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Sovietų spaudimas 
nenusprendžia mūsų 

politikos 
Pabaltijo klausimas — tarptautinis reikalas 

New Yorkas, 1991 vasario 8. 
(LIC) — Apie 75 stebėtojai iš 12 
kraštų ir 4 sovietų respublikų 
suvažiavo į Lietuvą stebėti šeš
tadienio apklausą-plebiscitą. 
Turimomis žiniomis, parlamen
tara i ar diplomatai iš Maskvos 
pasiuntinybių, atstovauja šiuos 
k r a š t u s (stebėtojų skaičius 
pažymėtas skliaustel iuose): 
Armėnija (2), Australija (1) 
Belgi ja (5), Bulgar i ja (2), 
Baltarusija (1), Kanada (1), 
Čekoslovakija (6), Danija (3), 
Gruzi ja (2), Vokiet i ja (9), 
Vengrija (3), Islandija (1), Nor
vegija (14), Lenkija (11), Rusija 
(8), Švedija (7). 

Landsberg io s p a u d o s 
konferencijoje 

V a k a r įvyko bendra 
Aukščiausiosios tarybos pir
mininko Vytauto Landsbergio 
spaudos konferencija su 
Šiaurės tarybos delegacija. Kaip 
Lietuvių Informacijos Centrui 
praneša Darius Sužiedėlis iš 
V i l n i a u s , Š iaurės t a rybos 
atstovai savo pasisakymais 
stipriai parėmė Lietuvą. 

Pasak Sužiedėlio, buvęs Nor
vegijos premjeras Jan Syse pa
reiškė, kad Šiaurės tarybos 
atstovai atvyko į Lietuvą „pade
monstruoti mūsų parama ir so
lidarumą Lietuvos laisvei ir ne
pr ik lausomybei" . Islandijos 
ats tovė pridūrė, kad „mes 
lankome savo kolegas, Lietuvos 
žmonių te isė ta i i š r i n k t u s 
p a r l a m e n t a r u s . . . .Š iaurės 
taryba ir Šiaurės kraštai pripa
žįsta Baltijos parlamentus". 
Syse dar pareiškė, kad šiuo 
metu Vakarų pasaulio parama 
Pabaltijui yra nepaprastai svar
bi, nes Pabaltijo klausimas „yra 
tarptautinis reikalas". 

Ar TSRS daro spaudimą nu
t raukt i ryšius tarp Šiaurės ir 
Baltijos šalių? — klausė vienas 
ko responden tas . Danijos 
atstovas teigė, kad spaudimas 
ligšiol buvo nežymus, tačiau, 
TSRS išreiškė nepasitenkinimą 
Šiaurės tarybos delegacijos 

kelione į Baltijos valstybes. 
„TSRS mūsų paklausė, ką mes 
sakytumėm, jei jinai pasiųstų 
nepriklausomą delegaciją į 
Grenlandiją?" — aiškino Dani
jos atstovas. Aš pasakiau, sekė 
Danijos atstovas, kad toks 
žingsnis būtų ne aktualus ir 
vargu ar sukeltų bet kokios 
reakcijos. Syse deklaravo, kad 
„sovietų spaudimas nenuspren
džia mūsų politikos". 

Pasak Laisvosios Europos 
radijo informacijas, Čekos
lovakijos Užsienio reikalų mi
nistras Jiri Dienstbier prieš 
savaitę pareiškė, kad Maskva 
daro spaudimą į jo vyriausybę ir 
reiškia protestą dėl kalbamo 
diplomatų apsikeitimo ta rp 
Prahos ir Vilniaus. 

Plebiscitas — teisėtas 
Kanados korespondentui už

klausus konferencijos dalyvių 
ar jie pripažįsta apklausą-ple
biscitą teisėtu, Islandijos ats
tovė pasakė: „Jeigu teisėtas par
lamentas surengia šitokio pobū
džio plebiscitą, tai negali būti 
nelegalus. 

Demokratiškai išrinktas so
vietų parlamentas paskelbė 
apklausą nelegalia, tai kodėl jūs 
laikote Lietuvos parlamento 
poziciją precedentiniu? — klausė 
„Los Angeles Times" korespon
dentas. „Nes Lietuva turi turėti 
teisę daryti savus sprendimus", 
— tiesiai atsakė Islandijos 
atstovė. Daugiau atsakymų į tą 
klausimą nebuvo, pastebėjo 
Sužiedėlis. 

Deputatas Vidmantas Povilio
nis telefonu pranešė Lietuvių 
Informacijos Centrui, kad yra 
suorganizuoti balsavimo punk
tai ir už Lietuvos ribų, t.y. tose 
vietovėse kur veikia Lietuvos 
Respublikos atstovybes, kaip 
pvz. Maskvoje ir Estijoje, bei ten 
kur Lietuvos piliečiai yra orga
nizuotai išvykę dirbti ar moky
tis, kaip pvz. Armėnijos Artiko 
mieste, Komi ATSR sostinėje 
Suktyvkare ir Rusijos Tiumenės 
srities Kogalymo mieste. 

Šeštadieni balsuoja Lietuvos jaunimas, kuris savanoriškai saugoja 
Lietuvos tvirtovę — Parlamentą. 

JAV Kongreso delegacija 
išvyko į Pabaltijo 

valstybes >%, 

Sovietų lapeliai nieko nepadėjo 
Vilnius. — Praėjusį penk

tadienį vėlai gavome iš Vokieti
jos faksu anoniminio komiteto 
proklamaciją, kuri iš karinių 
malūnsparnių buvo platinama 
Lietuvoje prieš praėjusio šeš
tadienio, vasario 9-osios dienos, 
balsavimus. Susipažinkime su 
tų lapelių tekstu. 

Lietuvos žmonės 
Vasario 9 d. Jus pakvies ateiti 

į rinkiminę apylinkę, kad savo 
balsu spręstum Lietuvos ateitį. 

Respublikos parlamentas, pa
sinaudodamas šiandieną susi
klosčiusiomis aplinkybėmis, 
kainų kėlimo sustabdymu, ir 
tragiškais įvykiais Vilniuje, 
skuba pravesti apklausą, iš 
anksto galvodami, kad daugu
mas atsakys „taip". 

Prieš išsakant savo nuomonę, 
dar ir dar kartą apgalvokite 
savo žingsnį: Jūsų „ ta ip" — tai 
respublikos atsiskyrimas nuo 
TSRS. Tai kategoriškas Lietu
vos ir TSRS santykių pablogėji
mas. Tai ekonominė krizė. Jau 
dabar materialinių išteklių at
sargos baigiasi, apie tai tyli 

Parlamentas ir vyriausybė. Tai 
didesnis, negu Prunskienės 
vyriausybės kainų kėlimas ir 
žymus gyvenimo lygio smuki
mas. 

Tai — Lietuvos žuvimas, ir 
jeigu Jūs šiandieną pasakysite 
„taip", tai rytoj sakyti „ne", bus 
per vėlu. 

Nepr i imki te neapgalvoto 
sprendimo! 

Lietuvai bus geriau, jei nuo 
apklausos Jūs susilaikysite iki 
kovo mėnesio, kada bus pra
vestas sąjunginis referendumas. 

Lietuvos TSR 
piliečių komitetas 

— Ar mes t ik ra i reikalingi 
Lietuvai? Tokiu pavadinimu 
įvyko Vilniuje konferencija, 
kurioje dalyvavo a tvykę 
lietuviai iš Sovietų Sąjungos, 
Kaliningrado sričių, Vengrijos, 
Lenkijos ir dar kitų kraštų. Jie 
pajudino labai opų klausimą, 
kad būtų susirūpinta lietuviais, 
esančiais už Lietuvos ribų. 
kadangi jau kelinta karta pra
randama Lietuvai. 

N e w Y o r k a s , 1991 vasario 
10. (LIC) - JAV Kongreso dele
gacija šią savaitę lankysis Balti
jos valstybėse. 

Delegaciją sudarė JAV Kon
greso Helsinkio komisija, kuriai 
prašant. Lietuvių Informacijos 
Centras padėjo suorganizuoti 
delegacijos maršrutą Lietuvoje. 
Delegacijos programą tvarko ir 
globoja Aukščiausiosios tarybos 
pirmininko Vy tau to Lands
bergio kabinetas. 

Delegacija skrenda į Europą 
J A V oro pajėgų l ė k t u v u . 
Aplankys Vieną, Stockholmą. 
Taliną. Rygą, Vilnių ir Maskvą, 
kur susitiks su Boris Jelcinu. 31 
žmonių delegaciją sudaro: jos 

Helsinkio komitetų 
pareiškimas 

Vilnius. — Užsienio valstybių 
stebėtojai patvir t ino savo spe
cialiu rašytu pareiškimu, jog 
nepriklausomybės balsavimai 
Lietuvoje buvo „laisvi, slapti ir 
be ša l i šk i , k u r i u o s e turė jo 
galimybę dalyvauti visi lygiai ir 
teisingai". 

„ A m e r i k o s b a l s o " radijo 
pranešimu, Norvegijos Helsin
kio komiteto 7 asmenų stebė
tojai išleido pareiškimą kartu su 
tr imis Danijos stebėtojais. Šių 
dviejų delegacijų pareiškime ra
šoma: „Norveg i jos i r Dani jos 
Hels ink io k o m i t e t a i s tebėjo 
Lie tuvos n e p r i k l a u s o m y b ė s 
p l e b i s c i t ą p a g a l p r i i m t a s 
t a r p t a u t i n e s r i n k i m ų s tebė
j i m o n o r m a s ir d e k l a r u o j a : 
Lie tuvos n e p r i k l a u s o m y b ė s 
p leb isc i tas l a i k o m a s la isvas , 
s l ap t a s i r t e i s inga i a t l ik tas 
d a l y v a u j a n t lygia i v is iems 
ž m o n ė m s , g r u p ė m s ir o rga
n i zac i j oms" . Šį dokumentą 
pasirašė septyni Norvegijos Hel
sinkio komiteto nariai ir trys 
Danijos delegacijos nariai, kurie 
buvo įgalioti savo Helsinkio 
komitetų pirmininkų. 

vadovas ir JAV Kongreso Hel
sinkio komisijos pirmininksa 
kongr. Steny Hoyer (D-MD). 
kongr. Albert Bustamante (D-
TX), kongr. BenCardin(D-MD) 
ir žmona Myrna, kongr. Chris-
topher Cox (R-CA . sen. Al-
phonse D'Amato (R-NY), kongr. 
Richard Durbin (D-IL), kongr. 
Dennis Hertel (D-MI), kongr. 
Tom Lantos (D-CA) ir žmona 
Annette, kongr. Don Ritter (R-
PA), kongr. Bill Sarpalius (D-
TX), kongr. Chris Smith (R-NJ), 
kongr. Louise Slaughter (D-NY), 
kongr. Craig Thomas (R-WY), jų 
padėjėjai ir JAV Kongreso Hel
sinkio komisijos štabo nariai. 

Vasa r io 13 d. programoje 
V i l n i u j e numatyti pasi
matymai su pirm Landsbergiu, 
premjeru Gedim.nu Vagno
rium, Sveikatos ministru Juozu 
Oleku bei parlamento nariais; 
susipažinimas su Kruvinojo 
sekmadienio įvykių vietomis — 
Televizijos bokštu „Radijo ir 
televizijos komitetu, sužeistųjų 
aplankymas ligoninėje. 

Balsavimo rezultatai 
Viln ius . - Lietums Par

lamento Informacijos biuro, 
nors dar ne galutinėmis žinio
mis, sekmadienio deną balsavo 
2,240.868 balsuotojai ir tai 
sudaro 84.43% iš v sų galinčių 
balsuoti, kurių skaičius turėtų 
būti 2,654,099 Tm metu buvo 
žinoma, kad už nepriklausomą 
ir demokratine Lietuvą balsavo 
2,027,254 arba 9' 47% gyven
tojų, o prieš 147,<*8 žmonės ar
ba 6.56%. Negalinančių balsų 
buvo 66.607 arba 2.97%. Nega
l io jančia is basais buvo 
la ikomi t ie. k;r ie po at
sakymu ..taip' arba , .ne" 
pabraukė brūkšneli, vietoje kad 
perbrauktų tuos žodžius. „Ame
rikos Balsas" praiešdamaš*per 
savo radijo laida; šias žinias, 
pastebėjo, jog ofcialūs rezul-

LIETUVOJE 
— Lietuva sausio 9 dieną 

pasauliui paskelbė, kad ji dar 
kartą patvirtina esanti nepri
klausoma demokratinė valsty
bė, bet kuri tebėra teriojama 
sovietiškojo okupanto. Žinių 
agentūrų pranešimu, praėjusį 
šeštadienį Lietuvoje balsavo ne 
mažiau kaip 90% gyventojų, tai 
yra daugiau negu praėjusiais 
metais renkant Parlamentą. 

— Lietuvos Rinkimų komi
sijos pranešimu, šeštadienį 2 
vai. po pietų jau buvo balsavę 
63.2% galinčių balsuoti. Tuo 
metu neoficialiais duomenimis 
kai kuriose vietose balsavo: Ig
nalinoje 80%, Jurbarke 80.3%, 
Kėdainiuose 60%, Klaipėdos 
apygardoje 75%, Kretingoje 
80%, Lazdijuose 88%, Mažei
kiuose 75%, Neringoje 82%, 
Panevėžyje 80%, Panevėžio 
apygardoje 70%, Plungėje 70%, 
Prienuose 90%, Raseiniuose 
76%. Šalčininkuose, kur daug 
lenkų gyventojų, 12.6%, Šilalėje 
70%, Širvintuose 80%, Skuode 
72%, Švenčionyse 59%, Taura
gėje 72%, Telšiuose 70%, Tra
kuose 44%, Utenoje 77.9%, 
Varėnoje 80%, Vilkaviškyje 
64%, Vilniuje 60%. 

— Šeštadieni 4 vai. po pietų 
jau buvo žinoma, jog Biržuose 
balsavo 90% galinčių balsuoti. 
Druskininkuose 83%, Kaišiado
ryse 80%. Kaune ir apygardoje 
80%, Kelmėje 80%, Pasvalyje 
80%, Rokiškyje 85%, Šiauliuose 
75%. 

— Vilniuje, kaip praneša Lie
tuvos Parlamento Informacijos 
biuras, balsavimus stebėjo 90 
užsienio valstybių atstovai. Iš 
viso buvo 2.158 balsavimo būs
tinės, kuriose balsavimai buvo 
baigti šeštadienį 8 vai. vakaro. 

— Lietuvos Mokslų Akademi
jos sociologijos skyrius pravedė 
populiarių žmonių apklausinė
jimą Vilniuje, Kaune ir Vil
niaus regione. Nuomonės buvo 
pareikštos 622 gyventojų. Į 
klausimą, ar sutinka su kovo 11 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo deklaracija, atsakė, 
kad taip: 98% lietuvių, 75% 
rusų ir 66% lenkų. Apklausta 
buvo sausio 14 d. 

— Už Vytautą Landsbergį 
nuomonių apklaus inėj ime 
pasisakė 90% lietuvių, 45% 
rusų ir 51 % lenkų. 

— Už Michailą Gorbačiovą 
pasisako 3% lietuvių, 30% rusų, 
ir 25% lenkų. 

— Už B o r i s ą J e l c i n ą 
pasisako 81% lietuvių. 59% 
rusų ir 53% lenkų gyventojų. 

— Lenkijos perzidento veiklą 
teigiamai vertina 64% lietuvių. 
33% rusų ir 60% lenkų. 

— J A V prezidento veiklą 
teigiamai vertina 55% lietuvių, 
69% rusų ir 53% lenkų. 

Protestai prieš Sovietus 
Solidarumas su Lietuva 

N e w Yorkas. (LIC I - Tragiš
ki įvykiai Lietuvoje iššaukė 
žmogaus teisių grupių, politinių 
grupuočių, kultūrinių organiza
cijų, tautinių grupių ir (tau
tinių) sovietų atstovų viešus pa
reiškimus, smerkiančus sovietų 
veiksmus Vilniuje. LIC-ui plataus 
spektro ir požiūrių grupės yra 
perdavusios įvairius pareiški
mus, kuriuos LIC faksu pasiun
tė į Aukščiausiąją Tarybą. 
Turimomis žiniomis, t ie pareiš
kimai yra iškabinti AT kori
doriuose, kad visiems praei
viams būtų žinomi. 

Unijų vado žodis 
AFL-CIO unijos pirmininkas 

L a n e Kirk land s aus io 14 
pasmerkė sovietų „kruv iną 
represi ją" ir ska t ino , k a d 
Sovie tų Sąjunga tuo j p a t 
paša l in tų savo da l i n iu s iš 
Lietuvos. Jis priminė, kad AFL-
CIO jau prieš Kalėdas perspėjo, 
kad sovietai ruošiasi tokiai ak
cijai. Unijos pirmininkas ska
tino Ameriką ir kitus demokra
tinius kraštus nutraukti ekono
minę paramą, kreditus ir pa
skolas Sovietų Sąjungai, kol 
nebus atstatytos demokratinės 
teisės Lietuvoje. Taip pat pakar
tojo savo kreipimąsi JAV val
džiai pripažinti teisėtai išrinktą 
Lietuvos valdžią. 

