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„LKB Kronika", Nr. 77. 

(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padauginki 

-

Žinios iš vyskupijų 
Viduklė (Raseinių raj.). 1988 

m. sausio 26 d. vakarą būrys 
kun. A. Svarinsko bendramin
čių kunigų ir tikinčiųjų rinkosi 
į Viduklės bažnyčią tradicinei 
kasmetinei maldai už kalina
mus kunigus ir kitus sąžinės ka
linius. Penkeri kun. A. Svarins
ko nelaisvės metai, arba kaip 
jis sako, „Dievo siųstoji koman
diruotė". Penktus metus gūdų 
sausio mėnesio vakarą einami 
Kryžiaus keliai, aukojama šv. 
Mišių auka . Atsigręžę j 
Kristaus Auką, dėkojame Aukš
čiausiajam, kad ir iš mūsų tar
po vienam kitam leidžiama ne 
iš prievartos, o savo nuošir
džiausiu noru aukotis, panėšėti 
Golgotos kryžių. Kad kryžius 
nešamas geranoriškai, plačioji 
Lietuvos visuomenė įsitikino 
pamačiusi dokumentinį filmą 
„Kas jūs, kunige Svarinskai?" 
Matę filmą, net ir priešingos 
mąstysenos žmonės stebėjosi: 
„Kur gi čia toji kunigo kaltė?". 
Kino salėse seanso metu neretai 
pasigirsdavo plojimai, palaikan
tys kun. A. Svarinską. 

Aišku viena, kol bus kunigų 

ir pasauliečių, pasiryžusių 
aukotis už Bažnyčią ir Tėvynę, 
tol tikėjimo, doros ir laisvės 
idealai mūsų tautoje bus 
nesugriaunami. 

Telšiai. 1988 m. vasario 16 d. 
Telšių katedros zakristijonus 
jaunuolius — Gediminą Num-
gaudį ir Egidijų Gricių — prie 
senųjų miesto kapinių vartų, 
kapinėse jie ruošėsi padėti gėles 
ant Rainių miškelyje nukankin
tų kapų, nepateikę jokių doku
mentų, sulaikė civiliai apsi
rengę saugumiečiai. Kiek vė
liau prisistatę milicijos dar
buotojai sulaikytuosius nuvežė 
į Telšių miesto milicijos skyrių 
ir, melagingai apkaltinę, kad, 
naudodami fizinę jėgą, jie prie
šinosi pareigūnams, nubaudė 15 
parų arešto. 

G. Numgaudis ir E. Gricius, 
protestuodami prieš neteisėtus 
valdžios pareigūnų veiksmus, 
nuo vasario 17 d. paskelbė bado 
streiką, o vasario 19 d. parašė 
protesto pareiškimus Telšių 
miesto prokurorui bei milicijos 
viršininkui. 

Šiandien prasideda 
pulkininko teismas 

VV'ashingtonas. — Po eilės 
uždarų pasitarimų, kaip apsau
goti valstybines paslaptis nuo 
viešumos, kurios gali būti reika
lingos įrodyti pulkininko North 
nekal tumui jam surengtoje 
byloje, šiandien prasidėjo jo 
teismo sesija. Teisėjas Gesell su
tiko su specialaus prokuroro 
pasiūlytomis taisyklėmis ir 
atmetė Oliver North advokatų 
argumentus, kurie sakė labai 
apsunkinsią teismo eigą savo 
teisėtais įstatymiškai paremtais 
reikalavimais. 

Bešališkumo klaus imas 
Busho administracijos parei

gūnai sako, kad teismas leis 
N o r t h advokatams išduoti 
tokias paslaptis, kurios pakenks 
tautiniam Amerikos saugumui. 
Laukiama, jog visuomenė suži
nos daug naujų dalykų Ira-
no-Contras ginklų pardavimo 
procese. Administracija kreipė
si į Aukščiausiąjį Teismą, kad 
te ismas būtų atidėtas, bet 
vėliau Teisingumo departamen
tas sutiko su naujomis tai
syklėmis, pagal kurias bus ve
dama ši sesija. Prokuroras L. 
Walsh, jei atrodys, kad bus at
skleistos uždraustos paslaptys, 
kreipsis į Generalinį Prokurorą, 
ir jei jam atrodys, kad tų paslap
čių negalima skelbti, tai spe
cialusis nepriklausomas proku
roras išrašys draudimą teismui 
susilaikyti nuo tų dokumentų 
viešo nagrinėjimo. 

Šiandien prisiekia 12 pri
siekusiųjų teisėjų. Spauda betgi 
kelia klausimą, ar prisiekusieji 
galės tikrai bešališkai sekti bylą 
— ar tikrai buvo Washingtone 
ir apylinkėse žmogus, kuris 
nebūtų nieko girdėjęs apie pulk. 
Oliver North bylą? O jei nieko 
nežino apie tai, tai kokio išsila
vinimo tie prisiekusieji teisėjai 
yra, ar jie galės suprasti, kas 
yra šioje byloje esminis ir kas 
šalutinis dalykas. 

Naudos is s lapta medžiaga 
Teisėjas Gesell pasakė, jog 

prokuroras Walsh atsisakė su

tikti su Baltųjų rūmų reikala
vimu, kad nebūtų minimas 
trečiasis kraštas šioje byloje. 
Tada teisėjas pasakė, jog pulk. 
North gali savo apsigynimui 
naudotis s lapta medžiaga, 
kurioje buvęs prezidentas ir da
bartinis prezidentas, arba ir 
kuris kitas Saugumo tarybos 
narys buvo jam davęs instruk
cijas veikti tiesiogiai ar netiesio
giai parduoti ginklus Iranui ir 
kad gautą pelną perduotų Nika
ragvos laisvės kovotojams. 

North vyriausias advokatas 
Brendan Sullivan pasakė, jog 
Reaganas dalyvavo asmeniškai 
ir tiesiogiai duodamas leng
vatas tiems kraštams, kurie pa
dėjo Contrams ir ta i buvo 
Baltųjų rūmų politika viską 
laikyti paslaptyje. North turėjo 
dirbti šiose sąlygose. 

Lietuvos Konstitucija 
negarantuoja Lietuvai suvereniteto 

Vėliava, himnas, kalba — dar nereiškia 
valstybinio suvereniteto 

Afganistano laisvės kovotojai niekada nesiskiria su taikliuoju priešlėktuviniu ginklu, kurio 
pagalba j ie nušovė daug sovietų lėktuvų. Partizanai Kunar provincijoje įsigalėjo jau prieš 4 
mėnesius. Amerikos Stinger raketos — afganų partizanų mėgiamiausias ginklas. 

Partizanai pasirinko vyriausybę 

Is lambadas. — Afganistano 
Rezistencijos laisvės kovotojų 
vadai nominavo savo laikinuoju 
prezidentu moderuotos linijos 
atstovą Mohammed Nabi Mo-
hammedi ir fundamentalistą 
Ahmad Shah ministeriu pirmi
ninku. Afganų taryba turi pa
tvirtinti parinktuosius asmenis, 
kurie turėtų būti tose pozicijo
se, kai pa r t i zana i perims 
Afganistaną savo žinion. 

AP agentūros pranešimu, kie
tosios linijos atstovai vyrauja af
ganų taryboje. Spaudos konfe
rencijoje delegatai vienbalsiai 
patvirtino nominacijas: sušukę: 
„Dievas yra didis!" Po to dele
gatai sveikino išrinktuosius. 

Dvi afganų grupės 

Partizanų vadai ir Vakarų 
diplomatai pramato, kad 
Afganistano komunistų vyriau
sybė turės greitai pasiduoti. 
Tačiau ginčai tebevyksta su 
atvykusiais atstovais iš Irano, 
kurie reikalauja kai kurių tei
sių, nors j ie kovose nepa
sižymėjo. Irane yra keli mili
jonai pabėgusių afganų. Parti
zanai praneša, jog, kai bus 
sudaryta laikinoji vyriausybė, 
tai už šešių mėnesių turėtų 
įvykti rinkimai visame Afganis-

THE WHITE HOUSE 
WASHI*GTON 

February 17. 1989 

I am del lghted to »end my warmeet g ree t ings to t h e 
Lithuanlan American Communlty as you celebrate the 71et 
annivereary of Lithuanla'i Declaration of Inde>pendence. 

From the daya of Mindaugai and St. Caeimir to modern 
timee, Llthuaniana nava cherlshed the poHtical, rettgioue, 
and cultural freedom that ia tba birthright of all man. 
February 18, 1918, marked tha revtval of a c«nturle«-old 
national traditior. and opaned an unprecedented era of 
freedom in Lithuanlan hietory. Howavar, 22 yaara latar, ln 
tha aftermath of the Molotov-Rlbbentrop Pact. an lnvading 
Sovlet army brought that era to an abrupt cloae, forcibly 
uniting the Baltic Statei to tha USSR. 

On thia 71 it annivarsary of Lithuanlan lndependenoe, wa 
reaffinn our condemnatlon of the events of June 1940. Tha 
United Statea has not and wlll not recognlse the Sovlet 
Union'a annexation of Uthuania. Llthuanla'a cauae lt the 
cauae of freedom everyvrhere. 

To all who commemorate thia annivereary, Barbara and I 
send our heartfelt good wiahea. You bear witneaa to a great 
cultural heritage and to a longlng for liberty that can never 
b# auppressed. 

< * - < 

tane. Afganų taryba ir toliau 
bus vyriausioji instancija 
Afganistano rezistencijos 
kovose, nors bus ir laikinoji 
vyriausybė. Paskutiniu metu iš
ryškėjo dvi afganų grupės — 
griežtųjų fundamentalistų ir 
truputį liberalesniųjų pažiūrų 
grupė. Apie jas ir sukosi visas 
afganų tarybos suvažiavimas. 

Suvaržymai kraš te 
Kabule komunistų preziden

tas Najibullah paskelbė visame 
Afganistane išimties pavojaus 
karo stovį ir apkaltino Ameriką 
paramos teikimu partizanams. 
Tai padaryta trims dienoms pra
ėjus, kai sovietai pasitraukė iš 
Afganistano. Karo stovio įve
dimas labai suvaržė afganų 
žmonių teises, uždraudė de
monstracijas, susirinkimus ir 
leido slaptajai policijai įeiti į 
namus ir be įspėjimo ir reikiamo 
rašto areštuoti žmones. Najibul
lah pasakė, kad tai yra būtina 
krašto saugumui. Sostinės gat
vėse patruliuoja tankai ir au
tomatiniais ginklais ginkluoti 
režimui ištikimi kareiviai. 
Partizanai supa sostinę ir rake
tomis apšaudo Afganistano pro
vincijas. 

Komunistų vyriausybė buvo 
pertvarkyta, pakeičiant 6 minis-
terius. Sostinėje partizanai 
įspėjo gyventojus neiti į gatves, 
atsitolinti nuo aerouosto ir, jei 
gali,pranykti iš sostinės. Nepa
tvirtintomis žiniomis, parti
zanai jau turi paėmę dviejų pro
vincijų sostines. Najibullah pra
dėjo žodinį karą prieš Amerikoje 
išsilavinusį partizanų nominuo
tąjį mnisterio pirmininko pozi
cijai Ahmad Shah. vadindamas 
jį Amerikos agentu. 

Amerika penktadienį pra
nešė, jog leido penktadienį 220 
mil. dol. sumoje aprūpinti 
afganų partizanus viskuo, ko tik 
jiems dabar reikia. 

— Iš Lietuvos pranešama, 
kad partijos vadas Algirdas Bra
zauskas praeitos savaitės metu, 
minint nepriklausomybės su
kaktį, pasakė, kad nenori dalin
tis platformos su tais kalbė
tojais, kurie reikalauja viešai 
nepriklausomybės, pavyzdžiui, 
su Laisvės Lygos nariais. 

— Kaune Laisvės Lygos var
du, kalbėdamasis su žurnalis
tais, Antanas Terleckas pasakė, 
jog šis nepriklausomybės minė
jimas „nėra šventė", nes oku
panto raudonoji vėliava dar te
bekabo", rašo prancūzų žinių 
agentūra. 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Lietuvos Opera praėjusį 
sezoną pastatė 17 operų su 137 
spektakliais. Daugiausiai buvo 
atlikta Bellini opera „Norma", 
net 19 spektaklių. 

— Lietuvos baletas 1987/88 
sezone atliko 16 baletų su 133 
spektakliais. Baletininkai dau
giausia spektaklių šoko Reka
šiaus balete „Aura", kurio buvo 
14 spektaklių. 

— „Tėviškės" draugija, kuri 
yra vyriausybei priklausanti 
organizacija, plečia muzikinius 
mainus tarp komunistinės Lie
tuvos ir išeivijos, „norėdama 
užsienyje skleisti Lietuvos 
muzikinę kultūrą ir rūpintis 
išeivijos muzikų kūrybiniu pali
kimu, įsteigė muzikos sekciją", 
rašo „Tiesa". Jos pirmininkas — 
konservatorijos prof. J. Antana
vičius, o pavaduotojas F. Bajo
ras. Bus rengiamas išeivijos 
muzikos festivalis. Lietuvoje šį 
pavasarį dainuos solistai G. 
Čapkauskienė, R. Kulunis, M. 
Bizinkauskaitė, V. Mozūraitytė, 
A. Stempužienė ir koncertuos R. 
Lampsatytė. 

— Rašytojo Mykolaičio-Pu
tino romano „Altorių šešėly", 
kaip Lietuvos spaudoje rašoma, 
1949 m. visas tiražas buvo su
naikintas Petrašiūnų popie
riaus fabrike. 

— Vilniaus paskutinio vys
kupo, prieš katedros uždarymą, 
arkivyskupijos apaštalinio ad
ministratoriaus Mečislovo 
Reinio palaikų reikalu iš 
Lietuvos į Vladimirą buvo nu
vykusi grupelė žmonių, kurie 
norėtų juos pervežti į Lietuvą. 
Deja, nepavyko jiems surasti. 
Arkivysk. Reinys 1947 m. 
vasarą buvo suimtas ir išvežtas 
į Vladimiro kalėjimą, kuriame 
1953 m. ir mirė. 

— Vilniuje Viktoras Petkus 
besilankantiems Europos parla
mentarams pareiškė, jog Algis 
Klimait is neatstovauja 
lietuviams. 

— Molėtų observatorijos 
vadovas yra Lietuvos Mokslų 
akademijos fizikos instituto 
vyresnysis mokslinis bend
radarbis Gunaras Kakaras. 

— Kretingoje rugpjūčio 23 d. 
viešo mitingo organizatoriai 
Ona Benetienė, Leonas Kniūkš
ta, Albertas Miceika ir Sigitas 
Martišius — nubausti administ
racinėmis bausmėmis. Kai 
kurie pasisakymai mitinge tu
rėjo provokacinį ir nacionalisti
nį pobūdį, o tai draudžiama, sa
ko Kretingos komunistai. 

Vilnius. (LIC) — Sąjūdžio 
seimo tarybos narys ir teisi
ninkas Kazimieras Motieka 
siūlo Konstitucijos projektą at
mesti kaip apgaulingą ir ne
garantuojantį Lietuvai tikro 
valstybingumo ir suvereniteto. 

Šiuo klausimu jis savo straips
nyje, įteiktam Viniaus universi
teto laikraščiui „Tarybiniam 
studentui", rašo: 

„Tapo žinoma, kad š.m. va
sario pradžioje bus paskelbtas 
visaliaudiniam svars tymui 
LTSR konstitucijos pagrindinio 
įstatymo projektas. Parengusi 
projektą LTSR Aukščiausios 
tarybos komisija siūlo mums 
tokį Lietuvos statusą: 7-tas 
skirsnis — Lietuvos TSR 
suvereni valstybė TSR Sąjun
goje. Vienok, ši deklaracija savo 
turiniu yra esmėje prieštaringa 
ir objektyviai negali būti įgy
vendinta. Suverenitetas — tai 
visiškas valstybių savarankiš
kumas vidaus re ikalų ir 
užsienio santykių tvarkyme. 

Tuo tarpu, TSRS konstitucijos 
70 straipsnis skelbia, jog TSR 
Sąjunga — vieninga sąjunginė 
daugianacionalinė valstybė, 
sudaryta remiantis socialistinio 
federalizmo principu. Neliečiant 
istoriškai melagingų Lietuvos 
apsisprendimo, lygiateisiškumo 
bei savarankiškumo įstojant į 
TSRS pagrindų, reikia pasakyti, 
kad iš tarptautinės teisės pa
grindinių principų yra žinoma 
juk federalinėse valstybėse 
kiekviena atskira valstybė prieš 
visus jos konstitucijos tvirti
nimus ir prieš visus iškilmingus 
pareiškimus, savo suvereniteto 
neišsaugos. Federalizmo princi
pu organizuotoje valstybėje 
valdžios suvereniteto reiškėjas 
yra tik visa sąjunga, bet ne vals
tybė esant i tos sąjungos 
sudėtyje. 

