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Estijoje ir Latvijoje 
dauguma balsavo 

už nepriklausomybę 
Ryga . 1991 kovo 3 d. - Šian

dien Latvijos ir Estijos gyven
tojai nusprendė pasisakyti už 
savo nepriklausomybę. Kaip 
Reuterio žinių korespondentas 
teigia, jog tai yra ankstyvas pro
testas prieš Gorbačiovo kovo 17 
referendumą, klausiantį žmo
nių, ar jie nori išlaikyti sąjungą. 

„Svarbus dalykas yra, kad 
visos t rys Pabaltijo valstybės 
eitų ta pačia kryptimi atstatant 
savo nepriklausomybę", kalbėjo 
Jur i s Dobelis, Latvijos parla
mentaras ir referendumo koor
dinatorius. Dobelis sako, jog šio 
j U referendumo reikšmė yra 
politinė ir t ak t inė . Taip pat 
svarbu parodyti.nežiūrint to 
fakto, jog po II Pasaulinio karo 
daugiau kaip milijonas imi
grantų užplūdo Latviją pagal 
Kremliaus planą, ir kad yra jų 
tarpe daug žmonių, kurie pasi
sako už nepriklausomą demo
kratinę Latviją, aiškino Dobelis. 

Rusai už Latviją 
Lietuviai daugiau kaip 80 ' ; 

pasisakė už nepriklausomybę 
vasario 9 d , jų tarpe daug rusų 
ir lenkų. Latvijoje tik 5 4 ^ iš 2.7 
milijonų gyventojų yra latviai ir 
33<# yra rusai . Estijoje 65% iš 
1.5 milijono gyventojų yra estai, 
28*^ yra rusai . Latvija turi 1.8 
milijonus balsuotojų, o Estija 
1.1 milijoną. Prieš balsavimą 
Daugpilyje daugelis rusų AP 
korespondentui pasakė balsuo
sią už Latvi jos nepr ik lau
somybę. Tie rusai mano, jog Lat
vija tur i būti nepriklausoma po
lit iškai, bet tur i išlaikyti esan
čius ekonominius ryšius su 
Sovietu Sąjunga, iš kur ios 
gauna energijos tiekimą ir ža
liavą. 

Daug stebėtojų 
Ši r e f e r e n d u m ą stebėjo 

m a ž d a u g 112 s tebėtojų iš 
Vakarų valstybių, jskai tant 
Ameriką ir Kanadą. Praneša
ma, jog negalutiniais duomeni
mis, Latvijoje už nepriklau
somybę balsavo 117c žmonių, o 
Estijoje 80%. Net Komunistų 
partijos senieji partiečiai sakė. 
jog čia b u s pas i saky ta už 
nepriklausomybę, tačiau reikia 
laukti kovo 17, kur balsavimai 

Vilniuje nauja 
provokacija 

Viln ius . Kovo 3. (AP) — Čia 
sekmadienio rytą sprogo bomba 
netoli Komunistų partijos ištai
gos. Pas ta tas buvo sugadintas, 
bet sužeistų žmonių nebuvo. 
,.Tasso" žinių agentūra pranešė, 
jog pulk. Grogory Belous. karo 
komendantas Vilniuje, jiems 
pasakęs, kad bomba buvo sus
progdinta nežinomų asmenų. 
Komendantas kaltino karingai 
nusiteikusius, kurie norj bau
ginimu užblokuoti kovo 17 re
ferendumą, sprendžiant Sovietų 
Sąjungos likimą. Bomba buvusi 
namų gamybos ir ji padarė žalos 
ne tik to skyriaus Komunistų 
partijos namams, bet ir kitiems 
bloko namams, įskaitant ir 
pačią įstaiga. Minėtas komen
d a n t a s , , T a s s o " a g e n t ū r a i 
pasakė, jog: ,,Ginkluoti mi-
litaristai iš Kauno, Panevėžio. 
Šiaulių ir kitų miestų bei Lietu
vos sričių renkasi Vilniuje. Yra 
sunku pasakyti , kokius užda
vinius jie čia atliks, bet yra 
visiškai aišku, kad jie čia at
vyksta be gerų intencijų". 

būsią kitokie. Vidaus reikalų 
ministeris pulk. Viktor Alksnis 
Maskvoje pasakė, jog bus du 
skirtingi rezultatai kovo 3 ir 
kovo 17 dieną. Alksnis, pats lat
vis, pasisako už prezidento 
valdymą Latvijoje. Latvių tauta 
g i l i a i išgyvena 5 žmonių 
nužudymą Rygoje, kai Sovietų 
spec ia lūs da l in ia i puolė 
neginkluotus latvius. Alksnis 
vis reikalauja įvesti Pabaltijo 
kraštuose griežtą režimą. 

Rygoje nolatos dedamos gėlės 
ir dega žvakutės toje vietoje, kur 
žuvo sausio 20 dieną 5 latviai. 
Tačiau ir Kremliaus veikėjai 
dažnai atsako apsupdami Vladi 
miro Lenino statulą su glėbiais 
gėlių. Pašto dėžutėse latviai 
prieš balsavimą rado lapelius 
rusų kalba, jog, jei latviai bal
suos ..taip" .tai jie balsuos prieš 
nežmonišką politiką: .„Latvija 
t ik latviams". 

Latvijos Komunistu partijos 
vadas Alfredas Rubikas pa
smerkė balsavimus, sakydamas, 
jog civilio karo bus išvengta tik 
tada, jei prezidento tiesiogine 
valdžia iš Kremliaus bus įvesta. 

Mirė kun. 
Jonas Kubilius,SJ 

A 
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Kovo 3 d. Montrealio prie
miestyje Verdune staigiai mirė 
a.a. kun. Jonas Kubilius,SJ. 
Velionis buvo gimęs 1906 m, 
birželio 25 d. Šerkšnių km.. 
Mosėdžio v., Telšių apskr. 
Mokėsi Skuode ir Telšiuose. 
Baigęs Telšių gimnaziją įstojo i 
Jėzuitų ordeną iš išvyko į 
Olandiją. Falekenberge. Olandi
joje studijavo filosofiją ir gavo 
daktaro laipsnį. 1933-37 dėstė 
graikų ir lotynų kalbas Kauno 
Jėzuitų gimnazijoje ir lankė 
Vytauto D. universitetą. 1937 
rn. išvyko į Prancūziją ir studija
vo teologiją. Kunigu įšventintas 
1940 m. liepos 9 d. Buvo nacių 
kalėjime už žydų gelbėjimą, bet 
rezistentų buvo išlaisvintas. Ko
vojo už Prancūzijos laisvę. Po 
karo studijavo Sorbonos univer
sitete ir gavo teologijos daktaro 
laipsnį. 1950 m. atvyko į 
Montrealį. Kanadoje, ir čia 
įsteigė lietuviams Aušros Vartų 
parapiją. Kurį laiką Chicagoje 
buvo Jaunimo centro direkto
rius, paskui vėl Aušros Vartų 
klebonas, kol dėl ligos pareigų 
turėjo atsisakyti, likdamas tik 
emeritu. Be to, buvo skautų 
kapelionas Prancūzijoje. Kana
doje ir Chicagoje. Bus laidoja
mas Chicagoje. 

— Vilniuje išleistas anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbomis 
,,Revue Baltique** žurnalo 
numeris, turįs 160 puslapių. 
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kuvvaito generalinio štabo generolas Jaber Al-Sabah. Į ::rėje. pirmą ka 
iutinę vėliavą, kai sugrįžo aigal j išlaisvintą sostine, k amerikiečiai i 

Rusai pasisakė už 
Pabaltijo laisvę 

— Užsienio kores-
u praneša, jog Latvijo-
oje žmonės gausiai bal-
;avo kraštų nepriklau-
praėjusį sekmadienį. 

iuvo suskaičiuota dau-
ip t rys ketvirtadaliai 

IU agentūra skelbia, jog 
įtvijoje pasisakė už 
usomą gyvenimą ir tik 
ieš. Estijoje 11.8'r 
už nepriklausomybę, 
visos trys Pabaltijo 
tos pasuko dar kartą 
keliu į visišką nepri-
umą. Lietuviai savo 
areiškė 91 procentu, 
•darni už laisvę bei 
tiją. Tai svarbus pra-
> prezidentui Gorba-
uris praėjusiais metais 
kad Lietuva neturi 

?lbti nepriklausomybės 
ijos. primena ši žinių 
i. 

?t 98% balsavo 
ūs Latvijos ir Estijos 
nai sako. jog rusu 
mas už tų kraš tų 
usomybę yra svarbus 
t'isai Sovietų Sąjungai. 
>ai galvoja. Ypač rei-
i. jog Latvijos Talsu re-
Estijos Hilumaa salo-
usų dauguma, net 98^ 
įž nepriklausomybę bei 
imą iš Sovietų Sąjun-
iau rusų apgyventame 

mieste Si l lamae 

uijinami ryšiai 
va. — Čia Sovietų Už-
eikalų ministerija pra-

Sovietų Sąjunga ir 
i r ika sutarė atidaryti 
ligas sostinėse. Tai reiš-
Vlaskva pritaria Pretori 
tngoms panaikinti apar-
et Maskva sakosi smer 
m rasistinę politiką dėl 
ji nutraukė diplomati-
iius 1955 m Šiuo metu 
imai vyksta demokrati-
>ėn, todėl Sovietai gali 
iį savo pirmąjį žingsni 
)lomatinių ryšių sure-
no. pasakė žurnalistams 
kinas, spaudos direkto-
s pagyrė Pietų Afrikos 
W. de Klerk, kad leido 
brikos Tautiniam Kong-
kad išleido iš kalėjimo 

jreso vadą Nelson Man 

boikotavo balsavimus arba 
balsavo prieš. Daugeli:- tų rusų, 
kaip rašo žurnalistai, pirmojon 
vieton kėlė materija'inio gy
venimo sąlygas, kurios be 
dalyvavimo sąjungoje 
būsiančios nepakenč amos. o 
laisvės klausimas j ier s yra tik 
antrame plane. 

Tačiau kiti rusų i -autybės 
žmonės kitaip kalbėjo. Zmaig 
Radjabova sakė, jog jos šeima 
visą gyvenimą svajojo apie 
laisvę, nes jos tėvai gyveno 
laisvoje Latvijoje, ir jaučia, kad 
čia jai nėra jokių suvaržymu. O 
štai ir 18 metų rusas Kiril 
Strelkov iš Rygos pasisakė 
balsavęs už nepriklausomybę, 
nes „iki kaulo įkyrėjo įsakymai 
iš Maskvos — žmones patys ger-
riausiai žino ko jiems reikia". 
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Latvijos Respublikos pn ! Anatolijs 
Gorbunovs balsuoja Rygoje praėjusj 
sekmadienį už savo krašto nepriklau
somybę. 

— Lietuvos Tautinis Filhar- t 
monijos orkestras pradėjo kvies- p 
tis diriguoti ii užsien.o dirigen k 
tus. t 
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tą kelia savo valstybės 
.arė Irako kariuomene. 

LIETUVOJE 
"ilniuje įvyko steigiamasis 
:tuvos profesinių sąjungų 
įdrijos suvažiavimas. Bend-
t pasveikino AT pirmininkas 
tau tas Landsbergis. Tai bus 
sva, nuo jokios politinės 
nacijos nepriklausoma prof-
unga. 
— Panevėžio savivaldybės 
tioje veikia „Victum" (,,Gy-
nk"> įmonė, kurios uždavinys 

išnešioti pensijas mieste 
veliantiems pensininkams, 
r ias išnešiodavo laiškanešiai. 
'. tai reikėjo mokėti 2.4'?r, o tai 
daro 100 tūkstančių rublių, 
irie būsią perduoti miesto 
lpos fondui. 
— Lietuvos Aukščiausiojoje 
ryboje. kai buvo pradėtas 
arstyti tiesioginis kai kurių 
ičių valdymo projektas, kairie-
deputatai išėjo iš salės, {šta
mas reikalingas, nes kai kur 
įžeidžiama Konstitucija. Prieš 
>kį įstatymą pasisakė visi 
nkų frakcijos nariai. Lands-
srgis pasiūlė , jog būtų 
įdaryta pataisa, kad leistų 
esti tiesioginį valdymą ir 
įose rajonuose, kur rinkėjai 
eišrenka savivaldybių vado-
»'bės. Kai kur savivaldybes dar 
aldomos komunistų ir nesi
tiko Lietuvos nuostatų. 
— Žemės reformos įstatymo 
rojektą Lietuvos parlamente 
ristatė deputatas E. Grakaus-
as. įstatymas apima žemės 
agrąžinimą. pardavimą ir 
jformu vykdymo eigą. Pagal 
ii turėtų būti dvi žemės nuosa-
ybės formos — privati ir vals-
/binė. 
— Alytuje bus statoma nauja 

ažnyčia. Vilniečių architektų 
- K. Pempės. G. Kamumo ir K. 
[isieliaus projektas Marijos 
rikčionių pagalbos bažnyčiai 
ripažintas geriausiu. Jiems už 
ai buvo įteikta 3.000 rublių 
inigine premija. Pripažinimo 
omisiją sudarė Alytaus II 
arapijos klebonas K. Dub
auskas, miesto atehitektas A. 
lainelis. prof. A. Rajeckas. 
un. G. Sakalauskas ir vysk. J. 
emaitis. 

— Ligi kovo 11-osios Lietu-
>s Sąjūdis buvo opozicija 
•munistų Centro komitetui ir 
rybai. sako Sąjūdžio tarybos 
rm Juozas Tumelis, bet 
labar mes negalime būti visur 
v opozicija, pavyzdžiui savo 
irlamentui Mes turime su juo 
mstruktyviai bendradarbiau-

Pasirašomos s 
Cairo. — Kuwaito 

sadorius Egipte sako, k 
neša Reuterio žinių aį 
jog jo valstybės vadai j 
kelias savaites pradėj 
Kuwaito a ts ta tymo 
kur ie gali ka inuo t i 
bilijonų dolerių. Pas 
metu tos išlaidos pak 
Irako kareiviai padegė 
kaip 600 alyvos šaltin: 
viešbučius ir kitus pas 

Kuwaito laikinoji įs 
vieta buvo Taif miestą 
Arabijoje, čia jie paruc 
projektus miestų atst 
Kai sąjungininkai iš 
Kuwaito miestą, jų sos 
buvo leista pradėti sug 
tų šeimų nariams, kuri 
pa l ikę savo še imų 
Kuwaite ir tiems asi 
kurie turės dalyvauti at 
darbuose. Tačiau di 
tūkstančių kuwaitie< 
negalės ilgesnį laiką gi 
nebus galima suspėti 
sva rb iaus ius į rer 
Elektros energijos ti 
vanden t i ek ia i , s an 
įrengimai buvo sun 
Maisto aprūpinimas i 
cinos pagalba nuti 
Tačiau svarbiausias d; 
alyvos ir naftos produl 

Vadovauja amerik 
Pirmasis darbas bus p 

Kuwaitą ..ant kojų", 
darbams vadovaus A 

„Musica Balt 
Vilnius. (ELTA) - I 

Latvijos ir Estijos kor 
organizacijos įkūrė tai 
binę asociaciją ,,Musi 
ca". Jos būstinė bus Ry 
muoju asociacijos pr 
dvejiems metams išrin 
tuvos nacionalinės fili 
jos generalinis direkto 
tautas Kėvišas. 

Apie asociaciją pasi 
prezidentas: 

— Asociacijos „Muši 
ca" pagrindinis uždą 
paruošti bendrą tarpva 
koncertinės veiklos st; 
koordinuoti šią veik 
sudaromi t iesiogini 
traktai su kitų užsiei 
koncertinėmis organiz 
rengiamos bendros me 
cijos. Asociacija kaups 
informaciją apie men: 
lektyvus bei atskirus z 
ruoš ir leis reklamini 
nius. rūpinsis, kad jie 
t a rp tau t in ius reikal 
kovos už savo narių — 1 
Latvijos ir Estijos m 
kolektyvų — tarptaut 
tižą. 

— „Politikos" žurn 
tuvoje spausdina įdorr 
sakymus. Yra pasakoji 
JAV prezidentus, jų i ši 
užkulisius. Taip pat pi 
kitas priedas — ..Kas 
Lietuvoje". Jame randž 
apie dabartinius Lieti 
publikos politikos ir vis 
veikėjus — deputatu 
trus. departamentų di 
ir re l iginių bendri 
vadus. 