Tarptautinės žmogaus teisių 
organizacijos Amnesty Inter
national. Freedom House, Hu-
manitas ir International Socie-
ty for Human R i g h t s y r a 
išreiškusios protestus Nobelio 
Taikos premijos komitetui, JAV 
Kongreso Committee on Securi-
ty and Cooperation in Europe, 
sovietų a m b a s a d a i ir M. 
Gorbačiovui. Šios organizacijos 
ragina savo narius aktyviai pro
testuoti prieš vėliausius įvy
kius. 

Žurnalistų p r o t e s t a s 
Committee to Protect Jouraa-

lists, kurios tarybai pirminin
kauja žurnalistas Walter Cron-
kite, sausio 11 d. M. Gorbačio
vui užprotestavo pirmuosius 
agresijos veiksmus Lietuvoje. 
Sausio 14 d. komitetas teleksu 
Gorbčiovui išreiškė pasipik
tinimą dėl televizijos bokšto 
kruvino užpuolimo. AFL-CIO 
žodžiais, ta i yra „vis iškas 
prieštaravimas glasnostui ir at
virumui". International Fede-
ration of Journalists, turinti 

175,000 narių, pareiškė Gorba
čiovui, kad jo veiksmai yra 
„antidemokratiški" ir „naikina 
viltis jo rėžimo demokratizavi
mui". 

Rašytojų p ro t e s t a s 
Rašytojų sąjungos Internatio

nal PEN, PEN American Cen-
ter ir Writers for Peace Com
mittee išreiškė protestus Gor
bačiovui. Lietuvių PEN rašytojų 
S. Goštauto, A. Landsbergio ir 
T. Venclovos apeliavimas į savo 
kolegas, kad jie protestuotų 
prieš skerdynes Lietuvoje, buvo 
Tarptautinio PEN paskleistas 
visiem skyriam. Izraelio PEN 
išreiškė užuojautą Lietuvos 
PEN centrui Vilniuje, Ame
rican PEN pranešė LIC, kad 
teleksu Gorbačiovui išreiškė 
nusivylimą „Spauda" sandėlio 
užgrobimu, kurį įvykdė sovietų 
Vidaus reikalų ministerijos 
kareiviai TSKP vardu. „Susi
daro įspūdis, kad po Lietuvos 
televizijos patalpų-bokšto ir 
spaudos rūmų užėmimo Vilniu
je, sovietų atstovai dabar ban
do nutildyti spaudą... steng
damiesi nutraukt i popieriaus 
tiekimą", rašė American PEN. 

Kiti p ro tes ta i 
Campaign for Peace and De-

mocracy grupė sausio 14 d. 
suorganizavo žmogaus teisių ir 
taikos gynėjų delegacijos apsi
lankymą sovietų misijoj prie 
Jungtinių Tautų. Ši grupė pa
brėžė, kad jie remia Lietuve* 
teisę nepriklausomai spręsti 
savo ateitį, ir rūpinasi, kad šie 
įvykiai išduoda ir pažeidžia 
reformos ir demokratijos dvasią. 

Tarptautinė socialistų partija 
iš Anglijos viešame pareiškime 
pasmerkė sovietų karinę akciją 
pr ieš V i ln i aus civi l ius ir 
reikalavo, kad sovietų valdžia 
sus tabdy tų tokio pobūdžio 
veiksmus. J i ragino ieškoti 
politinių sprendimų per de
rybas, kuriose vyrautų griežta 
pagarba žmogaus teisėm. 

— L ie tuvo je , kaip buvo 
skelbta, sekmadienio rytą ne
prasidėjo Sovietų kariuomenės 
manevrai, praneša užsieno žinių 
agentūros. Po balsavimų, tą 
dieną, nebuvo pastebėta jokių 
kareivių važinėjimų. 

— Garliavoje partizano J. 
Lukšos atminimui memorialinė 
lenta buvo sudaužyta penkių 
rusiškai kalbančių jaunuolių, 
kurie jos gabalus nusivežė kar
tu, nežiūrint įspėjimo. 

tatai bus pranešti pirmadienį, 
kai Lietuvos Aukščiausioji 
taryba susirinks specialioje sesi
joje. Numatoma, jog Parlamen
tas gali priimti tam tikrą dek
laraciją ir net išleisti įstatymą 
ryšium su įvykusiais balsa
vimais. 

Maskva pripažins 
pašto ženklus 

V i l n i u s . — „New York 
Times" korespondentas Serge 
Schmemann iš Maskvos rašo. 
jog Lietuvos Pašto ir Ryšių 
ministeris Kostas Birulis jam 
pasakė, jog Maskva sutiko 
p r ipaž in t i Lietuvos pašto 
ženklus, kurių pirmoji siunta, 
spausdinta Leipzige, Vokietijo
je , buvo konf iskuota prie 
Lietuvos sienos, norint juos 
atvežti į Vilnių.Pašto ženklai 
pažadėta atiduoti. 

Min. Birulis taip pat pasakė, 
jog Sovietų Radijo ir televizijos 
taryba Maskvoje pasakiusijog 
galinti atšaukti kariuomenės 
dalinius iš Vilniaus televizijos 
patalpų, jei Lietuva leistų 2 
valandų programą transliuoti, 
kuri būtų palanki Maskvai. 

Lietuvos Respublikom prezidentas 
Vytautas Landsbergis balsuoja 
Parlamento rūmuose, kurių jis neap
leidžia, kad neužimtų Sovietų vyriau
sybės daliniai. 

— Vilniaus universiteto aka
deminis choras paminėjo 50 
metų savo dainavimo sukaktį. 

KALENDORIUS 

Vasa r io 12 d.: Benediktas, 
Deimantė, Eulalija, Mantmi-
nas. 

Vasar io 13d.: Pelenų diena. 
Benignas, Algaudas, Dargau-
das, Kotryna. Raudė, Ugnė. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:52. leidžiasi 5:19. 
Tempera tūra dieną 27 L, 

naktį 16 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

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

ARTRITO MENKINIMAS -
ŽMOGUI LUOŠĖJIMO 

ATITOLINIMAS (2) 

praleisti. O tai yra didelė klai
da. Mat ankstyvoje stadijoje 
artritas gali reikštis tik mažu 
maudimu ar skausmu. Tokį 
užleidžiant, negydant galima 
susilaukti rimtos negerovės, 
didelių skausmų ar net rankų, 
riešų, pėdų ar klubikaulių sąna
riuose neatitaisomų iškrypimų. 

Reikiamai netvarkomas artri
tas gali virsti taip sunkiu, kad 
sergančiajam gali tekti visam 
amžiui lovoje gulėti ar be 
vežiojamos kėdės nė iš vietos 
nepajudėti. 

Tik pagalvokime kiekvienas 

Artritikų yra milijonai — 
kratykimės tos negerovės iš
mintingu galvojimu ir 
veikimu. 

Paskata a r t r i to vargo 
sumažinimui 

Vienas dalykas yra tikras 
mūsų gyvenime: daugelis artri
tikų jaučia nemalonumą ir 
skausmą sąnariuose. Susi-
nešioję sąnariai (osteoartritas) 
vargina 16 milijonų ameri
kiečių; iš jų 6.5 milijonai kenčia 
nuo sunkiausios sąnarių ligos — 
reumatinio artrito (rheumatoid 
arthritis)— ir 1.6 milijonai nuo 
podagros — „poniškos ligos" 
(gout). Tai nuo tų ligų besi
gydančių skaičiai. 

Visi turime keltis iš nelietu
viško apsnūdimo; visi privalome 
šalintis nuo įprasto sveikatos 
reikale tamsumo ir, tinkamai 
mediciniškai apsišvietus, vi
siems bus naudinga rasti vietos 
savyje išmintingumui, nes tik 
taip savą asmenybę apšarvavus 
— naujai sveikaton užgimę bus 
atsparūs visokeriopam išnaudo
jimui, nepasiduos nemokšų 
suvedžiojimui ir artrito tvarky
me bus imlūs dabartinei medi
ciniškai tiesai. 

Tokios tiesos mūsiškių tarpe 
skleidimas ir yra šio skyriaus 
pats pagrindinis siekis. Dabar 
viskas priklausys nuo Gerb. 
Skaitytojų, kiek jie teisingų 
mediciniškų grūdų sules. Todėl 
visi junkimės teikti pagalbą sau 
ir artimui, nes nežinome nei 
mėnesio, nei metų, kada koks 
nors artritas bet kurį mūsų 
kūno sąnarį pačiups. 

Šio krašto žmonių artritu besi
rūpinanti įstaiga The Arthritis 
Foundation tvirtina, kad beveik 
kiekvieno ilgėliau gyvenančio 
kokį sąnarį paliečia artritas. 
Tyrimai parodo, kad daugiau 60 
metų sulaukusiųjų net 97% turi 
rentgeno filmoje matomus sąna
riuose artritiškus pakitimus. 
Taigi, beveik visi mes su artri
tu bendraujame, tik ne visų tas 
bendravimas yra vienodai 
stiprus. 

Už tai pradėkime nuo šio 
momento sava elgsena šalintis 
nuo visokios rūšies sąnarinių 
negerovių. Toji elgsena yra 
išmintingumo nestokojančiojo 
normalus gyvenimas, valgymas, 
gėrimas, nuodų išvengimas ir 
šių dienų medicinos nurodymų 
pavertimas savo gyvenimo 
dalimi. 

Išmintingasis nevartos rau
donos mėsos ir tuomi pustrečio 
karto stipriau šalins iš savo 
žarnų vėžį. Išmintingasis mai
tins savo sąnarius neleisdamas 
kraujagyslėms pr iskręs t i , 
tvarkydamas sklerozę. Toks 
nenuodys savo sąnarių menku, 
neįvairiu maistu, rūkymu, gir
tavimu ir tinginiavimu. 

Gali kiekvienas artri tu 
sunegaluot i 

Ligos neužleidimas yra vienas 
geriausių būdų ją sukontroliuo
ti. Reumatinis artritas, reuma
tizmas ir podagra bei kitos artri
to rūšys, įskaitant ir visame 
stubure pasireiškiantį susine-
šiojusių kaulų osteoartritą, 
kuris pasireiškia su „ataugom". 
kaip visi iš Lietuvos dabar jį 
vadina kai vaistų nuo jo, nuo tų 
ataugų prašo. Vis tai ne vien 
pensininkų — senesniųjų ne
gerovės. Tokie artritai gali atsi
rasti Das kiekvieno amžiaus 

žmogų, net ir pas vaikus, o 
dažnai pas pačiame savo 
amžiaus pajėgume esančiuosius. 

Pradžioje kiekvienas artritas 
pasireiškia mažais negerumais. 
Jei jis esti tada netvarkomas, jis 
gali vis blogėti ir net skaus
mingai žmogų suluošinti. Ypač 
taip esti sergant reumatoidiniu 
artritu. Pastarasis gali suardyti 
sąnarius, jei veiksmingas 
gydymas laiku nes t i pra
dedamas. 

Čia prieiname visų mūsų ir 
kitų nedovanotiną elgesį: visi 
artritikai pradžioje mėgina 
„bobiškai" gydytis: visokių 
čigonų patarimus sau pritaiky
ti, net ne medikų nurodymais 
vadovautis. Reikalui nesitai-
sant, imama iš kitų artritikų 
gautus vaistus ryti; išbandomi 
visokie visokių žmonių dovanoti 
ar patarti naudoti vaistai bei jų 
nurodytos priemonės. Nešio
jamos varinės apyrankės, ma
nant, kad varis išsklaidys 
sąnario negerovę ar nuo jos 
apsaugos. 

O dabar prekybininkų rek
lamuojamus, sveikatai pavojin
gus vaistus tūli gydytojai pri
rašo, o pacientai, retai kada su 
menku pagerėjimu, o dažnai su 
sveikatos apardymu, juos 
naudoja ir dar tuos netikusius 
vaistus saviems pažįstamiems 
naudoti įperša. Taip ir sukas tas 
ar t r i to netikusio gydymo 
malūnas, maldamas artritiko 
sveikatą iki visai į miltus ji esti 
sumalama. 

Mums visiems reikia čia 
kalbamu reikalu apsišviesti ir 
vadovautis tik dabartinės me
dicinos ir sąžiningo gydytojo pa
tirtimi. 

Artritą reikia anksti gydyti 

Kadangi artritas yra labai 
dažnai pas i ta ikant is , t a i 
sveikieji ir lengvos formos artri
tą turintieji — mažus skausmus 
jaučiantieji yra linkę tą ne
gerovę lengvai pro pirštus 

Putnam. Conn. 
PALAIMINTOJO 

J U R G I O MATULAIČIO 
MINĖJIMAS 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolijos seselės suruošė Put-
name esančiame vienuolyne pa
laimintojo arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio minėjimą-pagerbi-
mą, įvykusį sausio 27 d. Pa
laimintasis yra vienuolijos 

šioje srityje apsileidėlis (o tokių įkūrėjas ir.;au yra 64 metai nuo 
marios!) kokia emocinė ir finan- jo mirties, 
sinė našta guls ant tokio ligonio Minėjimas-pagerbimas pradė-
šeimos! Svarbiausia, kad tokia tas paskaita 10 vai. ryto Matu-
našta yra išvengiama: tik mes laičio salėje. Paskaitininke sese-
sava vidine energija, savu lė Ona Mikailaitė, teologė, 
išmintingumu ryžkimės būti paskaitoje ..Meilė žmogui, pagal 
sau ir artimui pagelbininkais. palaimintą;; Jurgį Matulaitį" 
Būkime žmoniški sau ir kitam išryškino palaimintojo meilę 
ne dėl religiškumo ar tautiš- kiekvienam žmogui, įskaitant ir 
kūmo, bet dėl savo asmenybės priešus. Pavyzdžiais nurodė, 
sveikumo: aš ir Tamsta bei kaip arkivyskupas tai darė: jis 
kiekvienas kitas turime pri- atidavė vyskupijos vasaros rezi-
deramai elgtis dėl to, kad esame denciją, esančią netoli Vilniaus, 
žmonės. Tinkamas elgesys su našlaičiams įrengti prieglaudą, 
savimi ir kitu, o ne bet kokie, nes, vykstant karams ir suiru-
kad ir mieliausi žodžiai, yra tei, nebuvo kur talpinti naš-
kiekvieno iš mūsų ryškiausias laičių; rūpinosi prieglaudos ir 
ir pats svarbiausias įrodymas, našlaičių išlaikymu. J is šelpė 
jog aš ir Tamsta esame žmonės, kunigus ir pasauliečius, grįž-
suprantą, kad gyvenimas nėra tančius iš bolševikinės Rusijos, 
rožėmis klotas. Todėl liaukimės juos išlaikydamas ir aprengda-
dėl uodo įkandimo, dėl blusos mas. Taip pat šelpė Vilniaus 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
į prisikėlimą, į 

įspyrimo, dėl kiekvieno mažmo
žio reikalauti skausmą rami
nančių vaistų, taip dabar visų 
amerikiečių reikalaute reika
laujamų. Tik imkime normaliai 
jausti, protauti ir gyventi, o visa 
kita bus mums suteikta. 

Ar t r i tą ga l ima žymiai 
pa l engv in t i 

Iš kairės ir dešinės visur pilna 
tokių mūsiškių, kurie kalba, 
kad dėl atri to nieko negalima 
padaryti, jis nepagydomas. Taip 
kalba savęs apgaudinėtojai, sau 
kenkėjai, savižudžiai. 