Apgaulingas projektas 
Sąjunginė respublika Lietuva 

TSRS sudėtyje yra surišta 
sąjungine konstitucija ir turi 
klausyti visų jos įstatyminių 
normų. Esanti tokioje sąjungoje, 
respublika išlaiko ne savo suve
renitetą, o tiktai kai kuriuos 
grynai formalius, bet ne fakti
nius valstybinio savarankiš
kumo požymius: vėliavą, 
himną, kalbą ir panaš ia i . 
Tačiau šie požymiai neturi 
nieko bendro su deklaruojamu 
valstybės suverenitetu. Federa
cijos sudaryta vieninga sąjungi
nė pilietybė, vieningi sąjungi-

Opūs Konstitucijos 
klausimai 

Vilnius. — Pavergtos Lietu
vos Konstitucijos projektas vis 
dar neskelbiamas viešam žmo
nių svarstymui. Projektas jau iš
verstas į rusų kalbą ir jį nagri
nėja Maskvos ekspertų komi
sijos. Praėjusią savaitę iš Lie
tuvos specialistų teisininkų 
grupė buvo nuvažiavusi į Mask
vą ir ten Aukščiausiam tarybos 
prezidiumui turėjo apginti pa
teiktą Lietuvos Konstitucijos 
redakciją, pri taikyta persi
tvarkymo dvasiai. Lietuvoje 
laukiama Komunistų partijos 
Centro plenumo pasitarimo ir 
rezultatų iš Kremliuje vykusių 
diskusijų Konstitucijos klau
simais. 

niai valstybės organai ir t.t. 
Todėl visasąjunginės respub
likos teisėtvarka nustoja būti 
suvereni ir nepriklausoma. Ji 
neturi suverenių valdžios ir 
valdymų organų. Bendrai , 
vienintelė valdžia čia taip pat 
organizuota, kad visi vals
tybinės, ūkinės, socialinės 
veiklos sprendimai yra gaunami 
kaip bendrų sąjunginių ir atski
rų valstybinių organų bendra
darbiavimo rezultatas. 

Mūsų tauta žino Lietuvos 
valstybingumo ir suvereniteto 
tragišką likimą 1939 metais ir 
nemažiau gerai supranta, kad 
siūlomo mums LTSR konsti
tucijos projekto 7-to skirsnio 
nuostatai yra ne kas kita kaip 
priemonė sudaryti Lietuvos 
suverineteto regimybę, kurio 
faktinai nėra ir net teoriškai fe
deralizmo sąlygose negali būti. 
Todėl iki veiks TSRS konsti
tucijos 70-tas straipsnis, į mums 
siūlomą LTSR konstitucijos pro
jekto 7-jo skirsnio nuostatą 
reikia žiūrėti ne kaip į pagrin
dinio įstatymo realiai įgyven
dinamą deklaraciją, bet kaip 
aplinkybę, kurios nėra. Pasta
rąjį teiginį patvirtina kiti TSRS 
konstitucijos straipsniai (čia 
23-čias straipsnis 1988 metais 
pakeistas, 113-tasis straipsnis ir 
kiti). 

Konstitucijai ryžtingas ne! 
Einant persitvarkymo .bal

tųjų dėmių' pusėje likvidavimo 
ir tautos a tg imimo keliu 
šiandien mes turime pasakyti 
TSRS konstitucijai ryžtingą ne. 
Kovoje už tikrą, realų Lietuvos 
suverenitetą, mes turime nepri
pažinti TSRS ir Vokietijos 
1939-40 metų sutarčių, taip va
dinamų Molotovo-Ribbentropo, 
Stalino-Hitlerio paktųxpagal ku
riuos Lietuva pateko į TSRS in
tereso „sferą". Mes taip pat 
turime nepripažinti 1940 metų 
liaudies seimo nutarimų dėl 
Lietuvos paėmimo į TSRS 
sudėtį. Reikia sutelkti visas 
mūsų tautos jėgas ir siekti, kad 
LTSR Aukščiausia t a ryba 
pripažintų neteisėtai ir panai
kintų prievarta mums primes
tus tuos nutarimus. Tiktai tokį 
sprendimą priėmę mes būsime 
laisvi nuo primestų mums kon
stitucijos pančių ir turėsime 
realias galimybe? priimti savo 
parlamente tok.4 konstituciją, 
kuri atliktų mūsų tautos tikruo
sius norus ir lūkesčius. 

Žudyta, kankinta daug iš-
kentėjusi mūsų t au ta tegul 
telkia jėgas ir vienija, o atgi
mimas suteikia drąsos, ištver
mės ir ryžto atkovoti mūsų 
tautai tikrąjį suverenitetą ir 
valstybingumą", baigia savo 
straipsnį teisininkas Kazys 
Motieka. 

KALENDORIUS 

Vasario 21 d.: Feliksas, Ele
onora, Kęstutis. Žemyna. 

Vasario 22 d.; Maksimili
jonas, Rimantas, Margarita, 
Gardenis, Gintaute, Darvydas, 
Virbutas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:40, leidžiasi 5:30. 
Temperatūra dieną 331., nak

tį 27 L 



DRAUGAS, antradienis, 1989 m. vasario mėn. 21 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NUSIBOTI m SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KĖLUS | SVEIKATĄ, BIS So. CililornU Avc. Chlcago. IU. 

lONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

PRISIKELKIME 
NEPAJĖGIANČIOJO 

PAGALBAI 

1 

Žmogaus vidus — jo nusitei
kimai, asmenybė — apspren
džia jo žmoniškumo kiekį per 
suteiktą pagalbą jos tikrai 
reikalingajam. 

Dvasinio gyvenimo tiesa 

Ne visi senesnieji pajėgia leis
ti dienas šio krašto pietuose, 
kaip Florida, Arizona, Texas ar 
California. Gyvenantieji šaltes-
niame klimate kovoja su šalčiu. 
Ši kova darosi sunkesnė silpnos 
sveikatos asmenims, gerokai 
amžiumi panokusiems aptuš-
tėjusios kišenės savininkams. 
Tokie dažnai našliauja ar turi 
mažai jiems padedančių giminių 
bei draugų. 

Nežiūrint kaip stiprus yra jų 
nusiteikimas savarankiškai 
tvarkytis, jiems gresia rimti 
pavojai per visą žiemą. Šalčiams 
ateinant didėja jų sunkumai pa
vidale sušalimo („hypother-
mia") , plaučių uždegimo, 
nusimaitinimo, nusiminimo, 
nušalimo („frostbite") ir 
parpuolimo. 

Čia ir yra platūs laukai, 
kuriuos purendamas normalus 
lietuvis ne t ik art imui 
gyvenimą lengvina, bet ir pats 
laimingų dienų susilaukia. Or
ganizuokime būrelius nepajė
giančiųjų pagalbai, liaukimės 
vien šį tą skaitinėje bei vien iš 
degtuko vežimą skaldę ar ta
riamai religiniais pokalbiais 
užsiiminėje, kada kiekvieno dar 
žmonišku išlikusiojo laukia 
kalnai darbų. 

Aršus oras izoliuoja senjorus 
savo butuose. Bet koks kelia
vimas tokiems darosi pa
vojingas. Pensininkus žiemos 
metu paveikia įvairūs 
veiksniai: amžiaus sukelta kūno 
— fiziologiniai pasikeitimai; jų 
izoliavimasis; riboti ekonomi
niai ištekliai ir, svarbiausia, 
pensininkų laikyseną įtako
jantis jų protinis pajėgumas. 

Senesnieji nė ra taip 
jaut rūs kaip jaunesnieji 

Senesnieji nejaučia taip, kaip 
jaunesnieji temperatūros kri
timo, o gavę plaučių uždegimą 
pensininkai irgi ne tuos pačius 
simptomus turi kaip jaunieji 
tokią ligą gavę. Plaučių užde
gimas pas pensininkus pasirodo 
bendrais kūno negalavimais. Už 
tai jų plaučių uždegimas net ir 
gydytojo ne tuojau būna atpažįs
tamas. 

Pensininkų vienišumas — izo
liavimasis ir ribota kišenė neiš
vengiamai priartina menką 
mitybą. Mat, dažnas pensi
ninkas nepajėgia išeiti maisto 
nusipirkti, o kito ir kišenė neiš
neša tinkamo maisto įsigijimui. 
Visa tai neatidėliojamai artina 
sušalimą („hypothermia"), nes 
tokių pensininkų riebalų 
sluoksnis po oda yra sunykęs. 

Kai kurie nusiminėliai grie
biasi už stiklelio ir tuomi dar 
daugiau atbukina save tempe
ratūros pojūčiui. Stiprus šaltis, 
menka kraujotaka odoje ir ne
ganėtinas apsivilkimas gali 
vesti prie sušalimo. O slidūs 
šaligatviai didina pavojų 
pargriūti ir nuo to kaulus 
sulaužyti. 

Papras ta , be t reikšminga 
senesniajam pagalba 

Laimė, kad normalus lietuvis 
gali saviems senesniems asme
nims papras ta i , o vis tik 

reikšmingai padėti pernešti 
žiemos sukeltus nepatogumus. 
Žinodami senesniems gresian
čius pavojus ir jų reikalavimus, 
mes galime keleriopai lengvin
ti pensininkų dienas. 1. Įgyven
dinkime apsisaugojimą nuo 
įvairiopų negerovių. 2. Praneš-
kime apie juos gyvybinėms val
džios įstaigoms. 3. Kur galima, 
įjunkime šeimas, kad užtikrin
tume senesniems saugumą ir 
gerą sveikatą šalčių metu. 

Žiemos šalčių apsuptam pensi
ninkui mes geriausiai talkin
sime apsaugdami jį nuo ligą 
sukeliančių šalčio negerovių. 
Kuo daugiau ir nuodugniau 
sužinosime iŠ paties senesniojo 
apie jo gyvenimo aplinkybes, 
tuo geriau galėsime jam patarti, 
kaip išvengti žiemos šalčių 
padarinių. Taip pat sužinosime, 
kada pensininkas esti pajėgus 
pats apsitvarkyti. 

Blogiausia, kad daugelis se
nesniųjų nesineria lauk iš seno
viško, jiems negerumus teikian
čio kailio. Tokie negirdi, ne
klauso, nepildo jiems suteiktų, 
jų sveikatai naudingų patari
mų. „Prileiskim tokį „ožį": kai 
jam patariama nelaikyti smul
kių kilimėlių ant grindų, toks 
užsispyrėlis aiškinasi:, Aš noriu 
apsaugoti grindis..." Tokiam pa
tariama saugoti daugiau savo 
sveikatą — trapius kaulus. Jis 
tikisi, kad ne jam, o kitam 
pasitaikys parpulti. 

Arba vėl kita atporina: „Žiū
rėk, aš jau iki 81 atsistūmiau ir 
nepargriuvau tau; su tais kili
mėliais ant 'grindų aš jau tuziną 
metų gyvenu: nė neminėk man, 
kad aš juos turiu išmesti, nes 
galiu ant jų paslydęs par
griūti..." 

Bet ir mes negalime būti labai 
užsispyrę, mėgindami įkalbė
ti senesnįjį pasikeisti. Juk jie ir 
sugeba nepriklausomai gyven
ti tik dėl to polinkio savarankiš
kumui. Kartais privalome atsi
žvelgi į senesniųjų pagei
davimus, neversti jų keistis, o 
tik perspėti juos dėl galimo pa
vojaus. Nežiūrint to, žinodami, 
kuris senesniųjų greičiausiai 
neatlaikys žiemos sunkenybių, 
stenkimės tokiam, kiek reika
linga, patarti ir tokiems ati
tinkamai padėti. 

Užtai reikia susirašyti visus 
senesniajam gresiančius pa
vojus. Tada galėsime lengviau 
orientuotis kaip jiems padėti iš
vengti sunkenybių ir greitosios 
pagalbos reikalaujančių nege
rumų. Apsisaugojimas nuo ne
gerovės visada mažiau vargina 
negu greitosios pagalbos reika
laujančio stovio tvarkymas. 

Viso to iš galvos neišleisdami, 
būsime naudingesni per šalčius 
iš namų neišeinantiems pensi
ninkams, kai šitokiomis atsar
gumo priemonėmis naudosimės. 

Muz. Julius Mačiuli 
bažnyioje, bet ir Alvi 

s -a žmona ne t ik dalyvauja Miį . -•• ^v Kryžiaus 
pazmonvje Lietuvio sodyboje. 

V. M. Nagio 

Sesės šaulės ir alvudietės vadovaujamos muz. Juliaus Mačiulio gieda gavėnios 
giesmes Alvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje. 

Nuotr. M. Nagio 

prašalinti tas sunkenybes, dėl 
kurių jie galėtų atsidurti ligoni
nėje. O tai daryti gali bet kuris 
guvus mūsiškis, jei bent kiek 
yra susipažinęs su aštuoneriopa 
namų apyvoka. Štai ji. 

1. Ar langai turi įtaisytą nuo 
audros apsaugą? 2. Ar namo 
šildymas yra saugus ir efekty
vus? 3. Ar lova yra pakankamai 
gera? Ar pakanka apsiklojimo? 
Ar yra elektrinis apsiklojimas? 
Jei yra, ar senesnysis bei se
nesnioji jį saugiai vartoja? 4. 
Kaip apšildomas namas? Ar 
senesnysis kontroliuoja ter
mostatą? Ar griri3ys kilimuotos, 
slidžios, o gal tik grynas ce
mentas? Ar grindys išklotos 
mažais,, s lystančiais , kliū-
vančiais kilifjaėliaįs? 6. Kokie 
yra pensininko, finansiniai iš
tekliai — ar jis finansiškai pajė
gia padidinti &u*e šilimą? 7. Ar 
yra ženklų, kad Žmogus girtau
ja? 8. Ar yra pakankamas ap
švietimas? 

Šio krašto senesniaisiais besi
rūpinanti įstaiga The National 
Council on Aging turi daugiau 
klausimų aplinkos ištyrimui. 
Kiekvienas gali juos gauti ir 
savo reikalavimams pritaikyti. 
Tik reikia prašyti brošiūros 
„The Family Home Caring Gui-
de", Order No. 2023, nusiųsti 4 
dolerius, dar 2 dol. pašto ir pa
kavimo išlaidoms šiuo adresu: 
National Council on Aging 
Dept. 5087, Washington, DC 
20061-5087. 

ateityje nebus kitaip tol, kol 
mes prie maldų nepradėsime 
jungti reikiamos veiklos savo 
artimo naudai. 

Kai gydytojas negali savo 
paciento jo namuose 

aplankyti 
| t : t -f/ 

Atsidavęs savo pacientams 
Mineapolio gydytojas Tom von 
Sternberg aptaria apsisaugo
jimą nuo sušalimo su pacientais, 
kurie ateina pas jį pasiskiepyti 
nuo influenzos. Jis pataria 
laikyti termostatą ant 68 laips
nių, ypač miegamajame. Nepa
mirština, kad senesnieji mažiau 
jaučia oro kaitą už jaunesniuo-
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sius. Jie gali nejausti, kad reikia 
padidinti šilimą ar stipriau 
užsikloti. 

Tie, kurių kišenės apytuštės, 
negali didinti šilimos savo bute. 
O yra ir tokių, kurių butas 
neturi termostato. Bus dar ir 
tokių, kurie šildosi elektrinėmis 
bei gazinėmis krosnimis. Tuo 
atveju iškyla dar du svarbūs 
pavojai: gaisro ir dujomis 
apsinuodijimo. Jei tuščia kišenė 
neleidžia senesniajam pakan
kamai apsišildyti, reikia kreip
tis į vietinę gazo kompaniją. 
Pastaroji turi specialią nuolai
dą seneliams. 

Išvada. Bus tokių pensi
ninkų, kuriems nei Dangus 
negalės pagelbėti: jie nevalgys, 
nerys maisto, kol jiems burnon 
neįdėsime. Bus tokių, kurie atsi
sėdę išvietėje nežinos ką daryti 
kitas, ten būdamas, pamirš 
kelnaites nusileisti... Tai vis 
nenormaliai senstantieji, su pro
tu per anksti atsisveikinusieji, 
savos sveikatos iš anksto nepri
žiūrėjusieji. Tokiems žiemos 
žiaurumai bus sunkiai pake
liami. Jie šalčio metu pusplikiai 
lauke takus šlavinės, kilimėlius 
dulkins, prie nulio tempera
tūros visus langus atidarę kam
barį vėdins ir dar Šimteriopai 
kitaip save į niekus vers. 