— Rokiškio rajono 
nutarė pastatyti nauj< 
nese koplyčią tremties 
cijos ir ideologijos 
žuvusioms už Lietuvi 
klausomvbe. orisimini 
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inžinierių korpusas pagal 45 
milijonų dolerių sutart į . Dabar 
jau pradėjo geriamo vandens 
tankai atvykti iš k i tų arabų 
kraštų. Medicinos personalo 
grupės pradėjo savo darbą, 
žuvusių žmonių laidojimo gru
pės taip pat at l ieka pagrin
dinius uždavinius, iš kaimyni
nių kraštų atvežamas maistas, 
d r u s k a , c u k r u s , p i e n a s ir 
kepimo aliejus. Buvo pranešta , 
jog bus nemokamas maistas 
maždaug 250.000 kuwaitiečių 
vienam mėnesiui, ku r i e buvo 
pasilikę savo krašte, nepabėgę. 

Kuvvaito vyriausybės atstovai 
pranešė, kad jau a ts ta ty ta 500 
telefono linijų. Motorola, Inc., 
buvo nusamdyta įrengti kilno
jamas telefono stotis. Caterpil
lar Co., atsiuntė kelis tuzinus 
generatorių. Kuwaito vyriau
sybė atidavė Amerikos kompa
nijoms maždaug 70% kontrak
tų, kur ios vykdys įva i r ius 
Kuvvaito valstybės a ts ta tymo 
darbus. Britanija. Prancūzija, 
Egiptas ir kiti kraštai taip pat 
pagal susitarimus padės atsta
tyti Irako sugr iau tą kraš to 
ekonominį gyvenimą. Stambias 
su ta r t i s g a u n a amer ik ieč ių 
Bechtel Group. Fluor korpo
racija ir Parsons korporacija. 

Nepatenkinti jaunais ia is 
Kuvvaito pareigūnai paskuti

nę dieną prieš invazija rugpj. 1 
d., sugebėjo išvežti kompiuterių 
diskas su savo piliečių regis
tracija, todėl galės kontroliuoti 
sugrįžtančius į Kuwaitą savo 
piliečius. Sugrįžimas būsiąs 
vykdomas sistematiškai pagal 
planą, pasakė Abdul Razag, 
Kuvvaito ambasadorius Egipte. 
Daugeliui Kuvvaito žmonių 
buvo atimti asmens tapatybės 
įrodymo dokumenta i . Tokiu 
vien Egipte esama maždaug 
30.000. Įdomus reiškinys, jog 
kai kurie jauni kuvvaitiečiai per 
daug nesirūpino savo užimtu 
kraštu ir leido savo dienas links
mai diskotekose: tokių grįžimu 
nenorima dabar rūpint is , esą 
geriau tegu jie pasi l ieka ir 
toliau gyventi užsienio šalyje. 
Dėl to dabartinei Kuvvaito vy
riausybei esą gėda. 

Demokratijai teks palaukti 
Šitoks žvilgsnis į gyvenimą 

turės būti pakeistas , pasakė 
minėtas ambasadorius. Nau
jasis Kuvvaitas būsiąs kitoks, 
negu prieš karą. kai jiems dir
bo užsieniečiai. Vyriausybė 
norinti tuo reikalu pakeisti 
gyvenimo taisykles — patys 
Kuvvaito gyven to j a i t u r ė s 
žymiai daugiau dirbti . Tačiau 
demokratijos principai nebūsią 
lengva įvesti, kaip nauji, keliai 
ar vandentiekiai. Rinkimams 
žmonės visai nepriaugę. Pir
miau reikia a ts ta tyt i Kuwaitą. 
o paskui ir su demokratija 
supažindinti, pasakojo šis am
basadorius užsienio žurnalis
tams. 

KALENDORIUS 

Kovo 5 d.: Liucijus. Giedrė. 
Klemensas. Virgilijus, Vydotas. 

Kovo 6 d.: Gerasimas. Ra
minta. Rože. Novilas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:21. leidžiasi 5:44. 
Tempera tū ra dieną 49 L, 

naktį 29 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

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

ARTRITAS YRA SUNKI 
LIGA (3) 

Jei turi artritą, kuo anksčiau
siai pradėk gydytis, būdamas 
gydytojo žinioje; taip galėsi 
geriau išvengti skausmų, 
nepajėgumo ir suluošėjimo 
visam gyvenimui. 

„The Arthr i t i s 
F o u n d a t i o n " pa t a r imas 

Štai ką pataria artritikui šio 
krašto tos ligos gydymo žinovai. 
Kai staigi liga sugriebia žmogų, 
jis skuba pas gydytoją ir juomi 
pasitiki, laukdamas, kad su 
diena, kita bus nuostabus pa
gerėjimas. Kai negerovė yra 
šviežia, vaistai pradeda greitai 
ve ik t i . Sergantys is laukia 
va landomis a te inančio pa
gerėjimo. 

Tik retai pasitaiką, ypatingos 
rūšies staigūs (kaip triperio 
sukelti ar dėl kraujo užkrėtimo 
— sepsis atsiradę) ar t r i ta i 
palyginti greitai sutvarkomi, 
gydang antibiotikais bei jų pū
lius drenuojant. 

Visai kita giesmė esti,gavus 
chronišką negerovę sąnariuose, 
kurios geriausi pavyzdžiai yra 
dažniausiai pasitaikančios ar
trito rūšys: osteoartritas — 
susinešioję sąnariai; reumatoi
dinis artritas — sunkiausia 
uždegiminė jo forma; podagra — 
gout, arba „poniška liga", nes 
nors ji yra prigimta, ji paaštrėja 
lėbaujant persivalgymu, persi-
gėrimu, persirūkymu, kavos bei 
tikros arbatos gėrimu, raudonos 
mėsos — gyvio vidaus organų 
valgymu ar persisaldant. 

Neužmi r šk ime sekančios 
mūsų dažnai pamirštamos ir 
nemalonios tiesos: kartą žmogus 
susergęs artritu, jis greičiausia 
juo negaluos visą amžių. Tai 
nelyginant kaip su išglerusiais 
vežimo ratais: kol jų nepakeisi 
t v i r t a i s , tol važiuodamas 
kreveizosi su sena i s . O 
susinešiojusių sąnarių pakei
timas dirbtiniais yra sėkmingas 
t ik klubo sąnariuose ir mažiau 
naudingas kituose. Todėl gavęs 
artritą, laikyk jį savo kraičiu 
per visą savo gyvenimą, su juo, 
žinoma, kaip reikia apsieida
mas. 

Kiekvienam artritikui reikia 
prisitaikyti prie artri to taip, 
kaip geram ar blogam susi
taikai su likimu, gavęs iš pri
gimties ypatingos formos nosį ar 
tam tikrą kūno aukštį bei kitos 
kurios kūno dalies keistumą 
(kad ir labai nemėgiamą). Su ar
tr i tu reikia artritiškai sugyven
ti ir per daug savo kaktos nerau
kyti, nes vis vien kitaip nebus. 

P e r d ė t a i nesibaidykime 
kieto va rgo 

Chroniškas artritas prasideda 

pamažu, jis blogėja pamažėle ir 
pagerėja, net ir geriausiai gy
dant, irgi su la iku. Todėl 
išmint ingas a r t r i t i k a s nė 
nelaukia greito, dramatiško, 
„stebuklingo" — po vienokio ar 
kitokio gydymo, po vienokios ar 
kitokios most ies , t ab le tės 
panaudojimo, po kaimyno 
patarimo paklausymo artrito 
pasitaisymo, nes tokio iš viso 
nėra. 

Liaukimės visi išsižioję, kaip 
amerikiečiai , l auk t i nuo 
skausmo tabletės. Narkotikais 
mažinimas sąnarių skausmų 
yra pavojingas, nes jie ligos 
negydo, tik ligą užtęsia ir pa
ciento stovį pablogina. Narko
tikus perša nesąžiningi sveika
tos prižiūrėtojai nesiorientuo-
jantiems artritikams, nors tuo 
jie jų sąnarių stovį tik aštrina, 
bet savas pinigines storina. 

Pasitikėjimas gydytoju — 
svarbiausias da lykas 

pac ientu i 

Kartą pradėjęs sąnarius tvar
kyti su gydytojo pagalba, 
daugiau atvejų gali tikėtis tos 
negerovės pagerėj imo, t ik 
niekada greito, dramatiško pa
gijimo, o tik su laiku ateinančio, 
priklausant nuo to, kaip toli liga 
esti pažengusi , iki tol 
nesigydant. 

Cia ir prieiname svarbiausią 
artritikui būtiną elgesį: pasi
tikėjimą gera ligos išeitimi. 
Ligonis privalo nenusiminti, 
kad nėra staigaus pagerėjimo ar 
greito atsikratymo skausmų bei 
nepatogumų. Pacientas turi 
būti kantrus ir pildyti gydytojo 
patarimą. Su laiku ateis paleng
vėjimas. Ir tokio palengvėjimo 
sulaukimas didžia dal imi 
priklauso nuo paties artritiko. 

Atsiminki artritike, kad kuo 
daugiau suprasi savo ligą, tuo 
labiau pajėgsi prie jos prisi
taikyti. Daug padės artritikui ir 
jo šeima, kai ji sužmoniškės ir 
supras jo ligą. 

Ar t r i t ikas ar k i tok ią 
reumatinę ligą turintis asmuo 
gerai žino, kaip nepastovi yra jo 
negerovė. Tokių skausmas ir su
stingimas ry ta i s gali būti 
sunkiai pakeliamas. Bet po 
kelių valandų skausmas ir su
stingimas mąžta^ir toks ligonis 
ima geriau jaustis. Vakarop vėl 
sugrįžta minėti negerumai. 

Nepr isk i r iame vais tams 
neužtarnauto veiksmingumo 

Nepamirština, kad artritikas 
gali džiaugtis ilgu, savaitę ar il
giau besitęsiančiu laikotarpiu, 
kada artritas visai savaime, be 
jokios pašalinės įtakos jo ne

vargina. Tai ir yra tas laikas, 
kada bet kokioms pavartotoms 
priemonėms ar kokiems paim
t i e m s va i s tams užskaitoma 
neužtarnautas veiksmingumas: 
, ,Tas va i s t a s man padėjo, 
naudok ir tu" . Toks savaime 
nuo artritiško skausmo kuriam 
laikui atsipalaidavęs artritikas 
perša vaistą pažįstamam artri
t iku i , o pastarasis griebiasi už 
šiaudo, lyg jis būtų išgelbėtojas 
nuo skausmo. Aišku, išmintin
gasis artrito ligos nepastovumą 
ž i n o d a m a s , n i e k a d a ta ip 
nesielgs. 

K a r t ą gavęs ar t r i tą , n o r s i r 
ne jaus i , b e t jį t u r ė s i 

Mat ar tr i tas y ra savita liga, 
kur ią žmogus ne visada ir 
jaučia, bet ji visada, kartą 
prasidėjus, yra su ligoniu. Po 
savaime atėjusios pertraukos, 
artritas vėl užgula sąnarius visa 
jėga. 

Aišku, kad toks net ir sa
vaiminis, nuo vaistų neparei
nant i s artri t iškų skausmų pri-
gesimas ir iš naujo jų užside
gimas ligonį jaudina. Čia jis 
d ž i a u g i a s i k u r i a m l a iku i 
skausmo ir sustingimo sąna
riuose neturėdamas, o kai jie 
staiga vėl ima varginti ligonį, jis 
nusimena ir darosi irzlus. 

Artritiko šeimos nariai neturi 
jo nelaikyti invalidu, o ū- pats 
toks ligonis juk nenori būti 
tokiu laikomas. Aišku, kiek 
didesnis šios ligos supratimas 
padės ligoniui kiek gerėliau 
jaust is . 

Vienas būdas gerą nuotaiką 
palaikyti — tai dalyvavimas šei
mos užsiėmimuose ir domėji
masis naudingais dalykais, ne
žiūrint bet kokio nepatogumo, 
kur į ar t r i t ikas jaustų. Blogiau
sias dalykas,ką artr i t ikas gali 

ir kontroliuojamas sąnar ių 
suardymas, kokį dabar matome 
artrito ligoje, ar net bus galima 
jo visai išvengti. 

Tinkamai — tai yra medici
n i ška i i r a t s t a t anč i a i — 
tvarkant artritą ir kitas reuma
tines negeroves, daugumą jų 
galima taip aptvarkyti, kad li
gonis gali tęsti naudingą ir 
veiklų gyvenimą. Nepamirš
tina, kad kiekvienais taip susir-
gusysis yra savitai sudėtas, 
todėl tokių ligų gydymas turi 
būti individualiai pritaikytas. 

Todėl kiekvienam tokiam li
goniui reikia prisilaikyti jam 
gydytojo duoto nurodymo, jei jis 
ar ji ryžtasi sulaikyti artrito pir
myn eigą ar a t s ta ty t i jau 
padarytą sąnariams žalą. 

O dabar visi nusiteikime rim
tai šviestis apie prigimtį, simp
tomus ir įvairavimus senatvėje 
a t s i r andanč io os t eoa r t r i t o , 
reumatoidinio artrito, podagros 
— gout ir giminingų toms ne
galėms negerumų. Taip pat 
reikės sužinoti, kaip gydytojas 
gali padėti ligoniui geriau jaus
tis ir svarbiausia, kaip galį 
Tamsta skaitytojau, pats sau 
talkinti . 

I švada . Pirmiausia artritikas 
turi atl ikti svarbiausią darbą: 
sunormuoti kūno svorį, o ne 
tabletės (nors daugiau dolerio 
kainuojančios) griebtis. Visi pre
kybininkai, vienas kitą per
rėkdami perša įvairiausius vais
tus nuo „minor" skausmo. 
Reiškia, naudok jų vaistus,,kai 
blusa įspyrė — jie trumpam 
nuramins skausmą, o ligos ne
gydys. Apie gydymą tokie 
prekybininkai nė neužsimena. 
Taip lengvatikis ir patenka į jų 
žabangus: jis nesigydo, tik 
p r e k y b i n i n k a m s p in ig ines 
storina. Gana, oi seniai gana 
tokio savęs mulkinimo: tik 

sau padaryti — tai pasidavimas k a į p re ikia užsilaikydamas, 
savęs apgailėjimui. Tada artri- artritikas gali tikėtis savų sąna-
t i k a s v i s b log iau j aus i s , j-įų negerovės pagerėjimo. 
Naudingų įpročių įsigijimas yra Bet protingas užsilaikymas 
pa tar t inas kiekvienam artri- n ė r a paprastas dalykas: vien 
t ikui , nes tada ligonio mintys n u o pasakymo — patarimo jis 
est i nukreiptos šalin nuo artri 
to. 

Štai Lietuvio sodyboje gyve
nant i Amerikos lietuvė neina 
pas labai gerą savo sūnų gyven
t i , nors sunkaus artr i to var
ginama. Ji juda, užsiima, skaito, 
domisi aplinka, vykdo savo 
gydytojo nurodymus ir nė minu
tės negalvoja apie savo kelių 
skausmingumą. Ji patenkinta, 
viena bute gyvendama ir laisvės 
neprarasdama. Visiems artri
t ikams yra būtina ta ip elgtis. 
Linksma širdis gyvena ilgiau
siai, sako Shakespeare'as. 

A t s p a r u m a s saugo žmogų 
n u o ligų 

nepasidaro. Pačiam žmogui 
reikia būti pajėgiam tvarkytis, 
įgavus tokį pajėgumą nuo 
mažens per tinkamą auklėjimą. 
Teisingai H. Th. Buckle tvir
tina, kad žmonės negali būti 
laisvi, jeigu jie nėra laisvei 
auklėti. Ir tas auklėjimas ran
damas ne mokyklose ir ne 
knygose, o j is glūdi savęs 
s u d r a u s m i n i m e , savęs ap
valdyme. Nuo tokio apsival
dymo ir prasideda visi žmogaus 
geri da rba i , į s k a i t a n t ir 
t inkamą dorojimąsi su artritu. 
Daugiau tuo reikalu kitą kartą. 

Pas iskai ty t i : Robert E. Dun-
bar, MSJ. Arthritis. Budlong 
Press Co.. Chicago, 111. 