Iš tikrųjų, daug ko gali artri-
t ikas s u s i l a u k t i dabar ir, 

varguolius ir k i tus šalpos 
reikalingus, net savo gyvybę 
statydamas į pavojų. Palai
mintasis niekad nepyko, net 
balso nekėlė prieš tuos asmenis, 
kurie buvojo priešai, bet kiek
vienam ramiai pasakydavo savo 
nuomonę ir teisybę. J is laikė 
kiekvieną žmogų Dievo kūriniu 
ir dėl to neužgauliojamu. Jis be 
perstojo kėlė tikėjimą ir skati
no t a i kitus daryti, skatino 
žmones mylėti Dievą ir artimą. 
Jo keltas tikėjimas į Dievą ir 
meilė žmogui ir dabar daugelio 
lietuvių vykdomi tiek Lietuvo
je, tiek už tėvynės ribų. Reikia 
mums sUngtis, kad palaimin
tojo skelbtos ir jo gyvenimu 

medicinai žengiant pirmyn, dar p a r o < iytos dorybės būtų sklei-
daugiau ateityje, jei jis anksti džiamos vis plačiau, nes tai 
ima tvarkytis su artri tu ir visą k e l t ų ž m o n i škumą ir brolišku-
laiką vykdo gydytojo nuro- m ą tautose ir žmonijoje, 
dymus. Artrit inio suluošėjimo 
galima išvengti net ir sunkiau- Pagerbimo Mišias konceleb-
siais artrito atsitikimais. O jei ™ v 0 k u n - v Cukuras, prel. V. 

galima Balčiūnas ir kun. R. Krasaus-

Narkomanas tariasi viską žinąs apie 
narkot ikus. Parodyk jam ši tuos 
faktus: dėl narkotikų vartojimo 
sulaukiamus septynis negerumus: 1. 
Paranoidinė psichozė ir paralyžius — 
s t r o k a s 2 Širdies a t a k a ir 
nereguliarus pulsas. 3 „B" rūšies 
hepatitas 4 Sėklos sumenkimas 
foligospermis). 5. Nosies pertvaros 
prakiurimas. 6 Dėl į t rauktų j plau 
čius skysčių gautas jų uždegimas. 7. 
Kepenų sunykimas (postnecrotic 
cirrhosis). Besirūpintieji apvalyti 
Amerika nuo narkomanų prašo šitą 
brėžini pasidauginti ir daug kur ir 
kam paskleisti — iškabinti. 

jis i r a t s i r a s t ų , ji 
sumažinti ir pataisyti. 

Kai kur io s k a u s m o negalima 
i šveng t i 

Ar būtinai artr i t ikas turi 
kentėti skausmus? Taip, šiek 
tiek skausmo ji ar jis negali iš
vengti. Vienok artrito skausmą 
ga l ima kon t ro l i uo t i ir jį 
palengvinti. Čia vėl prieiname 
kur šuo pakas tas . Niekada 
nebus perdaug kalbama, kad 
ankstyva ir reguliari kvali
fikuoto gydytojo pagalba artriti-
kui yra pati svarbiausia apsau
ga nuo artritinių skausmą. Mes 
Čia visi apsileidžiame ir tik 
užleistus sąnarių negerumus 
gydytojui parodome. Nuo šitokio 
apsileidimo visi mūsiškiai to-
linkimės už anapus Nemuno. 
Mat, jei ar t r i t ikas kreipsis į 
gydytoją laiku, jis (aišku ir ji) 
galės išvengti nepataisomo są
narių suirimo. 

Nė negirdėk — ausis užsikišk 
nuo nemediciniško patarimo, 
peršamo įva i r ių a r t r i to 
reikaluose neapsišviestusiųjų. 
Yra ir tokių, kurie net spaudos 
puslapius savais nemedici-
niškais išvedžiojimais teršia! 
Kur mūsų spaudos redaktorių 
e t iko , k a d a medic in iškus 
reikalus aiškina ne medikai ir 
tuomi lengvatikius skaitytojus 
murkdo artritiškoje baloje? O 
tas murkdymas štai kaip išsako
mas. 

— Aš žinau tai tik reuma
tizmas. Skausmai greičiausiai 
dings už keletos dienų. Kodėl 
turi eiti pas gydytoją? Jis tau 
pasakys imti aspirinų. Juk 
medicina vis tiek nedaug ką gali 
artritui padaryti". 

kas vienuolyno koplyčioje 11 vai 
ryto. Pamoksle kun. Cukuras 
sakė, kad palaimintojo Matu
laičio skleistas tikėjimas į 
Dievą, artimo meilė ir tiesos 
siekimas ir dabar gyvi dauge
lyje lietuvių, ką pastebi ir 
kitataučiai. Tikėjimas, meilė ir 
gerbimas kito žmogaus veda 

Išmintingas lietuvis nekreips 
dėmesio į tokias ar panašias 
kalbas. Jis jų negirdės. Toks 
t a ip pat nes i ter l ios su 
visokiomis naminėmis priemo
nėmis, nesiteps visokiomis men-
tolio ar eukalipto mostimis. Jis 
vengs jų kaip kokios šiltinės. 
Išmintingasis savo artritinį 
vargą nedelsdamas pristatys 
gydytojui. 

Išvada. Įvairiarūšis artritas 
yra sunki liga. Ji pasakėlėmis 
ar taip visų pamėgtais ir prak
t ikuojamais menkn iek i a i s 
nenugalima. Sunkią ligą reikia 
daug energijos pareikalaujančia 
veikla, esant gydytojo žinioje, 
t va rky t i . Čia nė ra vietos 
žolelėms, mostims, „stebuklin
goms piliulėms", kaimynui 
„padėjusiems" tabletėms. 

Artritui, kaip kokiam sli
binui, reikia griebti už gerklės, 
o ne už uodegos. Svieskimės ir 
gausėkime išmintingumu, kad 
pajėgtume bet kokį artr i tą 
tikrai mediciniškai tvarkyti, 
nors mūsų nerangumas šioje 
srityje mus ir labai nuteiktų ir 
toliau mediciniško lokio guoly
je tysoti. Daugiau tuo reikalu 
kitą kartą. 

Pasiskaityt i . Robert E. Dun-
bar, M.S. J.. Arthritis, Budlong 
Prpss Co 

mūsų tautą 
laisvę. 

Po bendrų pietų salėje po kop
lyčia J. Bružas parodė filmą 
„Lietuva su Kristumi". Filme 
parodyta Dievo Kūno šventės 
pamaldos prie Vilniaus ka
tedros ir po jų Lietuvos paauko
jimas Švč. Jėzaus Širdžiai. 
Jaudinantys momentai kai regi 
pakilias nuotaikas pamaldų 
dalyvių ir ypač, kai paaukojimo 
aktą pasirašo kardinolas Slad
kevičius, AT pirm. Landsbergis 
ir ministerė pirm. Prunskienė. 

Antroji dienos paskaita „Mei
lė Bažnyčiai", skaityta vėl ses. 
Onos Mikailaitės Matulaičio 
salėje. Paskaitoje išryškinta, 
kad palaimintasis kėlė ir gynė 
Bažnyčios reikalus, nes gerai 
žinojo, kaip Rusijos carai už
darinėjo bažnyčias, naikino 
vienuolynus, varžė krikščio
nišką veiklą. Bažnyčia yra 
regimoji Dievo karalystės in
s t i tuc i ja žemėje. Mei lė 
Bažnyčiai ugdoma kar tu su 
tikėjimu ir meile Dievui ir 
artimui. 

Dienos programos baigmei 
dalyviai susirinko koplyčioje 
paga rb in t i Švenčiausią j į , 
pareikšti padėką Aukščiausiam 
už palaimintojo Jurgio Matu
laičio iškėlimą ir prašyti, kad 
jam greitai būtų leista tapti 
šventuoju. 

Šventėje dalyvavo daugiau 
kaip 60 asmenų. 

P A G E R B I A M A S 
VARDUVININKAS P R E L . 

V. BALČIŪNAS 

Prel. Vytautas Balčiūnas, 
dabar gyvenąs Matulaičio na
muose, buvo pasiryžęs tyliai 
praleisti savo vardadienį sausio 
5 d., nors buvo sveikinamas 
savo giminių ir a r t imųjų . 
Tačiau prelato svainis dr. Č. 
Masaitis, gyvenąs Thompsone 
(art i Pu tnamo) , t a proga 
surengė p re l . Ba lč iūno 
pagerbimą savo n a m u o s e , 
įvykusį sausio 20 d., popietėje. 

Pagerbimas pradėtas šv. Mi-
šiomis, kurias koncelebravo 
prel. V. Balčiūnas ir kun. V. 
Cukuras. Pamokslėlyje prelatas 
atkreipė dėmesį į maldos, vilties 
ir tikėjimo galią žmogaus gy
venime. Tos galios įrodymui, jis 
papasakojo tikrą vienos šeimos 
istoriją, kurioje buvęs niekšas 
sūnus sunkiai įsivaizduojamais 
keliais grįžo į šeimą. 

Buvo varduvininko sveiki
nimai, vaišės ir pabendravimas. 
Prelatas perrištas dovanota 
tautine juosta, jam įteikta iš 
medžio išdrožta golfo lazda ir 
sviedinukas (prel. mėgsta golfą) 
bei kitos dovanėlės. Pagerbime 
dalyvavo būrys putnamiečių, 
keli prelato giminės — viso pora 
tuzinų asmenų. 

Neužmiršti ir kiti Putname 
gyveną Vytautai: muzikas prof. 
V. Marijošius ir V. Abromaitis. 
Jie taip pat buvo sveikinti var
dadienyje ir šio pagerbimo 
dieną. 

Prel. Balčiūnas yra veiklus 
t ikėj imo kė l imo da rbuose , 
dažnai kviečiamas vesti reko
lekcijų ir misijų į lietuvių 
kolonijas, ne tik Amerikoje ir 
Kanadoje, bet ir kituose kon
tinentuose. J is yra LKM akade
mijos Amerikos skyriaus sekre
torius, Krikščionis Gyvenime 
būrelio vadovas, veiklus kunigų 
vienybės n a r y s , t a i p p a t 
visuomenininkas. 

Linkime prelatui Vytautui 
sulaukti dar daug vardadieniu 
ir būti pajėgiam tęsti tikėjimo 
ir lietuvybės kėlimo darbus. 

J u o z a s K r i a u č i ū n a s 
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Kas yra lengvabūdis žmogus? 
Tai paukštelis, kurį jūs laikote 
už sparno ir kuris pirma proga 
nulėks , jums tepa l ikdamas 
plunksną. a D i ( W 
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Roz. (708)246 0067; a'Ca (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ ,R 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

3900 ¥r. 95 St. T»». (708) 422-0101 
Va'anaos pagal sus.tarimą 

Pirma 3 v p p -7 v v . antrd 12 30-3 v p p 
trečd uždarytaa. ketvd 1-3 vpp penktd 

r šestd 9 v r -12 v p p 

6132 S. Kaozio Ava., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Laimė dainuoja, va rgas 
dejuoja. 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superlor. Sulte 402 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Buiiding 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312)436-7700 

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla, Chicago, III. 
Tol . (1-312) 925-2670 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Pirm . antr. penkt 12-3vpp , ketv. 2-7vv 

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd., Hlckory Hllla. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 St St. 

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

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

Tai. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

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

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

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

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS DR. EUGENE McENERY DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ.PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava., Suita 324 Ir 
5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago, IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justica, IL 
Tai. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBĖ - PLAUČIŲ LIGOS 

4700 W. 95 St. 
Oak Liwn, IL 60453-2533 

T»l 708-635-3113 

DR. DANA M. SALIKLIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

1 0 4 4 2 W. Cermak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

T e l . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

MIRTYS IR NARKOTIKAI 

Chicagoje leidžiamas JAV 
gydytojų sąjungos AMA biule
tenis skelbia, kad nužudymo 
aukų kraujuje net 81 procentų 
atsitikimų randama kokaino — 
narkotikų žymių. 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Straat 

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

Kablnato tai. (1-312) 776-2880. 
Raz. (708) 448-5545 

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. (1312) 585-7755 

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Raz. (708) 442-8287 

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

7722 S. Kadzla Ava., 
Chicago. IH. 60652 

Pirm . antr . ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

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

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Madlcal Cantar-

Naparvllla Campus 
1020 E. Ogdan Ava. , Sulta 310. 

Naparvllla IL 80563 
Tai. 1 708-527-0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 888-3188; 
NamH (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Waat 63rd Straat 
Vai pirm. antr . ketv ir penkt 3-6. 

Šeštadieniais pagal susitarimą 



Iš praeities pasimokę 

SEMKIMES 
STIPRYBĖS 
DABARČIAI 

Yra sakoma, kas nesimoko iš 
istorijos, t a s antrą sykį tas 
pačias klaidas kartoja. Jeigu 
pa lygins ime 1918 ir 1991 
metus, tai rasime kai kuriuos 
panašumus ir didelius skir
tumus. 1918 m. Vasario 16-tą 
dieną buvo paskelbtas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymas. 
Ir tuomet kraštas buvo okupuo
tas ir po kariniu batu. Taip pat 
ir tuomet niekas neskubėjo su 
,,de facto" arba ,,de j u r e " 
pripažinimu. Neskubėjo Vakarų 
Europa, o Amerika buvo viena 
iš paskutiniųjų. Tėra tik mitas, 
kad nepriklausomybė buvo at
gauta Wilsono doktrinos dėka. 
Wilsono doktrina tebuvo, kaip 
dabartinė Gorbačiovo „pere-
stroika". J i sukėlė tik paverg
tųjų viltis, tačiau jiems nieko 
nepažadėjo ir nieko nedavė. 
Wilsono doktrina gal buvo kiek 
padoresnė, jeigu lyginsime ją su 
Atlanto charta. Tačiau laisvę ji 
numatė, tik Austro-Vengrijos 
imperijos tautoms. 

Pirmajame kare irgi buvo 
kovojama už demokratinius 
principus. Vokietijos kaizeris ir 
Austro-Vengrijos imperatorius 
buvo priespaudos simboliai, o 
apie Rusijos carą nieko 
nekalbėjo. Taigi čia matome 
didelį panašumą į dabartinius 
laikus. Be to, karo laimėjimo 
atveju alijantai nebuvo numatę 
nepriklausomybės Pabaltijui ar 
Suomijai. Rusija dar būtų 
gavusi mažus teritorinius at
pildus (Moldaviją ir Karpatų 
Ukrainą), juos S ta l inas ir 
pasiėmė 1940 m. Jo doktrinos 
ke tu r io l i k t a s i s pa rag ra fas 
numatė tik Lenkijos teises pra
plėsti. Ir tai pasiekta tik muz. 
Ignacy Paderewski asmeninių 
ryšių dėka. Taigi dar kartą ma
tome, kad demokratija ir tautų 
laisvė tėra t ik priedanga ka
rams vesti. 

Pirmajam karui baigiantis, 
nežiūrėjo vokiečių teritorinių 
laimėjimų rusų fronte. Taip pat 
ir įvykių pačioje Rusijoje, re
voliucijos ir caro valdžios pa
naikinimo. Tačiau vokiečių 
nesėkmės vakaruose vertė ir 
, , 0b . Os t " ( su t rumpin t a i 
vokiečių administracija rytuose) 
savo režimą kiek sušvelninti. 
Žinoma, vokiečiai savus planus 
turėjo: bent rytuose norėjo 
savas pozicijas i š la ikyt i . 
Lietuvos Taryba, paskelbdama 
nepriklausomybės atstatymą, 
iš dal ies vokiečių p lanus 
sumaišė. Tad jų karo cenzūra 
pasistengė, kad ši žinia po kraš
tą plačiai nepasklistų. Vokiečių 
žinioje ir stiprioje kontrolėje 
buvo geležinkeliai, paštas ir 
esanti spauda. Bet žinia po 
kraštą sklido. 

Problema buvo ne tik griežta 
vokiečių kontrolė, bet ir žmonių 
neturėjimas. Buvo didelis trū
kumas tokių, kurie galėtų dirb
ti, organizuoti ir vadovauti. 
Rusų adminis t raci ja didelį 
patyrimą turėjo, kad pavergtos 
tautos vadų neturėtų. Tie, kurie 
buvo aukštesnį mokslą baigę, 
po Rusijos plotus buvo išmė
tyti. Tą laikotarpį prof. Myko
las Biržiška prisiminė vienoje 
paskaitoje univers i te te . J is 
prisiminė tuos laikus, kuomet 
Vilniuje tarybos, spaudos ir 
visokios veiklos žmonės, susi
rinkę prirūkytame kambaryje, 

d i sku tavo ir planus kūrė. 
Kažkas paklausė, kas būtų atsi
tikę, jeigu lubos būtų įlūžę? Jis 
atsakė. Tokiu atveju viskas 
būtų buvę baigta. Reiškia 
viename kambaryje tilpo visas 
Lietuvos politinis ir intelektu
alinis potencialas. 

Tai šiuo atžvilgiu, dabartinė 
Lietuvos situacija yra nepaly
ginamai geresnė. Dabar kiek
vienam postui yra po keletą ar 
net keliolika kandidatų. Bet 
jau esame matę, kad čia yra ir 
pavojų, kad nepakviestieji ne
pradėtų priešui talkinti. Jau 
žinome, kad buvę Sąjūdžio pra
dininkai ir talkininkai, nepa
tekę į valdžią, jau į Maskvą 
važinėja. Ilgai užsitęsusi okupa
cija ir nuolatinė propaganda 
žmones yra smarkiai pakeitusi. 

