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Masinės demonstracijos 
prie Kremliaus 

Rusai referendumo metu balsuoja „ne" 

M a s k v a . 1991 kovo 10. 
„VYashington Post" korespon 
dento pranešimu čia gal dau
giau kaip pusė milijono žmonių 
demonstravo Manežos aikštėje, 
netoli Kremliaus sienų, skan
duodami: .Atsistatydink, at 
sistatydink!" 

Demonstrantai nešė Rusijos 
vėliavas ir plakatus su įrašais 
prieš Gorbačiovą ir jo vyriau
sybe ..Gorbačiovai, kadaise 
mus vedei pirmyn, dabar mus 
vedi atgal. Mes reikalaujame 
juaų p a s i t r a u k i m o " , būvu 

tas didžiųjų plakatų. De 
stiantų tarpe buvo Pabal 

tij<., Gruzijos ir net kitų res 
publikų vėliavos. Pranešama, 

t a patį sekmadienį įvyki; 
demonstracijos ir kituose Rusi 
jos Respublikos miestuose. 
Visur buvo nešami plakatai už 
Jelcinų, kuris tik praėjus; 
tadietiį di-įso pasakyti, jog Gor 

iovasturi pasitraukti ir kad 
Komunistų 

Ar išsilaikys 
Sekmadienio demonstracijom 
.<> aiškus pasisakymas už 

Jelciną ir tai įvyko savaitę prieš 
' urbačiovo referendumą, kuris 

- šį sekmadienį visoje Sov ietų 
Sąjungoje. Jelcinas sako, jog 
:vikia dar kelių mėnesių, kol 

/tieji komunistai „smaugs 
demokratus ir ar mes išsilai 
kyšime ir laimėsime". Šios de
monstracijos metu, kaip ii 
Kituose mies tuose , buvo 

narna referendumo lapuose 
'suoti „Ne" arba sunaikinti 

-avimo lapus, kad būtu 
•dytas vieninga- rusų tautos 
-taty mas prieš Gorbačiovą 

Demonstracijų kalbėtojai sa 
kė. jog Gorbačiovas gali bandyti 
sekmadienio referendumo bal 

mus „taip" panaudoti kaip 
pasiteisinimą prieš naujus smur
to veiksmus respublikose po šiu 

-avimų, norint „įvesti tvarka 
Sovietų Sąjungoje". Žurnalistai 
primena praėjusių metu vasario 
mėnesį demonstracijas, kurios 

už jo perestroika. ir glas 
nost, tačiau šiemet visa priešin-

- liaudis reikalauja jį pasi
t r a u k t i ir užleisti valdžią 
Jelcinui. 

Maskvos vadai pr ieš 
re ferendumą 

Maskvos miesto meras Gavril 
Popov paaiškino, jog balsuotojai 

yra klausiami balsuoti ,,už 
socia l is t inės unijos išlai
kymą", tačiau esminis refe 
randumo klausimas yra: „Ar 
mes pasitikime savo krašto 
vadovybe, ir mūsų atsakymas 
yra Ne! J i s ragino rusus 
balsu->ti prieš arba sudraskyti 
lapus. Gi Sergėjus Stankevičių.-. 
Maskvos mero pavaduotojas pa 
sakė. jog ne unija yra nepriim 
tina rusų žmonėms, bet ta ideo 
logija. Gorbačiovas balsavimų 
. . t a ip" r ezu l t a tu s galė tų 
panaudoti naujoms riaušėms 
prieš respublikas. 

Jelcino populiarumas buvo 
pradėjęs mažėti dėl negalėjimo 
pagerinti ekonominės padėties, 
tačiau dabar vėl pakilo, kai jis 
pradėjo reikalauti Gorbačiovo 
pasitraukimo. Konstituciškai ji-
prezidentu gali būti iki 1994 
metų kovo mėnesio. 

Žmonių baug in imas 

Masine propaganda vedama 
visame krašte, kad žmonė-
balsuotu „taip", nes kraštas 

- pavojuje. Komunistų parti
ja sako, kad žmonės balsuos 
maždaug 60 r ; už Gorbačiovą. 
Referendume nedalyvauja 
Lietuva, Esti ja . Latvi ja . 
Armėnija. Gruzija ir Moldavija, 
Rusijos Respublika prijungė 
savo klausimą, ar prezidentas 
turi būti renkamas visų žmonių. 
Gorbačiovas prieš tai protes
tuoja. Ukraina turi savo klausi 
mą už suverenumą. 

Sovietų žinių agentūra „Tas-
s a s " p ranešė , jog didelės 
demonstracijos už Jelciną bu\;» 
Leningrade. Irkutske, Vladivo-
toke, Novosibirske ir Jelcino 
gimtinėje Sverdlovske. Ten 
buvo visur priimtos rezoliucijos 
nebalsuoti už Gorbačiovo refe
rendumą 

Alvydui Vasaičiui 
muzikos premija 

Streikai plečiasi 
M a s k v a . (AP) — Vienos 

dienos angliakasių streikas Ka 
i kstane ir Ukrainoje išsiplėtė 

• ne kiašte. kai daugiau kaip 
100.000 darbininkų pradėjo 
streikuoti ir reikalauja, kad 
prez. M. Gorbačiovas perleistu 
valdžią respublikoms, paskelbė 
angliakasiu unijos vadas. „Vy
riausybė nenori su mumis 
de rė t i s " , pasakė Pavel A 
Šuspanov. jau nebepriklauso 
mos unijos vadas. Unija nebėra 
tokia, kokia ji buvo pi ieš 5 
mėnes ius . Nors dar daug 
angliakasių dirba, bet tai yra 
esminės reikšmė problema Got 
Sači'-vui. kai jis „nori atstatyti 

rieti) ekonomiją". Streikas 
prasidėjo angliakasiu įspėjimu 
Karagandoje ir Ukrainoje, bei 
tuoj apėmė pagi mdinius anglių 
regionus visame k\ ašte \ yriau 
sybė pažadėtų geresnių sąlygų 
liems neišpildė. 

Sveikinimas Lietuvai 
Chicago. — Amerikos Lietu

vių Taryba pasiuntė prof. Vy
tautui Landsbergiui, Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkui, šį sveiki
nimą. 

Didž. Gerb. Prezidente, 
Amerikos Lietuvių Taryba su 

didžia pagarba sveikina Jus ir 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siąją Tarybą Kovo 11 d. — 
Lietuvos nepriklausomos vals
tybės atstatymo metinių proga. 

Ir šviesa ir tiesa 
Mūs žingsnius telydi 

Pasirašė 
Grožvydas Lazauskas, 

Pirmininkas 

Maskva paskelbė 
unijos planą 

Jelcinas už valstybių uniją, bet ne 
už respublikų 

Maskva . — Sovietų laikraš- savanoriškai lygių respublikų 

LIETUVOJE 

IUU užtv - - gatves prie K' ' iaus, 
k;a J a v o j aukt i Gorbačiovų iš prezidento pareigų sr pasisakė 

- rnadienį referendume „ne", kad nebūtų sudaryt; ; norima 
. J i i i i . i " . 

Lietuvos Sveikatos 
ministras Chicagoje 

Alvydas Vasaitis 

Jury komisija, susidedanti 
iš p i rmin inko Aleksandro 
Kuciūno ir nariu - Danas 
Stankai tytės , Antano Lino, 
Vaclovo Momkaus ir Jono Va/ 
nelio muziko premija paskyrė 
už muzikine veiklą Alvydui 
Vasaičiui. 

Premija įteiks JAV LB Kul
tui ' vba gegužės 18 d. 
Jaunimo centre Meoenal 
Lietuviu Fondas. 

— Kauno vyru choras ..Per
kūną- turėjo vykti i Australiją 
su koncertais, tačiau teatvyko 
tik K) choristų Kiti negavo savo 
kelionei bilietų Iš atvvkusių 
buvo sudarytas kvartetas, kuris 
atliko koncertus pilnose salt 

C h i c a g o . „L i thuan i an 
Mercy Lif t" p r a n e š a , kad 
Lietuvos sveikatos ministrą 
aerouoste pasitiko ir pasveikino 
„Lithuanian Mercy Lift" !. 
teto nariai. 

Kovo 1 1 d ienos vaka re , 
Chicagos miesto centre, Guest 
Q u a r t e r s v iešbu ty je , buvo 
surengtas priėmimas Lietuvos 
sveikatos apsaugos ministrui J. 
Olekai, ,,Laisvės atgimimo" 
simpoziumo dalyviams profeso
riams ir svečiams. Priėmime 
dalyvavo taip pat spaudos, radi-
jo ir televizijos atstovai. 

Š s Lietuvos sveikatos apsau
gos ministro vizitas yra labai 
reikšmingas st iprinant huma
nitarinius ryšius tarp Lietuvos 
ir JAV. 

Juozą Oleką į JAV7 pakvietė 
..Lithuanian Mercy Lift".kuri 
su juo bendradarbiauja nuo pat 
į s s i te ig imo, s i u s d a m a jo 
minis ter i ja i v a i s t u s , medi
k a m e n t u s bei bū t in i aus i a s 
gydymo priemones kritiškai sei 
gautiems tautiečiams, kurios 
tiksliai dalinamos jvairioms 
Lietuvos ligoninėms ir klini
koms. 

Ministrą „Li thuanian Mercy 
Lift" komiteto nariai supažin
dins su įvairiomis mus remian
čiomis valstybinėmis institu
cijomis, korporacijomis, orga
nizacijomis, švietimo ir šaipo-. 
ištaigomis. 

Juozą Oleka Sveikai - ap
jos ministru paskyrė Lie 

tuvos respublikos Aukščiausio 
Ta rybos p i r m i n i n k a s 

Vytautj 

T r e m t i n i ų s u n ū s 
Ministras Juozas < Mekas yra 

gimė- 1966 m spalio 30 Ki 
jar-ko krašte, tremtinių še.'rnoje 
Baiįjt V1 Medicinos fakultetu 
1980 metais pradėjo dirbti 
chirurgu, pradžioje traumato 
logu, vėliau specializavosi mik
rochirurgi jo je . S u s i k ū r u s 
Sąjūdžiui įsitraukė į jo veiklą ir 

u su kitais atgaivino Lie
tuvos gydytojų sąjungą. Vedęs. 
Žmona Aurelija — ekonomistė. 
Šeimoje auga trys vaikai. 

Akivaizdus susit : imas su 
Lietuvos sveikatos apsaugos 
ministru dar labiai; paskatino 
„Lithuanian Mercy Lift" dar
buotojus tęsti jų -ėkmingai 
vykdomą medicina pagalbą 
Lietuvai. 

Nuo 1990 m. ekonominės blo
kados Lietuvoje pradžios 
„Litnuanian Mercy Lift" jau 
išsiuntė į Tėvynę 166 tonas rei
ka l ing iaus ių medikamentų, 
kurių vertė siekia nedaugiau 
penkių milijonų dolerių. 

„ L i t h u a n i a n Mercy Lift" 
glaudžiai bendradarbiauja su 
ke l io l ika JAV I rmacijos 
kompanijų ir dviem nuo 1990 
m. vasaros) šalpos ;:.-'.itucijomis 
- AmeriCares ir Projeet Hope 

Vais tų da r neužtenka 
1991 m. vasario 16 d. Ameri

Cares pasinaudojo thuanian 
Mercy Lift" ir Lietuv* sveika 
tos apsaugos minis'-'Įjos suda
ryta vaistų skirsty i sistema, 
padalindama | 3 lėktuvu 
nuskraidinta i V \ mediką 
m e n t u s u i r t a Lietuvos 
ligoniams. 

Solidarizuodami -u Project 
Hope. kuri skraidii ) medika
mentus į Liet u v-., ithuanian 
Mercy Lift" prisid > prie jos 
siuntos. Įteikdami '60 dėžių 
chirurginiu siūlų daugiau 
t.mos intravenini'.: -<iedinių. 

Praėjusi sai ntg 26 tonas 
vaistų, laikomu Si ytuvuose. 
medikamentu ir gj ' mujų prie
monių, supirk? I gerašir-

) /menių aukom -• ..Lithua
nian Mercy Lift" ! bangomis 

pasiekė Lietuvą 
Atrodytu, kad ! etuva jau 

galėtų būti pak • • m t > d i 

cinos pagalba apr. "ta Deja. 
taip nėra Via t('S - dar 
tik lašai juroje. Trūl M ir reikia 
(i.'.*- labai daug' 

— L ie tuvos nepriklauso
mybės atstatymo šventės metu 
vakar buvo įteikta Norvegijos 
Taikos trijų milijonų kronų 
premija už taikos idėjos ir žmo
gaus teisių gynimą Vytautui 
Landsbergiui. Jis tą premiją 
pažadėjo padalinti Kruvinojo 
sekmadienio aukų šeimoms ir 
ligoninėms, kad galėtų įsigyti 
reikalingų instrumentų iš 
Vakarų. 

— Lietuvos ministeris pir
mininkas Gediminas Vagnorius 
kalbėjo Aukščiausiosios Tary
bos sesijoje, kad vyriausybė 
pradeda svarstyti atlyginimų 
padidinimą visiems dirban
tiems. Vėliau bus suderintas ir 
maisto gaminių kainų padidi
nimas. 

— , , R e q u i e m " , Verdi 
monumentalusis kūrinys chorui 
ir 4 solistams, skirtas pagerbti 
už Lietuvos laisvę žuvusiems, 
buvo atliktas Lietuvos Operos 
teatro salėje. Jį atliko iš Kauno 
atvykęs choras, solistai ir 
Lietuvos simfoninis orkestras. 

— Kazimiera Prunskienė, 
sugrįžusi iš Vokietijos po il
gesnio ten buvimo, pareiškė, 
kad ji nieko blogo prieš Lietuvos 
reikalus nėra pasakiusi. Tačiau 
Vokietijos spaudoje buvo rašyta, 
kad ji galbūt organizuosianti 
opoziciją prieš dabartinę vy
riausybę. 

— Vytautas Landsbergis 
priėmė Gudijos sąjūdžio, 
norinčio įvesti ten demokratiją, 
atstovus informacijos tikslais. 

— Lietuvoje buvo plačiai 
paminėta 650 metų mirties su
kaktis, kai mirė Didysis Lietu
vos kunigaikštis Gediminas. 

— „Gyvuosius šaukiu, miru
sius ap raudu" šūkiu buvo Vil
niaus sporto rūmuose vasario 2 
d. surengtas poezijos vakaras at
minti Kruvinojo sekmadienio, 
sausio 13-osios. nužudytiems lie
tuviams. Įspūdingas renginys 
pradėtas Mykolaičio-Putino 
posmais. 

— Lietuvos skautus lankė 
Lenkijos skautų delegacija, kuri 
pareiškė norą palaikyti nuola
tinius ryšius su lietuviais skau
tais. 

— Lietuvos vyriausybė už
draudė veikti tarybinei radijo 
stočiai, pasivadinusiai „Tarybų 
Lietuva", kuri transliuoja Lie
tuvą šmeižiančias programas. 

— Lietuvos Respublikos par
lamentarai reiškia pasigėrėjimą 
Kanados parlamentarais, kurie 
daugiau kaip 3 valandas svarstė 
Sovietų daromą skriaudą Lie
tuvai ir čia kalbėję minis-
teriai ir partijų vadai pasmerkė 
sovietus. Visa tai buvo perduota 
per Kanados televiziją. Kanados 
vyriausybė leisianti įsteigti Pa 
baltijo Informacijos centrą 
Kanadoje. 

čiai šeštadienį a tspausdino 
naują federacijos s u t a r t i e s 
t eks tą , kur is Gorbačiovo 
manymu, turėtų būti pagrin
du jo norimai unijai. Bet tuoj pat 
jo politinis nedraugas Boris 
Jelcinas pasipriešino prieš tokią 
sutartį ir prieš patį Gorbačiovą. 

Jelcinas kalbėjo opozicinių 
jėgų mitinge, ragindamas šį 
kartą žmones suorganizuoti 
„galingą organizuotą partiją" 
kovoti prieš Komunistų parti
ją ir prieš Gorbačiovo vado
vybę. „Paskelbkime k raš to 
vyriausybei karą, kuri veda 
mus į liūną", paskelbė tai Rusi
jos Respublikos prezidentas. 
Žmonių nuotaikos kaista, kai 
Gorbačiovas bando įvesti savo 
valdžią chaotiškoje Sovietų 
Sąjungos padėtyje. Šiuo metu jo 
didžiausios pas t angos y ra 
įtikinti žmones, kad balsuotų už 
jo referendumą kovo 17 d. Jelci
nas sako. jog šie metai arba 
uždusins demokratiją a rba 
žmonės laimės. 

