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Kaip vyko Maskvos 
referendumas Lietuvoje 

Staiga padaugėjo gyventojų 

Vilnius. 1991 kovo 19. - Čia 
Maskvos lietuvių komunistų 
partijos atstovas Juozas Jar
malavičius pranešė žurnalistui 
Rimantui Kanapieniui , jog 
666,222 balsuotojai dalyvavo 
praėjusį sekmadienį Sovietų Są
jungos referendume, kurie bal
savę 98^ už pasilikimą sąjungo
je, kaip pranešė „Amerikos bal
so" transliuojamos žinios. Jis 
jam pasakojo, kad balsavimai 
vyko „visuose respublikos mies
tuose ir rajonuose", kurie buvo 
suskirstyti į „26 balsavimo 
distriktus ir 434 balsavimo vie
tas" . Jarmalavičius pasakęs, 
kad Lietuvos žmonės grįstą į 
realų galvojimą. 

Kreml iaus žodžiais 
Jarmalavičius pasakęs, jog re

ferendumas vyko „sunkiose" 
aplinkybėse, ir nežiūrint to 
fakto, kad „Lietuvos parlamen
to vadovybė kalbėjo prieš ta i" . 
J is sakė, jog balsavimai įrodė, 
kad Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos vadai klydo, jog nebus 
referendumo Lietuvoje... Jie 
įrodę, kad su Lietuvos žmonių 
nuomone tur i skaitytis ir tai tu
ri būti suprasta formuluojant 
realią politiką. Jis pavadino da
lyvavusius referendume realiais 
žmonėmis, kurie supranta, kas 
darosi pasaulyje ir kad atsiskirti 
norinčių pareiškimai, kurie nori 
sugriauti sąjungą, nuves visą 
žmoniją į tragediją, nes tai ve

da į kitą pasaulio suskaldymą. 
(Taip kalba ir Kremlius.* 

Suklas tot i ba l sav imai? 
Lietuvos žurnalistai iškelia 

Jarmalavičiaus statistinių refe
rendumo duomenų tikimybės 
klausimą Lietuvoje praėjusį 
sekmadienį. Rita Miliutė paste
bėjo, jog pagal Lietuvos Rinki
mų komisijos duomenis, buvo iš 
viso 2,652,738 žmonės, galintys 
balstuoti vasario 9-osios referen
dume visoje Lietuvoje. Iš to skai
čiaus 410,746 nedalyvavo tame 
balsavime, o 146,040 balsavo 
„ne", tai yra — prieš nepriklau
somybę. Tad teoretiškai tegalė
jo prie geriausių sąlygų kovo 17 
dieną Lietuvoje balsuoti tik 
557,786 Lietuvos gyventojai. To
dėl neaišku, kaip ir kur mask-
vinės Komunistų partijos parei
gūnai surado dar 108,436 bal
suotojus. Miliutės nuomone, tai 
nesunku prileisti, jog 100,000 
žmonių pravažiavo pro Lietuvą 
ir kar tu su kareiviais balsavo 
išsidėstę Lietuvos teritorijoje. 
Reikia prisiminti, jog prieš kovo 
17-osios Sovietų referendumą. 
Lietuvos vyriausybė pranešė, 
kad atvyksta į Lietuvą daugiau 
kariškių lėktuvais, kurie ne tik 
Vilniuje, bet sustoja ir Šiauliuo
se, Panevėžyje ir Klaipėdoje. Iš 
balsuotojų čia nebuvo reikalau
jama įrodymui jokio asmens do
kumento. 

Alus Ukrainos balsavimuose 
Kijevas. — AP žinių agentūra 

rašo, jog Sovietų pareigūnai, no
rėdami, kad ukrainiečiai ateitų 
balsuoti, balsavimo vietose par
davinėjo alų, cigaretes, saldai
nius, citrinas ir kitas prekes, 
kurių nėra krautuvėse papras
tomis dienomis. Net tabako nė
ra galima gauti, o sekmadienį jo 
a t s i rado . Daugel is žmonių 
balsavo anksti rytą, o kai kurie 
ir vėliau pakartodavo balsavi
mus. Amerikos ir Kanados rin
kimų stebėtojai sako, jog jie 
matė tokius dalykus balsavimo 
vietoje Nr. 5 Kijeve ir kad į rau
doną dėžę prie Lenino biusto 
buvo kišami vieno asmens keli 
balsavimo lapai. O tokių buvę 
ne vienas... Po karštų diskusijų, 
rinkimų komisijos nariai sutikę, 
kad kai kam buvo išduota dau
giau, negu vienas balsavimo la
pas. 

Net iks lūs balsavimai 
„Atrodo, kad buvo rimtų pa

žeidimų balsavime", pareiškė 
Orest S. Deychak, Amerikos ko-

Balsavo ir Kurilų 
salose 

Tokyo . — Vokiečių žinių 
agentūra pranešė, jog praėjusį 
sekmadienį balsavimai buvo 
vykdomi ir Japonijos Kurilų 4 
salose, kurias turi pasigrobę so
vietai. Ten maždaug 70T žmo
nių pasisakė už pasilikimą su 
Sovietų Sąjunga ir ten šiuo 
metu gyvena atvežti rusai. Ja
ponija tuoj pareiškė, kad tos 
salos yra jos teritorija ir kad 
Kremlius pažeidęs tarptauti
nius įstatymus. Japonijos min. 
pirm. Tošiki Kaifu pasakė, jog 
jis tikisi, kad Gorbačiovas, kai 
lankysis Japonijoje balandžio 
mėnesį, sutiks grąžinti tas salas 
tikrajam savininkui. 

miteto narys Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo konferen
cijoje arba Helsinkio žmogaus 
teisių komisijoje, kuris stebėjo 
balsavimus. JAV Kongreso su
daryta komisija sekė rinkimus 
ne vien tik Kijevo mieste. Minė
tasis asmuo sakėsi nežinąs, kiek 
tokių pažeidimų galėjo įvykti 
kituose balsavimo vietose, ka
dangi jie negalėjo kitų vietų ap
lankyti. Kai kur būstinėse buvo 
pakankamai alaus, užkandžių, 
dešrų, cukraus ir kitų gėrimų. 

Oficialūs rinkimų komisijų 
nariai aiškino, kad balsavimo 
dieną ypač įprasta žmones nu
teikti šventiškai. 

Serbijos respublikos jaunimas demonstruoja Jugoslavijos sostinėje Belgrade, 
reikalaudamas pasitraukti buvusių komunistų vyriausybe, dabar save 
pasivadinusia Socialistų partija, ir išleisti iš kalėjimo Serbuos atsinaujinimo 
sąjūdžio vadą Vuk Draskovk. 

Nauji mokesčiai sovietų žmonėms 

— Irako sukilėliai, kurie ko
voja už Irako išlaisvinimą .iš 
Saddamo Husseino diktarūros, 
sako, kad kovose su jų partiza
nais jau buvo panaudoti chemi
niai ginklai, dujos ir napalmo 
bombos. 

— Nobel io laureatas Elie 
Wiesel įsteigė Wiesel humani
tarinę fondaciją ir premija bu 
vo pskirta prezidentui G. Bu-
shui už tas pastangas, kad ..ma
žos tautos dabar gali jaustis sau
gios". Ši fondaciją skatins lygių 
žmogaus teisių vykdymą visa
me pasaulyje. 

— Nacių gaudytojai Vienos 
Wiesentha l cen t re padeda 
paruošti Kuvvaitui teisinę bylą 
prieš Irako vadus, kurie būtų 
teisiami už karo nusikaltimus. 

— I rano prezidentas Hasemi 
Rafsanjani susitiko su Libano 
„Dievo partijos" atstovais, ku 
rie, manoma, laiko pagrobę va
kariečius jau kelis metus. Siri
ja ir Iranas esą nutarę veikti 
kartu, kad ta religinė grupė pa
leistų pagrobtuosius vakarie
čius. 

M a s k v a . - Nežiūrint kokios 
politinės ar tautinės problemos 
iškyla Sovietų Sąjungoje pasku
tinių kelerių metų gyvenime, 
gyventojai susiduria su vis la
biau mažėjančiom galimybėm 
ką nors nusipirkti Dar daugiau 
— gyventojai nustebo, kai suži
nojo, jog tyliai šį mėnesį buvo 
įvestas naujas mokestis — 5 pro
centai už perkamas prekes, kurie 
eina valstybei. 

Yra i š imčių 
Taip pat pranešama, jog kitą 

Apta r i ama medic inos 
p a g a l b a L ie tuva i 

Washingtonas , 1991 kovo 18. 
(LIC) — Antradienį,kovo 19 d. 
buvo aptariami klausimai.susije 
su medicinos pagalba Lietuvai. 

Tą dieną 4 vai. po pietų JAV 
Atstovų rūmų Longvvorth pasta
te VVashingtone dr. Daiva Bajo
rūnaitė ir dr. William Griffo 
Kongreso nariams bei jų pava
duotojams pateikė pranešimus 
apie jų kelionę į Lietuvą vasa
rio mėnesio gale. kurių t ikslas 
buvo ištirti Lietuvos sveikatos 
apsaugos padėtį. Dr. Bajorū
naitė dirba Memorial Sloan-
Ket ter ing ligoninėje ir yra 
Lietuvių Katal ikų Religinės 
Šalpos ,.Gyvybės L i e tuva i " 
komiteto narė. Dr. Griffo dirba 
Cornell universiteto medicinos 
mokykloje . Šį p a s i t a r i m ą 
organizuoja JAV Hels inkio 
komisijos pirmininkas kongres-
menas Steny Hoyer bei Atstovų 
rūmų narė Beverly Byron. 

Pr ieš ta i Project Hope 
organizacijos c en t r e F r o n t 
Royal, Virginia, buvo pasi
tarimas apie medicinos šalpos 
teikimą Pabaltijo šalims. Kaip 
žinia, Project Hope yra nevai
dinę organizacija, kuriai prezi
dento Busho adminis t raci ja 
pavedė rūpintis JAV valdžios 
globojamos medicinos šalpos 
teikimu Pabaltijo šalims bei 
Ukrainai , tam tikslui skir iant 
5 milijonus dolerių. Š iame 
pasitarime dalyvavo Lietuvių 
K a t a l i k ų Re l ig inės Ša lpos 
d i r ek to rė spec ia l i ems pro
jektams Rasa Ra7gaitienė 

mėnesį bus padidintos kainos 
beveik visoms prekėms. 0 5% 
mokestį pradėjc vadinti „prezi
dento mokesčiu*. Gyventojai 
reiškia nepasitenkinimą ir apa
tiją. Bet čia yra ir išimčių: to 
mokesčio nereikia mokėti už 
duoną, bulves, mėsą, margariną 
ir daržoves, o taip pat ir už 
vaikų drabužius ir žaislus. Vai
kų kailiniai taip pat neapmo
kestinami, tačiau tai sukėlė 
pasipiktinimą. Tokius vaikų 
kailinius tegali įsigyti turtingie
ji komunistai ?avo krautuvėse. 

Je lc ino biografija 
O štai vienas pavyzdys. Vie

nas žmogus nusipirko neseniai 
išleistą knygą apie Borisą Jel-
ciją — jo biografiją — ir sumo
kėjo 5T daugiau mokesčių, ne
gu kad ta knyga kainuoja. „Gor
bačiovas nekenčia Jelcino, bet 
jis mielai paima pinigą iš jo". — 
kalbėjo prancūzų žurnalistui 
Maskvos turguje rusas, gerai 
kalbąs prancŪ7iškai, nusipirkęs 
tą knygą. 

Užsienio žurnalistai patyrė. 
jog rusai mokėtų ir tuos pri
dėtinius penkių procentų mo
kesčius, kad ti< būtų prekių, bet 
kai jų nėra. ii jei kas nors atsi
randa lentyno e ir už tai dar rei
kia primokėt valstybinių mo
kesčių, rusu gvventojui tai neį
prasta ir verč.a keiktis. 

— Kazaks tano gyventojai, 
kaip praneša Interfax žinios, 
maždaug 94^ žmonių pasisakė 
už „suvereniu valstybių uniją", 
bet ne suverenių respublikų 
uniją. 

— Prancūzijoje, Talloires 
mieste, susirinkę 22 univer
sitetų prezid' ntai iš daugelio 
kraštų, pasi ašė susitarimą 
daryti pastaru m, kad ekologijos 
klausimai b< tų sprendžiami 
globaliniu m?-tu. 

— Izraelio ainisteris pirmi
ninkas Itzaka- Samiras pasakė, 
jog Izraelis nu <ada nesutiks su 
tuo, kad Per>4 įlankos krizės 
sprendimas 1 itų rišamas su 
Izraelio pas'*' mkimu iš užim-
tuių žemiu 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Hitlerio vyriausybė pri
vertė Lietuvą 1939 m. kovo 21 
dieną atiduoti Klaipėdą nacių 
Vokietijai. 

— Londone informacijos biu
rai skelbia, kad bus paleisti pa
grobtieji amerikiečiai. Šiuo 
metu tebelaikoma 12 vakarie
čių, kurie buvo įvairiais etapais 
pagrobti Libane ir laikomi neži
nomose Vakarams vietose. 

— Amerikos kovos lėktuvas 
nušovė Irako lėktuvą netoli pre
zidento Saddamo Husseino gim
tojo miesto. Paliaubų pasita
rime Irakas buvo įspėtas nebe
naudoti karinių malūnsparnių 
ir lėktuvų, tačiau tuos paliaubų 
susitarimus Irakas jau kelis 
kartus pažeidė. 

— Bloomingtone, Indianoje, 
mirė garsusis operos daininin
kas Nicola Rossi-Lemeni, kuris 
pačioje pradžioje Lyric Operos 
spektakliuose atlikdavo pagrin
dines boso partijas ir buvo lai
komas Maria Callas, Renata Te-
baldi, Giulietta Simionato, Giu-
seppe Stafano ir Tito Gobi lygy
je. Tas laikotarpis buvo operos 
pasaulyje vadinams auksiniu 
amžiumi, kuris, sakoma, tepa
sitaiko vieną kartą per šimtme
tį. Jis buvo gimęs Istambule ita-
lo-rusės šeimoje. 

— Leipzige demonstravo gal 
100,000 vokiečių, kurie yra ne
patenkinti dabartine ekonomi
ne padėtimi, kai susijungė su 
vakarine dalimi. Rytinėje Vo
kietijoje nedarbas pasiekė 8.9^. 

— Baltieji rūmai paprašė 
Kongresą, kad nurašytų NATO 
karinių reikmenų pardavimą 
Japonijai, Izraeliui ir Australi
jai ir jei prezidentas nuspręstų, 
tai ir kuriam nors kitam kraš
tui. 

— Suomijoje įvykusiuose 
rinkimuose laimėjo opozicinė 
partija. Tuo buvo baigtas Social
demokratų partijos valdymas po 
25 metų. 

— Vokietijoje savaitraštis 
„Der Spiegei" rašo, jog mašinų 
kompanija Daimler-Benz parda
vė Irakui 20 specialiai pagamin
tų sunkvežimių, kurie gali bū
ti paverčiami į raketų Scud iš-
šovimo kilnojamas stotis. 

— Angolos laisvės kovotojų 
vadas Joną Savimbi pasakė, jog 
jo vadovaujami partizanai yra 
pakankamai stiprūs politiškai 
ir kariškai tęsti 16 metų karą 
prieš komunistinę vyriausybę, 
bet taip pat gali ir balsavimų 
keliu laimėti pergalę savo kraš
tui. 

— Irake žuvo maždaug 100 
vyriausybę saugojančių gvardie
čių, kuriuos nušovė iš Irano va
dovaujamos grupės nariai, kurie 
ten gyvena ir dabar padeda ko
voti prieš Saddamo Husseino 
valdžią. 

— Pabaltijo kraštuose refe
rendumo balsavimo būstinės 
buvo kareivinėse ar specialių 
dalinių užimtuose pastatuose. 
Sakoma, kad galėjo balsuoti 
tiek kartų, kiek kas norėjo, nes 
balsavimo lapų nepritrūko. 
Kremlius vien tik į Lietuvą sa
vo patikimiesiems buvo atsiun
tęs 2.5 milijonų balsavimo lapų. 