Užtai mes visi, profesionalai 
ir šiaip žmonės, pradėkime kovą 
su didžiausiais sveikatos prie
šais kuo pirmiausia: energin
giausiai priešinkimės didžiau
siai Šiame kraš te žmonių 
žudikei — sklerozės giltinei. 

Jau vien vitamino E kasdien 
po 400 IU — vieną tabletę 
paimdami, bėgsime už akių 
tokiems susirgimams, kaip vė
žiui, Parkinsono ir Alzheimerio 
ligoms, kataraktams ir dau
geliui kitokių negalių. 

O kasdien pavalgius, paėmę 
po vieną 200 mg cinko tabletę, 
kartu su pradiene 325 mg aspi
rino tablete, vysime sklerozę už 
kalnų, juo labiau kai prie to kas
dien pridėsime po 3 uncijas 
avižinių sėlenų („oat bran") be 
pieno arba naudojant riebalų 

KAIP1PAS MUS, TAIP IR TEN 

Dar gerokai prieš žiemą 
pasirūpinkime 
silpnesniaisiais 

Žinodami kuriems gresia dau
giau žiemos šalčiai, pasirūpin
kime jais iš anksto dar gerokai 
prieš šalčius. Kadangi mūsų 
tarpe yra labai daug žiemos 
šalčius nepernešančiųjų, aplan
kykime juos jų namuose. Net 
vienas trumpas apsilankymas 
pas juos gali būti didelė jiems 
apsauga. Tai sutaupomas laikas 
ateityje. 

Senesniųjų lankymu galima 

Gavėnioje tu r ime 
susikaupę veikti 

Aišku, gydytojas neturi gali
mybės regul ia r ia i l anky t i 
namus. Viena, kad gydytojams 
už tai neatlyginama. Tikima, 
kad Medicare ar kuri kita įstai
ga tuomi pasirūpins. Užtai mes 
visi, ypač parapija dabartinėje 
gavėnioje be atlyginimo turėtu
me darbais įrodyti savo dievo
baimingumą: visų pirma pasi
rūpinti savų senesniųjų sau
gumu, ypač žiemos metu. Turi 
būti organizuojamos vyrų — 
moterų grupės, įrodančios savo 
lietuviškumą ir krikščionišku
mą darbais — minimaliu pasi-
tarnavimu saviems silpnes
niems broliams ir seserims juos 
aplankant ir jų namuose esa
mus pavojus prašalinant. Taip 
turime daryti dar šioje ga
vėnioje! 

Mat, jei mes savo religiškumą 
pradedame ir baigiame sekma
dieninį apsilankymu bažny
čioje, to apsilankymo gerais dar
bais nepapuošdami, mes prilygs-
tame tam nue inanč iam į 
McDonald's pastogę hamburge-
rio nusipirkti. Taip dabar yra ir 

Vokiškas kiao filmas mums 
yra įdomesnis^ už, sakysim, 
prancūzišką. Itjalų žurnalas yra 
greičiau perverčiamas, negu 
vokiečių. Vokftfcių papročiai yra 
mums geriau žinomi, negu švei
carų. Kodėl? 'Mūsų dauguma 
turėjo progos Vokiečius pažinti 
iš blogos ir geros pusės. 

Buvusi tvarkinga ir įstaty
mams paklusni tauta šiandien 
nesiduoda lengvai sutvarkoma. 
Kiek gyvenimas Vokietijoj yra 
pasikeitęs nuo tų laikų, kada 
gyvenome iš UNNRA malonės, 
matyti spaudoje. Nugalėtieji 
naudodamiesi „primesta" de
mokratija, tvarkosi savaip. 
Duota laisve yra savižudiškai 
išnaudojama. Susisiekimo ke
liai yra pasidarę kapinynu. 
Neribotas automobilių greitis 
yra liūdna nelaimingų atsiti
kimų statistika. ADAC (Vak. 
Vokietijos auto klubas) ir polici
jos žiniomis, iš 1988 metais 
400,000 susisiekimo nelaimių 
8000 buvo mirtini. 

Krašte, kuriame yra gamina
mi automobiliai, motorų pajė
gumas nėra kontroliuojamas. 
Pramuštgalviams to ir tereikia. 
125 mylių į valandą greitis ant 
didžiųjų kelių yra natūralus 
reiškinys. Kai įstatymų leidėjai 
nori pravesti nelaimes mažinan
čias taisykles, susiduria su 
laisvę mylinčiais šalininkais. 
Politinė įtaka pasireiškia ir čia. 
Kada socialdemokratų ir Žalių
jų partija nori pravesti 60 mylių 
greičio ribą, priešingai, pirmau
janti krikščionių demokratų 
partija laimi. Taip pat ir 
gyventojų apklausinėjimas pa
rodė, kad daugumas nenori 
turėti greičio apribojimo. 

Tokiai padėčiai esant, visgi 
įstatymų leidėjams pavyko 
pravesti vairuotojus daugiau 
varžančias taisykles. Nuo 
Naujų metų Vokietijos vairuo-
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neturintį, iš pieno miltelių 
(„nonfat milk powder") pa
darytą pieną, ir laikysimės AL
VUDO dietos. Taigi, kol dar 
laikas, nė vienam mūsiškiui ne
verta būti paikam ir vis toliau 
save be laiko sendinti tuo „la
biau skaniu lietuvišku maistu'! 

Pasiskaityti : Senior Patient, 
Priemier issue, January-Febru-
ary 1989. 

DR. VUAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Hoty Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
T«L 434-8943 (veikia 24 vai.) 

antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v.v. 

(Ha. 738-4477; 
Re*. 243-0087; arba 24*4331 
- DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MECMCAL BUILDING 

3443 So. Puiaskl Roed 
Valandos pagal susitarimą 

DR. U N A S A. S IDRYS 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

2636 W. 71 st Street 
Susitarimui: treč., ketv., šešt. 

436-5566 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS — CHIRURGUA 
133 Eaet Superlor, SuHe 402 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. — 337-1285 

Kab. tel. U I 84348; Re*. PR 3-8833 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4288 W. 33rd St 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

tojų laukia daug naujai pa-
keistų judėjimo taisyklių. 
Pakeitimai ar papildymai buvo 
įvesti, kad nors dalinai 
sumažinus automobilių judė
jimo nelaimes. 

Nauji įstatymai draudžia švie
somis versti pasitraukti iš kelio 
lėtai važiuojantį automobilį. 
Neleistina yra prisilindus sekti 
kitą automobilį. Negalima 
lenkti ir užlysti trumpame 
atstume. Atsiradus rūkui, 
sniegui ar lietui ir matomumui 
sumažėjus iki 165 pėdų, sunkve
žimiai su pavojingu kroviniu turi 
sukt į artimiausią sustojimams 
paskirtą vietą. Jeigu iki šiol 
nebuvo kreipiamas dėmesys, 
pro kurią pusę lenkti kitų au
tomobilį, tai dabar, lenkiąs iš 
dešinės, bus baudžiamas. 

Pagal naujas taisykles, ke
liems automobiliams ieškant 
pasistatyti vietos, pirmasis 
automobilis turi pirmenybę, 
nors ir bus pravažiavęs tuščią 
vietą. Masiniam automobilių 
susidūrimui išvengti, priekinis 
savo atsargumo šviesomis įspėja 
kitus. Tarp kitų reikalavimų 
yra ir įspėjimas — būti manda
giu. Tai padaryti priklausys nuo 
individo. 

Vairavimo leidimai yra išduo
dami, išlaikius egzaminus ir at
likus 2 metų bandomą laiko
tarpį. Po to jie nebereikalingi at- I 
naujinimo. Leidimas gali būti 
atimtas, jei per trumpą laiką 
susikraus krūva pabaudų. Jeigu 
pirmiau buvo baudžiami pinigi
ne bauda už nenaudojimą kryp
ties signalų ar per arti sekant 
kitą automobilį, tai nuo dabar 
bus duodami punktai. Punktų 
sistema yra griežtesnė girtam 
vairuotojui, negu blaiviam, su-
važinėjus praeivį. 

Naujos sistemos pasisekimas 
priklausys nuo vaitaujamos 
publikos. E d m # J a k a i t U 
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RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 534-8527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

3132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2379 

1188 Dundee Ave., Elgin, IN. 30120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

VILMA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

8822 3. WoH Rd. 

Valandos pagal susitarimą^ 

Irel. haolneto ir buto: Otymplc 2-4153 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 t o . SOtft Ave., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
sakytus treč. Sėst 12 iki 4 vai. popiet 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hlckory HiUs, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel. 593-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2318 W. 71at St. — Tel. 737-8149 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč 

PETRAS V. KISIELIUS 
EUGENE McENERY 

JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGUA 
188 N. MUhJfn Ave., SuRo 324 Ir 

S. PuIoeM Rd., Chicago, IL 
TeL 398 2338 (veikia 24 vai.) 

Valandos pagal susitarimą 

Dr Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 West 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 952-0339 
Vai.: pirm , antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3233 W. 91 St Street 

tel. R I 7-1133; 
335-4311 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

2484 W. 71a1 Street 
434-2123 

Pirm. 2-7. Antr. ir 
ketv 9-12. Penkt. 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2339 W. 71 et. St., Chicago. III. 
Tol.: 433-0199 

11900 Southvreet Higharay 
Pelos MelghU, M. 39433 

(312)331-0229 (312)331-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2383 W. 83rd Street 

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

Kabineto tol. 773-2830, re*. 443-884e| 

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

Kalbame lietuviškai 
3138 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tol. 888-7785 

• 



Okupuotosios Lietuvos 

SPAUDOS MINTYS 
Be galo neįdomi buvo okup. 

Lietuvos spauda, kaip ją mes 
pažinome nuo 1940 metų. Pats 
oficiozas „Tiesa" iš tiesų skelbė 
melą, netiesą, apgaulę. Žmonės 
tai žinojo ir labai nenoriai tokį 
laikraštį imdavo į r ankas . 
Tačiau prenumeruoti turėjo — 
„vykdyti planą". 

Bet reikalai ėmė keistis „vie
šumo" (glasnost) gadynėje. Val
džios spauda ėmė viešai skelbti 
komunistų vadų bei jų tarnų 
pakalikų padarytus žiaurumus, 
nuoskaudas, neteisybes. Tuo 
pačiu spauda pasidarė įdomi, 
skaitoma, net laukiama. Pakilo 
laikraščių tiražai, iš kurių šiuo 
požiūriu liberališkiausias dien
raštis „Komjaunimo tiesa" šiais 
metais pasiekė 560,000 egz., 
tiražą. Tai negirdėtas įvykis 
spaudos istorijoje. Įdomūs ir keli 
kiti laikraščiai, ypač išeiviams 
skirtas „Gimtasis kraštas" <jam 
daugiau „leidžiama"), „Valstie
čių laikraštis", „Švyturys", 
„Nemunas" , laba i a tv i r a s 
„Literatūra ir menas" . Tik 
oficiozas „Tiesa", nors gerokai 
priartėjo prie tiesos, bet vis dar 
laikosi arčiau Maskvos nusta
tytos linijos. 

Nuo 1988 m. vidurio išėjo visa 
eilė Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdžio periodinių leidinių. Ži
nome šimtą dvideš imt du 
daugiau jų vardų: LPS žinios, 
Atgimimas, Sąjūdžio žodis, Ma
žoji Lietuva, Tikėjimo žodis, 
Krivūlė, Kauno aidas, Aušrinė, 
LLL biuletenis, Sietynas, Blai
vybės aušra, Žalioji Lietuva, 
Lietuvis studentas, Skautas, 
Ąžuoliukas, Geležinis Vilkas, 
Naujoji Lietuva, K a t a l i k ų 
pasaulis ir kiti. Didžiąją dalį jų 
turime po ranka. Taigi galime 
atrinkti pluoštą kad ir padrikų, 
bet įdomesnių minčių tiek iš 
valdinės, tiek iš Sąjūdžio spau
dos. 

LITERATŪRINE POLITINĖ 
POPIETĖ SU KAZIU SAJA 

numo, negelbės nei lietuvių 
valstybinės kalbos statusas, nei 
vėliavos, nei himnai, nei kitos 
vertybės. Nėra ko džiaugtis, kad 
mūsų kol kas ,daug'. Mūsų 
mažai, labai mažai. Korane yra 
parašyta ,Alache, duok mums 
vėtrą, kad išstovėtume! Labai 
lengva eiti, kada vėtra pučia į 
nugarą. O mes nuo pirmo dvelk
telėjimo į veidą jau gūžiamės. O 
mūsų dar laukia atkakli ir 
ryžtinga kova. Ji tik prasideda. 
Todėl, broliai tautiečiai, atsi
peikėkite! Nusikratykime dva
sios tingulio, pabuskime!" (Kau
no diena Nr. 3/15, 1988). 

Bet „Ponas Jekovlevas pasa
kė, kad daugelis judėjimo idėjų 
yra tolimos nuo realybės ir kad 
bet kokios viltys, jog respubli
kos galės atgauti nepriklau
somybę, kokią jos turėjo prieš 
tarybinę aneksiją 1940 metais, 
yra paprasčiausiai nerealios". 
(Atgimimas). Tačiau Ignas Mi
siūnas atkakliai teigia: „Sąjū
džio veikloje negalima pralai
mėti. Jeigu šluota išbyra į atski
rus žabelius, ji negailestingai 
sulaužoma. Sąjūdžio smegenys 
negali būti subyrėjusi šluota. 
Jeigu suges druska, neturėsime 
kuo sūdyti". 

Sunkią tautos kovą prana
šauja ir žymusis poetas Justinas 
Marcinkevičius („Gimtasis 
kraštas" Nr. 2,1989): „Nežinau, 
ar kas pastebėjo, kad paskutinis 
K. Donelaičio ,Metų' žodis yra 
.vargsim'. Noriu kartu su poe
tu pakartoti jį šiandien: varg
sim, gindami savo žemę, kalbą, 
istoriją ir kultūrą, vargsim, 
gindami savo upes, ežerus ir 
miškus, vargsim, gindami žmo
guje gerumą, teisingumą, daru
mą, dieviškumą.'Vargšfin, nes 
taip paskutiniuoju žodžiu išpra
našauta mūsų Biblijoje — „Me
tuose". 

Paskutinysis vizitatorius 
Philadelphijoje buvo Kazys Sa
ja. Sausio 22 d. į Phildelphijos 
Lietuvių namus jis sutraukė 
didelį būrį žmonių. Tai antroji 
jo viešnagė Philadelphijoj, o 
trečioji Amerikoje. Prieš 21 m. 
jis mus lankė vienas, o šiuokart 
atsivežė ir žmoną Gražiną, 
grožinės literatūros vertėją. 

Saja yra dramaturgas, prozi
ninkas, vaikų literatūros rašy
tojas, Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio tarybos narys. Naujau
sia jo knyga yra „Apysaka vai
kams". Paskutinė Sajos pjesė 
„Valančius" buvo pastatyta 
praėjusiais metais. Būdinga, 
kad jis, baigdamas literatūros 
studijas, jau buvo kelių pjesių 
autorius. Vėliau visą laiką 
duoną pelnė iš rašybos. Todėl, 
kaip vėliau Saja išsireiškė, ne
reikėjo nervų gadinti valdiškose 
įstaigose. Dramaturgas Kostas 
Ostrauskas pridėjo, kad svečias 
yra žymus kritikas, šmaikščiu 
humoru ir stangriu satyros 
botagu pliekiantis kiekvieną, 
kuris to vertas. Jis buvo vienas 
iš pirmųjų, išdrįsusių tarti 
kietą žodį. Sajos stilius sklan
dus, kalba žodinga. 

Svečio įvadinės pastabos 

Iš produktyvaus rašytojo 
kalbos paaiškėjo, kad jo 
vaikystė buvo labai vargana. 
Anksti mirus abiems tėvams, 
brolį priglaudė seselės zitietės 
(komunistams jas išdraskius, 
liko benamiu), o Kaziuką augin-

Virgilijus Gasiliūnas „Kom
jaunimo tiesoje" (toliau KJT) 
apie praėjusius laikus šitaip 
rašė: „Skradžiai žemę prasmego 
,tauta', o jos vietoje išdygo .liau
dis'. Kalbą, tuos mūsų būties 
namus, pasak M. Heidegerio, 
tik .vartojome', nesirūpindami 
sušelpti, įtikinėjom, jog gyvuos 
be mūsų pastangų... Iki pasta
rųjų metų nebuvo grįžęs iš 
Lietuvos ištremtas ir Vakaruose 
pasitraukęs žodis , tauta ' , jį 
turėjo pakeisti ,nacija' ir .liau
dis', tėvynės sąvoka taip išsiplė
tė, kad atrodė per visą gyve
nimą jos visos neapžiūrėsi. 
Mums reikia gyvos kalbos". 
(KJT Nr. 15, 1989). 

