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JAV prezidento 
pranešimas 

Visiškas sąjungininkų pritarimas 
Washingtonas. Vasario 23. 

— Kai paskutinės pastangos 
baigti karą diplomatiniu būdu 
nepasisekė, ir Irako daliniai 
tebebuvo Kuvvaite, Baltieji 
rūmai pranešė, jog prez. Bushas 
nusprendė, kad sąjungininkų 
karo pajėgos neturi kitos išeities 
kaip tik tęsti karą. Apgailes
taujama, jog Saddamas Hus-
se inas nieko nedarė prieš 
vidudienį, kai baigėsi jam 
duo tas t e r m i n a s pradė t i 
pasitraukimą iš Kuwaito, kaip 
kad tai yra išreikšta Jungtinių 
Tautų rezoliucijose, pareiškė 
Bushas rašytame pareiškime. 
„Mes esame nusprendę išpildyti 
Jungtinių Tautų rezoliuicjas. 
Karo veiksmai tęsiami numa
tytu laiku pagal planą". Vy
riausieji valdžios pareigūnai, 
žinoma, neaiškino to plano 
spaudos atstovams. 

(vykiai šeštadieni 
Bet šeštadienį įvykiai, pradė

jus sausumos kovas, vyko greitu 
tempu. 11 vai. ryto baigėsi 
prezidento duotas termians 
Irakui pasitraukti. 12:47 vai. 
popiet Pentagonas pranešė, jog 
kariuomenės vadamas leista 
p radė t i pės t in inkų žygį į 
Kuwaitą savo nuožiūra. 12:50 
popiet Saugumo taryba baigė 
uždarą posėdį karo klausimais. 
2:37 popiet Amerikos bombone
šiai pradėjo ataką Irako 
karinių įrengimų Kuwaite, 4:02 
popiet Valstybės sekretorius 
James Baker pranešė Sovietų 
Sąjungos Užsienio re ikalų 
ministeriui Aleksandrui Bes-
s m e r t n y k u i . kad I rakas 
nereagavo į Amerikos ultimatu
mą pasitraukti iš Irako, todėl 
Washingtonas tęsia karą toliau. 
7:34 valandą vakare NBC pra
nešė, jog sausumos karas pra
sidėjo. Prezidentas Bushas su 
vyriausybės nariais buvo tą rytą 
išvykęs į Camp David aptarti 
visos situacijos. 9:06 naktį jis 

sugrįžo į Baltuosius rūmus ir 
painformavo Ameriką: 

„Vakar po pasitarimų su 
savo vyriausiais Tautinės Sau
gumo tarybos patarėjais ir po 
išsamių konsultacijų su koali
cijos par tner ia is , Saddamui 
Husseinui buvo duotas pasku
tinis kartas padaryti tai, ką jis 
turėjo padaryt i prieš šešis 
mėnesius — pasitraukti iš Ku-
waito be sąlygų ir be jokio 
delsimo ir sutikti visiškai su 
Jungtinių Tautų rezoliucijomis. 

Gaila, bet vidudienio pa
skirtas laikas pasibaigė be 
Irako vyriausybės nutarimo 
sutikti su Jungtinių Tautų Sau
gumo tarybos rezoliucija. Nr. 
660, kaip nustatyta specialiomis 
taisyklėmis be sąlygų pasi
traukti iš Kuwaito. Priešingai, 
ką mes matėme — Saddamo 
Husseino padvigubintas pas
t a n g a s v i s i ška i s u g r i a u t i 
Kuwaitą ir jo žmones. 

Todėl aš įsakiau generolui 
Norman Schwarzkopf, kar tu su 
koalicinėmis jėgomis, panaudo
ti visas galimas pajėgas, įskai
tant ir žemės pajėgas, išvaryti 
Irako kariuomenę iš Kuwaito. 

Dar kartą pranešu, jog tai 
buvo padaryta po ilgų konsul
tacijų su mūsų koalicijos partne
riais. Kuwaito išlaisvinimas 
perėjo į paskutinę fazę. Aš 
pilnai pas i t ik iu koalicinių 
pajėgų žygiais greitai ir ryžtin
gai įvykdyti savo misiją. 

Šią naktį, kai ši kraštų 
koalicija siekia atlikti ta i , kas 
yra tiesa ir teisybė, aš tik 
prašau jūsų visų sustoti, ką jūs 
dabar darote, ir pasimelsti už 
visas koalicines pajėgas ir 
specialiai už savo vyrus ir 
moteris daliniuose, kurie šiuo 
momentu rizikuoja savo gyvy
bėmis už kraštą ir už mus visus. 

Tegu Dievas l a imina ir 
apsaugoja kiekvieną iš jų ir 
tegu Dievas laimina Jungtines 
Amerikos Valstijas. Ačiū labai". 

Popiežius kviečiasi vyskupus 
V a t i k a n o m i e s t a s . — 

Popiežius Jonas Paulius II įsakė 
tų kraštų vyskupams ir patriar
chams, kurių valstybės daly
vauja Persų įlankos kare, at
vykti į Romą į reto pobūdžio 
taikos konferenciją. įskaitant 
JAV ir Iraką. 

Ši konferencija įvyks Vatika
ne kovo 4 ir 5 dienomis. Pats po
piežius pirmininkaus šioms sesi
joms, praneša Vatikano žinios. 
Šios konferencijos tikslas — 
pasikeisti informacijomis ir nuo
monėmis Persų įlankos krizės 
klausimais ir Vidurio Rytų 
regiono problemomis ryšium su 
iškylančiais naujais reikalais su 
krikščionių, musulmonų ir žydų 
bendruomenėmis. 

2 dienų pasitarimai 
Popiežius pakvietė Amerikos, 

Britanijos. Prancūzijos. Italijos, 
Belgijos ir Šiaurės Afrikos 
vyskupus, kartu su patriarchais 
iš Irako, Libano, Sirijos ir Egip
to Rytų apeigų ir lotynų apeigų 
patriarchu iš Jeruzalės, kuris 
atstovauja katalikams, dau
giausia palestiniečiams, Izrae
lyje ir okupuotose teritorijose. 
Vatikano spaudos direktorius J. 
Navarro sako, jog tai bus dviejų 
dienų įtempti pasikalbėjimai 
Vidurio rytų žmonių klausi
mais. Šventasis Tėvas norįs 
sužinoti apie krikščionybės 

padėtį is lamo ir judaizmo 
kraštuose. 

Prieš karą 
Amerikos Bažnyčiai atstovaus 

vyskupų konferencijos pirmi
ninkas arkivysk. Daniel E. 
Pilarczyk iš Cincinnati. Jie 
pasisako prieš karą. Iraką 
atstovaus patriarchas Raphael 
I, Chaldėjų Katalikų Bažnyčios 
atstovas. Šiuo metu jis vizituo
ja chaldėjų katalikus Ameriko
je, kurių daugiausia yra Det
roito apylinkėje. Jie pasisako už 
prez. Saddama Husseiną. Kai 
Irakas okupavo Kuwaitą rug
pjūčio 2 d.. Jonas Paulius II jau 
40 kartų viešai kreipėsi, kad ta 
krizė būtų išspręsta derybų 
keliu. Popiežius pasisakė už 
Irako pasitraukimą iš Kuvvaito 
ir už tarptautinę konferenciją, 
kurioje būtų garantuota tėvynė 
palestiniečiams ir apsaugotos 
Izraelio sienos. 

— Lietuvoje veikianti sąjun
ginė karo ir darbo veteranų 
organizacija, kuriai vadovauja 
TSK partija, yra prieš Lietuvos 
nepriklausomybę. Todėl tam ne
pritariantieji žmonės veteranai 
įsteigė atskirą Lietuvos darbo 
veteranų sąjungą (LDVS). Joje 
gali dalyvauti visi tie, kurie yra 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
nežiūrint savo tautybės. 

Amerikos 101 divizijos lakūnai meldžiasi prie Saudi ir Kttvaito sienos, prieš pradėdami kovą su Irako daliniais beauštant sekmadieniui. 

Pasiruošimas naujam puolimui 
Prie Kuwaito sostinės 

Dhahran , Saudi Arabija. 
Vasario 24. — Kai tik pasibaigė 
duotas laikas pasitraukti, sąjun
gininkų pasiruošimas pėsti
ninkų žygiui, gal geriau-sausu-
mos pajėgoms paruošti kelią, 
buvo amerikiečių ir devynių 
k i tų k raš tų įvykdyti bom-
badavimai Kuwaite puolant 
Irako pajėgas. Jie panaudojo 
napalmo bombas paruošti kelią 
t ankams, šarvuočiams ir pėsti
ninkams. 

Prieš tai buldozeriai atliko 
savo darbą, praskindami prava
žiavimą per smėlį, o patrankos 
atliko savo apšaudymus, ne
skaitant karinių malūnsparnių. 

Įsakytos 
demonstracijos 

Maskva. (AP) — šeštadienį 
Komunistų partija ir Sovietų 
kariuomenės dalinai demon
stravo suruoštose demonstra
cijose už Kremliaus vyriausybę. 

Nešamuose plakatuose buvo 
antisemitiški šūkiai, pasisaką 
už Irako prez. Husseiną. Viena
me plakate buvo prez. Bushas 
vadinamas žudiku ir iš Ameri
kos vėliavos krintą kraujo lašai 
ir krintančios mažos bombos. 
Demonstracijos buvo ruoštos 
paminėti 73 Raudonosios armi
jos sukaktį ir smerkiant Rusijos 
Federacinės Respublikos prezi
dentą Borisą Jelciną, kuris pra
ėjusią savaitę pareikalavo Gor
bačiovo pasitraukimo. Viename 
plakate buvo parašyta: „Išda
vike, Jelcinai, rezignuok!" O 
kitame: ..Jelcinas ir Co. yra 
sionizmo t a rna i " . Dalyvavo 
daug kadetų ir kareivių. Kai 
kurie sakė, kad jiems buvo 
įsakyta dalyvauti ir už tai jie 
gaus vieną laisvą dieną. Daini
ninkas Michail Noškin savo 
kalboje ilgėjosi senosios Rusijos 
garbės, ir jam buvo daugiau 
plota, negu pulk. Alksniui, ku
ris ragino Gorbačiovą tuoj imtis 
griežtų priemonių ..sutvarkyti 
respublikoms". Alksnis sakė Jog 
susiskaldžiusi Sovietų Sąjunga 
bus liberalų privesta prie civili
nio karo. Leningrado demon
straci joje , k u r buvo daug 
mažiau žmonių, buvo vienas di
džiulis plakatas su užrašu: „Ar
mija reiškia taiką. Jelcinas 
reiškia karą". 

Ragino nepasiduoti 
Jūroje priartėjo laivai ir minų 

gaudytojai arč iau Kuvvaito 
pakraščių ir pasiruošė skcijai. 
Sąjungininkų bombonešiai taip 
pat bombardavo Bag< adą, ku
riame, kaip sostinės r. * 'jas pra
nešė. Husseinas posėdžiavo su 
savo Revoliucine karo taryba. 
Per radiją buvo transliuojamos 
ir p a t r i o t i n ė s dainos ir 
raginami kareiviai būti tvir
tais ir nepasiduoti, nes „an
gelai yra an t jūsų pečių ir 
jus paims į savo „globą". 

Vyriausiajame štabe žinių 
pranešimas iš fronto buvo 
su la ikytas . Washingtone 
Gynybos sekretor ius Diek 
Cheney taip pat pranešė, kad 
įsakyta žinių neteikt i iki 
tolimesnio jo leidimo, kad 
nebūtų pakenkta kovojančioms 
pajėgoms. Prieš tai I rakas 

padegė Kuvvaite esančius alyvos 
šaltinius ir pradėjo žudyti 
Kuwaito jaunimą nuo 13 iki 21 
metų. Pirmąją dieną pasidavė į 
nelaisvę maždaug 6,500 karei
vių. 

Daliniai skaičiais 

Pranešama, jog Saudi dyku
mose esama daugiau negu 
700,000 kareivių — ameri
kiečių, b r i tų , prancūzų, 
saudiečių, egiptiečių, sirijiečių 
ir mažesni skaičiai kitų tautų 
dalinių. Vien tik amerikiečių 
Persų įlankos kare dalyvauja 
daugiau kaip 533.000 kariu. 
Irako kare iv ių ten esama 
maždaug 540.000. 

Sekmadienį vėlai buvo pra
nešta, jog sąjungininkų pajėgos 
priartėjo prie Kuvvaito miesto. 
Pasipriešinimas buvo labai 
mažas iš Irako kareivių pusės. 

Maskvos reakcija 
Washingtonas turėjęs sutikti su Sovietų planu 

Maskva. — Vasario 23 d. — 
Kremliaus žinių pranešėjas V. 
Ignatenko pasakė žurnalistams, 
jog Irakas prarado galimybę 
pasinaudoti Maskvos tarpinin
kavimu, tačiau pastebėjo, jog 
Sovietų Sąjunga vis dar mano, 
kad Husseinas turės drąsos 
baigti karą pasitraukimu iš 
Kuvvaito. 

Jis pasakė, jog Sovietų pas
tangos nepasisekė, ir Maskva 
nesanti dėl to bloguose san
tykiuose su Amerika. Prez. Gor
bačiovas esąs pasiruošęs pasi
dalinti visa atsakomybe su 
prezidentu Bushu. Jis paste
bėjo jog Persų įlankos krizė 
jokiu būdu nekenkia ryšiams su 
Washmgtonu. Ignatt nko sakė. 
jog Gorbačiovas skambino prezi 
dentui Bushui ir Britanijos, 
Italijos, Prancūžzijos Vokietijos 
ir Egipto vadams :r aiškino 
jiems ka ip arti I rako ir 
Amerikos pozicijos suartėjo jam 
tarpininkaujant ir radno tai vėl 
apsvarstyti Jungtinių Tautų 
saugumo taryboje Be* Vakarų 
vadai jam atsakė, kad jau per 
vėlu viską pakeist: — Irakas 
neatsakė į jų terminą. Ig 
natenko ne t pa*«kė, kad 
Maskva vra nusivvlusi Iraku. 

Jis galėjęs parodyti gerą valią 
ne tik dabar, bet ir per šešis 
mėnesius. 

Bagdado pažiūra 
Bagdade buvo valdžios 

pasakyta, jog Irakas sutiko su 
Sovietų pasiūlytu planu ir kad 
vienintelis būdas baigti karą 
yra, kad Washingtonas sutiktų 
su Sovietų planu. Net ir dabar, 
kai visos galimybės išbandytos, 
dar buvo vilties sulaikyti karą 
Irako režimo iniciatyva. Bet 
tam Irakas visai nerodė ini
ciatyvos ir pradėjo deginti 
alyvos įrengimus ir naikinti 
visą sistemą, kalbėjo Ignatenko. 
Sovietai su savo satelitais ste
bėję gaisrus. 

Maskvos laikysena 
Tą pačią dieną Irako Užsienio 

reikalų ministeris Tariq Aziz 
dar paneigė Amerikos kaltini 
mą. kad jie naikina Kuvvaito 
įrengimus ir žudo žmones. 
Gorbačiovas j am pasakęs 
pagalvoti, ką paskutinė karo 
faze gali atnešti Irakui. Ig
natenko pabrėžė, jog Maskva 
esanti su Amerika ir jos sąjun
gininkais ir kad ryšiai su 
Washingtonu nėra pablogėję. 
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LIETUVOJE 
— Lietuvos Respublikos prez. 

Vytautas Landsbergis pareiškė, 
jog Sovietų Sąjunga dar nieko 
nepadarė, kad būtų kas nors pa
trauktas teismo atsakomybėn 
už įvykdytą smurtą ir nužudy
tus žmones Vilniuje sausio 13 d. 

— Sovietų daliniai nesi
traukia iš užimtų pastatų Vil
niuje — Spaudos rūmų ir televi
zijos bei radijo pastato; tuo ir 
toliau yra pažeidžiamos Lie
tuvos piliečių laisvo žodžio 
teisės. Pažadai pasi traukti 
nevykdomi, kaip kad buvo daro
ma ir praeityje. 