Skirtumai tarp osteoartrito, kuris aUiranda senatvėje dėl susmeiiojusiu 
sąnarių fkatrėje) »r reumatoidinio atrito (dešinėje). Osteoartritas fkmreje) 
naikina sąnarius be jų sutinimo, gi turint reumatoidinį artnta (dešinėje) 
sąnariai ne tik sutinsta ir nyksta, bet ir išsikraipo. 

Tiesiog stebuklinga Tvėrėjo 
duota žmogui jėga yra tas jo 
atsparumas prieš ligas. Atspa
rumas — imunitetas ligoms (im-
mune system) yra pati svarbiau
sia žmogui įgimta apsauga nuo 
ligų. Dėl turimo atsparumo — 
imuniteto žmogus gali ilgiausiai 
būti sveikas. Atsparumas yra 
sudėtinga kūne veikianti sis
t ema . J i saugo kūną nuo 
pašalinių medžiagų — įjaut-
rintojų (antigenų). Atsparumo 
pagalba iš kūno esti prašali
namos net ir susidėvėjusios ar 
nesveikai pakitusios celės. 

Bet kar ta is atsparumas pas 
ligonį gali nueiti ir per toli, 
sukeldamas sunkenybes, užuot 
pagelbėjęs žmogui saugotis nuo 
jų. Atsparumo sukel ta liga 
( au to immune disease) , kaip 
reumatoidinis ar tr i tas , puola 
žmogaus organizmą, užuot 
puolęs įsibrovusį svetimkūnį. 
Tada gaunasi sąnario ir jo 
raiščių — audinių suardymas. 

Visame š imte sk i r t i ngų 
artr i tų nenormalumai atspa
rumo sistemoje daugelyje atvejų 
esti ryškūs Dabar vyksta 
t y r i m a i i š r y š k i n t i nenor
malumus toje sistemoje. Tokie 
tyrimai išryškins priežastis tų 
atsparumo — autoimuninių 
ligų. Tada bus geriau gydomas 

ARTRITO GYDYMAS, 
SERGANT SKRANDŽIO 

ŽAIZDA 

LAISVĖS 
AUKOS 

VILNIUJE 
Neseniai per lietuvių kolo

nijas JAV, Kanadoje ir kitur 
nubangavo protesto ir gedulo 
demonstracijos dėl Sovietų 
tankų ir desantininkų įvykdyto 
nekaltų, beginklių lietuvių 
žudymo Vilniuje sausio 13 d., 
gynusių savo teises. 

Tą naktį, nežiūrint KGB siau
tėjimo ir automatų bei patrankų 
šūvių, eilei žurnalistų ir fotogra
fų pavyko šią „taikos čempiono" 
Gorbačiovo kruvinąją puotą 
nuūlmuoti, nufotografuoti ir 
tuos baisius vaizdus atvežti į 
JAV. Neseniai buvo rodoma ši 
vaizdų Video kasetė. Ji jau pasi
rodė CBS televizijoje Chicagoje 
ir dabar dauginama plačiam 
panaudojimui. Neseniai JAV 
LB Visuomen in ių re ikalų 
taryba išleido kruvinojo sausio 
13 d. vaizdų albumą anglų 
kalba, kad jis parodytų angliš
ka i ska i t anč i am pasaul iui 
Lietuvos tragediją, Sovietų ar
mijos įvykdytų žudynių žvė
riškumą ir savo laisvę ginančių 
lietuvių didvyriškumą. 

Albumas didesnio formato (9 
x 12 colių) turi 80 puslapių krei
diniame popieryje, su įvykio 
aprašymų ištraukomis iš di
džiųjų JAV, Britanijos, Vokie
tijos laikraščių. Visos nuotrau
kos su paaiškinimais anglų 
kalba, nors jų dauguma savo 
baisiu vaizdu daugiau pasako, 
negu užrašai ir spaudos iš
traukos. Albumo gale yra įdėta 
Lietuvos Respublikos Sveikatos 

; ministerio Juozo Oleko, M.D., 
formali'informacija apie aukas 
ir pridėta statistikos lentelė su 
žuvusių, sužeistų bei ambulato
rijos pagalbą gavusių skaičiais. 
Pridėta ir oficiali visų žuvusių 
mirties analizė. Albumo ve
damasis parašytas 1980 m. No
belio literatūros premijos lau
reato prof. Czeslaw Milosz. 
Albumą meistriškai atspaus
dino „Draugo" spaustuvė. 

Kovoje dėl Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimo vaka
rų pasaulyje šis albumas yra la
bai ve r t ingas informacinis 
ginklas. Jį mes turime naudoti 
kuo plačiau paskleisdami tarp 
va ls tybininkų, žurnal is tų , 
dvasiškijos, mokslo ir 
komunikacijos insti tucijų. 
Albumas parodo ir lietuvių tau
tos didvyriškumą taikiu būdu 
priešinantis okupantui, ginant 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Šį albumą turėtų nupirkti 
kiekvienas sąmoningas lietuvis 
išeivijoje ir padovanoti angliš
kai skaitantiems dabar pat, kol 
dar džiūsta žuvusiųjų kraujas 
prie radijo ir televizjos bokšto 
Vilniuje. 

Br. Juodel i s 
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Laikraštininkai nebebūkite 
daugiau, Kristaus vardan, ra
šaluoti spektrų sugerėjai, bet 
per laiko balas — vadai į 
Amžinatvę. G P a p i n i 
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DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo iigcs 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

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

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd.. Hlckory HIIU. IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tol. (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

K l a u s i m a s . Kok ius nuo 
skausmo vaistus man naudoti, 
sergant susidėvėjimo artritu 
(osteoarthritis), kada mano 
skrandyje yra žaizda? 

At sakymas . Nekrėsk juokų 
su skrandžio žaizda, nes ji gali 
sukel t i verksmą, ka i ilgai 
negydoma pasirodys esanti 
vėžys, ar ims nesulaikomai 
kraujuoti. Todėl pirmas ir svar
biausias Tamstos darbas yra 
protingu elgesiu, esant gydyto
jo žinioje, sugydyti žaizdą. Jos 
gydymas čia buvo pakartotinai 
aptartas. 

O kad osteoartrito gydymas 
nepakenktų žaizdaįkol ji sugis, 
ir kad ji daugiau nesikartotų, 
prisieis Tamstai šitaip elgtis. 

1. Gali naudoti paprastą pro-
poxyphene hydrochloride (Dar-
von) ar vieną kurį iš aceta-
minophen vaistų, pvz. Tylenol. 

2. Joks, kad ir apdengtas 
(coated) aspirinas nėra saugus 
vartoti, turint skrandžio žaizdą. 
Mat jis susigers i kraują, sis
teminis jo veikimas (jis skystina 
kraują) gali sukelti kraujavimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . H.ckory HM5, 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

l 

Tai 

ir pailginti žaizdos gijimą. Todėl 
tik pasku t in i aus iu atveju 
naudotinas, t u r in t skrandžio 
žaizdą, net ir tas apdengtas 
aspirinas. 

3. Paprastai trys tabletės, 
acetaminophen (sakysim, Tyle
nol). imamos kas 3 valandos, 
sukontroliuoja senatviško ar
trito (osteoartrito) sukeltus 
skausmus. 

4. Tokio gydymo nepakanka 
kitos rūšies artri tui: reumatoi 
diniam artritui, nes čia reikia 
vaisto dar ir prieš uždegimą. 
Dvi tabletės, sakysim, Tylenol 
kartu su chlorzoxazone (Parafon 
forte), imamos pavalgius ir ei
nant gulti,geriau padeda prieš 
raumenų spazmus . O kai 
susidėvėjimo artrito skaus
mas esti s t iprus ir ligonio 
nesukontroliuotas, imama dar 
paprastas (plain) minėtas Dar 
von. Taip pat skausmus ramina 
ir raumenų spazmus atpalai
duoja šiltų, drėgnų kompresų 
dėjimas ar šiltos vonios, o po to 
raumenų apie sąnarius išju
dinimas vibratoriumi (Vibrator 
VH, Motor model 80-110-120 V), 
Kaunamas Wal$jreen vaistinėse. & 

kabineto Ir buto. (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avo., Clcoro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
šskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

D R . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
D R . E U G E N E M c E N E R Y 

DR. J A M E S B U R D E N 
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. SuHo 324 Ir 
5835 S. Pulaakl Rd.. Chicago. IL 

81 St. Ir Kean Ave Justlce IL 
(1-312) 565-2960 įveikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kaioa lietuviška.) 

Tikrina ak'S pritaiko akin.us 
2618 W 71tt St. 

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

Paloa Vlalon Contor, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. l!l Ketv vai 3-6 v v 

Tai. (7081 448-1777 

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

4700 W . 95 St. 
Oak Lawn, IL 80453-2533 

Tol. 708 -636-3113 

D R D A N A M . S A L I K U S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W. Cermak Rd. 
VVestchester, IL 6 0 1 5 3 

Tol. 708 -531 1113 
Valandos pagal susitarimą 

Tol 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71«t Stroot 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Stroot 

Va! antr 1-4 v p p ir Ketv 2-5 v p p 
Sešt pagal susitarimą 

Kablnato tol. (1-312) 776-2880. 
Roz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C. 
Speoalybe — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archor Avo. (prie Austm) 

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

Kab. tol. (1 312) 585-0348: 
Roz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9, antr 126 penkt 10-12. 16 

Kab. tol. (1-312) 471-3300: 
Roz. (708) 442 8297 

VIDAS J . NEMICKAS. M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. KooMo Avo.. 
Chicago III. 80652 

Pirm . antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Modical Contar-

Naporvlllo Campua 
1020 E. Ogdon Ava., Sulto 310. 

Noporvlllo IL 80583 
Tol. 1-708 527 0080 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 586-3166; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

674S Wa«t 63rd Stroot 
Vai pirm. ant' . ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais pagal susitarimą 

/ » 



Pereito dešimtmečio politika 

IR DABARTIS 
Stebint po mūsų tradicinio 

Nepriklausomybės minėjimo 
atvežtą video filmą apie žudynes 
prie Lietuvos televizijos ir radijo 
bokšto, nusibraukiant ašarą, 
matant liejamą kraują, vėl 
keliam klausimą apie Vakarų 
susižavėj imo Gorbačiovu 
priežastis, ir kyla noras kiek 
sugrįžti į praeitį ir pasverti 
įvykių eigą. 
Amerikos kairieji visada buvo 
puolami spaudoje už nenorą 
matyti politinių dešiniųjų pa
sisekimus, nes jie mieliau vaiz
davo Ameriką, skęs tančią 
skolose ir krizėse, benamių 
daugėjimą, apleistus senius ir 
vaikus. Jie matė tik nejautrią 
visuomenę, užteršiančią orą ir 
vandenį, skęstančią narko 
tikuose ir užpuolinėjimuose 
miestuose, savanaudę ir be
jausmę. Ats imenam dar ir 
Reagano šauksmą apie „blogio 
imperiją", kas dabar jau viešai 
pajuokiama. 

Niekam dar vis nekildavo 
klausimai, kodėl tokioje laimėje 
gyveną sovietų užimtieji kraštai 
niekad nepamilo tos puikios sis
temos, bet bandė išsivaduoti, ir 
kodėl jiems Rytų Europoje tai 
pavyko svaiginančiai greitai — 
Vengrijai, Lenkijai, Čekoslo
vakijai ir kitiems. O dažnoje 
kapitalistinėje sistemoje tuo tar
pu kilo gerovė tiems, kurie dir
bo ir stengėsi. Puikiai sekėsi 
Japoni ja i , kur gre i t kilo 
gyvenimo lygis, nes jie turėjo 
ki tą galvoseną ir įpročius, 
nebuvo išlaidus namie, stengėsi 
gerinti eksportą, technologiją, 
tyrinėjimus, mokslavietes. Tad 
atrodytų, kad valstybių ideolo
ginis pasirinkimas nebebus tarp 
kapitalizmo ir komunizmo, bet 
t a r p skir t ingų kapitalizmo 
formų, su gal mažiau gobšumo 
ir savanaudiškumo. Todėl jau 
gana aišku, ar pereito dešimt
mečio ideologiniai laimėtojai 
yra Amerika ar Japonija ir 
Vokietija, ar pasaulis greičiau 
pas i r inks Vokietijos, negu 
Amerikos valdymosi formulę, 
juo labiau po dabartinio karo. 

Gorbačiovas Amerikoje buvo 
atpažintas ir pamiltas kaip skir 
tingų bruožų komunistas, nau
jas ruso tipas, nebe Leninas... ir 
tuojau pat čia buvo pakeistos 
elgesio ir taisyklių normos. 
Atsirado kitas požiūris tarp 
intelektualų, spaudos ir poli
tikos žinovų. Juk dažniausiai, 
deja. žmonės tiki tuo. kuo nori 
tikėti, o ne kaip yra iš tikrųjų. 
Tai ypač buvo ryšku meile pere-
stroikai. socializmo sumaišymu 
su socialine demokratija. Pra
dėta tikėti „nauju sovietų žmo
gumi". 

Ar dabar jau ryškėja tokios 
politikos išdavos? Ar prasitrynę 
akis Amerikos vadai, įtikėję 
didele sovietų galia pasaulyje? 
O gal jau pats laikas pažiūrėti 
į savo pačių visuomenę, narko
tikus, pornografiją, filmus tele
vizijoje, suskilimą į labai tur
tingus ir benamius, į darbo 
et ika . Aids, produktyvumo 
kritimą, nukonkuruotą ekspor
tą ir gal į tai, kad Vakarai 
niekuo neprisidėjo pr ie 
komunizmo žlugimo, o žymiai 

daugiau prie Stalino Jal tos 
sutarčių. Kad dabartinių vadų 
moralinis nejautrumas y r a 
pasekmė nesugebėjimo supras
t i t ikrų kontrarevoliucinių 
judėjimų prieš komunizmą 
priežasčių, vykusiai sugriovusių 
sistemą visoje Rytų Europoje ir 
pačioje Sovietų Sąjungoje. 

Atrodytų, kad lyginant su 
p a s k u t i n i u deš imtmeč iu 
pasaulio politika yra apsivertusi 
aukštyn kojomis, betgi ta per
maina dėl didžiūnų interesų 
lieka nuošalyje, nepal ie tus i 
mūsų trijų Pabaltijo valstybių 
ateities, vis laikant tai sovietų 
vidaus reikalu. Pasigraude
nama, kad ten žudomi begink
liai, bet naujoji meilė ir politika 
visgi daug patrauklesnė. Dabar 
štai gal ir pasiraukoma dėl 
sovietų pas tangų užba ig t i 
naująjį karą Persų įlankoje, 
jiems neatsižvelgiant į Busho 
tikslus būtinai sunaikinti ir 
Irako vadą, o ne t ik priversti 
pasitraukti iš Kuvvaito. Bet 
tai lieka tik pas i raukymu. 
Karinė galia juk vis vien 
Amerikos pusėje. 

DARBŲ, NE DEJONIŲ 

Po šio nuostabių politinių per
versmų kupino dešimtmečio 
Lietuva vis vien l ieka po 
Damoklo kardu. Anglosaksai 
niekad nebuvo greiti padėti pa-
baltiečiams, tokia jau yra prak
tiškai nusiteikusių didžiūnų 
galvosena. Anglai irgi nenoriai 
traukėsi iš savo užimtų žemių. 
Mes buvome ir liekame t ik dar 
viena . . rebell ious sovie t 
republic". Taigi dabar pasaulyje 
vyraujanti maišalynė, atrodo, 
nepakeis mūsų l ik imo; tą 
turėsim padaryti tik mes patys. 
Juo blogiau Latvijai ir Estijai, 
kur, ieškant geresnio ir leng
vesnio pragyvenimo, prisiveisė 
daugybė rusų. n e b ū t i n a i 
suprantančių mūsų teisėtas pa
stangas atstatyti savo kraštuose 
nepriklausomybę. 