Vietoje savo tautos lietuviai 
turėjo garbinti „didįjį brolį", 
apie kurį VIII klasės vadovėlyje 
(paruoštas trijų maskvinių rusų, 
išverstas į l ietuvių kalbą) 
rašoma: 
„ Tu geras, didis iš tiesų, 

Tu šimtąkart žmogus! 
O, ruse, koks tu man brangus. 
Vyriausias broli mūs!" 
Ir štai dabar mažasis brolis 

staiga ėmė nebeklausyti didžio
jo. Nelauktas atvejis. Mitkiną 
,pakeitęs partijos II sekretorius 
Beriozovas (kiek aplietuvėjęs, 
lietuvaitę vedęs) apie tai viena 
proga išsireiškė: „Nelengva 
vyresniajam broliui tapti jau
nesniu...". 

„Rusai, gyvenantys kitose 
respublikose, net nemano kalbė
ti tų respublikų valstybinėmis 
kalbomis, nes iki šiol tam nie
kas neskatino" (Vacį. Adomkus, 
„Atgimimas" Nr. 10). 

Nepriklausomybės idėja tau
toje labai gyva, nors ir pavo
jinga. Arūnas Vyžintas rašo: 
„Nesu pesimistas, bet mes dar 
nesame apsaugoti nuo latvių, 
totorių, kalmukų, baškirų ir 
daugybės kitų tautų likimo. Ir 
kol neturėsime realaus suvere-

O kaipgi vertina dabartinė at
gimstanti Lietuva mūsų išei
viją? Iš esmės labai teigiamai ir 
į ją deda daug vilčių, ypač 
laukdami ekonominės pagalbos. 
Tačiau yra ir kitokių balsų. Štai 
kolchozininkė Adelė Bumb-
liauskienė iš Kelmės „Vals
tiečių laikraštyje" (Nr. 13,1989) 
rašo: „Daug ,gero* padarė tie 
mūsų broliai lietuviai, kurie 
spėjo pabėgti į užsienį. Vis mus 
,vadavo', kurstė, džiugino. Esą 
jau gre i ta i ateisime, išva
duosime. O čia gyvenimas bėgo 
sava vaga. Mes pjovėmės, 
šaudėme vienas kitą ir vis 
laukėme ,vaduotojų'. Taip jų 
nesulaukėme iki šiolei, nors ir 
šiandien jie mus ,tebevaduoja'.. 
Mieli broliai, užjūrio lietuviai. 
Štai ką aš jums pasakysiu: mes 
buvome tremiami, šaudomi, o 
jūs gyvenote kaip Dievo užan
tyje. Jei dabar norite grįžti — 
prašome... Taip ir nesulaukus 
,vaduotojų' , suvarė mūsų 
žmonelius į kolūkius. Atėmė 
brangiausią turtą — žemę ir 
žmogaus pagalbininką — arklį. 
Visi Maskvos valdovai buvo 
mums patėviai, o pirmasis Ju-
zups — tai patėvių patėvis... 
Kiek daug Lietuvoje mokytų 
žmonių ir kaip jie gražiai moka 
kalbėti! Tik kodėl jie leido, kad 
mūsų Lietuva sunyko, net su-
smirdo, atsirado žaizdos. Miškai 
džiūva, nes lapus graužia chemi
jos dūmai, o šaknis spaudžia 
žmonių suvilktas taršalas ir 
dar visoks šlamštas, upėmis 
teka dizelinis kuras, chemika
lai ir dar visoks teršalas". 

Baigiant prisimintini vienos 

latvės iš Rygos žodžiai: „Aš 
buvau Lietuvoje ir mačiau 
Kryžių kalną. Tautos, turinčios 
tokią šventą vietą, neįmanoma 
sunaikinti, kaip ir tų kryžių. 
Tokia tauta niekad nepražus". 
(„Kauno diena." Nr. 3/15.1988). 

b.kv. 

BRONIUS VAŠKAITIS 

ti pasiėmė giminės. Didžiavosi, 
kad atsimena nepriklausomą 
Lietuvą, Kauno Laisvės alėją. 
Jam gana didelį įspūdį padarė 
prez. Antanas Smetona, kai, 
Lietuvai atgavus Vilnių, iš 
balkono sakė kalbą. Tas viskas, 
be abejo, turėjo įtakos į jo 
charakterio formavimąsi bei 
patriotines nuotaikas. 

Apgailestavo, kad trečią kartą 
grįžęs į JAV-bes neberado gyvo 
brolio. Tačiau, paraudojęs prie 
jo kapor sutiko lietuvius, kurie 
jam buvo tokie pat mieli, kaip 
ir brolis. 

Prie šių dienų įvykių Lie
tuvoje Saja priėjo būdingu paly
ginimu su pasakėčios persona
žais. Jam vaiku esant giminės 
pasakodavo, kad senovėje, kada 
Dievulis vaikščiojo žemėje, 
žmonės gyvendavo be galo ilgai 
— po kelis šimtus metų. Tačiau 
žinodavo, kada mirs. Ir vie
nas toks senis, vardu Matūze-
lis tvėrė kiečių tvorą. Pro 
šalį eidamas Viešpats Dievas 
paklausė: „Nu, žmogau, ką tu 
čia niekus išdarinėji? Juk tokia 
tvora nė užtvertos ožkos nesu
laikys". „Dievuli, už trijų dienų 
reikės man mirti", paaiškino 
senelis. Viešpats pasikrapštė 
pakaušį ir tarė: „Nuo šios 
dienos nebežinosite kada jūs 
mirsite". 

Anot Sajos, Lietuva tvėrė 
kiečių tvorą, nes ji nebetikėjo, 
kad ilgai gyvens. Tačiau įvyko 

stebuklas. Tartum koks Dievo 
balsas pasakė, kad jūs nežinote, 
kada mirsite. Ir pradėjome tver
ti rimtas tvoras. Pirmiausia mes 
norime atsitverti tvorą nuo savo 
priešų. 

Kalbėtojas davė ir konkretų 
pavyzdį. Pas muzikologą Juze
liūną atsilankius žymiam Lietu
vos architektui, šis paklausė: 
„Ar tu dar pastovi prie braižyt-
lentės?" Šis atsakė, kad nuo ba
landžio mėnesio nesąs prie jos 
priėjęs. Ir prof. Juzeliūnas prisi
pažino, kad jo natos, pavasarį 
padėtos ant pianino, ir dabar 
ten tebestovi. Daugelio in
telektualų manymu, profesinė 
veikla šiuo metu yra egoistinis 
darbas. Todėl nemažai jų pasi
darė politikieriais, agitatoriais. 
Tas rodo su kokiu dideliu entu
ziazmu inteligentija aukojasi 
šių dienų Lietuvos šventiems 
reikalams. 

Saja pasirinko savitą veiklos 
kelią. Jis susirado bendramintį 
aktorių Česlovą Stonį, kuris, iš 
Kauno teatro išvarius režisierių 
Joną Jurašą, nebematė prasmės 
ten pasilikti, nutarė kartu ruoš
ti literatūros vakarus. Saja pra
dėjo rašyti kandžias, satyrines 
komedijas arba, kaip jis pats 
sakė, dialogus ir su Stoniu skai
tyti įvairiose Lietuvos vietovėse. 
Jų gastrolės greitai susilaukė 
didelio pasisekimo, nes buvo 
keliamos dienos aktualijos, 
skaudžiai pajuokiančios užkie
tėjusius stalinistus bei susiban-
krutavusią komunistinę sis-

Seattle, Wash., lietuviai su Arūnu Degučiu iš Lietuvos. Iš kairės pirmoj eilėj: Irena Blekytė, Juozas 
Petkus. Nijolė Raišienė ir Arūnas Degutis: antroj eilėj: Gediminas Morkūnas, Lionė Kazlauskie
nė, Ina Bertulytė-Bray, Gintas Nalis, Irena Morkūnienė, Andrius Kazlauskas, Zita Petkienė ir 
Vidmantas Raišys. 

temą. Norėdamas mums parodyti, 
kaip tie literatūros vakarai 
atrodydavo, Saja, talkinant 
Ostrauskui, sutiko paskaityti 
savo tos rūšies dar niekur 
neskelbtą kūrinį, pavadintą 
„Blusų marintojai". 

Dialogo siužetas 

Tiklys (Saja), saugumo dar
buotojas, mūsiškai tar iant 
enkavedistas, ir Sargelis (Os
trauskas), pedagogas, KGB 
informuotojas. Veiksmas vyksta 
Tiklio viloje, esančioje kolekty
viniame sode. 

Sargelis skundžiasi draugui 
čekistui, kad dabar „žmonės 
varo ant valdžios lyg pijokai ant 
sienos". Mokytojai Kirvelytei 
vadovaujant, prieš jį su liudi
ninkų parašais jau surašytas 
skundas ir pasiųstas į saugumo 
komitetą bei Švietimo minis
teriją. Kaltinamas, jog yra 
užkietėjęs aktyvistas, saugumo 
informatorius, menkavertis 
mokytojas, nepilnamečių mer
gelių gundytojas. Sargeliui 
gresia pavojus netekti tarnybos. 

Viename pedagogų posėdyje 
Kirvelytė net išdėstė savo „teo
riją" — kodėl Lietuvoje išnyko 
blusos? Ji kategoriškai tvirtino, 
kad žmogus iš baimės paleidžia 
tam tikrą kvapą, kurio nemėgs
ta blusos. Po karo Lietuvoje blu
sos išnyko todėl, kad „visi 
virpėjo ir smirdėjo". Kirvelytė 
prašo, kad prie visų nuopelnų, 
kurie priskiriami Stalinui, Sar
gelis užregistruotų ir blusų 
išmarinimą. 

Saugumietis nėra linkęs Sar
gelio per daug ginti, ypač pa
aiškėjus, kad jis intymius santy
kius turėjo su devintos klasės 

. mokine. Kaltinamasis aiški
nasi, jog ir arklys įsinori sukin-
gesnio pašaro. Pagal Tiki į, kar
tais ir budelis yra linkęs save 
laikyti Stalino auka. Sargelis 
metasi į šantažą. Grasina 
draugo, kuriam ištikimai tar
navo daugelį metų, visus „grie-
kus" atskleisti spaudoje. Sarge
lis pyktelėjęs nusikeikia ir 
išeina. 

Klausimai — komentarai 
Po literatūrinės dalies sekė 

svečio dialogas su auditorija. 
Klausimų buvo daug ir įdomių. 
Jūsų satyrinės komedijos yra 
labai dyglios. Ar neužsitraukė
te valdžios rūstybės? Visko 
buvo. Po kurio laiko Kultūros 
namai mus pradėjo boikotuoti. 
Tada mielai mus kviesdavo mo
kyklos, darbovietės, o pavasa
rį, pradėjus veikti Sąjūdžiui, 
kai kurie mano dialogai buvo 
įrašyti į video juostas ir pakar
totinai rodomi televizijoj. 
transliuojami per radiją, 
demonstruojami kinuose. Tokiu 

būdu pasiektos labai plačios 
masės. Ar nesibijoma. kad, 
papūtus šiauresniems vėjams, 
žmones vėl gali pradėti grūsti į 
lagerius? Mums tą patį klau
simą stato ir draugai rusai. 
Tačiau su tokia Rusija, kuri vėl 
pradėtų engti žmones, kas gi 
norėtų skaitytis? Man atrodo, 
kad tarybų valdžia be integra
cijos į pasaulio tautas negali 
toliau egzistuoti. 

Sausio 10 d. Kalnų parke 
įvykusiame Lietuvos Laisvės 
lygos mitinge nemažai kalbė
tojų stipriai pasisakė prieš Bra
zauską, prieš komunistų partiją, 
prieš valdžią, net prieš Sąjūdį. 
Ar čia nėra pradžia gilaus susi
skaldymo, nesantaikos? Saja 
atsakymą pradėjo klausimu: 
kodėl mums būdavo baisoka 
paimti taip sunkiai pas mus 
jūsų atvežtą laikraštį? 

Panašiai yra ir Lietuvoje. 
Lygą mes gerbiame, nes ten yra 
žmonių, lageriuose atkentėjusių 
net po 30 m. Jie kalbėjo drąsiai 
tada, kai mes susigūžę tylėjome. 
Ir mes ir jie siekiame tų pačių 
tikslų. Skiriasi tik priemonės. 
Sąjūdis Lygą energingai gynė, 
kai jos žmonės Gedimino aikš
tėje rugpjūčio 28 d. policijos ir 
kariuomenės be jokio reikalo 
buvo daužomi, spardomi. No
rime gražaus sugyvenimo. 
Tačiau Lyga Sąjūdį vis tiek 
kritikuoja ir net dergia. 

Ar jūs esate „Šventežerio" 
pjesės autorius? Jei taip. ar tas 
vardas rišasi su kokia konkrečia 
Lietuvos vietove? Taip esu jos 
autorius. „Šventežeris" simboli
zuoja visą Lietuvą. Tai buvo pir
mas veikalas, kuris lietė ekolo
giją ir todėl jis taip ilgai gyvena. 

Anksčiau be Maskvos at-
siklausimo nebuvo galima pa
daryti nė mažiausio pakeitimo. 
Kaip yra dabar? Dabar vietinė 
valdžia turi daug daugiau 
teisių. Norint ką nors gauti, 
vienai ir kitai daug gelbsti 
masiniai žmonių reikalavimai. 
Sakysim, žmonės mitinguose 
reikalauja, kad būtų grąžintos 
bažnyčios. Tada Lietuvos parei
gūnams daug lengviau įtikinti 
Maskvą, kad jas atiduotų. Esant 
viršūnėse Songailai, daug kas 
buvo pražiopsota, nes jis buvo 
per bailus ką nors paprašyti. 
Komunistų partijos sekretorium 
tapus Brazauskui, nemažai kas 
pakrypo gerojon pusėn. Todėl jo 
nereikėtų skubėti užgaulioti ir 
peikti, nes geresnio šiuo tarpu 
neturime. O be partijos kol kas 
mes negalime valdytis. 

Pokalbiai, užsitęsė per dvi va
landas, praėjo nuostabiai grei
tai ir įspūdingai. Susirinkusieji 
liko giliai dėkingi svečiui ir kul
tūrinės popietės ruošėjams — 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės valdvbai. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 
Išvertė P. Gaučys 

tum įsitikinęs, kad šį kartą atliko savo darbą, savo 
raukšlėtą kaktą įstūmė į vandenyną ir kartu su savim 
vilkdamas susiraizgiusias virves, keliautojo vienodu 
spartumu vėl tęsė kelionę pavėjine puse. 

Kaip ir anksčiau, atidus laivas stebėjo visą kovą 
ir vėl greitai plaukė gelbėti ir nuleido valtį, kuri iš
graibė plūduriuojančius jūreivius, statines, irklus ir 
visą ką buvo galima pagriebti, o paskui laimingai per
vežė ant laivo. Keletas išsuktų pečių, rankų ir kulnų, 
lengvų užgavimų, sulankstytos perstekės ir ietys, 
neįmanomas išnarplioti virvių reizginys. sulaužyti 
irklai ir lentos — visa tai buvo ten, bet jokia fatalinė 
ar bent kiek smarkesnė skriauda nebuvo padaryta 
niekam. Panašiai, kaip ir aną dieną, šį kartą Ahabas 
buvo rastas atkakliai įsikibęs į savo paties sutraiškytos 
valties pusę. kuri jam sudarė gerą atramą, nes jis 
nebuvo išsisėmęs, kaip aną dieną. 

Kai jam buvo pagelbėta pakilti ant denio, visų akys 
nukrypo į jį, nes, užuot pats stovėjęs, jis vis dar tebe
buvo atsirėmęs į Starbucką, kuris, kaip ir anksčiau, 
visada pirmas jam pagelbėjo. Jo kaulinė koja buvo 
sulaužyta, iš jos beliko trumpa, aštri nuolauža. 

— Taip, Starbucke, kartais yra malonu taip at
siremti ir būtų gera, kad senasis Ahabas dažniau negu 
ligi šiol ramstytųsi! 

— Sukaustymas neišlaikė, kapitone. — pastebėjo 
dailidė, prisiartindamas, — nors darbą atlikau 
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vandenyje ir gaudė šokinėjančias statines, irklus ir 
kitus plūduriuojančius daiktus. O mažasis Flaskas šoki
nėjo ant bangų kaip tuščias butelis, išmesdamas aukš
tyn savo kojas, norėdamas išvengti baisiųjų rykliu 
žiaunų. Stubbas iš visų jėgų rėkė, kad jį išžvejotų iš 
vandens. Tuo tarpu kai kapitono virvė, dabar nupjau
ta, jam leido įplaukti į putojančią kūdrą ir ką galima 
gelbėti, — tame laukiniame tūkstančio įvairiausių 
pavojų susibėgime atrodė, kad nepaliestą Ahabo valtį 
pradėjo į padangę traukti nematomos vielos, nes Bal
tasis Banginis kaip strėlė iššovęs statmeniškai iš jūros, 
plačia kakta trenkė į valties dugną ir šokinėjančią ją 
sviedė į orą. Apsivertusi ji krito į vandenį ir Ahabas 
su savo vyrais pradėjo vargingai lysti, tartum ruoniai 
iš povandeninės olos. 