— Lietuvos žudynės, kaip ra
šo , ,Nezavisimaja Gazeta" 
Maskvoje, Komunistų partijos 
buvo patvirtintos penkis mėne
sius prieš sovietinių dalinių 
Vilniaus televizijos pastatų puo
limą. 

— Badene-Viurtemberge Lie
tuvos ekonominių ryšių ats
tovybės vadovu yra Kostas 
Grodbergas. 

— U k m e r g ė s . .Car i t as" 
skyrius globoja 70 vienišų 
senelių, iš kurių 20 visiškai 
negali vaikščioti. Kiekvieną 
savaitę kari t ietės lanko ir 
Jasnikiškių internate senelius. 

— Kupiškio durpių įmonė 
perleido ..Aitros" gamybinei 
kooperatyvinei firmai, įsire
gistravusiai Vilniuje, 867 ha 
ploto Guodžių durpyną Biržų ra
jone. Ta firma viską nupirko už 
1.2 mil. rublių, o durpių laukus 
išsinuomojo dešimčiai metų po 
35 tūkst. rublių metams. Sako
ma, kad tai valstybes turtas, ir 
to nebuvo galima daryti. 

— Užsienio turizmo valdybos 
viršininkas Algirdas Petraitis 
pasitraukė iš tų pareigų. Vy
riausybė pavedė tas pareigas 
laikinai eiti J.K. Burduliui. 

— Lietuvos delegacija, suda
ryta iš V. Čepaičio. I. Andriu
kaitienės. A. Karoblio, A. Šimė
no. G. Songailos ir A. Butkevi
čiaus dalyvavo Gudijos inicia
tyva suruoštoje konferencijoje 
tarpparlamentinės konsultaci
jos Pabaltijo — Juodosios jūros 
regiono bendradarbiavimo 
klausimais. Konferencija įvyko 
Minske ir joje dalyvavo be Gudi
jos ir Lietuvos, dar Latvijos ir 
Ukrainos delegacijos. Estija dėl 
sudėtingos vidaus padėties ne
galėjo dalyvauti. 

— Pasaulinės žydų sionistų 
organizacijos ..Sochnut" ats
tovas Lietuvoje yra Danielius 
Bliudzas. buvęs Vilniaus uni
versiteto auklėtinis, advokatas. 
..Sochnut" atstovybė Vilniuje 
įsikūrė dar Lietuvai nepaskel
bus nepriklausomybės atstaty
mo. 

— Šv. Cecilijos draugija 
a t s t e ig ta Lietuvoje. J i 
1924-1940 m. vadovavo komp. 
Juozas Naujalis. Draugiją pri
glaudė Kretingos pranciškonų 
vienuolynas. 

— Lietuvoje yra maždaug du 
šimtai tūkstančių invalidų. 

Prabilo Bagdadas 
Nicosia, Cyprus. — Čia buvo 

išgirstas Bagdado radijo pirmą 
kartą pranešimas, kad sąjungi
ninkai pradėjo žemės kovas 
prieš Iraką. Kalbėtojas sakė. jog 
..prasidėjo pati didžiausia kova 
Irako istorijoje. Irakas nepa
siduos niekada". Kalbėtojas 
kreipėsai į Irako kareivius, kad 
jie tur i būti pasiruošę kankinių 
dienoms. Juos vadino herojais 
ir ragino „drąsiai kovoti prieš 
Dievo ir žmoniškumo priešus. 
Dabar yra pati svarbiausioji 
kova ir tu r i būti pasiekta 
pergalė prieš ateizmo agresiją, 
kuri iš viso yra pirmą kartą visų 
karų istorijoje". 

Richard M. DaJey. 
Chicagos mieto meras, kalba Vasario 
16-osios minėjime Chicagoje. 

— Moldovoje buvo įsteigta 
Lietuvių draugija „Lietuva". 

— Lietuvos Respublikos AT 
pradėjo svarstyti ekonomikos 
reformos ir privatizacijos klau
simus. Diskusijos užtruksian
čios ilgesnį laiką 

Tą Gorbačiovas pasakęs ir 
Bushui per telefoninį pasikal
bėjimą. Maskva per tuos diplo
matinius pasitarimus pasakiu
si, kad ji yra už Jungtinių Tautų 
rezoliucijų įgyvendinimą. Jis 
pasakė, jog Gorbačiovas prašęs 
atidėti keliom dienom puolimą, 
kad Saugumo taryba galėtų 
Amerikos ir Irako planus aptar 
ti i r su ras t i kompromisą 
Kremlius apgailestaująs, kad 
pasaulis negalėjo Persų įlankos 
krizę išrišti taikiu būdu 

KALENDORIUS 

Vasario 26 d.: Aleksandras, 
Aurime. Izabelė. Jogintas. Jo-
rūnė. 

Vasario 27 d.: Gabrielius. 
Fortūnatas. Gabija, Ginvilas, 
Skirmantė. Vilmantė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:32, leidžiasi 5:36. 
Temperatūra dieną 29 L, 

naktį 18 1. 

' 
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i KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS l SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago, III. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

KAIP TVARKYTIS SU 
SUNKIAUSIU ARTRITU? 

Klausimas. Mano sesuo serga 
reumatoidiniu artritu. Gydy
tojas sako. kad tai sunkiausia 
sąnarių liga. Jis gerai rūpinasi 
ligone, bet yra labai užimtas, 
todėl mudvi nenorime jo trukdy
ti su savais klausimais. Gal 
Tamsta. Daktare, galėsi kiek 
daugiau mus apie tokį artritą 
apšviesti, už ką mudvi būsime 
labai dėkingos. 

Atsakymas . Reumatoidinio 
artrito priežastis nežinoma. 
Juomi suserga vienas žmogus 
(dažniausiai moteris) iš šimto. 
Jo sukeliami negerumai įvai
ruoja pas kiekvieną ligonį, bet 
dažniausi yra šie trys: 1. Suti
nimas, skausmas, maudimas 
viename ar keliuose mažuose 
bei vidutiniuose dažnai kelių, 
pėdų, p la š t akų ar r iešų 
sąnariuose. 2. Rytais atsi
randąs, apie ketvirtį valandos 
užsitesiantis sąnarių ir kūno su
stingimas. Jei jie užsitęsia il
giau valandos — dar tikriau, 
kad tai reumatoidinis artritas. 
3. Nuovargis. 

Tokiam artritikui yra galima 
penkeriopa pagalba. Reumatoi
diniu artritu sergančiajam pa
galba turi būti pritaikyta jo ypa
tingiems reikalavimams. Toji 
pagalba gali susidaryti iš vieno 
ir šių penkių a r visų šių 
veiksmų. 

1. Užlaikyk lanksčius sąna
r ius ir sąnarį supančius 
raumenis, juos lankstydamas. 
Juos mankštink: masažuok, 
lankstyk, judink iki maksima-
linio jų ištiesimo, drebink juos 
vibratoriumi — Motor Vibrator 
Mark VII Model F 80,110, 120 
v., 23 W. Tokie vibratoriai 
veiksmingai malšina raumenų 
— sąnarių persitempimus ir ki
tokius negerumus. Taip daryk 
mažiausiai du, tris kartus per 
dieną, po keliolika minučių ar 
kaip gydytojo nurodyta. 
Lietuvis tegul nuolat mankš
tina savo sąnarius. Sąnarių 
lankstymas, raumenų atpalai
davimas, plaukiojant drung
name vandenyje yra ypač nau
dingas artritikams. 

2. I šmin t inga i elkis su 
skaudamu sąnariu — nenuvar
gink jo, bet ir nežalok ne
judrumu. 

3. Naudok vaistus pagal 
gydytojo nurodymą. Jie gali būti 
nesteroidiniai vaistai prieš 
uždegimą vaistai (nonsteroidal 
ant i - inf lammatory drug — 
trumpai NSAID), ligą pertvar
kantys ar lėtai prieš reuma
tizmą veikiantys vaistai (slovv-
actihg anti rheumatic drug) 
ir/ar kortizonas (corticosteroid). 

4. Neapsileisk lankymesi pas 
gydytoją. Laikykis paskirto 
laiko, kad jis galėtų sekti ligos 
pagerėjimą ar pablogėjimą bei 
vaistų veikimo pasekmes. Tuo 
laiku ir ligonis gali gydytojui 
pasakyti apie naujus pakitimus. 

5. Reumatoidinio artrito eiga 

gali būti nepramatoma. Tokia 
liga gali sunkiai pasiduoti 
gydymui. Tais atvejais pacien
tas ima naudoti nemediciniškas 
priemones ir dėl to t ik gaišta 
laiką, išleidžia pinigus ir ne tik 
nepagerina savo artrito, bet 
dargi jį pablogina. Išmintingas 
lietuvis taip nesielgia. Jei kas 
tokiam sako „Štai geriausias 
va i s tas dėl a r t r i t o " , toks 
mūsiškis gręžiasi š a l i n ar 
pasiklausia gydytojo. 

Dar vienas dalykas atsi-
mintinas reumatoidinio artrito 
reikalu: šios ligos eiga y ra įvai
ri. Skausmai — negerumai gali 
ateiti ir išnykti savaime ar po 
kokio gydymosi. Ligonis gali 
manyti, kad liga visai pranyko. 
Taip retai atsitinka net ir 
reikiamai besigydant. Papras
tai, sąnarys ir toliau nyksta ir 
su laiku luošumas gyvu kūnu 
stojas. 

ŠLAPIMO PARŪGŠTTNTMAS 
SU VITAMINU C 

Klausimas . Turiu pasikar
tojantį šlapimo takų uždegimą. 
Gydytojas rado, kad mano 
šlapimo reakcija yra šarminė ir 
patarė ją rūgštinti su bruknių 
— cranberry sunka. Ji brangi ir 
aš jos po kelių dienų vartojimo 
negaliu toliau pernešti. Ką man 
toliau daryti? 

Atsakymas . Rūgštinki šla
pimą vitamino C tabletėmis 
Imk jų 500 mg po vieną kas 8 
valandos — tris kartus per parą. 
Tai pigu, skanu ir ne t ik Tams
tos atvejuje naudinga. 

DAUGYBINIAI 
RAUMENŲ SKAUSMAI 

Klausimas. Gerb. dr. Adoma
vičiau, turiu klausimą dėl ligos 
polymyalgia rheumatica (PMR). 
Nuo ko ji gaunama? Ar priklau
so nuo valgymo, aktyvumo ar 
kitų priežasčių? Esu 74 m. ir 
gyvenu pagal Jūsų, Daktare, 
patarimus: negeriu, nerūkau, 
riebiai nevalgau, daug vaikš
tau, užtektinai dirbinėju. Kavos 
negeriu. Svoris 150 sv. Choles
terolis 151, trigleceridai 102, 
uric acid 5.9, WBC 6.2, RBC 
5.01, kraujo spaudimas 140/70. 

Susirgau PMR labai sunkiai. 
Skausmas buvo didelis rankose, 
pečiuose, nugaroje i r kojų 
gyslose. Daktaras prirašė vaistų 
„prednisone", o juos naudojau 
apie du metus. Pradėjau nuo 40 
mg, paskiau 20 mg, 10 mg, 
5 mg, 1 mg. Šiuo laiku vaistų 
nenaudoju, tik imu 6 tabletes 
calcium ir vitaminus Centram 
— 1 į dieną. Dabar jaučiuosi 
gerai. 

Kaip turiu laikytis — ar 
negrįš vėl? Valgau riešutus 
kiekvieną dieną: 3 walnuts, 3 
hazel nuts, 3 pecans, 3 almonds, 
10 peanuts. Ar jie neduoda cho
lesterolio? Ar gerai valgyti 

rūgštūs kopūstai? Yra sakančių, 
kad jie tirština kraują. Aš jų 
valgau daug. Valgau kiaulės 
ausų — ar negausiu choleste
rolio? 

Ačiū jums Dr., kad trukdau... 
Laukiu atsakymo jūsų vedama
me „Draugo" sveikatos sky
riuje. 

Atsakymas. Na, ir atsirado 
nors vienas geriausioje 
sveikatoje 74 metų sulaukęs šio 
skyriaus patarimų pildytojas — 
cholesterolį sunormavęs iki 151 
— tai jau arti šio skyriaus 
patariamo 130. Ačiū Tamstai už 
įrodymą, kad šis skyrius ne
fantazuoja, bet skatindamas 
mūsiškių pasipuošimą iš
mintingumu, gerina lietuvių 
sveikatą, rag indamas ta ip 
elgtis, kaip Tamsta kad gyveni. 

Kol dar taip nesielgei, sirgai. 
Dabar užmiršk apie tą daugy
binį raumenų ir sanarinių 
raiščių sunegalavimą, nes pra
dėjai gyventi kaip Dievas pri
sakė. Ir toliau taip laikykis, nes 
tokiu elgesiu nedidini 
cholesterolio. 

Dabar klausimas Tamstai: iš 
kur toks nežemiškas padaras — 
toks pavyzdingas l ie tuvis: 
sveikatos priežiūroje retenybė 
atsiradai, kada aplink Tamstą 
apsileidėlių, sveikatos nepai-
sančiaų ištisi ežerai tyvuliuoja? 

Ačiū Tamstai už įrodymą, kad 
per sveiką elgesį, valgį, gyve
nimą, kūno atsparumą įgijusy-
sis nugali net sunkias, dideles 
negales. 

Turi gerą gydytoją ir esi iš
mintingas, todėl nėra pagrindo 
Tamstai baimintis dėl ateities. 
Priedui pradėk dar t r i s 
praktikuoti dalykus: 1. pageri
nimui kraujotakos visose kūno 
dalyse, įskaitant buvusios li
gos apimtus raumenis, pavalgęs 
kasdien nuryk po vieną 200-mg 
cinko sulfato tabletę. 2. Didink 
visų kūno dalių atsparumą 
negalėms, įskaitant ir slogas bei 
reumat ines l igas , kas 12 
valandų nurydamas po vieną 
kapsulę 400 IU s t iprumo 
vitamino E. Taip daryk per visą 
savo gyvenimą, nepamiršdamas 
gerti labai daug skysčių — 
žinoma ne kavos, ne tikros ar
batos, ne svaigalų bei pepsų, o 
pieno, vandens, sriubų, vaisių 
sulčių, priedo naudodamas 
gausybę pačių vaisių ir daržovių 
įvairiausiame pavidale. 

3. Nusipirk raumenų priedinį 
išjudintoją —juose kraujotakos 
pagerintoją vibrator ių ir 
priediniai judink raumenis-są-
narius (žiūr. prieš tai klausimą). 
Niekas nežino tos PMR ligos 
šaknų, tik žinoma, kaip reikia 
elgtis, kad ji neapsėstų. 

VITMINAS E. DIDINA 
KŪNO ATSPARUMĄ 

LIGOMS 

Klausimas. Dažnai susloguo-
ju, dažnai strėnomis sunegaluo
ju, perpūtus skersvėjui sprando 
nepasuku — rodos viskas man 
kenkia, viskas mane lenkia 
žemėn. Kaip man gintis nuo 
tokio sulepšėjimo? 

A t s a k y m a s . Gyvendama 
taip, kaip prieš tai klausianty
sis ir laikydamasi gamtos dės
nių, naudok cinką ir vitaminą 
E ir būk gero gydytojo žinioje, 
vykdydama visus jo patarimus, 

NUKENTĖJUSIEMS ŠELPTI 
Du dvidešimtmečiai studen

tai dvidešimt trejų metų siuvėja 
sutraiškyta sovietų tanko, du 
trijų vaikų tėvai — vienas dar
bininkas kitas farmacininkas, 
dvidešimt k e t u r i a m e t i s 
vaikinas, ką tik ati tarnavęs 
sovietų laivyne, keturiasdešimt 
septynerių metų amatininkas, 
pačiam gyvenimo viduryje 
beesąs dvidešimt devynerių 
metų vyras, vos tik gyventi 
bepradedąs septyniolikmetis ir 
dar pens: žmonės. Jie buvo 
sovietų kareivių peršauti per 
galvas, širdis, rankas, kojas ar 
po sužalojimų užmindyti. 