Šaukia į kovą 
Kaip ir paprastai, vakarinė 

žinių programa nerodė Jelcino 
dalyvavimo tame mitinge, bet 
transliavo Gorbačiovo sėbro 
Sovietų Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko Liukianovo pa
reiškimus, kuris sake, jog Jelci
no kalba kelia „didelį pavojų 
krašto likimui ir visuomenei". 
J is apkaltino Rusijos vadą 
..šaukimu žmonių į kovą" ir 
įspėjo, kad Aukščiausioji Ta
ryba į tai reaguos. Siūlomoji 
..Suverenių respublikų unijos 
sutartis" yra visas pagrindas 
politiniam susidūrimui . Tas 
susi tar imas pašal intų 1922 
metų nutarimą, kuris saisto 
visas Sovietų 15 respublikų 
sąjungoje, nors tuo metu Pa
baltijo valstybės buvo neuž
grobtos. Daugelio respublikų 
vadai su ta sutartimi nesutinka, 
kadangi labai daug galios ir 
toliau paliekama Centro val
džiai. 

Paga l Amerikos pavyzdį 
Paruoštas dokumentas skel

bia, jog Sovietai bus ..fede
ratyvinė demokratiška valstybė 

sudaryta". Vietinėms vyriau
sybėms leidžiama svarstyt i 
problemas, bet centrinė vyriau
sybė t u r i t e i sę gynybos, 
saugumo ir užsieno politikos 
klausimuose tart i savo žodį, 
kuris bus įsakymas klausyti, 
taip pat ir prekyba su užsieniu 
nebus galima be centro valdžios 
sutikimo. Prezidentas renka
mas penkių metų terminui ir 
gali būti tik du terminus. J i s 
vadovauja Federacijos tarybai, 
sudary ta i iš respublikų ir 
ministerių kabineto. įstatymų 
leidėjai yra iš dviejų Par
lamento rūmų pagal Jungtinių 
Amerikos Valstybių Kongresą 
tačiau atspausdintoji versija dar 
siūlo ir kitą pavyzdį, atsi
žvelgiant į a t s tovav imo 
skirtumus. 

P r i m e t a m a su ta r t i s 
Sutarties tekste įrašyta teisė 

respublikoms atsiskirti iš unijos 
pagal neminimas sąlygas, ku
rias nustato susitarimo šalys. 
Planas skelbia, kad naujoji 
sutartis įsigalioja respublikoms 
sutikus, bet nenustatoma data. 
Šiuo metu 4 respublikos iš 15 
respublikų — Pabaltijo ir Gruzi
jos — pranešė, kad jos nepasi
rašys, o kelios kitos. įskaitant ir 
Jelcino Rusijos Respublika, 
pareiškė s t ipr ias abejones. 
Jelcinas savo kalboje pasakė, 
kad „ta sutartis mums yra pri
mesta'*. K a b ė d a m a s labai 
entuziastiškai audiencijai, jis 
pasakėjog turi tuzinus rim
čiausių argumentų prieš tą 
sutartį, pradedant nuo tos sutar
ties pavadinimo. 

Jelcinas ir kiti Kremliaus 
kritikai ragina turėti „valstybių 
uniją, bet ne respublikų uniją". 
Jelcinas dar labiau suaktyvino 
savo kovą prieš Centro vyriau
sybę. J is priminė, jog Rusijos 
Respublika yra nustačiusi kovo 
15 dieną — dvi dienas prieš refe
rendumą, kad vietinių tarybų 
vadai, kurie turi pareigas Ko
munistų partijoje, pasitrauktų 
iš jos arba iš partijos. Aukš
čiausios Tarybos pirmininkas 
Lukianovas pasakė, jog Krem
lius kovos prieš tai iš visų jėgų. 

Durbino nauji darbai 
už Pabaltijo laisvę 

Wshingtonas. 1991 kovo 8 d. 
— JAV kongresmenas Richard 
Durbin su kitais 11 Atstovų 
rūmų narių įteikė rezoliuciją, 
kad Amerika išplėstų savo 
paramą Pabaltijo tautoms. Kai 
Hels inkio komite to nar ia i 
lankėsi Pabaltijo valstybėse, 
jiems ne kartą buvo priminta, 
kaip svarbu yra Amerikos 
parama jų kovoje už nepri
klausomybę. Tad ši rezoliucija 
ir yra paruošta po diskusijų su 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prezidentais, parlamentų atsto
vais, tų parlamentų opozicijos 
kalbėtojais ir tautybių mažumo
mis. Rezoliucijos tekste rei
kalaujama kiekvienoje Pabal
tijo respublikoje įsteigti infor 
macijos centrus, teikti Amerikos 
paramą tiesiog toms respubli
koms humanitarinėje srityje, 
pripažinti, įsteigti ir palaikyti 
tiesioginius kontakus su Pabal
tijo respublikų demokratiškai 
i š r i nk ta i s p a r l a m e n t a i s ir 
i š rūpint i stebėtojo s t a tusą 

Pabaltijo valstybėms 34 tautų 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferencijoje būsi
mame užsienio reikalų minis
terių pasitarime. 

Durbinas sako. jog dabar, kai 
baigėsi Persų įlankos krizė, 
laikas kreipti dėmesį į Pabaltijo 
laisvės ir nepriklausomybės rei
kalus. Jis sako, jog Kuvvaito 
išlaisvinimas turi padidinti 
visuomenės paramą Pabaltijo 
laisvės kovai 

KALENDORIUS 

Kovo 12 d.: Grigalius. Dar-
mantė. Galvirdas. Vismante. 

Kovo 13 d.: Liutauras. Kris
tina. Meldutis, Skirpste. Vai-
dile. Teodora. Vaiga. 

ORAS C H I C A G O J E 

Saulė teka 6:10. leidžiasi 5:52. 
Temperatūra dieną 48 L, nak

tį 30 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

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

SVEIKŲ DANTŲ 
PASLAPTIS 

Klausimas . Gelbėkit mane 
nuo dantų gydytojų: už vieno 
danties sutaisymą iš manęs 
reikalauja pusantro tūkstančio 
dolerių. Kur girdėtas toks 
dalykas? Še tau ir Amerika! 
Geriau aš būsiu bedantę, negu 
tuščiakišenė. Kaip Tamsta, 
Daktare, sakai? Kaip man 
dabar tvarkytis? Kodėl mano 
dantys taip genda? 

Atsakymas . I balą puolus 
sausa nesikelsi: grojai per 
gyvenimą, saldžiais dalykais 
savo gomurį paikydama, dantų 
higienos nesilaikydama — juos 
sugadinai — tai dabar šok: 
mokėk, dantų gydytojo patari
mus pildyk! Mat sveiki dantys 
yra didelis turtas, todėl jo 
neišsižadėk. 

Bedantiškumas įtakoja žmo
gaus maistą, sveikatą ir iš
vaizdą. Tada sunku valgyti net 
ir turint dantų protezą, o be jo 
iš viso esti negalima normali 
mityba. Neturinti dantų keičia
si, ir veido išvaizda, nes žandi
kaulis nyksta, netekęs dantų. 

Dantys gali iškristi, atsiradus 
dantų smegenų uždegimui (pe-
riodontal disease), kuris 
užklumpa beveik tris iš keturių 
(70<£ i amerikiečių — iš pasalų, 
kaip ir pakeltas kraujospūdis. O 
jis atsiranda per saldumynus 
nuo vaikystės, rūkymą nuo 
jaunys tės , priedui d a r ir 
nesveiko (be vaisių ir daržovių) 
maisto. Tie dalykai atominės 
bombos jėga išrauna dantis. 

Tinkamai užsilaikant.galima 
tokio uždegimo išvengti, o jei jis 
esti anksti susekamas, galima 
nuo jo pasigydyti, jį sukontro
liuoti ir dantis sveikus už
laikyti. 

Po kiekvieno valgio valyk 
dantis šešias minutes: po dvi 
minutes priekinę dantų sienelę, 
dvi minutes užpakalinę ir dvi 
viršutinę dantų dalį. Naudok 
vidutinio šiurkštumo dantų 
šepetėlį, tik vandeniu taip dan
tis p laudamas. Vais t inėse 
galima gauti siūlų tarpdan-
čiams išvalyti (dental floss) — 
naudok ir juos. Valydamas 
judink šepetėlį aukštyn-žemyn, 
kairėn-dešinėn. 

Geriausiai bus, jei lankysi 
universitetinę dantų kliniką ar 
tokį dantų gydytoją, kuris, 
baigęs odontologijos mokyklą 
dar studijavo kelis metus ir yra 
special is tas minėto dantų 
smegenų uždegimo. Tokį dantų 
gydytoją čia vadina „periodon-
tist". 

LIGŲ PUODAS I Š 
VILNIAUS - KAIP JAM 

PADĖTI? 

Klausimas. Gerb. p. Ado
mavičiau, esu iš Vilniaus at
vykusi į D... Būdama čia 
skaitau „Draugą", kuriame yra 
straipsniai „Kelias į Sveikatą". 
Lietuvoje mums toks gydymas 
sunkiai pasiekiamas. Maistas 
daro savo. Jis būna vien lašinių 
formos. Normalią liesą mėsą ir 

maisto pasirinkimą aš radau t ik 
Amerikoje. Tačiau kovo galėjau 
išvykstu atgal, kur nei valgyti, 
nei gerti (negalvokit apie al
koholį) nepas i r inks i . Apie 
vaistus aš jau ir pamiršau 
galvoti. 

Visą gyvenimą man skauda 
galvą, o apie 20 metų 
permušimai širdies: pradžioj 
reti, o dabar net bilda krūtinėje. 
Kalbos nemoku. Galvoje apie 8 
metus ūžia, cypia. Tankiai kai 
a ts igulu lyg kas ūždamas 
trenkia per galvą. Atmintis i r 
noras dirbti ar judėti visai 
paliko mane. Pavargstu per 
minutę. Negaliu susiorientuoti 
darbe. Tankiai eina skausmas 
per smegenis kaip dūris labai 
skaudus. 

Buvau pas gydytoją su viena 
ponia. Padarė kardiogramą — ji 
gera. Rentgenas ir spaudimas — 
geras. Vaikščiojau su tokiu apa
ratu parą — sako nieko tokio 
nėra. 

Dabar vis blogyn man. Viską 
dariau prieš 15 mėnesių. Pri
rašė man vaistų Tenormin, 
tabl. 50mg. Nežinau ar nuo jų, 
ar nuo ko aš buvau tam tikrą 
laiką pagerėjusi su permuši
mais širdies. Dabar irgi juos 
naudoju, bet krūtinkaulyje lyg 
kas krebžda, a t rodo, k a d 
gerklėje koks kamštis atsirado 
ir subilda kaip permušimas 
pulso. Atleiskite, man neišeina 
papasakoti. 

Sukant galvą į šalis, labai 
traška sprande. Vilniuje rado, 
kad 4-5 slankstelis druska ap-
sinešęs (taip pas mus vadina) ir 
bijo šalčio. 

Tank ia i užeina galvos 
svaigimas. Ryte pykina ir turiu 
pagulėti, nes galva tiesiog 
darosi nežinia kokia. J. dieną 
truputi išsijudinu. 

Iš mano laiško sunku bus 
turbūt ką nors padėti. Man 58 
metai, o esu visai niekam tikusi. 
Keli laiptai iš skiepo ir manęs 
nėra. Širdis bilda — permuša, 
gerklė džiūsta. Vot ir gyvenu. 

Aš norėčiau prašyti Jūsų 
pagalbos, nors recepto antibioti
kams parsivežti į Lietuvą — 
pencilino ar ko nors. Be to, 
Tenormin 100 tabl. Gal ir gerai, 
nors jis mažai padeda. Būčiau 
dėkinga už kokius kitus jūsų pa
tar iamus vaistus. Aš labai 
lauksiu atsakymo. Su pagarba. 

Atsakymas. Svarbiausias da
lykas, kad iš tokio ligų puodo 
geras kardiologas po nuodug
naus ištyrimo neištraukė nė 
vienos rimtos ligos. Todėl džiau
kis dabar, kaip visa Amerika 
džiaugiasi karui pasibaigus. 
Tamstai ir valerijono lašų an t 
cukraus paėmus tas pats būtų 
atsitikę, kas gavosi su tuo 
Tenorminu. Jis brangus ir nau
dojamas sumažinimui kraujo
spūdžio, kuris pas Tamstą yra, 
sakai, geras. Jo nenaudok, o dėl 
permušimų nusipirk inderal 
(generic) — išsiųstas receptas 20 
mg tabletės. Imk po vieną, du 
kartus dienoje. Jis geras nuo 

galvos mingreninių skausmų. 
Parodyk Vilniuje gydytojui ir jo 
vartojimo nenutrauk staiga. 
Gydykis sklerozę. Imk cinko 
200 mg kasdien pavalgius po 
tabletę (irgi receptą gausi i. 
Paprašyk to gydytojo, kuris tyrė 
kraują ir širdį, kiek riebus 
Tamstos kraujas . Nusipirk 
vibratorių už keliolika dolerių 
iš Walgreens vaistinės (vibratori 
ir juo judink raumenis, lovoje 
gulėdama prieš atsikeldama. Ir 
kaklui tas bus gerai. Valgyk 
svogūnus, morkas, salotas... to 
gali užsiauginti Vilniuje. 

Nė negalvok apie ligas, kurių 
rimtų neturi: išversk tą ligų 
puodą, Vilniuje į savo kiemą 
išėjus, ir pradėk džiaugtis su 
dabar ten puikiausiais žmonė
mis , apgynusiais parlamentą. 
Nenori judėt, valgyt, miegot 
nusiminusi esi. Užsiimk „die
ną-naktį" kuo nors, net melskis 
ar plunksnas plėšyk, užmirši 
savus vargus. 

KAIP SAUGOTIS 
PLAUČIU UŽDEGIMO? 

K l a u s i m a s . Mano vyras 
keliavo ir grįžo suvargęs, 
kosulys jį vargina, o gydytojas 
sakė, kad j is tu r į s lengvą 
plaučių uždegimą ir galįs 
gydytis geros žmonos priežiūroje 
namuose, imdamas prirašytus 
vaistus. Kas daugiausia gauna 
tokį uždegimą ir ka ip jo 
išvengti? 

A t s a k y m a s . Plaučių 
uždegimas a t s i randa kai į 
plaučius Įs ibrauna įvairios 
bakterijos bei virusai. Vaikai ir 
suaugę per 65 metų amžiaus 
turi saugotis peršalimo, nes jie 
yra l inkę sus i rg t i plaučių 
uždegimu. Taip pat turi saugo
tis tie, kurie jau turi plaučių 
negerovę, sakysim jų išsiplė
timą, ar cukraligę bei širdies 
ligą — tokių irgi tyko plaučių 
uždegimas. 

Plaučių uždegimas skiriasi 
nuo slogos. Kai kosulys, karštis, 
t e k a n t i nos is , galvsopė, 
raumenų skausmai ir nenoras 
valgyti ilgėliau užsitęsia ar 
darosi sunku alsuoti, susirūpink 
ar neturi plaučių uždegimo. 
Vieni su plaučių uždegimu gali 
ir vaikščioti (vvalking pneu-
monia), kitiems jis pasireiškia 
stipriais krūtinės skausmais, 
kurie paaštrėja giliau įkvepiant 
ar sukosint. 

Reikia šešeriopai saugotis 
plaučių uždegimo. 1. Venk 
susitikti tuos asmenis, kurie ne
galuoja kvėpavimo takais. 2. 
Gydytojas gali patarti skiepus 
(vakciną) nuo plaučių uždegimo 
(immunizations). Yra dvejopa 
vakcina: viena — influenza vac 
cine: ši yra kasmet skirtinga, 
pritaikyta tais metais pramato 
mai tos ligos sukėlėjo rūšiai. An
tra — mažiau žinoma vakcina 
yra nuo plaučių uždegimo, kurį 
sukelia bakterijos vadinamos 
„pneumokokai". Ši vakcina 
duodama tik vieną kartą, o in-
fluenzos — kiekvienais metais. 
Būtinai pasakyk gydytojui, jei 
esi alergiškas kiaušiniui ar esi 
turėjęs kada nors alerginę re
akciją. 

3. Rūpinkis, kad vaikai būtų 
pask iepyt i j i ems ski r ta is 
skiepais nuo tymų (measles), 
kiaulytės (mumps), rubella. nes 
plaučių uždegimas dažnai eina 
su tok iomis l igomis. 4. 
Kiekvieną kartą kai rūpinies 
savo kvėpavimo takų 
negerumais ar pradedi sunkiai 
alsuoti, eik pas gydytoją. 5. Jei 
gydytojas prirašė antibiotikų. 

