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Prezidento Landsbergio
spaudos konferencija

Naujos provokacijos
Lietuvoje

„Nesiųsime prašymo Maskvai...”
Praeitą
ketvirtadienį,
gegužės 16 d., prezidentas
Vytautas Landsbergis turėjo
pasikalbėjimą su lietuviškos
spaudos ir radijo atstovais.
Spaudos konferencija įvyko
Swiss Grand Hotel 41 aukšte,
viešbučio Prezidential Suite.
Prie viešbučio įėjimo preziden
to Landsbergio viešnagės metu
plevėsavo Amerikos, Šveicarijos
ir Lietuvos vėliavos.
„Amerikos Balso” atstovas
Linas Rimkus klausė, ar vakar
JAV senato balsuotoj rezoliuci
joj dėl paramos grūdais yra
kokių nors išlygų. Prezidentas
Landsbergis pastebėjo, kad yra
labai įvairių išlygų. Rezoliucijo
je kalbama apie „Baltic statės
and constituent republics of the
Soviet Union”. Jeigu respubli
kos bus spaudžiamos, rezoliuci
ja kalba apie joms tiesiogią
paramą. Mes esame oficialiai
karinių dalinių terorizuojami.
Praėjusią naktį apšaudytas
Lietuvos muitinės postas prie
Druskininkų. Rytų Lietuva yra
ypatingo dėmesio objektas. Pa
skutiniame televizijos pasikal
bėjime minėjau Lietuvos pada
linimo grėsmę. Lietuva gali
netekti Vilniaus ir Klaipėdos.
Yra ir momentų, kuriuos
senatoriai rezoliucijoje paliko
neaiškius.
Pavyzdžiui,
perspektyvi grūdų pagalba
negali būti naudojama paremti
karinį ar saugumo aparatą. Hu
manitarinė pagalba turi eiti
visiem sovietų žmonėm . Tokiu
būdu mes liekame už ribų. Nesiųsim prašymo Maskvai, kad
mus priimtų į Sąjungą, kad
būtume sovietiniai žmonės.
Lietuva turi teisę kreiptis
atitinkamos
analogiškos
pagalbos. Sovietų Sąjunga
grąsina nutraukti pašarinių
grūdų tiekimą. Apie tai reikės
pagalvoti.
Vytautas Zalatorius klausė,
ar yra tikslu pirma svarstyti
Lietuvos konstituciją, o po to
rinkti Steigiamąjį seimą. At
sakydamas prezidentas Lands
bergis pastebėjo, kad klausime
nevisai gferai įsivaizduojama
tolimesnė įvykių eiga. Mes
rengiame Lietuvos konstitucijos
koncepciją ir ji bus toliau
svarstoma. Turėsime apibend
rinti. Pats pirmasis darbas yra
patvirtinti pagrindinę koncep
ciją, ir tai įvyks vėliau rudenį.
Toliau svarstysim, ar konsti
tucija bus priimama plebiscitu,
ar Aukščiausiojoje Taryboje, ar
tai būtų Atkuriamojo Seimo
prerogatyva.
Liūtas Mockūnas klausė, ar
yra naujas posūkis konfronta
cijoje su Rytais. Audrius
Butkevičius kalba apie ginklo
panaudojimą. Prezidentas
Landsbergis atsakydamas
pastebėjo, kad net policija
nepanaudojo ginklo, kai
beginkliai buvo žudomi šį sausio
mėnesį.
Aukščiausiosios
Tarybos rūmus buvome pasi
ruošę ginti. Daug žmonių
pergyvena, kad 1940 metais
nebuvo
pasipriešinimo.
Visuomenės sąmonėje tai atrodo
neteisinga. Lietuva yra gynybos
pusėje. Nutarimas parlamentą
ginti yra žmonių remiamas. Yra
iškilusi grėsmė bankams. Po to,
kai Gorbačiovas paskelbė bankų
sistemos centralizavimą, lau
kiama spaudimo ir Lietuvoje.
Bankų gynimas numatytas.
Nebuvo ginamas Vilniaus prie
miesčio bankelis, kuris tame