Tai įvyko Vilniuje anksti rytą 
sekmadienį, sausio 13 d., 1991 
metais. Tą rytą sovietų tankai 
t r a i š k ė žmones, sovietų 
kareiviai mušė, šaudė be
ginklius, kurie teprašė, kad jų 
laisvai pasirinktoji valstybės 
forma savo pačių žemėje, savo 
mieste būtų gerbiama. J ie 
tesakė: ..Ateiviai, negriaukite 
tai, ką .-nes savo laisvu apsi
sprendimu savo mieste ir savo 
žemėje kuriame. Mes norime 

būti laisvi!" Tie penkiolika 
atidavė tai , kas žmogui svar
biausia — gyvybę — už mūsų 
troškimus. J ie — tai mes. 

Liko jų tėvai, žmonos, vaikai, 
draugai... Liko dar ir visi sužeis
tieji, sužalotieji... Jais visais mes 
turim pasirūpinti. Mes bent tiek 
galime padaryti . 

Kviečiu visus padėti žuvu
siųjų šeimoms, sužeistiems. 
S i ū l a u a t i d a r y t i P a s a u l i o 
Lietuvių Bendruomenės fonde 
sąskaitą vardu „Vilnius, Sausio 
13-toji". Siūlau, kad ši sąskaita 
būtų adminis t ruojama trijų 
asmenų, kur ie taip pat or
ganizuotų ir pagalbos teikimą. 
Tie t rys asmenys galėtų būti: 
Lietuvos Parlamento narys ar
ba atstovas, buvęs Sausio 13-tą 
Vilniuje, PLB centro narys ir 
vienas iš aukojusiųjų. Kvie
čiami taip pat ir vietiniai komi
tetai telkt i lėšas „Vilnius, Sau
sio 13-toji" sąskaitai. 

V y t a u t a s J . Če rn ius , Ph .D . 
Profesorius, Temple University 

Philadelphia 

Reumatizmas yra liga, apsireiškianti skausmą sukeliančiu uždegimu kūno jungiamojo audinio 
dalių, ypač raumenų ir sąnarių, o taip pat išaugų atsiradimu širdies vožtuvuose ir iškilimų (Ashoffo 
mazgų) pasirodymu širdies raumenyje ir odoje. Reumatoidinė liga - tai i reumatizmą panaši 
negerovė. Reumatoidinis artritas — tai chroniškas sąnarių reumatizmas 

1. Reumatoidinio artrito dažni simptomai yra sąnarių skausmas, sutinimas ir jautrumas, 
prisilietus rankų, riešų, kelių ir pėdų sąnarius. 2 Užlaikyk savo sąnarius ir apie juos esančius 
raumenis lanksčius, nuolat juos mankštindamas fčia vien vaistai nieko gero neduos — reikia darbo, 
ir dar kokio sąnarių lankstymo!) 3 Nuo nemediciniskų gyduolių, taip atkakliai apgavikų 
pardavinėjamų, šalinkis i kitą valstybę 

o ne vien dejonėmis užsiimda-
ma. Jei išmintingumo stokoji, 
bus sunkus Tamstai gyvenimas, 
bet bandyk — nesigailėsi. Visi 
pėda pėdon eikime su tuo sep
tyniasdešimtmečiu — sveikatos 
pavyzdžiu Tada ir šimtinės 
metų sulauksime dar pūzdrais 
nepavirtę Sis skyrius gerai 
žino, kad toks p a t a r i m a s 
neišmintingiems p r i lygs t a 
kviečio grūdo metimui ant 
akmens. Todėl visi rūpinkimės 
visų pirma svarbiausiu mums 
dalyku: pagausinkime bent 
garstyčios grūdo dydžiu iš
mintingumą. Ki ta ip mūsų 
sveikatos vežimas ir toliau 
riedės pakalnėn. 

VIENAS I Š 10,000 
KIAUŠINIU YRA 

UŽKRĖSTAS 

Klausimas. Pavaišino mane 
duktė restorane, ir aš suvidu
riavau, kiaušinienės pavalgius. 
Ką toliau daryti? Ar reikės 
visam amžiui kiaušinienės at
sisakyti? aš be jos gyventi 
negaliu. 

Atsakymas. Du dalykus turi 
daryti, jei nori sveikai iki karsto 
lentos gyventi. 1. Trynių turi iš 
tolo vengti; aišku, ir raguolių, 
atsivežtų iš Lietuvos. Nė vienas 
mūsiškis neturėtų praryti nė 
vieno kiaušinio trynio, jei jis 
nenori sulaukti be laiko tokių 
apie save kalbų: „Tas kunigas 
gavo stroką ir guli diecezijos 
ligoninėje geroje lenkių seselių 
priežiūroje". Arba vėl: „Žiūrėk, 
šį pusamžį inžinierių tik į antrą 
dieną rado negyvą savo kam
baryje, neatlaikiusį širdies 
atakos". O čia trečia: „Ši gai
lestingoji sesuo nė neaiktelėjusi 
neteko žado dėl apopleksijos — 
ji nepaisė gydytojo perspėjimo 
nerūkyti ir kavos negerti, nes 
tokia kombinacija d id ina 
paralyžiaus pavojų". 

Taip ir tūkstantį kartų kitaip 
žmonės savo gyvenimą trum
pina per trynį — dėl riebaus 
kraujo, kurį nuo trynių gavo ir 
kuris guldo ant menčių kiek
vieną praturtėjusįjį choleste
roliu. 

2. Jei mediciniškai nusidėsi ir 
neištversi nevalgęs kiauši
nienės savo gomuriui pavai
šinti , bent žinok ka ip ją 
sveikiau paruošti. Restoranai 
naudoja tūkstančius kiaušinių. 
Jei vienas jų esti užkrėstas, visa 
jų masė esti liguista. O jei 
pusžalią kiaušinienę valgai 
restorane — susirgsi. Todėl venk 
restoranuose įva i r iaus iame 
pavidale kiaušinių, o namuose 
kiaušinienę šitaip pasigamink. 

Niekada nevalgyk žalių ar 
nedavirtų kiaušinių bei tokios 
kiaušinienės. Venk valgių, ku
riuose naudojami žali kiau
šiniai. Jei žinai, kad valgyje 
(kaip ceasar salad, holandaise 
sauce. eeenoe . majoneze. 

namuose darytame ice cream, 
yra nepilnai išvirtų kiaušnių, 
nenaudok jų, nes jie gali būti 
užkrėsti vidurius paleidžiančio-
mis bacilomis. 

Taip nesveiko maisto tur i 
vengti visi silpnesnieji, ypač kū
d i k i a i , s ene l i a i (mot inos 
vedamos į restoranus valgyti 
Mot inos dienoje), nėščios 
moterys, susilpninę savo atspa
rumą girtaujantieji, rūkantieji, 
ištvirkaujantieji, persivalgan-
tieji... 

Kiaušinius reikia paruošti 
t a i p : n u s i p l a u k su m u i l u 
r a n k a s , pa l i e t ę s k i a u š i n i o 
lukštą ar nevirtą kiaušinių 
turintį maistą. Virk kiaušinį 
kol abu: baltymas ir trynys bus 
kieti: netrumpiau 7 minučių 
nuo užvirimo. Kiaušinienę kepk 
6 minutes, — abi puses po t r i s 
minutes. Paleistus kiaušinius — 
7 minutes. 

Plauk kiaušinių parengimui 
naudotus indus ir vietą. Nenau
dok susk i lu s ių . La ikyk 
kiaušinius originaliame įpaka
vime vidujinėje šaldytuvo daly
je, ne šone, nes vidus y ra 
Šaltenis. Nepalik kiaušininio 
valgio kambario temperatūroje 
ilgiau dviejų valandų, įskaitant 
ir jų paruošimo, ne tik virimo, 
laiką. Kai palieka šilto kiauši
ninio maisto dėjimui į šaldytuvą 
— išdalink jį į mažas porcijas, 
kad jos greičiau atšaltų ir bū
tų t inkamos dėti į šaldytuvą. 

C H O L E S T E R O L I O 
K R A U J U J E LABAI DAUG 

- KĄ MAN VALGYTI? 

K l a u s i m a s . Gydytojas, iš
tyręs mano kraują, rado jį per 
riebų cholesteroliu. Ką man 
daryti? Mano vyras dar sako, 
kad aš esanti boba kaip trioba: 
tokia par i tus kaip ir pastačius 
ir jis nenorįs jokių reikalų su 
manimi turėt i . Kur dingt? 

A t s a k y m a s . Paprašyk vyro, 
kad iškirstų eketę Michigano 
ežere, o pati eik ir lįsk į ją, jei 
jau per keliasdešimt metų, čia 
a i š k i a u s i a i n u r o d a n t , k a s 
tokiais atvejais reikia daryti, 
dar nežinai. Skubantys gydyto
jai prirašo vaistų, — jie nieko 
veiksmingesnio žmogui nesu
teiks tol, kol pagrindai nebus 
sutvarkyti : kol svoris nebus 
sunormuotas, kol kraujas nebus 
iki normos suliesintas, kol 
tinginio kailis nebus nusivilktas 
ir jaudinimasis dėl menkniekio 
žmogaus neapleis . Dar čia 
pake l tas kraujospūdis, per 
saldus kraujas ir jo padidintas 
rūgstumas turės būti sunormuo
tas. Tik tada Tamsta galėsi 
gydytojo vaistais sėkmingiau
siai pasinaudoti. Ne kitaip! O 
dabar prašyk Dėdę Šaltį, kad jis 
ledą Michigane sustorintų ir 
Tamstą^nuo nelaimės apsaugo
tų! 
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Sušaudyta „perestroika" 

NAUJA VILTIS 
TAUTOS 

PRISIKĖLIME 
Kuomet Lietuva kovo 11 d. 

paskelbė pasauliui savo ne
priklausomybės ats tatymą, 
tuomet Gorbačiovas dar buvo 
pasaulio numylėt inis . Net 
Kazimiera Prunskienė, kai 
lankėsi Amerikoje, pasakė „me-
sianti gėles ant jo kelio'". Tokį 
pasakymą buvo sunku supras
ti, kad blokuojamo krašto 
premjerė galėtų gėlėmis iškloti 
jo kelią. 

Kai griuvo Berlyno siena ir 
komunistiniai režimai Centri
nėje Europoje, tuomet buvo 
sunku tikėtis, kad Lietuva būtų 
pasaulio dėmesio centre, bet ir 
tuomet Lietuvą sugebėjo būti di
džiosios spaudos pirmuosiuose 
puslapiuose. Pasaulis nustebo. 
Lietuvos vardą išgirdęs. Žmonės 
sukruto žemėlapiuose ją susiras
ti, nors ne visuomet tai buvo 
lengva, nes daugelis žemėlapių 
jos jau neberodė. Jai buvo pri
segta etiketė: „Pelė. kuri prieš 
dramblį mauroja". Ir, žinoma, 
ta pelė buvo spaudos puslapiuo
se ir žmonių lūpose. Kad Lietu
va pasaulis domisi, jau galime 
matyti iš to fakto, kad labai 
dažnai Vilniuje yra minimi net 
ir Japonijos korespondentai. 

Žmonių ir spaudos nuomonės 
yra labai svarbios, bet jos dar 
nėra lemiančios. Politikai, kurie 
pasaulį tvarko ir jį raiko, daž
niausiai nesivaduoja nei teise, 
nei sentimentais. Jie žiūri į jė
gų balansą. Gorbačiovas, už ku
rio nugaros stovi beveik keturių 
milijonų kariuomenė, galėjo 
šypsotis ir vaidinti taikos 
apaštalą. Daugelis tuo tikėjo. 
Tai lengva suprasti, kuomet 
Vokietija vienijosi ir Centrinė 
Europa laisvinosi, tad daugeliui 
atrodė, kad ta „pelė" tik be 
reikalo mauroja, kad Lietuva su 
savo skundais dar palaukti 
galėtų ir bendro džiaugsmo 
netrukdytų. Per penkiasdešimt 
metų juk galėjo priprasti. 

Net ir tie, kurie mūsų drau
gus vaidino ir mus užjautė, 
„gerų san tyk ių" gadint i 
nenorėjo. Kuomet Gorbačiovas 
taip gražiai apie nusiginkla
vimą, laisvę ir demokratėjimą 
kalbėjo, tuomet sunku jam 
nepatikėti. Jų propaganda suge
bėjo prez. Vytautą Landsbergį ir 
kitus Sąjūdžio veikėjus pri
statyti kaip karštakošius nacio
nalistus ir muzikantus, kuriais 
nereikia pasitikėti. Daugelio 
akyse „nacionalistai" (tautiniai 
sąjūdžiai) yra sutapatinami su 
naciais, tad nustojo ir dalies 
žmonių simpatijų. Be to, ypač 
Amerikos spauda, rašydama 
apie tautinius sąjūdžius, vadina 
juos „ethnic". Toks „etnikų" 
žodžio prikergimas pristato kaip 
mažumos arba grupės reikalą. 
Beveik kaip eskimų arba 
Amerikos indėnų. Tuo tarpu 
Lietuvoje ne lietuviai, bet rusai 
yra „etnikai". 

Kremliaus kalbėtojai ir už jį 
kalbantieji yra profesionalai, 
baigę propagandos institutus. 
Jie moka sumaišyti žmonių pro
tus. Žino pasaulio istoriją ir įvy
kius, Amerikos prezidentų 
posakius pritaiko savo reikalui. 
Gorbačiovą ir jo imperiją paly
gina su Lincolnu. Jų oponentai 
dažnai yra tam nepasirengę ir 
bijo frontinio puolimo. Tad žiū
rovų akyse tie, kurie gina 
imperiją ir jos interesus, sudaro 
teisiųjų įspūdį. 

POLITIKOJE ŠIRDIS 
- BLOGAS PATARĖJAS 

Gorbačiovas pasaulio protus 
sumaišęs su niekuo daugiau 
nebesiskai tė . Viską viršijo 
plačių prezidentinių teisių su
te ikimas ir Nobelio taikos 
premijos paskyrimas. Su tais vi
sais įgaliojimais ir medaliais jis 
pasijuto lyg į Jono Žiauriojo 
klumpes įsistojęs. Reikia žino
ti, kad imperija sukurta dur
tuvais ir kazokų kardais, ir dur
tuvais bandoma ją išlaikyti. 
Kad jis buvo numatęs ir durtu
vus panaudoti, apie tai ne vieną 
sykį buvo užsiminęs. 

Gal nuostabiau, kad ne tik 
pasaulis, bet ir mes nustebome 
tuo, kas įvyko. Atrodo, kad net 
pats Gorbačiovas nustebo, bet 
tinkamo pasiteisinimo nerado, 
tad ir nesiteisino. Tik nustebo, 
kad pasaulis į tai ta ip stipriai 
reagavo. To, atrodo, jis nesi
tikėjo ir nelaukė. J a m nukrito 
kaukė, ir pasaulis jo tikrąjį 
veidą pamatė. 

Tą kruvinąjį sekmadienį au
tomatų ir tankų pabūklų salvės 
sušaudė ,,perestroika". Prie 
televizijos bokšto atei tyje 
reikėtų pas ta tyt i paminklą 
tiems septyniolikai, kurie jį 
gynė, ir memorialinę lentą, kad 
čia buvo sušaudy ta „pere
s t ro ika" . Atei tyje tu r i s t a i 
važiuos tą istorinę vietą pama
tyti. Gal ne tik buvo sušaudyta 
„perestroika", bet ten anoje 
vietoje, kur prasidėjo imperijos 
galas. 

Vakarų pasaulis apie šiuos 
įvykius plačiai sužinojo, vaiz
dajuostės po pasaulį pasklido, 
tad net ir Taikos premijos lai
mėtojui sunku bus išsimeluoti. 
Čia jau mūsų pareiga, kad jam 
būtų kuo sunkiau meluoti. 
Kiekvieną melą spaudoje ar 
televizijoje reikia energingai 
atremti laiškais ir skambi
nimais . Tų pare igų nepa-
veskime tik pensininkams. Jie 
organizavo lituanistinį švietimą 
ir rūpinosi, kad jaunoji karta į 
jų vietą stotų. Tad dabar ir 
reikia tos jaunesnės kartos 
talkos. Nejaugi ir akademikai 
nemoka laisvai angliškai išsi
reikšti, kad pasitenkina tik 
mūsų salių veikla? Kur yra visi 
tie, kurie gavo įvairias stipen
dijas? 