— Prancūzijos vyriausybė 
vėl pasisakė už tarptautinę kon
ferenciją, kad būtų išspręstas 
Izraelio ir arabų ginčas, kai tik 
baigsis Irako karas. 

— Indijos prezidentas Ra-
maswamy Venkataraman įsakė 
pravesti naujus rinkimus vie
noje iš daugiausia žemėje 
apgyventų demokratijų. 

Lenkijos prezidento tikslai 
Didelė Vaka rų dovana 

VVashintonas. — Lenkijos 
prezidentas antradienį atvyko i 
Ameriką ir pradėjo 7 dienų vi
zitą, kurio metu susitinka su 
prezidentu G. Bushu, Valstybės 
sekretoriumi J. Bakeriu III ir 
Gynybos sekretoriumi D. Che-
ney. Bet prieš tai jis turėjo pa
sitarimą su Zbignievv Brzezins-
ki, kuris prezidento Carterio ad
ministracijoje buvo Saugumo ta
rybos viršininku. 

Prez. Walesa, kalbėdamasis 
su žurnalistais, pasakė, jog jis 
mano, kad Lenkijos ekonominės 
reformos nepasiseks, jei Vaka
rai nepadės daugiau savo finan
sine parama. Lenkijai reikia su
mažinti turimą skolą užsieniui 
ir kartu naujų investavimų iš 
užsienio kraštų. Jo nuomone, 
visos Rytų Europos ekonomijos 
skirtos pražūčiai, jei nebus dau
giau gauta paramos iš Vakarų. 

Vakarų vyriausybės pranešė 
praėjusį penktadienį, jog jos 
nurašo Lenkijai jos skolos 33 
bilijonų dolerių sumą, tai yra 
50% skolos, kurią ji turi grąžin
ti Vakarų valstybėms. Nors 
Varšuva tikėjosi, kad bus nura
šyta 80% skola, bet ir ši pagalba 
turėtų žymiai pastūmėti lenkų 
ekonomiją į priekį. 

Walesa sako, jog Lenkijai bū
tinai reikia naujų investavimų 
ir technikų ekspertų, kurie 
padėtų krašto atsigavimui, iš 
Amerikos ir iš Europos kraštų. 
Jis norėtų, ypač kad amerikie
čiai daugiau investuotų į Lenki
jos ekonomiją. 

lymą pravesti tuoj pat rinkimus; 
komunistai esą parlamente nori 
išsilaikyti kiek galima ilgiau, 
nes šiuo metu jie nesitiki laimė
ti. Lenkijos parlamente šiuo me
tu yra daugiau komunistų ir jų 
sėbrų, kurie čia yra dar pagal 
1989 metų politinį susitarimą 
su Solidarumu. ,,Tai gali mums 
išeiti į naudą, nes mes dabar ži
nome, kas yra priežastimi, kad 
vis dar negalime turėt i demo
kratinės sistemos", pasakė Wa-
lesa. J is negalįs atsikratyti bu
vusių komunistų elito iš vyriau
sybės, nes t rūksta patyrusių 
žmonių. „Mes negalime atsivež
ti žmonių iš mėnulio, o Ameri
ka yra per toli". 

Baimė iš didžiojo k a i m y n o 
Jis pasisakė, kad dažnai tak

tiniais atvejais turi laviruoti, 
kad pasiektų savo norimą tiks
lą, naudingą Lenkijai. „Aš pa
darysiu, kad tik man netrukdy
tų, mes pramatome ir turime 
planus". Prez. Walesa norįs 
aptarti Lenkijos rolę Vakarų 
Europoje, kai pasibaigė „šalta
sis karas" ir jos saugumą. Wa-
lesa nori. kad amerikiečiai ka
rininkai pradėtų ruošti Lenki
jos kariuomenei karininkus, 
kaip kad Amerika daro daugely
je savo sąjungininkų kraštų. 
Lenkai esą labai susirūpinę įvy
kiais Sovietų Sąjungoje, kurie 
galį atsiliepti ir Lenkijai. Bi
jomasi naujų pabėgėlių antplū
džio, kas Lenkijai sudarytų la
bai sunkią naštą. Lenkijai irgi 
nevyksta susitarti su Maskva, 
kad išvežtų savo kariuomenę. 

Chicagoje Lenkijos prezi
dentas bus tris dienas ir at
vyksta šeštadienį. 

Nobelio Taikos premijos laureatas ir 
Lenkijos prezidentas Lech Walesa bu
čiuoja popiežiaus Jono Pauliaus II žie
dą, kai jis su oficialiu vizitu lankėsi 
Vatikane. 

Tinka savo pare igoms 
Pasikalbėjimo metu su juo. 

žurnalistai pastebėjo, kaip rašo 
Reuteris. kad šis elektrikas, ku
ris įsteigė Solidarumo sąjūd). 
atvedusį kraštą prie demokrati
jos, yra pirmasis Lenkijos pre
zidentas, išrinktas žmonių popu
liariu balsavimu. Ir savo nau
jose pareigose jis jaučiasi gerai. 
Jis gerai orientuojasi Finansi
niuose ir kartu paprastuose rei
kaluose, tuo pačiu metu gali 
kalbėti prieš savo oponentus ir 
tuoj pat persiorientuoti į kasdie
nos klausimus. Šį mėnesį Lenki
jos parlamentas atmetė jo pasiū-

— Magadane, Sovietų Toli
mųjų Rytų srityje, už Gorbačio
vo uniją pasisakė 64^ , bet už 
Jelciną 7 1 ^ . 

Europos delegacija 
Vilniuje 

Vilnius. — Vilniaus radijas pra
nešė, kad į Lietuvą atvyko Eu
ropos parlamento delegacija, ku
rią aerouoste pasitiko Aukščiau
sios tarybos viceprezidentas 
Bronius Kuzmickas ir parla
mentarai E. Klumbys ir E. Zin
geris. 

Europos Parlamento delegaci
jai vadovauja viceprezidentas 
Siegbert Albert. kuris yra Vo
kietijos Krikščionių demokratų 
partijos vado pavaduotojas. Ki
ti delegacijos nariai yra Magde-
lene Hoff. Socialistų partijos at
stovė Vokietijoje ir E P Sovietų 
Skyriaus vadovė, Christopher 
Beasley. didžiosios Britanijos 
konservatorių partijos atstovas. 
Niels Anker Kofped. Danijos li
beralų partijos atstovas ir Eis-
so Woltjer. Olandijos Socialde
mokratų partijos atstovas. Juos 
priims Lietuvos Respublikos 
prez. Vyt. Landsbergis, min. G. 
Vagnorius ir kiti vyriausybės 
nariai. Taip pat jie susitiks ir su 
Lietuvos politinių partijų vado
vais, tautinių mažumų atstovais 
ir Katalikų Bažnyčios vadovais. 

KALENDORIUS 

Kovo 21 d.: Benediktas. Lin-
gailė. Nortautas. Pavasaris, 
Sauga. 

Kovo 22 d.: Benvenutas, Kot
ryna. Gedgaude. Gedgaudas, 
Gentė; Linas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 5:54, leidžiasi 6:02. 
Temperatūra dieną 64 1., nak-

tj 50 1. 
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KANDIDATAI JAV LB 
XIII-AI TARYBAI 

JAV LB-nes XIII šios tarybos 
rinkimai įvyks gegužes 4-5 ir 
11-12 dienomis. 

LB-nes Michigano apygardoje 
pasiūlyti kandidatai yra: 

Kamantas Vytautas, 60 m., 
inžinierius. 

Kamantiene Gražina. 44 m.. 
mokytoja. 

Petrulis Vytas. 61 m., inžinie
rius. 

Petrusevičiūte Danutė, 25 m., 
studentė. 

Udrienė Rūta, 43 m., moky
toja. 

Urbonas Jonas. 66 m., inžinie
rius. 

J . R ib inskas , pirmininkas 
JAV LB-nės Michigan apygar

dos Rinkimų komisija. 

PARAMA LITUANISTINEI 
MOKYKLAI 

Lietuviu fondo tikslas sutelkti 
kuo didesni kapitalą ir iš jo 
gaunamomis pajamomis remti 
būtiniausius darbus išeivijoje ir 
Lietuvoje. Nors kapitalas auga 
k a s m e t . t a č i a u paramos 
prašymai auga greičiau ir jų 
skaičius bei sumos vis didėja. 
Praėjusieji metai Lietuvių fon
dui buvo labai sėkmingi kau
piant kapitalą — buvo pasiektas 

VELYKINIU KEPSNIU 
IŠPARDAVIMAS 

Sekmadienį, kovo 24 dieną. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre, tuoj po lietuviš
kų pamaldų, Lietuvos Dukterys 
ruoš i a velykinių kepsnių 
išpardavimą. 

Sekmadienį, kovo 24 dieną. 
Šv. Antano parapijos patalpose 
po Mišių Detroito Birutietės 
rengia velykinių kepsnių išpar
davimą. 

Kovo 11-tos minėjime Detroite. Iš k.: Lietuvos . s tovas Washingtone Stasys Lozoraitis, JAV 
kongresmanas William S. Broomfield ir „Lietu-. :ikų Melodijų" radijo valandos vedėjas Algis 
Zaparackas. 

REKOLEKCIJOS 

Dievo Apvaizdos parapijoje 
gavėnios rekolekcijos prasidės 
kovo 21 dieną 7 vai. vakare ir 
t ę s i s iki kovo 24 dienos. 
Rekolekcijas veda kun. J . 
Duoba, MIC. 

TAUTOS FONDO 
KULTŪRINĖ POPIETĖ 

Tautos fondo atstovybė 
Michigano valstijai, sekma
dienį, balandžio 7 d., 12:30 vai. 
p .p . Šv. Antano parapijos 
patalpose ruošia Kultūrinę 
popietę i r pietus. Kalbės 
Mat i lda Marcinkienė iš 
Chicagos. Meninę programą 
atliks Manvydas Šepetys. Bilie-

DETROITIEČIAI 
FLORIDOS SPAUDOJE 

Nemažai detroitiečių žiemą 

GRĮŽO SAULIUS 
PETRULIS 

JAV Marinų atsargos kapi
tonas Saulius Petrulis,sėkmin-

Nuotr. J o n a s Urbonas 

tėvelį a.a. Justiną Preidį, buvo» 
įsijungusi į chorisčių eiles. Atsi
sveikinimo kalbas pasakė choro 
seniūnė Stefanija Kaunelienė, 
choro vedėjas muz. Stasys 

praleidžia Floridos valstijoje. Ft. g a i atlikęs savo karinę tarnybą Sližys, Šv. Antano parapijos 
tarybos pirm. Algis Zaparackas, 
ir Šaulių CV Tremtyje pirmi
ninkas Mykolas Abarius. Pa
dėkos žodį t a r ė D a n u t ė 
Želvienė. 

Lauderdale , ,Sun-Sentinel" 
dienraštis kovo 14 dienos laidoje 
atspausdino straipsnį apie 
lietuvių veiklą Floridos Atlan
to pakraštyje. Straipsnyje ci
tuojamas ir „Lie tuviškų 
meldojų" radijo valandėlės 
bendradarbis Antanas Zapa
rackas. kuris įvykius Lietuvoje 
seka klausydamas Vilniaus ra
dijo laidas ir jų santraukas 
perduoda det ro i t ieč iams. 
Straipsnis iliustruotas buvusio 
detroitiečio. Jono Paškaus nuo
trauka. 

Kuvvaito išvadavime, pasidalino 
savo patirt imi ..Lietuviškų 
melodijų" radijo valandėlės 
kovo 19 dienos laidoje. Pasako
jo, kad ji stebino daugybė gautų 
laiškų. Prieš išvykstant į Saudi 
Arab ia , Pet rul is t a rnavo 
Oakland County Sherifo įstai
goje. 

IŠLEISTUVĖS 
Šv. Antano parapijos choras 

kovo 17 d., surengė išleistuves 
savo narei Danutei Želvienei 
kuri, atvykusi aplankyti savo 

GOGELIS R E G I S T R U O J A 
RENGINIUS 

Kazys Gogelis.sveikatai su
st iprėjus vėl įs i jungė į 
„Amerikos Balso'* radi jo 
valandėlių ruošimo darbus. 
Kazys Gogelis taip pat regist-

5-tas milijonas dolerių. Tai ir t a i p į e tums įsigyjami iš anksto 
paskirstyto pelno suma šiais p a s L i d i j ą Mingėlienę, Vladą 
metais yra rekordinė - beveik Staškų, Mykolą Abarių ir 
266.000 dol. Eugeniją Bulotienę. 

HOSVVTO0 

Redaguoja Aleksandras Pakalniškis Jr., 1043 Fifth St., St. Monica. CA 90403. 
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2.500 H" 
.Žiburio" lituanistines mokyklos Detroite vedėjai, mo-
čeki įteikia Lietuviu fondo įgaliotinis Detroite Vytas 

Nuotr. V. Neve rausko 

VvKdant įsipareigojimą rem
ti Lietuvos kultūrinius ir švie
timo reikalus. 134.425 dol. buvo 
paskirti švietimo reikalams: 
l i t uan i s t i nėms mokykloms, 
mokslo priemonėms ir studentų 
stipendijoms. Tuo būdu ir 
Detroito ..Žiburio" lituanistinė 
mokykla jau eile metų gauna 
parama iš Lietuvių fondo. Šiais 
metais ši finansinė parama 
pasiekė 2,500 dol. sumą, kurią 
š.m. kovo 10 d. Lietuvių fondo 
įga l io t in is Detroite Vytas 
Petrulis įteikė Rūtai Mikulio-
nienei, „Žiburio" lituanistinės 
mokyklos vedėjai. Ši Lietuvių 
fondo parama yra vienas tų retų 
atvejų, kada Detroito lietuvių 
per eilę metų aukojamos aukos 
atneša tokias naudingas palū
kanas. 

V. P . 

GAVĖNIOS MINTYS 
RADIJO BANGOMIS 

Gavėnios tema „Lietuviškų 
melodijų*' radijo valandėlės 
laidoje kalba Šv. Antano parapi
jos klebonas kun. Alfonsas Ba 
bonas kiekvieną penktadienį 3 
vai. p.p. iš radijo stoties WPON 
AM banga 1460 Paskutinė 
paskaita bus kovo 26 dienos 
laidoje. Kovo 29 dienos laidoje 
kalbės vysk. Paulius Baltakis. 

DŽIAUGIAMĖS NAUJA 
BENDRUOMENĖS NARE 

Paulius ir Alma Jankai kovo 
12 dieną susilaukė naujos 
dukre lės , Dianos Marijos 
Sveikiname tėvelius ir broliuką 
Pauliu 

AMSTERDAM, NY 100-TOJI 
KUOPA 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 73-ji sukaktis buvo 
švenčiama Šv. Kazimiero 
parapijoje, Amsterdam, MA. 
Mišias aukojo kun. Robertas K. 
Baltch. Procesijoje JAV ir Lie
tuvos vėliavas nešė Gerardas 
Drenzek ir Harold Tice, o juos 
lydėjo Lietuvos Vyčių Centro 
valdybos lietuvių kalbos koor
dinatorė Apolonija Žiaušienė. 
Adelma Railienė, Mirga Bablin 
ir kun. Baltch ir Mišių patar
nautojai . Mišių ska i t i n ius 
skaitė A. Žiaušienė ir 100-tos 
Amsterdam Lietuvos Vyčių 
kuopos pirmininkė Irena Tice. 

Kun. Baltch pamoksle iškėlė 
padėtį Lietuvoje, paminėdamas 
šių dienų įvykius bei nuola
tinius bandymus atstatyti ne
priklausomybę. Mišioms bai
giantis, Jono Nye vadovauja
mas parapijos choras sugiedojo 
..Marija, Marija" ir Lietuvos 
himną. 

Po Mišių salėje vyko vaka
rienė ir kultūrinė programa. 
Dalyvavo daugiau negu 100 
dalyvių iš Lietuvos, Ukrainos, 
Philadelphia, PA, Cherry Hill, 
NJ, Williamstown, MA bei Al-
bany, Schenectady, Scotia, 
Hagaman ir Amsterdam, NY. 
Kun. Baltch sukalbėjus invo-
kaciją, programos vedėja M. 
Bablin pasveikino svečius, 
kuopų narius bei ukrainiečių 
delegaciją. 