Pirmas banginio iškilimas pakeitė jo krypt; tą 
akimirką, kai jis susidūrė su vandens paviršium. Ir 
gyvulys norom nenorom buvo pastūmėtas atokiau nuo sąžiningai. 
jo atliktų sunaikinimų vidurio. Kurį laiką jis darbar - Tikiuos, tamstos kaulai liko nesulaužyti - tarė 
gulėjo užpakaliu ir iš lėto į šonus judino pelekus. Kai Stubbas su nuoširdžiu įsijautimu, 
tik pamestas irklas, gabalas lentos, mažiausia valties - O kaipgi! Ir visas suplaišiojęs į šipulius, Stubb. 
nuolauža prisiliesdavo prie jo odos, banginio uodega Ar nematai? Tačiau ir su vienu sulaužytu kaulu sena-
greitai kilo į viršų ir šonu pliekė jūrą. Bet tuoj. tar- sis Ahabas palieka nepaliestas, nors tas negyvas kaulas 

sudarė mano kūno dalį, taip kai gyvieji kaulai. Nei Bal
tasis Banginis, nei žmogus, nei velnias negali netgi 
įbrėžti Ahabo nepasiekiamos būtybės. Na, ar yra koks 
matas, galįs pasiekti dugną po mumis? Arba ar yra toks 
stiebas, galįs pasiekti padangės skliautus? Ei, jūs ten 
aukštai! Kuria kryptimi plaukia? 

— Tiesiai pavėjine puse! 
— Tad sargai vėl ištieskite visas bures! Nuleiskite 

atsargines valtis ir jas sutvarkykite! Pone Starbuckai. 
eik ir sutvarkyk jų įgulas. 

— Pirmiausia leisk man, kapitone, tamstą privesti 
ligi tiltelio. 

— Ai, ai! Kaip mane dabar vargina ta atplaiša! 
Kokia prakeikta dalia, kad nenugalimas kapitonas 
sieloje turi tokį menką pirmąjį karininką! 

- Ser! 
— Žmogau, apie savo kūną kalbu, o ne apie tave. 

Duok man ką lazdos vietoje. A, bus gera anoji sulanks
tytoji ietis. Tamsta surink vyrus. Aš dar jo nesu matęs... 
Dievaži, tai negali būti! Negi būtų žuvęs? Greitai! 
Sušauk visus! 

Kapitono baimė buvo pagrįsta. Surinkus visą įgulą, 
įsitikinta, kad trūksta Fedallos. 

— Parsis! — sušuko Stubbas. Matyti įsipainiojo į... 
— Tegul juodligė tave suraito! Išieškokite visur, 

aukštai, žemai, kajutėje, priekyje! 
Tačiau greitai vyrai sugrįžo su žinia, kad parsio 

niekur negalėjo rasti. 
— Taip, kapitone, — tarė Stubbas, — įsipainiojo į 

tamstos virvės rezginį, ir netgi man atrodo, kad 
mačiau, kaip jį traukė žemyn. 

(Bus daugiau) 
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Gina (Rugieniūtė) ir Robertas Blinstrubai Nuotr. J. Urbono 

VESTUVES TARYTUM 
RUŽAVAS SAPNAS 

Jie susitiko vieną vasarą 
l ietuviškame kurorte prie 
Michigan ežero: Gina Ona 
Rugieniūtė, Detroito Algio ir 
Liudos Rugienių jaunesnioji 
dukra, ir Robertas Edvardas 
Blinstrubas. Chicagos Rimanto 
ir Irenos Blinstrubų jaunesny
sis sūnus. Ir taip, jaunai meilei 
įsižiebus ir suliepsnojus, dviejų 
giminių pasaulėjauta ir lūkes
čiai 1988 m. lapkričio 19 d. susi
jungė naujoje, l ietuviškai 
susipratusioje ir ateityje daug 
žadančioje šeimoje. 

Roberto ir Ginos jungtuvės 
buvo vakare pusiau septintos 
šv. Mišių metu Dievo Apvaizdos 
lietuvių bažnyčioje, Southfield, 
Michigan. Jungtuvių Mišias 
koacaLebravo vyskupas Paulius 
Baltakis. OFM, kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, klebonas kun. 
Viktoras Kriščiūnevičius ir kle
bonas kun. Alfonsas Babonas. 

Baltais žiedais ir ružavomis 
rožėmis išpuošta bažnyčia vos 
sutalpino vestuvių dalyvius. Jų 
buvo gerokai daugiau kaip 400, 
bent pusė — šaunus jaunimas. 
Aukštomis žvakidėmis ir ruža-
vais kaspinais nusagstytu taku 
procesijoje įėjo koncelebrantai, 
devynios poros pamergių ir pa
brolių, žiedų nešėjas ir tėvelio 
lydima,laime švytinti jaunoji. 
Nuostabą ir pasigėrėjimą kėlė 
ypatingai puošni, šviesiai 
ružavos spalvos jaunosios 
vestuvinė suknelė. Ją supro
jektavo ir mamytei padedant 
pasisiuvo bei mezginiais išpuošė 
ir nesuskaitomais perlais 
išsiuvinėjo pati Gina. Stipriau 
ružavo atspalvio su juodo 
aksomo liemenėlėmis pamergių 
suknelės <irgi Ginos suprojek
tuotos), pamergių nešamos 
ružavų rožių puokštės, mamy
čių suknelės ir visos kitos 
detalės darniai jungėsi visumon 
ir darė švelniai elegantišką 
įspūdį. 

Jaunųjų santuoką palaimino 
ir prasmingą pamokslą su 
linkėjimu būti žemės druska ir 
krikščionybės šviesa pasakė 
vyskupas Paulius Baltakis. Su
tuoktuvių Mišių skaitymus 
atliko Roberto pusseserė Diana 
Šimaitytė ir Ginos pusbrolis 
Vytas Rugienius. Šiai progai 
pritaikytas maldas skaitė jauno
sios dėdė Rimas Griškelis. o 
aukas nešė jaunųjų krikšto tė
vai Jurina Rugienienė, Stasys 
Šimaitis ir Daiva Panariene. 
Jaunąją prie Marijos altoriaus 
palydėjo abiejų mamytės ir 
jaunasis. Vargonavo Vidas Xe-
verauskas. jautriai giesmes 
giedojo Regina Puškorienė ir 
Kristina Zubrickienė. 

Skoningos ir gausios vaišės 
buvo tuoj po šv. Mišių Dievo 
Apvaizdos kultūros centro 
salėje. Ružavos staltiesės, raus

vų atspalvių gėlės ant stalų, nuo 
lubų nuleistose pintinėse ir salę 
puošiančiuose vazonuose, netgi 
ružavo krenolino pakibę „de
besys" teikė ne tik jaukumą, bet 
ir savotišką ružavo sapno 
atmosferą. Kruopštus darbas ir 
rūpestingumas buvo matyti 
visur, net mažiausiose detalėse. 

Jauniesiems ir palydai įėjus 
salėn ir saldainiais apipylus 
svečius, Ginos dėdės Vytas 
Rugienius ir Rimas Griškelis 
įnešė dail. Jurgio Daugvilos dar
bo kraičio skrynią. Iš jos jauno
ji išėmė tautines juostas ir 
į teikė savo pabroliams. 
Netrukus šios juostos pavirto į 
aukštus vartus. Juos praėję, 
jaunieji buvo tėvelių sutikti su 
duona, druska ir vynu — vedy
binio gyvenimo esmės simbo
liais. 

Jaunojo tėvelis Rimantas 
Blinstrubas pasveikino visus 
svečius ir pokyliui vadovauti 
pakvietė jaunosios brolį Algį 
Rugienių ir pabrolį Liudą Stan
kaitį. Jaunavedžius sveikino 
Roberto senelis Viktoras Šimai
tis, dr. Vytautas Bieliauskas ir 
Ginos dėdė Rimas Griškelis. 
Vestuvėse dalyvavo trys poros 
jaunavedžių „bočių": Petras ir 
Ona Griškeliai. atvykę iš North 
Miami Beach, Floridos. Bronius 
ir Eugenija Blinstrubai ir Vik
toras ir Juzefą Šimaičiai iš 
Chicagos. 

Pasikeisdami ir su humoru 
Algis Rugienius ir Liudas Stan
kaitis pristatė vestuvių palydą. 
Pulką sudarė: Daiva Rugieniū
tė ir Ričardas Blinstrubas, Dana 
Rugieniūtė ir Alius Stankaitis, 
Dana Šimaitytė ir Algis 
Rugienius, Diana Šimaitytė ir 

Vytas Rugienius, Laima 
Sveraitė ir Aras Rimavičius, 
Audra Klimaitė ir Darius Kelp
ša, Ina Balsytė ir Andrius Ra-
sutis, Rima Pliuškonytė ir Algis 
Mockaitis, Rūta Alksninytė ir 
Liudas Stankaitis. Žiedus nešė 
mažasis Petriukas Blinstrubas, 
Roberto pusbrolis. 

Vestuvių dalyviams sugie
dojus „Ilgiausių Metų!", abu 
jaunieji išreiškė padėką tėve
liams, draugams ir svečiams ir 
visus pakvietė linksmintis. 
Paskutinis žodis teko vyriau
siam šios šventės šeimininkui — 
jaunosios tėveliui Algiui 
Rugieniui. Galiausiai vyskupui 
Pauliui Baltakiui sukalbėjus 
maldą, prasidėjo vaišės, o po jų 
ir smagūs šokiai. Šokiams gro
jo iš Chicagos „importuotas" 
populiarus „Gintaro" orkestras. 
Reikia pažymėti, kad jaunųjų 
valsui žodžius „Kalnai ten 
dainuoja" parašė jaunojo senelis 
Viktoras Šimaitis. 

Gina augo ir mokėsi Warren, 
Michigan, Detroito priemies
tyje. 1979 metais už gerą 
mokymąsi buvo priimta į Na
tional Honor Society. Lan
kydama aukštesniąją mokyklą 
priklausė rinktinei komandai, 
kuri 1979 metais pakliuvo į 
Michigan valstijos baigmines 
rungtynes. Studijavo Wayne 
universitete, kurį baigė 1988 
metų pavasarį, gaudama 
bakalauro laipsnį iš biznio 
administracijos.^Gina lankė ir 
baigė Detroite „Žiburio" aukš
tesniąją lituanistinę mokyklą, 
priklausė lietuvių sporto klubui 
„Kovui", vyr. skaučių drau
govei „Gabijos" tuntui ir buvo 
aktyvi narė Dievo Apvaizdos 
lietuvių-parapijos jaunimo 
grupėje. Mėgsta keliauti ir fo
tografuoti. 

Robertas augo ir mokėsi 
Chicagoje. 1981 metais pabaigė 
St. Lawrence katalikų gimna
ziją ir studijavo Loyola universi
tete biznio administraciją. 
Bakalauro laipsnį gavo 1985" 
metais. Priklausė profesinei 
draugijai Beta Gama Sigma ir 
už gerą mokymąsi buvo pri
imtas į jėzuitų National Honor 
Society. Tame pačiame uni
versitete studijas tęsia toliau 
teisės moksluose, kuriuos baigs 
šį pavasarį. Robertas lankė ir 
baigė Kr. Donelaičio aukš
tesniąją lituanistinę mokyklą, 
priklausė „Neries" sporto klu
bui ir „Suktinio" tautinių šokių 
grupei. Mėgsta keliauti kaip ir 
Gina. 

Lietuviškoji Chicaga džiau
giasi susilaukus naujos ir ener
gingos lietuviškos šeimos ir 
laukia įsijungiant ir pratur
tinant lietuviškosios bendruo
menės visuomeninį bei kultū
rinį gyvenimą. Kruopštus pasi
ruošimas bendram šeimos gyve
nimui tebūna gera pradžia ir 
kelrodis šviesiai ir prasmingai 
ateičiai. 

R. Rudaitiene 

TVIRČIAU 
SUGLAUSKIME 

GRETAS 
JURGIS JANUŠAITIS 

CLASSIFIED GUIDE 

Laisvojo pasaulio lietuviai ir 
šiais metais ruošiasi kuo pras
mingiau paminėti Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo sep
tyniasdešimt pirmąją sukaktį. 
Tą kartojome išsklidę plačiame 
pasaulyje beveik penkiasde
šimtį metų. Minėjimuose sakė
me kalbas, raginome aukotis ir 
aukoti, kovojant prieš Lietuvos 
okupantus, kovojant už Lietu
vos" išlaisvinimą ir prikėlimą 
naujam nep r ik l ausomam 
gyvenimui. Taigi išeivija darė, 
ką galėjo, kaip sugebėjo ir kaip 
išmanė, kad tik Lietuvai priar
tintų laisvės rytmetį. 

Tuo tarpu okupuotoji Lietuva 
kantriai nešė okupacijos jungą. 
Tauta pergyveno baisiausius 
laikus, tautos genocidą. Žudy
nės, trėmimai, prokurorų kalti
namosios kalbos, teismų nuo
sprendžiai, ilgoji tremtis Sibiro 
taigose — tai buvo nuolatiniai 
pavergtoje Lietuvoje reiškiniai. 
Lietuva pergyveno neįsivaiz
duojamo teroro laikus. Tačiau 
tauta, eidama kančios,kraujo ir 
mirties keliais, nepalūžo, neka
pituliavo, bet naujai augančiose 
kartose brendo viltis — kelsis gi 
kada Lietuva naujam nepri
klausomam gyvenimui. 

Ir net išeivijai nenujaučiant, 
praėjusiais metais Lie tuva 
kėlėsi naujam ryžtui, kėlėsi 
nusikratyti vergijos, okupacijos, 
kėlėsi siekti Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės visose gyve
nimo srityse. Lietuvos Laisvės 
lyga, Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdis prašneko nuostabia 
kalba. Pašaukė lietuvių tautą 
kovai už savo išlikimą, už laisvą 
kr ^nepriklausomą gyvenimą. 
Tokiose ..nuotaikose tad ir 
minėsime šiais metais Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
šventę. 

Laiške iš Lietuvos rašo jau
nosios kartos išsila nęs žmogus 
Persitvarkymo sąjūdžio dalyvis. 
„Jūs, laisvojo pasaulio lietuviai, 
be abejo, taip pat minėsite 
Nepr ik lausomybės šven tę , 
Vasario 16-tąją. Tai jūsų naujo 
ryžto diena. Mes gi taip pat ruo
šiamės šiai didžiajai mūsų 
tautos šventei. Ruošiasi visa 
Lietuva. Šį kartą suplevėsuos 
Lietuvos trispalvė Lietuvos 
žemėje. Suplevėsuos ji krauju, 
kančiomis ir mūsų ryžtu iško
vota. Aidės Lietuvos himnas, 
aidės patriotinės dainos. Lie
tuva gyvens laisvės ir didžiųjų 
siekimų viltimi. Tad dar stip
riau suglauskime gretas. Tene
būna Jūs ir Mes, tebūnie tik visi 
mes. Juk ir Lietuva tėra viena, 
kaip brangi mūsų visų motina 
tėvynė. Mes žinome, kad jūs tar
pusavyje pasibarate, abejojate 
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net mūsų visų siekiais. Nesi-
barkite, visas jėgas ir išteklius 
j u n k i t e vienam t iks lu i — 
Tėvynei Lietuvai..." 

Žodžiai jautrūs, įpareigoja 
ir laisvojo pasaulio lietuvius dar 
didesniam ryžtui. Bet ar suge
bėsime sujungti gretas ar bro
liškai sutarsime vienam ir ben
dram žygiui — padėti kovojan
čiai Lietuvai. 

JAV LB krašto valdyba praė
jusiais metais su visų mūsų 
veiksnių pritarimu įsteigė fondą 
padėti Lietuvai. Kvietė visus 
lietuvius jungtis į šį darbą, 
kvietė aukoti. Išsakė ir to fon
do tikslus. Visi juos' žinome. 
Ateinančios iš to fondo vadovų 
žinios sako, kad išeivijos lietu
viai jautriai atsiliepė į tautos 
šauksmą. Aukos plaukia, bet 
vistik ne taip sparčiai. Su vil
timi dirbkime, aukokime šia 
proga visi, aukokime daugiau, 
gal dvigubai daugiau. 