Jeigu tik Lietuvių fondo sti
pendininkai pajaustų moralinę 
pareigą vienu ki tu laišku gal 
net ir rašiniu į anglišką spaudą 
išeitų, tai ir valdžios pareigūnai 
daugiau dėmesio Lietuvos 
reikalams skirtų. Iš lietuviškos 
visuomenės nereikia vien tik 
prašyti, bet ir jai duoti. Kol kas 
tie, kurie daugiausia pajėgia, 
tai didžiumoje maž iaus ia i 
duoda. Šiuo atveju kalbame ne 
apie pinigus, bet lietuviškų 
reikalų reprezentavimą už 
mūsų parapijų ribų. 

Kuomet Lietuvoje liejasi 
kraujas ir žmonės savo krūti
nėmis jos laisvę dengia, nusi
kaltimas minkštasuolyje sėdėti 
ir televiziją žiūrėti. Neleiskime, 
kad Lietuvos laisvės žiedą 
dykumos smėlis užneštų ar oku
panto batas sutryptų. Jeigu 
mūsų nėra daug, tai reikia bal
siau rėkti. Gyvename Ameri
koje, tad ir reikia vadovautis jos 
metodais ir patirtimi: „Girgž
dantis r a t a s yra tepamas", 
vadinas — kad jam kreipiamas 
dėmesys. Tad garsiai girgž
dėkime, kad būtumėm girdimi! 

J . Ž. 

Nauja „perestroikinė" dvasia 
Sovie tų Sąjungoje a tvėrė 
Amerikai galimybes suartėti su 
Maskva ir pradėti r imtas dery
bas dėl nusiginklavimo. Vėliau 
prasidėjo Rytų Europos valsty
bių išsilaisvinimas ir Vokietijos 
susijungimas. Lietuvos klau
simas betgi nejudėjo. Lietuviai 
abiejose Atlanto pusėse darėmės 
nekant rūs . Stiprėjo nepasi
tenkinimas, kilo lietuvių balsai 
prieš prezidentą Bush, lydimi 
a i s t r ingų ka l t i n imų mūsų 
spaudoje. Prez. Bush siūlė 
derybų kelią, o Gorbačiovas 
statė sąlygas, darėsi kaskart 
nesukalbamesnis, siūlė lais
vesnį statusą naujoje sovietų 
federacijoje, kurią lietuviai iš 
principo atmetė. Bush taip 
suartėjo su Gorbačiovu ir taip 
gerai Amerikai vyko derėtis, 
kad beveik pamiršo pabaltiečių 
r e ika lus . Kar t ą Bush net 
pasakė dirbąs Amerikai, o ne 
sve t imoms va l s tybėms ir 
svetimų kraštų piliečiams, nors 
tie, kurie prašo Pabaltijo vals
tybėms nepriklausomybės, kaip 
tik yra rinktiniai Amerikos 
piliečiai. 

Juo toliau —juo blogiau. Atsi
rado naujas šūkis „nuo Jaltos 
prie Maltos". Paryžiuje vyku
sioje konferencijoje Pabaltijo 
valstybių užsienio reikalų mi-
nisteriai nebuvo įsileisti nei ste
bėtojų, nei svečių teisėmis. To 
reikalavo Gorbačiovas, pasiūlęs 
pabaltiečiams įsijungti į Sovietų 
Sąjungos delegacijos sudėtį. 

Buvo pasimetimo ir mūsų 
tarpe ten, kur reikėjo išminties, 
takto ir diplomatijos. Lietuvos 
premjerės vizitas Amerikoje 
buvo privačiai organizuotas, be 
koordinacijos su Lietuvos pa
s iunt inybe. Prez. Bush K. 
Prunskienę priėmė kaip privatų 
asmenį . P a s k i a u s i a s prez. 
Landsbergio vizitas taip pat 
buvo organizuojamas privačiai, 
nepatogiu laiku, ignoruojant 
Lietuvos pasiuntinybės suges
tijas. Su Lietuvos valdžios 
v i r šūnėmis į Vi lnių , Wa-
shingtoną ir Kanadą, kaip spau
da pranešinėjo, skubėjo „tartis" 
lietuviškų veiksnių lyderiai, tik 
n i e k a m nebuvo p r a n e š t a , 
kokius pasiūlymus jie vežėsi ir 
kokie buvo tų „pasitarimų" 
rezultatai. Privačiai organi
zuotas ir Lietuvos komunistu 
partijos gen. sekretoriaus Bra
zausko vizitas. K. Prunskienės 
pernelyg šilti žodžiai Gorbačio
vui neigiamai nuteikė dalį 
Kongreso narių. Amer ika i 
giliau įstringant į Golfo kon-

VYTAUTAS DAMBRAVA 

fliktą, vyriausybe bijojo prarasti 
Gorbačiovo paramą Jungtinėse 
Tautose. Ir tos r.edėkingose ap
linkybėse Busr. pasirinko leng
viausią išeiT — p a t a r i m ą 
derėtis. 

Derybos iki šiol neprasidėjo. 
Prasidėjo t ik karinė, kruvina in
tervencija, suKretusi Vakarus. 
Agresiją pasr rkė ir prez. G. 
Bush. Gorbačiovas vaikiškai 
i šs isukinėjo esą apie t a i 
nežinojęs, vėiiau po žudynių 
Latvijoje net a t s i p r a š ė 
žuvusiųjų šeimų, bet greičiau
siai tik iš baimės, kad nebūtų 
n u t r a u k t a ekonominė ir 
technologinė parama. 

Lietuvių nekantrumas ir kri
tika Bushui augo. Kai kurie 
spaudoje pasirodę straipsniai 
buvo net užgau.as. Juos diktavo 
širdis, tautine aistra, bet širdis 
politikoje yra blogas patarėjas. 

Venezueloje. lankantis prezi
dentui Bush vienas karštas 
patriotas siūle eiti į gatves ir 
pr ieš B u s h demons t ruo t i . 
„Reikia j am parodyti", kalbėjo 
jis. „Parodyti - ką?", paklau
siau. Diskutuojant vis tik j is 
•suprato, kad reikia balsuoti ne 
prieš ką, be: už Lietuvą, už 
nepriklausomybės jai grąži
nimą. Dalijome atvir lapius, 
klijavome plakatus, ta lkinant 
daugiausia venezueliečiams ir 
net amerikiečiams. Ir kada 
viena lietuvė, žinoma žurnalis
tė, Venezuelos -paudoje Bush ir 
Gorbačiovą palygino su Stalinu 
ir Hitleriu („as buvau taip įsiu
tusi" , sakė) Amerikos am
basados Charge d'affaires, geras 
lietuvių draugas, man prie pro
gos pasakė: ..Vytas, okay, mes 
negeri. Pasaiyk, kas šiandien 
lietuviams yra geresnis? Jei 
amerikiečiu parama Lietuvai 
šiuo metu yra nepapras ta i 
reikalinga ir paramą gauna, ar 
tikslinga užgauliojimo politi
ka?" 

Je i lietuvių išeivių a t s i 
šaukimai, stiprūs šūkiai ir 
kaltinimai prezidentui Bush 
būtų ir pasiekę administracijos 
ausis, nenorėčiau tikėti, kad tai 
būtų paveikę prezidento Bush 
principinį nusistatymą remti 
Lietuvos nepriklausomybę. Esu 
giliai įsitikinęs, kad negatyviai 
kritikai pasišovę lietuviai nieko 
nelaimėjo. Lietuvos reikalui 
laimėjo tie kurie pasirinko 
pozityvų kelią. Nedidelė poli
tinė išmintis spjauti į vandenį, 
kurį, nori ar nenori, teks pačiam 

gerti. Laisvė atgaunama ne 
šūkavimais ar dejonėmis, bet 
Jeffersono žodžiais, kovojant 
colis po colio. 

Venecueloje esame kiek kuk
lesni, bet turime krašto spaudą 
tiek, kiek mums jos reikia, 
tur ime svarbiausią radijo stotį, 
kuri transliuoja ir trumpomis 
bangomis. Lietuvio paruošti 
tarptautinės politikos komen
tarai ispanų kalba sklinda į 
pasaulį. Tas pats daroma ir iš 
kitų penkių radijo stočių, kurios 
pasiekia visą kraštą. Čia turime 
Lietuvos Diplomatinės tarnybos 
a t s tovybę , k u r i L ie tuva i 
išrūpino palankius užsienio 
r e i k a l ų min is te r i jos pa
reiškimus. Galiausiai ir pats 
Venecuelos prezidentas žodžiu 
ir raštu pasakė remias ir rem
siąs Lietuvos bylą. Praeityje 
Venecuela niekad nebuvo pa
lankiai pasisakiusi už Lietuvą, 
nes nenorėjo gadinti santykių 
su Sovietų Sąjunga. 

Politikoje ir diplomatijoje rei
kia daug, labai daug kantrybės. 
Bet lašas po lašo ir akmenį 
pratašo. 

Einant prie išvadų, turbūt visi 
pripažinsime, kad pasaulis yra 
egoistiškas ir savanaudiškas. 
Mes esame negausūs žmonėmis, 
neturime naftos ir gal dėl to 
neturime stiprių sąjungininkų. 
Bet mes turime teisingą bylą. 
Reikėjo penkiasdešimt metų 
kovos ir kantrybės. — ir Dievo 
rankos, — kad Lietuvos klau
simas pajudėtų. Norime ar 
nenorime. Amerika yra ir bus 
mums labai reikalnga. Čia ne 
asmens, ne Bush klausimas. Bet 
jis yra galingiausios pasaulyje 
valstybės prezidentas. Jo balsas 
daug lemia. Nepatinka jis — 
pradėkime gudriai sumegztus 
santykius su demokratais, tik 
neįžeidinėkime. 

Veikime per spaudą. Tai ga
linga mūsų kovos talkininkė. 
Veikime per Kongresą. Jame 
L ie tuva t u r i t ik rų sąjun
gininkų. Tegu jie kalba, tegu 
kritikuoja ar puola Bush ir ką 
tik nori. Kai reikia, cituokime 
jų žodžius. Nustokime vaidinti 
„hombre macho" — taip ispanai 
ap ibūd ina vyrą, k u r i s su 
panieka žiūri į visus, kurie jam 
nepataikauja. Mūsų misija eiti 
už Lietuvą, pakenčiant nemalo
nių ir neteisingų dalykų. Jų gal 
reikės pakęsti ir daugiau. Kaip 
Lietuvoje dabar pasyvus pasi
priešinimas tiesioginėje kovoje 
prieš okupantą, taip išeivijoje 
turėtų būti kuklumo taktika. 
bendraujant su savo draugais ir 

Lietuvos gen. konsulas An eta- -
reikalais Chicagos Vasario 16-tos m: 

g a l i m a i s są jungininkais . 
Pasyvus pasipriešinimas pa
reikalavo didelės kraujo aukos, 
ir ką reiškia mūsų kuklumo 
auka prieš jų kraujo auką? Mes 
negalime grasinti, o tik prašyti. 
Yra daug gerų žmonių, kurie tik 
ir laukia, kad mes prašytume 
jų pagalbos. 

Lietuviai Lietuvoje yra pasi
ruošę mirčiai su prezidentu Vy
tautu Landsbergiu priekyje. Ši 
auka, vieno Vilniaus radijo 
komentatoriaus žodžiais, atnešė 
Lietuvai pirmą rimtą pergalę. 
Priešas bent laikinai pasi
traukė, kaip praneša Lietuvos 
sveikatos ministerija, palikęs 15 
užmuštų, lietuvių apie 29 
dingusių be žinios. 580 sužeis
tų (156 moterys' ir didelį skaičių 
ligoninėse. 

Kokiai aukai pasiryžusi išei
vija? Praktiškoje veikloje reiktų 
būti pozityviems JAV atvžilgiu. 
Ir Izraelio. Savo vidaus politi
koje raukime su šaknimis 
orvel inio žmogaus-gyvulio 
taktiką. Keiskime ją artimo 
meilei vykdyti politika Meile 
Tėvynei yra meilė savo tautai, 
lietuviui, artimui. 

Vienybė - tai lengvai išta
r i amas žodis, bet sunk ia i 
įgyvendinamas principas. Kas 
vienybės principą bando panau
doti tik savo ambiciu patenki-

itis iš \> \ Yorko kalbasi Lietuvos 
e.ime. 

Nuotr. J. Tamulaiėio 

nimui. palikime juos ramybėje. 
Visada galima surasti bendrą 
kalbą su tais. kurie draugiškai 
buria jėgas, aukodami laiką, 
darbą, energiją ir pačius save 
Lietuvai. Junkimes su latviais 
ir estais, bet ne unijai popie
riuje, o akcijoje. 

Gerbkime naujuosius savo 
karžygius, kurie kraujo auka 
sujudino pasaulį. Laisvės medis 
laistomas krauju. Pasaulis 
lietuvių kraujo aukom neliko 
abejingas. Supras tai ir Sovietų 
Sąjunga. 

Eidami į savo šventąjį tikslą, 
neužmirškime, jog esame ne tik 
vilčių, bet ir grėsmių akivaiz
doje. Subrendo ir išryškėjo 
principinė Lietuvos samprata. 
t.y. valstybės, kuri yra ir kurios 
dar nėra. bet kuri jau kalba su 
kitomis valstybėmis ir ruošiasi 
vėl užimti teisėtą vietą jų tarpe. 

Ruošdamiesi visokiem eventu
alumams, pasikliaukime sveiku 
protu ir gera valia tiek Vaka
ruose, tiek Rytuose. Laimėsime, 
susitaikę savyje, būdami ramūs 
ir veiklūs, nesutrikę ir nepikti. 
Neminėkime smulkių skriaudų, 
atidekime asmenines ambicijas. 
Nors kuriam laikui, nors dabar, 
kol Lietuva išeis iš nelaisvės 
namu. veikime Vinco Kudirkos 
deklaruotos vienybės dvasioje. 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 

RŪTA KLEVĄ VIDŽIŪNIENĖ 

59 

Devynios dešimtosios iš
minties susidaro iš išmin
tingumo, parodyto t inkamu 
laiku. 

Th. Roosevelt 

Laimės branduolys glūdi kie
tame kentėjimo kevale. Kas pir
ma nemoka pralaužti kevalo, 
tas nepasieks laimės. 

Klug 

Štai vėl esu tik menkutė, nereikšminga •arnaitė. 
Myliu vaikus, jie manęs klauso, vaikštau orangiais 
kilimais ir laistau brangias, egzotiškas geie-. Namų 
šeimininkas buvo panorėjęs į mano pareigas * esti dar 
vieną punktą, bet pavyko gražiuoju išsisukti iš jo 
Švelnių, manikiūruotų rankų. Šventadieniai.- veržiuo-
si į miestą, kur susitinkame visi apylinkėje esantys 
lietuviai, ir taip tas kelias valandas vėl pasidaro gera 
ir malonu gyventi. Keista ir nerami yra mūsų tauta! 
Dar vos išlipę iš skudurų ir nepritekliaus mes vėl 
kuriame nuosavas bažnyčias, mokyklas, ansamblius. 
Vakarais ilgai guliu savo gražiame kambarje, ban
dau sugauti pati save ir atidžiai pasižiūrėti Kodėl aš 
vaikštau kažkokiais šalutiniais keliais, k iėl esu 
viena, kada mano draugės ir draugai nuėjo v liau j au 
suradę su kuo dalintis savo dalia ir vargu? Galvoju apie 
tave, Jūrate, Valių ir jūsų mažą Dalužę, apie gerąjį Alfą 
ir jo jauną žmoną, apie Mindaugą Varkaia r ki tus , 
seniau arba dabar sutiktus bendrakeleivius L aš, kuri 
taip bvjau vienatvės ir taip noriu meilės, už- -pyrusiai 
slepiu ašarotą veidą ant šaltos pagalvėlės sv< timuose 
namuose. Kada ateis mano valanda? 

Tačiau kam aš varginu judu savo filosofniais iš
vedžiojimais! Jūs esate šeima, jūs esate arč j i žemės 
ir todėl arčiau Dievo. Džiaukitės vienas kitu, vaikais 
ir retkarčiais prisiminkite savo draugę. 

Jus mylinti Dana. 