I. Tice supažindino su Charles 
E. Rice, Alan Cunningham, 
Fred Quist ir jų žmonomis, 
atstovais iš Amsterdam Memo-
rial ligonines. Ši ligoninė yra 
nemažai paaukojusi medicinos 
priemonių siuntimui į Lietuvą. 
I. Tice ligoninės prezidentui C. 
E. Rice įteikė žymenį, kuriame 
įvertinamas ligoninės humani

tarinis nuopelnas. Priimdamas 
žymenį, p. Rice iškėlė Edvardo 
Žiaušio bei ligoninės reikmenų 
supirkimo vadovo pastangas šią 
paslaugą vykdant. 

Kuopos vicepirmininkė Geno
vaitė Gobis perskaitė burmistro 
Paul Parillo proklamaciją, skel
biančią vasario mėn. 16 dieną — 
Lietuvos Nepriklausomybės 
diena Amsterdam, NY, mieste. 
Paminėta jog vasario 14 įvyko 
Lietuvos vėliavos pagerbimas 
miesto rotušėje. Gubernatorius 
Mario Cuomo taip pat vasario 
mėn. 16 dieną paskelbė 
Lietuvos Nepriklausomybės die
na visoje New Yorko valstijoje. 
Proklamacijos buvo perskaity
tos susir inkusiems. Gauti 
sveikinimai iš valstijos sena
toriaus Hugh Farley bei teisėjo 
Roberto Going. Laikraščio „The 
Recorder" vyriausias redakto
rius Tony Benjamin vasario 16 
dienos vedamąjį paskyrė Lie
tuvos reikalų nagrinėjimui. 

M. Bablin supažindino su 
miesto tarybos atstovu Paul 
Tonko, kuris ragino susirin
kusius ištverti Lietuvos Nepri
klausomybės siekime. Jis yra 
100-sios Lietuvos Vyčių kuopos 
narys ir didžiuojasi savo lie
tuviškomis/lenkiškomis šak
nimis. 

Ukrainiečių atstovė Martha 
Swidersky iškele Sovietų Sąjun
gos nusikaltimus Lietuvai. 
„Lietuviai, mes su jumis. Ben
drai dirbdami čia, JAV, mes 
galime pasiekti tikslus". 

Paskai t ininkas Bronius 
Krokys iš Philadelphia, PA, 
iškėlė spaudos pasitarnavimą 
garsinant Lietuvos nedalią. 
Kalbėjo apie savo sugrįžimą į 
Lietuvą pernai, po 46 metų 
gyvenimo JAV Meilė tėvynei 
niekada neišblėsta. Lietuvos 
gyventojai jam sakę: „Jei mums 

duotu pasirinkt maistą ar neori-
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DR. VIJAY BAJAJ. M.D.. S.C 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel. (1-312) 434-5849 (veikia 24 vai.) 

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

klausomybę, pasirinktume h>is-
vę!" B. Krokio duktė Rasa 
kalbėjo apie žemės nuosavybės 
klausimus Lietuvoje. Pr ieš 
metus padėtis Lietuvoje buvo 
pradėjusi gerėti... . blokada 
sukėlusi įvairius trūkumus. Pa
pasakojo apie žmonių grandinę, 
gynusią Vilniaus televizijos 
stotį sausio mėnesį ir kaip rusų 
tankai traiškė žmones. Iškėlė 
pavyzdžiu Loretą Asanavičiūtę, 
tankų sutriuškintą nepriklau
somybės siekimo auką. 

R. Krokytė minėjo Kansas 
valstijos senatoriaus Roberto 
Dole pasiūlytą įstatymo projek
tą (S. 9) reikalaujantį, jog JAV 
skirta pašalpa Sovietų sąjungai 
būtų išdalinta ir administruo
jama respublikose. Marylando 
valstijos a t s tovas C a r d i n 
pasiūlęs įs tatymo projektą 
paneigti „Most Favored Na-
tion'" statusą Sovietų Sąjungai 
tol, kol ji nepripažins Pabaltijo 
valstybių — Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos — nepriklausomybės. 
Kvietė visus rašyti senatoriams 
ir kongresmenams, paremiant 
šiuos projektus. Kalbą užbaigė 
poeto Marcinkevičiaus eilėmis. 

Ukrainiečių Šv. N'ikalojaus 
katalikų parapijos klebonas 
kun. Zbignievv J. Brzizicki sutei
kė palaiminimą. 

Kultūrinę programą atliko 
tautinės muzikos kvartetas — 
direktorius B. Krokys, solistė R. 
Krokytė, kompozi tor ius ir 
gitaristas Juozas Kaminskas 
bei smuikininkė Brigita Kamin
skas. Šios senovinės lietuviškos 
dainos bei muzika buvo publi
kos šiltai priimtos. Mantas Zur
ba, svečias iš Lietuvos, studijuo
jantis Williams College, Wil-
liamstovvn, MA, padainavo 
„Kur eičiau, eičiau". 

Padėka rengimo komiteto pir
mininkei A. Žiaušienei, vaka
rienės rengimo kom. pirm. Sofi
jai Olbie, programos rengimo 
kom. pirm. Reginai Kot bei 
visiems komitetų nariams už 
puikios šventės surengimą. 
Valentino Klebono bei sūnaus 
surengta lietuviškos tautodailės 
parodėle taip pat paminėtina. 

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-0067; arba (708)246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDiCAL BUILDING 

5449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. E. 8. GLEVECKAS 
GVDVTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. Tel. (708) 422-0101 
Valandos pagal sus'tanmą 

P"<nc 3 y p p-7 v v . antra 12 30-3 v p p 
recd uždarytaa. ketvd 1-3 v p p . penkta 

» šešta 9 v r -12 v p p 

Liūdesys yra vien tik sielos 
rūdys. Aktyvumas nuvalo ir 
praskaidrina ją. Budrikas 

DR. ROMUALDAS POVILAITIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Tel. (1-312) 767-7575 
5780 Archer Ave. 

(6 blokai i vakarus nuo Cicero Ave ) 
Valandos pagal sus'tanmą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marquette Medicai Building 

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. 
ŠVdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

6132 S. Keazle Ave., Chicago 
(1-312) 925-2670 arba (1-312) 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINE CHIRURGIJA 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, Iii. 
Tel. (1-312) 925-2670 

1185 Oundee Ave.. Elgln. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tel. (1-312) 585-2802 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir j namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hlckory Hllls, IL 
1 mylta i vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis pritaiko akinius 
2618 W 71 st St. 

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

Palos Vision Center. 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. m Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave . Hk*or> Hills. IL 
Tel. (708) 598-8101 
Vai paq.il susitarimą 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave.. Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLES IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ave. , Sulte 324 Ir 
5835 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

81 St. ir Kean Ave.. Justlce. IL 
Tel. (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

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

4700 W. 9 5 St. 
Oak L»wn, IL 6 0 4 5 3 - 2 5 3 3 

T * l . 708-636-3113 

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

10442 W. Cermak R d . 
VVestchester. IL 6 0 1 5 3 

Tel . 708-531-1113 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Va 

Kab. tel. (1-312) 585-0348: 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
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 Street 

Vai antr 1.4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susitarimą 

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

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

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pne Austm) 

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

Genovai tė Gobis , 
Ver tė 

Aleksandras Paka ln i šk i s . J r . 

Kab tel. (1-312) 471-3300; 
Rez. (708) 442-6297 

VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS ŠIRDIES LlGOS 

7722 8. Kedzie Ave. , 
Chicago. IH. 60852 

Pirm antr ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

ARAS ŽLIOBA. M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarttan Medicai Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave. . Sulte 310, 

Napervllle IL 60563 
Tel. 1708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 586-3166: 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 West 63rd Street 
Vai pirm antr Ketv ir penkt 3-6 

šeštadieniais pagal susitarimą 

http://paq.il


Iš kur 

IMTI ALYVOS? 
Pasibaigus Persų į lankos 

karui, nežiūrint to, kad pakar
totinai buvo sakoma, jog tas 
karas vykęs ne dėl alyvos, o dėl 
mažo krašto teisės į nepriklau
somą gyvenimą, JAV valdžios 
įstaigose užvirė kovos dėl JAV 
naftos resursų eksploatavimo, 
kai prez. George Bush pristatė 
savo Nacionalinės energijos 
strategijos projektą. Alyvos 
gamintojai perspėja, kad būtina 
tučtuojau visu spartumu ati
daryti alyvos ir natūral ių dujų 
šulinius tiek jūros dugne, tiek 
ir Arktikos nacionaliniame gy
vūnijos draustinyje (Arctic Na
t iona l Wildlife Refuge — 
ANWR) šiaurrytiniame Alias
kos kampe. Anot jų, to nepa
darius, JAV alyvos gamyba 
nusmuks 20% per ateinančius 
20 metų. 

Gamtos konservatoriai tačiau 
p r i e š inas i naujų šu l in ių 
gręžimui, nes tai per trumpą 
laiką sunaudos visus likusius 
JAV-ių alyvos rezervus, nieko 
nepaliekant ateinančioms kar
toms. Baltieji Rūmai palaiko 
alyvos gamintojus ir nesupran
ta, kodėl gamtos konservatoriai 
taip nori užrakinti visus alyvos 
rezervus . Pagal prezidento 
siūlomą planą, JAV alyvos 
gamyba paaugtų nuo apie 7.3 
milijonų statinių per dieną 1990 
metais iki 10 milijonų statinių 
per dieną 2005 metais. Tačiau, 
pagal prez. Bush planą, net ir 
pad id inus naujų šu l in ių 
gręžimą, po 2005 metų JAV aly
vos gamyba vis vien pradėtų 
smukti taip, kad iki 2030 m. 
JAV alyvos gamyba sumažėtų 
iki 5 milijonų statinių per dieną. 

JAV Energetikos sekretoriaus 
deputatas W. Henson Moore 
pareiškė, kad jis nežinąs nei vie
no krašto, kuris turėtų naftos iš
teklių ir sakytų „nenaudokime 
jų", „pataupykime juos". Anot 
jo, ta i „sunkiai suprantama 
strategija, be jokios logikos". 

British Petroleum Co. pirmi
ninkas Robert Horton, kalbė
damas amerikiečių publikai 
pasakė: „Jūs ir tik jūs turite tą 
pasirinkimą, jeigu nenorite iš
naudoti savo vietinių resursų. 
Bet noriu jums priminti, kad 
užsienio konkurencija jums pri
statys didelę sąskaitą už tokią 
strategiją". Gi Exxon alyvos 
įmonės pirmininkas L. G. Rawl 
ka l t ino gamtosaug in inkus , 
visais būdais norinčius apsau
goti Aliaskos draustinius nuo 
naftos gręžimo, „arogantišku 
nepaisymu mūsų krašto ener
gijos poreikių". 

Tačiau nežiūrint visų tų per
spėjimų, daug kas kritikuoja 
prezidento pasiūlymus. Net ir 
pačios vyriausybės gretose, ty
liai rūpinamasi, kad Baltieji rū
mai per daug skiria dėmesio 
gamybai, nepakankamai ener
gijos taupymui. Anot jų, valdžia 
turėtų labiau palaikyti atsinau
jinančios energetikos vystymą, 
kaip pavyzdžiui vėjo ir saulės 
energijos technologiją, kuri 
ilgainiui galėtų visiškai pakeis
ti alyvą, anglis ir natūralias 
dujas. 

Aliaskos gamtosaugos koalici
jos pirmininkas Mike Matz 
labai liūdnai apibūdina JAV 
energetikos politiką. „Mes 
t u r i m e didelę a t sakomybę 
tiems, kurie gyvens po mūsų — 
mūsų vaikams ir vaikaičiams. 
Mes turime rūpintis, kad jau 
šiandien žengtumėm paruošia
muosius žingsnius, kad šio 
k ra š to ene rge t i ka nebūtų 
priklausoma nuo alyvos ir kitų 
neatnaujinamų kuro šaltinių". 
Kitas taupios energetikos poli
tikos puoselėtojas pareiškė, kad 
dabartinė JAV energijos poli
tika yra tokia pati, kuri mus 
privedė prie Persų įlankos karo. 

Bet šiai prezidento siūlomai 
energetikos politikai priešinasi 
ne tik gamtos konservatoriai. 
Priešinasi ir energijos gaminto-
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jai, kurie ją daro ne iš alyvos. 
Vienas tokių yra San Francis-
co mieste esąs Pacific Gas & 
Electric bendrovės vicepreziden
tas Greg Rueger. J is ragina 
rūpintis ne tik šia, bet ir atei
nančiomis kartomis ir nepom-
puoti alyvos beatodairiškai iki 
paskutinio lašo. Jo manymu, 
šiame dešimtmetyje nustatyta 
energetikos politika nulems ją 
iki 21-mo šimtmečio vidurio. 

O debatai ir ginčiai tomis 
temomis jau artėja prie kritiško 
taško. Pas tara is ia is metais 
JAV-ių priklausomumas nuo 
importuotos alyvos žymiai paau
go. Šiandien JAV-ės importuoja 
42% visos čia sunaudojamos 
alyvos. Ateinančio šimtmečio 
pradžioje tai pakils iki 65%, ne
bent atsirastų žymiai daugiau 
vietinių šaltinių a r žymiai 
sumažėtų alyvos naudojimas. 

Jau dabar JAV-ėse esantys 
alyvos ištekliai, iš kurių dabar 
imama nafta, pradėjo išsekti. 
Alyvos energetikos pareigūnai, 
nemano, kad atsiras naujų iš
teklių, nebent šiaurinės Alias
kos plotuose. Minėtasis Exxon 
kompanijos pirmininkas šiuos 
plotus laiko pribrendusiais 
eksploatavimui teritorijoje, ku
ri jau tu r i šimto metų naftos 
gręžimo istoriją. 

Tais klausimais rašąs Chris-
tian Science Monitor laikraščio 
(1991.III.12) korespondentas 
John Dillin rašo, kad JAV-ėse 
yra visoje žemėje toli gražu la
biausiai eksploatuojami naftos 
ištekliai . Iš 900,000 alyvą 
duodančių šulinių visoje žemėje, 
600,000 yra JAV-ėse. Be to, 
JAV-ėse esantys naftos ištek 
liai yra vis sunkiau-brangiau 
pasiekiami. L. G. Rawl pasako
ja, kad tipiškas JAV naftos šuli
nys teduoda tik 15 statinių per 
dieną, palyginus su tipišku šuli
niu Viduriniuose Rytuose, kuris 
duoda 5,000 statinių per dieną. 
Saudi Arabijoje statinę naftos 
iškelti į paviršių kainuoja tik 1 
dol. JAV-ėse, ypač iš jūros 
dugne esančių sulinių, tai kai
nuoja daugiariopai daugiau. 

Vienas gamtos konservatorius 
yra pareiškęs, kad galimybė 
JAV-ėse atrasti naują, tikrai 
didelį alyvos lauką (vadinamą 
„dramblį") yra beveik nulinė, 
nežiūrint ir didžiausių geolo
ginių tyrimų. Nežiūrint to, JAV 
Energetikos departamento pa
reigūnai tvirtina, kad dabar 
yra pats laikas ištraukti dar 
likusią alyvą. JAV energetikos 
sekretoriaus deputatas Moore 
tai sako ypač apie Aliaskoje 
esančio ANWR draus t in io 
ekspoloatavimą, kuriame, anot 
jo,gali būti tarp 600 milijonų ir 
9.2 bilijonų statinių alyvos. Jis 
sako: ,,ANWR neturi jokios 
vertės, jei jo nenaudosime. 
Reikia suprasti, kad jo nenau
dojimo kainą mokame dabar. 
Vietoj jo dabar mokame už 
importuotą alyvą, už prakiuru
sių tanklaivių išlietos alyvos 
suvalymą ir mūsų vandenų 
teršimą". Moore tvirtina, kad 
Busho energetikos pasiūlymas 
tik padės ateities kartoms, ne
kenks joms. „Ši strategija 
žvelgia į 2030 metus... kai 
naudosime mažiau alyvos, kai 
naudosime jai pakaitalus", kaip 
metanolį ir branduolinę energi
ja"-

Gamtos konservatoriai su tuo 
nesutinka, primindami Amish 
krikščionių posakį: „Mes šią 
žemę ne iš savo tėvų pavel-
dėjome, o iš savo vaikų ją 
skolinamės". Iš tikrųjų, jei taip, 
ar galima laikyti sveika ener
getikos politiką, kuri remiasi 
padidintu išsenkamų kuru nau
dojimu, o paskui branduoline 
energija, kai dar nežinoma, kur 
dėti radioaktyvines to kuro at
matas, paliekant tik metanolio 
šaltinį kaip ekologiškai atsakin
gą energijos šaltinį. 

a.g. 