Labai stipriai yra pasikeitęs 
Lietuvos demografinis vaizdas. 
J au nebėra grynai žemės ūkio 
kraštas. Didžioji tautos pajamų 
dalis nebėra iš žemės ūkio. 
Miestų ir pramonės išaugimas 
yra teigiamas reiškinys, bet 
kartu ir silpnoji pusė. 1918-19 
m. tik apie 12% gyventojų buvo 
miestuose. Tuometinis Lietuvos 
ka imas beveik pilnai save 
aprūpino. Jo pareikalavimai 
buvo labai maži: druska, žibalas 
ir šiek tiek geležies. Tad galėjo 
išgyventi karo ir pokario metus. 
Dabar padėtis yra radikaliai 
pasikeitusi. Tad jai įvairių 
„čiaupų" užsukimais ir grasina. 
Ir ji labai stipriai nuo tų „čiau
pų" priklauso. 

Nors ta „blogio imperija" byra 
ir jos dienos suskaitytos, bet ji 
yra dar labai pavojinga. Nors ir 
mirštantis žvėris, bet dar daug 
kraujo pralieti gali. Iki dantų 
apsiginklavusi, nebėra nuply
šusi ir nepavalgiusi. Jeigu 
Maskva maisto ir nesugebės pri
statyti, tai Washingtonas tuo 
pasirūpins. Tad gal be reikalo 
mes į Bal tuosius rūmus 
beldžiamės. Kadangi mūsų jė
gos yra ribotos, tad reikia jas 
taupyti. Geriau energiją į Sena
tą ir Kongresą nukreipti. Iš ten 
galime rezultatų tikėtis, reikia 
žinoti, kad Lietuvos reikalams 
Bushas yra kurčias. Tad kam jė
gas eikvoti. 

Bet nereikia nusiminti, nebe
same vieni. Pasaulyje Lietuva 
jau savo vietą turi . Turi ir daug 
draugų, tik reikia bendromis jė
gomis dirbti. Pačioje Rusijoje 
akademikai labai stipriai remia 
Lietuvos laisvinimosi pastan
gas. Kur yra išeivijos lietuviai 
akademikai, kad jų balsai be
veik negirdimi? Neužtenka tik 
savose salėse pakalbėti, reikia 
į viešumą ir anglišką spaudą 
iše i t i . Tylėj imas irgi yra 
nusikaltimas. 

Idėjos nemiršta, jeigu yra kas 
už jas miršta. Lietuvos laisvės 
žiedas nenuvys, kadangi jis yra 
jau krauju palaistytas. Lietuvą 
atstatys tie, kurie prieš tankus 
prie televizijos stoties stovėjo 
ir t ie , kurie Aukščiausios 
tarybos rūmuose užsibarika
davę. Taip pat tie, kurie apie ją 
prieštankinius griovius iškasė ir 
savo krūtinėmis ją dengia. Taip 
pat į nepriklausomybės atsta
tymą jungiasi ir išeivija. Toji 
dalis, kuri aktyviai veikia, dir
ba, aukoja ir protestuoja, o ne 
tie, kurie nuvažiuoja, nusifoto
grafuoja ir padėkoja. 

J . Ž. 

Marijonų vienuolijos generalinis vyresnysis kun. Donaldas Petraitis su Šv. Tėvu Jonu Paulium H. 

NAUJIEJI ATEIVIAI PAS MUS 
Bendraudamas su neseniai iš 

Lietuvos į JAV paviešėti a r 
apsigyventi atvykusiais tau
tiečiais, jaut i pirmųjų dienų ir 
mėnesių pergyvenimus svetimo
je šalyje ir tarp Amerikoje j a u 
daugiau 40 metų gyvenančiųjų 
Nauja kalba, darbas, santvarka, 
ryšiai, progos — labai toli nuo 
siaubo tebeapimtos, viltį įsiki
busios Lietuvos. Nejučiomis 
prisiminimais sugrįžti į savo 
pirmuosius žingsnius — išeivio 
kelionę į dabartį, kuri sutapusi 
su šiuo kraštu, atkreipta į 
Lietuvą, jautri tą pačią imigran
to dalią pradedantiems. 

Imigrantas ir Amer ika 

Pirmasis susitikimas su ame
rikiečiais buvo 1945 m. vasario 
22 d., kai 2000 bombonešių 
Berlyno dieną paverčia de
gančia nak t imi , požeminio 
traukinio stoties slėptuvėje 
sprogsta (dar dabar užsimerkus 
matomas) apelsininis šviesulys 
ir po tiltu valgome Raudonojo 
Kryžiaus sausus sviestainius. 

Po trijų mėnesių su tėvu i r 
motina, senele ir stovime Augs
burgo priemiesčio Haunstetteno 
gatvėje, akis įbedę į okupuo
jančiųjų šarvuočių virtinę. Poli
tikos neišmanantis, penkerių 
metų vaikas klausia tėvą: ,,Ar 
dabar bus geriau, kai amerikie
čiai čia?" 

Sprogstamosioms nustojus 
kristi, trečiajame susitikime su 
amer ik ieč ia i s n e i š v e n g t a 
kritulių. Su sesute eidami pro 
karinių šeimų namus i Hoch-

A N T A N A S SAULAITIS, S J 

feldo l ie tuvišką p rad inę 
mokyklą, trejus metus turėjome 
bijoti ir saugotis amerikoniukų 
į šiuodu karo vaikus sviedžiamų 
akmenų. 

Tėvelių ryšiai su amerikiečių 
lei tenante Alyta buvo artimi, 
nes lankėsi , atnešdama maisto 
bei dovanėlių, kai du alkani 
vaikai tupėjo vieno kambario 
bu t e pastatytoje skardinėje 
vonioje. (Su lietuvaite karininke 
draugystė tęsėsi šeimai persikė
lus j JAV). 

P e n k t a s i s sus i t ik imas — 
ketvirtojo skyriaus suole, kai 
mokinukams išdalina siunti
nėl ius iš Amerikos vaikų. Kiek 
Vokietijoje gyveno, mažas ber
n iukas taupė'^ašto ženklus mer
gytei Shirley į Ohio rašyti (40 
metų po dovanėlių per miestelio 
įstaigas nepavyko surasti ir dar 
kar tą padėkoti). 

1949 gegužės 18 rytą pro lai
vą nakčiai prie New Yorko 
uosto sulaikiusį rūką devynerių 
metų imigrantas, įsikibęs į 
aukš to denio atramą, pamatė 
Laisvės statulą, ir šiandien te
bejaučia paslaptingai paglosčiu-
sį jo nugarą šiurpulį. 

Vakarop traukinys iš Grand 
Central stoties imigrantų šeimą 
atvežė į florentietišku bokštu 
papuoštą stotį. Geležinkelietis 
prie vagono aukštų durų prike
lia laiptelį ir dar JAV Vyskupų 
konferencijom dokumento atlapu 
pažymėtus ateivius nulaipina 
išt iesta ranka ir žodžiu „Wel-

come!" (Sveiki, atvykę). Tą 
vakarą mus priėmusių anksty
vesniųjų ši l tuose namuose 
pirmą kartą valgome bananus, 
įspėti vaisių nulupti! 

Aštuntasis susitikimas — vėl 
iš mokyklos keliuku namo. 
Prieš 37 m. atvykusių lietuvių 
antrosios kar tos čia gimęs 
amer ik ie t i s pastebėjo karo 
Vokietijoje augus ių vaikų 
žingsnį, skirtingą nuo amerikie-
tiškųjų kūno judesių ir, kie
tomis lūpomis žiūrėdamas į 
akis. tar ia : „Tikri naciai!" 

Devintasis susitikimas — su 
senaisiais ateiviais Ona ir 
Juozu Vaičiais, 1913 m. pabėgu
siais nuo caro kariuomenės. (Su 
šiais kaimynais draugystė tęsia
si jau iki ketvirtosios kartos). 
Neaišku, kas iš tų laikų įspū
dingiausiai užsiliko — ar tik 
lietuviškai suprantančios jų 
karvės, ar Vaičienės riebūs 
ba r šč ia i , kvapios rūkyklos 
dešros, ar senojo Vaičiaus 
pasakojimai apie Lietuvą žy
dinčių kaštonų pavėsio sūpuok-
lėje, a r dvylikmečiui leidimas 
ūkio sunkvežimį ir traktorių 
vairuoti, ar sveikas talkos nuo
vargis po skubios šienapjūtės, ar 
tik pati Amerika? 

Devyni išgyvenimai — burtų 
ir tautinių papročių stebuk
lingasis skaičius 9 užtikrintai 
atvers puslapį, kurio atskiras 
įvykis prasmingais žodžiais 
neužpildytų, ir išryškins ver
tybes , dėl k u r i ų vyresnio 
amžiaus žmogus dar stengiasi 
kovoti ir jų laikytis. 

Imigrantas i r Lietuva 

Tikrai nežinia, kada pirmą 
kartą girdėtas Lietuvos vardas. 
Tikriausia — labai seniai. Gal 
net prieš gimimą, nes lietuviš
kame Marųuette Parko resto
rane gretimai sėdintysis senelis 
pagyvenusiojo užklausia: „Tai 
kada baigei Šiaulių gimnaziją?" 
Nepatogu atsiliepti, kad iš 
Lietuvos iškeliauta pusantrų 
metų amžiaus , nieko apie 
Lietuvą neatsimenama. O vis 
dėlto šie devyni pergyvenimai 
apie Lietuvą byloja ir šiandieną, 
kai Lietuva nepalyginamai 
arčiau. 

Pirmoji , ,Lietuva'* buvo 
šeima, kurią, kaip namie buvo 
tikima, Dievas per karą išvedė 
gyvus ir kartu. „Lietuva" čia 
reiškė laikytis drauge, bet kokia 
kaina vieningai. 

Antroji L ie tuva prilygo 
„Aukštųjų Šimonių likimo" vei
kėjui Matui, ištiesta ranka 
vaikams nuo kalno rodančiam 
į rytus ir suspausta širdimi ta
riančiam tik — „Ten!" Mat, 
tėvelių pažįstama našle, trau
kiniu bėganti iš Lietuvos, pasi
ėmė 20 metų savo vienintelį 
sūnų, sergėdama, kad vyrukas 
nespruktų karo metu Lietuvon 
grįžti. Motinai užmigus, jau
nuolis šoko iš traukinio Lietu
vos link — ir po bėgiais žuvo. 

Trečiasis sus i t ik imas su 
Lietuva šešerių metų moki
nukui buvo 1949 rugsėjo mėnesį 
šventinamas Augsburgo lietu
vių kryžius (toje pačioje vietoje) 
prie Evangelikų kapinių tram
vajaus stotelės neseniai atnau
jintas). Kaip didžiuotinasi 
Lietuva ir lietuviais, kurie taip 
graudžiai didingai prie pakelės 
puošnaus kryžiaus prisišlieję 
gieda, netekę viso kito... 

Po pusketvirtų metų — vaikiš
ko skausmo ašaros. Nyksta 
stovyklos „Lietuva" — pirmo
sios gimnazijos klasės draugai 
iškeliauja Amerikon. Ir patys 
lipam į traukinį tolyn, palik
dami karo ir pokario nakties 
pasakomis lydėjusią močiutę 
Europoje, arčiau Lietuvos. 

Waterburio autobusu kelionė 
kainuodavo 10 centų, o laiškas 
paštu — tris. Pats 50 centų per 
valandą uždirbdamas, naujai 
įsteigtos Tremtinių draugijos 
sekretorius savo dešimtmečiui 
sūnui įduoda mėnesinius biule
tenius pėsčiomis išnešioti po 
lietuvių šeimas. (Iš to židinėlio 
vėliau išaugo Lietuvių Bend
ruomenė). 

Ir Sv. Juozapo senosios mo
kyklos kieme pastatėme (ne 
tokią įspūdingą kaip Augsbur
ge) lietuvišką koplytėlę. Pro ją 
į parapinę mokyklą, į lituanis
tinę, į sueigas ir eglutes. Pro ją 
į lietuviškas pamaldas — senų 

ir naujų ateivių drauge, su vi
som žvakutėm, giesmėm, smil
kalais, lietuviškais skliautų bei 
vitražų parašais, procesijomis, 
malda prie Šv. Kazimiero statu
lėlės. Visa tai truputį panašu į 
vaiko įsivaizduojamą „Lietu-
vą 

Vasaros stovyklose vis suka
same miško brolių partizanų 
„kapus", trispalve juos užklo
dami, nešini ž i b in t a i s ir 
Daumanto „Partizanų" įvaiz
džiais. Septyniolikmetis vy
rukas uždarbiauja, prižiūrė
damas lietuvės vaikučius. Pa
ruošęs vakarienę, prižiūrėjęs 
pamokų ruošą ir „angeliukus" 
paguldęs, televizoriuje mato 
miško brolių dvasiai taip ar
t imus Vengrijos 1956 m. 
sukilimo vaizdus. 

Jau laikas Amerikos pilie
tybei, tik norisi ją gauti ne kaip 
mažamečiui, su tėvų pagalba, o 
sąmoningu 18-mečiu: apsi
spręsti už visa gera, ką šis kraš
tas imigrantui reiškia. Būtina 
dokumentą pasirašyti savo ran
ka pilnais lietuviškais vardais 
ir pavarde. 

Galime būti tikri, kad Ste
ponas Geonitas ir Franc is 
Ledeikienė nebuvo girdėję prieš 
keletą metų išgarsinto šūkio , J r 
vienas lietuvis yra Lietuva", nei 
šio posakio nesuprastų (kiek 
būtų jame tiesos). 1949 m. jauną 
karo pabėgėlių šeimą pasiėmę 
iš Waterburio traukinio stoties, 
užmokėjo buto nuomą (net 35 
dol. mėnesiui), veža savo darže 
augintas daržoves ar gėlių 
sodinukus, suranda senų baldų, 
vežioja maisto pirkti ar vaikų 
užimti, o po dešimtmečių bičiu
lystės, su savo globotiniais 
palaidoti šalia tėvelių —jų var
dai tame pačiame antkapyje. 

Devyni Lietuvos įspūdžiai — 
toli nuo Lietuvos, kai su ja 
ryšiai buvo be galo vargingi. 

Imigran tas ir im ig ran ta i 

Dešimtmečius '— beveik visą 
savo gyvenimą — išgyvenęs toli 
nuo Lietuvos, per mokyklą ir 
aplinką įaugęs į Ameriką, 
imigrantas staiga akis į akj 
susitinka su pasakų ir sapnų 
Lietuva. 

Pirmieji Vakarus pasiekę 
atstovai — tarybinės valdžios 
patikėtiniai, kurių nuopelnai 
įspūdingai išrašyti „Tarybinėse 
enciklopedijose". Tada — ne tiek 
ryškiai susiję su sovietine san
tvarka muzikai, dainininkai, 
ansambliai, kurie pradžioje 
buvo mūsų piketuojami. Kur 
išeiviai nelabai ryžtingi, su 
plakatais apie miesto teatrą pa
vaikščioję, užrašus sudeda kam
pan ir eina savo tautiečių iš-

(Nukelta į 4 psl.) 
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Kaip daugelis aprauda, kai 
siela skiriasi nuo kūno, ir kaip 
nedaug teverkia, kai nuo sielos 
atsiskiria Dievo malonės šviesa. 

Šv. Antanas iš Paduvos 

Luomas, titulas ar ordinas dar 
nieko nereiškia, jei juose nėra 
dorybės, turinio. Dorybė yra 
aukščiausias kilnumo titulas. 

Moliėre 

— Teko laukti. Fiziniai buvau gana nusilpęs, gi 
maisto daug nebuvo. Šeimoms buvo kiek len.o :au, vis 
moterys ką išvirdavo, o mums vienišiems tikra; nekaip 
ėjosi. Bet laukėme, laukėme. Po t ruputį gerėjo susi
siekimas, bet kuria kryptimi reikėjo važiuot;0 Vidu
giris vis žiūrėjo į Freiburgo pusę, tai nutarėme ban
dyti savo laimę, nes jau buvo aišku, kad šioje apylinkėje 
jūsų nebuvo. Patekome i amerikiečių rankas ir tiesiog 
reikėjo stebėtis jų naivumu politiniuose dalykuose, pora 
sykių vos nepatekome į bėdą už priešrusiškus 
išsireiškimus. 

— Kiekviena diena buvo pamoka ateičia: Pasi
darėme gudrūs, išmokome važinėti traukiniais be 
leidimų, be bilietų, išvengti kontrolių ir suktis del mais
to ir nakvynės. Kartais priemonės gal tikra: nedarė 
daug garbės, bet mes artėjome į savo tikslą. 

— Hanau radome didžiulę besikuriančią stovyklą. 
Vėl ėjau nuo durų iki durų, k lausinėdamas apie savo 
šeimą. Žmonių buvo daug, var tėme sąrašus Komite
tuose, klausėme patarimų. Buvo vienas blokas, 
kuriame sakė esant daug šeimų iš Breslau. Nubėgau 
ten ir tiesiog kakta atsimušiau į Juzę! 