Ir kai ateisime į Vasario 
16-tosios minėjimą, kai pama
tysime aukų rinkėjus, nenusi
sukime nuo jų. Bet su gera 
valia, su Lietuvą mylinčia 
širdimi atiduokime savo auką. 
Atiduokime tam, kurio darbus 
daugiau vertiname. Būtų gera, 
kad visų veiksnių šia proga šiais 
metais surinktos minėjimuose 
aukos eitų į visų fondą padėti 
Lietuvai. 

L ie tuv ių Bendruomenės 
užsimojimai dideli. Ne tik šis 
fondas, bet LB varo giliausią 
vagą visose išeivijos gyvenimo 
srityse. Daugelį iš mūsų pasiekė 
JAV LB lankstinukas. Įsiskai
tykime, kiek yra suplanuota di
džių darbų, būtinų atlikti išei
vijoje. Svarbu, kad nuoširdžiai, 
be didelės kritikos, gera valia 
remtume ir Lietuvių Bendruo
menės darbus, neišskiriant ir 
darbų, skirtų kuo efektingiau 
padėti kovojančiai Lietuvai. 

Pasitikėkime mūsų veiksnių 
vadovaujančių asmenų išmin
timi. Negalvokime, kad, padė
dami kovojančiai Lietuvai, 
besąlyginiai remiam komunis
tus. Tai ypač girdime iš tų žmo
nių, kurie Lietuvai, Lietuvos 
laisvės kovai neaukoja nė de
šimtuko. 

Tad susimąstykime, giliau 
pažvelkime į naujas situacijas, 
iškilusias okup. Lietuvoje, ar
čiau susipažinkime su kovo
jančios tautos metodais ir gy
vendami , palyginant gerą 
gyvenimą, prisiminkime ir Lie
tuvos pagalbos šauksmą. Dabar 
turime kaip tik gerą progą 
įrodyti, kad ir mums Lietuvos 
likimas rūpi. 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6159 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

^ MIS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUB TAX — INSURANCE 
6525 S KEDZIE 

778-2233 

GOVERNMENT HOMES! 
$1.00 (U Repair) Foreclosures, Tax 
Delinąuent Property. Now Selling. This 
area! Call (Refundable) 1-518-459-3546 
EXT H 664A for listings. 

ŠIMAITIS REALTY 
Viktoras Simaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5953 S. KodzJ* Ava. 
Chicago, IL 60629 

Tai. 436-7878 

HELP VVANTED 

FOR BENT 

Išnuomojamas modernus, 4V2 
kamb. butas arti bažnyčios. 

Skambinti 925-9571 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tai. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20°/o—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

T # | . _ GA 4-8654 

(ELEKTROS 
(VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DESIGNERS 
DRAFTSMEN 
ENGINEERS 

TOP RATES & 
PERMANENT POSIT. 
SEND RESUME TO: 

P.O. BOX 521 
ANDERSON, IN. 46015 

OR CALL 
(317) 649-8953 

LITHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų 
kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 

' laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

Vasario 16 demonstracijose Asta Spurgytė ir Ramute K*>mežaite nefta vainiką f įsenoje Chicagos 
miesto centre. 

Nuotr Rasos S. Miliauskaitės 

AUGA NAPERVILLE 

Chicagos priemiestis Naper-
ville, kur 1960 m. tegyveno 
12,939 žmonės, ateinančiame 
dešimtmety jau, kaip numa
toma, turės daugiau kaip 
100,000 gyventojų. Ten daugelis 
statosi naujus namus. 

JAUNIMO KONGRESAS 

Chicagos arkivyskupijos Jau
nimo veiklos įstaiga vasario 4-5 
d. buvo sušaukusi jau antrą 
kongresą. Čia keliolikamečiai 
turėjo progos aptart i savo 
veikimą ir pareikšti savus 
pageidavimus. 

DALEY JAU TURI PER 
3 MIL. DOL. 

Richard M. Daley, valstijos 
prokuroras, kandidatuojąs į 
Chicagos merus, jau yra gavęs 
daugiau, kaip 3 milijonus aukų 
savo rinkiminei kampanijai. 

„EXPRESSWAY" ekskursijos — Keliaukite lengvai! 12 
naktų/13 dienų. 
10 naktų Lietuvoje, 1 naktis Maskvoje 

419 04 gegužės—16 gegužės —$2115.00 
420 29 birželio—11 liepos —$2215.00 
421 13 liepos—25 liepos —$2215.00 
422 24 rugpjūčio—05 rugsėjo — $2215.00 
423 05 spalio—17 spalio — $1965.00 

„JETWAY" ekskursijos — Įžymybių apžiūrėjimas! 15 
naktų/16 dienų. 
2 naktys Maskvoj, 10 naktų Lietuvoj. 2 naktys Leningrade. 

409 11 gegužės—26 gegužės — $2480.00 
410 08 birželio—23 birželio — $2580.00 
411 22 birželio—07 liepos —$2580.00 
412 10 rugpjūčio—25 rugpjūčio —$2580.00 

Atostogos Europoj! Pasiteiraukite apie lankytinų vietovių 
pasirinkimą. 
Jei mėgstate keliauti vienas, pasiteiraukite apie mūsų ,,Fit" 
patarnavimą. 

Jei kalbate tik lietuviškai, skambinkite Daivai Izbickas, antra
dieniais 5-7 v. p.p. 
Norite aplankyt PabaltijĮ? Keliaukite su Jack Stuku į Vilnių, 
Kauną, Klaipėdą, Rygą, Taliną ir Helsinkį gegužės 13-29, 1989, 
$2420.00. 

Skambinkite 1-800-451-9511 kuo anksčiau, ir gausite nuolaidą! 
Mūsų agentūrą rekomenduoja „New York Times" kelionių 
skyrius! 
Jei norite pakviesti savo draugus ir gimines aplankyti JAV-bes, 
teiraukitės pas mus apie iškvietimą. 

$ $ & 

UNION TOURS, INC. 
79 Madison Avenue, 

New York, N.Y. 10016 
(212) 683-9500 



Demonstracijose Daley Plazoje Chicagos miesto centre kunigai, seselės, būrys lietuvių. 
Nuotr. V. Rimšelio 

PO ILGŲ LENKŲ 
OKUPACIJOS METŲ 
PIRMOJI VASARIO 

16 D. VILNIUJE 
1938 me ta i s buvo Nepri

klausomybės dvidešimtmetis, 
1939 — Šaulių sąjungos dvide
šimtmetis. Lyg upės srovė liejo
si minėjimai, šventės, suvažia
vimai, susirinkimai. Žurnalistai 
važiavo kviesti ir nekviesti, 
lydėjo aukšto rango karininkus, 
ministerius, žymius politikus, 
v i suomenin inkus . Ypa t ingu 
uolumu reiškėsi 1939 metais 
sudaryto koaliciniais pagrin
dais ministerių kabineto nariai. 

Taip ar t inomės prie 1940 
metų slenksčio. Svetimų ir ne
draugiškų karių ginklų žvangė
jimai užkėlė baimę, kad gali 
pasibaigti mūsų laisvės dienos. 
Nuo rusų kariuomenės prakaito 
vyto laukų žolė ir glaudė lapus 
medžių šakos. 

Nuo mažo piemenėlio iki 
aukšto rango ministerio, nuo 
savosios žemės savininko ūki
ninko iki žvaigždėto generolo — 
visi svarstė, kur geriau pa-
krypt į , iš dviejų blogybių 
pasirinkti geriausią blogybę. 
Gint is buvom per maži ir 
t ikė jome, kad k a p i n y n a m s 

nebebus kam karžygių istorijos 
pasakoti. Ginsies nuo rusų, jie 
l ygumose s u t r a i š k y s savo 
t raškančiais t anka i s ir jų mili
jonai karių mus išnuodys supu
vusiais silkių kaulais . Glausies 
prie hi t ler iškų vokiečių jie 
i škars š i lk inėmis v i rvėmis , 
k u r i a s savo t e c h n i k a jų 
užtenkamai prigamins. Tad gal 
geriau pasilikti pr ie rusų — jie 
kars pakulinėmis virvėmis ir jų 
archaiška, š imtmečiais atsi
likusi technika nespės tiek daug 
virvių pagaminti. Rusinimas at
buks į lietuvišką smegenyną bei 
savigarbą. Ir stipriausias, visus 
jungiant is svarstybų iššūkis 
buvo gyventi įamžintu ryžtu lie
tuvių tautos nemir t ingumu. 

Tokių minčių vedami ta rp 
b a i m ė s i r r y ž t o s i e k d a m i 
tęst inumo laisvo gyvenimo ir 
matydami s ta tomas ka r tuves 
bei p inamas pakulines virves, 
pasitikome Nepriklausomybės 
dieną, įaugusią mumyse su 
išmokta pirmąja abėcėlės raide, 
su 33 raidėmis išdainuota , iki 
gyvo kaulo įsimylėta, i šverkta 

bažnyčios giesmėse, Marija, 
Mari ja žodžių garsuose. 

Pi rmą kar tą po ilgų ir stali-
n iška i žiaurių lenkų okupacijos 
m e t ų Vi lnius ir dal is jo kraš to 
pasipuošė tau t inėmis spalvo
m i s . Rodos, skendo ga tvės 
t r i s p a l v i ų m i š k e . A ikš t ė se 
skambėjo gars iakalbiai , per
duodami Kauno ir Vilniaus 
radijo programas. J ie transliavo 
m a r š u s , dainas , aktoriai skaitė 
poetų kūr in ius . Sveikino žy
mieji žmonės, sklido patriotinės 
kalbos. Tokia nuotaika buvo žy
giuojant Vi lniaus gatvėmis, 
t a i p rodos , g a r s i a i š a u k ė 
Gedimino pilyje Geležinis vilkas 
„Mes be Vilniaus nenurimsim". 

Vilniuje Vasario šešioliktoji 
d i e n a buvo ša l toka , žiemos 
š a r m u papuošta. Visos miesto 
g a t v ė s t v e n k t e u ž t v e n k t o s 
ž m o n i ų m i n i o s , lyg b ū t ų 
s u v a ž i a v u s i v i s a L i e t u v a . 
Vilniečiai džiaugsmingai sekė 
ka r iuomenės paradą ir nuo 
va l iav imų šarmojo jų lūpos. 
Koks nepapras tas j au smas ap
gaubė visus, Gedimino pilies 
bokšte kylant tr ispalvei. Sus
pindėjo žiemos saulės spindu
l iai , kai minia susigrūdo Gedi
mino gatvėje prie namo, kuria
me 1918 metais buvo paskelbta 
Lietuvos Nepriklausomybė. Čia 
ministeris pirmininkas Antanas 
Merkys iški lmingai atidengė 
paminkl inę Lietuvos nepriklau
s o m y b ė s a k t o p a s k e l b i m o 

murmurinę lentą. Po to visi 
nužygiavo į Rasų kapines ir, 
giedant Marijos giesmę, šalo 
krintančios ašaros. 

Giliu susimąstymu ir susi
kaupimu klausėmės prezidento 
Antano Smetonos kalbą, į širdį 
dėjome jo pasakytus žodžius: 
„Labai susirūpinusi ir akylai 
nusiteikusi Lietuva sut inka 
savo didžiąją tautos šventę. O ji 
šiemet nepaprasta, minima ne 
vien laikinoje sostinėje Kaune, 
bet ir Vilniuje, amžinoje sostinė
je, iš kur anuomet pasklido gar
sas, kad lietuvių tauta ryžosi 
tapti laisva ir ginti savo laisvę". 

Kalbėdamas apie esamą pavo
jų, pabrėžė: „Tautos laisvė ir 
nepriklausomybė priklauso nuo 
dviejų sąlygų: jos pačios ir kitų. 
Todėl, norint ir toliau laisvai 
gyven t i , r e i k i a p i rmiaus ia 
pat iems tv i r ta i suburti savo 
gre tas , stropiai budėti, kad 
„visokie svetimainiai, kurių 
dabar Lietuvoje aibės (atseit, 
rusai), nepasiraustų po mūsų 
nepriklausomos valstybės pa
mata is" . 

1940 metų Vasario 16 dienos 
proga buvęs Lietuvos preziden
tas dr. Kazys Grinius „Lietuvių 
Žinių" dienraščio vedamajame 
rašė; „Iš netolimų patyrimų mes 
jau žinome, kad okupantai iš 
savo esmės negali užimtos šalies 
gyvento jų gerove t i k r a i 
rūpintis. Atėjūnai, užėmę kokią 
šalį, visados ją traktuoja ir 
t raktuos ka ip savo valstybės 
koloniją, iš kurios imama kuo 
daugiausia ir duodama kuo ma
žiausiai. 

Štai Rusijos imperijos carai 
valdė mūsų šalį apie 120 metų 
Q795-1915) . Pas i l iko tos 
gadynės mūsų buvusių valdovų 
apyskaitų, kur ios rodo, kad iš 
Lietuvos daug daugiau kasmet 
būdavo paimama, negu duo
dama . Pačių rusų valdovų 
prisipažinimu, atnešdavo carų 
v y r i a u s y b e i po k e l i o l i k a 
milijonų litų kasmet, sumai 
kasmet didėjant. Bet tai bus t ik 
dalis mūsų turtų anais metais 
kraustymo į Petrapily buvusį 
Rusijos viešpatijos iždą. 

Likimas tautos yra at iduotas 
į šios gyventojų kartos rankas . 
Mūsų atsakomybė yra didelė. 
Ž i ū r ė k i m e , kad bergždžia i 
nepraleistume gerą laiką, kurio 
paskui veltui pasigesime. Nesi-
g i rk ime, verčiau d i rbk ime, 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
St. Petersburg, Fla. 

MŪSŲ LIETUVIŠKA 
VEIKLA 

Žmonės stebisi šių metų 
žiema: paprasta i praeitomis 
žiemomis St. Petersburge ret
karčiais ir kailinukai būdavo ne 
pro šalį. Tačiau šįmet nėra jokių 
šaltesnių dienų, temperatūra 
sukasi maždaug tarp 70° ir 80° 
F šilimos. Ką gi, ypač patenkin
ti žmonės, kurie atvažiuoja į čia 
žiemą praleisti: stypčioja kaip 
gandrai pajūry ir gaivinasi 
saulės spinduliais bei jūros ban
gomis. 

Mūsų kolonijos gyvenimas 
gana judrus . Prabėgo Kalėdų 
šventės, Lietuvių klube atšven
tėme Kūčias, kuriose dalyvavo 
apei 400 žmonių. Visi buvo ska
niai pavaišinti Kūčių tradi
ciniais valgiais ir pasigėrėjo 
menine programa. Lietuvių 
klubo choras, vadovaujant muz. 
P. Armonui ir akompanuojant 
muz. A. Mateikai, gražiai pagie
dojo eilę kalėdinių giesmių, D. 
Mackialienė visus šventiškai 
nute ikė su eilėraščių pyne 
„Kūčių vakaro m i n t i m i s " . 
Klubo pirmininkas A. Karnius 
visus pasveikino, paryškin
d a m a s Kūčių r e i k š m ę ir 
prasmę. 

St. Pe te r sburgo Lietuvių 
klubą nuo sausio 15 d. valdo 
nauja valdžia, kuri turi labai 
daug darbo, nes ruošiasi daly
vauti tarptautiniame festivalyje 

(Folk Fair), kuris įvyks vasario 
17, 18 ir 19 dienomis Bayfront 
Centre, St. Petersburge. Čia lie
tuviai pasirodys su tautodailės 
ir meno paviljonais, v i r tuve ir 
tautiniais šokiais bei dainomis. 
Taigi naujoji valdžia su pirm. A. 
Gudonių, direktoriais ir būr iu 
talkininkų dirba išsijuosę. Teko 
nugirsti, jog jau pagaminta apie 
16,000 koldūnų ir 10,000 ža-
garėlių, o kur gi da r visokie py
ragai, tortai , kugelis ir ki tokie 
geri daiktai , už kur iuos dr. J. 
Adomavičius gerokai pabar tų . 

Lietuvių klubo patalpos nuo 
klubo gyvavimo j au didinamos 
antrą kartą: sausio 14 d. klubo 
narių susir inkime n u t a r t a pri
s t a t y t i p r i e s t a t ą , k u r i a m e 
numatyta erdvi pata lpa biblio
t eka i . Š iam p r i e s t a t u i y ra 
r enkamos aukos , l igi susi
rinkimo datos iš klubo nar ių jau 
yra gauta pasižadėjimų apie 
15,000 dolerių sumai . 