Dar skaudžiau matyti savo 
tarpe ir nemažai „raudonųjų bu
rokų"', dėl savo silpnų protinių 
išteklių, besikabinančių į rusų 
okupacinių pajėgų skverną. 
Gražesnis vaizdas išeivijoje, 
netgi jaunoje kartoje, t a ip 
pu ik ia i a ts igavusioje i r 
perimančioje tautos laisvinimo 
darbą ne tik garsiais žodžiais, 
bet ir darbais politinės įtakos 
sluoksniuose. Gal geroji šio 
dešimtmečio pusė, — nors ir 
gana ironiškai žiūrint, — ir buvo 
jaunosios kartos pažadinimas, 
jos greitas susiorganizavimas ir 
pastangos tiek politiniuose, tiek 
ekonominiuose darbuose mūsų 
krašto gerovei. Jie puikiai moka 
krašto kalbą, turi pažintis poli
tinių vadų sluoksniuose, o svar
biausią, tą jauną energiją tęsti 
mūsų darbą, ko pokar inės 
emigracijos ateiviams j au pra
deda natūraliai stigti 

Ko jiems šiuo laiku gali 
pritrūkti, tai pinigų, be kurių 
šiuose kraštuose niekur nepri
eisi, nieko neįtikinsi. J ie dirba 
politinį ir humanitarinį darbą 
čia ir važiuodami Lietuvon 
mokytojauti, susipažinti su tėvų 
kraštu ir ten tėvynę nuoširdžiai 
pamilsta. Čia ir turės būti mūsų 
užduotis jiems padėti. 

RKV 

Kai praėjusiais metais seselė 
Nijolė Sadūnaitė savo kalbose 
Amerikos l ietuviams Gorbačio
vą lygino su Stal inu, daugelis 
jai prikišo neobjektyvumą. Tik 
geraširdiškai jai t ą „neobjek
tyvumą" dovanojo, kaip Sibiro 
kalinei, „praradusia i" ryšį su 
tikrove. Beveik buvome patikėję 
sovietų teze, kad tau t inė nea
pykanta tarp armėnų ir azerbai-
džanų kėlė kruvinus susirėmi
mus, kurių malšinti Gorbačio
vas siuntė vidaus saugumo 
(KGB) dalinius. Tuo buvo pati
kėjusi ir Amerikos vyriausybė, 
pada r iu s i p a r e i š k i m ą , kad 
Maskvos įs ikiš imą armenų-
azerbaidžanų tarpusavio ko
voms sustabdyti pateisina. Net 
žymūs žurnalistai tuo faktu 
rėmė savo išvedžiojimus, kad 
susi lpnėjus cen t ro valdžiai , 
prasidėsiančios tarpusavės „et
ninių grupių" skerdynės. Visa 
tai tarnavo sovietų propagandai 
į t ikinti pasaulį, kad tik stipri, 
nesusiardžiusi „sovietų valsty
b ė " užtikrinsianti „sovietų pi
liečiams" taiką, saugumą ir 
gerovę. Nedaug k a s kreipė dė
mesį į Nijolės įtikinėjimus, kad 
taut inę neapykantą tarp armė
nų ir azerbaidžanų kursto ir 
provokuoja Maskvos agentai. Ji 
savo teigimus pagrindė faktais, 
už kurių t ikrumą prisiėmėm at
sakomybę. 

Šiandieną ir aklas-kurčias 
g a l i p a s a k y t i , k a d Nijolė 
Sadūnai tė buvo teisi. Tą pačią 
takt iką Kremlius naudoja Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 

Prieš Naujuosius Metus savo 
kalboje, skirtoje l ie tuviams 
Lietuvoje ir išeivijoje, rašytojas 
Jonas Mikelinskas apie Gorba
čiovą per Vilniaus radiją kalbė
jo: „Jis nėra nei humanistas, nei 
reformatorius. J i s yra žmogus, 
k u r i s visomis pr iemonėmis 
stengiasi išlaikyti sovietinę im
periją". Kaip visi imperijų kū
rėjai ir gynėjai, taip ir Gorba
čiovas, pagal Bismarko posakį, 
imperijos stiprybę mato „pliene 
ir kraujuje". 

J e l c i n a s a p i e G o r b a č i o v ą 

Daugelis amerikiečių žurna
listų, stengdamiesi kažkaip dar 
teisinti Gorbačiovą, įtikinėja, 
kad smurto takt ikos jis ėmėsi, 
spaudžiamas KGB, senųjų gene-
ro lų -admiro lų ir sva rb iose 
pozicijose įsitvirtinusių partijos 
žmonių. Tačiau ši pažiūra klai
dinga. J a u 1987 iš Sovietų 
Sąjungos politikos lauko j i s 
visais būdais stengėsi išstumti 
Jelciną ir Sacharovą, progreso 
ir demokratizacijos vėliavne
šius. Kas turėjo progos stebėti 
1989 birželio mėnesį Maskvoje 

NUGRIAUS COMISKEY 
PARKĄ 

Jau kovo 1 d. turėjo prasidėti 
nugriovimas 81 metų senumo 
stadiono Comiskey Parko . 
Chicagos pietuose. Tačiau pir
ma turi būti išimtas asbestas, 
ta i griovimas at idėtas 2-3 
sava i tėm, bet jau rugsėjo 
mėnesi bus nugriautas, o ša-

, Ha jo jau bus baigtas naujas 
modernus stadionas. 

J U O Z A S KOJELIS 

vykusį Liaudies deputatų suva
žiavimą, kuriame tada dar daly
vavo deputata i iš Lietuvos, 
lengvai galėjo pastebėti, kad 
savo nuomonei pravesti Gorba
čiovas rėmėsi ne rinktais de
putatais, reformų salininais, bet 
komunistų partijos skirtais ar 
CK pasir inktais deputatais., 
daugiausia iš Azijos respublikų. 

Boris Jelcin savo autobiogra
fijoje „Išpažin t i s pasiūlyta 
t e m a " (vertimas lietuvių kalba 
„Mint ies" leidyklos išleistas 
1990 Vilniuje) nurodo, kad jau 
tada Gorbačiovas savo galios 
pagrindan dėjo KGB. kariuo
menę ir Vidaus reikalų minis
teriją. J is sako, kad Sovietų 
Sąjungoje tos organizacijos vi
sada buvo valstybingumo rams
čiai. „Totalinėse sistemose", jis 
dėsto, , jų vaidmuo ir galia 
padidėja labai daug kartų. Nė 
vienoje iš šių organizacijų ne-
papūtė permainų vėjai. Maža to, 
visiems buvo netikėta, kad 
Valstybės saugumo komiteto 
(KGB) pirmininkas Kriučkovas, 
staiga peršokęs kandidato laip
telį, iš karto atsidūrė Politinia
me biure. Aišku, visus šokiravo 
sena tradicija sulieti partinę 
viršūnę su saugumo organais. 
Vis dėlto pertvarkos ir viešumo 
laikais Gorbačiovas turėjo jausti 
taktą ir sveiką nuovoką — jam 
nevertėjo vieną iš valstybės ko
mitetų padaryti svarbiausiu ko
mitetu. Bet ne, valdžios troš
kimas ir baimė jos netekti (jam) 
svarbiau už bet kokią logiką ir 
bet kokią sveiką nuovoką. 
Valstybės saugumo komitetas 
turi saugoti partinius interesus, 
tegu Kriučkovas stovi greta, 
prie šono" (178 p.) 

Maskvos dabartinę Aukščiau
siąją tarybą deputatas Yuri N. 
Afanasiev yra pavadinęs „stali 
nine-brežnevine". Ir ta taryba 
pasisavinusi sau teisę lemti 
lietuvių tautos likimą. (Tas pats 
Afanasiev buvo vienas iš pa
grindinių kalbėtojų Maskvoje 
didžiosiose demonstracijose sau
sio 20 d., protestuojant prieš 
Vilniuje įvykdytas taikių, be
ginklių lietuvių žudynes. Jis 
sakė: „Mes čia susirinkome 
pasakyt i tv i r ta n e reakcio-
nierinei Gorbačiovo ir jo klikos 
politikai"). 

P r e z . V y t a u t a s Landsberg is 
į išeiviją 

Iš sausio 15 į 16 naktį Ray 
Briem radijo programos (ABC) 
metu iš Los Angeles Lietuvos 
parlamento narys Stasys Ka-
šauskas susisiekė su apgulto 
Lietuvos parlamento rūmuose 

prisilaikančiu prezidentu Vy
t a u t u Landsbergiu , kur is 
kreipėsi į pasaulį ir taip pat į 
išeiviją, prašydamas pagalbos. 
Kas tą pokalbį girdėjo, tikiu, 
jog patvirtins, kad Landsbergio 
balse nebuvo dejonės ar despe
racijos gaidų. Šis geležinės 
valios žmogus priminė išeivijai 
dorų žmonių ir garbingų lietu
vių pareigą. J i s ramia proza 
pasakė tai, ką poetas Maironis 
anais laikais išsakė poetiniu 
žodžiu: „Šalin, nusiminę dū-
savimi skaudūs, jie silpnina 
dvasią pa ika i ! " , „Tuščių 
skundų, įgr įsusių dejonių 
gana!" arba „Daugiau darbų! 
Daugiau jaunos vilties!" 

Kaip ir Maironio laikais, 
dejonių, verkšlenimų ir keiks
mų netrūksta ir dabar. Ir blo
giausia, kai aimanavimais bei 
priekaištais, o ne darbais ir 
auka kai kas bando įrodyti savo 
išmintį ir rūpestį Lietuvos rei
kalais. 

Kai 1970 Romoje mirė įgalio
tojo ministerio pareigas prie Šv. 
Sosto ėjęs Stasys Girdvainis ir 
popiežius jo įpėdiniui nebepri-
pažino diplomatinio statuso, 
pasigirdo balsų, raginančių ra
šyti laiškus popiežiui ir jį gerai 
iškeikti. Tada idealistas rezis
tentas ir diplomato talentu ap
dovanotas literatūros specialis
tas Juozas Brazaitis pasakė: ne 
koliotis reikia, bet prašyti ir įti
kinėti. Vatikanas mums šian
dien labai reikalingas. Prieš 
porą metų į Los Angeles atvy
kęs Lietuvos rašytojas, sąjū
dininkas Grigorijus Kanovičius 
patvirtino: prasyti nereiškia nu
sižeminti — lietuviai turi kreip
tis į tuos, kurie gali padėti, ir 
prašyti. 

Turbūt nesuklystume, jei 
Amerikai pripažintume didžiau
sią nuopelną, kad Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos klausimas 
nebuvo išbrauktas iš neiš
spręstų pasaulio problemų 
sąrašo. Kad taip įvyko, lėmė ne 
tie, kurie Ameriką ir jos politiką 
keikė, bet kurie rašė išmin
tingus memorandumus krašto 
administracijai, ieškojo draugų 
Kongrese, rūpinosi rezoliuci
jomis, organizavo politines ir 
žmogaus teisių konferencijas, 
jungėsi į krašto politinius pro
cesus ir idėjinių savo veiklai 
ištakų ieškojo ne bendravime su 
okupanto statytiniais Lietuvoje, 
bet slaptuose ryšiuose su krašto 
rezistencija. 

Amerikos vyriausybės para
ma Lietuvai iš žodinių pa
reiškimų šiandien jau pereina į 
konkrečius darbus. Norėtume 
stipresnių pareiškimų ir di
desnių darbų. Bet kaip keista, 
kad atsiranda savo abejotina iš

mintimi besigėrinčių veikėjų, 
kurie savo klaidingas prielaidas 
paverčia faktais ir tada visu 
iškalbingumu žaruoja Ameriką 
ir ypač prezidentą Bush. Vienas 
jų paskelbia, kad Bush tikrai 
vyks į Maskvą tartis su Gor
bačiovu ir išduos Lietuvą, ar
ba kiek daug buvo prikalbėta, 
kad Bush. Baker ir Amerikos 
ambasadorius Maskvoje John F. 
Matlock.Jr . spaude Lietuvos 
prezidentą Vytautą, Landsbergį 
dalyvauti Sovietų Sąjungos 
ruošiamame plebiscite. Koks tas 
buvo „spaudimas", po vasario 9 
pebiscito Lietuvoje rytojaus 
dieną spaudos konferencijoje pa
aiškino prez. Landsbergis. Anot 
„Los Angeles T imes" , j i s 
pasakęs, kad t o k } , k o k į 
įvykdė, plebiscitą jam pataręs 
pravesti pats prezidentas Bush. 
kai Landsbergis lankęsis Wa-
shingtone gruodžio mėnesį 
Taigi, plebiscitas ne pagal 
Maskvos įsakymą, bet pagal 
Lietuvos parlamento nutarimą 
Ačiū Dievui, kad plebiscitas 
įvyko, ir Lietuvos žmonių 
nusistatymas patikrintas. Gor 
bačiovas pareiškė jo nepri
pažįstąs. „Žiūrėdamas į medį, 
gali jo nepripažinti, bet medis 
palieka medžiu", replikavo Lie
tuvos parlamento narys Stasys 
Kašauskas. 

Žinant Amerikos ambasado 
riaus Maskvoje Metlock Pabal 
tijo valstybėms palankumą, 
jokiu būdu negalim patikėti, 
kad jis būtų daręs Lietuvai 
spaudimą dalyvauti sovieti
niame referendume. 

Dabart ies rezistencija 
p r a n a š e s n ė 

Daug kas netrukus pradės ra
šyti 1945-1990 metų išeivijos 
istoriją. Dar didesnis skaičius 
koreguos, paneigs, papildys, 
aiškins, naujai interpretuos, net 
ir tokį vienos grupės vardu 
padarytą tiesioginį tvirtinimą. 
kad Antanas Sniečkus savo isto 
rine reikšme prilygęs Vytautui 
Didžiajam. 

Po visų papildymų, paneigi
mų, naujų interpretacijų reikia 
manyti išryškės faktas, kad 
išeivijos istoriją kūrė savo 
veiklos pradžioje Altą, savo 
veiklos pradžioje Vlikas. žymiai 
daugiau Lietuvių Bendruome
nė, bet daugiausiai visuomeni 
nės organizacijos, išlaikiusios 
antibolševikines ir antinacinės 
rezistencijos dvasią. Daugiausia 
įtakos į tos dvasios išeivijoje 
išlaikymą ir principų formula
vimą turėjo Brazaitis. Maceina. 
Girnius, Darnusis. Vardys. Am-
brozaitis ir kiti rezistencijos 
ideologai ir veikėjai, kuriems 
(naudojant dr. V Bieliausko ter
minus) laikrodžiai niekada 
nebuvo sustoję. Kai kam tų 
laikrodžių tiksėjimas nedavė 

ramybės, ir jiems sustabdyti 
apie 1948 (kai Lietuvoje vyko 
didžiosios deportacijos' išeivijoje 
organizavo slaptą, masoniškais 
principais veikiančių „Klevo" 
draugiją Kad ir labai išradingai 
buvo suplanuota „kleviečių" 
takt ika, tačiau visuomeniškai 
sulikviduoti numatytas aukas 
jiems nepasisekė. Po trejeto 
metų likvidavosi patys. 

Rezistencinės dvasios išeivijos 
palaikytojai ne dejavo, bet dir
bo. Vienas ryškus to darbo 
rezultatas, — tai „I pilnutinę 
demokratiją" leidinys, tikro 
tikėjimo į atsikūrimą Lietuvą 
liudininkas, sukėlęs besilais-
vinančioje Lietuvoje didelį susi
domėjimą. Supažindinti Lietuvą 
su išeivijoje iš la ikytomis 
rezis tenci jos idėjomis ir 
valstybinę evoliuciją pakreipti 
pilnutinės demokratijos link 
Lietuvoje įkurtas J Laisvę Fon
do" lietuviškai kultūrai ugdyti 
Filialas, kurio taryba tą patį 
..Kruvinąjį sekmadienį", sausio 
13 d.. ..Laisvasis Kaunas" laik
raštyje spėjo paskelbti atsišau
kimą „į Lietuvos ir jos išeivijos 
visuomenes" Jame tarp kitko 
sakoma: ..Tikime žmogaus dva 
šioje glūdinčiais tiesos, teisin
gumo, tarpusavio solidarumo ir 
pažangos troškimais. Žmogui 
yra Dievo skirta pratęsti pa
saulio kūrimą, savo egzistencija 
įprasminti žmonijos medžiaginę 
ir dvasinę pažangą". 

Žodžiais „laisvė ir teisin
gumas triumfuos", baigiamas 
a t s i š a u k i m a s . Jį pa s i r a šė 
Liudas Dambrauskas <pirmA 
Mindaugas Bloznelis. Vaidotas 
Daunys. Arvydas Juozaitis ir 
Vidmantas Valiušaitis. 

