikų operacijų metu, kai, ati
davę savą mylimą vaiką į 
svetimųjų rankas, tyliai šluos
to riedančią ašrą. 

Prieš keletą mėnesių, Jūratei 
Braškienei pervedus vienturtės 
dukros Violetos globą, nesi
tikėjau, kad manyje gali sukilti 
tokie neaiškūs ir nepatirti 
jausmai. Tai niekas negalėjo 
tiksliai paaiškinti, iš anksto pa
ruošti. Per tą šešetą valandų — 
nuo tos minutės, kai drebančia 
ranka pasirašiau operacijai 
sutikimą, išklausiau daktarų 
įvairiopos rizikos paaiškinimų, 
palydėjau mergaitę iki 
operacinės durų, išvaikščiojau 
ligoninės kampus, skaičiuo
dama ta ip j au pamažėli 
slenkančias minutes — aiškėjo 
žodžio , ,mot ina" prasmė. 
Mokiausi sunkią pamoką, todėl 
lengviau dabar suprantu at
važiuojančių motinų rūpestį, iš
gyvenimus, liūdesį, lūkestį ir 
džiaugsmą. 

Pr ie lango vakariniuose 
šešėliuose laksto išpūstuodegės 
voveraitės. Pro narkozės miglas 
tyliai, tyliai ištariamas žodis 
„mama". Prieinu, paglostau, 
paimu mergaitės ranką. Prasi
merkia akutės. Pažvelgia į 
mane, užsimerkia ir girdžiu: „A, 
teta Jūrate". Nurieda skruos
teliu ašara. Mergaitė toliau 
miega. Plyšta širdis, nes negaliu 
savos rankos pakeisti žymiai 
reikšmingesne. 

Ryškėja žodžio „motina" 
reikšmė. 

Artėjant Motinos dienai,. 

kuris daug padeda sergantiems 
Lietuvos vaikams. Amerikoje 
Ligitą ir jos motiną Reginą 
globoja Nancy ir Henry Čepai, 
Reading, MA. 
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Smagioje vakaronėje Jaunimo centre įsijungė i daina (ii kairės): Danutė Viktorienė, Aldona 
Kaminskienė, Aldona Braziūnienė. Irena Skuodienė. Agnė Kižienė, Aldona Smulkštienė, Ieva 
Paulauskienė. 

Nuotr. J . Tamulaičio 

- LSST Trakų r inkt inės 
Naujojoje Anglijoje valdybą 
sudaro: pirmininkas Algirdas 
Zenkus, Martynas Dapkus, 
Jan ina Miliauskienė, Vytas 
Ilgūnas, Vanda Ramonienė ir 
Julius Maskeliūnas. Šios šaulių 
kuopos kapelionas yra kun. 
Rafaelis Šakalys, OFM. 

— Dr. J o k ū b o S tuko Lietu
vos Atsiminimų radijas gegužės 
23 d. 3:30 vai. p.p. ruošia 52-jų 
metų sukaktį Lietuvių Ka
talikų centro salėje. Programoje 
dainuos Lietuvos solistė Nijolė 
Ščiukaitė. Svečiai bus vai
š inami Melinių i r Jadelių 
paruoštais lietuviško stiliaus 
valgiais. Po programos bus 
šokiai, grojant St. Telšinskui. 
Šiame renginyje bus galima 
nusipirkti laimėjimo bilietus, su 
kuriais galima laimėti du bilie
tus KIWI International Airlines 
ir Newarko į Atlantą, Georgią, 
Čikagos Midway aerouostą ar
ba Orlando, Florida. 

- T e o d o r a s B l ins t rubas , 
Chicago, IL, talkindamas Lietu
vos gimnazijoms remti komite
tui, anglų kalbos konkursui 
pats paaukojo 100 dol. ir dar 
surado penkias premijas. Dr. 
Zigmas Brinkis po 100 dol. 
paskyrė visoms septynioms 
Šilalės rajono gimnazijoms. 
Tokią pat sumą paaukojo 
Kojelių šeima. Po 500 dol. 
premijoms davė Žibutė Brin-
kienė ir Jurg is ir Aldona 
Venckūnai. Yra skyrusių po 200 
dol. ir po 100 dol. Bendroji suma 
jau viršija 5000 dolerių. 

Lietuvos gimnazijoms remti 
komiteto pirmininkė yra adv. 
Žibutė Brinkienė, Los Angeles, 
CA. 

— P r e l . d r . V i n c a s Bar-
t u š k a , Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos asistentas, 
gegužės mėnesį grįžta gyventi į 
Lietuvą. Gegužės 16 įvyksta 
atsisveikinimo su parapiečiais 
banketas. 

Prel. V. Bartuška kanonų 
teisės daktaro laipsnį gavo 
Gregor ianum u-te Romoje, 
Amerikoje ilgą laiką profeso
riavo San Diego kunigų semina
rijoje ir buvo seminarijos vice-
rektorius bei studijų prefektas. 
Į prelatus pakeltas 1983 . 

— Rašytojas Kazys Saja ir 
žmona Gražina, pora mėnesių 
praleidę Pietinėje Californijoje, 
balandžio 20 išvyko į Lietuvą. 
Saja — daugelio komedijų auto
rius, žmona — dailiosios litera
tūros vertėja iš vokiečių ir švedų 
kalbų. 

— Kret ingos p ranc i škonų 
gimnazijos 60 metų jubiliejus 
švenčiamas Kretingoje birželio 
19-20 d. Bus iškilmingos pa
dėkos pamaldos Kret ingos 
bažnyčioje ir akademija su 
menine dalimi gimnazijos pa
talpose. Minėjimo komitetui 
vadovauja Pranciškonų pro-
vinciolas Lietuvoje tėvas Asti-
jus , t echnin ius minėjimo 
re ikalus tvarko gimnazijos 
vicedirektorius A. Slušnys. 

Tikimasi, kad į Kretingą 
tomis dienomis iš viso pasaulio 
suvažiuos buvę mokytojai ir 
mokiniai. Jubiliejaus organiza
toriai pageidauja, kad svečiai iš 
užsienio iš anksto praneštų apie 
dalyvavimą šiuo adresu: A. 
Slušnys, Pranciškonų gimnazi
ja, Pabrėžos 4, Kretinga 5700, 
Lithuania. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
T e l . (1-312) 776-8700 

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