pačiame pastate su kitu banku,
kuris paprašė karo dalinių
apsaugos.
Petras Petrutis pastebėjo,
kad Vytauto Landsbergio balan
džio 28 dienos kalba pasižymėjo
didele rimtimi. Lietuva gali vėl
išeiti į mišką. Ar svartomas
ginkluotas pasipriešinimas? At
sakydamas, prezidentas paste
bėjo, kad pakalba jaunimas —
jei nėra išeities, tai reikia eiti į
mišką. Sovietai traktuoja savi
saugos ir apsigynimo veiksmus
kaip maištą. Gorbačiovo įsakas
nuginkluoti „neteisėtas gink
luotas formuotes” liečia visus
junginius, kurie nėra armija ar
vidaus reikalų ministerijos
daliniai. Pavyzdžiui, įsakas
paliečia Lietuvos policiją, krašto
apsaugos dalinius. Iš tikrųjų,
juodaberečiai užpuldinėdami
sako vykdą Gorbačiovo įsaką.
Jūs atsimenate, kaip septyni
neginkluoti krašto apsaugos
vyrai buvo apšaudomi besive
jant jų mašiną mieste.
Bronius Nainys klausė: ką
gero ar blogo žada Boriso Jel
cino ir Michailo Gorbačiovo
žaidimas? Vytautas Land
sbergis atsakė, kad tai nėra tik
žaidimas. Jeigu jie tariasi, tai
Centras nevisagalis.
Zenonas Rekašius ilgame
pasisakyme išreiškė susirūpi
nimą, kad tokių baisių
išbandymų metu pavojun sta
toma visuomenės vienybė. Jis
rūpinosi, kad vyksta kampani
ja prieš buvusius komunistus ir
kairę bendrai. Jis teigė, kad
tokia tendencija matoma ir
valstybės oficioze „Lietuvos
Aide”. Prezidentas Landsbegis
pastebėjo, kad pateikta daug
klausimų. Nori nenori Lietuvos
komunistų partija atsirado
opozicijos pozicijoje. Kritiškais
momentais veikla neatrodo gerai.
Jie turi būti pasiruošę priimti
kritiką. Ar nereikia sutelkti
gretas? Dabar nelaikąs taškus
rinkti savo naudai. Iš kitos
pusės yra ir balsų: taip turi būti.
Tam tikra diskusija vyksta ir
veiksmais. Boikotams ir strei
kams ragina dabar ne tik Buro
kevičius, bet ir kitos jėgos. Mes
girdėjome kone visus metus,
kad politika gali būti kitokia.
Kritika yra tokia, kad santykiai
su Maskva nėra teisingi. Labai
dažnai atsakymas — klaida bu
vusi atšaukti deputatus iš
Maskvos. Klausiame: Jūs
siūlote stoti į Sovietų Sąjungą?
Tada prasideda laviravimas.
Tai pragmatinis galvojimas
neturint konceptualios pozicijos.
Statome savarankišką valstybę.
Sako, kad ir toliau esame anek
suotas krštas: ar prievarta, ar
laisvai įsijungia? Dabartinis
parlamentas to nepadarys — gal
dėl to reikia interpretuoti
siūlymus rinkti naują.
Zenonas Rekašius primygti
nai grįžo prie „Lietuvos Aido”
agresyvios laikysenos prieš
kairę. Prezidentas Landsbergis
pastebėjo, kad „Lietuvos Aidas”
spausdina įstatymų projektus,
bet yra planai, kad jis bus nepri
klausomas nuo valstybės para
mos. Yra organizuota nuteiki
mo politika prieš vyriausybę ir
parlamentą. „Lietuvos Aidas”
tam tikra prasme ginasi. Gal
tada tai galėsite suprasti. Ir
parlamente gauna kritikos.
Erich Senn prašė komentuoti
„Chicago Tribūne” šio ryto lai
doje pasirodžiusį reportažą, kad
Lietuva prisidėjo prie naujo eko-
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Nušauti du žmonės