Vienas 1941 metų sukilimo 
Lietuvoje organizatorius ir 
aktyvus kovotojas, susipažinęs 
su įvykių prie televizijos bokšto 
detalėmis, laiške rašo: „Jau
čiausi lyg užimdamas Kauno 
senamiesti 1941. Tik Vilniaus ir 
Kauno vyrai ir moterys pralen
kia visus Q941 m.) rezistentus 
t iek drąsa, tiek solidarumu, 
ištverme ir sumanumu. Kokia 
graži ta kovojanti Lietuva! O 
kaip nori čia (išeivijoje) ati
daryti frontą prieš snaudulį, 
snobizmą, išlepimą ir anų dienų 
užmarštį!". 

Taip. laisvė ir teisingumas 
triumfuos, bet tik darbu ir auka, 
o ne dejavimu ir tuščiais ple
palais. 

Malda yra įžanga į krikščio
niško gyvenimo knygą: naujo 
gyvenimo pamokslo tekstas: ša
rvų paruošimas kovai: piligrimo 
pasirengimas kelionei. Ji turi 
būti papildyta veiksmu, kitaip 
ji lieka bereikšmė. 

A. Phelps 

ROJAUS PAUKŠČIO 
GRĮŽIMAS 
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ČIUOŽĖJŲ P R O G R A M A 

Tarptautinė čiuožėjų sporto ir 
baleto programa, vadinama „Ice 
Capades" Chicagoje vyks nuo 
kovo 26 iki 31 dienos. 

BENAMIAI 
PRIEMIESČIUOSE 

Cook apskrities priemies
čiuose padaugėjo benamių ir jų 
skaičius dabar siekia netoli 
10,000 

— Akys. 
Akys, akys.. . Jū ra te i pasirodė, kad visas jos 

gyvenimas buvo vienas didžiulis rūpestis akimis. 
Aklumas, — ka ip ji jo bijojo, ka ip ji baisėjosi tamsa ir 
bejėgiškumu, kaip ji norėjo pabėgti nuo tos artėjančios 
juodos karalystės , to lietimo daiktų pirštų galais to 
įtempto klausymosi ir tos savotiškos išraiškos, kuri 
atsirasdavo aklųjų veiduose! Jos akys tapo išsaugotos, 
o dabar šitas kūdikis.. . 

Ašaros nesulaikomos ir nešluostomos riedėjo 
skruostais. J i atsistojo. 

— Palik mane vieną, Aliute. 
— Jū ra . d a k t a r a s mano. kad dar per anksti galu

tinai pasakyt i , akutes yra per daug užtinusios I'ar 
yra vilties... 

— Aš noriu būti viena. 
— J ū r a t e , negaliu tavęs palikti! Niekas nedrįso 

tau pasakyti; Valius per tą laiką tiek iškentėjo, rv i tau 
reikėjo kartą sužinoti, ilgiau nebuvo galima tave 
laikyti a tskir ta i nuo mergytės.. . J ū r a . kur tu eini? 

— Aš dar sykį prašau leisti man pabūti vienai, 
Aliute! 

— Suprantu , bet aš noriu verkti drauge su tavinri. 
— Brangi Ale, kaip pati sakei, mes kiekvienas 

turime nešti savo kryžių. 
Aliutė sujaudintu veidu žiūrėjo į tolstančią Jurą. 

Ši perėjo per verandą ir išėjo j kiemą. Popiečio saulė 
atsispindėjo langų stikluose, medžiai buvo be lapų. 

— O mano mergytė to niekad nematys... 
Kelios bobelės suvargusiais veidais kalbino iš

blyškusius ligonius, barškėjo popierius nuo išvynioja-
mų skanėstų, kvepėjo obuoliais, sūriu, naminiu pyragu. 
Gal ir geriau jai vienai, — galvojo Aliutė, — išsiverks, 
nusiramins. Tegul gamta ja paguodžia ir Aukščiausias 
duoda ištvermės! 

O Jūratė ėjo keliuku į kalnus, lyg kažkur skubėtų. 
Šaltis buvo jos visame kūne. negyvas vidinis šaltis. 
Nejuto žvarbaus vėjo, plakančio jai į veidą, nematė 
saulėleidžio, neatsakė į kažkokio žmogelio sveikinimą. 
Skubėjo. Bet į kur? Tarytum nuo kažko norėtų pabėgti. 
Niekaip netilpo mintys galvoje, norėjo ką tai prisiminti 
ir neįstengė. Visiškai išsisėmusi sukrito ant uolos 
krašto ir gulėjo taip nejudėdama, neverkdama, nejautri 
niekam. Pamažu tilo audra sieloje, sėlnio ramumas 

ne šitas mažas kūdikis, kurio gyvenimo prasme buvo 
mano prisikėlimas! Aš buvau tapusi akla, nors turėjau 
akis. o šitas kūdikis turėjo man suteikti savąsias, kad 
praregėčiau! Eilę mėnesių ir metų ėjau šalia šio gero, 
nežinančio vyro. ėjau akla ir užsispyrusi. Nes argi tai 
buvo gyvenimas, šita egzistencija valgant bendrą duo
ną ir gulant į bendrą guolį, jeigu nebuvo širdies ir 
teisybės? Nes kas gi yra vyro ir žmonos sujungtos 
rankos, jei nėra sujungtos jų sielos? Statėme namą. bet 
jis buvo be pamatu ir be ateities. Atimk mano regėjimą. 
Viešpatie, nes dabar yra taip šviesu mano viduje, kad 
aš nebebijau ir akys man nereikalingos. 

Debesys plaukė kalnais ir uždengė besileidžiančią 
saule Mėlyname rūke paskendo slėnis. Ligoninės 
namai švietė, kaip tolimas baltos pilies siluetas. 
Mažytė, klajojanti švieselė blaškėsi žemai ant kelio, 
ji tai prapuldavo, tai vėl priartėdavo Jūrate meldėsi, 
prisiglaudusi prie šaltos uolos — už savo vaiką, už 

veržėsi į krūtinę ir galingas žemės pulsas vėl pradėjo s a v o . v v r a . u ž ateinant} rytojų. 
mušti jos gyslose. Žemė motulė toliau sukosi aplink 
savo ašį, pasauli valdė nepakeičiami įstatymai, jiems 
reikėjo paklusti. Aplinka buvo pilna besirengiančios 
žiemai gyvybės. Dabar Jūratė tyliai verkė daugiau savo 
vidumi, kaip veidu Lyg spalvingas apsiaustas nukri 
to nuo jos pečių praeitis, su ja jaunystė ir nerealūs sap
nai. Prieš Viešpaties veidą stovėjo Moteris ir žiūrėjo 
į savo subrendusį pasaulį. į savo pareigas, prakaitą ir 
kančią. 

Kokio sunkaus smūgio reikėjo. Dieve, kad mane 
pažadintum! Kokios didelės nekalto kraujo aukos! Per 
savo sūnaus kraują Tu pažadinai pasaulį, man gi 
reikėjo savo dukters aukos, kad aš prisikeičiau. Galm-
gasai ir Teisingasai. atimk mano akis, nes aš nusidėjau. 

Švieselė priartėjo, dabar jos ausis pasiekė ir šauks
mai, kalnai kartojo vardą Truko gerą valandėlę, kol 
ji suprato, kad tai jos ieško. Valius, taip. tai jis artėjo 
su žibintu rankoje, sušilęs, išsigandęs. O ji buvo visiškai 
čia pat. šalia didžiojo kelio, sušalusi, suklupusi ant 
uolos. 

— Jūra. mano Jūrate! — sugriebė ja i karštą glėbį. 
— Kaip tu mus išgąsdinai! Bet aš turėjau pats tave 
surasti. Aš žinojau, kad tu kentėsi 

Jūratė nebyliai papurtė galva. Jausmu perteklius 
nedavė ištarti nė žodžio. Judesiu paprašė Valių sėsti 
šalia. Kažkas ypatingo jos veide privertė vyra nusileis
ti ant kelių. 

(Bus daugiau* 
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MŪSŲ TAUTAI 
TEKO PIRMTAKO 

NAŠTA 
Repor tažas iš VVashingtono (2) 

Pas iba igus Mišioms už 
Lietuvą Šv. Mato katedroje. 
esančioje pačiame sostinės cen
tre, iki minėjimo Maryland 
universiteto suaugusių švietimo 
rūmuose, College Park prie
miestyje, dar liko apie dvi su 
puse valandos. Toks nedidelis 
laiko tarpas labai nepatogus iš
važinėti į namus tolimuose prie
miesčiuose Marylando ir Virgi
nijos valstijose. Todėl po Mišių. 
kaip ir kasmet, dalis vyko 
tiesiai į universiteto rūmus, kur 
galima nebrangiai tos įstaigos 
valgykloje pavalgyti priešpie
čius, pasišnekučiuoti su pažįs
tamais ir taip sulaukti antros 
valandos, kada pras idės 
minėjimas. 

Iki tos valandos į lietuviams 
neblogai pažįstamą vieną iš uni
versiteto salių susirinko apie du 
šimtai sostinės ir apylinkės 
lietuvių. Lietuvos atstovui Wa-
shingtone ir prie Šv. Sosto St. 
Lozoraičiui išvykus į Romą. 
aukšto rango Amerikos pareigū
nams atstovavo JAV butų 
aprūpinimo bei miestų vystymo 
viceministerė S. Kondratienė su 
kai kuriais savo šeimos nariais. 
LB Washingtono apyl. valdybos 
pirm. A. Pakštienė, trumpu žo
džiu a t idar ius i minėjimą, 
mvokacijai pakvietė prieš porą 
metų iš Lietuvos atvykusį ir 
katalikų universitete studi
juojantį dabartinį Washingtono 
lietuvių kapelioną kun. K. Ra
manauską. MIC. 

Sugiedojus Amerikos himną ir 
perskaičius 1918 m. vasario 16 
•d. Lietuvos Tarybos paskelbtą 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo aktą, perskaityta 
JAV prezidento G. Busho 
•proklamacija Vasario 16 proga 
ir JAV senatoriaus Roberto Byr-
do iš West Virginijos valstijos 
bei JAV Atstovų rūmų narės C. 
Morellos iš Marylando valstijos 
sveikinimai. Ypač šiltas ir 
aktualus buvo sen. Byrdo svei
kinimas, atsižvelgiant ir į tai. 
kad jo atstovaujamoje valstijoje 
lietuvių beveik visai nėra. Kiek 
keistokai nuskambėjo Vliko 
sveikinimas, ataustas tokiais 
„ep i t e t a i s " , kaip išgamos, 
budeliai. Teko nugirsti, kad ne
smagiai jautėsi ir jo skaitovė. 
Manau, kad malonumo jį girdė
damas nejautė ir pirmoje eilėje 
sėdėjęs Vliko pirmininko pava
duotojas, buv. ta rp tau t inės 
teisės profesorius dr. D. Krivic
kas, tikriausiai iš anksto nema
tęs sveikinimo teksto. 

Nuoširdžius ir prisimintinus 
sveikinimo žodžius tarė estų 
atstovė dr. Lya Karm ir latvių 
— Karlis Streips. Abu jie jau
nosios kartos atstovai, abu 
neseniai aplankę savo tėvų 
gimtąja žemę. 

Šventė i s tor in iuose ir 
dabar t ies r ėmuose 

Pagrindinę paskaitą, užtru
kusia kiek mažiau negu 30 
min., skaitė neseniai Kaune vėl 
lankęs is Vy tau to Didžiojo 
universiteto senato narys ir 
Marylando u-to profesorius 
Kazys Almenas . Puikioje 
originalaus priėjimo paskaitoje 
jis suteikė istorinius ir dabarties 
rėmus 1918-19 ir 1990 metų 
įvykiams. Kai vasario 17 d. 
vyko minėjimas Washingtone, 
prieš 72 metus tai buvo sausio 
23-ji. Kas tada darėsi Lietuvoje? 
Pasak paskaitininko, Vilnius 
jau buvo užimtas bolševikinės 
Kapsuko vyriausybės. Keletą 
dienų prieš tai Lietuvos vyriau
sybė pasitraukė i Kauna. Pa
kampiuose buvo kalbama, kad 
pasitraukė per skubotai, nesu
gebėjusi suorganizuoti net sim

boliško pasipriešinimo. Da
bartinėje vyriausybėje nėra nei 
buv. tarybos pirmininko A. 
Smetonos, nei pirmojo minis-
terio A. Voldemaro. Abu dabar 
Vokietijoje ir žmonės kalba, kad 
jie pabėgę. Valdžią perėmė nese
niai iš bolševikinės Rusijos 
sugrįžęs M. Sleževičius. Tačiau 
ir jis kairysis. Ar galima tokiais 
pasitikėti? Vos tik sulipdžius 
kabinetą, išleido atsišaukimą į 
Lietuvos žmones, šaukiantį 
savanorius, nes jau artėjo bolše
vikai. 

Susibūrė apie 3,000 Lietuvos 
bernelių, galima sakyti, pliko
mis rankomis. Ginklu beveik 
nėra. Padėtis atrodo daugiau 
negu beviltiška. Bet štai, kaip 
pabrėžė paskaitininkas dr. K. 
Almenas, tada Lietuvos savano
riai bolševikinę kariuomenę ne 
tik sulaikė, bet ir pradėjo stumti 
iš Lietuvos. Prie Kėdainių ir 
Alytaus įvyko kuone stebuklas. 
Lietuva pradėjo kovoti už savo 
nepriklausomybę ne tik žo
džiais, bet ir pasiaukojimu. Ka
reivis Povilas Lukšys ir kari
ninkas Antanas Juozapavičius 
buvo pirmosios aukos. Tuo 
pagrįstai didžiuojamės. 

Toliau paskaitininkas klausė: 
,,Tačiau ar nemažesnis ste
buklas įvyko prie Vilniaus tele
vizijos bokšto? I klausimą ne
bandysiu atsakyti, nes nesijau
čiu t u r į s teisę svert i i r 
lygint i k i tų pasiaukojimą. 
Tačiau vienas dalykas ne-

CLASSIFIED GUIDE 

VVashingtono ir apylinkių Vasario 16 minėjime. Iš kaire.- pianistas Povilas S t ravmskas , LB apyl. 
pirm. Audronė Pakštienė ir paskaitininkas prof. dr. Kazys Almenas. 

ginčijamas: pasaulyje atgarsio 
tie, kurie pasiaukojo prie tele
vizijos bokšto, susilaukė nepaly
ginamai didesnio, negu savano
riai, kurie žuvo prie Kėdainių, 
Alytaus ir kituose mūšiuose..." 

Kodėl? Pasak paskaitininko, 
„Sovietų Sąjungos rėmuose mes 
esame pirmi. Ir kovo 11-tos ak
tas, ir blokada, ir prieš mėnesį 
sukiužęs pe rversmas , ir 
neseniai įvykęs plebicistas tai 
patvirtina. Mūsų tautai teko ar 
ji pati užsidėjo pirmtako naštą. 
Jos veiksmai pradeda įvykius, 
o jos atkaklumas nulemia ir tų 
įvykių raida..." 

Paskaitom pabaigoje dr. K. Al
menas ypač akcentavo Tikėjimą 
iš didžiosios raidės, bendrą tau
tos tikėjimą savo siekimų tei
singumu, pabrėždamas, jog 
,.mes tikime, kad turime teisę 
į nepriklausomybę, nors tie, ku
riems mūsų tikėjimas atima 
išnaudojimo galimybę, mūsų 

nekęs, o tie, kurių ramybę ir 
patogumą tai drumsčia, mūsų 
nemegs..." 

Publikos pasitenkinimas dr. 
K. Almenui už šią įdomią 
paskaitą buvo išreikštas ilgais 
ir nuoširdžiais plojimais. Po to 
LB VVashingtono apyi. v-bos 
narys dr. J. Laukaitis visos 
valdybos vardu padare tikrai 
vertą dėmesio gestą — padėkos 
ir pagarbos ženklan apdo
vanodamas gyvų gėlių puokšte 
veikliąją ir visus jungiančią LB 
Washingtono apyl. v-bos pirmi
ninkę Audronę Pakštienę. Toji 
akimirka taip pat susilaukė 
nuoširdžių ovacijų. 

Po pertraukos ir kavutės, ku
rios metu minėjimo dalyviai 
atidavė savo auką Lietuvos 
reikalams, koncertinę dalį 
at l iko Lietuvos p i an i s t a s 
Povilas Stravinskas. Jis pa
skambino Čiurlionio, Beetho-
veno ir Chopino kūrinių. Apie 

šią programos dalį išvada būtų 
tokia: P. Stravinskas t ikrai ge
rai skambino ir nesibrangino. 
Programa savo charakteriu la
bai tobulai pri taikyta iškilmin
gai progai, o a t l ikimas tikrai 
neeilinis, tiesiog virtuoziškas ir 
nekėlė jokių abejonių dėl suge
bėjimo išlaikyti muzikos mintį, 
nors jam ir reikėjo nugalėti kliū
tis, kurias kėlė nesuderintas in
strumentas. 