— Juzę! — sušuko Jūra tė . 
— Taigi, į Juzę ir Jonę. Tur i ten paklode atskirtą 

kampą, ir — niekad neatspėtum — mažą sūnelį! 
Jūros akyse pasirodė džiaugsmo ašaros. Pa-.'uto la

bai laiminga, bet drauge jai buvo ir labai graudu. 

— Pasirodo, Juzė jau Berlyne pabėgo nuo savo 
dalinio ir nurūko tiesiai į Breslaują, kur rado savo 
Jonę. Paskui drauge jau traukėsi nuo rusų. Iš jų ir suži
nojau, kad judvi nutarėte vykti į Vieną, kad Jūratei 
gal turėjo daryti akių operaciją, bet čia jų žinios ir pasi
baigė. Gera buvo rasti artimesnius žmones, jie mane 
maitino ir ramino, tačiau kai Mikas traukė į Freibur-
gą, aš vėl prisidėjau prie jo. Žmonės j au buvo suradę 
geriausius taškus pereiti per sienas ir sargybas, mums 
neblogai sekėsi. 

— Freiburgas padarė gana klaikų įspūdį. Vien 
griuvėsiai, tarp jų įkišti menki kryželiai su žuvusiųjų 
pavardėmis, degėsių kvapas. O drauge tokia graži ir 
didinga katedra, lyg Dievo pirštas. Tuose griuvėsiuo
se teberuseno gyvybė, — girdėjosi kartais net muzika, 
dainos, juokas. 

— Lietuvius susirasti buvo lengva, ten jie bene visi 
pažinojo vienas kitą. Vidugiris buvo priėjęs savo 
kelionės galą, jo tėvai ir sesuo buvo gyvi ir sveiki. 
Aišku, buvau priimtas jų namuose, kaip savas, bet man 
rūpėjo savi reikalai. Vos Mikas paminėjo Kazės 
Varkalienės pavardę. Aliutė nukaito ir nuleido akis, 
bet jos motina buvo greitesnė. Sako, gi Mindaugas irgi 
apie tuos pačius žmones kalbėjo. Mindaugas Varkala? 
— pašokau. O kaip gi, mūsų jaunasis daktaras dirba 
Čia Freiburgo ligoninėje. 

Čia Valiaus akys užkliuvo už Danutės ir jis 
valandėlei sumišo. Pajuto tą pauzę ir Jūratė, reikėjo 
ką nors sakyti. 

— Kaip jam einasi? — ramiai tuo tarpu paklausė 
Dana, išlaikydama Valiaus klausiantį žvilgsnį. -Tur
būt, nepasikeitęs? 

— Ne. Iš jo ir sužinojau jūsų gyvenamą vietą. Žada 
greit apsilankyti ir pats. jei pavyks prikalbinti kažkokj 
prancūzų daktarą pamatyti gražųjį Bodeno ežerą. 

Nemėgstąs važinėti traukiniais. Freiburge jis labai 
gerai įsitaisęs, visų lietuvių pasididžiavimas. 

Kazė Varkalienė pritariančiai linktelėjo galva. 
— Taip, sumanus vaikas, moka gyventi. 
— Tai taip ir išsileidau į paskutinį kelionės etapą. 

Linksmi morokiečiai vos nenušovė Austrijos pasieny
je, mat, turėjau prisirinkęs per daug visokių 
dokumentų. Bet pavyko su jais draugiškai susitarti. 
Ėjau pėsčias, nebepasitikėjau jūsų kariška tvarka. O 
ir gražumas šito gamtos kampelio, tie kalnai tolumo
je, tas ežeras, gėlės, ramybė! Taigi, dabar tik ir tenoriu 
ramybės! 

Gerulis triukšmingai pakėlė taurę už Valiaus 
grįžimą. Nuotaika buvo pakili, visų akys spindėjo 
džiaugsmu. Toliau buvo keliamas tostas už Danutės 
vakarykštį dainavimą, Valiui buvo atpasakojamas 
vakarykštis balius pas generolą ir vietinės intrigos. 
Aišku, tokia proga retai pasitaiko, šampanas truputį 
buvo pakirtęs Jūratės kojas. 

Valius apkabino žmoną ir juokėsi laimingas. Jei 
Danutė buvo ten kviesta dainuoti, tai kodėl Jūratė irgi 
negalėjo ten dalyvauti? Viskas atrodė taip linksma ir 
paprasta, naujieji draugai tokie mieli. Didelė naujiena 
jam buvo ir tai. kad Jūratė turi pastovų darbą. Buvo 
sutarta, kad sekančią dieną jis su Alfa ateis jos pasi
t ik t i ir ten susipažins su jos bendradarbiais . 

— Deja. —juokėsi Valius, — mano prancūzų kalba 
niekad nebuvo labai prašmatni. Bet porą žodžių vis 
sumesiu! 

Sekančią dieną Valius su Alfa išėjo pasivaikščioti 
už miesto ir sugulė aukštoje žolėje prie tyliai sru
venančio kalnų šaltinio. Kurį laiką abu jauni vyrai 
buvo užsiėmę savo mintimis, tačiau Alfai kai kas gulėjo 
ant širdies. 

(Bus daugiau) 
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NAUJIEJI ATEIVIAI 
(Atkelta iš 3 psl) 
girsti ir juos kaip brolius, seseris 
priimti. 

Vėliau — įvairesni svečiai, 
lankytojai ir giminės. Kaip 
savotiška su lietuviu iš Lietuvos 
nuoširdžiai, nors prie keturių 
akių pasikalbėti, šio krašto įvai
roves parodyti , vieną kitą 
dovanėle bent kel iautojų 
vaikams įspausti, kai kukliai 
kitokių priimti atsisako. 

Pagaliau po kelių bandymų — 
pirmoji kelionė į Lietuvą. Stovi

me Vilniuje prie altoriaus, 
pasidaliję maldomis, skaitiniais, 
apeigomis. Palyginus su Lietu
voje gyvenančiais, kaip keistai 
skamba mano ausims mano pa
t i es lietuvių kalba — aidi 
svetimų kalbų tarsena, šeštadie
ninėse, namie, parapijoje ir 
jaunimo būreliuose išsaugota 
lietuvių kalba — ir sava, ir 
svetima. 

Apie išeivius Kauno tele
vizijos laidoje — visai netikėtai 
t en patenki keliais žodeliais 
bendrą rūpestį liudyti — dre
bančia širdimi, kol vieni kitų 
pergyvenimus suprasime ir 
giliai užjausdami pasisavin
sime. Nepažįstamas stoties tar
nautojas nejučiomis prieina, 
spausdamas rankas šviečian
čiom akim patylom tar ia : 
,,Gerai pakalbėjai". 

Ligi šiol išeiviai pripratę sa
ve vadinti lietuviais, toli nuo 
Lietuvos kovodami už kiekvieno 
vaiko sąmonę lietuvių tapti, 
būt i ir bręsti. Staiga — čia daug 
Lietuvos lietuvių, o Lietuvoje — 
išeivijos vaikų ligi ketvirtosios 
ir penktosios ka r tos . Visą 
gyvenimą save supratęs „lietu
viu" , išmoksti save „lietuvai
č iu" ar „lietuvių kilmės" va
dinti . Tos pačios šaknys, tra
dicijos, kalba. Tik vienus ir ki
t u s atskyrė gyvenimo sąlygos 
čia ir ten. Išeivių mintyse — 
palikta ir atmenama Lietuva, 
Lietuvoje — sovietinės santvar
kos iškrypimai. 

i_ietuvoje „atradę viltį" (V. 
Landsbergio minčių rinkinėlio 
pavadinimas) ir kovo 11-tąją su
ar t inę su pirmąja Vasario 16 
pasipylė svečiai bei viešnios, 
giminės ir meno vienetai į 
V a k a r ų Europą, Šiaurės 
Ameriką, net Australiją ir Pietų 
Ameriką. Pagaliau galime lais
vai išsikalbėti, ta pačia ateitimi 
degdami. Pavežioti, išklausyti ir 
pasakoti, būti apdovanotais ir 
apipirkti, visokiais saitais neat
skiriamai susirišti. 

Šeimynėlė iš Lietuvos persi
kelia į senųjų (kaip pats) imig
rantų tarpą. Seserys kazimierie-
tės vaikus mokykline uniforma 
aprengia , pa rūp ina mokslo 
priemones, klebonas atleidžia 
nuo parapijos išlaikomos mo
kyklos mokesčio, dosnūs žmonės 
priima suaugusius prie vai
kučių , l igonio, valgykloje, 
kepykloje, prie namų dažymo ar 
kitaip padirbėti. Socialinė įstai
ga išrūpina sąlygas sudėtingai 
vaikelio operacijai, kurios sėk
me žvaku tėmis , maldomis 
lydime. 

Iš čia — sunkvežimiais kny
gos, spauda, įrangos, vaistai, rū
bai. Į čia — daug naujų, laisvų 
laikraščių, žurnalų, leidinėlių, 

AERODROMO SUNKUMAI 

Midway lėktuvų linija 1990 
m. paskutinį ketvirtį turėjo 86.1 
mil. dol. nuostolių ir dabar 
paskelbė s u l a i k a n t i skolų 
mokėjimą. 

AUTOMOBILIŲ PARODA 

Metine vietinių ir užsieninių 
automobilių paroda atidaryta 
McCormick rūmuose. Tęsis iki 
vasario 17 d. Joje ir lietuvis St. 
Balzekas išstatęs savo parduo

damu automobiliu nawzd*iu 

meno darbų. Rinkliavos per 
spaudą, paštą, renginius, vajus 
ir tyliai į ranką įspaustas 
pinigėlis. Laiškai prezidentui, 
kongresui, laikraščiams. Profe
soriai, va ikučia i , kun iga i , 
studentai, mokslininkai, daili
ninkai, kiti kultūrininkai, spor
t in inkai , vyrai , mote rys 
jaunuoliai, vaikai. Mitingai ir 
demonstracijos, pamaldos ir 
šventės abipus Atlanto džiugią 
ir labai graudžią dieną. 

Prie Pennsylvanijos anglių 
prisiglaudė pirmieji 1831 m. 
sukilimo imigrantai, o šie po 
šalį sklisdami vienas kitą — 
apie 500,000 — globoja. Pirmąją 
pokarę fazendų karštis Pietuose 
- dešimtims tūkstančių nauji 
namai. Antrąją pokarę 70,000 
(kaip aš) naujose šalyse, šių 
40,000 (kaip aš) - JA Valsty
bėse, šių pusė (kaip aš) Chica-
goje. 

Ir šiandien — vėl nauji veidai 
bažnyčioje, draugijoje, mokyk
loje, darbe, renginyje, svečiuose, 
ansamblyje , posėdyje, sto
vykloje, vakaronėje... Vakarų 
Europos 34 valstybės skubiai 
susirenka naujai imigracijai 
dėmesį sutelkti. Norėtųsi ir 
žmogui su k i ta i s sus idė t i , 
naujiesiems tarpe mūsų ranką 
išt iest i i r šve ln ia i t a r t i 
„Welcome — sveiki, atvykę". 

Kiek bebūtų spragų lietuvių 
išeivių, imigrantų kartų tarpe, 
tos skirtybės ir pergyvenimai 
yra dalis tos pačios vienos 

PAMOKSLAS SAUSIO 13 
DIENOS LIETUVOS 

GYNĖJAMS 
Už kruvinojo sekmadienio 

aukas — sausio 13 d. Vilniuje 
žuvusius lietuvius šv. Mišios 
JAV sostinėje Washingtone 
buvo laikomos trimis atvejais: 
sekmadienį , sausio 20 d., 
Amerikos katal ikų tautinėje 
Nekalto Prasidėjimo šventovėje 
esančioje lietuvių Šiluvos Dievo 
Motinos koplyčioje, ketvirta
dienį, sausio 24 d., prie JAV 
Kap i to l i aus Šv. Juozapo 
bažnyčioje, tikintis, kad į jas at
si lankys keli senatoriai ir 
kongresmanai, ir sekmadienį, 
sausio 27 d., LB Washingtono 
apyl. valdybai užprašius, jas 
Trijų Karalių bažnyčioje aukojo 
dabartinis Washingtono lietu
vių kapelionas kun. Kastytis 
Ramanauskas, MIC, studijuojąs 
sostinės katalikų universitete. 

Čia ir perduodu didesnę dalį 
Lietuvoje pogrindžio seminariją 
baigusio dvasininko pamokslo, 
pasakyto tą sekmadienį, kai 
gimtadienio proga buvo mi
nimas palaimintasis Jurg i s 
Matulaitis ir sausio 13 d. už 
Lietuvos laisvę žuvusieji. 

„Šiandien prisimename palai
mintąjį Jurgį Matulai t į jo 
gimimo dangui proga. Prieš 
keletą metų jis buvo paskelbtas 
palaimintuoju, vienu iš tų, 

Lietuvos gyvenimo knygos, 
kurią rašo ne istorikai, o čia pat 
mes patys susitikę, sergėdami 
viltį ii- tikėjimą ateitimi. 

k u r i e ypač pasižymėjo 
šventumu gyvendami žemėje. Į 
šventumą ertame pašaukti visi 
— nežiūrint pareigų, amžiaus, 
luomo. Būti šventuoju — tai išsi
skirt i aukšta dora. atsidavimu 
pareigai, meile ir jaut rumu 
žmonėms, absoliučiu nesa
vanaudiškumu Toks ir buvo 
arkivyskupas Jurgis... 

„Palaimintajam Matulaičiui 
žodis nesiskyrė nuo gyvenimo... 
J o devizas —..Blogį nuga l i 
gerumu" — nebuvo svetimas ir 
t iems mūsų 14 kankinių, kurie 
prieš priešo ginklą, šarvuotą 
kumštį stojo plikomis rankomis. 
Ir jie j šventumą nuėjo kankinio 
keliu — už laisvę, už Lietuvą 
nepagailėjo gyvybės. XX amžius 
pasirodė ypatingai žiaurus: be
veik nuolatos tai šen, tai ten 
vyko karai. Vyko ir tebevyksta) 
n e p a s k e l b t a s karas pr ieš 
negimusią gyvybę. Antrojo 
pasaulinio karo metu vokiečių 
kareiviams buvo kalama — kad 
ga i l e s t i ngumas nep r ide ra 
vokiečių kareiviui. 

„Kitaip buvo skelbiama So
vietų Sąjungoje: .Mūsų didžiau
sias turtas yra žmgus', ,Viskas 
žmogui — viskas žmogaus gero
vei'. Ir tuo pačiu metu milijonai 
traukiniais dardėjo į Sibiro 
tremtį, į tolimą ir atšiaurią 
tundrą. Didžioji jų dalis žuvo, 
nužudyti bado, šalčio, sadizmo. 
Žodžiai išsiskyrė su gyvenimu, 
visa tai buvo ,šviesaus rytojaus 

vardan'. 
„Budeliai nužudė jų kūnus, 

nužudė ir savo pačių sielas. 
Buvo a tkak l i a i bandoma 
nužudyti ir mūsų tautos dvasią: 
kad melą laikytų tiesa, blogį — 
dora, vietoj amžinųjų vertybių 
siekimo — garbintų stabus. 

„Apreiškimo Jonui knygoje 
skaitome: ,...aš pamačiau po 
aukuru nužudytųjų sielas... Jie 
šaukė didžiu balsu, klausdami: 
kaip ilgai, šventasis ir teisusis 
Valdove>neteisi ir nekeršysi už 
mūsų kraują...?! Iš tikro — kaip 
ilgai? Kiek dar turi būti aukų, 
kad Dievo rūstybės taurė būtų 
perpildyta? Tie šūviai, nužudę 
mūsų tautiečius — nebuvo per
galės šūviais atėjūnams: tai 
buvo savižudiški šūviai pačiai 
imperijai — artinantys jos 
griuvimą. 

„Tie šūviai sušaudė pasku
tinius bandymus sužmoginti 
socializmą, sušaudė perestroiką, 
pasitikėjimą Gorbačiovu. Tie šū
viai neišgąsdino kitų sovietinių 
tautų, bet suvienijo jas kovai su 
reakcija, iššaukė jų simpatijas 
Lietuvai. (Pakanka prisiminti 
200,000 demonstraciją Mask
voje paremti Lietuvai). Ir mūsų 
viltis — tie trylika naujų 
šventųjų-kankinių, stovinčių 
prieš Dievo sostą ir užtariančių 
Lietuvą; mūsų viltis — paties 
Dievo Apvaizda", taip kalbėjo 
prieš porą metų iš Lietuvos 
atvykęs kun. K. Ramanauskas, 
MIC, pamoksle, skirtam sausio 
13 d. Lietuvos kankiniams. 

Lietuviškos Mišios VVashing-
tone Trijų Karalių bažnyčioje 
laikomos kiekvieną paskutini 
mėnesio sekmadienį 2 vai. p.p. 

CLASSIFIED GUIDE 

ĮSIGYKITE ATSAKYMUS I M. GORBAČIOVO 
TEISINIUS ARGUMENTUS! 