Pusryčiuose pas Jo Eminenciją kardinolą J. Bernardiną, Chicagos arkivyskupą. Iš kairės: kun.
Jonas Kuzinskas, Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis ir kardinolas Juozapas
Bernardinas.
Julijos Izokaitytės nuotrauka

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės Spaudos
biuro pareiškimas
Vilnius, 1991 m. gegužės 20
d. — Nesiliauja TSRS ginkluo
tųjų pajėgų ir TSRS VRM
ypatingos paskirties sukarintų
būrių vykdomi Lietuvos
Respublikos muitinės punktų ir
pasienio kontrolės postų
užpuolimai. 1991 m. gegužės 16
d. 3 vai. ginkluoti asmenys
atvykę su tarybinės armijos
mašinomis, apšaudė Varėnos
muitinės Druskininkų postą.
Užpuolimo metu buvo sužeistas

muitinės pamainos viršininkas,
sudeginta šalia muitinės posto
esanti autobusų stotelė.
Gegužės 18 d. 3 vai. apie 30
ginkluotų tarybinės armijos
kareivių apiplėšė ir stidegino
Kalvarijų pasienio kontrolės
postą. Užpuolimo metu iš posto
darbuotojų buvo tyčiojamasi, du
budėtojai buvo sužaloti.
Šiais ir ankstesniais TSRS
ginkluotųjų pajėgų ir TSRS
VRM ypatingos paskirties
sukarintų būrių vykdomais
teroro aktais siekiama įbauginti
žmones, didinti įtampą išprovo
kuoti ginkluotus susidūrimus.
Yra žinių, kad TSRS ginkluo
tosios pajėgos ruošiasi naujoms
provokacijoms, kurios gali būti
įvykdytos ateinančią savaitę.
Kai kuriose Lietuvos Respubli
kos vietovėse tarybinės armijos
kariškiai ruošiasi įtartiniems
manevrams, ieško vietų, kurio
se galima būtų dislokuoti nau
jus karinius dalinius, pasipylė
grasinimai iš įvairių TSRS
žinybų.
Pastebimas Lietuvai priešiš
kų politinių jėgų suaktyvėjimas.
Ypač nerimą kelią gegužės
21-23 dienomis rengiamos
Lietuvoje, taip pat ir kitose
Baltijos valstybėse įvairios akci
jos, kurios gali būti pretekstu
sausio įvykiams pakartoti.
Todėl turime būti budrūs,
išvngti galimų provokacijų. Mes
neturime teisės klysti, pasiduoti
apgaudinėjimams.
Lietuvos Respublikos Vyriau
sybė, neskatindama atsakomo
jo Lietuvos žmonių pasiprieši
nimo, siekia užkirsti kelią
mėginimams destabilizuoti pa
dėtį Respublikoje.

LIETUVOJE
— Iš Lietuvos Informacijos
biuro gauta žinia, kad nusižudė
Kauno savivaldybės vicemeras
Saulius Gricius.
— Lietuvos bankuose
uždarytos visos Sovietų
Sąjungos biudžeto sąskaitos.
Norėdama susigrąžinti finan
sinę kontrolę, Sovietų vyriau
sybė stengiasi paralyžuoti
Lietuvos bankų darbą.
— „Lietuvos aidas” savo 86
numeryje rašo apie įdomią situ
aciją Leningrade. Kirovo
fabriko darbininkai susitarė su
„Volvo” firma tankų konvejerį
pritaikyti autobusų gamybai.
Atvyko protestuoti Sovietų min.
pirm. V. Pavlovas ir Gynybos
ministeris gen. D. Jazovas. Jie
buvo mandagiai išprašyti, o B.
Jelcinui, Rusijos prezidentui,
pažadėta streikuoti, jei tik to
reikės.
— Vilniuje, Lukiškių aikštėje,
Burokevičius, Ivanovas ir kiti
organizavo gegužės pirmosios
mitingą. Maždaug šimtui „Jedinstvos” „liaudies druzinos”
narių Šiaurės karinio miestelio
vadovai išdavė neperšaunamas
liemenes ir gumines lazdas. Kai
jie susirinko prie vado
paminklo, tai visą Lukiškių
aikštę apjuosę saugojo automa
tais ginkluoti sovietų kareiviai.
— Sovietų kariniame komi
sariate Vilniuje įvyko pasita
rimas, kuriame dalyvavo visų
rajonų komisarai. Ten jiems
generolas Visockis paskelbė
šaukimo į kariuomenę planus
paimti šiais metais į karinę
tarnybą 29,600 vaikinų. Skai
čius žymiai padidintas. Šiuo
metu vaikinams ir jų tėvams
buvo pasiųsti laiškai, jog Lie
tuva nusižengia sovietų įsta
tymams, nevykdydama prezi
dento įsako.
— Suomijos genralinis kon
sulas Leningrade Markus Lyra
lankėsi Vilniuje ir turėjo
pasitarimus su Lietuvos
Užsienio reikalų ministeriu
Algirdu Saudargu.