Porą su viršum valandų už
trukęs ir Lietuvos himnu baig
tas minėjimas paliko tikrai 
gerą, akademišką įspūdį. Dviejų 
spalvų minėjimo programą ne
mokamai atspausdino komerci
nės spaustuvės savininkas A. 
Butas. Minėjimą rengė LB VVa
shingtono apyl. v-ba. kurią, 
šalia pi rmininkės A. Pakš
tienės, sudaro P. Baltakis, dr. J. 
Laukaitis, T. Mickus, V. Svo-
telytė ir dr. V. Vengris. 

R. T. 

RUMBAIČIAI ATŠVENTĖ 
PRASMINGĄ SUKAKTĮ 

Sausio 30 d. į Daytona Hilton 
viešbučio restoraną, Daytona 
Beach. Fla.. suvažiavo didelis 
būrys draugų atšvęsti Janinos 
ir Mečislovo Rumbaičių pras
mingą 50 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį . Šios gražios 
šventės pokyliui vadovavo Ge
diminas Lapenas, pirmasis pa
sveikinęs jubiliatus ir pakvietęs 
sukalbėti maldą Janinos ir Me
čislovo Rumbaičių seną bičiulį, 
artimą šeimos draugą, svečią iš 
St. Petersburgo kun. dr. Matą 
Čyvą. Jis jautriu žodžiu kreipėsi 
į Aukščiausiąjį prašydamas su
kaktuvininkams visokeriopos 
Dievo malonės ir palaimos atei
ties dienose, drauge palaiminda
mas ir svečius bei vaišes. 

J U R G I S JANUSAITIS 

Juozo Sodaičio visų šventėje 
dalyvių pasirašytą adresą. Kun. 
dr. Matas Čyvas trumpu žodžiu 
prisimena seną draugystę su Ja
ninos ir Mečislovo Rumbaičių 
šeima ir įteikia Šv. Tėvo sukak
tuvininkams palaiminimą — 
įrėmintą paveikslą. Gediminas 
Lapenas ir Marytė Šarauskienė 
sukaktuvininkams įteikia visų 
svečių vardu modernią, meniš
ką, auksu žėrinčią skulptūrą, 
primenančią gyvenimo kelionę 
ir audras, sutiktas gyvenime. 

Pirmoji moterų kalbėjo Mary
tė Šarauskienė, prisimindama 
Janutę ir Mečislovą, kaip ar
timiausius kaimynus, jų gerą, 

V* 
J a n i n a ir Mečislovas Rumbaičiai savo moterystės 50 metų sukaktyje. 

Ši šventė vyko kaip tik liūdnų 
ir skaudžių Lietuvoje įvykių 
metu. tad Gedimino Lapėno 
paprašyti 9večiai pagerbė tylos 
minute Lietuvoje kritusius už 
tautos laisvę ir visus kovo
jančius tėvynėje. 

Šaunios restorano pateiktos 
vaišės ir atgaivos gėrimai. O kai 
pirmoji dalis artėjo į pabaigą, 
prasidėjo ir sveikinimai. Vale 
Skriduliene sukaktuvininkus svei
kina įteikdama menišką dail. 

draugišką širdį ir pat i r tas 
pas laugas . Linkėjo šviesių 
gyvenimo metų. 

Klubo pirmininkas Jonas 
Daugėla, sveikindamas sukak
tuvininkus, pažymėjo, kad, at
vykus RumbaiČiams į šį lietuvių 
telkinį, tarytum ir gyvenimas 
pašviesėjęs, o jų namuose 
nekartą šventėme ir Naujųjų 
metų su t ik imus . Linkėjo 
sveikatos metų sąvartoje. 

Vytautas Abraitis 9avo ir 

žmonos Stellos vardu pasi
džiaugė sukaktuvininkų jau
natvišku nusiteikin u, draugiš
kumu, linkėjo sulaukti ir vėl 
drauge atšvęsti jų deimantinę 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 

Jurgis Janušaitis. Lietuvių 
Fondo įgaliotinis, priėmęs ta 
proga iš Gedimino Lapėno, 
Janutės ir Mečislovo Rumbaičių 
500 dol. čekį. šios šeimos 
šventės atminimui įamžinti ir 
tuo savo įnašus padidinus LF iki 
1100 dol., pasveikino sukak
tuvininkus LF vadovybės padė
kos žodžiu ir kalbėtojas prisi
minė sukaktuvininkų bendro 
gyvenimo 50 metų kelionę. Me
čislovas, baisogalietis, kai
mynas, Janutė Pernaravos apy
linkių dukra. Mečislovas gimęs 
Amerikoje. Trejų metų amžiaus 
su tėveliais sugrįžo Lietuvon, 
ten augo, mokslus ėjo, pasiekė 
kelių inžinieriaus diplomo. 1939 
m. Vilniuje netikėtai sutiko 
jaunutę Janutę, tarnaujančią 
pašto žinyboje. Patiko vienas 
antram, metų draugystė ir 
nuvedė juos j Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią Antakalnyje, prie Die
vo altoriaus, kur ir pasižadėjo 
visą gyvenimą vienas antrą 
mylėti, varge ar džiaugsme 
dalintis bendrais išgyvenimais, 
pakelti visus sutiktus sunku
mus. Pažadus Janutę ir Mečislo
vas sąžiningai ištesėjo. Tai buvo 
tėvynės sutemų ir pirmosios 
okupacijos metuose 1941 metų 
sausio 17 d. 

Po vestuvių kiek pagyveno 
Vilniuje, o vėliau Ukmergėje, 
kur inž. Mečislovas Rumbaitis 
dirbo kelių valdyboje. Kai artėjo 
antrą kartą raudonieji iš Rytų, 
drauge su tūkstančiais tėvynai
nių ir jaunoji Rumbaičių šeima 
išėjo. 8 men. gyveno Berlyne, 
pergyveno didžiuosius Berlyno 
bombardavimus, o pokario me
tais gyveno Oldenhurge, kur 
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MISCELLANEOUS 

susilaukė pirmojo sūnaus Arvy
do, 1947. 

Tai buvo laimingiausios die-
uos, nežiūrint nevilties, mūsų 
šeimai, kada glaudėme prie 
širdies mažytį Arvydėlį, visai 
pamiršdami ateities sunkumus. 

Amerikon atvykę, Rumbaičiai 
sėkmingai kūrėsi. Inž. Mečis
lovas visą laiką dirbo savoje pro
fesijoje iki išėjo į poilsį, o Janutė 
budėjo prie šeimos židinio, 
rūpindamasi sūneliu ir šeimos 
ateitimi. 

Ir taip sutar t inai , vienas kitą 
suprasdami, užjausdami, var
gais ir džiaugsmais besidalin
dami, Rumbaičiai išmokslino 
sūnų Arvydą, susilaukė dukrai
tės, užsitikrino šviesią, lai
mingą ir saugią gyvenimo 
ateitį. O visus darbus užbaigę, 
pr ieš d e š i m t m e t į š a u n i a i 
įsikūrė prie gražaus Atlanto, 
kur leidžia didelio būrio mielų 
draugų tarpe malonias dienas, 
vis gerai jausdamiesi.nueitą gy
venimo kelią prisimindami ir už 
visą tai dėkodami Aukščiausia
jam. Jie savo aukomis visada 
remia spauda ir lietuvišką 
veiklą. 

Pabaigoj Mečislovas Rumbai
tis padėkojo pokylio vadovui, 
kalbėtojams už linkėjimus ir 
dovanas, drauge pasidžiaug
damas, kad šioje šventėje tiek 
daug mielų draugų ir giedrios 
nuotaikos. 

Šventėje dalyvavo ir viešnios 
Mečislovo sesutės dukros iš 
Lietuvos — Violeta Syvienė ir 
Aurelija Zepnickienė, dantų 
technikė, kur ias audringais 
ap lod i smen ta i s pasve ik ino 
puotos dalyviai. 

Sukaktuvininkus pasveiki
nus, dalyviai sugiedojo jiems 
ilgiausių metų, o kun. dr. Matui 
Čyvui, švenčiančiam 50 m. ku
nigystės, nuaidėjo valio, valio 
linkėjimai. Šventėje taip pat 
dalyvavo viešnia iš St. Peters
burgo kun. dr. Mato Čyvo brolio 
našlė Genovaitė Čyvienė. 

Šventė graži, o sukaktuvinin
kams Janutei ir Mečiui Dievo 
palaimos dar daugelį metų. 
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Lietuvoje parduodami automobiliai: 
Lada 2106 — $4.200. Lada 2107 — 
$4.300. Lada 2108 — $4.300. Lada 
2109 — $4,500 Automobiliai nauji su 
garanti|a Pristatome dolerius Lietuvo
je Jūsų giminėms už dešimtą procentą 
Keičiame aukštu santykiu dolerius j 
rublius, vienas doleris prie dvidešimt 
rublių Atsiskaitymas tik po paslaugų 
suteikimo Skambinti'. (708) 430-0030 

*s iTEr 0 

MAJOR AMERICAN EXPORTER 
HAS PRODUCTS FOR UTHUANIA 
SOVIET UNION WHOLESALE ONLY 

TEXTILES 
FLOOR COVER 
LINOLEUM 
WALLPAPER 
JEAN MATERIAL DENIM 
CERAMIC TILE 
VINYLE TILE 
CARPETS 

MAGNA FABRICS 373 Broadway 
NEW YORK. NEW YORK 10013 USA 
TELEX 235936 
FAX: 212-431-0150 
PMONE: 212-226-6700 

Vilniaus Universiteto Dainų 
Ir šoklų ansamblis 

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

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

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

DRAUGAS 
4545 W 63rd St. 

Chicago, IL 60629 

jauno pcn-to svt\ :o is i letuvos nau
ja poezijos knyga, kurioje konkretūs 
poetiniai įvaizdžiai atskleidžia gilu
minius žmogaus ir tautos dvasios klo
dus likiminese XX amžiaus kryžkelė
se. 

Knvga išleido Ateities Literatūros 
Fondas Ja galima gauti ir .Drauge" . 
Kaina 8 dol . su persiuntimu 9 dol 
25 centai Illinois gyventojai prie 
sumos dar prideda M centus mo-
kesc'io 

' 



Dalis svečių apžvalginėje lietuvių meno parodos „Dailė 91"* atidaryme Lietuviu Dailės muziejų 
je Lemonte. 

Nuotr. V. Jasinevičiaus 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Cape Cod, MA 

KRUVINOJO 
SEKMADIENIO VAIZDAI 

Daugelis lietuviškų telkinių 
Amerikoje Vasario 16 sukaktį 
minėjo vasario antros savaitės 
būvyje. Cape Cod toks minėji
mas buvo suruoštas vasario 17. 

Sekmadieni Marijos vardo 
bažnyčioje (Our Lady of Victory 
Church) Centerville, kurią dau
giausia lanko vietos lietuviai, 
vidudienio šv. Mišias aukojo 
klebonas kun. John A. Perry, 
geras lietuvių bičiulis. Pa
moksle paminėjo, jog šiandien 
lietuviai švenčia Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
šventę, todėl kvietė visus pasi
melsti už Lietuvą ir tuos, kurie 
sausio 13 Vilniuje tragiškai 
žuvo prie televizijos pastato. 
Mišių auką prie altoriaus, kur 
stovėjo Lietuvos t r i spa lvė 
vėliava, nešė tautiniais drabu
žiais pasipuošusios Genovaitė 
Treinienė ir Regina Petrutienė. 

Po Mišių prie bažnyčios 
esančioje modernioje salėje 
vyko minėjimas, kurį pradėjo 
apylinkės pirmininkas Alfonsas 
Petrutis, pažymėdamas, kad 
šiemet renginys vyksta gilaus 
susikaupimo ženkle, nes nepri
klausomos Lietuvos vadovai ir 
institucijos atsidūrė pavojuje. 
Priminė, kad 1918 metais 
vasario 16 dieną Lietuvos Ta
rybos paskelbta proklamacija 
yra svarbus teisinis dokumen
tas . Lietuvos Aukšč iaus ia 
Taryba, 1990 m. kovo 11 dieną, 
skelbdama Lietuvos suvere
numo ir nepriklausomybės 
atstatymą, kaip tik rėmėsi tuo 
Vasario 16 aktu. 

Trumpam sustojęs prie sausio 
13 dienos t rag iškų įvykių 
Vilniuje, pirmininkas Petrutis 
sakė, kad istorija kartojasi. Štai 
1893 metais caro žandarai 
įvykdė Kražių skerdynes, kai 
beginklė žemaičių minia bandė 
apginti savo bažnyčią. Tada nuo 
kulkų ir kardų žuvo 9 lietuviai; 
arti 150 tikinčiųjų buvo sužeisti. 
— Dabar, po maždaug šimto me
tų — Maskvos inspiruoti sovieti
niai kariai Vilniuje įvykdė 
panašias žudynes. 

Atsistojimu ir susikaupimo 
minute pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę 

Genovaitė Treinienė jausm
ingai padeklamavo poeto Kazio 
Bradūno naujausią patriotinį 
eilėraštį, sukurtą po kruvinų 
įvykių Vilniuje. 

Programos vedėja Regina 
Petrutienė pakvietė apylinkės 
narį dr. Ričardą Shakalį 
perskaityti naujojo Massa-
chussets gubernatoriaus Wil-
liam Weld proklamaciją, 
skelbiančią Vasario 16 Lietuvos 
Nepriklausomybės diena. Gu
bernatorius proklamacijoje pa
minėjo, kad 1860 — dešimtme 
tyje ir tuojau po Antrojo pasau
linio karo Amerikon emigravo 
daug Lietuvos piliečių, kurių 
šiandien Massachusetts valsti

joje gyvena arti 150,000. 
Kitas uolus ir dosnus apylin

kės narys dr. Mindaugas Pau-
tienis perskaitė Atstovų rūmų 
nario Gerry Studds laišką lie
tuviams, kuriame kongresma-
nas pasižadėjo remti lietuvių 
pastangas Kongrese, siekiant 
Lietuvai pilnos laisvės ir nepri
klausomybės. 

Pagrindinis minėjimo kalbė
tojas buvo Erdvilis Janulait is , 
Hyannis mieste turįs ortopedinę 
įmonę. Gimęs Lietuvoje, Janu
laitis 1962 metais iš Kauno at 
vyko Amerikon. Californijos 
UCLA universitete baigė moks
lus ir po to Cape Cod įsteigė 
protezų gaminimo įmonę. 

Sių metų pradžioje Janulaitis 
su savo įmonės vedėju Barry 
Reynolds buvo nuvykęs Lietu
von specialiu tikslu — parodyti 
naują protezavimo techniką 
eksperimentinėje protezavimo 
mokykloje Kaune. 

Čia būnant jį užklupo tragiški 
įvykiai Vilniuje. Baigęs darbą, 
sausio 18 dieną per Suomiją 
grįžo atgal į Cape Cod, at
sigabendamas videokasetę, ku
rioje yra užrašyti žudikiški rusų 
parašiutininkų darbai Lietuvos 
sostinėje Vilniuje. 

Erdvilis Janulai t is , talen
tingas kalbėtojas, sklandžiai 
papasakojo savo išgyvenimus 
Lietuvoje, kalbą pailiustruo
damas tuoj po žudynių Lietuvo
je pasirodžiusio leidinio poezija. 
Viename eilėraštyje poetas kal
tina vakarų valstybes už jų 
abuojumą, neryžtingumą pagel
bėti Lietuvai nusikratyti sve
timųjų jungo ir atkurt i demo
kratinę respubliką. Janulaitis 
savo žodyje nesileido į detales, 
nes buvo pasiruošęs minėjimo 
dalyviams parodyti tu r imą 
video-kasetę. Savo išgyvenimus 
Lietuvoje papasakojo jo ben
dradarbis amerikietis Barry 
Reynolds. Jis sakė tenai lankėsi 
pirmą kartą, tačiau jį lietuviai 
sutiko ir vaišino, kaip seną 
bičiulį. Reynolds sakė Ameri
kon grįžęs su gražiais prisi
minimais ir nemažai dovanėlių, 
kurias gavo iš lietuvių, su ku
riais jam teko tą trumpą laiką 
dirbti. 