MIKHAILAS GORBAČIOVAS BANDO ĮTIKINTI PASAULĮ. KAD: 
1. Lietuva įstojo į Sovietu Sąjunga savu noru. 
2. Iš Sovietu Sąjungos Lietuva gali išstoti tik pagal 1990 m. balandžio mėn. SSR 

įstatymą. 
3. Išlaikyti tvarka ir apsiginti nuo lietuviu, jis turi naudotis jėga - desantininkais, 

tankais, KGB teroru, juodųjų berečių samdytais žudikais. 

LIETUVIŲ TAUTA YRA ATSAKIUSI PER DEMOKRATIŠKAI IŠRINKTĄ 
TARYBĄ: 
1. Lietuva neįstojo į Sovietu Sąjunga, o buvo aneksuota kruvina jėga. 
2. Lietuvai todėl ir nereikia išstoti iš Sovietu Sąjungos. SSR įstatymai negalioja 

Lietuvoje. 
3. M. Gorbačiovas nebando išlaikyti tvarka, o ja griauna ir grįžta prie 1940-u 

metu teroro. 

A d v . Lowry Wytnan iš Harvardo Universiteto pateikia 
visa eilę argumentu kodėl sovietu įstatymai negalioja 
Lietuvoje. Adv. Wyman jau trys mėnesiai gyvena Lietuvoje, 
patardama Aukščiausiajai Tarybai teisiniuose klausimuose. 

A d v . WiIIiam Hough ! I nuodugniai išaišk na SSR 
aneksiją. Adv. Hough 1990 m. kovo mėnesį b , v o pakviestas 
Aukščiausiosios Tarybos atvykti į Vilnių su teisiniais 
patarimais ir ten buvo kovo 11 d. 

LITHUANIAN 
INDEPENDENCE 

The Re-Establishment 
of the 

Rule of Law 

A d v . Pov i l a s Ž u t n b a k i s , knygos redaktorius, yra vienas 
iš dviejų teisiniu patarėju Lietuvos delegacijai derybose su SSR. 

Knygoje rasite 1990 m. kovo 11 tos Aukščiausiosios Tarybos dokumentus, 
susirašinėjimą su M. Gorbačiovu ir kitus istorinius dokumentus. 
Tai naudinga dovana studentams, mokytojams, draugams, politikams. 

Knyga galima įsigyti už auka Ethnic Community Services, 
7 South Dearborn, Chicago, Illinois 60503. 

$15 $25 $50 $100 

Pavarde, vardas 

Adresas 

REAL ESTATE 

GREIT 
PARDUODA 

RE/MAX 
REALTORS 

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

RIMAS L. STANKUS 

• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas voltui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 

HELP WANTED 

R — o Uat. c«itrM laiko rastiną* 
tarnautoj©,-©*. 5 d. į sav. nuo 9 iki 5. Turi 
laisvai vartoti lietuvių ir anglų kalbas. 
Pareigos: atsakinėti telefonus, mašinėle 
rašyti įvairius laiškus, raštus ir pan. 
Suinteresuoti skambinkite: V. Krumpliui, 
M 70a-237-«777. 

IEŠ 

V y r a s Ir m o t e r i s v i d u t i n i o 
amžiaus l a i k o darbo . Kreiptis: 
Antanas ir Janina. 
Tai. 3 1 2 - 9 2 5 - 9 2 2 1 . 

MECHANINĖ 
MŪZA 

EGZODO LITERATŪROS 
ATŠVAISTAI 

Išeivių literatūros kritikos antolo
gija, (1946-1987) išleista Vilniuje 
1989 metais. Antologijoje Girnius, 
Maceina, Nyka-Niliūnas, Šilbajoris 
ir daug kitų. Vilniaus universiteto 
lietuvių literatūros katedros vedėja 
Viktorija Daujotytė apie šį leidinį 
rašo. „Be abejonės, tai labai svar
bi knyga, ne vienu atveju parankinė 
ir literatūros mėgėjui, ir studentui, 
ir specialistui". Knygos sudaryto
jas, įvado ir paaiškinimų autorius 
Liūtas Mockūnas. Amerikoje su 
persiuntimu kainuoja 17 dol. Il
linois gyventojai dar prideda vals
tijos mokesčio 1.20 dol. Kitur — 
18 dol. Užsakymus siųsti ..Drau
go" adresu 

REALESTATE 

m MLS, K O M P I U T E R I Ų 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste n priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELLBACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIF 

778-2233 

MLS Kompiuterio 
pagalba. B U D R A I T I S asmeniškai 
ir sąžiningai patarnauja įvairaus dydžio 
nuosavybių PIRKIME bei PARDA
VIME. Vaitui ĮKAINAVIMAS, 
nuolaida PENSININKAMS. 
Skambinti: 312-778-3971 arba 
312-767-0600 ONE STOP REAL 
ESTATE, INC., 6600 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

LB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktoras Šimaitis.Realtor 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax 

5 9 5 3 S. Kedzie Ave. 
Tai . 4-J6-7878 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20%—30% pigiau mokėsit 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
oas mus. 

FRANK Z A P O U S 
3208V2 West 95th S t re t 

T e l . — GA 4-8654 

Lietuvoj* parduodami automobiliai: 
Lada 2106 — $4.200. Lada 2107 — 
$4,300, Lada 2108 — $4.300. Lada 
2109 — $4.500 Automobiliai nauji su 
garantija. Pristatome dolerius Lietuvo-

.'ūsų giminėms už deSimtąprocentą. 
ame aukštu santykiu dolerius į 
3, vienas doleris prie dvidešimt 

Atsiskaitymas tik po paslaugų 
•..-no. Skambinti: (708) 430-0030 

E L E K T R O S ' ' ."."« 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

Turiu Chicngos miesto .eklimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži-

.ningai. 
312-779-3313 ~i 

„ KLAUPUUS PUMPUTIS 
Naujas poetės Editos Nazaraites eilėraščiu 
rinkinys yra puikus jrodymas. kaip šm ditnu 
technikos pasaulyje gali egzistuoti ir poezija, 
nuo to pasaulio neatitrūkdama. net jį supoetin
dama 

Knygą išleido Ateities Literatūros Fondas 
Ją galima gauti ir . .Drauge": jos kaina 6 dol.. 
su persiuntimu — 7 dol 50 centu: Illinois 
gyventojai pne sumos dar prideda 48 centus 
mokesčio 

Auksiniai 14 Karatų vyr./mot. žiedai su 
VYTIM — puiki dovana ir šeimos turtas 
lietuvių kilmės žmonėms! $475. Susi
tarus, žiedo dydis pritaikomas 
indivio 'aliai. 

TRADITIONS 
P.O. Box 152 

Worth, IL 60482 
24 vai. 

708-974-1782 
Sav. Ed. Lapinskas 

Laisva aptarnaujančio madl-
cino* parsonalo vlata kardiologų 
įstaigoje prie Midvvay aerouosto. 
Pareigos: priimti pacientus, atsakyti 
telefonus, tvarkyti ligonių istorijas, 
atlikti EKG tyrimus. Nedirbame 
trečiadienį ir savaitgaliais. Būtina 
turėti 2-3 metų darbo stažą medi
cinos įstaigoje, geras rekomendaci
jas. Pageidaujama mokėti lietuvių ir 
anglų kalbas Skambinkit* (312) 
436-1780 Mr*. L. 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE JR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl. knygoje vilnietis autorius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnj, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos flaly-
je ir aštuonerius metus kalėjimuose Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
t imu 9.50 dol . HBnois gyventojai da r pr ideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųst i : Draugas, 4 5 4 5 W. 63rd St . , 
Chicago, IL 6 0 6 2 9 . 

' 



SVEČIAI IŠ L I E T U V O S 
NACIONALINĖS 

BIBLIOTEKOS 

DRAUGAS, antradienis, 1991 m. vasario mėn. 12 d. 

Kr. Donelaičio lit. mokyklos mokiniai sausio 26 d. po susitikimo su E. Kubiliene. Sėdi iš k.: N. 
Nausėdienė, viešnia E. K., R. Kučienė, A. Brazaitienė ir G. Sturonienė. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

Martyno Mažvydo Lietuvos 
biblioteka Vilniuje, tur int i 
penkis milijonus tomų leidinių 
ir dokumentų, jungia visas 
respublikos valstybines biblio
tekas, jas aprūpindama tu
rimais dublikatais. Biblioteka 
per metus išduoda du milijonus 
leidinių 33,000 skaitytojų. Bib
liotekoje dirba 470 tarnautojų. 
Biblioteka priklauso Lietuvos 
kultūros ir švietimo ministeri
jai ir nuo 1949 metų leidžia 
mėnesinį žurnalą „Tarp 
knygų". Šio žurnalo 1991 m. 
sausio mėn. numeryje L. Judele-
vičienė straipsnyje „Šventė, 
kokios dar nebuvo" aprašo iš 
Chicagos gautų trijų 20 tonų 
konteinerių knygų verte biblio-

K. PRUNSKIENĖ VOKIETIJOJE 
KAZYS BARONAS 

Mūsų k o r e s p o n d e n t a s Europoje 

Daug įvairių spėliojimų (o gal 
net ir plepalų) j politinį Europos 
gyvenimą įnešė netikėtas buv. 
Lietuvos min. pirm. K. Pruns
kienės a tvyk imas ir apsi
stojimas Vokietijoje. 

Jau sausio 24 d. pavakaryje iš 
Londono „Times" dienraščio 
man skambino politinės dalies 
bendradarbis, klausdamas, ką 
aš žinau apie K. Prunskienę? 

— Atsiprašau, sakau, nesu
prantu jūsų klausimo. Be to, kas 
jums davė mano telefono 
numerį? 

— Ar nežinote, kad K. Pruns
kienė pasiprašė azyliaus teisių 
Šveicarijoje, nors Bernas nieko 
nežino. Telefoną gavau iš VI. 
Dargio („Europos l ie tuvio" 
redakt. — K, B.). Gal turite 
dukros tel . nr. „Taip, tačiau be 

jos leidimo negal iu duoti . 
Paskambinkite kiek vėliau. Be 
to, D. P r u n s k u t ė neka lba 
angliškai. Jokių problemų — 
„ich spreche deutsch" švaria 
vokiečių kalba atsako anglas. 
Deja, D. Prunskutės nebuvo 
namuose, tačiau mandagus 
anglas išprašė telefono nr. 
Vėliau skambino artimo dien
raščio politinio sk. bendradarbis 
M. Noe iš Koelno radijo. 

Penktadienis, sausio 25 d., 
vakaro žiniose Hesseno tele
vizija parodo K. Prunskienės 
nuotrauką, pranešant, kad ji 
yra Vokietijoje, o jau kitos 
dienos rytą Frankfurto radijo 
žiniose išgirdau dar ilgesnį 
pasikalbėjimą ir vakare tele
vizijoje. 

Pasistengsiu radijo, televizijos 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

žinių bei spaudos komentarus 
trumpai sujungti, kadangi kai 
kurie atsakymai yra panašūs. 

Savo visuose pasikalbėji
muose K. Prunskienė paneigė 
pasirodžiusias žinias, kad ji 
pasiprašė azyliaus teisių (Vokie
tijos pasiuntinybėje Varšuvoje ji 
gavo trijų mėn. vizą — K. B.). 
Nieko panašaus! Nežiūrint pasi
traukimo iš min. pirm. pareigų, 
ji ir toliau kovos už Lietuvos 
nepr ik lausomybę ir gal 
atlikdama žymiai didesnį darbą 
užsienyje, teikiant įvairią pa
galbą Lietuvai. Šiandieną Pa
baltijo kraštai yra kar inis 
židinys Europoje. O kad pabal-
tiečiai nenustos kovoti už savo 
laisvę, yra labai aišku nuo 
paskutinio sekmadienio (sausio 
13 d. — K. B.) įvykio. „Mums ne
reikalingas joks laisvės refe
rendumas, kadangi jis yra pasi
rašytas krauju". 

Kuo gali Vakarai padėti? At
sakymas: rėmimu demokratinių 
jėgų, ypač Maskvos ir Le
ningrado miestų tarybų, laisvės 
siekiančių respublikų, Boriso 
Jelcino. Milijardinės paskolos 
siunčiamos klaidingu adresu. 

Washington, D.C. 
DEMONSTRACIJOS 

P R I E Š SOVIETUS 

Washingtono demonstracijos 
vyko kasdien visą savai tę , 
daugiausiai prie Sovietų amba
sados, vieną dieną prie Baltųjų 
rūmų. Savaitgaliais jos buvo 
gausios, prisidėjo latviai, estai 
ir ukrainiečiai. Taip pat prie 
Washingtono lietuvių prisidėjo 
Balt :morės lietuviai, dvi dienas 
atsiųsdami po pilną autobusą 
demonstruotojų. Kitomis darbo 
dienomis vis atvykdavo automo
biliais. Baltimoriečiai organiza
vo ir simbolinį karstą, kuris 
skendo gėlėse, primindamas 
Vilniuje sušaudytus. Demonst
racijose dalyvavo ir Philadelphi-
jos lietuviai. 

Washingtono lietuviai, kas tik 
galėjo, kasdien su vėliavomis ar 
plakatais skubėjo prie Sovietų 
ambasados iš įstaigų pertraukos 
metu. — L. 

Waterbury, CT 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ 

Vasar io Šešioliktosios 73 
metų sukakties minėjimą Wa-
te rbury je rengia Lie tuvių 
Bendruomenė vasario 16 ir 17 
dienomis. Minėjimas vyks šia 
tvarka: šeštadienį, vasario 16 d. 
9 vai. ryto bus Lietuvos vėliavos 
pakėlimas miesto centre prie 
rotušės rūmų, dalyvaujant 
miesto burmistrui, valstijos ir 
savivaldybės pa re igūnams , 
policijos, veteranų ir gais
rininkų garbės sargyboms ir 
lietuviškų organizacijų atsto
vams bei gausiam būriui svečių. 
Po to bus priėmimas rotušes 
iškilmių salėje, kur bus pri-
statvtas lietuvis earbės bur 

mistras tai dienai. Toms parei
goms LB-nės apylinkės valdybos 
yra išrinkta veikli visuome
nininke, eilės organizacijų 
dalyvė, miesto administracijos 
a u k š t a pa re igūnė E la ine 
Waitkutė-Longino. 

Vakare 6 vai. Lietuvių klube, 
48 Green Street, vyks didžiosios 
lietuvių šventės proga ir garbės 
svečių pagerbimo pobūvis. 

Sekmadienį, vasario 17 dieną, 
11 vai. ryto Šv. Juozapo parapi
jos bažnyčioje bus atnašaujamos 
Mišios už Lietuvą, žuvusius ir 
persekiojamus lietuvius tėvy
nėje. 

3 vai. po pietų vyks iškil
mingas minėjimas-akademija 
Šv. Juozapo mokyklos didžiojoje 
salėje, 29 John Street, daly
vaujant organizacijoms su vėlia
vomis, tautiniais rūbais bei uni
formomis. Pagrindinę šventei 
kalbą pasakys Lietuvių Kata
likų religinės šalpos specialiu 
projektų vedėja Rasa Razgai-
tienė iš New Yorko. 

Garbės svečiais pakviesta sen. 
Joseph Lieberman. kongres-
manas Gary Franks, burmistras 
Joseph Santopietro, valstijos 
sen. Thomas Upson ir latvių bei 
estų atstovai. 

Minėjimo programai vado
vaus LB-nės tarybos narys Li
nas Balsys. 

Tautinės gyvybės išlaikymui 
išeivijoje ir kovojančio krašto 
laisvės siekimo pastangoms 
remti, aukos bus priimamos 
pagal aukotojo laisvo apsi 
sprendimo valią: Lietuvių Ben
druomenei, Amerikos Lietuvių 
Tarybai ir Vyriausiam Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui. 

LB-nės VVaterburio apylinkės 
valdyba kviečia visus vietos ir 
apylinkės lietuvius ir svečius 
gausiai atsilankyti į abiejų 
dienų iškilmes. 

vav 

Gorbimanija buvo vakarų liga. 
Gorbačiovas buvo pasaulio 
numylėtinis. K. Prunskienė jį 
palygino su vaikų auklėjimu: 
jeigu motina savo vaiką per 
daug myli, „ i š p a i k i n a " 
nes ta tydama jam jokių 
reikalavimų — iš jo neišaugs 
geras žmogus. Tas pats atsitiko 
su Gorbačiovu. Ar Vakarai tur i 
apleisti Gorbačiovą? Ilga tyla: 
„Karinė aplinka yra labai 
pavojinga, todėl Vakarų 
pasaulis turi elgtis labai at
sargiai, jokios paramos centro 
vyriausybei be aiškių sąlygų. 