Kai praėjusiais metais sovie
tų prezidentas M. Gorbačiovas 
lankėsi JAV, susitikęs su sena
toriais ir kongresmanais, iškilus 
Lietuvos reikalui, jis pažemi
nančiai a ts i l iepęs apie 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninką V. Landsbergį, pava
dindamas jį „muzikantu", tar
tum jis būtų politinis diletantas, 
nors visi gerai žinome, kad 
Landsbergis yra ne tik menoty
ros mokslo kandidatas, muziko
logas, profesorius, bet ir giliai 
išsilavinęs žmogus. Mes 
neseniai turėjome Ronald 
Reaganą, kuris į Amerikos is
toriją įeis kaip vienas iš 
žymiausių šio kraš to pre
zidentų. Ignas Paderevskis, 
lenkų pianistas ir kompozi
torius, 1919 m. buvo Lenkijos 
pirmasis minis ter is pirmi
ninkas ir užsienio reikalų 
ministeris, vėliau Lenkijos 
atstovas Tautų Sąjungoje. Ir 
šiandien jo vardas tebėra mi
nimas kaip didžiai nusipelniu
sio politiko lenkų tautai. 

Atrodo, kad joks politikas, net 
įskaitant ilgalaikį Gorbačiovo 
kritiką B.Jelciną, nėra taip įsiu
tinęs Gorbačiovą, kaip šis kilęs 
iš Kauno profesorius, kuris yra 
nepajudinamas nei ekonominės 
blokados, nei tankų. Kai Lands
bergis buvo žurnalistų paklaus
tas apie santykius su Gorbačio
vu, jis užsienio žurnalistams 
aiškino: „Mes dirbome anksčiau 
kartu, ir tai buvo nevisada blogi 
santykiai". Tada jis karčiai 
nusijuokęs tęsė: „Bet, žinote, aš 
neturiu parašiutininkų, tankų 
ar kulkosvaidžių. Aš nesakau, 
kad tai yra Gorbačiovo pagrin
diniai argumentai, bet jie yra jo 
atsargoje ir yra vartojami 
derybose". 

V. Landsbergis ir daugumas 
Lietuvos gyventojų atsisakė 
dalyvauti Gorbačiovo siūlomam 
referendume, kuris yra labai 
suktai surašytas : ,,Ar j ū s 
manote, kad reikia išsaugoti 
sovietinių social is t inių 
respublikų sąjungą, ka ip 
atnaujintą lygių suvereninių 
resublikų federaciją, kurioje 
visų tautybių žmonių teisės ir 
laisvės bus pilnai garantuotos?" 
Gorbačiovo in te rpre tac i ja , 
atsakymas „taip", yra patvir
tinimas jo plano naujai sutarčiai 
dėl Sovietų Sąjungos sąrangos 
ir jo paties, kaip šios valstybės 
galvos. Jis argumentavo, kad 
komunistų partija geriausiai 
atstovauja tautos nuosaikioms 
jėgoms. 

Gorbačiovas tvir t ina, kad 
Lietuva, kaip ir kitos respub-
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likos, gali pasitraukti iš Sąjun
gos t ik pagal Sovietų nustatytą 
painią procedūrą, kuri mažiau
sia turėtų sutrukdyti nepriklau
somybės atgavimą 5 metams. 

Kaip žinome, V. Landsbergis 
yra užs idaręs p a r l a m e n t o 
rūmuose ir tik retkarčiais iš jų 
išeina. Paklaustas užsienio 
spaudos korespondentų, ar jis 
nes i j auč ia sovietų armi jos 
belaisviu, priminė, kad daugybė 
jo tautiečių iškentėjo sunkias 
kančias, kai 1940 m. Lietuva 
Kremliaus buvo jėga įjungta 
kar tu su kitomis Pabaltijo vals
tybėmis į Sovietų Sąjungą ir tuo 
būdu neteko nepriklausomybės. 
„Mes prisimename, kaip mūsų 
žmonės gyveno Sibiro tremtyje, 
kaip jie 10 metų vedė partizani
nę kovą, gyvendami bunkeriuo
se a r miškuose. Tad aš negaliu 
s k ų s t i s e sama p a d ė t i m i " , 
kalbėjo Vytautas Landsbergis. 

Lietuvos nepriklausomybės 
opozicija, į kurią įeina Maskvai 
pak lusnūs komunistai, dau
giausia ne lietuvių tautybės, 
p l a t i n a me lag ingas k la i 
dinančias žinias, kurios sukelia 
tik juoką. Laike vasario 9 d. 
referendumo grupė, kuri trans
liuoja žinias iš užimto TV bokš
to, sakė apvažiavusi balsavimo 
punktus ir grįžusi pranešė, kad 
jie esą beveik tušti,nes niekas 
neina balsuoti. Tuo tarpu pagal 
Lietuvos valdžios duomenis, bal
savimus stebint Norvegijos, 
Danijos, Lenkijos, Belgijos ir 
kitų valstybių atstovams, pa
aiškėjo, kad daugiau kaip 8 iš 
dešimties gyventojų dalyvavo 
r ink imuose ir 90 procentų 
pasisakė už Lietuvos nepri
klausomybę nuo Sovietų Sąjun
gos. 

Užsienio žurnalistų paklaus
tas tuo reikalu Algirdas Bra
zauskas, buvęs komunistų par
tijos sekretorius, apie savo 
buvusius partijos draugus sakė. 
kad dabartinė komunistų parti 
ja (palanki Maskvai) yra karinė, 
nes jų narių daugiau kaip pusė 
yra sovietų armijos karininkai. 
Tik nedaug partijoj yra likusių 
lietuvių, kurie vadinami iš
davikais, judais, išduodančiais 
Lietuvos reikalus. Bet jiems yra 
lemta pamažu išnykti. 

Ištikimi Maskvai partiečiai 
paskelbė karą V. Landsbergiui 
ir jo vyriausybei. Jų priekyje 
yra Juozas Jarmalavičius, kaip 
buvo rašyta spaudoje Lietuvos 
savanorio kūrėjo, kovojusio 
1919 m. prieš bolševikus sūnus. 

kuris yra šios partijos ideolo
gijos vadovas. J is stengiasi 
sufabrikuoti įvairius prasima 
nymus. kad galėtų sukompromi 
tuoti demokratiškai teisėtai iš 
rinktą parlamentą ir jo suda 
rytą vyriausybę. Ta skleidžiama 
propaganda yra tiek nerimta, 
kad net jo Leningrade gimęs pa
vaduotojas V. Šved jaučiasi 
nejaukiai, karčiai nusišypso 
damas. J. Jarmalavičius varto 
ja tokius aiškiai melagingus 
prasimanymus, sakydamas, kad 
V. Landsbergio valdžia neturi 
žmonių pasitikėjimo bei prita
rimo, nors akivaizdžiai žinoma, 
kad parlamentas buvo išrinktas 
aiškios daugumos balsuotojų. 
Jis skleidžia prasimanymus, 
kad Landsbergio valdžia esan
ti fašistinė, nors gerai žinome, 
kad komunizmas, bolševizmas 
yra ne kas kita. kaip raudona
sis faš izmas. Ta ig i , ka ip 
matome, pagal priežodį, kas kuo 
kvepia, tuo ir kitą tepa. Dar 
skleidžiami prasimanyti gan
dai, kad Landsbergio vyriau
sybė persekioja kitaip ma
nančius, kad Lietuvoje artėja 
ekonominė katastrofa, greit bū
siąs badas. Šitaip kalba J. 
Jarmalavičius ir jo bendramin
čiai, panaudodami stalininį 
leksikoną ir metodus, steng
damiesi diskredituoti demok
ratiją ir jos vykdytojus. 

Nežiūrint tokios įtampos tarp 
Maskvos ir Vilniaus, kaip pa
s tebi užsienio žu rna l i s t a i , 
Vilniuje viskas vyksta nor
maliai: autobusai reguliariai 

kursuoja, kavinės pripildytos 
lankytojų. Nors komunistai ir 
pranašauja gresiantį sunkmetį, 
bet parduotuvės čia geriau 
aprūpinamos prekėmis, negu 
Maskvoje. Žinoma, prekės yra 
brangios palyginus su uždar 
biais Bet ne kitaip yra kitur 
Sovietų Sąjungoje. 

Nors iš paviršiaus atrodo 
blokada nevartojama, bet kaip 
Lietuvoje autoritetingi asmenys 
tv i r t ina . Maskva s tengias i 
trukdyti vietinę ekonomiją, nes 
pristatymas plieno ir medienos 
šiemet yra žymiai sumažėjęs. 
Tik čia sunku nustatyti, a r tai 
vyksta sąmoningai, kad būtų 
nubaus t a respubl ika , kuri 
pasiryžusi iš Sąjungos išeiti, ar 
apskritai dėl negaluojančios 
sovietų ekonominės situacijos. 

Kai Lietuvoje tauta aiškiai 
pasisakė del nepriklausomybės 
ir kai jos a ts tovai plačiai 
supažindino pasaulį su savo 
siekimais atgauti nepriklau 
somybę, tai dabar V. Lands 
bergis sako, jog reikia nukreip
ti dėmesį į ekonominio gyve
nimo stiprinimą, parduodant 
suvalstybintą tur tą privačioms 
institucijoms, kolektyvinius 
ūkius paverčiant moderniais 
kooperatyvais. Bet čia vėl 
turbūt teks susidurti su M. Gor
bačiovu, kuris, kaip komunistų 
partijos vadas, yra nusistatęs 
prieš nuosavybės suprivati-
nimą. nes jis nenori keisti da
bartinės santvarkos, bet tik iš 
kapitalistinės sistemos pasi
skolintais lopiniais ją palopyti. 

Ž iaurūs įvykiai , ku r iuos 
patyrė Lietuvos gyventojai sau
sio 13 d., kada buvo Vilniuje 
žudomi beginkliai žmonės, buvo 

skaudi pamoka. Sakoma, kad 
Lietuvos gyventojai niekad ne
buvo tiek vieningi, kai po to 
..kruvinojo sekmadienio". 

Neseniai lankęsis JAV Lietu
vos parlamento deputatas Sta
sys Aašauskas. paklaustas apie 
sovietų prezidento M. Gorbačio
vo san tyk ius su Lie tuvos 
Aukščiausiosios tarybos pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu, 
a iškino: . .Būnant Sovietų 
Sąjungos AT deputatu mums ne 
kartą yra tekę susitikti su M. 
Gorbačiovu, diskutuoti... Aš 
žinau, esu matęs, kaip M. Gor
bačiovas nemėgsta Landsbergio 
todėl, kad šis yra tv i r t a s , 
nepalenkiamas, jaučiantis savo 
jėgą tiesoje. O juk žinome, kaip 
sukčiai vengia susidurti su tie
siais žmonėmis. Bet čia jau ne 
mūsų, o anos pusės problema, 
kitokiais mums būti neįma
noma po 50 metų kančios, tero
ro, melo, pažeminimo". 

Kai Vilniuje, įvykdę žudynes 
prie TV bokšto, kareiviai norėjo 
užimti parlamento rūmus. V. 
Landsbergis su kitais parlamen
tarais prisiekė ginti parlamentą 
iki mirties, jo autoritetas tautoje 
pakilo. J i s buvo laikomas kone 
lietuviškuoju Gandhi. Tuo tar
pu matome, kad Gorbačiovo, 
susidėjusio su KGB. militaris-
tais ir griežtaisiais komunistais, 
vardas žemai krito. Kovo 9 d. 
Maskvoje ir kituose didmies
čiuose iki Vladivostoko šimtai 
t ūks t anč ių d e m o n s t r a n t ų , 
paremdami B. Jelciną, reika 
lavo M. Gorbačiovą atsista
tydinti. Norvegijoje privačia ini
ciatyva renkami pinigai V. 
Landsbergio premijai, atžymint 
jį kaip kovotoją už demokratiją 
ir žmogaus teisių gynimą. 

Kr. Donelaičio lit. mokyklos mokiniai vasario 16 d. išreiškia padėką 
Lietuvos nepriklausomybė? pripažinimą. 

Islandijai, pasisakiusiai už 

Nuotr J. Tamulaiėio 

DIENORAŠTIS 
IŠ VOKIETIJOS 

RIMVYDAS SIDRYS 

Džiaugiausi aš čia atvažiavęs. Diena buvo saulėta, 
pavasariška, gamta švytėjo gyvenimu. Miestelio namai 
priminė paišytus paveikslus, jų fone tiesėsi didingi 
miškai. Per pamaldas skambėjo varpai, mano mintys 
nuklydo į Lietuvą, Prisikėlimo mišias, kai saulei tekant 
procesija eina apie bažnyčią, kunigas po baldakimu, 
mergaitės barsto gėles, žmonės gieda — „Kristus kėlės, 
mirtis krito, Aleliuja, Aleliuja". Karas buvo kažkur 
nepasiekiamai toli tik ne čia ir ne šiandien. 

Pietūs buvo karališki. Didelė pilna lėkštė pjaustytų 
skrylių, kuriuos švabai vadindavo „spaetzk — žvirbliu
kai", pagardinti mėsišku padažu ir valgyk kiek nori. 
Seniai jau buvau toks sotus. Negana to, teta sugebėjo 
dar iškepti ir pyragą. Jį bevalgant pasigirdo tolimas 
lėktuvo ūžesys ir malonumas buvo sugadu tas. Tiesiog 
juokinga, — ko tas lėktuvas gali š i tam apsnūdusiam 
miestely ieškoti. Ir jis nepraskrido ėmė skriesti aplink 
miestelį. Pakilom nuo stalo. — Gal eiti į rūsį? Per vėlu. 
Lėktuvo dūzgimas ėmė staigiai didėti, jis smigo į mus. 
tiesiai į mūsų galvas. Garsas virto staugimu, švilpimu 
ir nepakenčiamai kas sekundė kilo ir virto į oro 
spaudimą. Garsas buvo pažįstamas iš anksčiau patirtų 
bombardavimų — į mus krito bomba. Namas sudrebėjo 
beveik išversdamas mus iš kojų ir staiga tyla. Prišokom 
prie lango, — tiesiai po mūsų langu ant šaligatvio 
gulėjo nuskilusi bomba ir iš jos tekėjo tamsus skystis. 
Tai buvo ne bomba, o pridėtinis benzino tankas, kurį 

Moskitai nešiojo po sparnais ir suvartoję numesdavo. 
Nors ir ne bomba, jei tas tankas būtų kritęs vienu 
metru į šoną, būtų perskrodęs mūsų kambarį, kuriame 
mes dabar drebėdami stovėjom. 

Kai karą vaizdavausi kaip slibiną, pučiantį ugnį 
iš nasrų, tai ta tuščiavidurė bomba buvo man pasku
tinis tos liepsnos lyžtelėjimas. Kitą naktį grįžau į 
Tuebingeną ir radau miestą pasikeitusį. Gatvėmis 
važinėjo mašinos jų stogai buvo pažymėti raudonais 
kryžiais. Kareiviai po vieną bei būreliais, užsimetę šau
tuvus arba panzerfaustus pamažu slinko Reuntlingeno 
link. Jų veidai buvo abejingi, lyg jie būtų išėję pasi 
vaikščioti. Vietiniai civiliai skubėdami zujo gatvėmis. 
— „Amerikaner sind in Freudenstadf — žinia skriejo 
iš lūpų į lūpas. Sieninis laikraštis pirmą sykį nebepra-
našavo greitos karo pergalės, bet ragino visus vokiečius 
pasidaryti „Wehrwolf ais" — stoti į partizaninį karą 
ir išvaryti okupantus. Maisto krautuvės buvo 
uždarytos. Valgyklos buvo pilnos vokiečių. Maisto 
niekas nepardavinėjo, visi tik gėrė vyną ir „mostą". 
Išraudę vokiečiai mosikavo bokalais ir dainavo, galėjai 
pamanyti, kad jie švenčia karo laimėjimą. O vakare 
a t sk r idę lėk tuva i numetė keletą bombų ant 
geležinkelio bėgių. 