J ū r a t ė giliai atsiduso. Per tuos dvejus metus ji 
stipriai jautė draugės trūkumą, nors dažnai nepajėg
davo atidaryti jai savo slapčiausių širdies kertelių. O 
vienok žinojimas, kad šalia yra artimas žmogus, jau 
daug ką reiškė. Kasdienybe ir motinos pareigomis 
dengė savo abejonių ir nerimasties valandas. Tie pra
eitin nugrimzdę laikai ir toji pokarinė vasara jai atrodė, 
lyg iš tolimų kraštų praskrendantys tamsūs paukščiai. 
Su didžiausia meile ir atidumu augino dukterį, džiau
gėsi jos tamsia galvute su mėlynomis, kaip Valiaus, 
akimis, stengėsi puošti savo menkus namus ir save 
pačią. Turėjo daugybę draugų, nes dabar Innsbruckan 
suvažiavo daug studijuojančio jaunimo, o Valius mėgo 
žmones savo namuose. Austrijoje nuotaika nebuvo 
jauki, daugumas bandė persikelti į Vokietijos žemę. 
nes emigracijos karštis buvo apėmęs net ir neblogai 
šaknis įleidusius benamius. Kiekvienas ieškojo draugų, 
giminių užjūryje, rašinėjo graudžius laiškus ir laukė 
siuntinėlių. Brangūs dėdės, kurių seniau net vardų 
nežinojo, buvo išknisami iš konsulatų archyvų ir in 
formuojami apie apverktiną giminaičio padėtį. O kas 
turėjo „ten" tikrą dėdę, jautėsi beveik kaip ir Ameriko 

je. 
J ū r a su visa šeima jau kelinta diena viešėjo Frei-

burge. Kas link emigracijos planų. Mindaugas buvo 
nepakeičiamas organizatorius. Tai ir dabar visi 
suvažiavo pas j} pasitarti dėl ateities. Aliutė buvo tyli 
ir maloni seimininke, gal truputį bereikšmė šalia savo 
kalbaus vyro, bet visiškai laiminga 

— Puiki pora! — džiaugėsi Kazė Varkalienė. kuriai 
visuomet Mindaugo sugebėjimai atrodė didesni už 
Valiaus, jo nuomonė teisingesnė, jo namai gražesni ir 
jo ateit is šviesesnė. 

Valius, tačiau, dėl to nesigraužė. Nuoširdžiai 
džiaugėsi susitikęs savo draugą Vidugirį, vėl iš naujo 

buvo pasakojamos jų drauge praeito kelio smulkme
nos, keliami tostai už jų didvyriškumą ir ištvermę. 
Varkalų namai ūžė. lyg bičių avilys, tik Jūratė vis 
negalėjo išsivaduoti Panos laiško sukelto vienumos 
jausmo. 

— Turite būtinai keltis į Vokietijos pusę. — dėstė 
Mindaugas, truputį storesnis ir dar labiau globojančiu 
tonu. — Iš prancūzų zonos jau ir taip bus pakankamai 
sunku emigruoti į Ameriką, bet dabar vėlu jau ką 
bedaryti. Austrijos lietuvių padėtis blogesnė politiniai 
ir finansiniai, nėra jums ko ten sėdėti. 

— Mane riša darbas. — Valiaus veide buvo likęs 
tas pats pablyškimas. kurį parsivežė iš belaisvės ir 
kurio jau nebepavyko ištrinti. — Dveji metai komen
dantūroje man atnešė tam tikrą finansinį saugumą, 
kuris itin yra svarbus mūsų padidėjusioje šeimoje. 
Nenorėčiau mesti gana užtikrintos padėties ir vėl eiti į 
nežinią. 

— Kiek dar laiko, manai, reikės tų pabėgėlių punk
tų, komendantūrų ir panašių įstaigėlių? Vis vien reikia 
galvoti apie ateitį, emigracija mums yra neišvengiama! 
Dabar dar yra įmanoma išvykti iš Austrijos ir įsi
registruoti Freiburgo apylinkėje, aš turiu tam tikrų 
pažinčių, kurios bus šiuo atveju labai naudingos. Ar 
turite daug daiktų? 

— Ką gi, rūbai ir smulkmenos. Su vaiku vis 
daugiau susidaro, tai tie tie viengungiški laikai Todėl 
ir nenorėčiau sviesti šeimos taip į nežinią. 

— Aš sutvarkysiu buto klausimą, man vietos 
komendantas gerai pažįstamas Be to, pats turi čia 
draugą Vidugirį, o ir Jūratei bus maloniau šalia mano 
Aliutės. Kaip sakai? 



Algirdas Pužauskas 

4 DRAUGAS, antradienis , 1991 m. vasario mėn. 26 d. 

Į NAŠAUS DARBO 
METUS SUGRĮŽTANT 

Algirdo Pužausko 70 metų sukakties proga 
J U R G I S J A N U S A I T I S 

Gražia tradicija tapo švęsti 
žmonių įvairias sukaktis: šei
mos šventes, reikšmingesnius 
gimtadienius, vedybų sukaktis, 
visuomeninio, kultūrinio darbo 
sukaktis. Tikrai jų nestokojame. 
Ir tai prasminga, gražu. Tokių 
s u k a k č i ų progomis t u r i m e 
galimybę arčiau susipažinti su 
veikliųjų žmonių gyvenimu, 
at l iktais jų darbais ne vien tik 
savo šeimai , bet ir savajai 
tautai , kul tūra i , kūrybai ir 
visuomenei. 

Į tokių prisimintų garbingų 
žmonių gretas jau rikiuojasi 
žurnalistas, redaktorius, visuo
m e n i n i n k a s A l g i r d a s A. 
Pužauskas. Lietuviškoji visuo
menė, ypač Chicagoje, jį labai 
gerai pažįsta. J is skiriasi iš kitų 
tarpo savo ūgiu. plačiais pečiais, 
lė tu ž i n g s n i u , apga lvo tu 
kalbėjimu. Jį daugelį metų 
Chicagoje sutikdavome visur, 
beveik visuose kultūriniuose 
reng in iuose , še imynin iuose 
sus ibūr imuose , posėdžiuose, 
spaudos komisi jose, susi
rinkimuose ir ten , kur tik susi
telkdavo būriai lietuvių. 

Algirdas A. Pužauskas kovo 
10 d. švenčia savo amžiaus jau 
gražią septyniasdešimties metų 
amžiaus sukaktį, pravartu kole
giškai, nors labai kukliu žodžiu 
ir mintimi, praeiti šio tauraus 
lietuvių tautos sūnaus vingiuo
tais gyvenimo keliais. 

Likimas lėmė. kad Algirdo 
Pužausko tėveliai (tėvas vaisti
ninkas, motina mokytoja > turėjo 
pirmojo pasaulinio karo metu 
atsidurti tolimame Kaukaze, 
kur Piatigorske 1921 m. kovo 10 
d. Algirdukas ir atėjo į šį 
pasaulį . Paga l iau tėvai su 
mažuoju sūne l iu sugrįžo į 
nepriklausomą Lietuvą ir įsikū
rė Batakiuose. Tauragės apskr. 

Čia Algirdas praleidžia pačias 
vaikystės dienas, o kai sulaukt 
11 metų, tėvai atveža jį į 
Kauną. į Jėzuitų bendrabutį, iš 
kurio nebeišėjo, kol baigė šią 
gimnaziją 1939 m. Jėzuitų gim
nazija pas ižymėjo a u k š t u 
mokslo lygiu, didele drausme ir. 
tose apl inkybėse augdamas. 
Algis ir įgavo panašių savybių. 

Baigęs gimnaziją pradeda 
studijas Vytauto Didž. universi
tete medicinos fakultete Kaune. 
Atrodo. Algirdas norėjo būti 
geru daktaru , bet tuo pačiu 
domėjosi sportu ir studijavo 
kūno kul tūros mokytojų kur
suose kūno kultūrą. Bet tėvynę 
ištiko didžioji nelemtis. Į mūsų 
ramų. ta iką mylintį kraš tą 
1939 m. rudenį. Vilnių atgavus, 
pradėjo veržtis iš Rytų raudonoji 
armija. O 1940 m. vasarą 
raudonasis tvanas užlieja visą 
Lietuva ir prasidėjo žiaurioji 
okupacija. Kinta visa sistema, 
uždaromi universitetai, siaubas 
rieda pe r visą Lietuvą. Tokios 
sąlygos užkertą kelią į toli
mesnes studijas ir mūsų darbš-
čiajam Algirdui Pužauskui. 

Būdamas dvidešimt vienerių 
metų amžiaus Algirdas susi
pažįsta, pamilsta ir su Brone 
G r i g a i t e s u k u r i a gražią 
lietuvišką šeimą. Neilgai tenka 
džiaugtis savoje žemėje jaunajai 
šeimai. Juos Dievas dar ap
dovanoja dv iem g r a ž i a i s 
sūneliais, kurie turtinaBrones 
ir Algirdo Pužauskų gyvenimą, 
kad ir aplinkui siaučiant karo 
audroms. 

Pagaliau antrą kartą artėja 
raudonoji armija ir Pužausku 
jaunutė šeima drauge su tūks
tančiais tėvynainių išeina i 
nežinoma likimą, į vargo kelius. 
Praūžė baisusis karas. Vokie 
tijoje pokario metais laikinai 
stabtelėja Grevene, kur Algir-

Parke, eidamas pirmininko 
pare igas . Chicagos Altos 
skyriaus pirmininkas, socialde
mokratų veikėjas. Lietuvoje 
LFLS Šarūno klubo aktyvus 
narys, Balfo darbuotojas. 

Gražiausius darbo metus 
Algirdas Pužauskas pašventė ir 
Lietuvių Žurnalistų sąjungai, 
net tr is kadencijas Chicagoje 
dirbęs centro valdyboje. Teko su 
Algirdu šioje valdyboje dirbti 
drauge. Jis ėjo sekretoriaus ir 
v icepirmininko pareigas . 
Pažinojau Algį gerai. Posė
džiuose mažakalbis , bet 
problemų sprendime taiklus, 
sumanymai visada esminiai, 
geri ir gal dėl to tos trijų 
terminų valdybos yra atlikę 
daug gražių sąjungai naudingų 
ir jos gyvastingumą liudijančių 
darbų. 

Ir taip visą žemišką kelionę 
Algirdas ėjo kupinas nerimo, 
tikėjimo į Tėvynės prisikėlimą 
laisvam gyvenimui, su meile jai, 
su meile savo gražiai išaugintai 
šeimai, anūkams ir lietuviš
kiesiems darbams. Didelį krūvj 
ant savo pečių kolega Algirdas 
nešė gražios, našios veiklos per 
gyvenimą ir tuo šiandien, stab
telėdamas reikšmingoje savo 70 
metų gyvenimo pakopoje/ gali 
džiaugtis ir didžiuotis. 

1986 m. Algirdas Pužauskas 
atsisveikina su „Draugo" re
dakcija, palieka redaktoriaus 
kėdę ir su žmonele Brone 
pasuka į ramesnį gyvenimo uos
tą, kur trys sūnūs, kur gražūs 
anūkai, prie Ramiojo Vande
nyno į Washingtono valstiją. 

Palikti Chicagą buvo gaila. 
Netekti draugų, kultūrinių ir 
spaudos bangavimų — gaila. 
Tačiau Algirdas įsikūrė nuosta
biai gražiai — graži gamta, o jis 
gamtos sūnus. Ir čia dienų 
dienas triūsia darželyje, augina 
gėles, nepaprastai mėgsta gry
bauti, o jis tikra grybų encik
lopedija, didelis žuvautojas. Tai 
vis poilsį teikiančios pramo
gos. Gal jaučiasi kiek vienišas, 
stokoja draugų, o ir lietuvių čia 
maža. Kolegai Algirdui šven
čiant šią gražią sukaktį, lin
kime sveikatos, malonių dienų 
ir laukiame aštrios, nors ir iš 
tolo. plunksnos balso visais 

CLASSIFIED GUIDE 

Roman INaanski, aktyvus Chicagos politinio gyvenime asmuo, sveikina susi
rinkusius j Ii.;...:u demonstracijas vasario 16 d. Daiev Plazoje Amerikos Tau
tinio kongre- .ardu. 

Ed. Sulaičio nuotr. 

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 

klausimais. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

das įsijungia į lietuvišką veik
lą, redaguoja sieninį stovyklos 
laikraštį ir dirba UNRRA A-Z 
leidinio lietuvių kalbos redak
cijoje. 

Pagaliau prasideda imigracija 
ir Algirdas Pužauskas su šeima 
1947 m. išvyksta Anglijon, kur 
išgyveno iki 1958 m. Anglijoje 
šalia sunkių darbų, tuojau 
įsijungė į lietuvišką veiklą, 5 
metus buvo DBLS. 6 metus pir
mininkavo šios s-gos Ketteringo 
skyriui. Dar gimnazijoje bū
damas pasireiškė kaip talen
tingas plunksnos darbininkas, 
redagavo klasės laikraštėlį, rašė 
eiles, o ypač jam sekėsi rašyti 
kupletai . Tad ir Anglijoje 
jungiasi į ,,Europos lietuvio" 
bendradarbių eiles. Bendradar
biauja ..Britanijos lietuvyje" ir 
..Mūsų žodžio" laikraščiuose. 

Pagaliau ieškodama rames
nio, pastovesnio gyvenimo užuo
vėjos Pužauskų šeima pasiekia 
A.neriką ir įsikuria Chicagoje. 
Algirdas nuo 1964 iki 1975 
metų sąžiningai dirba tuome
tinėse , ,Naujienose", reda-
guodamas dienraščio pirmąjį B r o o k l y n N # y . 
puslap}. Tuojau pakito to laik- ' 
raščio, ypač pirmojo puslapio DAILĖS PARODA 
veidas, savo aktualiomis žinio
mis, taikliai perteikiamomis. 
Bet amžinybėn išėjus vyr. 
redaktoriui dr. Pijui Grigaičiui, 
naujas ..Naujienų" viršininkas 
sunkino šiam sąžiningam 
redaktoriui Algirdui Pužauskui 
darbo sąlygas ir po 11 metų 
darbo ..Naujienose" jis pradeda 
dirbti dienraštyje ..Drauge", 
taip pat redaguodamas pirmąjį 
šio dienraščio puslapi. Ir ..Drau
gas" džiaugėsi gavės gabu 
žurnalistą, redaktorių, o skai
tytojai gėrėjosi pirmojo puslapio 
išvaizda ir aktualijomis. 

Taigi Algirdas Pužauskas 
daugeli metų praleido redakto
riaus kėdėje, o tas darbas ne
buvo lengvas ir gal mes tikrai 
niekada nesuvoksime redakto
riaus atsakomybes ir darbo 
svarbos. 

Algirdas Pužauskas — išskir
tinas žurnalistas. Manau dar 
daug kas mena jo skiltį 
. .Nauj ienose" , kurioje po 
s t r a ip sn i a i s pasirašydavo 
Anyta. Jis įžvalgus, principuose 
tvirtas, niekam nepataikaująs, 
žvilgsnis į visas mūsų veiklos 
šakas /dažniausia kritiškas, bet 
objektyvus. Ne kartą pa
braukdavo prieš plauką ir mūsų 
veiksnių vadovaujant iems 
asmenims, iškeldavo organiza
cijų veiklos trūkumus, proble 
mas. J i s daugelio spaudos 
komisijų narys. Lietuvių Operos 
ir didžiųjų renginiu spaudos 
komisijų na rys Aktyviai 
reiškėsi visuomeninėje veikloje 
— LB apylinkėje Brighton 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS 

Vasario 17 d., sekmadienį, 
Philadelphijoje įvyko Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
minėjimas, kurį surengė LB 
Philadelphijos apy l inkės 
valdyba. Minėjimas prasidėjo 
10:30 v. ry:e šv. Mišiomis Šv. 
Andriejaus oažnyčioje. 

Oficialio minėjimo dalis 
įvyko Phil. . iphijos Lietuvių 
namų Ciur' .io salėje. į kurią 
susirinko ,>er 250 žmonių. 
Minėjime alyvavo valdžios 
atstovai. PI pirmininkas dr 
Vytautas B: hauskas, latvių, 
estų. ukrair.,ečių, ienkų atsto
vai. 