G r a n d R a p i d s , l l i ch Lie tuvos N e p r i k l a u s o m y b ė s m i n ė j i m e s u k o n g r . P a u l 
H e n r y . Iš k a i r ė s : LB apyl. s e k r . V y t a u t a s K a m a n t a s , k o n g r . P a u l H e n r y s u 
ž m o n a ir L B p i rm Gražina K a m a n t i e n ė . 

imk juos kaip nurodyta, nors ir 
pradėtum gerai jaustis dar visų 
jų nesuvartojęs. 0 jei kas negero 
atsitiks juos vartojant, pranešk 
gydytojui. 6. Nevartok savo 
turimų ar iš kiti. *iautų antibio
tikų, kurie liko po turė to 
uždegimo. 

Paprastai gydytojas pritaiko 
vaistus prie su^rtjimo rūšies. 
Imk juos kaip nurodyta. Nuo to, 
kaip sunkiai segi. priklausys 
ar reikės gultis ieoninėn. 

1. K l a u s y k gydytojo, jei j i s p a t a r i a s k i e p y t i s n u o in f luenzos a r p l a u č i u u ž d e g i m o ( p n e u m o n i a ) 
2. Venk s u s i t i k t i su k v ė p a v i m o Ū k a i s s e rganč ia i s . 3 . N e a p s i l e i s k - t e g u l g y d y t o j a s p a t i k r i n a 

s u n k e s n i u s n u s i s k u n d i m u s . 

SUNKUMAS ŠLAPINTIS -
KA DARYTI? 

K l a u s i m a s . Brangus ir 
mielas Daktare, aštuoniolik 
tarne amžiuje lietuviai turėjo 
vyskupą Valanč... kuris Lietu
vai padarė daug gero savu 
mokslu ir išmintimi. Šiam.' 
šimtmetyje turime jus, Daktare 
Adomavčiau, kuris visą savo 
l iuosla ikį paaukojate dėl 
Lietuvos. Mūsų visų pagarba 
Jums. Stiprybės, sveikatos! 

Mano bėdos: esu 76 m. 
amžiaus, 260 sv . kraujo spau
dimas 126/78. Brnau labai svei
kas, nesijaučiaj: nieko blogo, 
negeriu, nerūkau. Prieš dve
jus metus padarė prostatos 
operaciją. Nuo tos dienos labai 
vargstu su šiapimu. Šlapimas 
neišeidavo kai kuomet. Vienu 
metu šiais metais pradėjo 
tankiai varyti ant šlapimo. Be 
to gavau kairėje pusėje sprando 
skausmą ir negalėjau ant jo 
miegoti, bet vis dar galėjau 
pakęsti. Buvau pas daktarą, 
davė tablečių — dar blogiau 
pasidarė. Anacinas daug geriau 
man padėjo. Daktaras man 
pasakė: šlapimas pats susit
varkys, o sprande turi artritį. 

Praeitais metais gruodžio 
mėn. dalyvaudamas ekskursijo
je i Karibų salas, būdamas laive 
antrą dieną susirgau galvos 
svaigimu, skausmingai šlapi-
naus ir negalėjau pastovėti. 

Laivo daktaras jaunas brazi-
lietis apžiūrėjo, paėmė šlapimą, 
kraują ir sekančią dieną pra
nešė rezultatus. Viskas tvarko 
je, tik šlapime rasta bakterijų. 
Jos yra net galvoje ir sukėlusios 
sprando uždegimą, kitą dieną 
laivui sustojus uoste, gavau nuo 
daktaro receptą, nusipirkau 
vaistus, het visa bėda. kad aš 
nemoku portugalų kalbos, o 
daktaras nekaip kalba ang 
liškai. o aš irgi nemoku gerai 
angliškai. 

Gėriau vaistus 10 dienų. Jau 
trečią diena galėjau būti su 
visais laive. Šlapimas pasitaisė. 
Galva nebesvaigo, o už šešių 
dienų tiek sustiprėjau, kad laive 
tris kartus per dieną eidavau 
šokti 

Bet tas malonumas buvo 2 
mėn. Dabar vpl pradeda šlapi 
nimasis būti skausmingas. 
Galvoje atsiranda tirpuliai. 
Matyt vėl atsiranda bakterijos. 
Šlapime ir kraujo ty r ime 
nerasta venerinių ligų. Kadangi 
receptas paliko vaistinėje Pietų 
Amerikoje, taip pat ten liko ir 
daktaras, tai nurašysiu nuo 
buteliuko: „SMZ-TMP-DS, Take 
one tablet every 12 hours". 
P a t a r t a gerti labai daug 
vandens 

P. Daktare, pasakyk, a r čia 
nėra narkotikai, kad taip gerai 
mane paveikė. Je igu vaistai , 
parašyk man receptą, gal reikės 
man visą amžių juos vartoti. Pa
rašyk kelis žodžius, aš būsiu la
bai dėkingas. Su pagarba. 

A t sakymas . 1. Apsauga — 
g e r i a u s i a s gydymas . Koks 
angelas t r a u k i a T a m s t ą į 
nežinomą kelionę, kur be kalbos 
daug vargo gali patirti? Iš viso 
reikia, išmintingumą pasikin
kius, tik po savas vietas važi
nėtis, vengiant t ų dabar per-
dažnai r e n g i a m ų kel ionių , 
kuriose neretas sunegaluoja, 
suviduriuoja... 

2. Geriausią gydymą apleidęs, 
daug rūpesčių a n t savo pečių 
susilauksi. Todėl turi grįžti į 
sveiko gyvenimo kelią: gerk 
tyro, gryno vandens tiek, kad 
mažiausiai dvi kvortos šlapimo 
išsisunktų per 24 vai. Nė kiek 
nemažiau. Gali vietoje vandens 
naudoti vaisius ir daržoves —jų 
sultis, sriubas, pieną, žolių 
arbatą (tik ne kavą, ne t ikrą ar
batą, ne pepsus, ne alų, ne 
degt inę) . Skysč ius n a u d o k 
šiltus, drungnus. Tada šlapimo 
takuose bus bakterijas naiki
nanti srovė (upelis pats save 
valo), o ne jas auginanti kūdra 
— užsistovėjimas šlapimo. 

3. Keisk šlapimo rūgštu-
mą-šarmiškumą kas trys dienos: 
laikyk šarminę šlapimo reakci
ją, gerdamas citrininių vaisių 
sultis (apelsinų, greifrūtų) po 
dvi kvortas per parą. Jos burno
je yra rūgščios, bet kūne pri
jungia šarimnę dalį ir šlapimas 
tampa šarminis . Ki tas tr is 
dienas r ū g š t i n k š lap imą, 
naudodamas vitaminą C: 500 
mg tabletę imk kas 8 valandos. 
Toks šlapimo reakcijos kaitalio
jimas sulaikys bakterijų veisi-
mąsį, nes vienos jų mėgsta 
šarminę, kitos rūgščią aplinka. 

4. O jau vaistais rūpinkis 
paskutinėje vietoje. Gydytojo 
laive prirašyti vaistai yra dviejų 
vaistų mišinys: trimethoprim 
1160 mg) ir sulfamethoxazole (80 
mg) — tai generinis vardas 
vaisto Bactrim. Ant tamstai 
duoto buteliuko užrašytas jo su
trumpintas vardas. Tamsta i 
pasiųsta jo šimtas tablečių. J is 
antibiotikas prieš įvairiausias, 
įvairiose kūno vietose atsiran
dančias bakter i jas . J į imk 
neilgiau 10 dienų ir naudok kuo 
rečiau, nes jis gali sukelti pavo
jingus pašalinius veikimus. Jei 
nenori turėti su jais reikalų, 
pildyk, kas čia pasakyta. Tą 
vaistą naudodamas, gerk tiek 
daug skysčių, kad vandenyje 
tiesiog skęstum. Vėl parašyk, 
kai bent šimtą svarų riebalų 
būsi susitirpinęs. 
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SURENDER KUMAR. M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584 5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzle. Chicago, III. 
Tai. (1-312) 925-2870 

1185 Dundaa Ava., Elgln, III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemcroidų gydymas 
5540 S. Pulaski 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 j namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava.. Clcaro 

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

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robarts Rd., Hickory Hllls. IL 
1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598 4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Op'.orrietnstas (Kalba tesuviSkai) 

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

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

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

Tai. (708)448-1777 

Kovos laimėjimo paslapt is 
turi nustatyti kovos taktiką. 
Šita paslaptis tesireiškia mums 
vienu vardu, t a ip gerai žinomu 
ir taip dažnai kartojamu, o 
vienu laiku taip giliai pa
mirštamu. Tai — kryžius! Šituo 
ženklu tenorėtume kovoti, nes 
jis neša tikrąjį laimėjimą: j is 
reiškia laimėjimą ne t ik kovoje 
su priešais, bet ir su savimi. 

St. Šalkauskis 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchigan Ava.. Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaski Rd., Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave.. Justlce. IL 

Tai . (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai | 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak Uwn, IL 80453 2533 

Tai 708 636 3113 

Kab. ta i . (1-312) 585-0346: 
Rez (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

69 . antr 126. penkt 10 12. 16 

DR. D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

T e l . 708 531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W. 63rd Straat 

Vai grtr. 1-4 v p p ir ketv 2 5 v p p 
šešt pagal susnarimą 

Kabineto tel. (1-312) 776-2880 
Raz. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M D., S.C. 
Specaiybe — Vidaus l:gų gydyrojas 

Kalbame lietuviškai 
6185 S. Archer Ava. (prie Austin) 

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

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

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

7722 8. Kartele Ava., 
Chicago . Ui 8 0 6 5 2 

Pirm . antr , ketv T penkt 
pagal susitarimą 

A R A S ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttsn Medical Center 

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ava.. Sulte 310. 

Napervltta IL 60563 
Ta i . 1 708-527 0090 

balandos pagai susitarimą 

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

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CH'RURGAS 

6745 West 63rd Straat 
Vai ptrm antr ketv r penkt 36. 

SeStadięniąis pagal susitarimą 



Laisvės lūkesčiai 

IR IRAKO KARAS 
įvykus Kuwaito okupacijai, 

kiekvienam turėjo būti aišku, 
kad Pabaltijo klausimas bus 
nustumtas į šalį. Po Jungtinių 
Tautų iškaba, pradėjus or
ganizuoti bendrą bloką ir 
ginkluotas pajėgas, Kremliaus 
draugystė buvo svarbiau, negu 
tautų laisvė. Kokia ironija, kad 
laisvės ne visi vienodai nusi
pelnę, kad keli didieji nuspręs
ti gali, kas yra jos vertas. Buvo 
pavojus, kad Lietuvos laisvės 
klausimas gali būti dykumos 
smėlio užpustytas. Maskva to ir 
telaukė. Tad ir įsidrąsino dan
tis Vilniuje parodyti. Mūsų 
laimei praėjusių metų įvykiai, 
Lietuvos laikysena ir pritrauki
mas žydų mažumos laisvės 
reikalui rado atgarsį didžiojoje 
Amerikos spaudoje. 

Tokie laikraščiai, kaip „New 
York Times", ,,Washington 
Post", „Christian Science Moni-
tor", „Wall Street Journal" ir 
daugelis kitų plačiai atidarė 
savo puslapius. Todėl ir pasi
rodė ne v ienas vedamasis 
Lietuvos laisvės reikalu. Žinomi 
žurnalistai, kaip William Safire, 
Andrevv Rosenthal, VLncent J. 
Schodolski, Rovvland Evans, 
Robert Novak, Bill Keller ir 
daugelis kitų savo aktualiais 
straipsniais iškeldavo pataika
vimus Kremliui ir gynė laisvės 
principą. Tad jie nusipelno 
mūsų pagarbos ir paminėjimo. 

Jų pastangomis, nežiūrint 
Washingtono abejingumo, Lie
tuvos laisvės reikalas neišnyko 
iš spaudos puslapių. Mūsų 
veikėjai ir visuomenė neturėtų 
jų užmiršti. Nereikia užmiršti , 
kad spauda yra „penktoji pasau
lio galybė". Tiek žurnalistai, 
tiek ir redakcijos turi žinoti, kad 
į jų rašinius yra kreipiamas 
dėmesys. Reikia parodyti, kad 
l ie tuviška visuomenė nėra 
beraštė, bet gyvai besidominti 
spauda ir tuo, ką ji rašo. 

Nereikia užmiršti ir CBS tele
vizijos (Chicagoje kanalas 2). 
Šiuo kanalu plačiai per Ame
riką buvo parodytas dokumen
tinis filmas: „Guns, Tanks and 
Gorbachev". Chicagos apy
linkių gyventojai negali nesi-
gėrėti Walter Jacobson taik
liais komentarais. Taip pat 
pasigėrėtini yra ir tie lietuviai, 
kurie televizijos stotį užpylė 
laiškais ir skambinimais. Gar
sus kalbėjimas mūsų salėse ir 
susirinkimuose tėra kapsty
masis po savo sąšlavyną. Daug 
daugiau naudingas yra greitas 
reagavimas į spaudos komenta
torių atsiliepimus. Gyvename 
Amerikoje, tad l a ikas jau 
supras t i viešosios opinijos 
reikšmę. 

Su viešąja opinija senatoriai ir 
kongresmanai skaitosi, o jie 
mūsų reikalui yra labai reika
lingi. Ir reikia net stebėtis, kad 
jų tarpe yra tokių, kurių valsti
jose nėra daug lietuvių, tačiau 
yra dideli mūsų reikalų rėmėjai. 
Visokiomis progomis neturime 
užmiršti tų, kurie mus remia. 
Dar ne taip seniai džiaug
davomės, je igu kas mūsų 
reikalą paminėdavo. Dabar jau 
turime tiek daug draugų, kad į 
kiekvieną mūsų vardo paminė
jimą nebesugebame nė reaguoti. 
Jau minėjome, kad Irakas ir 
Kuwaitas daug pakenkė Lie
tuvos laisvės reikalui, tačiau ne
reikia nusiminti. Lietuva jau 
yra išėjusi į pirmąsias linijas, 
tad jau turime tokių, kurie 
mūsų reikalus gina. 

Vienas iš tokių sen. Bill Brad-

TAS STEBUKLAS 
ĮVYKO PRIEŠ METUS 

Ką apie jį rašė spauda 
ley iš New Jersey, įžvalgiai pa
stebėjo: „Ziaturi ironija, jei kaina 
už Sovietų pritarimą laisvinant 
Kuvvaitą buvo Amerikos sutiki
mas tylėti, kai sovietai vykdo 
agresiją prieš kitą neteisingai 
prisijungtą kraštą". Žinomas 
žurnalistas Andrew Rosenthal 
rašė: „Reikia gelbėti keleivius, 
o ne skęstantį laivą". Jis taip 
pat teigia, kad dar praėjusiais 
metais JAV sulaužė savo pusės 
šimtmečio pažadą remti Pa
baltijo valstybių nepriklau
somybę. 

Reiškia, kad neturime pasi
tenkinti trafaretiniais sveiki
nimais ir pareiškimais (kuriuos 
parašo padėjėjų sekretorės) 
Vasario 16-tosios proga, o 
daugiau dėmesio kreipti į tuos 
pasisakymus, kur kalbama apie 
,.sovietų vidaus r e i k a l u s " . 
Reikia atkreipti dėmesį, kad 
Irako karo vedimo politinės 
strategijos pagrinde buvo Jung
tinių Tautų blokas. Kadangi So
vietų Sąjunga turi „veto" teisę, 
tad jos parama buvo būtina. Už 
tą paramą buvo pakartotinai 
pažadėta nesikišti į jos „vidaus 
reikalus". Reiškia ir vėl įvyko 
pardavimas. 

Apie tokius pažadus mes 
galėjome išskaityti įvairiuose 
vyriausybės žmonių pasisa
kymuose. Sen. Bill Bradley 
buvo ne vienas ir ne pirmutinis, 
kuris tai į viešumą iškėlė. Kaip 
galima suderinti „nepripa
žinimą" ir „vidaus reikalus", 
reikėtų labai aiškiai vyriausy
bės kalbėtojus paklausti, nors 
yra patariančių, kad reikia 
mandagiai kalbėt i . Tačiau, 
jeigu mes į tokius reikalus ir 
„svetimo kailio" pardavinėji
mus neatkreipsime dėmesio, tai 
būsime „tylinčioji mažuma", su 
kuria iš viso neverta nė skaity
tis. 