Vilnius. Gegužės 19 d. — maždaug apie šeštą valandą
Praėjusio savaitgalio metu du ryto. Taip pat yra duomenų, kad
žmonės buvo nušauti netoli tuo metu buvo girdėti keturi
Lietuvos — Gudijos sienos, šūviai ir nuo posto nuvažiuojan
čios automašinos garsas, kuri
pranešė „Amerikos balsas.”.
Šeštadienio
dieną
pro važiavusi be šviesų.
Lietuvos vyriausybės spaudos
Šalčininkų PKP pravažiavo
automobilis su valstybiniu biuras taip pat pranešė, jog
numeriu, kuris stabdomas maždaug 30 Sovietų kareivių
nesustojo, o pravažiuodamas puolė Kalvarijų kontrolės postą
pasuko į jį stabdžiusio PKP dar- ir jį sudegino. Du lietuviai,
buotojo pusę. Automobilis pasienio sargybiniai, buvo
pasuko už 20-30 metrų nuo sužeisti šio incidento metu. In
posto ir iš jo išlipęs civiliai formacijos biuro žiniomis, taip
apsirengęs asmuo pistoletu pat šeštadienio naktį dar du
pradėjo šaudyti į darbuotojų Šalčininkų srities postai buvo
pusę. Susišaudymo metu, at apšaudyti, bet, kaip atrodo,
sakomuoju šūviu iš medžiok juose nebuvo žmonių.
linio šautuvo, kurį turėjo posto
Ruošiasi
darbuotojas A. Stašaitis, asmuo
„naujiems žygiams”
buvo mirtinai sužeistas.
Sekmadienį Vyriausybės
Vėliau paaiškėjo, kad žuvęs
asmuo yra STSR Gardino spaudos biuras pranešė, jog
srities, Varanovo rajono, paskutiniu metu yra pastebėtas
Benakonio milicijos įgaliotinis ypatingas sovietų kareivių
Aleksandras Nikolajevic Fijan. padidėjimas Respublikoje.
Jis mirė Šalčininkų ligoninėje. Atrodo, kad kareiviai yra
Vyriauybės pareigūnų prane pasiruošę manevrams. Yra
šimu, sudaryta bendra lietuvių gauta informacijų, jog Sovietų
- gudų komisija tam įvykiui kariniai daliniai ir specialūs
bešališkai ištirti. Šis incidentas daliniai iš Vidaus reikalų
įvyko minėtą dieną 1:05 vai. po ministerijos pasiruošė naujoms
provokacijoms, kurios galinčios
piet.
prasidėti šią savaitę. Praėjusio
Kiti užpuolimai
savaitgalio metu mažiausiai
Praėjusį sekmadienį maždaug buvo pulti 5 paskiri sienų postai
2:30 vai. rytą, buvo nušautas prie Gudijos sienos. Tai pir
mirtys
pasienio
Krakūnų pasienio kontrolės mosios
posto pamainos viršininkas Gin postuose.
Lietuvos prez. Landsbergis,
taras Žagūnis, gimęs 1957 m.,
kai vizitavo Ameriką, įspėjo,
gyvenantis Trakuose.
Po gegužės 18 dienos inci kad gali būti mėginama daryti
dento Šalčininkų pasienio perversmą. Spaudos konferenci
kontrolės poste, buvo duotas joje Chicagoje jis išsireiškė jog
nurodymas visiems, jog galimų gali būti puolimai prieš pasienio
konfliktų vietose esantiems pa postus, norint atskirti kai
sienio kontrolės postų darbuoto kurias žemės sritis nuo
jams nutraukti darbą. Krakunų Lietuvos.
PKP dirbą pareigūnai nutraukė
darbą ir nakčiai apsistojo
netoliese pas vietos gyventoją.
Pavojus radijo
Vėliau PKP viršininkas G.
programoms
Žagūnis išėjo prie vagonėlio
Washingtonas. — Elta rašo,
pasidomėti esama situacija.
Gyventojai jo lavoną rado jog išeivijoje susirūpinimą sukė
lė žinia, kad ruošiamasi palaips
niui uždaryti Laisvos Europos ir
— Lietuvos žmonių surinktas Laisvės radijus. Pasak „The
visas maistas pasiekė anglia Washington Times” kovo 22 d.
kasių rajonus: 34 mašinos —
Valstybės departamento atsto
Donbasą, 12 — Kuzbasą, 1 —
vai paragino tuos du radįjus nu
Pamskvę ir vienas lėktuvas — statyti datas, kada bus
Vorkutą. Kai kur, sako Kazi užbaigtos transliacijos į Lenkiją,
mieras Uoka, tai buvo tik sim Vengriją ir Čekoslovakiją. Taip
bolinė pagalba, bet morališkai pat norima panaikinti į Sovietų
labai svarbi. Gautuose padėkos Sąjungą ir Baltijos valstybes
laiškuose rašoma: „Kokie nuo transliuojamas programas.
stabūs tie lietuviai!”
„Ironiška, kad kai Kongresas
— „Draugystės” viešbutyje ragina sutamprinti ryšius ir pa
Vilniuje buvo paminėta Švedijos didinti paramą Rytų Europai,
tautinė šventė — karaliaus Baltijos valstybėms ir Sovietų
Karolio XVI Augusto gimimo Sąjungos respublikoms, admi
45 metinės. Priėmimą surengė nistracija pasiūlo palaipsniui
Švedijos generalinis konsulas panaikinti vieną seniausių ir
Leningrade Dagas Sebastianas sėkmingiausių programų ry
Ahlanderis, Švedijos konsulas šiams ir tikslioms žinioms”,
Rygoje Larsas Fredenas ir rašo „The Ukrainian Weekly”
Švedijos atstovas Lietuvoje savo 12 numeryje. Ši ironija
Janas Nybergas.
ypač ryški Lietuvos atžvilgiu,
— Kaune lankėsi Kinijos de kur okupacinė kariuomenė
legacija, kuri domėjosi bendrų tebelaiko okupavusi Vilniaus
įmonių bei parduotuvių televizijos ir radijo stotį.
steigimu. Ypač domėjosi
lietuvių specialistų medicinos
aparatūros kūrimo darbais.
KALENDORIUS