Jautrų įžanginį žodį tarė pro
gramas vedantieji Jūratė ir 
Rimantas Stirbiai. Invokaciją 
sakė kun. Juozas Anderlonis. 
LB Philadelphijos apylinkės 
valdybos pirmininkas Linas 
Kučas sveikino visus su Nepri
klausomybės švente ir pakvietė 
susikaupimo minute pagerbti 

mūsų tėvynės ir išeivijos likimo žuvusiųjų už Lietuvos laisvę 

Jau 17 kartą New Yorke, pa
gerbiant Lietuvos nepriklauso
mybe- šventę, y triamos 
daiies parodos. Ta šiais 
metais paroda buvo surengta 
Kultūros Židinyje šeštadienį ir 
sekmadienį 7 vai. vakare. 
Parodą rengė ir globojo NY LB 
apygarda. Parodą atidarė apy
gardos pirm. Vytautas Alksni
nis . Jo a t idarymo žodyje 
girdėjome: „Šiandieną Lietuvai 
yra svarbi diena, nes tauta pa
reiškė savo norą būti laisva ir 
nepriklausoma. O tai rodo 
gyvos, pasiryžusios kovoti už 
laisvę tautos valią. Ir mes čia 
galime ir turime dirbti dėl 
Lietuvos laisvės. Mūsų kovos 
būdai gali būti per ku-* a. 
meną. mokslą, išlaikant gyvą, 
pasiryžusiu Lietuvai padėti, 
išeivijos lietuvių darbą. Todėl ir 
ši 17-toji LB surengta dailės 
paroda rodo. kad New Yorko lie
tuviai yra kūrybingi ir solidarūs 
su laisvės siekiančia tauta bei 
darbingi išreikšti mūsų tautos 
kultūrą ir meną..." 

Po to prie pulto atsistojo „Dar
bininko" redaktorius, rašytojas, 
dailininkas Paulius Jurkus. Jis 
kalbėjo apie meno technika, 
dažus, kiek ilgiau stabtelėda 
mas prie modernaus meno:"... 
Kiekvienas menas liudija apie 
to laiko žmones. Mums reikia 
-uprasti ir modernųjį meną. 
Visi mes esame pasikeitę, todėl 
ir mums pravartu pakeisti savo 
pažiūrą į modernų meną. 
Realizmas, kaip meno epocha. 

atminimą. Po to buvo pristaty
tas Philadelphijos miesto meras 
W. Wilson Goodie. Savo kalbo
je merą- šreiškė didelę pagar
bą, laisve ir nepriklausomybę 
mviinuer.s lietuviams. Buvo 
perskaityta ir įteikta proklama
cija, kad Vasario 16-oji yra 
Lietuvos Nepriklausomybės 
diena Philadelphijoje. 

Toliau kalbėjo Pennsylvanijos 
vicegubernatoriaus Mark S 
Singel atstovas dr. Adam Kuo-

iabai ir seniai 
s. Tad ii i paroda tai 

Koks pakilus ; 

ma tiek d; 
daug pasaulių!" — 
kalbą Paulius Jur-

>' 
Į 
Š1 

i: 

čių ir 
baigė ! 
kus. 

Su parodoje dalyvaujančiais 
dailininkais supažindino ir jų 
darbus apibūdino P. Jurkus. 
Parodoje dalyvavo šie daili
ninką e tie pavardės -kaičius 
žymi kiek darbų dailininkas 

išstatęs): 
.J i. Rima 
Bružienė 5į Viki ' '>belis2, 
Adoma- Galdikas 2. Irena D. 
Grieže 2, Vyl lutas Jonynas 3, 
Daina Jurkutė 1, Paulius Jur
kus 2. A:, ksandra Kai 1 ;enė 1. 
Vytautas Kašubą 1, Elena 
Kepalaite 4, Vida Krištolaitytė 
7, Eleonora Marčiulionienė 1. 
Magdalena Stankūnienė 8. 
Nijole Neda Macelytė 3. Jonas 
Rūtenis 2, Elena Urbaitytė 3, 
Zenonas Ūselis 4, Irena Vakse 
lytė-Ncmickienė 4, Petras Vaš 
kys 3, Viktoras Vizgirda 3. 
Anastazija Tamošaitienė 2. ir 
Marija Žukauskienė 4. 

Parodos sutelkimu rūpinosi 
Pauli .; jrkus. Parodos ekspo
zicija vark* Juozas Bagdonas ir 
Pauliu- Jurkus. 

P . Palys 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

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

bler. ..Lietuva — tai patriotų 
kraštas!", sakė savo kalboje dr. 

Kuobler, išreikšdamas 
. ėjimą lietuvių tautos 

drąsa ir ryžtu. Buvo įteikta pro
klamacija dėl Vasario 16-tosios. 
kaip Lietuvos Nepriklau
somybės dienos Pennsylvanijos 
valstijoje. 

Vėliau susirinkusius sveikino 
Pennsylvanijos Par lamento 
rūmų a ts tovas Gera rd A. 
Kosinski ir įteikė Pennsylvani
jos Parlamento rūmų prokla
maciją. 

Po valdžios atstovų svei
kinimų pagrindinę minėjimo 
kalbą pasakė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas dr. 
Vytautas Bieliauskas. Savo 
ypatingai prasmingoje kalboje 
dr. Vy tau t a s Biel iauskas 
apžvelgė ir suragino pasaulio 
situaciją 1918 ;"'metais, kai 
Lietuva paskelbė savo Nepri
klausomybe, ir dabar, kai Lietu
va vėl atstato nelegaliai sovie
tų atimtą Lietuvos laisvę ir 
nepr ik lausomybę. Dr. V. 
Bieliauskas vpačiai įvertino 
Lietuvos Prezidento Vytauto 
Landsbergio sugebėjimą vesti 
tautą neiengvu atgimimo keliu. 
Iškėlė lietuvių tautos pasi
ryžimą, stiprybę ir drąsą, ginant 
Lietuvos nepriklausomybę, 
šventai saugojant Lietuvos 
Parlamento rūmus, jau seniai 
t apus ius Lie tuvos laisvės 
simboliu. 

Dr. Vytautas Bieliauskas pa
brėžė, kad išeivija, gyvenanti 
laisvajama pasaulyje, turi dėti 
visas pastangas jungiantis prie 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo darbų. Išeivijos veik
los pagrindu turi būti vienas 

biausias tikslas — Lietuvos 
iklausomybė. Šis tikslas 

ngti mus visus bendram 
darbui "irime išmokti gerbti 
vieni k j veikia, nuomones, 
turime išmokti įsiklausyti vieni 
į kitus, — tokia buvo pagrindine 
dr. V. Bieliausko kalbos mintis 
apie išeivijos darbą. 

Meninėje minėjimo dalyje 
skambėjo l ietuvių liaudies 
dainos. Jas atliko Philadelphijos 
l ie tuvių udies dainų 
kvartetas: Bronius Krokys. Bri
gita Kasinskienė. Rasa Krokytė 
ir Juozas Kasinskas. Iš savo pla
taus repertuaro šiam pasi
rodymui kvar te tas parinko 
pat r io t ines , kovos, meilės 
Tėvynei dainas. 

,,Mes Lietuvos vaikai 
Stovėsim vienširdžiai. 
Tvirta dora, rankoj ranka 
Visi už Lietuvą Tėvynę" — 

skambėjo kvarteto atliekamos 
Lietuvių giesmes žodžiai. 

Po minėjimo visi susirinku
sieji buvo kviečiami pasivaišinti 
užkandžiais, saldumynais, pa
bendrauti, pasikalbėti. Ir, ži
noma, pagrindine visų pokalbių 
tema buvo visų mūsų bendras 
rūpestis ir meilė — Lietuva. 

Raimonda Ruksienė 

For sale by builder 
New home, Lemont area. 

31 E. Wend 
Call for details, 

te I. 708-563-0065 

FOR RENT 

Pasaulio Lietuvių centre išnuo
mojamas ? mieg 2 vonių Datogus 
butas Informacijai skambinkite: 
708-257-8787 

Išnuomojamas namas ir gara
žas; įrengtas rūsys. Nebrangiai. 

Kreiptis: te l . 312 -737 -8626 

IEŠKO BUTO 

Šeima su vienu vaiku ieško išsi
nuomoti 3 arba 2 mieg. butą/namą su 
valg kamb į vakarus nuo California 
Ave. arba prie Evergreen Pk. ar Oak 
Lavvn. Skambinti iki 8 v.v. tel. 
312-973-5274. 

SJ 
Auksiniai 14 karatų vyr /mot. žiedai su 
VYTIM — ouiki dovana ir šeimos turtas 
lietuvių Kilmės žmonėms! $475. Susi
tarus, žiedo dydis pritaikomas 
indiviu 'aliai 

TRAOITIONS 
P.O. Box 152 

Worth. IL 60482 
24 vai. 

708-974-1782 
Sav. Ed. Lapinskas 

Dear Birth Mother: 

My husband I are a happily married cou-
pie who can never have a child of our 
own My husband is of Lithuanian des-
cent We are very stable and would give 
your child all the love m our hearts If 
you are pregnant & conslderlng 
adoptlon, please call us All legal and 
medical expenses paid.Tharese & 
Mike 708-795-9765. 

E 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČ IUS 

6529 S. Kedzle Ave., 
Chtcago, IL 60629 

(312)776-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 
Namų pirkimas ir pardavimas 
MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
Veltui namų įvertinimas 
Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
Visi agentai kalba lietuviškai 

• Nuolaida pensininkams 

|"R MLS Kompiuterio 
pagalba, B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių P I R K I M E bei PARDA
V I M E . V e l t u i Į K A I N A V I M A S , 
nuolaida PENSIN INKAMS. 
S k a m b i n t i : 3 1 2 - 7 7 8 - 3 9 7 1 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC. , 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

MLS 
Š I M A I T I S REALTY 

Viktoras Šimaitis, Realtor 
Irena Bllnstrublene, 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5953 S. Kedzle Ave. 
Tel. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

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

Tet. 3 7 6 - 1 8 8 2 ar 376-5996 
• oo/0_20°/o—30% pigiau mokėsit 

JŽ apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 VVest 9 5 t h Stret 

T e l . — GA 4 -8654 

Lietuvoje parduodami automobiliai: 
Lada 2106 — $4.200 Lada 2107 — 
S-4,300. Lada 2108 — S4.300. Lada 
2109 — 54.500 Automobiliai nauji su 
garantija Pristatome dolerius Lietuvo
je Jūsų giminėms už dešimtą procentą 
Keičiame aukštu santykiu dolerius | 
rublius, vienas doleris prie dvidešimt 
rublių Atsiskaitymas tik po paslaugų 
suteikimo Skambinti: (708) 430-0030 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAi 

Turiu C h ^ g o s miesto leidimą. Dirpu ir 
užmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai 

312-779-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

U.S. SAVINGS BONOS 
" ' . V 

DRAUGE GAUNAMI LEIDINIAI 
JAUNIMUI IR VAIKAMS 

MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS. Vytė Nemunėlis. 
22 psl $4 00 

KIŠKIO PYRAGAI, eilėraščiai Jonas Minelga. 69 
psl $3.50 

ALGIS IR ALYTĖ, spalvavimo knygutė. 16 psl. $1 25 
KALBĖKIME LIETUVIŠKAI N. Mackevičienė 88 

psl $3 00 
ALGIMANTAS, istorinė apysaka. Vincas Pietaris 

541 psl $9.00 
DINGUSIO GINTARO PASLAPTIS, apysaka. 

Mirga Girniuvienė 192 psl $4 00 
SENOJO BOKŠTO PASLAPTIS, apysaka Mirga 

Girniuvienė. 150 psl $4.00 
MANO ŽODYNAS, liet.-anglų kalbomis Richard 

Scarry 92 psl $10.00 
ABĖCĖLĖ. D. Stončiūtė-Kuolienė. 55 psl $3.00 
GINTARO ŠALIES BALDADĖ. EI. Tumienė. 32 

psl $3.00 
MAŽOSIOS PASAKOS. A. Giedrius 80 psl. . $2.00 
MANO PIRMOJI KOMUNIJA I Bublienė, kun. 

Kęst. Žemaitis 89 psl $5.00 

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



Lietuviai Floridoje 

Daytona Beach, Fla. 
PRISIMINTA TAUTOS 

ŠVENTĖ 

Daytona Beach ir plačiųjų 
apylinkių lietuviai vasario 10 d. 
prisiminė Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 73 sukaktį. 
Minėj imą ruošė Lietuvių 
klubas. 

Minėjimas pradėtas Prince of 
Peace katalikų bažnyčioje, Or-
mond Beach, lietuviams skir
tomis pamaldomis. Šv. Mišias 
už Lietuvoje bolševikų nužudy
tuosius lietuvius aukojęs kun. 
Ričardas Grasso pamoksle jaut
r i a i p r i s iminė kovojančią 
lietuvių tautą, siekiančią lais
vės ir nepriklausomybės. Pami
nėjo bolševikų nužudytuosius 
beginklius lietuvius, sausio 13 
d. gynusius Vilniaus radijo ir 
TV bokštą, parlamentą ir kitas 
institucijas. Šv. Mišių metu ati
t inkančias lietuviškas giesmes 
giedojo choras „Sietynas", vado
vaujamas muz. Antano Skri
dulio, o Mišių skaitymus atliko 
Kazimieras Barūnas. 

Tuojau po pamaldų minėjimas 
buvo tęsiamas salėje. Klubo pir
mininkas Jonas Daugėla, pa
sveikinęs gausius dalyvius, 
t r umpa i prisiminė šventės 
prasmę. Mintimis peržvelgė 
tautos kovos kelią, partizanų su
dėtas už laisvę aukas, paskuti
niųjų metų įvykius, Tautos apsi
sprendimą laisvam, nepriklau
somam gyvenimui, sunkią kovą 
į laisvę ir sausio mėn. 13 d. 
Vilniuje okupanto įvykdytas 
žudynes, kurių metu ant laisvės 
aukuro gyvybes sudėjo pirmie
ji 14 tautos didvyrių. 

Pakvietė minėjimo dalyvius 
susikaupimo minute pagerbti 
visus už laisvę žuvusius, parti
zanus ir sausio tryliktąją, bei 
sužeis tuosius . Susikaupimo 
metu dalyviai sudainavo „Lie
tuva brangi". 

Po to kalbėjo svečias iš 
Lietuvos, buvęs politinis kalinys 
Stasys Masionis, šiuo metu 
viešėjęs mūsų kolonijoje. 

Svečias savo asmeniška nuo
mone vertino Lietuvoje vyks
tančius įvykius, pokyčius, kovos 
už laisvę taktiką ir ankstyvesnę 
lietuvių laisvės kovą už nepri
klausomybę. Žodis susilaukė 
įvairaus klausytojų vertinimo, 
tačiau ta i buvo tik kalbėtojo 
asmeninė nuomonė ir pažiūros 
į Lietuvos problemas. 

Liet. klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla padėkojo visiems prie 
šio t rumpo Tautos šventės 
minėjimo prisidėjusiems. Mi
nėjimas baigtas JAV ir Lietuvos 
himnais. 

Klubo valdybos narės paruošė 
gardžius pietus, kurių metu dar 
valandėlę visi pabendravo, vis 
prisimindami ir skaudžius tėvy
nėje vykstančius įvykius. 

Kovo 10 d. toje pačioje vietoje 
dar bus vienas minėjimas. Tada 
t a i p p a t bus l ie tuv iams 
pamaldos, o po to akademinė 
dalis salėje su dienai pritaiky
ta programa ir kalbėtoju. 

Kovo 10 d. bus dar kartą 
prisiminta Vasario 16-toji ir 
kovo 11 dienos, kada buvo 
atkurta Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybė. 

Tą dieną (įsidėmėkime) bus 
renkamos mūsų pagrindiniams 
v e i k s n i a m s , laisvo apsi
sprendimo teise, aukos, ku
r iomis r e m i a m a Lietuvos 
laisvės kova bei teikiama pa
galba dabar kovojančiai Lietu
vai. Minėjime visi dalyvaukime. 
Nepagailėkime ir aukos mūsų 
veiksniams, nes mūsų auka, tai 
auka kovojančiai už laisvę 
lietuvių tautai. 