Nors Irako karas mums ir 
daug pakenkė, tačiau, kaip 
sakoma, „nėra to blogio, kuris 
neišeitų į gera". Paskutinėmis 
dienomis prieš pras idedant 
žemės kovoms, Gorbačiovui kilo 
pavydas, kad Bushas gal i 
Napoleono kepurę užsidėti. Čia 
turbūt Pinčiukas savo uodegą 
pakišo ir draugyste sumaišė. 
Gal į ausį pakuždėjo: „Kodėl 
garbė jam, o ne tau? Juk tu No
belio Taikos premijos laurea
tas!" Gorbačiovui atrodė, kad 
gera mintis švystelėjo. Garbės ir 
j is užsinorėjo. Tad paėmęs 
„Taikos" medalį, jį nuo kraujų 
ir purvo kiek apvalęs, užsi
kabino ir pradėjo apie pasitari
mus ir taiką kalbėti. Čia beveik 
ir susipyko, kadangi jo draugui 
Napoleono kepurė irgi labai 
tiko. 

Eterio bangomis vyko žodžių 
ir idėjų karas. Keletą valandų 
buvo netikrumas. Kas laimės 
— balandis ar erelis? Nors tas 
balandis, atrodė, kad nesavomis 
plunksnomis buvo pasipuošęs. 
Nervų karui bevykstant, kele
tą valandų prieš žemės kovoms 
prasidedant, žinių komentato
riai pasakė. „Paskutiniųjų dvie
jų parų eigoje vykę taikos pasi
tarimų bandymai daugiau at
šaldė Washingtono ir Maskvos 
santykius, negu galvų skaldy
mas Vilniuje". Taigi, kas gali 
žinoti, iš kurios pusės gera žinia 
ar draugai gali ateiti? Merginos 
klausydavos, iš kur šunys loja. 
Sunų lojimas paskelbdavo pirš
lių atvykimą. Kas paskelbs 
Lietuvai, kad ir jai ateina lais
vės dienos? 

J. Ž. 

Praė jus i s to r ine i kovo 
11 dienai, kai prieš viener ius 
metus Lietuvos Aukščiausioji 
taryba vienbalsiai paskelbė at
s t a t a n t i Lie tuvos n e p r i 
klausomybę, įdomu pažvelgti, 
ką apie tą įvykį tuomet rašė 
išeivijos, Lietuvos ir ameri
kiečių laikraščiai. 

Sekmadieniais ir pirmadie
niais neišeinąs „Draugas" t a is
torinį įvykį pernai paminėjo an
tradienio, kovo 13 laidoje, Lie
tuvai paskirdamas visą pi rmą 
puslapį. Šį dienraščio numerį 
dominuoja puslapinė an t raš tė : 
„Lietuva — vėl nepriklausoma 
valstybė". Po antrašte per t r i s 
skiltis įdėtas Lietuvos valstybės 
he rbas Vyt is ir L i e t u v o s 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninko Vytauto Landsbergio 
nuotrauka. Puslapio kairėje pa
grindinis straipsnis „Paskelbtas 
Lietuvos n e p r i k l a u s o m y b ė s 
atstatymas", o dešinėje „LTSR 
įstatymas dėl valstybės pava
dinimo ir herbo" ir Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
tarybos aktas „Dėl Lietuvos 
Valstybės atstatymo". 

JAV sostinės dienraštis „The 
Washington Post" kovo 12 d. 
laidoje pirmojo puslapio vir
šutinę dalį paskyrė Lietuvai , 
per 4 skiltis skelbdamas pagrin
dinę antraštę: „Lithuania Votes 
Independence". Dešinėje pusla
pio pusėje įdėta Vyt. Landsber
gio nuotrauka, o kairėje — 
nuotraukoje iš V i l n i a u s 
parodoma, kaip lietuviai su pla
katais pasisako už nepriklau
somybę. Lietuvai t a i p pa t 
paskirtas ir vienuoliktas šioje 
visoje šalyje įtakingo dienraščio 
puslapis. 

Kanados lietuvių savaitraščio 
„Tėviškės Žiburiai" 1990 m. 
kovo 13 d. numeris išleistas spe
cialiai parinkta žalia spalva. Be
veik per visą pirmojo puslapio 
vidurį išsitiesusi L. Ločerio 
iliustracija „Pavergta Lietuva 
žengia į naują, laisvą ir nepri
klausomą valstybinį gyvenimą". 
Šalia iliustracijos per dvi skiltis 
įdėta Vyt. Landsbergio nuo
trauka. Pirmojo puslapio viršų 
dominuoja šis labai s tambiu 
šriftu surinktas tekstas: „Nau
jai i š r i nk t a Aukšč i aus io j i 
Lietuvos Taryba — parlamen
tas, remdamasis 1918 metų va
sario 16 aktu, 1920 m. Steigia
muoju Lietuvos seimu ir tarp

taut ine teise, — 1990 metų kovo 
11 dieną Vilniuje paskelbė at
s t a t an t i Lietuvos nepriklau
somybę, kuri 1940 metais buvo 
n u t r a u k t a svetimos jėgos..." 

Savai trašt is „Dirva" kovo 15 
d. laidoje skersa i pirmojo 
puslapio įsidėjo K. Rimšelio ir 
„Kauno Aide" jau matytą Vytį 
su datomis 1990-1940-1918, 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios tarybos aktą dėl Lietuvos 
N e p r i k l a u s o m o s Vals tybės 
Ats ta tymo ir Vyt. Meškausko 
s t r a i p s n į „ A t k u r t a Nepri
k lausoma Lietuva". 

„Draugo" kultūrinis priedas 
ar t imiausioje laidoje įsidėjo 
dailiai, kaligrafiškai nurašytą 
Lietuvos himno tekstą, buv. 
Vilniaus universiteto docento, 
vėliau sovietų politinio kalinio 
V y t a u t o Skuodžio neseniai 
Lietuvoje leidžiamam laikraš
tyje „Respublika" paskelbtą 
straipsnį „Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi! — Disidentai, 
Sąjūdis ir dabartinė Lietuva". 
Š a l i a s p a u s d i n a m a s ir 
Liulevičių parašytas vedamasis. 
kur iame pastebima: „Lūkesčiai 
i š s ip i ldo ne t ik pasakoje . 
Penkiasdešimt metų laukėme 
Lietuvos nepriklausomybės, ir ji 
atėjo pasakiškai šiltą kovo 
vienuol ik tos ios sekmadienį. 
Ačiū Dievui už šią dieną, už šią 
nuostabią staigmeną. Ir dova
nok mums už mūsų netikėjimą, 
nors mes be perstojo kalbėjome 
ap ie la isvę Lie tuvai , savo 
širdyje mes manėme, kad praeis 
ka r tų kartos, kol Lietuva vėl 
bus nepriklausoma..." 

Lietuvos Rašytojų sąjungos 
s a v a i t r a š t i s . .L i te ra tūra ir 
menas" 1990.III.17 numeryje 
p i r m a j a m e pus lapyje įdėjo 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios tarybos akto dėl Lietuvos 
Respublikos nepriklausomos 
valstybės faksimilę su visų 
deputatų parašais , pradedant 
pirmininku V. Landsbergiu ir 
sekretorium L. Sabučiu. Akte 
r a š o m a , k a d „ L i e t u v o s 
Respub l ikos Aukšč iaus io j i 
Taryba, reikšdama tautos valią, 
nu ta r ia ir iškilmingai skelbia. 
kad yra atstatomas 1940 metais 
sve t imos jėgos p a n a i k i n t a s 
Lietuvos Valstybės suvereninių 
galių vykdymas, ir nuo šiol 
Lietuva vėl yra nepriklausoma 
valstybė..." Šalia LKP deputatų 
Algirdo Brazausko, V. Berio-

zovo, J. Paleckio ir kitų, yra il
gus metus sovietų kalėjimuose 
kalinto buvusio partizano dabar 
Aukščiausiosios tarybos depu
tato Balio Gajausko ir kitų buv. 
tremtinių parašai. 

Antrasis JAV sostinės dien
raštis „The Washington Times" 
1990.111.12 laidoje skersai visą 
pirmąjį puslapį įsidėjo stambiu 
šriftu antraš te „Li thuania , 
Lithuania!" Po antrašte di
džiulę spalvotą nuotrauką su 
tokiu parašu: „Lietuviai su tau
tinėmis vėliavomis susirinko 
vakar Vilniuje prie Aukščiau
siosios tarybos rūmų, ku r 
žmonių išrinktas parlamentas 
paske lbė Lie tuvos nepr i 
klausomybę nuo Sovietų Są
jungos". Dešinėje pusėje telpa 
straipsnis antrašte „Respublika 
atsiskyrė nuo Sovietų Sąjun
gos" ir spalvota V. Landsbergio 
nuotrauka. Kitame dienraščio 
puslapyje įdėtas straipsnis apie 
Lietuvos Aukščiaus ios ios 
tarybos pirmininką su taiklia 
antrašte: „Tylus, tačiau atkak
lus profesorius tapo Lietuvos 
prezidentu". 

Daug tokių numerių būtų 
galima surinkti gausioje Lietu
vos ir įvairių pasaulio šalių 
spaudoje. Pvz. L. Ramonienė 
praėjusią vasarą „Draugo" kul 
tūriniam priede spalvingai ir 
literatūriniu braižu aprašė, kaip 
kovo mėnesį Lietuvos vardas 
skambėjo nuošaliose Indijos vie
tovėse, Bengalijoje ir kitur. 
Tačiau aš savo archyve esu 
s u r i n k ę s t ik c i tuotus 
laikraščius. 

R. T. 

103 MIL. LABDARAI 

Chicagos labdaros organiza
cijos pravedė bendrą jungtinę 
rinkliavą, kuri atnešė 103.5 mil. 
dol. — truputį mažiau, negu 
norėta surinkti. 

10,000 DOL., JEI SUGAUS 
VANDALUS 

Chicagos arkivyskupija pa
skelbė, kad bus išmokėta 10,000 
dol. at lyginimo t am. kas 
nurodys Mt. Olivet kapinėse 
paminklus sužalojusius van
dalus ir padės teisme įrodyti, 
kad jie tikrai kalti. 

E. Skrupskelis. Lietuvos Istorijos ir etnografuos muziejaus direktorius, ir dr. 
•J. Račkauskas. Lietuvių tyrimo ir studijų centro pirmininkas. 

LIETUVOS ETNOGRAFINIO 
MUZIEJAUS PARODA 

Grafas Tiškevič ius 1855 
metais įkūrė Vilniaus Senienų 
muziejų, surinkdamas Lietuvos 
istorinius ir etnografinius 
eksponatus net nuo 12 šimt 
mečio. Po 1863 m. sukilimo 
Maskva šį muziejų suskaldė. 
Dalį sau pasiėmė, dalį atidavė 
gudų muziejui, o didžiąja dali 
perdavė Vilniaus universitetui. 
1919 m. dr. Jono Basanavičiaus, 
tuometinio muziejaus direk
toriaus, pastangomis eksponatų 
dalis buvo sugrąžinta į vieną 
vietą — muziejų, jį pavadinant 
Lietuvos Istorijos — etnografijos 
muziejumi. Maskva atsisakė pa
grobtus eksponatus grąžinti, 
juos laikydama savo nuosavybe, 
bet dedamos pastangos juos at
gauti. 

Nuo 1965 metų Vilniuje že
mutinės pilies ir Gedimino 
pilies bokšto patalpose buvo 
sutelkta visi turimi Lietuvos 
Istorijos ir etnografijos 
eksponatai, vėliau prijungiant 
ir dr. Jono.Šliupo, aušrininkų 
muziejų Palangoje. 

Vertingų Lietuvos istoriniu, 
etnografinių eksponatų yra 
JAV ir kitur Vakarų pasaulyje. 
Juos stropiai renka Lituanis
tikos studijų ir tyrimo centro ar
chyvai, muziejai Jaunimo cent
re Chicagoje. Čia jau yra ju 
nemažas lobis. Jų yra ir Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. 
Šių eksponatų parodos labai 
naudingos lietuvybės sustipri
nimui išeivijoje ir tėvynėje. Šios 
parodos naudingos ir kita
taučiams supažindinti su Lie
tuvos istorija, jos sena kultūra, 
jos dabartine padėtimi. Tokias 
parodas Lietuvos Istorijos ir et

nografijos muziejus jau turėjo 
paskutiniais metais Suomijoje, 
Italijoje. Vokietijoje, Lenkijoje ir 
Čekoslovakijoje. Dabar eilė 
atėjo šiaurės Amerikai. 

Prieš metus Vilniuje lankan
tis Lituanistikos tyrimų ir 
studijų centro direktoriui prof. 
dr. Jonui Račkauskui, buvo 
susitarta su Lietuvos Istorijos ir 
etnografijos muziejaus direkto
riumi Eugenijum Skrupskeliu 
atvežti įdomiausių muziejaus 
eksponatų, nuotraukų parodas 
i JAV ir Kanadą, parodų orga
nizavimą pavedant Lituanisti
kos tyrimų ir studijų centrui 
įvairiose lietuvių kolonijose, o 
centro tur imus muziejinius 
eksponatus nuvežti į Lietuvą, 
kas jau buvo padaryta. 

Neseniai Lietuvos Istorijos ir 
etnografijos muziejaus direk
torius Eugenijus Skruspkelis 
atkeliavo į Jaunimo centrą 
Chicagoje su sunkiomis dėžė
mis, kuriose atvežė 25 religines 
skulptūras iš medžio, 30 devy
niolikto — dvidešimto amžiaus 
Lietuvos krašto vaizdų ir visų 
provincijų autentiškus moterų 
tautinius rūbus. 

Šiuo metu Lituanistikos ty
rimu ir studijų centro muziejų 
direktorė Nijolė Mackevičienė 
atlieka parodos apipavidalinimo 
darbus. Paroda pirmiausia ke
liaus į Detroitą kovo 9-10 
dienomis parapi jos salėje. 
Vėliau ji bus Clevelande. Chi
cagoje. Toronte. Los Angeles, St. 
Petersburge. New Yorke ir 
kitur. Dedamos pastangos pa
rodą įvesti į amerikiečių mu
ziejus. 

Br. Juode l i s 

RANKOS 
VACYS KAVALIŪNAS 

O kad ir jis dabar, viską užmiršęs, taip nuošir
džiai galėtų juoktis Vytuko juoku, mąsto Drugys. Ir 
kaip jam dabar tokio juoko „reikiam", kaip „reikiam"... 

Ir taip j am pasidaro sunku, ir toks veriantis gailes
tis ir skausmas suspaudžia k rū t inę , kad net ir dvira
tis pasidaro per sunkus — vos tegali jį pasukti. 

— Taip buvo seniau, ta ip buvo seniau, — girdi savo y ^ \,; 
būties gelmėse aidinčius žodžius. — O dabar, dabar? 
— ir jo dviratis sustoja pr ie tėviškės vartų. 

dęs į žemę ir tarsi išjos gelmių išaugęs, yra amžinas? 
O gal ir gyvas? Gal ir visa yra amžina ir gyva? Paskui 
prieina arčiau ir uždeda savo ranką ant jo viršūnės. 
Ir išsigąsta —jo ranką tarsi krauju užlieja paskutiniai 
saulėlydžio spinduliai. 

— Rankos... Rankos — kalba jis visame jo vidaus 
pasaulyje aidinčiais žodžiais ir tarsi juodas šešėlis 
užlipa ant akmens ir atsėda. 

Ant jo Drugys labai dažnai sėdėdavo dar būdamas 
vaikas — kai ganė. Kai vidurdienį suguldavo karvės 
ir prisimerkusios atrajodavo, jis sėdėdavo, abiem 
rankom apkabinęs savo kelius, žiūrėdavo \ mėlv 
nuojantį prie horizonto mišką ir mąstydavo, kas 

O vėliau, grįždamas šeštadieniais su Konstancija 
iš gimnazijos, sėdėdavo su ja ligi vėlyvų sutemų. 
Prisimena Konstanciją ir dabar. Ji sugrįžta — jis ja 

Kieme tylu. Ir nieko nematy t i . Tik šuo išlenda iš m a t o i r ^ j o s ^ j ^ Sėjį j i s s u j a i r ž i ū r i , kaip 
budos pasirąžo, ir suskamba jo grandinė. Bet neloja, t a m 9 ė j a n č i a m e d a n g a u s skliaute viena po kitos 
o t ik draugiškai unkščia. Pažįsta , ištaria jis mintyse. ^ ^ „ ^ 3 pradžioje vos įžiūrimos žvaigždės. O ji ir 
Ir jaučia - jo lūpos susidėjo šviesiai prisiminimų g a k o n į e k a d n e u ž m i r š t a m a i s žodžiais: 
šypsenai. 