K. Prunkienė s tengsis 
pasiekti aukštus politinius 
sluoksnius, ruošdama ekonomi
nę pagalbą Lietuvai. 

Miuncheno „Sueddeutsche 
Zeitung" sausio 28 d. trumpoje 
žinioje rašo, kad ji apsigyveno 
Koenigsteine kaip vietos 
katalikų akademijos viešnia. 
Dienraštis pažymi, kad pasku
tiniu metu jai buvo grasinta 
gyvybe. 

Draugystė nemato, meilė 
negali matyti. 

Anonimas 

tekai, su dėkingumu visiems 
knygų aukotojams ir ypač šių 
trijų konteinerių organizatoriui 
prof. dr. Jonui Račkauskui, 
Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centro dikrektoriui, ir JAV LB 
krašto valdybos pirm. dr. An
tanui Razmai. 

Savo apimtimi Lietuvos tau
t i n ė b ib l i o t eka Vilniuje 
pralenkia daugelį respublikų. 
Už ją didesnės tik Maskvos ir 
Leningrado bibliotekos. Jos sis-
t emingam naudojimui buvo 
neseniai įvesta elektroninė sis
tema, gavus kompiuterius iš 
JAV LB. 

Šių metų sausio mėn. gale 
bibliotekos kompiuterių centro 
vedėjas Laimis Kvietkauskas, 
aukštų kvalifikacijų kompiu
ter ių special is tas , atvyko į 
Chicagą, į Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centrą, globojamas dr. 
J. Račkausko, norintis suderinti 
bibliotekos elektroninę biblio
grafijos sistemą su Pasaulio 
Lietuvių archyvo sistema, kad 
Lietuva ir išeivija nuolat galėtų 
keistis bibliografine informa
cija. G r į ž d a m a s L. Kviet
kauskas parsiveš ir bibliotekai 
labai reikalingas elektronikos 
priemones, kurios nupirktos 
JAV LB „Dovana Lietuvai" 
lėšomis. 

Į Lituanistikos tyrimų ir stu
dijų centrą Chicagoje atvyko ir 
Lietuvos bibliotekos biblio
grafijos skyriaus darbuotoja 
Renata Blagnienė. Čia ji žada 
p ra l e i s t i ke le tą mėnesių , 
surašydama išeivijos lietuvių 
periodiką ir senuosius leidinius. 

Artimu metu į Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centrą Chica
goje a t v y k s t a d a r v ienas 
Lietuvos bibliotekos darbuo
tojas susipažinti su centre esan
čiais leidiniais, kurių nėra 
Lietuvoje. 

Per dešimtį metų gausius lo
bius sutelkęs Lituanist ikos 
tyrimų ir studijų centras dabar 

Elizabeth, N.J. 
VASARIO 16 

LB ruošiamas Vasar io 
16-tosios minėj imas įvyks 
sekmadienį, vasario 17 dieną, 
Šv. Petro ir Pauliaus lietuvių 
parapijos salėje Elizabethe. 
Minėjimas prasidės vienuoliktą 
valandą mišiomis už kenčiančią 
Lietuvą ir okupanto teroro au
kas Vilniuje. 

Tuojau po pamaldų 12 valan
dą prasidės minėjimas. Val
dybai pasisekė gauti energingą 
jaunesnės kartos visuomeninin
ke Vaivą Vebraitę-Gustienę iš 
Nevv Haven, Conn., kuri pasida
lins su mumis mintimis apie 
Lietuvos padėtį. Ji yra buvusi 
tris kartus L. Bendruomenės 
tarybos vicepirmininkė ir yra 
a t l i kus i visą eilę įvai r ių 
visuomeninių darbų. Dirba L. 
Bendruomenėje. Vliko taryboje, 
lietuvių moterų taryboje. Taip
gi yra lietuviškos šeštadieninės 
mokyklos vedėja, o pastaruoju 
metu organizuoja Amerikos 
mokytojų talką Lietuvos mo
kykloms. 

Salėje bus Arūno Bitėno ir 
Juliaus Veblaičio paruošta apie 
Lietuvos įvykius amerikiečių 
spaudos paroda. Be to, bus rodo
ma neseniai iš Lietuvos gauta 
vaizdajuostė apie „Kruvinojo 
sekmadienio" sovietinių smo
gikų siautėjimą ir beginklių 
žmonių žudynes Vilniuje. 

Po minėjimo visi dalyviai bus 
vaišinami kavute ir užkandžiais 
apatinėje salėje. Rengėjai prašo 
visus apylinkių lietuvius daly
vauti šiame nepriklausomybės 
minėjime ir paremti Lietuvą jos 
tragiškos padėties akivaizdoje. 
Žinokime, kad vienybėje yra 
galybė. 

j .p.v. 

A.tA. 
RUŽENAI TAMULIENEI 

mirus, jos sūnui ARVYDUI, marčiai AUDRONEI , 
vaikaičiams ANDRIUI ir ALEKSANDRUI bei ki
tiems giminėms reiškia gilią užuojautą ir ka r tu 
liūdi 

LITU ANUS žurnalo leidėjai: 

R. Vedegys, pirm. 
Daina Kojelytė 
Jonas Kučėnas 
Julius Lintakas 
dr. A. Marchertas 

prof. V. Kelertienė 
prof. A. Klimas 
dr. A. Razma 
dr. M. Vygantas 
dr. J. Zdanys 

A.tA. 
RUŽENAI TAMULIENEI 

mirus, jos sūnui ARVYDUI ir jo šeimai nuoširdžią 
užuojautą reiškia 

JAV LB Krašto Valdyba 

Ilgarnečiui Lygos nariui 

A.tA. 
Agr. muz. Dr. JUOZUI BRIEDŽIUI 

mirus, jo brolį STASĮ BRIEDI ir jo šeimą, ki tus 
gimines bei artimuosius Lietuvoje ir Amerikoje 
nuoširdžiai užjaučiame ir ka r tu l iūdime. 

Amerikos Lietuvių Respublikonų Ilinojaus 
Lygos valdyba 

daug padeda atgimstančiai 
Lietuvai išlaikytais leidiniais 
bei išeivijos lietuvių gyvenimo 
eksponatais. Tam darbui nuolat 
reikalingos lėšos. Jų didžiąją 

dalį suteikia kun. B. Krištana-
vičiaus fondas ir Lietuvių fon
das. Jų dėka sudaromos sąlygos 
ir svečiams iš Lietuvos. 

Br. Juode l i s 

A.tA. 
POVILAS ČIURINSKAS 

Mirė vasario 9 d. Vilniuje. Ei
nant gatve, mūsų mylimas Brolis bu
vo mirtinai sužeistas automobilio, 
kurį vairavo rusų karininkas. 

Nuliūdę broliai — Kazimieras 
ir Antanas. 

G A I D A S - D A I M I D 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

4805-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad atidaro n a u j u s la idotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marque t t e Pa rke 

Kiti S. C. Lack la idotuvių n a m a i : 
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills 
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills 

2424 W. 69 St. * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

Marquette FuneraI Home 
2533 VVest 71st Street 
Chicago. Illinois 60629 

M312M76-2345 

Hills FuneraI Home 
10201 South Roberts Road 
Palos Hills, Illinois 60463 

708-430-4455 

Petkus FuneraI Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus FuneraI Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero Illinois 60650 
708-652-1003 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

< 
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x Lietuvos N e p r i k l a u s o 
mybės atkūrimo 73 metų ir 
1990 m. kovo 11d. deklaracijos 
paskelbimo minėjimas, kurį 
rengia Altos Chicagos skyrius, 
vyks vasario 16-17 dienomis. 
Vasario 16 d., šeštadienį, 12 vai. 
bus iškeltos vėliavos prie Lais
vės kovų paminklo Jaunimo 
centro sodelyje. Atl iks aukš
tesniosios l i tuan is t inės mo
kyklos direktorius J. Masilionis 
su savo mokiniais. Visuomenė 
kviečiama dalyvauti . 

x Dariaus Girėno lituanis
t inės m o k y k l o s V a s a r i o 
16-tos minėjimas bus šį šeš
tadienį 10:30 vai. ryto Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Visi 
vaikai prašomi pasipuošti tau
tiniais drabužiais. Tėveliai ir 
svečiai kviečiami dalyvauti. Po 
minėjimo visi raginami vykti į 
Chicagos vidurmiestį ir daly
vauti Jaunimo sąjungos Daley 
Plazoje ruošiamose demonst
racijose. 

i Pelenų d ieną šį trečia
dienį, vasario 13 d.,lietuviškos 
Mišios 6:15 v.v. Sv. Antano par.. 
Cicero, yra paskirtos maldai už 
Lietuvą. Pradėdami atgailos — 
grįžimo prie Viešpaties laiko
tarpį gavėnią , p r i i m d a m i 
atgailos ženklą — pelenus, 

jungiame į savo atgailos darbus 
ir maldas Lietuvą. Kviečiame 
į š ias p a m a l d a s a t v y k t i 
lietuvius ir iš platesnių Chica
gos apylinkių. 

x Lietuvių Kelias Krikščio-
nybėn". autorius Stasys Mazi
liauskas, išleido Amberland 
Publishmg Co.. 1989 m., tarpi
n inkaujant L i t u a n i s t i k o s 
tyrimo ir studijų centrui, buvo 
pasiųsta 400 egz. į Lietuvą bib
liotekoms ir k i toms kultūros, 
religijos ir švietimo instituci
joms. 

x . . D r a u g o " k o n c e r t a s 
įvyks kovo 17 d., sekmadienį, 
2 v. p .p . Marijos Aukštesniosios 
mokyklos salėje. Chicagoje. Pro
gramoje: Los Angeles vyrų 
kvartetas — Rimtautas Dabšys. 
Antanas Polikaitis. Bronius Se-
liu: as ir Emanuelis Jarašiūnas. 
Ak' mpanuoja: muz. Raimonda 
Apt ikjtė, kuri t a ip pat atl iks ir 
dal; p r o g r a m o s . B i l i e ta i 
gaui.ami: Gifts International, 
sav. Natalija ir Jonas Vazneliai, 
2501 W. 71 St.. Chicago, IL 
60629. tel. 312-471-1424. 

(sk) 
x KARGO I LIETUVA! Rū 

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

(sk) 

X Demonstracija, remiant 
Lietuvos. Latvijos ir Estijos 
kovą už nepr ik lausomybę 
jvyks Mich igan vals t i jos 
respublikonu konvencijos metu 
vasario 16 d., šeštadienį , 
Grand Rapids miesto Amvvay 
Grand Hotel 10 v.r.-12 v. p.p. 
Michigan valstijos lietuviai ir 
kiti paba l t i eč ia i kviečiami 
gausiai dalyvauti . 
* (sk) 

x Norėdami atšvęsti įvai
rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreit is į Baltijos res
toraną, 8100 Roberts Rd., 
Justice. n. te!. 1-708-458-1400. 

f ak) 

x V a s a r i o 16-tosios mi
nėj imas bųs vasario 16 d., 
šeštadienį, 7 vai. vakaro Jau
nimo centro kavinėje. Trumpą 
paskaitą skaitys Daiva Mei-
l i enė . Specialiai pr i ta ikytą 
meninę programą atliks sol. 
Laima Rastenytė ir muz. Darius 
Lapinskai . Minėjimą rengia 
Jaunimo centras, o vaišes tvar
kys Jaunimo centro Moterų 
klubas. Visi kviečiami, aukos 
nebus renkamos. 

x Lietuvių J a u n i m o są
j u n g o s ruošiamos demonst
racijos Daley Plazoje vyks šį 
šeštadienį, vasario 16 d., 2 vai. 
p.p. (ne 12 vai. kaip anksčiau 
buvo pranešta). Laikas pakeis
tas , kad demonstracijose galėtų 
dalyvauti lituanistinių mokyk
lų mokiniai. Visi kviečiami, 
y p a č r a g i n a m a s da lyvau t i 
j aun imas su plakatais ir vėlia
vomis. Po demonstracijų bus ei
sena Michigan Avenue. 

x Jim Edgar, Illinois gu
bernator ius ,.Draugo" redak
cijai a ts iuntė kopiją savo pa
skelbtos proklamacijos, kad 
V a s a r i o 16-ji ske lb iama 
Lie tuvos Nepriklausomybės 
d iena Illinois valstijoje, ir 
s v e i k i n o l i e tuv ius kovoje 
į g y v e n d i n t i savo nepri
klausomybę. 

x Chicagos skautininkių 
draugovės sueiga pirmadienį, 
vasario 18 d., 5 vai. p.p. vyks 
draugininkės namuose. Visos 
n a r e s prašomos bū t ina i 
dalyvauti , 

x Kun. Algirdas Olšaus
kas , Los Angeles. Cal., dr. 
Vladas Lelis, Rochester, N.Y., 
P. Kaufmanas. Annaudale, Va., 
Aldona Kubilius, Cicero, 111., 
S tasys Simoliūnas, Detroit. 
Mich., Jadvyga Kanapė, Carol 
Springs. Fla.. M. Ivanauskienė. 
St . Petersburg Beach. Fla.. 
J a n i n a Radven ienė , Los 
Angeles, Cal., Alg. Kuprėnas, 
Pls Vrd. Pnsla, Cal., Donald 
Balčiūnas, visi atsiuntė po 20 
dol. už kalėdines korteles, 
kalendorių. Labai dėkojame. 

x S k a m b ė k , pavasarė l i ! 
Š.m. Montessori Mokyklėlių 
madų paroda įvyks sekmadienį, 
vasar io 24 d. 12 vai. dienos 
puošnioje Martiniąue salėje. Re
zervacijas priima: Rasa Alek-
siūnienė, 312-476-0399 ir Vida 
Slapš ienė , 708-968-3057. 

(sk) 

x KASA, federalinė kre
dito unija, praneša apie naują 
patarnavimą: dabar galima įsi
gyti taupymo lakštus (certifica-
tes of deposit) iki 5 m. termino. 
Taupykite ilgesniam laikui ir 
g a u s i t e a u k š t e s n i u s nuo
šimčius! KASA, 2615 W. 71 St., 
Chicago, IL, tel. 312-737-2110. 

(sk) 

x Pristatome Lietuvoje tik 
naujus automobilius. Visų fir
mų mašinos pigesnės negu 
Vilniaus dolerinėje 20-30%. Vi
sos su garantija. Keičiame 
aukštu santykiu dolerius į rub
lius. Parūpiname butus gimi
naičiams. Skambinkite iki 12 
vai. dienos tel. (312) 434-8618. 

(sk) 
x DRABUŽIAI, avalynė, 

maistas ir kt.; VAISTAI — re
ceptiniai ir nereceptiniai. Kie
kiai ner ibo jami . MUITO 
NĖRA! Iš kitų miestų savo 
daiktus siųskite mums paštu ar
ba UPS TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629 tel. 
312-436-7772. 

(sk) 

x Penkių kambarių moder
nus, šviesus, naujai dekoruotas 
butas. Antras aukštas. Apšil 
dymas. Oro vėsinimas. Pirme 
nybė vyresniems, be ' a ikų . Ar
ti Midland Federal Savings ir 
bažnyčios. Prašome skambinti 
iš ryto tarp 7-10 vai. ryto. Tel. 
737-7202. 

(sk) 

x Gary, Ind., Vasario 16 
dienos 8:35 vai. per Hamondo 
radijo stotį VJOB bus trans
liuojama Nepriklausomybes 
dienos programa, kurios 
pranešėjas žymus komenta
torius Irvin Levin, dalyvaujant 
Tomui Jagėlai (ne 8:05 vai. kaip 
anksčiau buvo skelbta). 

x Vigilija už Kristaus kara
lystę Lietuvoje - iškilmingos 
pamaldos su mišparais ir Mi-
šiomis vyks Šv. Antano par. 
bažnyčioje, Cicero, ketvir
tadienį, vasario 14 d.. 7:30 v.v. 
Giedos M. Prapuolenio vadovau
jamas parapjos choras. Lietuva 
ryžtingai eina laisvės keliu, rizi
kuodama viskuo. Ypač šiandien 
būtina visiems mums remti ją 
galingiausia priemone — vie
ninga malda. 

x Dail. Vincas Lukas Lietu
vos laisvinimo reklaminiams 
darbams paaukoja daug kūry
binio laiko. Jis suprojektavo 
„Americans for Lithuanian 
Freedom" grupės reklaminę 
lentą prie Chicagos greitkelio, 
vasarinius ir žieminius marš
kinėlius, sagutes ir lipinukus su 
t r i spa lve kregždute, besi
veržiančia iš spygliuotų vielų 
narvo ir užrašu „Freedom for 
Lithuania". Dabar dailininkas Sausio 26 d. Kr. Donelaičio 
paruošė plastmase aptrauktus aukštesnioje lit. mokykloje 
plakatus ir minėtu užrašu bei lankėsi viešnia Elena Kubi-
ženklu papuoštus kavai gerti lienė, kuri rūpinasi Lietuvos ne-
puodukus, tinkamus dovanoti laimingų vaikų auklėjimu ir 
kitataučiams. Visi kviečiami mokymu, 
prisidėti prie šio reklaminio dar- Pokalbio pradžioje viešnia 
bo platinimo. 