Jurgis Rimtautas 

Mąstymas, galvojimas teikia 
tokį tyrą ir tokį gyvą pasi
tenkinimą, kad kas nors kartą 
gyvenime jo paragavo, niekada 
be jo negalės apsieiti. 

A.tA. 
JOHN F. PAULIUS, SR. 

Gyveno Chicagoje. Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. vasario 23 d. 2:30 vai. ryto, sulaukęs 96 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukros: Phyllis, žentas 

Daniel Bolnius, Marilyn, žentas Anthony Mrozynski, Patri-
cia, žentas Nicholas Koumoundouras; sūnūs: John F. Jr., mar
ti Alke, James F., marti Carole, Peter, marti Dolores; dvylika 
anūkų ir penki proanūkai bei daug ktių giminių. 

Velionis buvo našlys a.a. Mary A. Paulius. 
Kūnas pašarvotas pirmadienį, vasario 25 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 26 d. Iš koplyčios 9 

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

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

Nuliūdę dukros, sūnūs, anūkai, proanūkai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald M. Petkus. Tel. 312^76-2345. 

P AD Ė K A 
A.tA. 

RAMONĄ L. DERENČIUS 
Mūsų mylima Dukrelė ir Sesutė mirė sausio 12 d. ir po 

gedulingų pamaldų Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse sausio 
18 d. 

Širdingai dėkojame kun. Fabijonui Kireiliui už išreikštą 
paguodą, maldas koplyčioje, už gedulo šv. Mišias bažnyčioje, 
prasmingą pamokslą bei apeigas kapinėse. 

Ačiū solistui Vazneliui už gražų giedojimą bažnyčioje. 
Dėkojame Lietuvos Dukterų draugijos narėms už tokį 

gausų atsilankymą ir jų kapelionui kun. J. Juozevičiui už 
rožančiaus sukalbėjimą koplyčioje. 

Didžiausia padėka broliui Juozui ir jo žmonai Lionei, kurie 
visokiais būdais palengvino mums tą naštą pakelti. 

Gili padėka visiems giminėms, draugams bei pažįs
tamiems, taip skaitlingai atsilankiusiems ir išreiškusiems 
mums užuojautą ar tai rankos paspaudimu, ar apkabinimu, 
ar gėlėmis, ar šv. Mišių auka, ar laiškeliu, ar per spaudą bei 
kitomis aukomis. Visą tai mums giliai pasiliks širdyje. 

Ypatinga padėka tam dideliam Sunny Hills lietuvių 
būreliui, kur mes jaučiamės, kaip viena šeima. 

Širdinga padėka karsto nešėjams, a.a. Ramonos brol
vaikiams, Bob ir Norbert Langys, pusbroliams Arūnui ir Vir
giui Derenčiams ir draugams John Anderson ir David Kan-
towski. 

Dėkojame D. Petkui ir jo koplyčios darbuotojams už rūpes
tingą patarnavimą. 

Nuliūdę: tėvai, sesuo ir brolis. 

A.tA. 
ROMUALDUI NEMICKUI 

mirus, liūdesyje likusiems — mylimai žmonai 
ELENAI, dukrai, sūnums bei kitiems artimiesiems 
reiškiame užuojautą 

Birutė Bagdanskienė 
Ramunė ir Juozas Mikailai 

Brangiam Tėveliui 

A.tA. 
ROMUALDUI NEMICKUI 

mirus, giliame liūdesyje pasilikusius sūnus dr. 
RIMGAUDĄ ir dr. VIDĄ su šeimomis bei visus 
likusius šeimos narius, kitus gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjausdama, užuojautą reiškia 

Illinois Lietuvių Gydytojų draugija ir 
pagalbinis moterų vienetas 

Mylimai Mamai 

A.tA. 
ZOFIJAI STIRBIENEI 

mirus, dukterims GRAŽINAI ir VIDAI su šeimomis 
mūsų nuoširdžiausia užuojauta. 

Bladas ir Zuzana Daukantai 
Stasys ir Milda Tamulioniai 

A.tA. 
Diplomuotas Teisininkas 

Marijonas Antanas Snapštys 
Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š.m. vasario 

mėn. 24 d., savo namuose Dearborn Mich. po ilgos ir sunkios 
ligos mirė a.a. Marijonas Antanas Snapštys, sulaukęs 79 m. 
amžiaus. 

Priklausė St. Butkaus Šaulių kuopai, Dariaus ir Girėno 
klubui ir Detroito Lietuvių klubui. 

Giliam r.uliūdime liko žmona Nijolė, dukros Vytė ir Rūta. 
Lietuvoje sesuo Česė su šeima ir daugiau giminių Lietuvoje 
ir Amerikoje. 

Velionio kūnas pašarvotas Vai S. Bauža laidotuvių koply 
čioj 1930-25 ta gatvė Detroite. Lankymo valandos antradienį, 
vasario 27 d. nuo 4 iki 9 vai., trečiadienį, vasario 27 d. nuo 
1 iki 9 vai. Rožinis ir atsisveikinimas trečiadienį 6 vai. vakaro. 
Laidotuvės jvyks ketvirtadienį, vasario 28 d. Po atsi
sveikinimo laidotuvių namuose ir po šv. Mišių 10:00 vai. Šv. 
Antano bažnyioje velionis bus palaidotas Holy Sepulchre 
kapinėse. 

Nuliūdusi žmona ir dukros. 

Laidotuvių direktorė Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 
313-554-1275. 

A.tA. 
STASYS ČEPAS 

Po sunkos ligos mirė 1991 m. vasario 23 d., sulaukės 63 m. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Stanislava ir jos 

motina, brolis ir penkios seserys su šeimomis Lietuvoje. 
Kūnas pašarvotas antradienį, vasario 26 d. nuo 3 iki 9 v.v. 

Gaidas-Daimid koplyčioje, 4330 S. California Ave. 
Laidotuves įvyks trečiadienį, vasario 27 d. Iš koplyčios 

9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijos bažnyčią, kurioje 9:30 vai. ryto įvyks gedul
ingos pamaldos už velionio sielą. 

Laidotuves privačios. 

Nuliūdę žmona, brolis ir seserys. 
Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-523-0440. 

Taur iam lietuviui, nesulaukusiam Laisvės rytojaus, 

-

A.tA. 
POVILUI ČIURINSKUI 

tragiškai žuvus Vilniuje, brol iams KAZIMIERUI 
ČIURINSKUI, - R.L. B-nės E. Chicagos apylinkės 
pirmininkui ir dr. ANTANUI ČIURIUT su šeima šir
dingą užuojautą reiškiame. 

R. L. B-nės nar ia i : 
Juozas Bagdžius 
Jonas Jokubka 
Vladas Pauža 
Antanina Repšienė 
Stasė ir Steve Rudokai 

A.tA. 
VYTUI RIŠKUI 

mirus. liūdinčią jo šeimą ir velionio motiną, mūsų 
draugijos na rę , ANASTAZIJĄ RIŠKIENE nuošir
džiai užjaučiame. 

Lietuvos Dukterų Draugija 

A.tA. 
ZOFIJAI STIRBIENEI 

mirus, dukroms GRAŽINAI ir VIDAI su šeimomis ir 
kitiem.- giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Stasys Jankauskas 
Vaidilutė ir Dennis Trimakai 
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Brangiam Broliui 

A.tA. 
POVILUI ČIURINSKUI 

Lietuvoje mirus , dr. A N T A N Ą ČIURI su šeima, 
gimines ir a r t imuosius giliai užjaučia 

Illi nois Lietuvių Gydytojų draugija 
ir pagalbinis moterų vienetas 

A.tA. 
MĖGAI BARNIŠKAITEI 

mirus, jos sesutei IZABELEI JONAITIENEI su 
šeima ir broliui J O N U I BARNIŠKIUI re iškiame 
nuoširdžiausią užuojautą ir k a r t u liūdime. 

Nina Grigaliūnienė-Norris 
Kęstutis Grigaliūnas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad atidaro naujus la idotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuet te Parke 

Kiti S. C. Lack la idotuv ių namai: 
11028 S o u t h w e s t H w y . * Palos H i l l s 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hi l l s 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 
J 

A.tA. 
ROMUALDUI NEMICKUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą broliui dr. 
BRONIU ir brolienei VALEI NEMICKAMS su 
šeima. 

Kunigunda ir Kazys Gudėnai 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

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

l-(312)-476-2345 

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

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-652-1003 

Vi sus l a ido tuv ių n a m u s gali te pas iekt i 
s k a m b i n d a m i l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 
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x Kun. dr. Valdemaras Cu-
kuras iš Putnamo. Conn., yra 
atvykęs i Chicagą ir veda reko
lekcijas Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje Cicero. Ta proga jis 
aplankė „Draugo" redakciją ir 
marijonų vienuolyną. 

x Austė M. Vygantienė ra
šo laišką, kuris buvo išspaus
dintas „The New World" savait
raštyje vasario 22 d. laildoje. Ji 
klausia, o kaip apie Lietuvos 
palaikymą, kai Valstybės depar
t a m e n t a s užsiėmęs Persų 
įlankos karu. o Lietuva, išsi
rinkusi demokratinę vyriausy
bę, kenčia nuo Gorbačiovo 
žiaurumų, tankų, kulkosvaidžių 
ir kt. 

x „Lietuvis žurnalistas", 
lietuvių žurnalistų sąjungos 
neperiodinis leidinys, išėjo iš 
spaudos ir pasiekė redakciją. 
Šime numeryje y ra daug 
straipsnių, informacijų ir nuro
dymų žurnalistams. Redagavo 
Rūta Klevą Vidžiūnienė, redak
torės padėjėjas Gintautas Juod-
gudis. Žurnalą leidžia Lietuvių 
Žurnal is tų sąjungos centro 
valdyba. 

x Dėmesio grįžtantiems į 
Lietuvą. Kelionių agentūrų 
esame painformuoti, kad TSRS 
Vyriausiosios valstybinės mui
tinės pranešimu TSRS piliečiai, 
atvykę privačiam vizitui (pri
vačių asmenų kvietimu) į JAV, 
grįždami į TSRS (į Lietuvą) gali 
parsivežti neribotą sumą jiems 
dovanotos užsienio valiutos, dėl 
kurios įvežimo nebus imamas 
joks muito mokest is . Tam 
reikalinga čia sudarytą dovano
jimo aktą patvirtinti notaro ir 
„county clerk" parašais ir le
galizuoti jį konsulate (konsuli
nis mokestis 25 dol. už doku
mentą,'. Pervažiuojant TSRS sie
ną vežama valiuta įrašoma į 
mui t inės deklaraciją, kuri 
vienerių metų eigoje tarnauja 
oficialiu dokumentu valiutos iš-
sivežimui į užsienį. 

x , , D r a u g o " koncer tas 
įvyks kovo 17 d., sekmadienį, 
2 v. p.p. Marijos Aukštesniosios 
mokyklos salėje. Chicagoje. Pro
gramoje: Los Angeles vyrų 
kvartetas — Rimtautas Dabšys, 
Antanas Polikaitis, Bronius Se-
liukas ir Emanuelis Jarašiūnas. 
Akompanuoja: muz. Raimonda 
Apeikyte. kuri taip pat atliks ir 
dalį programos. Bilietai 
gaunami: Gifts International, 
sav. Natalija ir Jonas Vazneliai, 
2501 W. 71 St., Chicago, IL 
60629, tel. 312-471-1424. 

(sk) 

x KASA. federalinė kredi
to unija, praneša apie naują pa
tarnavimą: dabar galima įsigyti 
taupymo lakštus fcertificates of 
deposit) iki 5 m. termino. 
Taupykite ilgesniam laikui ir 
gausite aukštesnius nuošim
čius! KASA. 2615 W. 71 St., 
Chicago, IL tel. 312-737-2110. 

'sk) 

x R i m a n t a s Po l ika i t i s 
užpildo „income tax". Tam dar
bui galiu atvykti į jūsų namus. 
Kreiptis: 708-371-2184. 

(sk) 
x KARGO J LIETUVĄ! Rū 

bus. naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti į Lietuva BE MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA I 
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
ternational, tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL 60457. 

fsk) 

x Alė Kėzelienė, yra Lietu 
vių Muzikos šventės rengimo 
komiteto narė. Jos pareigos 
rūp in t i s garbingų svečių 
priėmimu šventės metu. 

x Dr. Algirdas Tupčiaus-
kas. Lietuvių Mokslų aka
demijos, Lietuvos Istorijos in
stituto mokslinis bendradarbis, 
atvyko į Lituanistikos tyrimų ir 
studijų centrą Jaunimo centre 
Chicagoje rinkti žinias apie 
pokario lietuvius profesionalus, 
mokslininkus, s tudijavusius 
Vokietijoje ir kituose kraštuose, 
gavusius mokslo laipsnius išei
vijoje, atlikusius mokslinius 
darbus, kurie Lietuvoje neži
nomi. J i s žada svečiuotis kelis 
mėnesius, globojamas centro di
rektoriaus prof. dr. Jono Rač
kausko. 

x Lietuvių Muzikos šven
tės apimtyje vyks devyni ren
giniai ir įvairios dailės, tau
todailės parodos: Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje, Čiurlio
nio galerijoje Jaunimo centre ir 
Dailės muziejuje L ie tuv ių 
centre. 

x Lietuvos aktualijos — tik 
atvykusio filmininko Vytauto 
Vilimo pranešimas. Be dorovės 
nėra sveikatos — gyd. psichiatro 
Algirdo Statkevičiaus mintys. 
Alvudo pažmonyje Lietuvio 
sodyboje šį sekmadienį nuo 2 v. 
p.p. Dalyvauja kun. J. Juoze-
vičius, gail. sesuo E. Per-
žinskienė, gydytojas praneša, 
kaip maistu saugotis nuo vėžio. 
Kraujospūdžio m a t a v i m a s , 
kraujo tyr imui lapelių iš
davimas. Gulbių ežeras — video 
baletas. Alvudo gėrybėmis pasi-
vaišinimas vietoje ir išsineš-
tinai. Visi laukiami. Visiems 
įėjimas laisvas. 

x Bronius Juodelis, „Lietu
vos Aido" įgaliotinis JAV, tele
fonu gavo informaciją iš ad
ministracijos Vilniuje, kad dien
rašt is s iunčiamas v i s i e m s 
prenumeratoriams sena tvarka 
oro paštu, tačiau tik retais atve
jais ir labai pavėluotai jis gau
namas. Už šiuos nesklandumus 
„Lietuvos Aidas" l a b a i 
atsiprašo visų skaitytojų, nes 
šiuo metu kovoti su Maskvos 
blokada visai spaudai ir laiš
kams iš Lietuvos labai sunku. 
Dedamos pastangos šiai padė
čiau sureguliuoti. 

x Vll-tasis Mokslo ir Kūry
bos simpoziumas įvyks Lietu
voje gegužės 23-30 d. Kviečiame 
visus prisidėti. Išskrendame 
gegužės 20 d. ir grįžtame birže
lio 5 d. Kaina $1,316 vienam 
asmeniui įskaitant oro susisie
kimą, viešbutį, maistą, i r 
ekskursijas po Lietuvą. Skam
binti: B. Zalatorienei, Travel 
Advisers, 708-524-2244. 

(sk) 

x Select Wines & Liquors , 
3018 Hobson Rd., Woodridge, 
IL 60517 pristato gė r imus 
lietuvių pobūviams urmo kaina. 
Kreiptis: Vytas Miceika, tel . 
708-969-3880. 

(sk) 

x „ Ž A I B A S " Nr. 10 -
skanios rūkytos dešros ir skilan
džiai bus pristatyta jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje. 4 k g 
lietuviško skilandžio, 2 kg „Žal
girio" dešros, 2 kg „Suvalkie
tiškos" dešros, 1 kg „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. Pilna 
kaina $100.00 — kreiptis „Žai
bas" 9525 South 79th Ave. , 
Hickory Hills, Dl. 60457. Tele
fonas (708) 430-8090. 