Priglaudžia dviratį prie kluono sienos, priėjęs 
paglosto šunį, bet į pirkią neina. Ir džiaugiasi, kad 
niekas jo nemato ir n iekas neate ina pasitikti. Ne t ir 
Vytuko niekur nematyti . Matyt , ir jis kur laukuose su 
tėvais, mąsto jis, ir išeina pro var tus ir atsistojęs žiūri. 

Leidžiasi saulė, ir raudonas jos spindulių takas tie
siasi baltųjų dobilų žiedais nuo vakarų horizonto ligi 

— Žinai ką, Nikodemėli? 
— Ką? 
— Žiūrėk į viršų. 
— Kur į viršų? 
— I dangų. I žvaigždes. Žinai, ką aš galvoju? 

- Ką? 
— Kad tos žvaigždės — šviesūs danguje pal iktų vie-

pat jo kojų. Dobilų galvutėse dūzgia susivėlinusios ū s e l i ų giesmelių žiburėliai. Ar negražu? 

Iš visų talentų linksmumas 
yra naudingiausias. Kai visi 
kiti talentai laukia atlyginimo 
dienos, l inksmumas tuojau 
atsilygina. G Goodrich 

Melstis tai jau savaime reiš
kia palengvinti širdį, tai įkvėp 
ti tyrą aukštumų orą ir stiprėti 
kito pasaulio jėgomis. 

P W. Keppler 

bitės, o iš tamsiai mėlyno dangaus skliauto grįžta į 
žemę vieversiai. Kaimyno pievose monotoniškai u* mig 
dančiai kurkia varlės. 

Perėjus dobilų lauką — pieva. O jos viduryje iškėlęs 
didžiulę galvą ir tars i susimąstęs milžiniškas akmuo. 
iš šiaurinės pusės, kur niekad neužeina saule, apžėlęs 
tamsiai žaliomis samanomis . 

Drugys prieina prie a k m e n s ir ilgai stovi i r žiūri. 
Gal ir jis, tas akmuo, mąsto j is , nežinia kiek nugrimz-

— Gražu, gražu. Labai gražu, tu mano žiburėli. — 
pakojis ir ją apkabina ir pabučiuoja. O paskui: — Tau. 
Konstancija, tai tik paukščiai, gėlės ir žvaigždės. 

— Ne tik tai, ne tik tai. Yra ir daugiau kas patinka. 
— sako ji ir šypsosi. 

Drugys pajunta skaudžią tuštumą. Konstancija9 

Kur ji dabar? — mąsto jis. Gal kur šąla. kur nėra nei 
paukščių, nei gėlių, kur tik vėjai, sniegas ir nesibai
giančios naktys. Ir gal miršta badu?.. 

O ji Drugiui patiko. Ir labai anksti — nuo pradžios 
mokyklos, tik jis nedrįso pasirodyti. Bet nujautė, kad 
ir jis jai patinka. O vėliau gimnazijoje... Kokios švie
sios buvo tos dienos! Ir tie šeštadieniai, kai jie iš mies
to eidavo drauge namo Ir eidavo taip. kad ta kelių 
kilometrų kelionė tęstųsi kuo ilgiausiai. 

Tik tas jos vardas — Konstancija, prisimena jis. 
Niekad jis negalėdavo vadinti jos maloniniu 
Konstancijėlės vardu. Per ilgas — kol ištardavo, užmirš
davo ir ką norėjo pasakyti, juokdavosi tada pats iš 
savęs. 

Ne daug geresnis ir jo vardas, mąsto jis. Galėjo 
būti Petras. Jonas ar Antanas. O dabar tas Nikode
mas. Mokykloje jį ir pravardžiuodavo — vadindavo 
..Niekodėmelė". Tik dabar, tik dabar jis jau ne 
..dėmelė", o tikra dėmė Bjauri dėmė. kurios niekas 
nenori nei sutikti, nei matyti, kurios visi lenkiasi ir 
nuo kurios bėga. 

Net ir namie — Vincas ir visi kiti — į ji žiūri taip, 
lyg jis vienas būtų už viską kaltas. Vincas dažnai ir 
pasako lyg kalbėdamas pats su savimi: 

— Kam čia eit. kam čia žiūrėt ir plėšytis prie 
darbų. Vis tiek ateis ir viską atims. 

Tik kas ateis ir kas viską atims, nepasako — bijo. 
Žino. kur ne vienas atsidūrė kiek garsiau prasižiojęs. 
Geriau tylėti Ir jis tyli. O jei jau ką kalba, gerai apsi
dairo, pažiūri į visus kampus ir į visas puses, ar nėra 
ko svetimo, ar niekas negirdi. 

Niekuo jis nepasitiki Net ir Emiliją, savo žmoną, 
sudraudžia, kai ji ima kuo nors skųstis. Kad ir 
nekalčiausiais dalykais - kad sausra užėjo, kad javai 
neužderėjo, kad daržą kirmėlės užpuolė ar kad karvės 
pieno mažai duoda. Visko, o visko jis išsigandęs, mąsto 
Drugys apie savo brolį ir net mato susirūpinus) jo veidą 
nukarusiais ir netvarkingais ūsais. Atrodo, kad ir nusi
skusti rankų nepakelia. 



DRAUGAS, antradienis, 1991 m. kovo men. 12 d. LITHUANIAN 
SASHES - GĖRĖTIS 

IR MOKYTIS 
CLASSIFIED GUIDE 

ALFONSAS NAKAS 

Gary, Ind., Vasario 16 minėjimas Iš kairės: prel. I. Urbonas. Thomas R. Brovvne — kongr. Visclosky 
įstaigos vedėjas, paskaitininkas Aidas Palubinskas, sol. Egidijus Mažintas ir akompaniatorius 
Rokas Zubovas. Nuotr. Casimir Balt 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Gary, IN 

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS 

Indianos šiaurės vakaruose 
gyvenantys lietuviai paminėjo 
šią dieną tr imis programomis. 

Vasario 16 d. 8:35 vai. ryto per 
Hammond radijo stotį WJOB 
buvo pravestas 25 minučių pasi
kalbėjimas lietuviška tema. 
Sugrojus Lietuvos himną, šios 
stoties vedėjas Irvvin Levin, 
dalyvaujant Tom Jagiellai. 
klausimų forma pravedė šį pasi
kalbėjimą. Reikia pasakyti, kad 
visi klausimai buvo aktualūs 
šių dienų Lietuvai, i kuriuos 
Jagielia labai tiksliai ir išsa
miai atsake. 

9 vai. ryto Amerikos Vetera
nų 369 ir 289 postų nariai, 
dalyvaujant vietos lietuviams, 
pakėlė prie E. Chicagos. IX. 
miesto rotušės Lietuvos vėliavą. 
Tai irgi jau ilgus metus prakti
kuojamas Lietuvos pagerbimas. 

Sekmadieni, vasario 17 d., šv. 
Mišios už žuvusius Vilniuje Lie
tuvos didvyrius — kankinius, už 
Lie tuvos p a r t i z a n u s , visus 
žuvusius amžių eigoje už Lie
tuvos laisvę ir visą kovojančią 
Lietuva buvo atnašautos Gary 
Šv. Kazimiero bažnyčioje. Šiai 
dienai buvo įrengtas specialus 
altorius. Birutės Pečiulienės ini
ciatyva, padedant kazimierietei 
seselei Janinai , prie altoriaus 
buvo pastatytas stalas, apdeng
tas lietuviškais audiniais, ant 
kurio stovėjo Švč. Mergeles 
Marijos paveikslas ir žvakidės. 
Įnešus Amerikos ir Lietuvos vė
liavas ir prel. I. Urbonui išėjus 
prie altoriaus, buvo nešama 
15 žvakių už žuvusius Vilniuje, 
kurios buvo įdėtos į tam tikslui 
pastatytas žvakides. Visu 15 
kankiniu pavardės buvo prika
bintos stalo priešakyje. Ne
šant žvakes, parapijos choras 
giedojo ..O. Kristau Pasaulio 
valdove", o jas prie altoriaus 
uždegant. ..Marija. Marija", tuo 
pagerbiant Vilniuje žuvusius. 
nes. sovietam žudant juos. 
minia irgi giedojo šią giesme 
to buvo dar sugiedota ..Apsau
gok. Aukščiausias, tą mylima 
šalį". Mišių aukas nešė dvi 
tautiniais drabužiais apsiren
gusios moterys ir 4 mokyklos 
vaikučiai. Prel Urbonas pasakė 
labai gražu ir jautrų pamokslą. 
P e n k i o l i k t a s i s Vilniaus 

kankinys yra šios apylinkės 
gyventojo Kazio Ciurinsko bro
lis Povilas 

Šios dienos minėjimas su 
vakar iene buvo sekmadienį 
parapijos salėje 4 vai. p.p. 
D a l y v a u j a n t p i lnai salei 
žmonių, minėjimą atidarė nau
jasis Altos pirmininkas Vincent 
J. Gumulauskis. Vėliavas, kaip 
ir kiekvienais metais, jnešė 
Vytauto 289 posto veteranai. 
Amer ikos himną sugiedojo 
Kathy Jagielia. radijo pokalbyje 

dalyvavusio Tom Jag ie l ia 
žmona. Meninę programą atli
ko Kauno Muzikinio teatro 
solistas Egidijus Mažintas, 
akompanuojant Rokui Zubovui 
iš Lietuvos. Jis padainavo 6 
dainas, užbaigdamas, dainuo
jant kartu visiems dalyviams, 
..Lietuva, brangi mano tėvyne". 

Indianos pirmojo distrikto 
kongresmanui Peter J. 
Visclosky atstovavo jo dis
trikto direktorius Thomas R. 
Brovvne. perduodamas kongres-
mano sveikinimus ir paaiškin
damas, kokias rezoliucijas jis 
yra Lietuvos reikalu įnešęs j 
Kongresą. Kongr. Visclosky yra 
vienas iš pagrindinių kon-
gresmanų. įnešusių rezoliuciją, 
prašant prezidentą paskelbti 
1991 birželio 14 d. „Pabaltijo 
Laisvės diena". Taip pat sausio 
24 d. j is yra parašęs laišką 
sekretoriui James A. Baker III. 
re ika laudamas protes tuot i 
Sovietų užsienių ministerijoje 
prieš naudojimą brutalios jėgos 
Vilniuje. Taip pat reiklauti iš 
Sovietų laikytis žmogaus teisių 
deklaracijos. 

Paskaitą skaitė studentas Ai
das Palubinskas . Jis buvo 
kuriam laikui nuvykęs į Vilnių 
pagelbėti Lietuvos parlamentui 
ir prez. Landsbergiui, todėl jis 
ir buvo. žudant sovietų ka
riams lietuvius. Vilniuje. Anglų 
ir lietuvių kalbomis jis trumpai 
nušvietė dabartinę padėti Lie
tuvoje ir kuo išeivija gali šiuo 
metu pagelbėti Lietuvai. Jo žo
džiais, Lietuva laukia visų rūšių 
išeivijos specialistų, ypač švie

timo srityje, nes švietimas 
Lietuvoje šiuo metu yra labai 
žemo lygio. Prelegentas savo 
trumpoje kalboje pasakė viską, 
ko lietuviai šiuo metu nori 
žinoti apie Lietuvą. 

Vakarienę paruošė ir prie 
stalu patarnavo šios parapijos 
moterys. Joms priklauso didelė 
padėka, nes jos įdėjo daug dar
bo į tai. 

Šj minėjimą suruošė Lake ap
skrities Altos skyrius, kam ir 
aukos šia proga buvo renkamos. 
Naujasis Altos pirmininkas V. 
Gumulauskis yra Amerikoje 
gimęs (tėvai atvyko 1913 m.i, 
bet yra daug dirbantis Lietuvos 
naudai. Dažnai rašo lietuviš
komis temomis amerikietiškoje 
spaudoje, kalba veteranų susi
rinkimuose bei amerikiečių 
gimnazijų mokinius supažindi
na su Lietuvos dabartine padė
timi. 

Tom Jagielia. kurio tėvas yra 
lenkas, o motina lietuvė, labai 
sielojasi Lietuvos reikalais. 
Praėjusiais metais, dalyvau
damas VVashingtone lietuvių de
monstracijoje, lankė su Indianos 
LB atstovais kongresmanus ir 
senatorius, visur parodydamas 
savo labai gerą Lietuvos reikalų 
žinojimą. Jis irgi dažnai rašo 
vietinėje amerikiečių spaudoje 
Lietuvos reikalais. 

Irvvin Levin, Hammond radijo 
vedėjas, yra žydų tautybės, 
kurio seneliai yra atvykę iš 
Marijampolės. Jis jau daug 
metų Vasario 16-tos proga savo 
radijo programoje skiria 30 
minučių Lietuvai. 

Visiems, prisidėjusiems prie 
šio minėjimo. Altos vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja. 

V . V a i l i o n i s 

L i t huan ian .Sashes - l ietuviškos įuo=t'>« knygoje 

Kanadoje, Or.tario pietry
t iniame kampe, prie Tūkstan-
ties Salų kelis dešimtmečius 
gyvenantys dailininkai Anasta
zija ir Antanai Tamošaičiai 
savo nuostabiais darbais garsūs 
tarp lietuvių ir daugelio kita
taučių. Jo paveikslai, raštai, 
paskaitos, jos audiniai, mez
giniai, kilimai, paveikslai ir 
raštai daugeliui sušildo širdis ir 
atveria akis grožiui. Pagastro-
liuoja jiedu po Amerikos ir 
Kanados didmiesčius, surengia 
parodas universitetuose ar pres
tižinėse galerijosf. dailės ger
bė jams pal ieka po ke l ias 
dešimtis savo darbų, ir vėl 
grįžta į romantišką ūkį prie Šv. 
Lauryno upės krantų. Ilsėtis? 
Kur tau! Kai jau pasaulis ima 
juos primiršti , išeina kuris 
didelis vieno ar abiejų veikalas. 

Šit sklaidau vieną iš pasku
tiniųjų Tamošaičių šedevrų, 
pažymėtą 1988 data, „Lithua
nian Sashes". Atseit „Lietu
vių juostos", arba. tiksliausiai, 
„Lietuvių tautines juostos", kad 
ir „na t iona l " niekur nepa
minėta. Tai abiejų. Antano ir 
Anastazijos, bendro darbo vai
sius, pasaulin išleistas Lietuvių 
Tautodailės instituto Toronte, 
p a r ė m u s Mul t i cu l tu ra l i sm 
Canada įstaigai. 

Knyga didelė, albumo forma
to, 316 puslapių. Kieti, žalia 
drobe aptempti, su aukso įrašais 
viršeliai dar turi juodą aplanką, 
žydintį dvylika graž iaus ių 
spalvų juostų. Tekstai parašyti 
gera, akademine anglų kalba. 
Neabejotinai tekstų turinys 
taikomas visų pirma angliškai 
kalbančiam akademiniam jau
nimui, gal net labiau ne lietu
viam, o kitataučiams. Bet lietu
viams studentams čia jokio nuo
stolio, nes ir jie ne lietuvišką, o 
anglišką lektūrą renkasi. 

„Lithuanian Sashes" pirmo
sios dalies tekstų autorius — 
Antanas Tamošaitis. Ši dalis pa
vadinta „Traditions of Lithu
anian Sashes", ir su juoda-
ba l t a iliustracijomis užima 
46 psl. (15-61 psl.). Tekstai 
subirę į temas, turinčias savo 
pavadinimus: ..Juostos sodiečio 
gyvenime". ,.Juostos kaip dra
bužių papuošalai", „Juostų 
vaidmuo vestuvių papročiuose", 
..Juostos dainose ir patarlėse" 
( š iame skyrelyje duodama 
keliolika labai gražių tautosaki
nių dainų posmų lietuviškai ir 
angliškam vertime), „Gobelenai 
arba sienų drapiruotės", „Juos
tų simbolizmas" ir t.t., čia tik 
keletą pavadinimų suminėjus. 
Pavadinimai leidžia apytiksliai 
spėti, kas autoriaus rašoma. 