Kitą rytą išėjau pasidairyti į miestą. Gatvė buvo 
tuščia, aš buvau joje vienintelis. Ūmai iš priekio at 
važiavo motociklistas su kariška uniforma. Jis susto-
jo susiraukęs, įtemptu žvilgsniu, apsidairė ir pamojo 
į užpakalį. Privažiavo labai keistas, kampuotas au 
tomobilis be stogo, su keliais sėdinčiais kareiviais. Mo
tociklistas vėl nuvažiavo tolyn dairydamasis. Miesto 
centre ir prie Neckaro tilto stovėjo keletas tankų. 
Tankistai pusryčiavo, ant rankinių virtuvėlių virėsi 
kavą ir valgė akinančiai baltą duoną su dešra Kari
ninkai dėvėjo uniformas lig šiol matytas tik senose 

filmose. Jų kepurės buvo baltos su pelerinom, kurios 
pridengė sprandą ir pečius. Mūsų miestą užėmė pran
cūzų svetimšalių legionas. 

Mums bežiūrint į tankus pasigirdo du duslūs spro
gimai. Tai vokiečiai pavėluotai atseit gynė Tuebingeną. 
nors ta gynyba geriau tiko komiškai operai negu 
t ikram karui. Pereitą vakarą prancūzų lėktuvai nepa
taikė į geležinkelio bėgius, tai dabar vokiečiai juos 
pareigingai susprogdino. Keliaunininkai paskui du 
mėnesius, keikdami nacius, turėjo tampyti lagaminus 
persėsdami iš vieno traukinio į kitą. Kitas sprogimas 
buvo prie Neckaro upės. Tiltas, kuriuo tik ką pervažia
vo legiono tankai pasiliko sveikas, susprogo tik pėsčiųjų 
lieptas, vedantis į Neckaro salą. Sala buvo parkas, 
kuriame nuo seno ganydavosi keletas briedžių. Jei tuo 
liepto susprogdinimu buvo norėta apsaugoti briedžius, 
tai nepavyko. Kai po poros dienų užėjo marokiečių 
daliniai, briedžiai išnyko, liko gulėti ant žolės tik jų 
ragai. 

Tankai greitai pasijudino ir išvažiavo į Reutlingeno 
pusę. Kitame miestely. Kirchentellinsfurte išėjo jų 
pasižiūrėti ten gyvenantis p. J . Valaitis. Staiga nušoko 
vienas tankistas ir pribėgęs prie p. Valaičio tarė: — 
..Labas ponas mokytojau!" Tai buvo lietuvis, likimo 
nublokštas į Prancūziją ir priverstas stoti į svetimšalių 
legioną. Vėliau, atitarnavęs legione, jis slapta parėjo 
į Lietuvą, prisijungė prie miško brolių ir paaukojo savo 
gyvybę kovoje. 

Gyvenimas staiga pasikeitė. Prancūzai vaikščiojo 
gatvėmis, visai ne kariškai, daugiau kaip turistai. Port
felis, taip reikaingas aliarmų laikais, staiga išėjo iš 
mados. Kas nešdavosi portfelį, tą prancūzai prie kiek
vieno kampo stabdydavo ir tikrindavo, ką jis tame port 
fely neša 

'Bus daugiau' 
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ALZHEIMERIO LIGA 
- LIGONIO IR 

ŠEIMOS NELAIMĖ 
Apie 4 milijonai Amerikoje 

g y v e n a n č i ų žmonių serga 
Alzhe imer io l iga, pasireiš
kiančia demencija, galvos sme
genų ir mentali teto (proto) 
nykimu, vykstant smegenų 
degeneracijai. Spėjama, kad po 
50 metų Amerikoje tokių ligo
nių bus apie 14 milijonų, jei 
nebus surastas būdas tai ligai 
gydyti. 

Tokiam ligonių padaugėjimui 
yra dvi priežastys. Viena — tiks
lesnė ligos diagnozė, k i ta ir 
svarbesnė — žmonių amžiaus 
pailgėjimas. Ši liga yra skaudi 
rykštė ligoniui, bet ypač ligonio 
šeimos nariams, nes liga tęsiasi 
nuo kelių ligi keliolikos metų. 
ligos pasireiškimams vis blo
gėjant. 

Liga yra sena, pasireiškianti 
nuo žmonijos pradžios pasauly
je, bet kai žmonių amžius buvo 
trumpesnis, tai liga t ik ret
karčiais spėdavo pilnai pasi
reikšti. Retais atvejais liga gali 
prasidėti 45 metų sulaukusiame 
žmoguje, bet dažniausiai ji pra
sideda apie 60 ar daugiau metų 
amžiaus sulaukusiuose. Liga 
ilgą laiką buvo vadinama seni
ūne demencija, kai ji reiškėsi 
vyresnio amžiaus žmonėse. O jei 
ji pradėdavo reikštis einančiuo
se penktąjį dešimtmetį amžiaus, 
tai vadinta preseniline demen
cija. 

Tačiau demencija, mentaliteto 
nykimas, gali būti iššaukti ir 
kitų priežasčių, ne t ik Alz
heimerio ligos. Kai kurios tų 
priežasčių, laiku diagnozavus, 
gali būti pašalintos ir demenci
jos išsivystymas sustabdytas, 
tuo tarpu Alzheimerio ligai dar 
jokio pagydymo nesurasta . 
Pačią Alzheimerio ligą sunku 
diagnozuoti, sunku būti tikram, 
kad tai ta liga, nes jokių speci
finių tyrimų tai ligai nustatyti 
neturima. 

Liga vadinama Alzheimerio, 
nes Muencheno (Vokietijoje) 
neurologas Aloyzas Alzhei-
meris, gyvenęs 1864-1915 m., 
ligą t iksliai aprašė, pateik
damas ligos pasireiškimus ir 
eigą, pateikdamas pasikeitimus 
sergančiųjų smegenyse , tų 
pas ikei t imų sk i r tumus nuo 
kitokių demencijų. 

L igos s imptomai i r 
pas i re i šk imai 

Liga žmoguje prasideda neju
čiomis ir gali blogėti palygina
mai greitai, kas reiškia 2, 3 ligi 
5 metų, a r pamažu — ligi 10 ar 
daugiau metų. Patys pirmieji 
ligos reiškiniai pastebimi ne 
paties susirgusio, bet jo artimųjų 
ar su susirgusiu bendraujančių. 
Tie reiškiniai yra mažėjimas, 
nykimas, disintegracija asme
nybės: pastebimas didėjantis 
nepajėgumas daryti protingus 
sprendimus ir vis didėjantis 
prisirišimo, pamėgimo ir meilės 
menkėj imas ir praradimas, 
nueinantis net ligi priešiškumo. 
Pamažu mažėja ligonio orien
tacija į vyksmus aplinkoje ir 
laike, kol orientacija visai 
prarandama, pvz. ligonis neži
no, kur jis yra, nežino kalen
dorinio laiko ir pan. Ligonio at
mintis silpnėja, iš pradžių tik 
apie ką tik buvusius įvykius, 
vėliau atmintis gali būti visai 
prarasta taip, kad ligonis ir savo 
artimųjų neatpažįsta. Ligonis 
pamažu praranda supratimą 
apie švarą, tiek savo kūno, tiek 
aplinkos, nustoja kontroliuoti 
šlapinimąsi ir išmatų šalinimą 
ir p a n . Paga l i au l igonis 
pasidaro tik gyviu, bet nieko 
apie save ir aplinką nenusi
manančiu . Alzheimerio liga 
sergančiam reikalinga kitų 
žmonių pagalba ir priežiūra, o 

ligai pažengus, jau nuolatine 
priežiūra ir pagalba, dažnai 
ligoniui priešinantis. 

Diagnozė 

Kaip jau anksčiau minėjau. 
Alzheimerio ligą nus ta ty t i 
gyvuose nėra lengva. Įtarus 
ligą. reikia daryt: tyrimus, 
kūne parodo, kad gal*0G srr.ege-
r.\ se nėra ker.ksnv.r.c- auglių 
vėžio ir par. ar kitokių 

sužalojimų, kad kraajjn cirku
liacija tiek kūne tiek smegeny
se yra pakankamai tėra. kad 
bendra Gamė organizmo svei
kata yra ganėtina. Nesant 
kenksmingų radinių, didėja 
įtarimas liga. 

Alzheimerio liga sergančių 
smegenyse randami specifiniai 
pakitimai: ligos paliestų sme
genų ląstelėse randama Alzhei
merio ligos proteinai (balty
minės medžiagos), bet to tyrimo 
neįmanoma daryti gyvuose. Ke
lios medicinos tyrimų institu
cijos praveda įvairius tyrimus ir 
bando rasti kokį nors būdą 
nustatyti ligą kraujo, nugaros 
smegenų skysčio, kūno audinių 
cheminiu ir mikroskopiniu 
tyrimu ir pan.. bet vis dar be 
pasisekimo. Dėlto Alzheimerio 
ligos diagnozė vis dar nusta
toma iš ligonių stebėjimo bei 
ligos pasireiškimų, aprašytų 
ankstesniame skyriuje. Teis
inga diagnozė dabartiniu laiku 
nustatoma apie 80% tikslumu, 
bet reikia keliolikos mėnesių ar 
net metų ligonį stebėti ir jo 
veiksmus vertinti. 

Gydymas ir paga lba ligoniui 

Ligi šiolei jokio specifinio 
gydymo Alzheimerio l igai 
gydyti neturima. Hydergine 
(vaistai) yra smegenų veiklos 
kėlėjas, tai kai kuriems ligo
niams kurį laiką gali padėti. 
Depresiją, prislėgtą nuotaiką 
turintiems ligoniams duodami 
vaistai depresijai sumažinti ar 
panaikinti. Nuolat susierzi
nusiems ir neramiems Alzhei
merio liga sergantiems duodami 
raminantys vaistai — trankvi-
laizeriai. Žinoma, jei Alzhei
merio ligą turintis suserga ir 
kenčia nuo kokios kitos ligos, 
ta i jis gydomas ir nuo tos ligos. 

Pastaraisiais metais Alzhei
merio liga sergančiųjų būrys, 
ypač ligos pradžioje, pradėti 
gydyti Tetrahydroaminoacri-
dinu (THA) ir gautas bent lai
kinas pagerėjimas. Tačiau nėra 
prasmės tuo vaistu gydyti jau 
toli ligoje pažengusius ligonius, 
nes sunykusių smegenų narve
lių neįmanoma atstatyti. Tais 
vaistais gydymas turi būti 
pradėtas ligos pradžioje ir tęstis 
ilgą laiką, net metus ir ilgiau, 
bet ir tai tik sulėtina ligos eigą, 
ligos vis tiek neišgydo. Šie 
vaistai yra dar tyrimo stadijoje, 
tai nei gydytojai, nei vaistinės 
jų neturi. Jie vartojami tik 
gydytojų grupių institucijose, 
kur daromi tyrimai, ieškant pa
gydymo Alzheimerio ligai. 

Ligai progresuojant, ligonis 
darosi vis daugiau reikalingas 
priežiūros ir pagalbos. Tą prie
žiūrą ir pagalbą geriausiai gali 
teikti ligonio šeimos nariai ir ar
timieji. Tačiau ligonį prižiū
rintieji ir pagalbą teikiantieji 
turi turėti pakankamai kant 
rybės, taip pat supratimo, kad 
ligonis nėra atsakingas už savo 
veiksmus. Dėl to ligoniui pa
gelbėti gali būti nelengva, ypač 
ka i ligonis pr ieš inas i t a i 
pagalbai . Kolei kaip nors 
įmanoma, tai re ikia ligonį 
laikyti jo įprastoje aplinkumo
je (gyventame bute, namuose ir 
pan.), nes ligonis, atsidūręs 

Washingtono valstijos Lietuvių Bendruomenės nauja pirrriminkė Irena 
Blekytė kalbasi su Irena Morkūniene po lietuviškų šv. Mišm. kurias laikė 
svečias kun. Iz. Sadauskas. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 
Nutarėme su Edita kiekvie

nas parašyti po laiškutį, kad 
galbūt tokiu būdu išsakysime, 
ką jaučia mūsų širdys. Tie 
j ausmai bus panašūs , nes 
tokiais momentais žmonės susi
vienija, net priešai suvokia, kad 
buvo neteisūs ir tampa sąjungi
ninkais. Deja. ne visi... 

nepažįstamoje aplinkoje, vi
siškai nustoja visokios orien
tacijos ir pasidaro viskam prie
šingas. 

Alzheimerio liga sergančio, 
kol jis dar turi supratimo apie 
aplinką, atidavimą? į globos ir 
l igonių priežiūros n a m u s , 
prieglaudą inursing home). yra 
nelaimė ligoniui, nes jis ten 
pergyvena sunkumus priprasti, 
dažnai niekad nepripranta, o tai 
yra kankynė. Taip pat ligonius 
prižiūrintis personalas, nors ir 
geriausias, niekad neteikia 
tokios nuoširdžios priežiūros ir 
pagalbos, kokią šeimos nariai 
gali teikti. Mažinti ligonio kan
kynę globos ir p r iež iūros 
namuose ligonio šeimos nariai 
ir artimieji turėtų jį dažnai, jei
gu jau ne kasdieną, lankyti ir 
lankymo laiką tęsti ne minu
tėmis, bet valandomis. 

Ligonio iš la ikymas prie
glaudoje ar globos namuose pa
reikalauja didelių išlaidų, tai po 
metų kitų ligonis ir šeima gali 
netekti visų savo santaupų. 
Medicare už tokią ilgalaikę 
ligonio priežiūrą neapmoka, 
taip pat ir sveikatos apdraudos 
kompanijos atsako apmokėjimą. 
Žinoma, kai ligonis ir jo šeimos 
nariai tampa beturčiais, tai 
valdžios žmonių gerove besirū
pinančios institucijos perima 
apmokėjimą už ligonio slaugy
mą institucijose. Tačiau tai 
menka pagalba visko neteku
siems. 

Ligų pažinimas, nustatymas 
ir gydymas pastaraisiais de
šimtmečiais nepaprastai žymiai 
padidėjo ir pagerėjo, bet Alz
heimerio ligai dar neturima ne 
tik gydymo, bet net būdo tiksliai 
diagnozei nustatyti, taip pat ne
turima galimybių išvengti, net 
ir sumažinti ligoniui ir šeimai 
susidariusią nervinę įtampą ir 
materialinius nuostolius. 

Visuomenė turėtų reikalauti, 
kad valdžia remtų institucijas, 
tiriančias Alzheimerio ligą, taip 
pat patys žmonės remtų finan
siškai tokias institucijas ir taip 
pagreitintų Alzheimerio ligai 
gydymo radimą, gal ir išvengi
mą. 

Dr. Juozas K r i a u č i ū n a s 

Rašome Jums po tų baisių ir 
t r ag i škų įvykių, k u r i e , 
tikėkimės, nepasikartos, bet 
nusikaltimai tebevyksta ir da
bar. Sunku apie tai kalbėti ir tai 
prisiminti, norėtųsi dabar jums 
parašyti ką nors gražaus ir švie
saus, tačiau -^ali tikrovė yra 
žiauri ir negailestinga. 

Niekas negalėjo ir pagalvoti, 
kad tokie žiaurumai, tokie bar
barizmai ir išbandymai užgrius 
Lietuvą, mūsų ir taip jau daug 
iškentėjusią tautą. Gal tai 
Dievo bausmė. Situacija ėjo vis 
blogyn, tiek ekonominiu, tiek 
politiniu atžvilgiu. Žmonės su
erzinti ir pikti barėsi, pykosi. 
Pakantumas, tolerancija vienas 
kito atžvilgiu, žmogiškumas — 
tos savybės žmonėse darėsi vis 
retesnės. Tai liečia tiek eilinius 
žmones, tiek ir deputatus, val
džios atstovus. Nesibaigiančios 
rietenos tarp parlamento ir vy
riausybės baigėsi pastarosios 
atsistatydinimu Čia irgi ištisa 
tema. bet ji dabar pasitraukė į 
antrą planą. 