I klubo kul tūr in io ratel io 
popietę, įvykusią sausio 18 d. 
klubo patalpose, susir inko apie 
60 žmonių. Popietės programą 
pravedė pirm. A. Karn ienė . 
Paga l s u s i t a r i m ą pop ieč ių 
vadovybė k e i č i a s i k a s 4 
mėnesiai. Į naująją vadovybe 
sutiko įeiti dr. E. Gerulis , D. 
Mackialienė ir V. Mažeika. 
Toliau buvo aptar ta 1988 m. ok. 
Lie tuvoje p a s i r o d ž i u s i 
Romualdo Granausko knyga 
„Gyvenimas po k levu" . Su 
a u t o r i u m i be i jo k ū r y b a 
k l a u s y t o j u s g a n a p l a č i a i 
supaž ind ino A. V a š k e l i s , 

nupasakodamas ne tik apie jo 
kūrybą, bet ir bendrai apie so
vie t inės Lietuvos li teratūrą, 
k u r i turėjo eiti su santvarka, 
i š t ik imai t a rnau t i part i jai . Tai 
angažuota l i tera tūra . Tačiau 
praei tą vasarą viskas apsivertė 
aukš tyn kojom. 

Knygos „Gyvenimas po kle
v u " t u r i n į n u p a s a k o j o A. 
K a r n i e n ė . Knygoje pavaiz
d u o t a s t a r y b i n i o L i e tuvos 
kaimo ir jo žmogaus gyvenimas 
su visais nužmoginimo pada
r inia is , keliąs skaitytojui siau
bą. Vienintelis užsimiršimas — 
alkoholis. Na, ir skęsta jame 
visi, be jokios prošvaistės, be 
gyvenimo džiaugsmo, be šešėlio 
v i l t i e s . A t rodo , jog tokio 
g y v e n i m o ne t į s iva i zduo t i 
negal ima. 

Savo k o m e n t a r a i s knygos 
a p t a r i m ą d a r p a p i l d ė R. 
Mikai l ienė, J. Mikaila, dr. E. 
Gerulis, A. Grigaitienė, kun . V. 
Dabušis , A. Vaškelis ir K. 
Gimžauskas . 

I švado je , p e r s k a i č i u s šią 
knygą, ta ip ir kyla klausimas: 
k u r d i n g o m ū s ų g ražus i s 
ka imas ir jo toks darbštus ir 
nuoširdus žmogus? 

St . P e t e r s b u r g e anksč iau 
veikusi jaunimo tau t in ių šokių 
grupė „Banga" buvo iširusi ir 
p rae i ta i s metais šokių šventėje 
nedalyvavo. Malonu girdėti, jog 
„ B a n g a " vėl pradeda banguoti 
ir tęsti savo veiklą. Dabartinė 
„Bangos" vadovė D. Gečienė jau 
tu r i 6 šokėjų poras ir jų pirmas 
pas i rodymas būsiąs tarptau
tinio festivalio metu. 

St. Petersburgo Lietuvių klu

bo salėje sausio 27 d. įvyko 
koncertas, kurį ruošė „Banga". 
Koncertinę programą atliko 
j auna solistė Rasa Krokytė, 
gyvenanti Philadelphijoje. Solis
tė koncertą pradėjo labai gražiai 
p a d e k l a m u o d a m a B e r n a r d o 
Brazdžionio eilėraštį „Dainiaus 
baladė". Iš viso solistė padai
navo 9 dalykus, užbaigdama 
„Habanera" iš Bizet operos 
„Carmen". Klausytojai atsi
dėkojo gausiais aplodismentais 
ir išprašė solistę padainuoti dar 
2 dainas. Solistei akompanavo 
Margaret Douglas. 

Solistė Rasa Krokytė, mezzo-
sopranas, tu r i stiprų ir malonų 
balsą, gražią laikyseną scenoje 
ir aiškią dikciją. Tai nauja jėga, 
bežengianti į lietuvių koncertų 
sales. 

Atrodo, jog šio koncerto ruošos 
reikalais daugiausia rūpinosi D. 
Gečienė, solistės sesutė. Kon
certo pradžioje ir pabaigoje žodį 
ta rė adv. V. Lukas. 

Malonu girdėti, jog St. Peters
burgo jaunimas pradeda reikš
t is lietuvių kultūrinėje veiklo
je. Paremkime juos! 

St . Všk. 

nesavanaudžiaukime. 
Lie tuvių t a u t a gabi . J i , 

ne tu rėdama nė pinigų, nė 
svetimų rėmėjų, nė gausios 
inteligentijos, sugebėjo sukurt i 
savo nepriklausomą gyvenimą. 
Tikėtis reikia, kad ji ,supratusi 
savo silpnas puses, pajėgs jas pa
taisyti ir išsaugos savo gyvybę 
ir politinę nepriklausomybę". 

Po iški lmių spauda rašė : 
„Prieš mus milžinu stovi ateitis 
ir ji pareikalaus iš mūsų suge
bėjimo, valios, ryžtingo darbo, 
kūrybinių galių ir sąžiningo pi
lietinio pasiaukojimo. Jeigu mes 
esame savo laimės kalviai, — o 
tokiais būt inai tur ime būti , — 
tai mes tur ime visi, kaip vienas, 
būti dinamiški ir kiekvienas 
dirbti taip, kad iš to išeitų bend
ra nauda ir tai juo didžiausia. 
Nepaprastose sąlygose pradeda
me 23-sius savarankiško gyve
nimo metus , ir tos nepaprastos 
sąlygos mus verčia nepaprastai 
susirūpinti, pasinaudoti nepap
rastomis priemonėmis ir nu
veikti nepaprastus darbus. Geri 
vidaus santykiai čia bus pagrin
dinis d a l y k a s , k u r i s ga l i 
patikrinti geriausį pasisekimą. 
Tą reikia turė t i prieš akis visų 
pirma". 

Karas plėtėsi i r vis labiau 
mus baugino. Neramūs buvo žo
džiai pasakyti prezidento Anta
no Smetonos: „Visa dar pas mus 
pakenčiama, palyginus su tuo, 
kas darosi ki tur . Visa niekis 
būtų, kad ne baimė, jog karas 
dar plačiau gali pasklisti ir 
visiems pasunkin t i gyvenimą. 
Niekuomet žinios nebūdavo 
mūsų taip sekamos, kiek dabar. 
O jų y ra visokių, t ik rų ir 
pramanytų, ir jos visos veikia ir 
nuteikia žmones ir t a u t a s , 
šviečia juos ir klaidina, varo 
nerimą ir baido, visaip vaizduo
damos nežinomą ateitį". 

O tą „nežinomą ateitį" seniai 
suplanuoto Hitlerio ir Stalino 
velniai nešė ant savo pečių. 

Po Nepriklausomybės šventės 
iškilmingo minėjimo, po žiemos 
šalnų išaušo pavasaris. Nujaus
dami besiart inančias nelaimes, 
bet lyg negirdėdarni, kad jos bel
džiasi į mūsų duris, visu uolumu 
tęsėme to l iau savo k r a š t o 
kūrybinį darbą. El ta skelbė, kad 
birželio 29 ir 30 d. Vilniuje 
šaukiamas jubiliejinis Atei
tininkų federacijos kongresas. 
Organizaci ja į s t e ig t a 1910 
metais. Kongreso metu paskai
tas skaitys doc. Z. Ivinskis ir 
prof. S. Šalkauskis. Aušros Var
tuose pamokslą sakys vysk. dr. 
Brizgys. Lietuvos vyskupai 
išleido laišką apie moterystės 
tvarkymą. Kita žinia: „Apašta
liškojo Sosto nuncijus ark. L. 
Centozas davė interview „XX 
A m ž i u i " i r p a r e i š k ė savo 
pasitenkinimą j am parodytu 
vyriausybės, vyskupų ir visuo
menės pr ie lankumu. Nuncijus 
kalbėjo: „malonu man rasti 
Lietuvoje žmones t ikinčius, 
mėgstančius darbą. Būdamas 
šiame krašte, susidariau įspūd}. 
kad čia gyvena žmonės, verti 
didelės ateities. Reikia tikėtis ir 
linkėti, kad Vilniaus religinis 
gyvenimas eis r imties ir pilnos 
harmonijos kryptimi". 

1940 m. gegužės 27 d. Elta 
rašė. kad šiemet Dievo Kūno 
eisenoje, kuri vyko didžiosiose 
Kauno gatvėse, dalyvavo minis
teris pirm. A. Merkys ir keli 
ministeriai. Vyriausybės nariai 
taip pat dalyvavo ir vysk. V. 

Koks būtų tavo amžiusjeigu 
savo amžiaus nežinotum? 

Satchell Paige 
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A.tA. 
sktn. fil. POVILUI ABELKIUI 

mirus , jo žmonai SIGUTEI ir visai še imai liūdesio 
valandoje nuoširdžią užuojautą re i šk ia 

Akademinis Skautų Sąjūdis, 
Los Angeles skyrius 

Brizgio konsekracijoje. Birželio 
2 d. Lietuvoje įvyksta iškilmin
gas minėjimas tautos pasiauko
jimo Švč. Jėzaus Širdžiai. Kaip 
žinome, tas religinis aktas įvyko 
I T a u t i n i o E u c h a r i s t i n i o 
kongreso metu. Tame minėjime 

sutiko dalyvauti prezidentas 
Antanas Smetona, nuncijus ir 
daug kitų aukštų svečių. Bet jau 
birželio 15 d. įvyko tragedija — 
Lietuva neteko nepriklauso
mybės. 

Vy tau t a s K a s n i ū n a s 

TREJŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
inž. JUOZAS 

TRUŠKAUSKAS 
1896.XI.26 - 1986.11.24 

Vasario 24 d. sukanka treji metai kai Amžinybėn išėjo 
mūsų mylimas Vyras, Tėvas, Uošvis, Senelis ir Prosenelis. 
Jo kūnas, amžiną prieglobstį radęs, toli nuo Tėvynės ilsisi 
Forest Lawn kapinėse, Los Angeles, CA. 

Mes Jo niekad neužmiršime, o šioje liūdnoje sukaktyje prisi
minsime ir šv. Mišiose sekmadienį, vasario 26 d., 8 vai. ryto 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčioje, Los Angeles, C A. 

Visus Velionį pažinojusius prašome prisiminti Jį savo 
maldose. 

Žmona, dukros, žentai, vaikaičiai ir provaikaičiai. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a Avenue 
T e l e f o n a i - 5 2 3 - 0 4 4 0 i r 523-9852 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 

T e l e f o n a s - 927-1741-1 
4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a Avenue 

T e l e f o n a s — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St., Ch icago 
T e l e f o n a s — 476-2345 

1410 S o . 5 0 t h Av., C icero 
T e l e f o n a s — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 

Sallv Donald M.. Jr . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . . C i c e r o I l l ino i s 

PATARNAUJA ( H K A G O J E BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . 652-5245 

• 

http://1896.XI.26
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x „Valio, pjovėjėliai" ir 
„Kam šėrei žirgelį" — liaudies 
dainos, harmonizuotos K. V. Ba
naičio, bus atliktos didžiulia
me koncerte, minint komp. su
kaktį ir ,,Draugo'* 80 m. sukak
tį. Koncerte dainuos Lie
tuvių Operos choras, sol. Marytė 
Bizinkauskaitė, gros smuiki
ninkė Linda Veleckytė, akom
panuos muz. Robertas Mockus. 
Koncertas bus vasario 26 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p. Marijos 
aukšt. mokyklos salėje. Bilietus 
galima įsigyti Vaznelių Gifts 
International parduotuvėje 
Marąuette Parke. 

x JAV LB Lemonto apylin
kės valdybos suruoštas praeitą 
sekmadienį Lietuvos Nepri
klausomybes atkūrimo minėji
mas Lemonto Lietuvių centre 
praėjo pakilioj nuotaikoj. 
Minėjime dalyvavo amerikiečių, 
LB tarybos ir krašto valdybos 
narių, Lietuvių Fondo, ateiti
ninkų, skautų , t au t inės 
sąjungos ir kitų organizacijų 
atstovai. Buvo perskaitytas 
lietuvių kalba prezidento J. 
Bush sveikinimas Lietuvių 
Bendruomenei. Pagrindinę 
kalbą pasakė iš Washingtono 
atvykęs Arvydas Barzdukas. 
Meninę programą atl iko 
Lemonto lituanistinės mokyklos 
mokiniai. 

x Šv. Mišių lektoriai-skai-
tytojai girdės patarimų ir turės 
progos patys pasidalinti paty
rimu, kaip efektyviausiai per
duoti Dievo žodį sekmadienio 
skaitiniuose tikintiesiems. Tai 
įvyks Liturginiame seminare, 
kurį rengia vysk. Baltakio Lie
tuvių sielovados liturginis 
komitetas šeštadienį, kovo 11d., 
ir kurį globoja Šv. Antano 
parapija Cicero. IL. Registruo
tis galima iki kovo 6 d. pas 
Aldoną Prapuolenytę. 

x „Chicago Tribūne" vasa
rio 20 d. laidoje „Chicagoland" 
dalyje plačiai aprašo Šv. Pran
ciškaus l ietuvių parapijos 
bažnyčią East Chicagoje, Ind. 
Parapija jau uždaryta apie dve
ji metai, nes nėra toje vys
kupijoje lietuvių kunigų, o 
dabar ardoma bažnyčia ir sena 
klebonija. Lietuviai ir lietuvių 
kilmės buvę parapiečiai, kurie 
dabar priklauso Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijai Gary, Ind., ap
gaili šį įvykį ir laiko lietuviškos 
kultūros naikinimu. Šv. Kazi
miero parapijoje Gary klebonas 
yra kun. Ignas Urbonas. 

x St. Xavier College biolo
gijos mokslų institutas globos 
kraujo dovanojimą pirmadienį, 
vasario 27 d.. 9 vai. r. iki 3 vai. 
p.p. St. Xavier College yra 3700 
W. 103 S. Chicagoje. 

S C h i c a g o s burmistras, 
Eugene Sawyer, pakviestas 
verslo ir visuomenes vadovų, 
kalbės apie Marquette Parko 
lietuviškos apylinkės problemas 
„Dainos" restorane. 71 & Wash-
tenavv, vasario 22 d. 4-6 v. p.p. 
Daugiau informacijos gali su
teikti Edvardas Šumanas, tel. 
482-8300. 

(sk) 

x Lietuvių gydytojų ir me
dicinos profesionalų grupė 
išvyksta į Lietuvą birželio 14 d. 
Penkiolika dienų Lietuvoje. 
Apsistosim naujame Kauno 
viešbutyje. Bus išduodami 
pažymėjimai dėl federalinių 
mokesčių nurašymo. Galėsite 
aplankyti ir pabuvoti visose 
pageidaujamose vietose. Grupę 
lydės Romas Pūkštys. Kreip
tis į American Travel Service 
Bureau, 312-238-9787. 

(sk) 

x Eugenijaus Kriaučeliūno 
jaunimo premija paskirta už 
1988 metus Pauliui Klimui iš 
Rochester, N.Y. Paulius perei
tais metais išgarsino Lietuvą, 
keliaudamas pėsčias 500 mylių 
į Washingtoną su prašymu pre
zidentui D. Reagan išlaisvinti 
kalinamą Petrą Gražulį. Pake
lėje aiškino spaudos atstovams 
ir televizijoje dabartinę Lietuvos 
padėtį priespaudoje ir tautos 
troškimą būti laisvais. 

x JAV Atstovų rūmuose 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 71 sukakties minėji
mas įvyks vasario 22 d. 2 vai. po 
pietų. Amerikos Lietuvių 
Tarybai prašant, kiekvieneriais 
metais šiuos minėjimus praveda 
kongresmenas Frank Annunzio. 
Tą dieną Atstovų rūmuose invo-
kaciją sukalbės Altos pakvies
tas kun. Antanas Dranginis iš 
Baltimorės. Altą sudarė 
lietuvių delegaciją iš įvairių or
ganizacijų veikėjų. ALT 
Chicagos centras į delegaciją 
siunčia reikalų vedėją Nijolę 
Gierštikienę, delegacijai vado
vauja Altos Washingtone atsto
vas prof. dr. Jonas Genys. 

x „Varpo" 100 metų sukak
ties minėjimas ruošiamas va
sario 26 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje Los Angeles, Calif. 
Bus istoriko V. Trumpos paskai
ta, vietinės meno pajėgos atliks 
Vinco Kudirkos muzikinius 
kūrinius. Tą dieną bus galimybė 
apžiūrėti Broniaus Kviklio iš 
Chicagos atsiųstą stropiai pa
ruoštą vaizdinę-dokumentinę 
lietuvių draudžiamosios spau
dos parodą, kurios didelė dalis 
skirta V. Kudirkos kūrybai. 
Minėjimą ruošia Lietuvių Bend
ruomenės ir Šviesos - Santaros 
apylinkės. 

x Margutis vėl rengia įdomų 
ir aukšto lygio koncertą, kuris 
bus kovo 12 d. 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. Visi kviečiami 
dalyvauti. Bilietai gaunami 
Margučio raštinėje ir Vaznelių 
parduotuvėje. 

x Šv. Antano parapijos ga
vėnios rekolekcijos bus kovo 7, 
8, 9 ir 10 dienomis, t.y., nuo 
antradienio iki penktadienio, 
6:30 v.v. Kiekvieną vakarą bus 
konferencija, o po jos šv. Mišios 
su trumpu pamokslu. Jas pra
ves kun. V. Skilandžiūnas iš 
Kanados. 