Valdybos narys Edvardas 
Shakalis perskaitė paruoštą 
rezoliuciją, kurioje Cape Cod 
lietuviai prašo prezidentą Bush 
pripažinti Vytauto Landsbergio 
vyriausybę ir suteikti skubią 
paramą Lietuvos žmonėms 

Minėjimo metu salėje vyko pa
roda, vaizduojanti buv. Lietuvos 
prezidento, Sibiro kankinio 
Aleksandro Stulginskio gyve
nimą ir jo politine veiklą. Šią 
kilnojamą parodė'.ę, susidedan
čia iš 40 lakštų, paruošė Litu
anistikos tyrimo ir studijų cent
ras Chicagoje. o ją į Cape Cod 
savo lėšomis atgabeno Bostono 
apygardos pirmininkas Česlo
vas Mickūnas. Skoningai ir 
kruopščiai sudaryta paroda 
suteikė minėjimui orumo bei 
papildė žinias apie šį Lietuvos 
žymų veikėją — Nepriklauso

mybės akto signatarą, Stei- j 
giamojo seimo pirmininką ir į 
Lietuvos respublikos prezi
dentą. 

Lietuvos himnu buvo baigta 
oficialioji minėjimo dalis. Per
traukos metu svečiai galėjo 
pasivaišinti paruoštais už
kandžiais bei apžiūrėti prezi
dento Stulginskio parodą. 

Netrukus minėjimo dalyviai 
susitelkė prie Janulaičio pa
rūpinto televizoriaus su dideliu 
ekranu. Šioji dalis, trukusi apie 
valandą, buvo pati jautriausia 
šventės dalis. 

Pirmiausia tenka pasakyti 
keletą žodžių apie patį video 
filmą. Matyt, jis darytas mėgėjo 
— filmuotojo, savo uždavinį 
atlikusio itampu ir sąmyšio 
metu. Apara to objektyvas 
šokinėja nuo viencs įvykio 
vietos prie kitos, kartais per į 
skubiai. Garsinė dalis: daugely
je vietų veiksmas vyksta be pa
aiškinimų. Kai kurie sužeistųjų 
arba tragedijos paliestų asmenų 
pasakojimai sunkiai girdimi, 
nesuprantami. Dokumentinės 
vertės tur i special is tų — 
gydytojų paaiškinimai apie 
nužudytus ir sužeistuosius. 

Televizijos ekrane matėsi 
šiurpių,klaikių vaizdų, kai fil-
muotojas su savo aparatu žengė 
per žuvusius, sužeistus, kruvi
nus, vyrus, moteris, vaikinus, 
merginas. Žiūrovus labai pavei
kė parodyti filme momentai, 
kaip į visa tai reagavo artimieji 
ir draugai. Štai ekrane pasirodė 
klykiančiu balsu, verkianti 
motina, atpažinusi savo nukau
tą sūnų: arba — kai jaunametis 
vaikinas su ašaromis pasakojo 
suradęs mirtinai sužeistą savo 
tėvą; arba — studentas, puolimo 
metu prie televizijos bokšto 
pasimetęs su savo kolega iš 
Kauno, pagaliau jį suranda nu
šautą. Filmo pabaigoje minėji
mo dalyviai matė jauną moterį, 
vienos Kauno mokslinės insti
tucijos darbuotoją, sėdinčią 
ambulatorijoje su gilia nuo 
smūgio, galbūt ruso automato 
buože, padaryta galvoje žaizda. 
Kai buvo jai tvarstoma galva, 
moteris, dar pilnai neatsigavusi 
nuo žvėriško rusu karių siautė
jimo, sutelkusi visas jėgas 
bandė korespondentui papasa 
koti apie savo nelaime Ji keliais 
sakiniais pasakė visa tai . ką 
lietuviai aną sekmadienio naktį 
išgyveno prie Vilniaus televizi
jos bokšto. Tai momentas, kurio 
nesuvaidintų nei geriausias 
aktorius. Tai finalas tragedijos, 
kur žudiko vaidmenį yra atlikęs 
rusas — parašiutininkas Lietu 
voje. 

Minėjime dalyvavo arti devy
niasdešimt vietos lietuvių ir 
svečių, jų tarpe svečias iš Lie
tuvos — Kauno technologijos 
universiteto prof. Saulius Raila. 

Dalyviai Lietuvos reikalams 
suaukojo 3.8-16 dolerius. Tai 
buvo pirmas toks Nepriklau 
somybės minėjimas Cape Cod. 
kai lietuviai skirstėsi namo 
tylūs, susirūpinę, o kai kurie 
net su ašaromis akyse. Kas ga
lėjo tikėti, kad tokią ..dovaną'* 
Lietuvai įteiks Nobelio taikos 
laureatas — Homo sovieticus. 

AsP 



A.tA. 
PAULINA DAMBRAUSKIENĖ 

SABALIAUSKAITĖ 
Mirt- 1991 m. kovo 2 d., sulaukusi 77 metų amžiaus. 
Gyveno Putname, Matulaičio Globos namuose 15 metų. 

Velione buvo sesuo brolių kunigų a.a. Antano ir a.a. Eugeni
jaus. 

Gimė Lietuvoje, Ju rba rke . Buvo mokytoja. Liūdesy liko 
sesuo . .ktorija Orentienė, krikšto sūnus Romas Orentas, jo 
sūnus Rodney; pusseserės: Valerija Savičienė ir Viktorija 
Dena<> age, pusbroliai Pranas Sabalas, Napoleonas ir Longinas 
Sabaliūnai su šeimomis, ki t i giminės ir draugai . 

At>,sveikinimui velionė bus atvežta į Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčią, trečiadienį, kovo 6 d. 10 vai. ryto. Po 
gedulingu šv. Mišių bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapine-. 

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

Nuliūdusi s e s u o i r a r t imiej i . 

Laidotuvių direkt, - Donald A. Petkus. Tel. 312^76-2345. 
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
Kun. PIJUS BRAZAUSKAS 
Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylima Pusbrolį, kurio netekome 1990 m. kovo mėn. 
1 d. 

Nors laikas bėga. bet mes jo niekada negalėsime užmiršti. Lai 
gailestingas Dievas suteikia jam amžiną ramybę. 

Už jo sielą šv. Mišios bus aukojamos penktadienį, kovo mėn. 
8 d. 7:30 vai. ryto Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. 

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a.a. kun. 
Pijų savo maldose. 

Nuliūdę giminės: Marijona ir Leonas Sutkai . 

Brangiam Bičiuliui 

A.tA. 
MARIJONUI ŠNAPŠČIUI 

mirus, reiškia gilią užuojautą jo žmonai 
NIJOLEI, dukroms VITAI ir RŪTAI ir jo 
artimiesiems Lietuvoje 

Balys Klovas 

A.tA. 
ROMUALDUI NEMICKUI 

mirus, liūdesyje likusiems — mylimai žmonai 
ELE NAI. dukrai, sūnums bei kitiems artimiesiems 
reiškiu užuojautą 

Vladas Bražionis 

A.tA. 
ANTANAS GARLIAUSKAS 

Gyveno Chicagoje,Town of Lake apylinkėje 
Mirė 1991 m. kovo 3 d., sulaukęs 69 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskrityje. Amerikoje išgyveno 

41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Jadvyga, Šv. Kry

žiaus bažnyčios zakristijone, posūnis Al Selens, marti Deb-
bie Garliauskas, dvi seserys su šeimomis ir kiti giminės Lie
tuvoje. 

Velionis buvo tėvas a.a. Vyto Garliausko. 
Kūnas pašarvotas trečiadieni, kovo 6 d. nuo 1 iki 9 v.v. 

Eudeikis koplyčioje, 4605 S. Hermitage Ave. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, kovo 7 d. Iš koplyčios 9 

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

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

Nuliūdę žmona, posūnis, marti, seserys ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312-927-1741. 

Tikėjimas guodžia. 
Kai meilė verkia" 

(Užrašas ant paminklo Vokietijoje) 

PADĖKA 
A.tA. 

JONAS KIZNIS 
Po sunkios ligos mirė 1990 m. gruodžio mėn. 24 d. (Kūčių 

dieną), Šv. Antano ligoninėje. Rockforde, IL. 
Pildant velionio valią, kūnas buvo sudegintas ir pelenai 

bus palaidoti šalia jo motinos Kalvarijos kapinėse, Rockford, 
IL. 

Nuoširdžiai dėkojame Šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
klebonui Wiiliam P. Collins ir kun. Anicetui Tamošaičiui už 
atnašavimą šv. Mišių. 

Mūsų didelė padėka Šv. Antano ligoninės kapelionui Wil-
liam R. Wentink už paskutinį patepimą ir maldas mirties 
dienoje. 

Nuoširdžiausiai dėkojame solistei Audronei Simonai-
tytei-Gaižiūnienei už tokias gražias ir jautrias giesmes 
gedulingų pamaldų metu. 

Nuoširdus ačiū visiems už aukas Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčiai. Tautos Fondui, už užprašytas šv. Mišias ir pareikš
tas užuojautas raštu ir žodžiu. 

•Jūsų dalyvavimas gedulingose pamaldose, parodytas 
mums nuoširdumas ir užuojauta palengvino mums pergyventi 
tą didelį skausmą. 

Dėkingi: ž m o n a Veronika , duk tė Dalia, anūka i Susan, 
Andrius ir a r t imie j i . 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California A v e n u e 
Te le fona i - (1-312) 523-0440 i r (1-312) 523-9852 

4605-07 South H e r m i t a g e Avenue 
Te le fonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California A v e n u e 
Te le fonas - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad atidaro naujus laidotuvių namus 

6541 S. KEDZIE 
Marąuette Parke 

Kiti S. C. Lack laidotuvių namai 
Palos Hills 

Hickory Hills 
Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

11028 Southvvest Hwy 
9236 S. Roberts Rd. 

2424 VV. 69 St. 

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 

"08-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 6O650 
708-652-1003 

Visus laidotuvių namus galite pasiekti 
skambindami l-(312)-476-2345 

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

. 
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x Gražus ir d id ingas kon
cer tas , kurį rengia . .Draugo" 
renginių komitetas ir dainuos 
Los Angeles inžinierių kvar
tetas, akompanuojant pianistei 
Raimondai Apeikytei. bus kovo 
10 d. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Bilietus jau dabar galima 
įsigyti Vaznelių parduotuvėje 
Marąuette Parke. 

x Dr. V y t a u t a s Biel iaus
kas, PLB valdybos pirmininkas, 
pasiuntė sveikinimą kovo 11d . 
proga Vyt. Landsbergiui ir Ged. 
Vagnoriui į Vilnių, primin
damas Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės paskelbimo 
šventę ir pritarimą plebiscitui 
vasario 9 d. 

x P r e z . A. S t u l g i n s k i o 
moksleivių a te i t in inkų kuo
pos susirinkimas bus penkta
dienį, kovo S d., 7:30 vai. vak. 
pas Liną Modestaitę, 8222 
Nevvport Ct.. South, Willow 
Springs, tel. 708-839-0422. Lina 
Augiūtė papasakos apie savo 
giminaitį Maironį. Rasa Posko-
čimiene aptars šventės vai
dinimą ir bus p r a v e s t a s 
sus ikaupimo vaka ra s . Visi 
moksleiviai kviečiami. 

x Re l ig in iame k o n c e r t e , 
kurį ruošia Svč. M. Marijos 
Gimimo parapijos choras kovo 
24 d.. Verbų sekmadienį, 3 vai. 
p.p.. dalyvaus iš Los Angeles 
atvykęs solistas A. Pavasaris, o 
ta ip pat ir mūsų so l i s t a i 
Vaclovas ir Margarita Momkai 
ir Genovaitė Mažeikienė ir spe
cialus orkestras. Klebonas ir 
choro valdyba visus kviečia gau
siai dalyvauti. 

x „ D r a u g o " k o n c e r t a s 
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 
Apeikytė, kuri taip pat a t l iks ir 
dalį p rog ramos . B i l i e t a i 
gaunami: Gifts I n t e r n a t i o n a l , 
sav. Natalija ir Jonas Vazneliai, 
2501 W. 71 St„ Ch icago , IL 
60629, te l . 312-471-1424. 

(sk) 

x Už a.a. J o n o G u d o sielą 
vienerių metų mirties sukaktyje 
šv. Mišios bus atnašaujamos Tė
vų Jėzuitų koplyčioje kovo 10 d. 
11:15 v. ryto. Prašome gimines 
ir draugus pasimelsti už a.a. 
Joną. 

(sk) 
x L i e t u v o s V a l s t y b i n ė s 

Operos solistų — Irenos Mil
kevičiūtės, Virgilijaus Noreikos 
ir pianistės Gražinos Landsber
gienės koncertai ivyks Bostone 
balandžio 7 d., Baltimorėje 
balandžio 14 d., St. Petersbur-
ge balandžio 17 d.. Los Angelėje 
balandžio 21 d.. Čikagoje balan
džio 27 d.. Detroite balandžio 28 
d.. Clevelande gegužės 5 d. 
Rengėjas — Lietuvių fondas. 
Bilietus jau galima įsigyti pas 
vietovių įgaliotinius. Čikagoje 
- J. Vaznelio prekyboje. 

(sk) 

x K ARGO I LIETUVĄ! Rū 
bus, naujus ir dėvėtus, batus , 
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti i Lietuvą BE MUITO! 
siunčiame ORO L I N I J A I 
RYGA- Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje Minimumas 
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In
te rna t iona l , tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave.. H i c k o r y 
Hills. IL 60457. 

'sk) 

x Bi ru tė J a s a i t i e n ė , Lietu
vių muzikos šventes vykdomojo 
komiteto finansų pirmininkė. 

'. įvairiais vajais rūpinasi, kad 
š v e n t ė f i nans in i a i būtų 
sėkminga. Rėmėjų dosnumas 
nulems šventės likimą. 

x Lietuvos nepriklausomy
b ė s vienerių metų sukaktis bus 
paminėta kovo 10 d. 3 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Koncertinę 
p rogramą a t l iks sol J ina 
Varytė ir pianistas Povilas Stra
vinskas. Solistei akompanuos 
Manigirdas Motekaitis. Rengia 
Margutis. Bilietai iš anksto 
gaunami Gifts International 
pa rduo tuvė j e ir Margučio 
raštinėje. 

x R a s a L a k a s ir Danguolė 
Bie lskienė praves pasikalbė
j imus apie Lithuanian Mercy 
Lift veiklą Vyresniųjų lietuvių 
centre kovo 6 d., trečiadienį, 2 
vai. p.p. Kviečiami visi atsilan
kyti . 

x Zaras išk ių k lubo narių 
metinis susirinkimas bus kovo 
10 d., sekmadienį. 1 vai. p.p. 
Jaunimo centre posėdžių kam
baryje. Visi nariai prašomi daly
vauti ir aptarti tolimesnę klubo 
veiklą, išklausyti pranešimų ir 
pasivaišinti. 

x Bronius Bieliukas ir Teo
d o r a s B l i n s t r u b a s , Vliko 
Tarybos revizijos komisijos 
nariai, vasario 21 ir 22 d. Wa-
shingtone revizavo Vliko fi
nansus. Revizuojant reikalingus 
paaiškinimus davė Vliko val
dybos pirm. pav. dr. Domas Kri
vickas, iždininkė dr. Elena 
Armanienė ir Vliko įstaigos ve
dėja J a n i n a Čikotienė. T. 
B l i n s t r u b a s revizijos aktą 
pateiks Vliko tarybai jos kovo 9 
d. posėdy. Trečiasis Rev. komi
sijos narys Vytautas Rutelionis 
revizijos dienomis gyveno Flori
doje ir todėl taupumo sume
timais, komisijos nariams susi
tarus, į Washingtoną neatvyko. 

x Lietuvių fondas praneša. 
kad prašymus paramai gauti iš 
fondo reikia paduoti iki kovo 15 
d. Studentų stipendijoms iki ba
landžio 15 d. Prašymai užpil
domi ant specialiai paruoštų 
blankų, kurie gaunami fonde: 
3001 W. 59th St., Chicago, 111. 
60629, telf. (312) 471-3900. 