Ir koks paradoksas! Tam, kad 
žmonės susivienytų, taptų ge
resni vienas kitam, reikia dide
lės nelaimės. Tai apvalo žmonių 
širdis, pasimiršta nuoskaudos, 
nesutarimai. Dabar tiesiog žavi 
žmonių pasiaukojimas, netgi 
didvyriškumas, vienybė. Bet 
lietuvių tautą užgriuvo didelė 
ne la imė. Try l ika žmonių 
žuvusių, 164 sužeisti. Šiandien 
ryte nuo žaizdų mirė 14-tas. Tie 
žmonės guli pašarvoti Sporto 
rūmuose ir nesibaigianti minia 
žmonių vis eina ir eina su jais 
as i sve ik in t i . Norint tai 
padaryti, reikia stovėti eilėje 
apie 8 vai. Tiek daug norinčių 
pagerbti žuvusius už Lietuvos 
nepriklausomybe. Rytoj šv. Mi
šios katedroje ir gedulinga ce
remonija patrauks . Antakalnio 
kapines. 

Tačiau šis žuvusiųjų skaičius 
yra gerokai didesnis , nes 
žmonės matė kaip tą kruvinąjį 
sekmadienį kareiviai, slėpdami 
nusikaltimo pėdsakus, sužeis
tuosius ir žuvusius krovė į 
tankus, o vėliau ir į sunkveži
mius ir išvežė nežinia kur. Tai 
yra baisu. Užimtame televizijos 
bokšte būta daug žmonių, 
gynėjų, kurių dali^ dar tebėra 
gyvi. Jie užsibarikadavę bokšto 
viršuje, nes aplink.niai žmonės 
girdėjo dirbant bokšte pneuma
tinį plaktuką, ir tai reiškia, kad 
norima prie jų pr.eiti. Nežinia 
kiek žmonių yra žuvusių pačia
me bokšte, bet taip pat aplinki
niai gyventojai pranešė, kad ka 
reiviai išneša iš bokšto žmogaus 

dydžio maišus ir išveža. Sveika
tos Apsaugos minis ter is J. 
Olekas gavo iš Gorbačiovo 
leidimą įeiti į užimtą televizijos 
bokštą. Tačiau jį įleido tik į 
pirmąjį aukštą, o toliau eiti 
neleido, pasakydami, kad jokie 
leidimai, taigi ir Gorbačiovo, ne
galioja. Yra kreiptasi su šia 
informacija ir į tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių, tačiau kol 
kas jokios priemonės neduoda 
rezultatų. Tie žmonės, likę gyvi 
bokšte yra liudininkai viso to, 
ką dabar tie kareiviai išdarinėjo 
tame bokšte. Bet tiesiog siau
binga, kai pagalvoji, ką jie turi 
pergyventi ir iš viso nežmo
niška, kad tokie žiaurumai 
vyksta dabar sovietų rankomis. 
Daužoma, laužoma ten likusi 
unikali aparatūra, baldai. 

Kareiviai tą kruvinąją naktį, 
prigirdyti narkotikų ar šiaip 
kok ių va is tų , raudonomis 
akimis sužvėrėjusiais, akmeni
niais veidais, šaudė į beginklius 
žmones, traiškė juos tankais. 
Tai galvažudžiai iš specialiojo 
desantininkų dalinio. 

Lietuvos išdavikai, kolaboran
ta i — Naudžiūnas, Jarmala
vičius, Burokevičius, Švedas, 
Kuolelis ir kiti panašaus plau
ko „veikėjai" Maskvoje priža
dėjo, kad jie Lietuvoje greit pa
darys tvarką, tik jiems reikia 
armijos pagalbos, nes kitokie 
metodai pasiekti jų trokštamą 
tikslą — atkurt i komunistinę 
valdžią Lietuvoje — rezultatų 
nedavė. Galima tik įsivaizduo
ti, kiek daug tamsių jėgų ir kaip 
jos susipynę pačioje Maskvoje, 
bet be jų leidimo armija veikti 
Lietuvoje negalėjo. 

Yra nuomonių, kad Maskvoj 
jau įvykęs karinis perversmas ir 
Gorbačiovas tėra tik kaip sim
bolis, nuo kurio niekas nepri 
klauso ir kuriuo prisidengiant 
galima daryti viską. Apie tai 
nėra oficialiai pranešta, kad 
užsienis nepanikuotų. Bet Gor-
bis, kaip vyriausias ginkluotųjų 
pajėgų vadas ir kaip preziden
tas, yra toks pat niekšas ir 
žmogžudys, kurių vardai dar 
neišvardinti. Gal ateity bus 
parašyta daug knygų, išnag
rinėtos įvairios įvykių versijos, 
bet neaišku, kam reikėjo pralie
ti nekaltų žmonių kraują, juk 
buvo galima užimti TV bokštą 
ir be aukų. Gal čia gąsdinimas, 
gal parodymas pasauliui, kas 
yra Gorbis ir jo perestroika. Ko
munistai, įvairūs generolai ir 
visi kiti prie to prisidėję, yra 
susitepę krauju ir turi būti tei
siami kaip kariniai nusikaltė
liai. Jiems to niekas niekad 
neatleis. O kol kas pasaulis tik 
svarsto ar suteikti sovietams 
ekonominę pagalbą ar ne, svars
to, pasmerkia, bet reikia veiks
mingų priemonių. Bet Lietuva 
vis tiek bus laisva! Mes pri
valome nugalėti. Mes esame op
timistai. Meldžiamės už Lietuvą 
ir už Jus. Sveikatos ir ištvermės 
Jums! 

S. 

Ištrauka iš S. žmonos laiško: 
Žmonės turbūt neįtaria ir ne

gali įsivaizduoti, kokia yra bai
si smurto gaivališka brutalios 
jėgos veikla. Artėja ta diena, kai 
ta pusė. kurios rankose ginklai 
ir pabūklai, gali atsistoti prie 
valdžios vairo ir amžiams 
sunaikinti iš pradžių Lietuvos. 
Latvijos, Estijos žmones, o jei ne 
jų fizinius kūnus, tai dvasią už
gniaužti jie pasistengs tikrai... 
Kalbuosi su savo bendraamžiais 
— jaunimu, visi tarsi praradę 
viltį galvoja apie masinj mūsų 
tautos ir kitų tautų, pareišku
sių pri tar imą demokratijai, 
genocidą. Mes bijome, kas bus 
rytoj... Ir darbas beveik pra
randa prasmę, kai rytdienos 
šešėlis žada tik nežinomybę, o 
gal net atsitiktinės kulkos pa
taikymą... Niekas iš žmonių ne
tikėjo, kad gali šaudyti į be
g ink l iu s , kad gali mėtyti 
lavonus iš televizijos bokšto ir 
kaip „malkas" krauti į tanke
tes... Kas gali būti baisiau už 
tokį siaubą, kai tankas važiuo
ja ant gyvo žmogaus?" 
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IŠKILIŲJŲ L I E T U V O S VALSTYBINĖS O P E R O S SOLISTU 
KONCERTAI AMERIKOJE 

Koncertai vyks sekančiose vietovėse 

Boston— balandžio 7 d. 
Baltimore — balandžio 14 d. 
St. Petersburg — balandžio 17 d. 
Los Angeles — balandžio 21 d. 
Chicago — balandžio 27 d. 
Detroit — balandžio 28 d. 
Cleveland — gegužės 5 d. 

RENGIA 
LIETLVit FOSDAS 

Irena Milkevičiūtė 
sopranai 

Virgilijus Noreika 
tem, 

Gražina Landsbergienė 
pianiste 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Vokietijos Vasario 16 mokiniai demonstruoja Bonnoje. Nuotr. L. Venckaus 

Suvalkų kraštas 
organizuojasi 

Punsko - Seinų - Suvalkų 
apylinkės po karo buvo priskir
tos komunistinei Lenkijai ir jose 
gyvenantiems lietuviams atite
ko tautinės mažumos statusas. 
Lenkijos valdžia nebuvo suin
teresuota tiek lietuvių, tiek kitų 
taut inių mažumų (gudų, 
ukrainiečių, vokiečių ir kitų) 
kultūros vystymu ir jų kles
tėjimu. Tik 1960 metais lietu
viai išsikovojo savo spausdintą 
žodį gimtąja kalba — pradėjo 
leisti nereguliariai pasirodantį 
žurnalą ,,Aušrą", kuris nuo 
1974 m. tapo ketvirtiniu lei
diniu, bet tiek „Aušrą", tiek 
visą kultūrinę ir visuomeninę 
veiklą kontroliavo ir varžė Len
kijos vidaus reikalų ministeri
ja bei partinis aparatas. 

Paskutiniaisiais metais, vyks
tant Lenkijoje politinėms per
mainoms, daugumai organiza
cijų valstybė leido veikt i 
savarankiškai, bet tuo pačiu 
atsisakė central izuotai j a s 
finansuoti. Lietuviai pirmieji iš 
Lenkins t au t in ių mažumų 
pasinaudojo galimybe ištrūkti iš 
lenkiškų įstaigų „globos": nuo 
š. m. sausio 1 d. „Aušra" tapo 
savarankišku leidiniu ir išeina, 
nors ir per didelius vargus, nors 
kartais ir su pavėlavimu, bet 
jau kas mėnesį ir be jokios cen
zūros. Tik balandžio pradžioje 
Lenkijos kul tūros ir meno 
ministerija atsiuntė žurnalui 
skirtas dotacijas. Be abejo, jeigu 
ne tautiečių, gyvenančių už 
Atlanto pa rama , žurna las 
nebūtų galėjęs išsilaikyti, nes 
dotacijos skirtos tik ketvir
tiniam leidiniui, o ne mėnraš
čiui. Liepos mėnesį Toronte 
įsisteigusi iniciatyvinė grupė 
„Aušrai" remti, surinko ir 
išsiuntė 2000 dol.. žurnalo 
reikalams. Šiuo metu redakcijo
je su tautiečių pagalba yra 
komplektuojama visa kompiu
terių sistema su lazerine spaus
tuvėle. Ateityje visą medžiagų 
paruošimo procesą iki spausdi
nimo momento galima bus at-
i : i . » : D , . ~ ~ 1 - ' u. 

valsčiuje viršaičio išskir tas 
nemokamas patogias patalpas, 
persikėlė „Aušros" redakcija. 

Taigi iš vienos pusės džiugu, 
kad galų gale Lenkijos lietuviai 
gali vystyti kultūrinę ir vi
suomeninę veiklą be jokių 
suvaržymų, be valstybinio — 
partinio aparato vadovavimo, 
bet iš kitos — reikia pripažinti, 
kad jie, n e t u r i n t y s jokio 
materialinio, finansinio veiklos 
pagrindo, yra palikti likimo 
valiai. Be abejo, prie esamų in
fliacijos sąlygų sunku jiems bus 
išsilaikyti, tuo labiau, kad, kaip 
žinome, be „Aušros" leidimo, jie 
turi ir kitų gražių užmojų: j au 
seniai pradėti statyti Lenkijos 
lietuvių kultūros namai Pun
ske, deja, dėl lėšų stokos darbai 
dar tik įpusėję. Yra projektas ir 
Seinuose, tame buvusiame lie
tuvybės lopšyje, kuris, nors ir 
labai gaila, kaskar t labiau 
pasiduoda nutautėjimui, pasta
tyti tam tikras patalpas ir 
įsteigti jose savotišką lietuvių 
kultūros židinį. Nenori atsilikti 
ir Suvalkų lietuviai: čia ap
sigyveno nemažai naujų lietu
viškų šeimų, atgaivino LVKD 
ratel io veiklą, ėmė ruošt i 
įvairius minėjimus, vaidinimus 
ir pan. Bet jie taip pat neturi 
jokių pastovių patalpų, renkasi 
privačiuose namuose, rengi
nius praveda savo lėšomis. 

Kanadoje gyvenantys lietu
viai iš Punsko - Seinų - Suvalkų 
krašto, stebėdami nelengvą 
savo tautiečių darbą Lenkijoje, 
nutarė paremti juos organizuota 
veikla. Ligšiolinė pagalba savo 
gimtajam kraš tu i ribojosi 
pavienių žmonių įdėtomis pa
stangomis. Iniciatyvinės grupės 
paska t in tas , rugsėjo 12 d. 
Anapilio salėje įvyko pirmasis 
visuotinis Punsko - Seinų -
Suvalkų krašto išeivijos lie
tuvių susirinkimas. Jo metu 
buvo aptartos aktualiausios pro
blemos ir apsvarstytos būsimos 
veiklos galimybės. Antrajame 
visuotiniame susirinkime (spa
lio 3 A.) buvo nutarta organi

zaciją pavad in t i „Suvalkų 
k ra š to l i e tuv ių išeivijos 
Sambūriu Kanadoje", išrinkta 
valdyba, į kurios sudėtį įeina: 
J u r g i s Ku l i e š iu s . Danelė 
Didžbalienė, Kazimieras Pajau
jis, Janina Dzemionienė, Vytau
tas Bancevičius, nariais — 
Valdas Ramanauskas ir Violeta 
Grigutytė . Taip pat įvesta 
laisva nario auka 10 dol. 

Sambūrio pagrindinis užmojis 
— visapusiška parama lietuvy
bei išlaikyti Suvalkų krašte. Jis 
numatė tęsti jau liepos mėnesį 
pradėtą aukų rinkimo vajų 
„Aušrai", rinkti lėšas Lietuvių 
kultūros namų statybai Punske 
bei kitai lietuviškai veiklai. 
Sambūris yra atvira organizaci
ja ir mielai priims j savo narius 
visus, kam rūpi to krašto 
likimas ir be abejo jis pasiryžęs 
glaudžiai bendradarbiauti su ki
tomis lietuviškomis organi
zacijomis. 

Sambūrio veikla prasideda 
tokiame laikotarpyje.kai visų 
akys nukreiptos į Lietuvą, kai 
tęsiasi milijono vajus. Supran
tama, kad tiek Kanadoje, tiek 
viso pasaulio lietuviams šiuo 
metu yra svarbiausias Tėvynės 
likimas, tačiau nepamirškime, 
kad Lietuva, tai ne vien kraštas 
prie Baltijos, kad šiandien 
reikia kovoti už kiekvieną 
lietuvį, reikia vienytis visiems 
— ir tiems, ne savo valia atskir
tiems nuo kamieno, ir karo 
išblaškytiems po įvairiausias 
šalis. Ne visiems jiems atiteko 
vienoda dalia, ne visi įsikūrė 
demokratiškose valstybėse ir 
todėl mūsų garbės ir sąžinės 
reikalas padėti tiems tautie
čiams, kuriems ypatingai sunku 
išlaikyti ir vystyti lietuvišką 
k u l t ū r ą savo aplinkoje. 
Manytume, kad būsime teisin
gai suprasti, jeigu paraginsime 
visus, kas norėtų prisidėti prie 
lietuviškos veiklos palaikymo 
Suvalkų krašte, siųsti aukas į 
sąskaitą Nr. 9719 Paramos 
Kredito Unija, 1573 Bloor St. 
W. Toronto, Ont. M6P 1A6, o 
visais rūpimais klausimais kreip
tis pas Jurgį Kuliešių tel. 
416-767-2729. Iš anksto dėko
jame už pritarimą Sambūrio 
vpi l r l f t i 

Melrose Park, 111. 

VASARIO 16 D. 
MINĖJIMAS 

Dėl susidariusių aplinkybių 
Melrose Parko apylinkės lietu
viškųjų organizacijų vado
vaujantieji sluoksniai Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
minėjimą nukėlė į kovo 2 dieną, 
kas išpuolė tarpe dviejų mums 
neužmirštamai reikšmingų da
tų: vasario 16 d., kuri liko pra
eityje, ir kovo 11 d., kuri jau 
prieš akis. 

Nega l ima pasididžiuoti į 
minėjimą sus i r inkus ių 
gausumu , nes apyl inkėje 
lietuvių skaičius kas metai 
mažėja. Ne vienas iš vyresniųjų 
buvo į amžinybę pašauktas, o 
jaunesnioji karta sklaidosi i 
j iems patrauklesnes vietas, tik 
liekantieji dar nepasiduoda, te
bevaro užsibrėžtą gilią vagą 
lietuvybės labui. 

Į salę įnešus JAV ir Lietuvos 
vėliavas, J . Rugelis atidarė 
minėjimą su malda į Aukščiau
siąjį, prašydamas jo gailes
t ingumo sutrumpinti mūsų 
tėvynės kančias, o mums pasi
t ikėt i juo, nes niekas kitas, tik 
j is mūsų troškimą — tėvynei 
laisvę tegalės patenkinti. 