Antroji dalis, parašyta Anas
tazijos Tamošaitienės, vadinasi 
Traditional Lithuanian Tech-
nique For Making Sashes. 
Jos tekstai. įskaitant turinio 
rodyklę bei įpintas gausias 
juoda-balta iliustracijas, užima 
52 puslapius '231-283). Autorė 
pradeda juostoms gamin t i 
į rankių aprašymu: ratel io, 
verpstės, staklių ir kelių kitų. 
Tekstus lydi visų įrankių ir 
įrangų iliustracijos. Rašoma 
kaip įrankiais naudotis. Vėliau 
aprašomos medžiagos siūlams 
gaminti, siūlų rūšys, jų dažy
mas. Seka gausus juostų pavyz
džiai ir jų rūšys Štai keli apta 
riamų rūšių pavadinimai: Brai 
ded or plaited sashes, Plain 
andtwill plaited sashes, Sashes 
made in sprang technique, Brai-
ded ties, Circular ropes, Two-
coloured braids. etc. Tų juostų 
rūšių išskaičiuojama didelė 
daugybė. Seka juostų pavyzdžiai 
ir jų aprašymai pagal Lietuvos 
sritis (regionai Aukštaitijos. 
Vilnijos, Dzūkijos, Kapsų, Žana 
vykijos. Mažosios Lietuvos ir 

Žemaitijos. Didumos juostų 
raštai bei formos naudotos 
paskutinius du ar tris šimt
mečius . I teks tų pabaigą 
nurodyta , kaip juostos au
džiamos jau moderniais laikais, 
šiame šimtmety. Pabaigai įdė
tas autorės stripsnis apie juos
tas Kanados įvairių sričių 
folklore. Kaip matome, abiejų 
dailininkų tekstai gerokai skir
tingi: Antanas atskleidžia tau
tinių juostų kilmę bei jų paskir
tį; Anastazija pamoko, kaip 
juostas austi, supažindindama 
su audimo medžiagom bei prie
monėm, o taip pat išaiškina 
kurioje Lietuvos daly kokios 
tautinės juostos klestėjo. An
tanas teoretikas, Anastazija — 
praktikė. 

Iš to kas iki šiol apie Lithua
n ian S a s h e s pasaky ta , 
daugeliui gali kilti abejonės, ar 
verta knygą į rankas imti 
žmogui, kuriam juostų audimas 
nerūpi . Po tokio klausimo 
siūlau iškart nepulti prie An
tano Tamošaičio tekstų, o 
paskubom kastis prie 65-to pus
lapio. Ten prasidės juostų nuo
t raukos , akį veriančios jų 
spalvos. Ne keli, keliolika, ne 
kelios dešimtys puslapių, o 163 
(65-228) puslapiai! Valandą, dvi 
valandas sklaidai tuos pusla
pius, o iki galo užbaigęs, vėl 
grįžti prie 65-jo. Pats autorius 
Antanas pasakė, kad čia tūks
tantis lietuviškų juostų, visos 
kaip nors kitokios, viena už kitą 
spalvomis margesnės. Po tuos 
spalvų laukus akis paganius, 
jau ir neretam skeptikui kils 
noras paskaitinėti tai Antano, 
tai Anastazijos, tai abiejų teks
tus. Didžiųjų švenčių, gimta
dienių, sukakčių progomis kam 
Sashes dovanojęs, žinosi, kad 
už šią dovaną tave prisimins per 
dešimtmečius. 

Kai šis rašinys rašomas. 
Anastazija Tamošaitienė prieš 
keletą mėnesių yra atšventusi 
80-tą gimtadienį, o prieš keletą 
savaičių Antanas Tamošaitis 
užbaigė 85-rius. Knygą 1990 m. 
gale gavęs, manau, kad jos išlei
dimas tyčia buvo nudelstas iki 
abiejų dailininkų reikšmingųjų 
gimtadienių. Pasirodo, klydau, 
knyga t ikra i išėjusi 1988 
metais, bet jos laida neišsibai
gusi. Knygos kaina Kanadoje 55 
dol., JAV ir kituose kraštuose 
44 JAV doleriai, įskaitant per
siuntimą. Ją galima užsisakyti, 
parašius šiuo adresu: The 
Lithuanian Folk Art Insti
tute, 1573 Bloor St., West. 
Toronto, Ontario, Canada 
M6P 1A6. 

Mano nuomone, šia knyga 
turėtų būti apdovanoti, ar patys 
save apsidovanoti visi tautinių 
šokių šokėjai, ne tik merginos, 
bet ir vyrai, nes juk jų „unifor
mose" tautinės juostos vaidina 
didelį vaidmenį. Tamošaičių 
albumas — vadovėlis joms ir 
jiems parodytų, kaip ir kodėl 
l ie tuvių t au t inės juostos 
gaminamos, ką jų spalvos ir 
ženklai reiškia. 

H E A L E S T A T E 

S*rN 
GREIT 

PARDUODA 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

( 3 1 2 ) 5 8 6 - 5 9 5 9 
( 7 0 8 ) 4 2 5 - 7 1 6 1 

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių Įkainavimas veltui 
• Perkame ir Parduodame Namus. 
• Apartmentus ir Žemę 
• Pensininkams Nuo la ida 

FOR R E N T 

Išnuomojamas 5 kamb. 2 mieg. 
butas ramiame 4 butų name; arti 
gero susisiekimo. 64 St. & Cali-
fornia apyl. 

Skambinti: 1-708-361-1171 

I E Š K O B U T O 

N e r ū k a n t i s v y r a s i e š k o i š s i 
n u o m o t i 1 k a m b . M a r q u e t t e P k 
apy l S k a m b i n t i 3 1 2 - 3 7 6 1 2 2 6 

HELP VVANTEO 

Ieškoma š iek t iek angl iškai k a l 
banti moteris prižiūrėti vyr. amžiaus 
moterj invalidę ir gyventi kartu Aurora. 
IL Kreiptis 7 0 8 - 6 5 2 - 6 0 7 6 a r b a 
708 -892 -9682 . 

MECHANIC 
Full Tim* 

Certified preferrea Own transpo'tat ho n 
necessary Mus speak FLUENT Eigiisn 

Apply 'n person 
7820 W. 26th 

No. Rlv»r»ld». IL 
or call 

J»me* at: 708-447-3888 

T A I S O M E 
SKALBIMO IR DŽIOVINIMO 
MAŠINAS IR ŠALDYTUVUS 
Kreiptis į Hermis Deckys 

Tel. 985-6624. Nuo 8 ryto Iki 6 v.v. 
Kalbėt' i;etuvišk;n 

REAL ESTATE 

B 

BELL BACE REALTORS 
J . B A C E V I Č I U S 

6 5 2 9 S. Kedzle A v e . , 
Chicago. IL 6 0 6 2 9 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• M L S kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų (vertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Visi agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

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

(3 MLS 
Š I M A I T I S R E A L T Y 

Viktoras Šimaitis, Reattor 
Irena Blinstrublene. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

5953 S. Kedzie Ave. 
Tel. 436-7878 

M ISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
1 0 % — 2 0 % — 3 0 ° o pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobt'io 
nas mus 

F R A N K Z A P O L I S 
3 2 0 8 V 2 VVest 9 5 t h S t r e t 

T o l . — G A 4 - 8 6 5 4 

V-1 
Auksiniai 14 k. 
vyr/mot. 

J „VYTIS" žiedai. 

|vair>ų dydžių ir kainų deimantai Susi
tarus, žiedo dydis pritašomas Lietuvis 
juvelyras 

TRADITIONS 
P. O. Box 152 

VVorth. IL 60482 
24 vai. 

708-974-1782 
Sav. Ed. Lapinskas 

E L E K T R O S 
(VEDi.uAi - PATAISYMĄ. 

. JII.J O^K-ngos mics'O leidimą. Dtrru •' 
•• mestf U'itbj grotai, yarantuotai ir S40-

) • 
312-77-J-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

Shamrock Tuckpolntlng 
Sąžiningai atliekami 

Plytų ir mūrijimo remontai 
Pilnai apdrausta 

..FHA—VA repairs" 

Tel. 708-499-3728 
Sav John Gatlagher 

ŽINIOS APIE TARŠĄ 

Informacijos apie fabriku, 
dirbtuvių taršą galima gauti 
miesto bibliotekose. 

ŠIURPI NELAIMĖ 

Laivyno lėktuvas sudužo 
Glenview priemiesty, užmuš
damas t r i s juo skr idusius 
karius. Nelaimė įvyko kovo 3 d. 
Mirtiname pavojuje pilotas 
lėktuvą taip išvairavo. kad buvo 
išvengta pataikyti j namus ir 
gyventojai apsaugoti nuo nelai 
miu. 

Luino poeto svečio iš L ietuvos n.m 
|.i poezijos knyga , ku r i o je konkretūs 
poetiniai įvaizdžiai atskleidžia e ih i 
minius žmogaus ir tautos dvasios kk> 
dus l ikimmeso XX amžiaus kryžkelė
se. 

Knvgo išleido Atei t ies I j teratūros 
Fondas )a g. i l im.i g.utt i ir , ,D rauge" 
Ka ina8do l . , su pe rs iun t imu 9 d o l . 
2^ centai I l l inois gyventoja i p r ie 
sumos dar pr ideda M tentus m o 
keseio 

AMTECH REFRIGERTION & 
APPLIANCE CO FAST & 

CONVENIENT 
IN HOME OR 

CARRY IN 
SERv:CE 

VĄJOR APPLIANCE 
SPECIAUST 

• A-r C©'-<M'0'*«*» • R^fr.g*ra*;xl 

LICfNSFD BONOEO INSUOED 
• Ca* t<x Oota^ 

NOFHH 
6121 W Add!%in 312.286.8700 

SOUTH 
3615 W 95th Everoreen Pk 708-423-0441 

Juozas PllkaHI*. Se'v Vgr 

DĖMESIO! IEŠKOME 
LIETUVIŠKO MENO! 

Baltimorės Lietuvių Festivalio komitetas ieš
ko menininkų norinčių prisijungti prie šio 
festivalio. Festivalis įvyks š.m. birželio 1-2 d. Bal
timorės Festivalio salėje. 

Jei norite išsinuomoti prekystalį savo lietuviškiems 
drožiniams, paveikslams, rankdarbiams, lėlėms ir 
kt. skambinkite. 

Elei Okienei, te l . (301) 242-3112. 



Lietuvių Jaunimo sąjungos surengtos Vasario 16 demonstracijos Chicagoje 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
P u t n a m , CT 

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS 

Putname. nutolusiame nuo 
didmiesčių, ir jo apylinkėje 
gyvena daugiau kaip šimtinė 
lietuvių. Į tą skaičių įeina Mari
jos Nekalto Prasidėjimo vienuo
lyno seselės, keliolika pen
sininkų, tik keli dar tarnyba 
duoną pelnantieji bei nemažas 
skaičius Matulaičio namuose 
globojamų asmenų, pastarieji 
sudaro lietuviškos kolonijos 
daugumą. Dalis tų globojamų 
asmenų ir kuone visi kiti pri 
klauso lietuvių bendruomenei. 
Vienuolyno seselės ir vietos LB 
vadovybė kasmet prisimena ir 
ruoš ia l ie tuvių t a u t o s ir 
Lietuvos valstybės švenčių mi
nėjimus. 

Vietinė LB vadovybė suruošė 
Vasario 16-tosios — Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo mi
nėjimo šventę vasario 10 d. 
Minėjimas pradėtas šv. Mišio-
mis vienuolyno koplyčioje 8 vai. 
ryto. Mišias už Lietuvos lais
vę laikė kun. Valdemaras Cu-
kuras. Pamoksle priminė kaip 
nepapras t a i sunkus dabar 
besikeliančios Lietuvos kelias, 
jau pareikalavęs gyvybės aukų. 
Reikia prašyti Aukščiausiojo 
pagalbos Lietuvai. Tikinčiųjų 
maldose tie prašymai buvo 
išreikšti. 

Viešas minėjimas vyko Matu
laičio namu salėje 2 vai. p.p. 
įvadinį žodį tarė LB pirm. A. 
Lipčienė. Kun. R. Krasauskas 
suka lbė jo maldą, kurioje 
prašė Aukščiausiojo pagalbos 
Lietuvai tapti laisva, priimti 
amžinon ramybėn Vilniuje ir 
bet kada už Lietuvos laisvę 
žuvusius, guosti sužeistus ir nu
kentėjusius. 

Paskaitininke Vaiva Vėbrai-
tė-Gust, pristatyta A. Lipčienės, 
yra nepaprastai veikli lietuviš
kuose baruose: . .Vė t ros" 
tautinių šokių grupės vadovė, 
„Atgimimo" šeštadieninės mo
kyklos direktorė. Lietuvių infor
macijos centro Connecticut vals
tijoje organizatorė, New Haven 
LB apylinkės vadovybės narė ir 
kt. Neilgoje paskaitoje priminė 
dabartinę Lietuvos politinę pa
dėtį, vis dar pasaulio galin
giesiems atsisakant pripažinti 
ją laisva ir nepriklausoma. Ji 
priminė Lietuvos žmonių bei 
išeivių kai kurias sėkmingas 
pastangas ir darbus tai laisvei 
siekti. Ji pabrėžė, kad kiekvieno 
lietuvio, tai ir išeivių bei jų pali
kuonių, pareiga siekti ir dirbti, 
kad Lietuva taptų laisva. Reikia 
skleisti Lietuvos laisvės reikalą 
savo aplinkos kitataučiuose, 
įtaigoti Amerikos prezidentą, 
senato ir kongreso narius 
pagelbėti Lietuvai Šitą daryti 
žodžiu, telefonu, telegrama ar 
raš tu Nuolatinis Lietuvos 
reikalų kėlimas ir jai pagalbos 
teikimas padės Lietuvai tapti 
nepriklausoma. 

Tuoj po paskaitos kitam** salės 
krašte ..Vėtros"" tautinių šokiu 
grupės nariai pašoko bent 6 
tautinius šokius. Šokėjų grupe 
sudaro 20 asmenų, beveik puse 
jų nelietiuviai. Tautiniai šokiai 
kėlė nostalginius prisiminius. 
taip pat pasiryžimą dirbti Lie 
tuvos laisvei. 

Minėjimas užbaigtas Lietuvos 
himnu, giedotu visų dalyvių. Pn 
to dalyviai pabendravo ir pasi 
vaišino moterų pagamintais ir 
pa ruoš t a i s užkandž ia i s . 
Minėjime dalyvavo ir būrelis 
lietuvių iš New Londono. Pa 
grindinių lietuvių organizacijų 
veiklai remti surinkta: LB — 
1352 doleriai. Vlikui — Lietuviu 
Tautos fondui — 460 doi. ir Altai 
- 120 dol. 

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS VIENUOLYNE 

Vienuolyno seselės minėjo 
Vasario 16-tąją dar ir antrą 
kartą, vasar io 16 d. Šis 
minėjimas buvo religinio ir 
maidos pobūdžio. 5 vai. p.p 
atlaikytos šv. Mišios vienuolyno 
koplyčioje. Mišias koncelebravo 
kun. V. Cukuras ir kun K 
Trimakas. Pamoksle kun. Cu
kuras priminė, kad keliais 
pastaraisiais metais lietuviu 
tautos tikėjimo pareiškimas pa
garsino Lietuvos vardą pasauly 
je. kaip niekad anksčiau. Šv. 
Kazimiero 500 metų minėjimas 
kėlė Lietuvos vardą nemažu 
garsu. Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktis pagarsino Lie 
tuvą dar daugiau. O kovo 11d. 
paskelbta Lietuvos nepriklau 
somybė pasiekė kuone visas 
pasaulio tautas ir valstybes. 
Pagal iau nepr iklausomybės 
paske lb imas , a p l a i s t y t a s 
lietuvių krauju ir apmokėtas 
gyvybėmis, parodė pasauliui 
lietuvių tikėjimą gėriu ir 
nus teb ino pa sau l i . Įvykių 
atšaukti negalima, tai Lietuvai 
kelias tik į laisvę ir pagal 
Aukščiausiojo valią. Melskime 
Aukščiausiąjį pag re i t i n t i 
Lietuvai laisvę ir savo darbais 
padėkime tai vykti. 

Po pamaldų seselės ir vietiniai 
l ietuviai susir inko bendrai 
vakarienei. Prieš vakarienę pra 
dedant, atlikta trumputė pro 
gramą, vadovaujant ses. Igne i. 
D. Augienė paska i tė gilių 
minčių ištraukas iš AT prezi 
dento Landsbergio kalbos per 
radiją į Lie tuvos žmones, 
reikalaujant Lietuvai iaisvės. 
nurodant reikalavimų pagrin
dus. Seselė Rima, atvykusi ką 
tik iš Lietuvos, paskaitė B. 
Brazdžionio eilėraštį, išreiš 
kiantį meilę tėvynei. Tada vėl 
Augienė paskaitė ištraukas iš 
„Vilniaus baladės" (Nagiot. iš
reiškiančias lietuvio meilę Vil
niui. 