nominio Sovietų Sąjungos pla
no. Prezidentas Landsbergis
pastebėjo, kad dažnai pasiunčiame tarnautoją į tokius susiti
kimus stebėti. Maskvos propa
ganda tuo naudojasi: pavyzdžiui
vienas stažuotojas iš Lietuvos
buvo pakviestas Vokietijoje susitikiman ir tada spaudoje
paskelbta, kad sovietų delega
cijoj buvęs ir Lietuvos atstovas.
Petras Petrutis klausė, ar tai
reiškia, kad šis parašymas nėra
grynas pinigas? Landsbergis
atsakė, kad TASSo melagystės
žinomos. Deja, tai dažnai išky
lantis klausimas. Petrutis tęsė
klausimą: užsienyje atrodo, kad
tarp lietuvių, latvių ir estų yra
skirtingų nuomonių. Pavyz
džiui, kad ir Lietuvos Atsto
vybės ir diplomatinės tarnybos
klausimuose. Prezidentas Land
sbergis pastebėjo, kad diploma
tinė tarnyba atstovauja Lietu
vos valstybei, kartais su atsar
gumu ir diplomatiniais niuan
sais. Mes ją traktuojame kaip
mūsų valstybės diplomatinę
tarnybą.
Zenonas Rekašius kėlė
klausimą apie Maskvai priim
tinus variantus. Vytautas Land
sbergis atsakė klausimu, kodėl
visi šie tariamai priimtini
— Obeliuose gegužės 5 d.
variantai ateina pasiūlymais iš buvo atidengtas paminklas
apačios, o ne iš pačios Sąjungos? žuvusiems pokario metais.
Prezidento Landsbergio spau
dos konferencijai pasibaigus
s LIFTU VA
sekė trys trumpi dvidešimties
§
minučių pokalbiai su „Pasaulio
e
Lietuvio” redaktorium Bronium
UJ
Nainiu, „Draugo” kultūrinio
priedo redaktore Aušra Liulevičiene, ir „Akiračių” redakci
O
ja: Liūtu Mockūnu, Zenonu
Rekašium, Erich Senn, Vytautu
Zalatorium.
. _
A.L.
Dabartinės Lietuvos Respublikos pašto ženklai, gauti per jų kolekcionierių Žilviną Stravinską.