Susikaupimo minute buvo pa
gerbti žuvusieji kovose už laisvę 
1918-20 m., taip pa t partizanai 
ir „Kruvinojo sekmadienio" 
didvyriai, pirmieji savo krauju 
aplaistę atgimstančios tėvynės 
laisvę, 

Minėjimą praves t i buvo 
paprašyta R. Barauskaitė, kuri. 
JAV ir Lietuvos himnams nu
skambėjus, pakvietė iš Lietuvos 
svečią Algirdą Kuprį pasakyti 
kalbą. Kadangi prelegentas 
buvo atvykęs vos t i k po 
sausio 13 d. įvykių, jo kalba 
daugiausia ir centraiizavosi tų 
įvykių apžvalga. Tuos įvykius 
paryškinti jis turėjo su savimi 
atsigabenęs iš Vi lniaus tų 
įvykių vaizdajuoste, kurios vaiz-
da i ekrane l aba i j aud ino 
susirinkusiu?. 

Ekrane matomos susirinkusių 
minios, skanduojančios: Lietu
va!.. Lietuvi.!... skambančios 
patriotinės damos buvo kontras
t a s patranku ir automatų šū
viams į beginklę, tik laisvės 
trokštančią rr.inią. „Daina stip
riausias lie'.avio ginklas, — 
pasakė svečias. — Ir tas be
jausmis azijatas kareivis ne
galėjo suprasti, kam jie ten 
stovėjo su tinklu prieš dai
nuojančią žnonių minią". 

Vaizdai ekrane ne vienam 
ašarą išspaudė, o svečiui už 
tokią plačią ir ilgą apžvalgą 
susirinkusieji išreiškė nuošir
džią padėką, ilgais plojimais. 

Po trumpos per t raukos buvo 
pradėta antroji dalis — meninė 
programa. K. Valys padeklama
vo poeto Aisčio eilėraštį „Lietu
va", o po to programa tesėsi ben
dra sus i r inkus ių s u t a r t i n e , 
pada inuo j an t daug g r a ž i ų 
patriotinių liaudies dainų prie 
pianino akompanuojant mūsų 
mielam svečiui. Pasirodė, kad 
svečias ne tik gabus kalbėtojas, 
bet ir ta lent ingas muzikas. 

Po programos, užsitęsusios 
daugiau kaip dvi va landas , 
minėjimo dalyviai buvo pavai
šinti energingų šeimininkių 
skaniais užkandžiais, už ką visi 
joms liko labai dėkingi. 

Be viso to, pasirodė, kad t a 
diena sutapo su mūsų svečio 
gimtadieniu, tad ta proga atsi
rado j a m ir t o r t a s su de
gančiomis žvakutėmis. Jam bu
vo visų sudainuota Ilgiausių 
metų... ir palinkėta lai mes toli
mesniame jo gyvenime. 

100,000 D O L E R I Ų 
LIETUVAI 

Toronto Prisikėlimo parapijos 
kooperatyvas per savo metinį 
susirinkimą paskyrė 100.000 
dolerių pagalbai Lietuvai iš 
padaryto 1990 metais 600.000 
dolerių pelno. Visi dalyvavę 
kooperatyvo nariai pilnai pri
tarė šiam kilniam tikslui. Tai 
sektinas pavyzdys ir kitoms 
finansinėms institucijoms išei
vijoj. 

Prisikėlimo parapijoj koopera
tyvas išaugo į sėkmingą taupy
mo ir skolinimo instituciją, su
maniai pirmininkaujant dr. S. 
Čepui. Pažymėtina, kad ir per 
praėjusius metus buvo paskirta 
daugiau kaip 47,000 dolerių 
įvairioms lietuviškoms orga
nizacijoms, sambūr iams bei 
šalpai. Šiuo metu bankel io 
aktyvas siekia daugiau 47 
milijonų. Stabilizacijos ir re
zervo kapitalas siekė daugiau 3 
milijonų sumą. Iki šiol bankelis 
neturėjo problemų su skolin
tojais. K a i p kas m e t a i , 
metiniame susirinkime daly
vaujantiems skiriamos įėjimo 
premijos 8 po 25 dol. ir 5 po 50 
dol. ta ip pat visi po susirinkimo 
buvo pavaišinti skania vakarie
ne. 

Nebuvo užmiršta ir aukų rin
kimas. Buvo renkama Lietuvos 
laisvinimu besirūpinančioms or
ganizacijoms, ta ip pat sunkioje 
padėtyje atsiradusiems kritusių 
didvyrių artimiesiems. Paly
ginus susi r inkusių skaičių, 

A.tA. 
Dipl. ekonomistui 

MEČIUI BALUTAVIČIUI 

Venec eloje mirus, jo žmonai VANDAI ir jų še imai , 
broliu, JULIUI BALUČIUI ir jo žmonai STASEI bei 
jų ar t iniesiems reiškiame gilią užuojautą ir k a r t u 
liūdim-J. 

Genė ir Kazys Kriaučiūnai 

aukotojai nepašykštėjo, bendra 
aukų suma buvo gana graži. 

Minėjimas paliko gerą įspūdi. 
Dalyviai dar ilgai nesiskirstė 
dalinosi j au t r iomis mūsų 
tėvynės problemomis. 

J . I-nas 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5230440 ir (1-312) 523-9862 

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

nuo 1916 metų 
PRANEŠA 

kad a t i da ro naujus la idotuvių n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
Marquette Pa rke 

Kit i S. C. Lack la idotuvių n a m a i : 
* Palos H i l l s 
Hickory H i l l s 
Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

11028 S o u t h w e s t Hvvy. 
9236 S. Rober t s Rd. 

2424 W. 69 St. 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD, 

Marquette Funeral Home 
2533 West 71st Street 
Chicago. Illinois 60629 

l-(312M76-2345 

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

708-130-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

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

ANTHONY B. PETKUS 
DONALD A. PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1991 m. kovo mėn. 21 d. 

x Chicagoje l a n k o s i Lietu
vos Skaučių Seserijos vyr iau
sia skaut in inke Alina Dvo-
reckienė ir Seserijos Garbės 
gynėja Kolleta J u r s k i e n ė . 
Chicagos ir apylinkių skautijos 
sus i t ik imas su v i e š n i o m i s 
ruošiamas ši penktadienį, kovo 
22 d.. 7 vai. vak. Jaun imo cen
tro kavinėje. Vakaronę or
ganizuoja Chicagos skaut inin
kų,-ių Ramovė. Susi t ikimas su 
skautiškuoju jaunimu bus šeš
tadienį, kovo 23 d., 2 vai. p.p. 
Jaunimo centre. Sueigoje daly
vauja visi Chicagos t u n t a i . 
Vienetų sueigai vadovau ja 
Vidurio Vakarų rajono vadeivė 
vsRita Penčylienė. Abejose su
eigose skautės ir skauta i daly
vauja uniformuoti. 

x 40-sis Giesmių v a k a r a s šį 
sekmadienį, kovo 24 d., 4 vai. 
p.p. vyks ,. Tėviškės" lietuvių 
evangelikų l iuteronu bažny
čioje, 6641 S. Troy Street . 
Koncerte daly vauja solistai Egi
dijus Mažintas, Eglė Rūkštely-
tė-Sundstrom, Donna Dumpys. 
Aldona Bunt ina i tė . moterų 
vokaiirus vienetas ir parapijos 
choras, o taip pat fleitistė muz. 
Asta Sepetytė-West Pianinu 
akompanuos Aras Buntinas. 
Chorui vadovauja muz. Faustas 
Strolia. Visuomenė kviečiama 
atsilankyti i -i jau40-j 
k ocerta 

x Lietuvių Muzikos Šven
tės komitetas praneša, kad 
bilietai į visus šventes renginius 
jau gal ima į s igy t i G i f t s 
I n t e r n a t i o n a l 
prekyboje, 2501 
C h i c a g o . I L 
312-471-1424. 

W. 71 St., 
6 0 6 2 9 , t e l . 

(sk) 

x Lie tuviško K ino Fes t i 
valis Pasau l io L ie tuv ių cen
tre: kovo 22 d., penktadienį , 
7:30 v.v. - . .Moteris" ir jos 
keturi vyrai", kovo 23 d., šeš
tadieni, 12 v. p.p. . .Romas 
Kalanta" ir ,, Vaikai iš ,Ameri
kos* viešbučio"; 3 v. p .p . 
„Sugrįžimas", 6 v.v. . .Bilietas į 
Taj-Mahal"; 8 v.v. dokumen
tiniai kadrai, rodantys sausio 
mėn. kruvinuosius įvyk ius 
Lietuvoje, kuriuos užfiksavo 
norvegų ir lietuviu kino filmuo-
tojai. 

(sk) 
x Lemonte . b a l a n d ž i o 7 d.. 

sekmadienį. 12 v. Pasaul io 
Lietuvių centro Moterų komi
tetas puoselėdamas ir tęsdamas 
lietuviškas tradicijas> rengia 
„Velykų stalą" Centro didžiojoje 
salėje. Stalus ir pavienes vietas 
užsisakyti administracijoje, tel. 
(708) 257-8787. 

x P a v a s a r i , t ik t a u ! Pama
tykime naujausias pavasario ir 
vasaros madas balandžio 14 d., 
sekmadieni. 1 vai. p.p. Pasaulio 
Lietuvių centro tradicinėje Ma
dų parodoje. Stalus užsisakyti 
administraci joje, t e l . (708) 
257-8787. Madų paroda PLC di
džiojoje salėje, Lemonte 

(sk) 

x Lietuva Amer ikos Televi
zijoje II da l i s . Dviejų valandų 
vaizdajuostė, rodanti Sovietų 
smurtą užslopinti L ie tuvos 
nepriklausomybės a ts ta tymą 
Spaudos r ū m ų u ž ė m i m a s , 
k ruv inas i s s e k m a d i e n i s , 
nužudytųjų laidotuvės, emocin
ga lietuvių demonstracija Bos
tone ir kitur. Pasaulio reakcija 
ir komentarai. Naujas Lietuvos 
vaizdų, poezijos ir d a i n ų 
montažas. Irekorduota VHS vi
deo kasetėje. Kaina su persiun 
t imu $35.00. Čekį su savo 
adresu siųsti: F. K o n t a u t a s , 
747 E. Broadvvay, So. Boston, 
MA 02127. Tel. «1 7 26*5876. 

'sk> 

x Kr. Donela ič io mokyk los 
lietuviško žodžio šventė įvyks 
kovo 23 dieną, 11:00 v.r. mokyk
los auditorijoje. Programoje bus 
į teiktos premijos ,,Pirmųjų 
ž ingsn ių" konkurso laimė
tojams ir už geriausiai paruoš
tus Lietuvos vaizdų albumus. 
Manoma , jog t ė v a i savo 
a p s i l a n k y m u parodys , kad 
jiems yra svarbūs vaikų pasi
sekimai. Visi mokiniai į šventę 
ateina šventiškai pasipuošę, bet 
nereikia t au t in ių drabužių. 
Visuomenė nuoširdžiai kviečia
ma dalyvauti . 

x Kr. Done la ič io l i tuanis
t inių m o k y k l ų tėvų komitetas 
kviečia mokinių tėvus atvykti į 
visuotinį tėvų susirinkimą šeš
tadienį, kovo 23 dieną, 9:15 v.r. 
Francis M. McKay mokyklos 
auditorijoje. Prašome visus 
tėvus atvykti . Mokykla turi 
daug svarbių reikalų. Tuo pačiu 
bus p r o g a i š re ikš t i savo 
nuomones bei pageidavimus. 

x J A V Lietuvių Bendruo
menės Švie t imo ir Socialinių 
Reikalų t a r y b o s sėkmingai 
veda L ie tuvos mokykl in ių 
reikmenų ir drabužių vajų. Kon
teineris bus išsiųstas tiesiog 
Lietuvos Švietimo ministerijai. 
Iki šiol gauti gražūs atsiliepimai 
ne vien iš l i t u a n i s t i n i ų 
mokyklų. Montess-jri mokyklų 
ir pavienių lietuvių kilmės 
asmenų, bet ir iš Gary, IN, 
veikiančios katalikiškos mokyk
los. Vajus tęsiasi iki šio mene 
sio pabaigos. 

x D a i n ų šventėje dalyvaus 
ir 192 taut in ių šokių šokėjai. 
Chicagos apy l ink ių šokių 
kolektyvai intensyviai dirba, 
kad viskas sėkmingai praeitų. 
Taut inių šokių pasirodymui 
vadovauja ir kolektyvus koor
dinuoja Nijolė Pupienė. 

x L ie tuv ių Muzikos Šven
tei auko jo : po S500 David Mac-
kiewich. dr. Stepas ir dr. Giedrė 
Matai, po $200 dr. Z. Brinkis, 
dr. Vytautas Karoblis, po $100 
Sofija ir Adolfas Jelioniai, Ona 
Mažionytė, Sigutė ir Juozas 
Užupiai. Dėkojame ir prašome 
remti švente , siųsti aukas : 
L i t h u a n i a n lus ic Fes t ival , 
P .O. Box 29485, Chicago , IL 
60629-0485. 

(sk) 

x L M K F Chicagos k l u b o 
: renginių vadovė. Marija Ma-' 

cevič ienė , kviečia plačiąją 
lietuvių visuomenę atsilankyti 
į t radicines Velykinio stalo 
vaišes, š.m. balandžio mėn. 7 d.. 
12 v. p.p. Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Rezervacijas priima 
J u z ė I v a š a u s k i e n ė (312) 
925-6193 iki kovo mėn. 28 d. 
(Didž. Ketv i r tad ienio) . 

(sk) 

x K r y ž i a u s ke l ias ir šv. Mi
š ios bus aukojamos padėkai ir 
atsiteisimui šį šeštadienį, kovo 
23 d. 5:30v.v. Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje. Ž i d i n y s malonia i 
kviečia dalyvauti . 

'sk) 
x „ Ž A I B A S " N r . 10 -

skanios rūkytos dešros ir skilan
džiai bus pristatyta jūsų nurody 
tu ad re su Lietuvoje. 4 kg 
lietuviško skilandžio, 2 kg „Žal
girio" dešros, 2 kg ..Suvalkie 
t iškos" dešros, 1 kg „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. Pilna 
kaina $100.00 — kreiptis „Žai
b a s " 9525 Sou th 79th Ave., 
H ickory Hills, IU. 60457. Tele
fonas (708) 430-8090. 

x Virgilijus Noreika, Lietu
vos valstybinės operos solistas, 
šio sezono Ponchiellio „Lie
tuvių" operos spektakliuose 
gegužės 19 ir 24 dienomis atliks 
Konrado Valenrodo, Kryžiuočių 
ordino magistro, vaidmenį. 

x Vietnamo karo veteranai 
lietuvių ir latvių kilmės, kurie 
domėtųsi pas ikei t imais su 
Afganistano karo veteranais 
Lietuvoj ir Latvijoj, skubiai 
rašykite: Common Sense (ben
dro l ikimo), c'o Daniel 
Sandstrom, arba Gailei An
tanaitytei — 3727 Sunrise Dr. 
West, Minnetonka, Mn. 55345. 
Pasikeitimas organizuojamas 
dar šią vasarą, liepos mėn. 

x „Lituanico8" futbolo klu
bo metinis nar ių ir rėmėjų 
susi r inkimas šį sekmadienį, 
kovo 24 d., 1:30 v. p.p. vyks 
klubo patalpose. 2614 West 69 
St. Bus pranešimai apie veiklą, 
renkama valdyba ir svarbiausia 

informacijos ir paskutinis 
pasitarimas apie kelionę į IV 
Pasaul io Lie tuvių Sporto 
žaidynes Lietuvoje. Visi susi
domėję kviečiami atvykti į susi
rinkimą. 

x „l La i svę" Nr. 110(147), 
1990-91 žiema, jau pasiekė 
„Draugo" redakciją. Redaguoja 
Juozas Baužys. Rašo Edita 
Nazaraitė, Alfredas Smailys. 
Leoną Korku t i enė (eilėr.), 
Juozas Kojelis, Algirdas Stat-
kevičius. Vidmantas Valiušai-
tis, Henrikas Kudreikis, Juozas 
Šaltinis ir kt. 72 p. vieno nume
rio karna $3.50. Žurnalo spau
dos darbus dailiai ir rūpestingai 
atliko .Draugo" spaustuvė. 

x Didįjį šeš tadieni , kovo 30 
dieną, pamokų Kr. Donelaičio 
mokykoje nebus. Renkamės 
balandžio 6 dieną, 9:00 v.r. 
Linkime visiems džiaugsmingų 
šv. Velykų. 

x Žurn. J . Januša i t i s , nors 
ir gyvena Floridoje, gyvai 
domisi Chicagos kultūriniu 
gyvenimu ir gausiais savo raši
niais informuoja visuomenę 
apie Muzikos šventės rengimo 
eigą. 

x Dr. Vytenis Grybauskas , 
ausų. nosies ir gerklės specialis
tas, kurio kabinetai yra 4340 W 
95th St., Oak Lawn, 111. tel. 
708-636-8170, ir 1000 Ravinia 
PI., Orland Park. 111. tel. 
708-460-6663. pasveikino 
„Draugą" su šimto dol. auka 
koncerto proga. „Draugo" 
koncerto programoje daktaro 
vardas buvo klaidingai atspaus
dintas. Už klaidą rengėjai atsi
prašo. 

x A U K Š T O S KOKYBĖS 
RŪKYTOS DEŠROS, PA-
LENDVICA su pristatymu į 
namus Lietuvoje — $84.00. 
TRANSPAK, 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629, te l . 
312-436-7772. 