Programėlė baigeta visų su
giedota giesme „Lietuva bran 
gi". Sekė vakarienė ir pabend 
ravimas 

PUTNAMO LB METINIS 
SUSIRINKIMAS IR NAUJA 

VALDYBA 

Visus lietuvius Putname ir jo 
apylinkėse gyvenančius riša !ie 
tuvių bendruomenė, turinti 95 
narius, kurių daug yra Matulai
čio namų globotiniai ir prip 
veiklos prisidėti negali. 

Vasario 3 buvo sušauktas LB 
narių metinis susirinkimas 
Pranešta, kad L. Bendruomenės 
vadovybė ir jos paskatinti nariai 
•vairiomis progomis telefonavo, 
s iun tė te legramas ir rašė 
<laug\i>e laiškų JAV prezidentui, 
sena to r i ams ir apylinkės 
atstovui kongrese, reikalau 
dami jų pagalbos padėti Lie
tuvai tapti nepriklausoma. Apy
linkėje suruošta Vasario 
16-tosios minėjimas, Molinos 
dienos švente. Nariai dalyvavo 
visose vienolyno ruoštose šven
tėse. Apylinkei buvo atstovau 
jama apygardos suvažiavime. 
LB Rytinio(JAV) pakraščio su
važiavime, maldos dienoje. 
Hartfordo katedroje ir keliuose 
kituose susibūrimuose, vyku
siuose lietuvių ir Lietuvos 
laisvės reikalais. Apylinkė 
parėmė finansiniai „Atgimimo" 
šeštadienine mokykla. 

Į naują valdyba išrinkti 
(dauguma jų buvo ir baigusioje 
kadenciją valdyboje) ir jau 
pasiskirstė pareigomis šie as
menys; .\ Lipčienė — pirminin
kė, R. Taunienė — vicepirm.. dr. 
J. Kriaučiūnas — sekretorius. J. 
Bružas — iždininkas. J. Rygelis 
— ryšininkas ir dr. B. Apshaga 
— narys, padėti anglų kalbos 
raštuose. Kontrolės komisija pa
likta ta pati: V. Abromaitis — 
pirm., ses Oliveta ir O. Stri
maitienė. 

Naudingos veiklos ir j -
kimo naujai vadovybei! 

Juozas Kriaučiūnas 

P r o v i d e n c e , R l 

LAISVĖS IR V E R G I J O S 
DIENOS 

Ir džiugūs ir kruvini įvykiai 
atsiliepė ir į Nepriklausomybes 
minėjimą. Neišpasakytai stip
rus tautos laikymasis smurto ir 
skausmo dienose, vieningas 
laisvės šauksmas plebiscite 
pasiekia ir mus. Todėl gal giliau 
pamąstėme apie laisvės ir teisių 
prasmę Vasario 16-sios ir Kovo 
11-sios minėjimuose. 

Pagal 1987 m. priimta įsta
tymą 1991 m. vasario 14 d. 
Rhode Island valstijos rūmuose 
įvyko miaėjiino pirmoji dalis. 
Gubernatorius įtaikė proklama
ciją skelbiančią Vasario 16-ją 
Lietuvos diena valstijoje. Seimo 
sesijos pradžioje Šv Kazimiero 
lietuvių parapijos kleb kun A 
Klimanskis sukalbėjo invoka-
ciją. Vadovas prisiminė prieš 7:1 
metus paskelbta Lietuvos nepri-
klausonu 1 ••. tautos prisikėlimą 
laisvam gvvenimui Kančias ir 
sovietinio komunizmo nunio
kojimą priespaudoje prisiminė 
keletas K I. kongresmanų- H M 

Lafayette, G.T Parella, D. W. 
Dūmas. DaLs gyvenvietės 
lietuvių bei jų draugų dalyvavo 
RI valstijos - Lietuvos gyvy
binio išlikimo minėjime. 

įspūdingą staigmeną išgy
venome kun. Kiimanskio su
kviesti salėn Ten Brown 
univers i te to s tudentai de
monstravo kruvinojo sekma
dienio dokumer -.;nį filmą gautą 
iš žurnalisto Vilniuje, slaptai at
gabentą iš Lietuvos. Jokie 
komentarai nereikalingi prie 
šio siaubingai -maudaus įvykio 
epizodų pristatymo. 

ŠieBrovvn studentai yra susi
organizavę į grupę Baltika 
pagelbėti pabč:ltiečiams siekti 
nepriklausomybes Jie aktyviai 
atsiliepia į momento iššauktus 
darbus, organizuoja seminarus. 
Savo veiklos idėją pradeda plės
ti kituose universitetuose, kole
gijose. Įdomus ir jaudinantis 
faktas tai, kad grupę sudaro 
amerikiečia i s tuden ta i . 
Daugelis jų turėję kontaktą su 
pabaltiečiais draugais. Nemaža 
jų dalis lankėsi ir net dirbo Pa
baltijy ir vėl planuoja vasarai 
grįžti. Atgyja profesoriaus Ereto 
dvasia! Šiai grupei priklauso ir 
Antanas Vainius iš Pennsyl-
vanijos. Per jį buvo gauta vaiz
dajuostė, iš kurios jis su kolega 
Keith Spiegei sudarė dokumen-
tinį filmą. 

Šv. Kazimiero lietuvių bažny
čioje įvyko iškilmingos mišios, 
su vėliavomis, palydovėmis tau 
tiniais drabužiais. Kruvinąjį 
sekmadienį žuvusiųjų vardai, 
įrašyti pergamento ritinyje, 
buvo perskaityti ir padėti ant 
altoriaus. Kun A. Klimanskis 
pamoksle minėjo mūsų tautos 
laisvės ir vergijos dienas, nors 
dar vaiku būdamas išvyko iš 
Lietuvos, bet meilė savo tautai 
gyva jo širdyje. 

Po Komunijos susikaupimo 
momente žuvusiųjų pagerbimui 
Gaja Valiuškytė skaitė Frede 
gon Shove poemėlę „Nauja 
vėlė". 

Trečioji minėjimo dalis vyko 
Lietuvių klube. Minėjimą pra
vedė p i rmininkė Aldona 
Kairienė. Vėl atsivėrus tautos 
žaizdoms, prašė da lyvius 
dosniai aukoti Lietuvos gelbė
jimui. Saulė Šatienė, kaip ir 
kasmet, prasmingai papuošė 
salę. Konstancija Valiuškienė 
parūpino ir padidino skaudžių 
įvykių nuo t r aukas . P r i e 
Rūpintojėlio ant pjedestalo glau
dėsi žuvusiųjų vardai per
gamente, degė didžiulės tri

spalvę sudarančios žvakes. 
N u k a n k i n t ų j ų ap l inkybes 
paminėjo Gaja Valiuškytė. 

Mar i a Tovares -Ashmans-
kienė, portugale advokate, dir
banti SOS vaikų organizacijoje 
vicepirmininkės ir iždininkės 
pareigose, savo paskai toje 
kalbėjo apie Lietuvos vaikus, 
kurie neturi jokių teisių. Netu
ri ir reikiamos pagalbos psi
chologinėse bei medicinos, švie
timo, auklėjimo ir kitose srityse. 
Ji plačiai a tvėrė duris, kad 
pamatytume atmestų ir užmirš
tų nekaltų kūdikių kelią į galu
tinį pasmerkimą — vegetuoti 
ps ichia t r in iuose lageriuose, 
kurie nėra verti namų, ligoni
nių ar prieglaudų vardo. Tai il
gas kelias į normalesnes gyve
nimo sąlygas. 

Trečios kartos lietuvis David 
Skirkey (Skirkevičius) paskai 
toje kalbėjo apie jam močiutės 
įžiebtą lietuvybės liepsnelę. Su 
jo amžiumi augo ir troškimai 
pažinti savo pagrindines šaknis. 
Nei aplinka, nei jos žmonės 
nebuvo pa lankūs lietuvybei 
kultivuoti. Su močiutės mirtimi, 
jam esant ketverių metukų, vis
kas užsibaigė. 

Pats pramoko lietuviškai 
skaityti. Niekad neturėjo progos 
kalbėti lietuviškai, tačiau jo ži
nios apie l i e tuv ių kalbos 
senumą, turtingumą, grožį, apie 
lietuvių kultūrą siekia senus 
pagonybės laikus. Dabar dės
tydamas Bostono muziejaus 
meno mokykloje, s tengiasi 
supažindinti savo studentus ne 
tik su M. K. Čiurlionio tapyba, 
bet ir su jo muzika. 

J. Kiela i r J . VValaska. 
pritariami A. Gudečiausko. 
dainavo ir į dainas įtraukė apie 
pusšimtį susirinkusiųjų. 

Darbščių ir dosnių moterų 
dėka vaišindamiesi turėjome 
progos s u s i m ą s t y t i prie 
Lietuvos paskutiniųjų įvykių 
bei kruvinojo sekmadienio 
pasekmių nuotraukų. Buvo ir 
galimybė išlieti savo jausmus 
Nobelio Taikos premijos lau
reatui, žvelgiant į jo kelius bei 
darbus padidintose karikatū
rose. 

Koresp. K. V. 

DRAUGAS, antradienis, 1991 m. kovo men. 12 d. 

Paslapt is bū t i laimingam 
glūdi linksmame pasitenkini
me. Kas yra patenkintas tuo, ką 
turi, tas yra turtingas; o dar tur
tingesnis yra tas. kuris gali 
džiaugtis tuo, kas kitiems pri
klauso. 

O. S. Marden 

V I E N E R I Ų M E T Ų M I R T I E S S U K A K T I S 

M ū s ų Myl imą M a m y t ę 

A.tA. 
ANTOINETTĘ MONDEIKĄ, 

daugelį metų gyvenusią Cicero, 111., Aukščiausias į Savo Amži
nuosius namus pašaukė 1990 m. kovo 13 d. 

Po gedulingų pamaldų Šv. Antano parapijos bažnyčioje. 
Cicero. Amžinam Poilsiui buvo palydėta ir palaidota šalia savo 
vyro. muziko a.a. Adolfo Mondeikos, Queen of Heaven 
mauzohf uje 1990 kovo 17 d. 

Vienerių metų mirties sukaktyje, prisiminsime Ją su giliu 
liūdesiu, -neile ir dėkingumu mirimo dieną, kovo men. 13-tają 
šv. Mišių aukoje už Jos sielą Šv. Antano parapijos bažnyčioje. 
Cicero. 8 vai. ryto, o taip pat ir kitose parapijų bažnyčiose. 

Visu? a.a. Antoinette Mondeika gimines, pažįstamus ir ar
timuosius nuoširdžiai prašome tą dieną Ją prisiminti ir 
pasimelsti už Jos sielą. 

Nuliūdę dukros: Marija ir Teresė. 

A.tA. 
RAIMUNDUI HORNUI 

Australijoje m i r u s , r e i š k i a m e n u o š i r d ž i a u s i ą 
užuojautą jo motinai p. ANTANINAI HORNIENEI . 
seseriai ir jos vyrui MEILUTEI ir PETRUI RU-
LIAMS seseriai JONEI KRAUSIENEI su šeima ir 
velionio vaikams Australijoje. 

E. [hmijonaitienė 
R /.' 'n'ienė 
H Žitkieni 
B. ir B. Oniūnai 
A. v A. Pilipavičiai 

A. ir H. Soliai 
D. ir R. Valodkai 
A. ir V. Žibai 
P. Budininkas 

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 

A.tA. 
EDVARDAS JULIUS PUNKRIS, 
mūsų mylimas vyras, tėvelis ir senelis, po sunkios ligos mirė 
1991 m. vasario 10 d. 

Liko nuliūdime žmona Irena Arlauskaite Punknenė, 
sūnūs Edvardas, jn., jo žmona Vilija, Ričardas, jo sužieduo
tinė Elona, vaikaičiai — Andriukas, Andreja, Monika, mama 
Marija, brolis Raimundas, švogeris A. Ohs su žmona Aldona, 
sūnėnas Andrius, teta Brone Reventiene. pusbroliai — Algis, 
Rimas, Jonas su šeimomis, uošvė K. Arlauskienė, pussesere 
Eugenija Donehene su šeima Lietuvoje. 

Tu išėjai neužbaigęs savo užsimojimų — kiekvieną 
Lietuvos kampelį pažymėti vaizdajuostėje 

Ilsėkis ramybėje šalia krikšto sūnaus Arnoldo. Iki 
pasimatymo, mielasis. 

Nuliūdime likusi šeima. 

A.a. Edvardo atminimui galima aukoti vaistams Lietuvai 
— Kanados Lietuvių Bendruomenė. 1011 College St. Toron
to. Ontario M6H 1A8. Canada 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I KIS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

46O5-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t idaro n a u j u s l a ido tuv ių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r ą u e t t e Pa rke 

Kiti S. C. Lack l a ido tuv ių n a m a i : 
11028 Southvvest H w y . * Pa los Hi l l s 
9236 S . Rober t s Rd. * H i c k o r y Hi l l s 

2424 W . 69 St. * C h i c a g o 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette Funeral Home 
2533 VVesI 71 s; Street 
Chicago, Illinois 6062^ 

l-(312>-476-2345 

Hills Funeral Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hilk Illinois 60165 

708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois N>630 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South ^Hh Avenue 

( įcero, Illinois 606^0 
708-652-1003 

Visus laidotuvių n a m u s galite pasiekti 
skambindami 1-(312)-476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
DONALDĄ. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 
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prH.*w>rr.' Haltijos res
to raną , 8100 Rober t* Rd. , 
J u s t i c e , II. U-l. I-708-458-1400. 
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x „Draugo" renginių komi
t e to projektuojamas konce 
bus kovo 17 d., sekmadienį, 2 

p.p. Marijos aukšt. mo 
!os salėje. Koncertuos ketu-
inžinierių kvartetas iš Los 
-eles ir pianistė Raimonda 

Apeikytė. Visi kviečiami iš 
-to įsigyti bilietus Vaznelių 

Gift Internationa! parduoti 
ke. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas bus antra 
dienį kovo 19 d.. 7:30 vai. vak. 

siminti. kad laikas pakeis-
Gimimopa-

i \ dos salėje R 
« T. T International 

vel kalbės ir rodys skaid 
slionė į Lietuvą" riai 

-:mi dalyvauti. 

x Lietuvių Muzikos šventės 
alėto pirmininkas Stas 

. • a visų lietuviškų or 
pirmininkus ai 
audos. radijo dar 

rojus ir visą rengi 
:•. tą į pasitarimą ko\; 

pirmadienį, 7 va!, vak. 
.yčioje. Pas i ta r ime : 

kalbama apie ateinančią Lietu 
/entę. \'isi pra-

dalyvauti. 

x Road t o Freedom: Bal-
tics vs. Soviet Union vakaras 

.'iamas penKtadienį, kovo 15 
' vai. vak. Arlington 

Height brary, 500 
Nor th Dunton , Ar 

rhts. pr ie Euclid. V 
atvykti ir dalyvauti 

;eikiant mūsų 
-

x . .Ateit is", sausio vasari 
mėnf'-iu jubiliejinis numeris. 

• iš spaudos. Numeryje 
paminėtas 80 metų „Ateities' 
žurnalo jubiliejus, išspausdinti 
seni ir nauji strapsniai ar jų iš
traukos. Žurnalą redaguoja 
Danutė Bindokienė. redakeijo-
narės — Ramunė Kubiliūtė, 
Hūta Sidrytė ir Viktutė Venclo-
vaitė. Techninis redaktorius yra 
Jonas Kuprv s 

x Lietuvių Muzikos Šventei 
aukojo: $1,000 Gražina Liau 
taud. $500 dr. Jonas ir Jonė Va
laičiai, po $250 Brighton Parko 
Liet. Namų Savininkų dr-ja. 

• anas ir Viktorija Valavičiai, 
ūnas Užgiris, $200 Jane ir 

Juozas Daunorai, Eleonora ir 
Vladas Velžai, po $100 L. Kauf 
rnann. Al Kumskis, Lietuvos 
Vyčių choras, kun. Viktoras 
Rimšelis. Dėkojame ir prašome 

ti šventę, siusti aukas: 
uanian Mu.-k Festiva'. P 
Box 29485, Chicag' 

- . J 0485. 

x A U K Š T O S KOKYBĖS 
RŪKYTOS D E Š R O S . PA-
LENDVICA su pristatyn 
namus Lietuvoje - $84.00. 
TRANSPAK, 2638 W, 69 St.. 
C h i c a g o , IL 60629. t e l . 
312 436-7772. 

(sk i 

x VISI SIUNTINIAI Į LIE-
v'A siunčiami su PRISTA 

i VMU I NAMUS papigintom i 
kainomis. Rūbai, maistas, vais 

KIEKIS NERIBOTA* 
MUITO NĖ RA. Iš kitu miestų 
savo daiktus siųskite mums 

tu arba UPS. TRANSPAK. 
2638 W. 69 St.. Chicago. H 
60629, tel. 312^136-7772. 