'sk) 

x Palaimintojo J u r g i o Ma
tulaičio misijoje Lemonte vaikų 
šv. Mišios bus kovo 10 d. 9:30 
vai. ryto. Kviečiamos visos 
jaunos šeimos su vaikučiais. 

x L ie tuvos Etnograf in ių 
rodinių pa roda Jaunimo cen
tro Čiurlionio galerijoje vyks 
kovo 15-17 d. Atidarymas 
penktadienį, kovo 15 d..7:30 v.v. 
Ta pati paroda kovo 9 ir 10 die-
nomis vyks Detroito Dievo 
Apvaizdos Kultūros centre. Pa
rodą ruošia Lietuvos Istorijos ir 
Etnografijos muziejus su 
Lituanistikos Tyrimų centru. 
Visi kviečiami. 

x L a u r a Narytė ir Linas 
L a p i n s k a i vasario 28 d. 
susilaukė pirmgimio sūnaus. 
Mažuoju Aliuku džiaugiasi 
seneliai Juozas ir Teodora 
Lapinskai. Pranas ir Gintra Na
riai bei gausus būrys kitų arti
mų giminių. Abu jaunieji tėvai 
yra veiklūs lietuvių jūrinės 
skautijos nariai. 

x Dr. Algirdas Avižienis, 
atsikūrusio Kaune Vytauto 
Didž. universiteto rektorius, šią 
savaitę atvyksta Chicagon. Ta 
proga šeštadienį, kovo 9 d., 7 
v.v. Lietuvių centre Lemonte 
ruošiamas jam priėmimas. Rek
torius A. Avižienis papasakos 
apie universiteto atkūrimą, šių 
dienų sąlygas, parodys įdomių 
vaizdų iš universiteto atkūrimo 
iškilmių. Visi kviečiami. Aukos 
už įėjimą ir vaišes skiriamos 
Vytauto Didž. universitetui. Su
tikimą ruošia Chicagos lietuvių 
jaunimo organizacijos — Aka
deminis Skautų sąjūdis, Stu
dentų Ateitininku draugovė. 
LST Korp! NeoLithuania ir Lie
tuvių Jaunimo sąjunga. 

x Lietuvos Respublikos at
kūr imo metinės kovo 11 d., 
pirmadienį, Chicagoje bus mi-
nimos;l-3 v. p.p. viešas simpo
ziumas State of Illinois pastato 
salėje. 4-5:30 v. p.p. demonstra
cija Daley Plazoje. 6-8 v. v. et
ninio solidarumo vaka ra s 
Bismarck viešbutyje. Pasižadėjo 
dalyvauti grupė senatorių, 
kongresmanų, Chicagos miesto 
meras, įvairių tautų atstovai. 
Pakviesta amerikiečių spauda, 
radijo ir TV komentatoriai. 
Minėjimas bus vedamas anglų 
kalba. Visi lietuviai prašomi 
bent viename šios dienos 
įvykyje dalyvauti. ] demonst
racijas prašoma atsinešti Lietu
vos ir JAV vėliavas. 

Jaun imas derru - ruoja Vasario 16 — Lietuvos Nepriklausomybes Chicagoje pačią vasario 16 d. 
Nuotr. J o n o Kupr io 

CHICAGO J IR APYLINKĖSE 

x VISI SIUNTINIAI Į LIE
TUVĄ siunčiami su PRISTA
TYMU Į NAMUS papigintomis 
kainomis. Rūbai, maistas, vais
tai - KIEKIS NERIBOTAS, 
MUITO NĖRA. Iš kitų miestų 
savo daiktus siųskite mums 
paštu arba UPS. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629, te l . 312-436-7772. 

(sk) 

x Pavasa r i , t ik Tau!" Pasau
lio lietuvių centro tradicine ma
dų paroda įvyks balandžio 14 d., 
sekmadienį, 1 v. p.p. centro di
džiojoje salėje. Pamatysime 
gražiausias pavasario ir vasaros 
madas. Stalus užsisakyti centro 
admin i s t r ac i jo j e . t e l . 
708-257-8787. 

(sk) 

x N o r ė d a m i atšvęsti įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis į Baltijos res
to raną , 8100 Robertą Rd„ 
J u s t i c e , D. tel. 1-70*458-1400. 

(sk) 

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

(sk) 

x Aukštos kokybės rūky
tos dešros , palendvica su pri
statymu į namus Lietuvoje — 
$84.00. TRANSPAK, 2638 W. 
69 St.. Chicago, IL 60629, tel. 
312-436-7772. 

(sk 

x Romas Pūkš tys vėl va
žiuoja į Lietuvą balandžio pra
džioje PERVEDAMI DOLE
RIAI. PALIKIMAI. Pri ima 
la iškus , dokumentus, vais
t u s . Perka automobilius. Atsi
skaityti iki balandžio 3 d. 
TRANSPAK. 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, t e l . 
312-436-7772. 

(sk) 

x Skubiai ir taisyklingai 
užpi ldau „income tax". Gedi
minas Pranckevičius, tel . 
708-656-2550. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask 
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas infor 
macijas mūsų raštinės atstove 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
I N T E R N A T I O N A L . INC., 
9525 S. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL. Tel. (708) 430-7272. 

(sk) 
x Select Wines & Liąuors. 

3018 Hobson Rd., Woodridge. 
IL 60517 pristato gėrimus 
lietuvių pobūviams urmo kaina. 
Kreiptis: Vytas Miceika. tel. 
708-969-3880. 

'sk) 

PASIRODYS IŠEIVIJOJE 
LANDSBERGIO KNYGA 

„ATGAVĘ VILTI" 

Pasaulio L i e t u v . . Bend
ruomenės valdyba su džiaugs
mu praneša lietuviu visuo
menei, kad Lietuvos Nepri
klausomybės atstatyrr.o Kovo 
11 d. proga iš spaustuves Toron
te išeina išeivijoje kleista. 
papildyto teksto, gau.-:a: iliust
ruota fotografijomis Lietuvos 
Aukščiausiosios Taryb"> pirmi
ninko Vytauto Landsbergio 
raštų bei kalbų iki Kovo 11d. 
akto dienos, knyga — ..Atgavę 
Viltį". 

PLB valdybos išleista knyga 
turi per 227 puslapius ir apie 50 
fotografijų iki 1990 m. gruodžio. 
Medžiaga peržengia Sąjūdžio 
laikotarpį ir veda skaitytoją per 
1990 m. vasario 24 rinkimus į 
naujos Lie tuvos valdžios 
sudarymą bei Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo aktą 
1990 m. Kovo 11 d. bei 
bandymų užvesti derybas su 
Maskva 1990 m. lapkričio mėn. 

Vytautas Landsbergis pati
kėjo knygos leidimą užsienyje 
PLB valdybai, kad, jeigu ji 
neštų pelno, jis būtu skiriamas 
PLB Pagalbos Lietuvai vajui. 
PLB valdybos iniciatyva 
kraštuose suorganizuotas Pa
galbos Lietuvai vajus skiria 
visas savo lėšas tiesiogiai 
Lietuvos AT pirmir,;nko Vytau
to Landsbergio dispozicijai, vyk
dant Lietuvai reikalingus pro
jektus. Po daug trukdymų išėjo 
ši knygelė Lietuvoje vasaros 
gale. Ji išėjo be fotogafijiĮ ir at
spindi Sąjūdžio laikotarpį. 

Kovo mėnesį iš -paustuvės 
išeis 3,000 egzempliorių. Nors 
knyga parduodama minimalia 
18 dol. kaina, tačiau aukos Pa
galbos Lietuvai vajui knygos 
išleidimo proga bus mielai pri

imamos. Aukos per 50 dol. at
l e idž iamos nuo mokesčių 
JAV-ėse ir Kanadoje. Kaina 
Kanadoje kanadiškais 20 dol., 
JAV amerikietiškais 18 dol. 
Kaina įskaito ir persiuntimo 
išlaidas paprastu paštu „book 
ra te" . 

Knygą galima jau dabar užsi
sakyti: JAV-ėse per PLB fondo 
pirmininką Vytautą Kamantą, 
1851 Skyvievv Drive. Sparta, MI 
49345. Telefonas 616-887 1436. 
Kanadoje per Alfonsą Juozapa
vičių. 68 Princeton Road. Eto-
bicoke, Ontario, Canada M8X 
2E4. Telefonas: 416-239-0995. 

Gabija 
LAISVĖS KOVŲ 

PAMINKLAS 

Prie šio paminklo įvairių 
m e t ų l a iko ta rp ia i s vyksta 
švenčių, minėjimų ir sukaktu
vių įspūdingos apeigos. Visos or
ganizacijos, jaunimo sambūriai 
b ū t i n a i pas inaudoja šiuo 
paminklu. Ir nenuostabu, nes ir 
jis pats yra įspūdingas ir yra pa
togioje, visiems prieinamoje 
aplinkoje — -Jaunimo centro 
sodelyje. 

Šis Lietuvos Laisvės kovų pa
minklas pastatytas 1960 me
tais. Jau tų pačių metų lapkričio 
20 d. atidengtas ir prie jo 
atliktos apeigos. Jo pastatymui 
ir globai buvo suorganizuotas 
komitetas, vėliau pasivadinęs 
paminklo Globos komitetu. Šio 
globos komiteto sudėti n buvo 
įsijungė nemažai organizacijų. 
Tikrai žinau, kad jame buvo 
ramovėnai, savanoriai-kūrėjai. 
birutininkės. šaulių daliniai, 
lietuvių bendruomenės Chica 
gos skyrius, o gal ir daugiau or
ganizacijų, nes pilnų duomenų 
negalėjau surasti. 

Nieko nėra amžino. Praėjus 
eilei metų, įvairioms oro atmai 
noms veikiant, paminklas pra 

dėjo aižėti ir trūkinėti. Prieš 
kurį laiką jis buvo šiek tiek ap
tvarkytas . Aš manau, kad 
daugeliui jau teko pastebėti, 
kad jis ir vėl reikalauja re
monto. Paminklo viršutinė aikš-
telė-žemėlapis visiškai 
sutrupėjo. Ją atnaujinti į senąją 
padėtį nebeįmanoma. Yra ir 
daugiau taisytinų vietų. 

Todėl LKVS . .Ramovės" 
Chicagos skyrius ėmėsi inicia
tyvos gelbėti Laisvės kovų pa
minklą nuo visiško subyrėjimo. 
Bet vien tik ramovėnų pajėgų 
nepakanka. Kreipiamės į visas 
organizacijaSįkurios naudojasi ir 
ateityje numato naudotis šiuo 
p a m i n k l u , ateiti mums į 
pagalbą. Reikia būtinai vėl 
subur t i aktyvų Globos 
komitetą, surinkti reikalingas 
lėšas ir sutvarkyti šį taip mums 
naudingą ir re ika l ingą 
paminklą. Darbas turėtų būti 
atliekamas jau šį pavasarį. 
Atidėlioti nebegalime. 

Ramovėnų skyr iaus pir
mininkas Juozas Mikulis jau 
stengėsi sušaukti organizacijų 
atstovus pasitarimui. Buvo iš
siuntinėjęs pakvietimus, bet ne
gavo jokio atsakymo iš daugelio 
organizacijų. Ir vėl bus ban
doma, pakartotinai bandoma 
sušaukti atstovus į pasitarimą. 
Todėl atkreipkime dėmesį ir 
atlikime tai, kas neatidėliotina. 
Lietuvos Laisvės kovų pa
minklas turi mums ir kitiems 
po mūsų dar ilgus metus 
tarnauti ir būti naudingu. 

Ap. Skopas 

PAGERBTAS 
K. PABEDINSKAS 

Šv. Kazimiero šventės išvaka
rėse Seklyčioje susirinko apie 60 
visuomenininkų, kurie pagerbė 
varduvininką inž. Kazį Pabe
dinską. Prie vaišių stalo maldą 
sukalbėjo kun. V. Bagdanavi-

IŠ ARTI IR TOLI 
m JA VALSTYBĖSE 

— Žmogaus t e i s ių konfe
renciją ir Kovo v i e n u o l i k t o 
sios paminėjimą Californijoje 
Baltų Laisvės lyga organizuoja 
kovo 16 d. Konferencija vyk-
modern iškame, k e t u r i o m i s 
žvaigždėmis įvertintame Double 
Tree viešbutyje, Pasadenoje. 
Konferencijos metu bus išklau
sy tas te lefonu p e r d u o t a s 
Lietuvos prezidento Vytauto 
Landsbergio sveikinimas ir jam 
įteiktas „Baltų laisvės" žymuo 
ir garsiojo dailininko Hiro Ya-
gamata n u t a p y t a s La i svės 
statulos paveikslas. Visą dieną 
vyks baltiškųjų problemų svars
tymas, o vakare iškilmingas 
banke t a s . S v a r s t y m u o s e 
dalyvaus žymūs svečiai — 
Kongreso ir vyriausybės nariai, 
tarptautinės teisės ekspertai , 
žurnal i s ta i . Bus p a r o d y t a s 
sausio 13 d. žudynių Vilniuje 
filmas. Banketo metu priekyje 
bus sodinami t ie , kurie bus 
anksčiau užsisakę stalus. 

— „Los A n g e l e s T i m e s " 
sausio 28 d. skiltyje, pavadintoje 
..People in the Nevvs", atspaus
dino aštuonių tuo metu kuo nors 
pasižymėjusių žmonių nuotrau
kas , k a i p S a u d i l a k ū n a s , 
numušęs du Irako lėktuvus oro 
kautynėse, Prancūzijos prezi
dentas M i t t e r a n d . a t l e idęs 
krašto apsaugos ministrą, pora 
garsių sportininkų ir 11. įdomu, 
kad tarp tų asmenų yra nuo
trauka ir t rumpas aprašymas 
politinėje, visuomeninėje veiklo
je sėkmingai besireiškiančios 
Baltų Laisvės lygos pirmininkės 
Angelės Nelsienės. Tuo metu 
Nelsienės pavardė ir jos pa
reiškimai buvo minimi „Los 
Angeles Times", „Orange Coun-
ty Regis te r" ( a n t r a s savo 
didumu L. A. metropolijos dien
raštis), , , S t a r - P r o g r e s s " , 
keturiose radijo ir dviejose TV 
programose. Angelė Nelsienė 
turi naujų pakvietimų daly
vauti radijo programose ir skai
tyti paskaitą Amnesty Interna
tional suvažiavime. 

rele Sakalą:; 
-:lo« mokiniai gruodžio 8 d. kalėdinėje eglutėje Dėmėje mokyklos vedėja AuS-

čius. Po gausių vaišių jubiliatą 
sveikindami pasakė kalbas dr. 
J. Meškauskas, inž. J. Polikai
tis, sūnus Leonas, I. Kriaučeliū-
nienė, J . Damušienė, prel. J. 
Prunskis, dr. L. Kriaučeliūnas. 

Kalbėtojai iškėlė K. Pabe 
dinsko idealizmą, patriotiš
kumą, visuomeninį veiklumą, 
plačius ekonominius sugebėji
mus, Lietuvos meilę, energiją 
krikščionybės tarnyboje, tole
ranciją, jo sporto pamėgimą, jo 
didelį būdo t a u r u m ą , jo 
dosnumą v i s u o m e n i n i a m s 
reikalams. 

Dr. L. Kriaučeliūnui pasiūlius, 
svečiai sugiedojo jub i l i a tu i 
„Ilgiausių metų". Programai 
vadovavo B. Jasa i t ienė . 

Solenizantas K. Pabedinskas 
visiems padėkojo, i š re i škė 
džiaugsmą, kad jis Chicagoje 
yra ilgiausiai išbuvęs ateiti
ninkų sąjūdyje. Padėkojo savo 
marčioms, atvežusioms iškeptų 
skanėstų. So len izan ta s dar 
pagerbtas skardžia „Val io" 
daina. 

Solenizantas prisiminė dar 
savo anūką V. Pabedinską, 
kuris savo malonumu atneša 
jam džiaugsmą. Supažindino su 
savo atvykusiu iš Lietuvos gimi 
naičiu Alg. Pabedinsku ir jo 
žmona. 

Po iški lmingų sveikinimų 
svečiai džiaugsmingai dainavo 
lietuviškas dainas . Skambėjo 
liaudiškos melodijos bei tar
miški humorist iniai posmai. 
Svečiai džiaugėsi tokiu nuošir
džiu priėmimu ir vaišingumu. 

J u o z . Pr. 

Advokatas j o n a s Gibai t is 
6247 S. K e d H e Avenue 

Chicago, U hQh29 
T e l . (1-312) 776-8700 

P.irbo vai n u o i4 iki 7 vai v.ik 
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