Ateitininkų federacijos tarybos suvažiavimas. Iš kairės pirmoj eilėj: dr. V. Šaulys, N. Balčiūnie
nė, dr. A. Darnusis, dr. A. Norvilas, kun. R. Repšys, J. Damušienė ir A. Barzdukas; antroj eilėj: 
B. Bublienė, J. Baužys, ses. Margarita Bareikaitė, J. Polikaitis, A. Prapuolenytė ir dr. J. Pikūnas; 
trečioj eilėj: dr. V. Vygantas, V. Šoliūnas, R. Kubiliūtė, P. Kaufmanas, L. Šalčiuvienė ir M. 
Laniauskas. 

Nuotr. V. Rimšelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

ne, vėliavų vajus buvo reikalin
gas. Jeigu jis daug Lietuvai ir 
nepasitarnavo, tai pasitarnavo 
išeivijai. Kai Lietuvoje vyko 
tautinis atgimimas, išeivija 
nenorėjo būti pasyvi, norėjo 
dalyvauti ir prisidėti. Tai tas 
vėliavų vajus, jeigu ne kitaip, 
tai buvo „žaibolaidis" — „tran-
ąuilizer" išeivijai. Ir tai gerai! 
Vliko pirmininko atsakymai 
buvo apgalvoti, logiški ir ne
skaldantieji, bet jungiantieji 
mūsų veiklą. Pasikalbėjimus 
tvarkingai pravedė Gr. Lazaus
kas, Altos pirmininkas, leis
damas visiems norintiems pasi
sakyti. 

Reikia manyti, kad ir darbai 
paseks tuos žodžius. Visi gerai 
žinome, kad didžiąją energijos 
dalį išeikvojame vidaus trin
čiai. Su atida klausomos kitų 
kalbos, ar neišgirs kokios prie

gaidės, ar kas neįkels kojos į tu
rimą jų teritoriją. Tad rimtai 
politinei veiklai dažnai ir 
laiko nebelieka. Kaip pavyzdį 
paimsiu Altos surengto Nepri
klausomybės minėjimo leidinį. 
Leildinys reprezentacinis, 
malonu į rankas paimti, o ko
rektūrai laiko gal pritrūko. Jei-

x Chicagos Lietuvių Tauti
nių kapinių sklypų savininkų 
metinis susirinkimas šaukia
mas kovo 19 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. Dariaus-Girėno salėje. 

x „Bridges", Lithua-
nian-American News Journal, 
Nr. 1, išėjo iš spaudos. Šiame 
numeryje naujas redaktorius E. 
Meilus rašo įžanginį, taip pat 
daug rašoma ir nuotraukomis 
iliustruojama Persitvarkymo 
sąjūdžio Vilniuje ir visoje Lietu
voje veikla. Viršelis papuoštas 
nuotrauka iš Trakų pilies. Pa
baigoje duodama lietuviškų 
valgiu receptai. Taip pat Laima 
Sruoginytė anglų kalba duoda 
M. Martinaičio eilėraščių 
vertimus. Redaguoja Edvardas 
Meilus. 

x Alius Austras, Braintree, 
Mass., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė 25 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Jadvyga Kregždienė, 
Woodhaven, N*.Y., atsiuntė 25 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Labai dėkojame. 

x Norman Burstein, Skokie, 
111., Povilas Ramas, Hickory 
Hills, 111., K. Laikūnienė, Cle-
veland, Ohio, Jonas Didžbalis, 
Toronto, Kanada, Antanas 
Staukus, Stuart, Fla., Gražina 
Kenter, Danbury, Conn., A. 
Pilipavičius, Juno Beach, Fla., 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių kiekvienas atsiuntė po 25 
dol. aukų. Labai dėkojame. 

SUSITIKIMAS SU VLIKO 
PIRMININKU 

Dr. K. Bobelis, Vliko pirmi
ninkas, lankėsi Chicagoje. Vyko 
Vliko posėdžiai ir pasitarimai, 
o vasario 12 d., sekmadienį, jis 
pasakė pagrindinę kalbą Vasa
rio 16 minėjime Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. 

Mes gerai žinome, kad mūsų 
visuomenė yra susiskaldžiusi. 
To fakto negalime paslėpti. 
Reikia pasakyti, kad Vliko pir
mininko kalba daugiau kvietė 
į vienybę, o ne į susiskaldymą. 
Lietuvos kardinolas pasakė 
„kalbėkime viena kalba", o de
ja, mes išeivijoje tokios kalbos 
dar neturime. Nereiškia, kad 
būtumėme blogų norų. Ne, bet 
nesutariame metoduose. Yra 
tokių, kurie yra užkietėję savo 
nusistatyme, kad į Lietuvą 
vykt tegalime tik „ant tankų". 

x Vilniaus universiteto 
folklorinis ansamblis „Ratilio" 
atvyksta į JAV. Jis koncertuos 
keliose lietuvių gyvenamose 
vietose. Chicagoje bus an
samblio koncertas balandžio 
21-23 dienomis Jaunimo centre. 
Koncerto rengimu rūpinasi Lie
tuvių Bendruomenės krašto 
valdyba. 

x Cicero, 111., lietuvių namų 
savininkų klubas per valdybos 
narį Joną Kuprį įteikė 25 dol. 
auką, prisidėdamas prie „Drau
go" išlaidų sumažinimo. Nuošir
dus ačiū. 

O kiti, į nieką dėmesio nekreip
dami, sėdasi prie „apvaliojo 
stalo". Ir vienų ir kitų tikslas 
yra Lietuva. Bet besiekiant to 
tikslo, tas žodis mus nejungia, 
bet skaldo. 

Paskutinieji įvykiai Lietuvoje 
mus pagavo netikėtai, sumaišė 
mūsų kortas, o „vaduotojus" iš
vertė iš balno. Nebesusi-
gaudome ką daryti, metamės į 
kraštutinumus. Visi norime įsi
jungti į tautinį atgimimą, kuris 
vyksta Lietuvoje. Bet dažnai 
veikiame emocijų, o ne proto 
vedami. Nežiūrint visų 
demonstracijų ir deklaracijų, 
partija ir saugumas Lietuvoje 
tebeviešpatauja. Partija, kuri 
įvedė Sovietų Sąjungą ir Lietu
vą į tokią klampynę, dabar ban
do ją išjos išvesti. Tad ne mūsų 
pareiga tai partijai pagelbėti. 

Šitame chaose buvo malonu 
išgirsti informaciją iš žmogaus, 
kuris yra informuotas. Kas sa
vaitę turi porą telefoninių pasi
kalbėjimų su Lietuva, taigi 
žmogus, kuris nevaikšto akių 
užsidengęs, bet informuojasi ir 
palaiko ryšius. Kalbasi su Lais
vės lygos ir Sąjūdžio žmonėmis. 
Žino jų pageidavimus. Į 
klausimus, kurie buvo iškelti, 
atsakinėjo logiškai ir apgalvo
tai. Buvo klausimų, kaip reikia 
žiūrėti į ryšius su Lietuva. At
sakymas, kad ryšiai sveikintini 
ir plėtotini, kol jie tarnauja Lie
tuvai, bet ne okupantui . 
Bendravime turi būti lygybės 

pagrindas. Taip pat jis pabrėžė, 
kad nereikia vengti ryšių ir su 
komunistais, jeigu jie tarnauja 
l ie tuviškiems in teresams. 
Galima bandyti kalbėtis su tau
tiniais komunistais (jeigu tokių 
yra?), bet ne su maskviniais. 
Kaip pavyzdį tautinio komu
nizmo nurodė Prancūzijos ir 
Italijos komunistų partijas. Taip 
pat jis pažymėjo, kad, kalbė
dami apie tai, kas vyksta Lie
tuvoje, neturime užmiršti, kad 
ta veikla vyksta KGB šešėlyje. 
Saugumas seka ir registruoja. 
Viskas gali labai greitu laiku 
pasikeisti, užtenka partijai ar 
saugumui tik ženklą duoti. Mes 
manome, kad taip neįvyks, bet 
kitokios prielaidos neturime 
užmiršti. Lietuvoje žmonės dar 
tebegyvena „šėtono paunks-
mėje". 

Buvo klausimas, kaip į meni
nį bendradarbiavimą ar pasikei
timą menininkais reikėtų žiū
rėti. Buvo atsakyta, kad čia vėl 
turėtų būti lygybės principas. Iš 
ten važiuoja, kas tik nori ir kada 
nori. Taip pat jų veiklos niekas 
čia nekontroliuoja. Visai kitas 
reikalas būtų, jeigu mūsų meni
ninkai į ten vyktų. Dar buvo iš
keltas klausimas liečiantis pri
vačią iniciatyvą, būtent vėliavų 
pirkimą. Čia prelegentas, atro
do, neturėjo tikslios informa
cijos. Paskutinėmis dienomis 
buvo duota per Margutį apy
skaita tiek tiksli, kiek ji gali 
būti duota. Rašančiojo nuomo-

Kalba Richard Daley, kandidatas į 
Chicagos merus. 

Nuotr. R. Miliauskaitės 

x Constance Yodelis , 
Homevvood. 111., Vincas Gry
bauskas, Brockton, Mass.. už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. auką. Nuo
širdus ačiū. 

x Šaulių Romo Kalantos 
kuopa, St. Petersburg Beach, 
Fla., per iždininką A. Žulį at
siuntė „Draugui" 25 dol. šauliš-
ką auką valdybos posėdžio nuta
rimu. Nuoširdus ačiū. 

x Eugenia Karpus, Brook-
lyn, N.Y., užprenumeravo 
vieneriems metams „Draugą" 
Jonui Paškoniui, kaip drau
gišką dovaną. 

x Vytautas Budrionis, Vir-
ginia Beach, Va., Vytas Vait
kus. Hinsdale, 111., Salomėja 
Leipus, Chicago, 111., Gediminas 
Bielskus, Oak Lavvn, 111., Birutė 
Sekmakas , St. Petersburg 
Beach, Fla., V. A. Udrys, North-
wille, Mich., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
20 dol. auką. Labai dėkojame. 

x Lietuvių Moterų klubo 
federacija, NVaterbury, Conn., 
..Draugo" paramai atsiuntė 20 
dol. auką per klubo kasininkę 
Albiną Pauliulienę. Nuoširdus 
ačiū. 

Deginama Sovietu Sąjungos vėliava denmnstr.icijose Chicagos miesto 
centre 

N'u'tr Rasos S. Mili.Tusk.iitr's 

gu nosinę įrašysime ar ne, gal 
pasaulis nesugrius, bet Chica
gos burmistro pavardę žinoti 
reikia. Programoje įrašyta: 
„Chicagos miesto Majoro E. 
Soyer atstovo... (turi būti E. 
Sawyer — J. Ž.). Gerai, jeigu tos 
programos jam niekas neįteikė. 

Grįžtant prie dr. K. Bobelio 
minčių, reikia manyti, kad 
mūsų veiksniai gal ras bendrą 
kalbą. Tokia priegaidė buvo 
jaučiama jo kalboje. Dr. V. 
Bieliauskas, PLB valdybos pir
mininkas, savo kalbose vi
suomet pabrėžia vienybės rei
kalingumą. Jeigu sąjūdyje šalia 
komunistų-partiečių dirba ku
nigai ir buvę kaliniai, tad 
kodėl mes negalime bendra 
kalba kalbėti? Šiais „Varpo" 
šimtmečio metais tegul tampa 
realybe didžiojo varpininko žo
džiai: „Vardan tos Lietuvos 
vienybė težydi"! 

J. Ž. 

KVIETIMŲ Į LF 
SUVAŽIAVIMĄ 
DARBUOTOJAI 

Lietuvių Fondo valdyba š.m. 
vasario 14 d. išsiuntinėjo na
riams 1988 metų finansinę 
apyskaitą, įgaliojimų formas, 
darbotvarkę, anketą ir kitą 
informacija į šaukiamą metinį 
LF narių suvažiavimą, įvyks
tantį 1989 m. kovo 18 d. Jau
nimo centre Chicagoje. 

Visą suvažiavimo medžiagą 
paruošė ir pagal pašto kodus 
daugiau kaip 5000 laiškų su
skirstė valdybos sekretorė ir 
reikalų vedėja Alė Stepona
vičienė, o atspausdino kaimynas 
— Morkūno spaustuvė. 

Šią informaciją į vokus 
sukamšė dažni savanoriai talki
ninkai: Ada Neverauskienė, 
Bronius Kručas, Aleksas Pa
brėža, Joana Šimoliūnienė, 
Povilas Šimoliūnas ir Pranas 
Mažrimas. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Dr. Jonas P. Lenktaitis 
sausio 26 d., šeštadienį, 8:50 v. 
ryto buvo labai įspūdingai 
paminėtas per WQXR, New 
York Times, abi radijo stotis 
ryšium su lėšų telkimu New 
Yorko filharmonijai. Kalbėtojas 
gražiai nusakė nuolatinį tarpi
ninkavimą, telkiant lėšas 
filharmonijai. Ypač buvo 
iškeltos jo pastangos per dešimtį 
metų rengiant „Lithuanian 
Festival", kuris vyksta vasario 
mėnesiais. Šiais metais toks 
muzikos festivalis, skirtas Lie
tuvos nepriklausomybės šventei 
prisiminti, buvo vasario 15 d., 
penktadienį, nuo 11 iki 12 vai. 
per WQXR radijo stotį. Baig
damas atkreipė dėmesį į jo 
pastangas pristatyti amerikie
čiam nežinomus kompozitorių 
kūrinius. „Čia reikia pasakyti, 
jog ne visi yra nauji, bet 
įdomūs". Tais žodžiais baigė pri
statyti dr. Joną Lenktaitį New 
Yorko filharmonijos vyriausias 
lėšų telkimo radijo komentato
rius Hermann Vogei. 

— Apreiškimo parapijos 
klebonas kun. Jonas Pakalniš
kis Užgavėnių vaišes padarė 
kartu su parapijos narių susi
rinkimu. Buvusiam ilgamečiui 
parapijos komiteto pirmininkui 
Alfonsui Samušiui dėl sveikatos 
iš šių pareigų atsisakius, pirmi
ninku liko buvęs vicepirmi
ninkas Bill Kurnėta. Tadas Kli
mas išdalino laiškų pavyzdžius 
siųstinus ,,The New York 
Times" dienraščiui, padėkojant 
už nuolatinį Lietuvos įvykių 
priminimą. 

— A. a. Valteris Keršulis, 
101 metų amžiaus, vienas iš se
niausių Brooklyno lietuvių, 
mirė sausio 16 d. Palaidotas 
Cypress Hills kapinėse. 

— Kultūros Židinyje sausio 
27 d. susirinkimą turėjo Lie
tuvių Atletų klubas. Valdyba 
pranešė apie savo veiklą, o 
pirmininkas Pranas Gvildys 
apie išvyką į žaidynes Austra
lijoje. Pabaigoje buvo išrinkta 
nauja valdyba: pirm. Pranas 
Gvildys, sporto reik. vedėju 
Rimas Kezys, ižd. Vytautas 
Kulpa, iždo sekr. Antanas 
Mičiulis, sekr. Vacys Steponis, 
renginių vadove Astra Bile-
rienė, valdybos nariu Juozas 
Milukas. 

KANADOJE 

— Vasario 16-toji Montrea-
lyje bus minima vasario 19 d. 
Iškilmingos šv. Mišios bus 11 
vai. Aušros Vartų bažnyčioje, 
tuo pačiu metu bus ir Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Paskaitą 
akademinėje dalyje skaitys prof. 
dr. Romas Vaštokas. Vadovaus 
Rimas Piečaitis. 

— Sault Ste. Marie, Ont., 
lietuvių susirinkimas vyko sau
sio 14 d. Pirmininkavo Vytau
tas Vainutis, sekretoriavo 
Juozas Malskis. Buvo išrinkta 
susirinkime nauja valdyba: 
Vytautas Kramilius, Stasys 
Druskis, Marija Duobienė ir 
Jurgis Valas. Revizijos komi-
sijon išrinkti Juozas Malskis, 
Vladas Mockus ir Vytautas 
Vainutis. 

Prie jų prisijungė valdybos 
pirm. Marija Remienė, vice-
pirm. Vaclovas Momkus, sekre
torė Alė Steponavičienė, inform. 
vedėjas Antanas Juodvalkis, o 
tarybos pirm. Stasys Baras paš
te tvarkė finansinius reikalus. 

Visiems talkininkams Lietu
vių Fondas nuoširdžiai dėkoja. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. - 776-8700 

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