„S.O.S. Vaiką: atstovė E. Kubiliene Kr . Donelaičio mokyklos mokytojų būryje. N". Nausėdienė, 
A. Brazaitien- R. Kučienė, viešnia, J . Širka. G. Sturoniene. 

Nuotr. J . T a m u l a i č i o 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
RETA VIEŠNIA 

MOKYKLOJE 

x Richard M. Daley, Chica
gos meras, Chicagos miesto 
seime įvedė rezoliuciją, smer
kiančią sovietinius žmogaus tei
sių pažeidimus Lietuvoje ir pra
šančią, kad prez. G. Bush šį 
reikalą padarytų pirmaeiliu 
pokalbiuose su Sov. Sąjunga. 
Rezoliucijoje taip pat raginama 
Sov. Sąjunga pradėti tikras 
derybas su Lietuva. Latvija ir 
Estija. Rezoliucijos kopijos pa
siųstos prezidentui Bush, Sov. 
Sąjungos gen. konsului Chica
goje ir Chicagos pabaltiečių or
ganizacijoms. 

x Vaizdajuostę „Kruvinas 
Sekmadienis" — sausio 13 d. 
įvykiai Lietuvoje, platina JAV 
Lietuvių Bendruomenės Socia
linių Reikalų Taryba. Prie vaiz
dajuostės pridedama prof. 
Vytauto Skuodžio įžanginė 
paskaita — kas prie tų įvykių 
privedė. Vaizdajuostės kaina 
$25.00, su persiuntimu $30.00. 
Užsisakant prašome rašyti: 
Lithuanian Human Services, 
Inc., 2711 W. 71 St., Chicago, 
IL 60629. Čekius rašyti: Lithu
anian Human Services Inc. 
Visas pelnas gautas už vaiz
dajuostes skiriamas padėti 
Lietuvai laisvės kovoje. 

(sk) 

x „ŽAIBAS" Nr. 10 -
skanios rūkytos dešros ir skilan
džiai bus pristatyta jūsų nurody-
tu adresu Lietuvoje. 4 kg 
lietuviško skilandžio, 2 kg „Žal
girio" dešros, 2 kg „Suvalkie
tiškos" dešros. 1 kg „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. Pilna 
kaina $100.00 — kreiptis „Žai
bas" 9525 South 79th Ave., 
Hickory Hills, 111.60457. Tele
fonas (708) 430-8090. 

(sk) 

pasipasakojo apie save, savo 
šeimą ir kas ją pakreipė rūpin
tis našlaičiais. Pati nuo 11 metų 

x Kun. V. Radvina, Santa 
Rosa, Cal., „Draugo" garbės 
prenumeratorius, rėmėjas, pra
tęsė prenumeratą, pridėjo 50 
dol. dienraščio stiprinimui ir 20 
dol. už kalėdines korteles, 
kalendorių su tokiu prierašu: 
„Geriausių linkėjimų visiems 
dirbantiems „Drauge" per 1991 
metus". Labai dėkojame už 
linkėjimus ir auką. 

x Po 25 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles, kalendorių: 
Jurgis Grigalauskas, Benvyn, 
111., Joana Jovaiša, San Diego, 
Cal., Akvilė Karklius, Cleve-
land, Ohio. Visiems nuoširdus 
ačiū. 

x Ieškau partnerio-ės pa
dėti nuvažiuoti į St. Peters
burg, Florida, apie kovo 5-10 
dieną. Turi mokėti vairuoti au
tomobilį (mano). Kreiptis: 
708-587-8683. 

(sk) 

x Už a.a. Vaclovą Leščins
ką šv. Mišios bus aukojamos 
antradienį, vasario 19 d., 8:30 
vai. ryto Tėvų Pranciškonų 
koplyčioje, St. Pe tersburg 
Beach. Florida. Gimines ir 
draugus prašome prisiminti 
velionį savo maldose. 

(sk) 

x Laima Šulaitytė-Day ir 
Vytautas Juodka vaidins K 
Ostrausko dramoje „Šaltkalvis" 
šeštadienį, vasario 16 d„ 8 v.v., 
Liet. Tautiniuose namuose Pro
grama ir vaišės — 5 dol. auka. 

(sk) 

x Nauja tele-studija W4TV 
įsteigta tragiškųjų š.m. sausio 
mėn. įvykių metu, sukūrė video 

x G.T. INTERNATIONAL filmą „Kas dav, }Sakymą?" Stu-
parūpinajūsų giminėm bilietus dija siūlo šį f.mą prieinama 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos kaina. Pirkdami jį. sudarysite 
miestus neskrendant per Mask- galimybę studijai įkurti Chica-
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
palaiko ir perduoda visas infor
macijas mūsų raštinės atstovė 
Vilniuje. Prašome kreiptis: G.T. 
INTERNATIONAL, INC., 

goję savo šaka. kuri pateiks 
vėliausias vid< > naujienas iš 
Lietuvos ir k. , Baltijos vals
tybių. Stud a garantuoja 
skubią infor: aciią plačiais 

9525 S. 79th Ave., Hickory video reportaž 3. Kreipkitės: 
Hills, IL. Tel. (708) 430-7272. tel. 312-847-3^4. 

(sk) 

x RŪKYTOS MĖSOS GA
MINIAI — aukštos kokybės 
Pristatome Į namus Lietuvoje — 
$84 00 TRANSPAK, 2638 W. 
69 St., Chicago, IL 60629, tel. 
312436-7772. 

(sk) 

x Select W 
3018Hobson 
IL 60517 p 

nes & Liąuors, 
td., Woodridge, 
stato gėrimus 

lietuvių pobir. am<- urmo kaina. 
Kreiptis: Vyv,s Miceika, tel. 
708-969-3880 

amžiaus gyveno našlai tyne. 
todėl suprato našlaičių sun
kumus ir poreikius. Viešnia tei
gė, kad našlaičiais t a m p a 
vaikai, mirus ar žuvus tėvams 
ar tėvams atsisakius juos au
ginti ir auklėti. Lietuvoje dabar 
priskaitoma apie 300 našlaičių 
ir arti 7 tūkstančiai prilygs
tančių našlaičiams. Šių vaikų 
tėvai yra gyvi, tačiau paliesti 
girtavimo ar sėdintys kalėji
muose. Viešnia nekaltina tokių 
tėvų, nes tai pasekmės buvusios 
sistemos. Valdžios institucijose 
užaugę vaikai išeina į gyvenimą 
be atsakomybės jausmo, gimdo 
panašius vaikus ir laikosi tos 
pačios sistemos. Dabar Lietuvo
je su atgimimu daugelis žmonių 
įsipareigoja pertvarkyti sis
temą. Darbas sunkus, pareika
laus nemažai laiko, bet viešnia 
teigė, kad sulaukia reikiamos 
pagalbos ir p a t a r i m ų iš 
Amerikos. Čia steigiasi in
stitucijos, norinčios padė t i 
Lietuvos vaikučiams. 

Viešnia papasakojo kaip pa
mesti ar palikti tik gimę kūdi
kėliai ligoninėje yra perkeliami 
į kūdikių namus, kur sudaro 
opiniją, kad visi pamestinukai 
yra nesveiki. Iš tikrųjų jie yra 
normalūs vaikai. Nuo 3 iki 7 m. 
amžiaus jie perkel iami iki 
mokyklos amž iaus v a i k ų 
namus, vėliau į mokyklos 
internatą. Jei vaikas sugeba 
mokytis, jis paliekamas baigti 
vidurinį mokslą. Nesugebantys 
mokytis p e r k e l i a m i į 
nemokomąjį internatą, kuriame 
jie nieko neveikia, tik egzis
tuoja. Čia jie suluošinami. 
Tolimesnis jų gyvenimas yra 
senelių namuose ar kalėji
muose. Iš senelių namų jų 
neišleidžia išeiti į miestą, nes 
juos laiko „atsilikusiais". Vagi-
liautojus, nenorinčius mokytis, 
uždaro į specialiąsias, spyglio-
tomis vielomis a p t v e r t a s 
mokyklas. Šiuo metu spygliuo
tos vielos nuimamos ir bandoma 
įrodyti, kad tokios mokyklos 
visai nereikalingos. Vaikams 
reikalinga šeimos šiluma, mei
lė ir jiems dėmesys. Paimti į 
šeimas vaikai, kurie praleidžia 
ten sava i tga l ius , myli , 
glamonėja ir glaudžia prie savęs 
minkštus, kimštus žaisliukus. 
E. Kubilienė parodė nuotrau
kas, cha rak te r i zuo janč ias 
vaikus iš vaikų namų. 

E. Kubi l ienė p a k l a u s ė 
mokinių nuomonės apie adopta-
vimą vaikų į kitus kraštus. Ji 
džiaugėsi mokinių pareikšta 
nuomone, kad neturėtų išleist 
vaikų iš Lietuvos, nes neliks 
naujos kartos. Mokiniai siūlė, 
kad šeimos galėtų tokius vaikus 
remti, siųsti jiems paramą, 
atsikviesti čia ar patys nuvyktų 
ir aplankytų juos. Viešnia sake. 
kad pablogėjus ekonominei pa
dėčiai Lietuvoje, „S .O.S. 
Vaikai" kreipėsi į kitus kraštus, 

(sk) prašydami pagalbos. 

apsilan-
i ššaukė 

(sk) 

Elenos Kubilienės 
kymas mokykloje 
netikėtą mokinių susidomėjimą 
Lietuvos našlaičiais. Klausimai, 
kuriuos mokiniai iškėlė, parodė 
jų supratimą našlaičio daliai ir 
norą padėti jiems. Panašus 
susidomėjimas kitose mkyklose 
davė gražių pasekmių. Mokiniai 
paskelbtam Švietimo tarybos 
vajui aukoja pinigus ir įvairius 
mokyklinius reikmenis. 

Regina Kučienė 

ĮDOMI POPIETĖ 
VYRESNIŲJŲ LIETUVIŲ 

CENTRE 

Programų organizuotojos Ele
nos Sirutienės pastangomis va
sario 6 d. Seklyčioje buvo su
ruošta įdomi programa vyres
niesiems lietuviams. Dar prieš 
trečią valandą dalyviai nebe
tilpo į Seklyčią, dalis jų turėjo 
grįžti atgal. Publikos prisirinko 
daugiau nei 200 žmonių. 
Programą pradėjo vedėja E. 

S i ru t i enė . pakv iesdama 
Vytautą Skuodį paskaitai. Jo 
tema buvo Kruvinasis sekma
dienis sausio 13-oji. Jis išsamiai 
nušvietė lietuvių nuotaikas ir 
visą įvykių eigą dar keletą 
dienų prieš tai . Iškėlė desanti
ninkų ir papildomos rusų ka
r iuomenės s iautė j imą aną 
baisiąją naktį. Tai buvo lyg 
pakar to j imas anų baisiųjų 
Kražių skerdynių caro laikais. 
Iškėlė užsienio korespondentų 
pasisakymus apie visą įvykdytų 
žudynių eigą ir melo propa
gandą, skleidžiamą iš Maskvos. 
Jo kalba buvo įdomi, įvykiai 
tiksliai nušviesti. 

Po to programos vedėja prista
tė svečią iš Lietuvos Algirdą 
Kuprį, kuriam pavyko pervežti 
gars ia juos tės kase tę pro 
Maskvos tikrintojus. O New 
Yorke Daiva Kezienė iš tos juos
tos sudarė 40 minučių filmą, 
iškeldama svarbesnius momen
tus. To filmo yra pagaminta 200 
kopijų ir ji išsiuntinėta žinių 
tarnyboms, TV stotims, sena
toriams ir pačiam prez. G. 
Bushui. Čia rodomo filmo 
įvykius komentavo A. Kuprys. 
Ten buvo užfiksuota visa tos 
13-sios sausio nak t i e s 
užpuolimo eiga. Poškėjo šūviai, 
minios, apgulusios radijo ir tele
vizijos stoties bokštą, dainavo ir 
skandavo ,,Lietuva, Lietuva!" 
Parode sukruvintus sužeistųjų 
veidus ir šaudančių kareivių 
piktas veidų išraiškas. 

Kruvinojo sekmadienio nak
ties žudynių scenos paliko 
neužmirštamą įspūdį visiems, 
sausakimšai susigrūdusiems 
žiūrovams. Po to buvo keletas 
klausimų. į kuriuos A. Kuprys 
trumpai ir tiksliai atsakinėjo. 

Pabaigai E. Sirutienė dėkojo 
A. Kupriui. D. Kezienei ir prele
gentui V. Skuodžiui už tokią 
svarbią ir įdomia programą. 

Taip pat neužmiršo išreikšti 
padėką ir pačiai gausiai susi
rinkusiai publikai. Birutė Jasai
tienė pažadėjo, kad kitą savaitę 
šio filmo rodymas bus pakar
totas, prašė sekti žinių tarnybą. 

Vyresnieji dėkingi ir susi
kaupę skirstėsi, turėdami viltį, 
kad žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę aukos t ikrai užtikrins 
mūsų tautai siekiamą nepri
klausomybę. Visi pasiryžo irgi 
iš savo pusės kuo kas gali 
prisidėti prie lietuvių kovos už 
tautos laisvės užtikrinimą. 

A P B 

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

Marąuette Parko Lietuvių 
namų savininkų organizacijos 
narių susirinkime. įvykusiame 
sausio 18 d., buvo pristatyta 
naujoji valdyba, pasiskirsčiusi 
pareigomis. Be to, buvo praneš
ta, kad pavasarinis renginys 
įvyks balandžio 27 d. parapijos 
salėje. Į susir inkimą buvo 
atvykęs C. Harris, kandida
tuojąs į 15-to vvardo alder-
manus. Jį pristatė buvęs Namų 
savininkų organizacijos pirmi
ninkas Zigmas Mikužis. C. Har
ris savo t rumpoje kalboje 
pasisakė, ką jis darysiąs, jeigu 
bus išrinktas aldermanu. Jis ge
rai pažįsta lietuvius, nes gyvena 
šioje apylinkėje. Kavutės metų 
jis dar ilgai kalbėjosi su susi
rinkimo dalyviais. Atrodo, kad 
daugumai jis patiko. Taigi 
žinokime ir atsiminkime jį va
sario 26 d. balsavimuose. 

Vasario mėn. susirinkimas 
vyks vasario 15 d., penktadienį, 
6:30 vai. vakare parapijos salėje. 
Išsvarsčius visus darbotvarkės 
punktus, trumpai bus prisimin
ta mūsų tautos garbingiausia 
šventė — Vasario 16-toji. Ta pro
ga bus pagerbti savanoriai-kū-
rėjai, kariai, partizanai, žuvu
sieji sausio 13 d. Vilniuje ir visi 
paguldę savo brangiausią turtą 
— gyvybę ant tėvynės Laisvės 
aukuro. 

Baigus prisimininmą, bus ka
vutė. Nariai ir svečiai atsi
lankykite. 

Ant. Repšienė 

DONELAIČIO MOKYKLOS 
DALYVAUJA 

Kr. Donelaičio lit. mokyklos 
praneša, kad Vasario 16 minėji
mas įvyks vasario 16 d. 11 vai. 
ryto mokyklos auditorijoje. Visų 
skyrių ir klasių mokiniai turi 
atvykti su tautiniais rūbais. 
Programą atliks mūsų mokyklų 
mokiniai. J minėjimą kviečiame 
visus tėvus, svečius ir vi
suomenę. Paremkime mokyklos 
mokinius savo dalyvavimu. 

Maria Aukšt. mokyklos audi
torijoje minėjimas įvyks vasario 
17 d. 2 vai. po pietų. Kristijono 
Donelaičio l i t u a n i s t i n i ų 
mokyklų mokin ia i a t l i k s 
meninę programą. Mokyklų 
mokiniai deklamuos, šoks tau
tinius šokius ir mokyklos choras 
padainuos. Programoje daly
vauja visi aukštesniosios mo
kyklos ir 4, 5 ir 6 skyrių pra
dinės mokyklos mokiniai. 

I minėjimą visi mokiniai 
a tvyks ta t au t in ia i s rūbais . 
Minė tų k las ių ir skyr ių 
mokinių dalyvavimas šiame 
minėjime yra būtinas, kad pasi
rodymas lietuviškai visuomenei 
būtų sėkmingas. 

Maloniai prašome visų tėvelių 
savo jaunimą atvežti į Maria 
aukšt. mokyklą vasario 17 d. 
tokia tvarka: septinta ir aštunta 
klasė šokantys tautinius šokius, 
turi būti Maria Aukšt. mokykloj 
12 vai., o visi kiti renkasi 1:30 
vai. po pietų. įėjimas į mokyklą 
iš kiemo pusės per šonines 
duris. — K. 
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