(sk) 

x G.T. INTERNATIONAL 
parūpina jūsų giminėm bilietu-

•etuvos į įvairius Amerikf 
tua neskrendant per Mask 

vą. Su jūsų giminėmis ryši 
palaiko ir perduoda visas info? 
macijas mūsų raštinės atstov 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
I N T E R N A T I O N A L , INU.. 
9525 S. 79th A ve.. Hickory 
Hills, IL. Tel . (708) 430-7272. 

x Šv. Kryžiaus gailestin
gųjų seserų — nursių baigimo 
banketas bus The Bar restorane 
Burbanke trečiadienį, kovo 20 
d., 6 vai. vak. Kviečiamos ir 
viešnios iš kitų kolegijų. 

x 40-tasis Giesmių v a k a r a s 
..Tėviškės" lietuvių evangelikų 
liuteronų parapijoje ruošiamas 
Verbų sekmadienį, kovo 24 d., 
1 v. p.p. parapijos bažnyčioje. 
Giedos solistai ir parapijos 

ras. vadovaujant muz. Faus 
:ui Stroliai. Muzikinę dalį atliks 
fleitistė muz. Asta Šepety-
tė-West ir pianinu Aras Bun-
• inas. Religinis koncertas antra
dieni, kovo 26 dieną, 7:30 vai. 
vak. bus atliekamas Lietuvių 
centre Lomonte. Visuomenė 
kviečiama abejuose koncertuose 
dalyvauti 

x Prel . P . Gaida,,,Tėviškės 
Žiburių"" redaktorius, Missis 
>auga, Kanada. Vaclovas Dzi-
gas, Omaha, Nebraska, Petras 
Brizgys, Hickory Hills, 111., B. ir 
C. Razgiai, St. Petersburg, Fla. 
Mr. ir Mrs.). Romas Ugianskis, 
Nevv Fairfield. Conn., A. Mus-
teikiai, Lariat Moterį, Fallon. 
* e vada, už kalėdines korteles ir 

lendorių atsiuntė po 20 dol. 
;. I .bai dėkojame. 

x D r. J u s t a s Dėdinas, Oak 
Brook Terrace, 111., dr. Julius 
Simaitis. Forest Hill Garden, 
N".Y.. Aldona Sandargas, Or-
mond Beach, Fla., Alfons ir 
-Janina Liszkiewicz, Spring, 
Texas, už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
aukų. A. ir J. Lisszkievvicz dar 
palinkėjo geros sveikatos ir 
geros sėkmės per visus Naujus 
1991 m >;em nuoširdus 
ačiū. 

x P r a n a s Gudaitis, poetas, 
gyv. Montreal, Kanada, Aloyzas 
Balsys, VVoodhaven, N.Y., pra
tęsė prenumeratą ir kiekvienas 
paaukojo „Draugo"* stiprinimui 
pu 15 dol. Nuoširdus ačiū. 

x P o 20 dol. atsiuntė už ka
lendorių ir kalėdines korteles: 
dr. Elena Petrik, Big Pine, Fla., 
Augustinas Ašoklis, Bervvyn, 
IU., B. Prasauskas, Lomita, Cal, 
Teresė ir Jurgis Alenskai, Le-
mont, 111., Harry ir Leonidą 
Neu. Palos Hills, 111., Apol. 
Varnelis, Dovvagiac, Mich. 

°ms dėkojame. 

x Ats iuntė po 10 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
Albinas Sadauskas, E. Šilgalis, 
Joseph Stašaitis, Mar ia 
Balčiūnas, M. Ripskis, Irena 
Jansonas, St. Prialgauskas, A. 
Matulis. Bronius Kovas, M 
Damas, Gražina Budrytė, Adelė 
Duoblienė. A. Boreišis, K. Vai-

3, Helen Kolosovas, K. 
Keblys. Labai dėkojame. 

x „ Ž A I B A S " N r . 10 -
-kanios rūkytos dešros ir skilan-

i 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 South 79th Ave., 
Hickory Hills, IU. 60457. Tele
fonas (708) 430-8090. 

(sk) 
x Select Wines & Liąuors , 

1018 Hobson Rd., Woodridge, 
IL 60517 pristato gėrimus 
lietuvių pobūviams urmo kaina. 
Kreipti- Vytas Miceika, tel. 
708-969-3880. 

'sk> 

v KARGO I LIETUVA! Rū 
. naujus ir dėvėtus, batus. 

medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
- usti į Lietuva BE MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA J 
RYGĄ. Siuntinius ntijimti RY 
GOS 'Tiitinėje. Minimumas 
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis į: G. T. In-
i. t nat ional , tel. 708-4307334, 

>5 So. 79th Ave., Hickory 
Hills, IL 00457. 

(sk) 

IS ARTI 
-JA VALSTYBĖSE 

— Poli t inių studijų savait
ga l i s Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje vyko 
1991 sausio 26-27. Svars
tymuose dalyvavo Alė Rūta, 
Bernardas Brazdžionis, Žibutė 
Brinkienė, Stasys Kašauskas 
(Lietuvos parlamento narys iš 
Vilniaus), dr. Ričardas Kontri
mas, Zigmas Viskanta, dr. 
Jonas Žmuidzinas, studentės 
Dalytė Navickaitė ir Andrytė 
Gied ra i ty t ė (pr iėmusios 
Lietuvos pilietybę), dr. Vytautas 
Dambrava (gen. konsu las 
Venecueloje), Angelė Nelsienė, 
Linas Kojelis (Washington, 
i).C.i, dr. Algirdas Avižienis 
(VD universiteto rektorius iš 
Kauno), dr. Emanuelis Jarašū-
nas <tą pačią dieną grįžęs iš 
Lietuvos), vadovavo dr. Jūra tė 
Izokaitė-Avižienienė, dr. Birutė 
Vileišytė ir Algis Raulinaitis. Į 
ivarstybas buvo atvykęs CNN 
televizijos žurnalistas ir tą pačią 
dieną perdavė Venckienės, Ka 
šausko ir Jaras ūno pareiškimus 
bei parodė Jarašūno atvežtas 
nuotraukas iš žudynių Vilniuje. 

IR TOLI 
KANADOJE 

— Poetui Henr iku i Nagiui, 
gyvenanč iam Mont rea ly je , 
padary ta širdies operaci ja . 
Ligonis pamažu jau sveiksta 
namuose. 

— T o r o n t o j a u n i m o a n 
sambl io „Gintaro" koncertas 
bus gegužės 5 d. Anapilyje 

— A r ū n a s S t a š k e v i č i u s 
Montrealyje vasario 1 d. turėjo 
pasikalbėjimą televizijoje i r 
atsakinėjo į programos vedėjos 
ir žiūrovų telefonu pateiktus 
klausimus. Jo žmona Silvija per 
ukrainiečių radiją perskaitė 
sveikinimą ukrainiečiams, nes 
jie šventė 73 metą nepriklau
somybės sukaktį. 

— Montreal io lietuvių auk
sinio amžiaus klubo ,.Rūtos" 
metinis susirinkimas buvo 
sio 30 d. Naują klubo valdybą 
sudarė ses. Paulė Savickaitė, 
J u l i u s J u r ė n a s , P e t r o n ė l ė 
Juškevičienė, Elena Kerbeiienė 
ir Bronė Malaiškienė. Revizijos 
komisijon įeina Jonas Seidys, 
Kostas Toliušis ir Valė Viliu-
šienė. Lietuvos pagalbos fondui 
paskyrė 2000 dol. 

Lietuvių Fondo atstovas A Juodvalkį-, įteikia LF čekį Kr. i l aba i s v a r b i o s i r r e i k š -
mokyklos dir J Ši-

CHICAGO J IR APYLINKĖSE 
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Lietuviu Bendruomenės 
Brighton Parko apylinkės 
valdyba vasario 24 d. suruošė 
sėkmingą Lietuvos nepriklau 
somybės paskelbimo minėjimą. 
10 valandą Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčion spalvingoje rikiuotėje 
su vėliavomis rinkosi Dariaus ir 
Girėno veteranų postas, Gene
rolo Daukanto šaulių grupė. 
Lietuvos Vyčių Brighton Parko 
26 kuopa ir tautiniais dra 
bužiais pasipuošusių moterų 
eisena. Vainiką prie altoriaus 
nešė Vytautas Dijokas. Buvo 
pasigesta Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės dalyvavimo, 
kurios centras taip pat yra 
Brighton Parko parapijoje. 
Pr i s i r inko pi lna bažnyčia 
žmonių. Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčia turi arti tūkstančio 
erdvių sėdynių. 

mmgos. Sis minėjimas ypa 
Nuotr. .J. Tamulaičio tingas tuo. kad jūs turbūt esate 

pirmieji , k u r i e šias da t a s 
čiate kartu. Švenčiant šias 

tautines šventes, savo reikšme 
jos prilygsta Lietuvos nepri 
klausomybės paskelbimui 1918 
m. '. 16-tai ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymui 
1990 m. Kovo 11 tos aktų 
paskelbimui. Tada ir dabar 
buvo paskelbta okupaciniais 
metais. 

Prof. Skuodis vaizdžiai 
apžvelgė Lietuvos įvykius ir 
kovą dėl tautos laisvės bei 
nepriklausomybės. Sakė,keitėsi 
generacijos, bet nesikeitė kova 

k a l b ė t i . ke l ia i s žodž ; 

supažindino publiką. I 
Skuodis yra gimęs Chicag 
universitetą baigė Lietuvoje. 
dėstė Gamtos fakultete, akty 
viai buvo įsijungęs į okupuotos 
Lietuvos pogrindžio veikia di! 
Lietuvos lai-vės. KGB buvo 
areštuotas ir nubaustas ilgam 
laikui sunkaus režimo tremčiai 
į Sibirą. Sugrįžęs p*s mus 
darbštus lietuviškos veiklos dar
buose. Nėra suabejojęs dėl 
Lietuvos nepr ik lausomybės dėl laisvės, nepriklausomybės. 
atstatymo. Joana Drūtytė jį 
pakvietė paskaitai. 

Pasveikinęs visus sakė, kad 
Brighton Parko Bendruomenės 
pakviestas prieš trejus metus 
kalbėjo šioje pačioje salėje 
Tuometinis jo pakvietimas jam 
buvęs ypatingai prisimintinas ir 
brangus, nes kai 1987 m (• 
kalbėjo, buvo tik trečioji diena 
po atvykimo iš Lietuvos j 

Iškilmingas Mišias atnašavo Ameriką. Prelegentas kalbėjo, 
ir šiai šventei pritaikytą patrio- kad šios Vasar io 16 šios 
tinį pamokslą pasakė kun. nepriklausomybės paskelbimo 
Juozas Vaišnys, koncelebruo minėjimo i r Kovo 11-šios 
jant klebonui kun. A. Puchen- Lietuvos nepr ik lausomybės 
skiui ir kun. F. Kireiliui. Laike atkūrimo, kaip ,.Drauge" buvo 
Mišių bažnyčioje lietuviškas paskelbta, yra dvi datos. Tos dvi 
giesmes giedojo parapijos choras, datos Lietuvai ir tauta i yra 
vadovaujamas muz. Juozo So 
daičio. Maldas skaitė Antanas 
Drūtys ir Joana Drūtytė. Pasi
baigus Mišiom. choras ir visi 
žmonės bažnyčioje giedojo Lietu 
vos himną. 

Po pamaldų rinkomės į aka 
deminį minėjimą parapijos 
salėje. Koridoriuje buvo du 
stalai, kur buvo atiduodamos 
aukos kovai su raudonuoju 
Kremliumi dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo 
Aukas registravo ižd. Alina Va 
deišienė, Vida Šilienė. Simas 
Jokūbaitis, .Juozas Žadeikis. 
Elena Majnuskienė ir Z 
Krasauskas. Buvo suaukota 
3400 dolerių. 

Prisirinko pilna salė žmonių 
Pirm. Salomėja Daulienė pa 
sveikino gausiai susirinkusius 
Po savo įžanginio šventės žo 
džio. paprašė sugiedoti himnus. 
Akompanavo Darius Polikaiti^ 
pianinu. Atsistojus tylos minute 
buvo prisiminti ir pagerbt: 
žuvusieji už L etuvos laisve. 
Maldą sukalbtjo kun. Juozas 
Vaišnys. pra«yd« mas Aukščiau 
siojo sustiprinti mūsų atmintį, 
kad prisimintu ::e, jog esam 
lietuviai. Nepr.k'-iusomybės pa 
skelbimo akt;; pei skaitė Darius 
Juška, asistuojant Jūratei Jan 
kauskaitei ir Eglei Milavic 
kaitei. 

Joana Drūtyte, prieš pakvies 
dama prof. V, t autą Skuodį 

Tautos gyvybė ir kova prieš 
okupaciją stiprino gyvą po
grindžio veiklą. Romas Kalan 
ta, demonstratyviai paaukojęs 
savo gyvybę, suintensyvino po 
grindį, uždegė jaunimą, išeivija 
priartėjo prie Lietuvos. Lietuvos 
Aukščiausioji taryba tebeveda 
kovą su okupantu dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymo. Kremliaus okupan 
tas blokadomis, net tankų 
atakomis trukdo sunkų Lietu
vos Respublikos nepriklausomy
bės atstatymą. Sausio tryliktoji 
- kruvinasis sekmadienis stip
riai sujungė tautąLaisvės siekis 
tautoje niekuomet nebuvo išblė
sęs. Prof. Skuodžiui baigus 

įdomų pranešimą, publika dė
kingai plojo. 

Standard Federal banko . 
du viceprez. Rūta Juškienė LB 
nės veiklai paremti paaukojo 
1000 dolerių. R. Juškienė vra 
Lietuvių fondo Finansų komisi 
jos pirmininkė ir LB tarybos 
narė. 

Meninę programą atliko Rima 
Polikaitytė/leita solo pagrojusi 
„Vėjužėlis'* — A. Vanagai 
„Lakštingalos serenada" 
VVilhelm Poop, „Telšių klumpa 
koj is" — liaudies muz i r 
„Vėjužėli, vėjužėli" — Br 
Budr iūno. Akompanavo 
Darius Polikaitis. Eilėraščius 
pasakė Eglė Milavickaitė ir 
Sarita Maųuez -- Stasio Džiugo 
..Mūsų Lie tuva" ir Jū r a t ė 
J a n k a u s k a i t ė , ,Vasa r io 
16-toji". 

Pirm. S. Daulienė visiem 
padėkojo už dalyvavimą ir 
aukas, kvietė pasivaišinti Kai 
pirmininkė pasakė, kad pi u 
gramos atlikėjai atsisak 
raro, publika garsiai p 
Užbaigta sugiedojus „Lietuva 
brangi". 

J . Šlajus 

ATŠAUKIAMAS 
M I N Ė J I M A S 

Bes ikur iąs v i suomen in i s 
komitetas norėjo pagerbti inž. 
Antaną Rudį jo garbingo 80 mr 
čio proga. Už visuomeniška 
kolegišką pastangą Antanas 
Rudis labai labai nuoširdžiai 
dėkoja, bet mano esar.t tokiam 
pagerbimui nepa lank ia i . ! 
pasaulinių įvykių laikui nu., 
jubiliejinio renginio atsisako. 
Kai Lietuvoje — mūsų senolių 
Tėvynėje — vakardienos paver 
gėjas žudo žmones ir gausina 
vargus, kai paženklintos karu 
Amerikos kariai įvykdę žūt 
butinius uždavinius kautynių 
parengtyje stovyklauja Arabijo-
dykumoje — mūsų pastangas, 
ka ip pažymėjo s u k a k t u v i 
ninkas, galime nukreipti pra* 
mingesniems tikslams. Jis da 
bar / veikdamas amerikiečiu 
Valstybinės Strategijos Forume 
(National Strategy Forum) ir 
Chicagos „Rotary Internati, . 
nalt" klubu<>se,informuoja apie 
komunizmo pavojingas meta 
morfozes ir apie Lietuvą, kyip 
senos aukšto lygio išvvst 
teisės valstybę ir jos dabartinę 
padėtį, bei įriiMtthi racionalius 
politinių siekių kelius 

Kazys Ėr ingis 

Salomėja Daulienė. Brighton P*rk.> LB apylinkės pirmininke, su Rūta 
JuSkiene, Standard Federal banko vyresniąja v i<. pr.-/i<iente, jteikuriia banko 
vardu 1000 dolerių 
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Advokatas Jonas Gibait is 
6247 S. Ked/ie Avenur 

Chicago. II 60629 
Tel . (1-312) 776-8700 
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