(sk) 

x DRABUŽIAI, ava lynė , 
maistas ir kt.; VAISTAI — re
ceptiniai ir nereceptiniai. Kie
kiai ner ibojami . M U I T O 
NĖRA! Iš kitų miestų savo 
daiktus siųskite mums paštu ar
ba UPS. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St„ Chicago, IL 60629 tel . 
312-436-7772. 

x N e tik geravaliai lietu
viai, bet ir Lietuvos draugai yra 
atsiuntę Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrui gausiai kita
kalbės spaudos puslapių ir iš
karpų su žiniomis, karika
tūromis ir straipsniais apie 
Lie tuvos nepr ik lausomybės 
pastangas. Pagyvėjus šiai temai 
Amerikos ir užsienio spaudoje, 
p i r m i n i n k a s prof. J o n a s 
Račkauskas pakartotinai at
kreipia visuomenės dėmesį į 
šios dokumentinės medžiagos 
išlaikymo svarbą. Jis vėl prašo 
tautiečius siųsti, kiek įmanoma, 
pilnais puslapiais. 

x P a t i k s l i n i m a s . Šešta
dienio, vasario 23 d., „Draugo" 
laidoje paskutiniame puslapyje 
įdėta nuotrauka iš Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimo. 
Paminėta, kad ten yra Bronė 
Stravinskienė. Iš tikrųjų yra dr. 
Julija Smilgienė. Paliestąsias 
atsiprašome. 

x Eduardas Bielskis, Prest-
bury-Aurora, pratęsė prenume
ratą su 50 dol. auka dienraščio 
stiprinimui. E. Bielskį skel
biame garbės prenumerato
rium, o už rėmimą savos spau
dos tar iame nuoširdų ačiū. 

x Kun. V. Pavalkis, Ph. D., 
St. John Baptist Parish, Milpi-
tas, Cal., „Draugo" nuoširdus 
rėmėjas, garbės prenumera
torius, pratęsdamas prenume
ratą, pridėjo visą šimtinę lietu
viško žodžio p a l a i k y m u i . 
Nuoširdus ir didelis ačiū. 

x Dr. Ina Užgirienė, Wor-
cester, Mass., ir Donatas Šatas, 
Warwick, RI, „Draugo" nuošir
dūs rėmėjai, garbės prenumera
toriai , pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams ir kiek
vienas paaukjo po 45 dol. dien
rašč io p a l a i k y m u i . Laba i 
dėkojame. 

x Dr. Antanas Bel ickas , 
Evergreen Park, 111., „Draugo" 
garbės prenumeratorius, lietu-
višos spaudos rėmėjas, lankėsi 
„Drauge" pratęsė prenumeratą 
su 30 dol. auka dienraščiui. La
bai dėkojame. 

x Atsiuntė po 10 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: A. 
V. Kubilius, Jonas Beržanskis, 
J. Liubinskas, A. Žukas, N. 
Gailiūnas, P. Tyla, Vytenis 
Vilkas, R. Prickaitis. Labai 
dėkojame. 

x Skubiai ir taisyklingai 
užpildau „income tax". Gedi
m i n a s P r a n c k e v i č i u s , t e l . 
708-656-2550. 

(sk) 

x Ieškau scenos veikalų; 
St. Žemaičio „Žmogžudžio duk
tė" . 4 veiksmų drama, kuri 
buvo suvaidinta 1950 m. DLK 
Vytauto klube Montrealyje. 
Kanadoje. Grušo? „Užgrobtoje 
žemėje" drama, kuri buvo vai
dinta su pasisekimu Telšiuose 
1942 m. Mielai atsilyginsiu. 
Adas Paulauskas , 1561 W. 
Mayberry Ave., Hemet, CA, 
92343 , U S A . Tel . : (714) 
658-2062. 

(sk) 
x Pristatome Lietuvoje tik 

naujus automobilius. Visų fir
mų mašinos p igesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20-30%. Vi
sos su garanti ja . Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į rub
lius. Parūpiname butus gimi
naičiams. Skambinkite iki 12 
vai. dienos tel. (312) 434-8618. 

(skl 
x RŪKYTOS MĖSOS GA

MINIAI — aukštos kokybės. 
Pristatome į namus Lietuvoje — 
$84 00. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk) 
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Kongrese Žmogaus teisių aptarimas. Klauso iš kaires: kongr. J. Kennedy, kongr. J. Porter. kongr. 
T. Lantos. kongr. B. McEwen ir kongr. F. Wolf. 

Nuotr. A. Pakštienės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Norėdami atšvęsti įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis į Baltijos res
toraną, 8100 Robertą Rd., 
Just ice . D. tel. 1-706-458-1400. 

(sk) 

VELYKĖ APLANKYS 
PANEVĖŽIO NAŠLAIČIUS 

Jei anksčiau tam tikrų progų 
ar vajų metu atsiliepdavome į 
p r a š y m u s pr is imint i mūsų 
vargstančius brolius ir seses, tai 
šiuo metu, atsivėrus keliams ir 
galimybėms padėti okupacijos 
nuskurdintai Lietuvai, esame 
t i e s iog įpareigoti j i ems 
v i soker iopa i padėt i . Kai 
būtiniausių kasdienos dalykų 
stokoja suaugę — tai jaudina, 
tačiau, kai sužinome apie vaikų 
skurdžią gyvenimo realybę — 
sus ig raud iname iki širdies 
gelmių. Video juostoj stebint 
likimo nuskriaustus Lietuvos 
vaikučius ir aplinką, kurioje jie 
gyvena, nejučiomis kyla mintis, 
kad našlaičio tyli rauda garsiau 
aidi nei suaugusių prašymai ar 
atodūsiai. 

Tą tylią Lietuvos našlaičių 
raudą prieš pusmetį išgirdo 
kelios gailestingos širdys ir ini
ciatorės Julijos Šaulienės dėka 
Chicagoje įsisteigė Panevėžio 
Cari tas talkos būrelis. Apie tai 
kiek anksčiau buvo rašyta. Jau 
steigiamajame susirinkime pa
vyko sutelkti apie 900 dol., tad 
Kalėdų proga skubiai buvo 
supirkta vaikų higienai būtinų 
reikmenų: muilo, aliejaus, skys
to kremo, pudros. Kituose siun
tiniuose sugulė 83 minkšti 
mešk iuka i , dar k i tuose 
rikiavosi spalvavimo knygelės, 
kreidiniai pieštukai ir net dvi 
specifinės knygos nebyliams 
vaikams. Oro paštu pasiųsta 
122 religinės knygelės; užprenu
meruota po keletą „Skautų 
aido", „Ateities", „Laiškų lie
t u v i a m s " žurnalų. Iš viso 
pasiųsta 18 siuntinių. 

Sėkminga darbo pradžia 
paskatino būrelio vadove J. 
Šaulienę ir vėl sausio 27 Sekly
čion sukviesti lietuves moteris, 
prašant atsivesti dar po vieną 
draugę. Ir ką gi! Atsilankė kone 
triskart daugiau moterų ir vyrų. 
Ypač sukruto panevėžiečiai, 
dalyvaudami ir gausiai auko-

x „Gyvenimo dulkės", A. 
Norimo noveles, jau spaus
dinamos. Kaina 8 dol. Norintieji 
užsisakyti ar stambiau parem
ti knygą prašomi iki š.m. 
balandžio 15 d. susisiekti su 
Literatūros Mylėtojų Talka, 
3764 S. Atlantic Ave., Apt. B. 
Daytona Beach Shores, FL 
32127. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų Aminėm bilietus 
iš Lietuvos j įvairius Amerikos 
miestus nešk r ndant per Mask 
vą. Su jūsų Aminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas infor
macijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
INTERNATIONAL, INC., 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL. Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 

darni. Būrelio vadovė pranešė 
apie pasiųstas dovanėles ir per
skaitė Panevėžio Caritas mote
rų būrelio vadovės Ap. Vepštie-
nės padėkos laišką. Susirinkime 
dalyvavo ir Chicagoje besi
l ankant i Elena Kubilienė. 
Lietuvos Kultūros ir švietimo 
ministerijos pareigūnė našlaičių 
reikalams. Jai pavesta per
tvarkyti vaikų globos namus, 
tobulinti našlaitynų, internatų 
priežiūrą, nes buvusioji biu
rok ra t inė s is tema tiesiog 
nužmogino Lietuvos žmones. 
Vienas tokių pavyzdžių tai — 
vaikų darželiai, esantys prie 
„kolonijų" (moterų kalėjimu), 
kur esančios motinos net pa
gimdo vaikus ir jie, kol motina 
atliks bausmę, yra auginami 
tuose kalėjimų darželiuose. Yra 
net labai tragiškų padėčių, tuo 
tarpu vaikams reikalinga meilė, 
šeimos šiluma, dėmesys... Čia 
tie vaikučiai nieko savo neturi: 
tik lovytę su labai skurdžiu pa
talėliu joje. Besiklausydami 
daug ką galėjom lyginti su 
mūsų gyvenamojo krašto sąly
gomis, daug kam net paly
ginimo nėra... Viešnios vaizdus 
pasakojimas gailesčiu suvirpino 
dalyvių širdis. Ji džiaugėsi, kad 
išeivijoje steigiasi įvairūs sam
būriai vargui Lietuvoje mažinti. 
Romoje gyvenantis prel. Vyt. 
Kazlauskas padovanojo Mari
jampolės apylinkėse buvusia 
savo tėvų sodybą vaikų namų 
steigimui. 

Po šio pranešimo dalyviai ėmė 
planuoti tolimesnę pagalbą. 
Ne t ruks p r i a r t ė t i Velykų 
šventės, ir Panevėžio vaikų 
namų mažieji gyventojai lauks 
atvykstant Velykės su dovanų 
krepšiu. Jos įvaizdis tai — 
niekad neaplankanti mamyte, 
kurios rankų švelnumo mažylis 

gal net nepamena.. . Čia į 
pagalbą atskubėjo užjūrio gerie
ji „tetos ir dėdės", suaukoję 
pinigų, atnešę maišus įvairių 
dovanėlių. Pradžiugs vaikučiai, 
sulaukę net 350 sv. siuntos, ku
rioje jiems skirta 70 religinių, 
paveiksluotų knygelių, 200 
spalvavimo knygelių, 60 dėžu
čių, kreidinių pieštukų, dantų 
šepetėlių ir 100 dėžučių dantų 
pastos, žaislų, drabužėlių. Džiu
gu patirti, kad suomes moterys, 
sužinojusios apie sunkią 
Lietuvos žmonių būklę, vaikų 
žaidimų aikštelėse surinko 
vaikiškų drabužėlių, žaislų, 
maisto produktų bei vaistų. Jų 
pavyzdys mus keleriopai įparei
goja! 

Rudenį Panevėžio Caritas 
skyrius n u m a t o a t ida ry t i 
senelių namus, kuriems jau da
bar prašo rankšluosčių, paklo
džių ir k i tų bū t in iaus ių 

| reikmenų. Nesunku mums tuo 
juos aprūpinti: vyksta tiek 
visokių išpardavimų, o ir pažįs
tamų amerikiečių galime pa
prašyti. Caritas draugijos rūpes
čių sąrašas ilgas: pagalba 
našlaičiams, seneliams, „kolo
nijų" moterims-motinoms, alko
holizmo aukų problema. Šio 
skyriaus moterų rūpesčiu 
tvarkoma Panevėžyje jų įsteig
ta biblioteka. Tik reikia mūsų 
paramos. Jei kas norėtų prisi
dėti prie dar likusių dovanų pa
siuntimo (pritrūkome pinigų...), 
gali tapti šio būrelio nare,-iu, 
pasiunčiant kad ir nedidelę 
auką į tuo tikslu atidarytą 
sąskaitą: Ca r i t a s Chicago 
Volunteers, Nr. 7211-2, c/o J. 
Mikūnienė, 2657 W. 69 Street, 
Chicago, IL 60629. 

Būkime vienišų vaikų šilumos 
ir šviesos šaltiniu! 

Sofija Jelionienė 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— St. Petersburgo, Fla., 
Lietuvių klubo dabar t inę 
valdybą sudaro: pirmininkas A. 
Gudonis, vicepirm. V. Mažeika, 
sekr. A. Šciglienė, ižd. M. Jur
gutis, fin. sekr. J. Gerdvilienė. 
Direktoriais išrinkti B. Bart
kus, J. Kalėda, E. Karmazinas, 
S. Kreivėnas, V. Petkus, M. 
Ščigla, J . Švedas. Revizijos 
komisiją sudaro J. Žvynys, J. 
Mikaila ir P. Jančauskas. Tai 
buvo sausio 13 d. ir viskas pra
ėjo liūdesyje. J. Mikaila davė 
radijo žinių apžvalgą, vėliau 
jautriai kalbėjo A. Devenie-
nė-Grigaitienė. 

ŠEIMŲ POPIETĖ 

Amerikos Lietuvių Montesso-
ri draugija yra vienas iš sambū
rių, kurio tikslas dirbti su 
jaunomis šeimomis, bandant 
bendromis jėgomis suprasti 
vaiko augimo fazes, jo poreikius, 
paruošiant namų aplinką, pa
dėti jam sveikai vystytis. 

Montessori klasė yra aplinka, 
kurioje vaikas yra laisvas pasi
rinkti užsiėmimus, tinkamus jo 
amžiui ir interesams. „Žiburė
l is" ir Vaikų namai su tėvais 
bendrauja tėvų susirinkimuose, 
per žiniaraščius, tėvų vaka
ronėse, kurių metu vaikas pa
būna mokytoju. Ten supažindin
dama su užsiėmimais klasėje, 
k u r va ikas praleidžia dalį 
dienos. 

Šalia to, Montessori draugijoj 
yra ir auklėtojų sekcija, kur jau 
treti metai ruošia popietę tė
vams ir vaikams. Šiais metais 
popietė įvyko vasario 3 dieną 
Lemonte. Nežiūrint to, kad tuo 
pačiu metu vyko kiti paren
g imai i r demonstracijos 
Chicagos miesto centre , į 
popietę susirinko būrys tėvų iš 
Chicagos — Vaikų namų ir 
„Žiburėl io" Montessori mo
kyklų. 

Popietės šūkis: „Pažinkime 
vaiką — pažinkime save". Auk
lėtojos paruošė įvairios spaudos 
stalą, kiekvienas galėjo pasiimti 
k a s jam-jai įdomu. Buvo 
rodomas filmas iš „Žiburėlio" 
klasės. 

Įėjus į salę, akį traukia turtin
gas tautodailės kampelis, pa
ruoštas A. Pankienės. Medžio 
drožiniai, audiniai . papuošalai 
atkreipė ir mažų, ir didelių 
dėmesį, ypač iš Lietuvos atvežti, 
meniškai išdrožinėti mogliai. A. 
Pankienė labai daug kam turėjo 
aiškinti jų paskirtį: suminkš
tinti, išlyginti pačių austus lini
nius audinius. 

Vaikai turėjo didelį pasi
r inkimą užsiėmimų: galėjo 
pasidaryti žvakutes, lesyklėlę 
paukščiukams, naudojant že
mės riešutų sviestą ir sėklas, 
p r i e meno stalo spalvint i 
vėliavą, Gedimino stulpus. Vytį 
ar šiaip karpyti, lavinti savo 
raumenis gimnastikos kampe, 
švelniai klausytis varpelių 
skambėjimo, o praalkę pasiso
tinti prie užkandžių stalo. 

Bet svarbiausia ir įdomiausia 
dalis buvo pabaigoje: susikau
pimas skambinant varpeliais. 
D. Petrutytė, Montessori pradi
ninkė Chicagoje, uždegė žvakę, 
kurios liepsna uždegė 13 gėlės 
formų žvakučių, žuvusių Lietu
voje prisiminimui. Žvakutės 
paleistos plaukioti vandens 
dubenyje. Vaikai su uždegtomis 
žvakutėmis tyliai, susikaupę ėjo 
linija. Vasario 16-tos prisi
minimui sugiedotas Lietuvos 
himnas. Popietė baigėsi su 
vi l t imi , kad ki ta is meta i s 
Tėvynė turės ramesnį, saugesnį 
rytojų. 

Stasė Vaišvilienė 

Viešnia iš Lietuvos Elena Kubiliene (kairėje) ir Panevėžio Caritas talkos 
būrelio vadove Juliia Šauliene 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 6*29 
Tel. (1-312) 776-8700 
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