Gegužės 21 d.: Vaidevutis,
Valentas, Viktorija, Vydmina.
Gegužės 22 d.: Aldona, Ei
mantas, Julija, Rita.

ORAS CHICAGOJE
Saulė teka 5:26, leidžiasi 8:08.
Temperatūra dieną 80 L,
naktį 59 1.
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DRAUGAS, antradienis, 1991 m. gegužės mėn. 21 d.

KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS
KELIAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. California Avė., Chicago, III. 60629

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D.

SAUSA BURNA KAS DARYTINA?
Klausimas. Širdies daktaras suskeldėjusias lūpas, burnos
patarė mano globojamam sene žaizdas, dantyse skyles ir burno
liui kunigui eiti pas burnos je baltąjį grybelį (candidiasis).
daktarą dėl jo burnos sausumo. Kartais randamos lipnios seilės.
Aš nežinau, kur yra tas burnos Apžiūrint burną naudojama
daktaras. Globojamasis serga plokštelė ar šaukštelis gali
cukralige. Aš jį slaugau, prilipti prie žando gleivinės.
nežinau kaip jam padėti ir
nesiorientuoju, ką man reikia
Sjogreno liga
toliau daryti. Prašau duokit jam
nors kokių vaistų ar dar ko
Viena dažniausiai seilių liau
nors.
kas apimančių ligų yra vadi
Atsakymas. Dažnai pasi nama Sjogreno, liga arba sin
taikąs pensininko burnos sausu dromu (pagal švedą akių ligų
mas atsiranda dėl daugelio prie gydytoją Henrich Sjogren, tą
žasčių. Tai ne senatvės ligą aprašiusį ir mirusį 1939
pasekmės, todėl reikia susekti m.). Tada visos kūno gleivinės
tokio sausumo priežasti. Kada išdžiūsta, nes liaukos negamina
net tūlas daktaras nesiorien- sekreto. Ypač nukenčia gerklių,
tuoja šiuo reikalu, nėra ko seilių, bronchų, prakaito ir
jaudintis Tamstai — tik švieskis skrandžio liaukos. Ji dažniau
ir imsi reikiamai orientuotis, ką siai paliečia regulų nustojusias
toliau daryti. Štai ta apšvieta. moteris. Tai chroniškas uždegi
Burnos sausumas (xeros- mas, kurį sukelia žmogaus imu
tomia) yra stoka seilių bur nitetas (autoimmune disease).
noje. Šiuo negerumu dažnai Tai ligai būdingas yra limfocitų
skundžiasi senesnieji, ypač susirinkimas didelėse ir mažose
moterys. Toks sausumas gali di seilių liaukose. Trečdaliui tokių
džiai apsunkinti gyvenimą pen ligonių padidėja didžiosios seilių
sininkui. Ne tabletės tokiam liaukos. Taip ir atsiranda sausa
reikia, bet prašalinti susektą burna.
išdžiūvimo priežasti. Tai ne vien
O jei priedui tie limfocitai dar
burnos daktaro darbas.
susirenka ir ašarų liaukose —
Normalus seilių tekėjimas ima akys džiūti. Tuomet gauna
burnoje priklauso nuo nor si sausos akys (xerophthalmia).
malaus seilių liaukų veikimo. Tokio džiūvimo kombinacija
Pakankamas seilių kiekis bur vadinasi „sicca complex”.
noje yra gyvybiškai svarbus vi
siems vyksmams burnoje. Štai
Kitos priežastys
ta net šešeriopa seilių nauda. 1.
Ir kitomis ligomis sergant at
Seilės ištepa burnos gleivinę. 2.
siranda
tokia burnos sausra pvz.
Jos neutralizuoja kenksmin
reumatoidinis
artritas, vilkligė,
gumus ir mechaniškai valo
burną. 3. Seilės slopina sausaodė (scleroderma) irgi