(sk) 
x Select Wines & Liąuors, 

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

(sk) 

x Pasaul io Lietuvių centro 
svarbus informacinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, kovo 
24 d. 12:30 v. p.p. Visi kviečia
mi. 

(sk) 

Lietuvos Mokslų Akademijos Is
torijos instituto darbuotojas. Jis 
irgi prisidėjo prie šios parodos 
atvežimo į JAV. 

Detroite parapijos patalpose 
kovo 9-10 d. vykusi paroda 
susilaukė didelio susidomėjimo 
ir labai gausaus lankytojų 
skaičiaus. Ją atidarė dr. Jonas 
Račkauskas ir E. Skrupskelis. 
Atidaryme dalyvavo ir Lietuvos 
atstovas Washingtone Stasys 
Lozoraitis. 

Chicagoje Čiurlionio galerijos 
patalpose kovo 15, 16, 17 
dienomis paroda sulaukė daug 
lankytojų. Dr. Jonui Račkaus
kui pravedant, atidarymo žodį 
t a rė Lietuvos generalinis kon
sulas Chicagoje. V. Kleiza. 
Svečias E. Skrupskelis apibū
dino Lietuvai svarbų etno
grafinio turto surinkimą ir iš
saugojimą išeivijoje ir Lietuvo
je, visus kviesdamas į šį darbą 
bei dėkodamas parodų rengė
jams ir mecenatui E. Šalčiui. Jis 
kvietė ir kitas lietuvių kolonijas 
susipažinti su Lietuvos Isto
rijos-etnografijos muziejaus 
eksponatais. 

Br. Juode l i s 

Sol. Jina Varytė, sopranas, kovo 10 d. Jaunimo centre, atliekant programą 
Margučio surengtame koncerte. 

Nuotr. J o n o Tamulaičio 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 

i sk) mėnesiniais įmokėjimais ir pri-
T einamais nuošimčiais. Kreipki-

x G.T. INTERNATIONAL, t e s j M u t U a l Federal Savings, 
2212 West O r m a k Road - ei. INC. rašo vietinius bilietus ir 

tvirtina Aerofloto reisus atvyks
tan t iems iš Lietuvos. Taip pat 
parūpiname profesionalų pasi
t ik ima ir persodinimą New 
Yorko bei VVashingtono Aero
uostuose. Prašome kreiptis: 
G . T . I N T E R N A T I O N A L , 
INC. , 9525 S. 79th A\e., 
H i c k o r y Hills. IL. Tel. (708) 
430-7272. 

fsk) 

VI 7-7747. 
(sk) 

x „Kalba Vilnius". Kiaušy 
kitę Grundig radijais. 6 
modeliai. Gradinskas , 2512 W. 
47 St., Chicago, IL 60632, tel. 
312-376-1998. Garantuotas visų 
vokišku aparatų taisymas. Pir
miausia paskambinkit. 

(sk) 

LIETUVOS ETNOGRAFINE 
PARODĄ APLANKIUS 

Vasario mėnesį į JAV atvežta 
Lietuvos Istorijos- Etnografjos 
muziejaus Vilniuje specifinė 
paroda, susidedanti iš religinių 
devyniolikto šimtmečio medžio 
skulptūrų, senojo Lietuvos 
kaimo vaizdų, senų. autentiškų 
lietuviškų tautinių rūbų jau bu
vo parodyta Detroite ir Chicago
je. Parodą atvežė muziejaus 
direktorius Eugenijus Skrups
kelis. Ji JAV pasiliks iki rudens 
ir keliaus po įvairias lietuvių 
kolonijas bei ilgiau bus Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje. 
Paroda globojama Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro 
Jaunimo centre Chicagoje, o 

x Parėmė „Draugą" 20 dol. 
auka ir pratęsė prenumeratą: 
žurnl. Antanas Juodvalkis, 
Silvija Foti. Carl Beinoras, 
Rimas Černius, Donna Nor
vilas, K. KieSius. Janina Janule-
vičius, Teresė Naruskevičius, 
visi iš Chicago, 111., „Draugo" 
garbės prenumerator ia i , 
rėmėjai. A. Juodvalkis palinkėjo 
ir toliau budėti lietuvybės išlai
kymo ir laisvės atgavimo 
sargyboje. Nuoširdus ačiū už 
aukas ir linkėjimus. 

x JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos Wa-
shingtono būstinė jau yra gavus 
virš 300 nusiskundimų dėl pašto 
negavimo 'ne 173, kaip anks
čiau buvo pranešta). Būstinė 
prašo, kad visi. kurie nori stip
riai ir konkrečiai dokumentuoti 
pašto negavimą tarp JAV-bių ir 
Lietuvos, turėtų tai padaryti 
užpildant specialiai paruoštą 
anketą. Ank-tas galima gauti 
JAV LB ištaigose ir per 
apylinkių vaidybas. Anketas 
reikia siųsti \. huanian-Ameri-
can Community, Inc. Govern
ment Affair* rommittee, 2060 
14th Street. Suite 108, Arling-
ton, VA 22^ Informacija bus 
analizuota ;r perduota JAV 
State Depą r: ment ir House Post 
Office and ( 3 Service Com-
mitte bet kitiem atitinkamiem 
pareigūnan: 

x Atitaisy mas. „Draugo" 
kovo 14 d. numery 5 puslapy po 
nuotrauka b i \o parašyta, kad 
dr, Kazys Ambrozaitis yra 
Lietuvių tond' tarybos narys, ne 
Pelno skirst .-mo komisijos 
pirminink.-t- \% klaidą dr K. 
Ambrozaitj >r ••iliestuosiusatsi 
prašome 

parodų rengimas koordinuo
jamas šio centro muziejų dnek 
torės Nijolės Mackevičienės, tel. 
(312) 434-4545. 

Sustiprėjus Maskvos okupaci
niams varžtams, Lietuvos meno 
ir kultūros institucijoms nu
t rūko valdžios f inansinė 
parama. Ši paroda neturėjo lėšų 
kelionėms ir eksponatų vežimui 
į JAV. Šiam reikalui finansuoti 
atsirado Vilniuje mecenatas, 
prekybininkas ir kultūrinių 
renginių rėmėjas Eugenijus 
Šalčius, pravedęs įmonės lėšų 
skyrimą Lietuvos kultūriniams 
reikalams. Su jo vadovaujamos 
įmonės parama moksliniams 
darbams atlikti Lituanistikos 
tyr imo ir studijų cen t re 
Chicagoje ilgesnį laiką pasilieka 
ir dr. Algirdas Tupčiauskas, 

JAUNIMO CENTRO 
METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS 

Susirinkimas įvyko kovo 10 d. 
Vacį. Momkus, tarybos pirm., 
susirinkusius paprašė minutės 
tyla pagerbti atminimą kun. Jo
no Kubiliaus, Jaunimo centro 
statytojo. Dieną prieš tai iš 
J a u n i m o centro j i s buvo 
išlydėtas į amžinojo poilsio 
vietą. Kun. J. Vaišnys jėzuitų 
vardu pakalbėjo apie Jaunimo 
centrą ir jo administravimą. Jė
zuitai džiaugiasi, kad centro 
priežiūros našta nuimta nuo jų 
pečių. Pasidžiaugė, kad centras 
gražiai tvarkomas ir prižiū
rimas. Taip pat pakalbėjo apie 
jo ateitį ir įvairius gandus. 
Sąmoningai ar nesąmoningai 
yra skleidžiami įvairūs gandai, 
kad centras bus parduotas ar 
likviduotas. Tai jis jėzuitų var
du tuos gandus paneigė. 

Jaunimo centras yra Jėzuitų 
ordino, Lietuvos provincijos 
nuosavybė, tad tik jis gali spręs
ti šio centro likimą. Paminėjo, 
kad tarp Jaunimo centro ir 

Parodos tarnautojos ir prižiūrėtojos. Iš kairės: Lilė Morkūnienė. Rūta Paupe 
rienė. Rita Penčylienė ir Anne O'Meara. 

Nuotr J . Šalčiaus 

x Sophie Vedeika. Center 
Ville, Va, Sergijus Paulavičius, 
Daventport, Ia., dr. Mindaugas 
Griauzdė, Riverside, 111.. An-
thony Valaitis, Eastlake, Ohio, 
Kazys Vasaitis, Beltsville. Md.. 
Rožė Černiauskas, Los Angeles, 
Cal., M. A. Karalius. Vvėstmont, 
111., Birutė Butkys. Monterey, 
Ca., Aldona Andriušis, Dorches-
ter, Mass., pratęsė prenumera
tą su 20 dol. auka. Nuoširdus 
ačiū garbės prenumeratoriams, 
lietuviško žodžio rėmėjams 

x Mečys K r a s a u s k a s , So. 
Pasadena, Fla.. Ray Vaitkus. 
Steambot Plaza, Co., Stasė Vaiš
vila, Oak Lawn. 111., Vince 
Akelaitis, Cleveland, Ohio, 
Petras Kausteklis, Warren, 
Mich.. Aleksandras Blinstru 
bas, Summit, 111., Konstantinas 
Lasaitis, Waukegan. IU., „Drau
go" garbės prenumeratoriai, 
rėmėjai, pratęsė prenumeratą 
su 20 dol. auka. Labai dėko
j e . 

x Atsiuntė po 10 dol. už ka
lėdines korteles, kalendorių: 
Gailutė Palionis, Ray Tamo-
shunas , Vyt. Ardickas, E. 
Ambrozaitis, E. Zinkevičius, 
prof. Pranas Zunde, Juozas 
Skeivys, B. Zeikienė, V. Valu-
kas, A. Bajerčius, Stasys Ramo
nas, Petras Smaižys, Izidorius 
Radzevičius, Janina Pileckienė, 
A. Tauras. Labai ačiū. 

x Romas Kronas , Claren-
don Hil ls , 111., , ,Draugo" 
rėmėjas, garbės prenumerato
rius, pratęsė prenumeratą, pri
dėjo 20 dol. d ienraščio 
palaikymui ir 15 dol. už kalė
dines korteles, kalendorių. 
Nuoširdus ačiū. 

x Stasė Kazlas, Chicago. 111., 
pratęsė prenumeratą, pridėjo 20 
dol. „Draugo" paramai ir kitą 
20 dol. už kalėdines korteles, 
kalendorių S. Kazlą skelbiame 
garbės prenumeratore, o už 
rėmimą savos spaudos labai 
Hėkoinmp 

Lemonto jokios konkurencijos 
nėra. Kiekvienas tur i savo 
paskirtį ir yra vienodai reikalin
gi. Baigdamas paprašė Dievo 
palaimos Jaunimo centrui, jo 
rėmėjams ir jo darbuotojams. 
Pr. Masilionienė perska i tė 
detalų pere i tų metų susi
rinkimo protokolą, kuris buvo 
priimtas. Vacį. Momkus Jauni
mo centro ir Krištanavičiaus 
fondo vardu padarė pranešimą. 
Niekas nenumato Jaunimo cen
tro uždaryti ar jį parduoti. Kaip 
mes atvykę į Ameriką radome 
Chicagoje ir jos apylinkėse 14 
lietuviškų parapijų, taip ir 
dabar gali veikti ne vienas, bet 
daugiau lietuviškų židinių. 

S. Endrijonienė. Jaunimo cen
tro valdybos pi rm. , savo 
pranešime paminėjo, kad centro 
veikla yra plati ir gyva. Vyksta 
ne tik kultūrinė veikla ir įvai
rūs renginiai, bet čia randa 
pastogę ir daugelis mokslinių 
institucijų. Čia ji išminėjo visą 
eilę moksl inių inst i tuci jų , 
kurios veikia Jaunimo centre. 
Praėjusieji metai buvo baigti su 
deficitu, kuris buvo apie 3200 
dol. Pastatas eina senyn, tad ir 
reikalingi kapitaliniai remon
tai. Praėjusiais metais buvo su
tvarkytas scenos apšvietimas ir 
patvarkytas stogas. Tie darbai 
kainavo daugiau kaip 20,000 
dol. Padėkojo Jaunimo centro 
Moterų klubui, kuris pastoviai 
ir stambesnėmis sumomis pa
remia centro darbus. Pasku
tinioji dovana tai buvo video 
aparatūra (kavinėje) kainavusi 
apie 3,000 dol. 

Moterų klubo pranešimą atli 
ko J. Daunorienė. Klubas 
tvarko Jaunimo centro dovanų 
— suvenyrų krautuvėlę, rengia 
vakarones, blynų pusryčius ir iš 
gautų pajamų paremia centiu 
veiklą. Praėjusiais metais di
džiausios pajamos buvo iš 
krautuvėlės — 1387 dol. Gr. Ma
cevičiūtei nedalyvaujant, jos 
parengtą finansinę apyskaita 
perskaitė J. Paronis. Praėjusiais 
biudžetiniais metais pajamų 
turėta 111,476.68, o išlaidų 
114,681.63 dol. Buvo revizijos 
komisijos pranešimas, kur į 
atliko J. Masilionis. Apyskaita 
rasta pavyzdingoje tvarkoje ir 
pasiūlė išreikšti iždininkei 
padėką. 

St. Džiugas ir K. Dočkus, 
kurie tvarkė narių registraciją, 
pranešė, kad susirinkime atsto
vaujama 566 balsams. Buvo 
pasiūlyti kandidatai į tarybą ir 
revizijos komisiją. Į tarybą iš
rinkti A. Paužuolis, V. Momkus. 
M. Gabalienė ir J. Tamulaitis 
I revizijos komisiją — J. Masilio 
nis, V. Zalatorius ir V. Jau-
tokas. Kol balsai buvo skai
čiuojami, tai vyko klausimai ir 
sumanymai. Iš jų vienas buvo 
svarstytinas ir priimtas, būtent 
metinius susirinkimus kviesti 
spalio mėn., kadangi biudže
tiniai metai baigiasi birželio 30 
d. 

Naujoji taryba pakvietė Salo
mėją Endrijonienę ir toliau va
dovauti valdybai, o ji savo 
ruožtu paprašė senąją valdybą 
pasilikti pareigose. Tuo ir buvo 
užbaigtas susirinkimas, kur is 
praėjo labai tvarkingai. 

J . Žygas 

x Rašyt . Ju rg i s Gliaudą. 
West Covina, Cal.. dr. Jurgis 
Starkus, Santa Monica. Cal.. 
Jonas P. Daugėla, Ormond 
Beach, Fla.. Jadvyga Jokūbai
tis, Palm Beach Shores. Fla.. 
Juozas Kamaitis, St. Peters-
burg, Fla., M. E. Laniauskas, 
Richmond Hts., Ohio, „Draugo" 
garbės p r e n u m e r a t o r i a i , 
rėmėjai, pratęsdami prenu
meratą, kiekvienas pridėjo po 
20 dol auką. Labai dėkojame 
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