bakterijų ir grybelių (fungi) džiovina burną. Šiose ligose
veiklą. 4. Jos įtakoja skonio tolimesni dalykai yra gydytojos
pajutimą. 5. Seilės saugo nuo reikalas.
Burną džiovina vaistai.
per karšto ir per šalto maisto ir
Kadangi
pensininkai daugiau
gėrimo. 6. Seilės aprūpina dan
naudoja
visokių
vaistų, jų bur
tis su daug kalcio turinčiais
nos dažniau negu jaunesniųjų
chemikalais — elektrolitais.
išdžiūsta.
Šitokį
burną
džiovinanatį
pašalinį
veikimą
Burnos išdžiūvimo
dažniausiai sukelia šie vaistai:
priežastys
vartojamieji prieš pakeltą krau
Burna išdžiūsta dėl ypatingos jospūdį, prieš nusiminimą-deautoimuninės netvarkos (dėl presiją, prieš parkinsoninę ligą,
vadinamo Sjogren syndromo) prieš psichikos pairimą; dar an
bei dėl seilių tekėjimą maži tihistamininiai, dar prieš skran
nančių vaistų. Galvos ir kaklo džio rūgštis vartojamieji antišvitinimas bei kraujo keliu— cholinerginiai ir beta blokuochemikalais vėžio gydymas ga tojai.
li sutrukdyt burnos drėkinimą.
Dar daugiau: naudojamų vais
Reikiama gydytojo atida i pa
tų skaičius taip pat didina bur
ciento nusiskundimus ir jų
nos išdžiūvimą. Kai kasdien
tvarkymą yra labai svarbi, nes
ligonis priiminėja keturias rūšis
tada esti išvengiama varginan
ar daugiau vaistų — pusei tokių
čio nepatogumo ir burnoje
pacientų ima burna džiūti.
vyksmų sutrikimo.
Atsimintina, kad ypač džiovi
na burną šlapimą varantieji
Ką pacientas jaučia
vaistai (diuretics) imami kartu
burnai džiūstant?
su vaistais prieš nusiminimą
Burnos sausumas sukelia se vaistais (tricyclic antidekančius negerumus: ima skau pressants). Už tai gydytojas
dėti burnos, ypač liežuvio turi kartu su pacientu aptarti
gleivinę; sutrinka skonis esti imamų vaistų poveikį į burnos
sunkiau valgyti sausą maistą, sausumą.
sunkiau kalbėti, kramtyti ir
O štai šitokio elgesio reikia
ryti. Toks ligonis esti verčiamas vengti. Blogai, kai sveikatos
dieną ir naktį nuolat gerti prižiūrėtojas įvairiopai nesioskysčius. Dantų protezą turin rientuoja esminiuose reika
tiems dar blogiau: jų sausas luose. Štai vienam širdininkui
liežuvis glaudžiasi prie plokš prirašomos arkliškos dozės
telės, gaunas protezo prilipimas šlapimą varančio vaisto (Lasix,
ir nuo to sukeltos žaizdos.
40 mg du kartus per dieną).
Sausaburniui pradeda gesti Nesutinęs ligonis prišlapina
dantys ir dantų smegenys — šešis litrus per parą ir eina pas
išsivysto dantų smegenų kitą, specialiste save vadinančią
uždegimas (inflammatory gydytoją — ta jam prirašo kas
periodontal disease), nes dien imti 80 mg to vaisto. Dabar
tuomet burna neturi seilėse tas buvęs ligoninėje valdininkas
esamų, bakterijas žudančių išsigando ir jau liežuvio neap
enzimų ir glikoproteinų, kurie versdamas, pas trečią gydytoją
ištepa burną.
atsirado. Tas nutraukė vaistus
Apžiūrėjęs burną ir ligonį šiam save mirtinai visai be
gydytojas randa burnos glei reikalo vaistais besižudančiavinės įskilimus, stoką susiren jam. Ligonio buvusi kaip
kančių seilių, gleivinės skiedra išdžiūvusi burna su
uždegimą (angular stomatitis) liežuviu ir visai pranykę vidu

riai palengva atsigavo.
Ypač moteriškės įsidėmėkite
šią tiesą: nereikalingus vaistus,
kad ir gražaus velnio įpirštus,
meskite dar šiandien laukan ir
elkitės, kaip tas į protą atėjęs,
žmogus. Blusai įspyrus nė
vienam nereikia griebtis už
aspirino, Anacino, Tylenolio ar
kitokio panašaus vaisto, kurie
taip dažnai be rimto reikalo
naudojami.
Iš to aišku, kad dabar
Amerikoje susilaukėm tokių
laikų, kada lietuviui reikia
turėti dvi galvas, tris akis,
keturias kojas ir būti išmintin
gam, kad pajėgtum nuo tūlų
apmokamų geradarių savo svei
ką kailį — ypač burną — išnešti.
Tai ne pasaka, o dar garuojąs
faktas. Todėl visi gilinkimės į
sausos burnos reikalus, nes tik
tada pajėgsime su ta negale
išmintingai tvarkytis.

Vėžio gydymas
sausina burną
Galvoje ir kakle esamo vėžio
dvejopas gydymas: per kraują
(chemotherapy) ir švitinimu
(radiation therapy) naikina
seilių liaukas. Į kraują leidžiami
vaistai gali tiesioginiai paliesti
burnos gleivinę ar netiesioginiai
— pakenkdami kaulų smege
nims.
Taip gydomo ligonio išdžiū
vusi burna yra labai jautri
užkrėtalams iš normaliai burno
je esančių bakterijų. Ant
pasilpusios gleivinės — ant
palinkusio karklo ima veistis ne
tik bakterijos, bet ir grybeliai
(candida) ima augti.
Bakterinis užsikrėtimas — in
fekcija turi būti nedelsiant —
tuč tuojau gydoma atsakančiais
antibiotikais, o grybelius (cahdidiasis) gerai naikina burnai
plauti vaistų skystis (Nycostatin, Nilstat, ar Nystex) ar
tabletės (trochės)' clotrimazolę
(Mycelex). O po dantų protezu
išopėjusi gleivinė gali būti
tepama Mycolog-A mostimi
(ointment).
Bendras sausos burnos
gydymas

Sausos burnos gydymo tikslas
yra dvejopas: 1, pagaminti seilių
tekėjimą ir 2. suvilgyti burnos
gleivinę. Visi atsiminkime, kad
seilių tekėjimas sumažta, kai
žmogus nuolat nekramto
maisto, valgo skystą ar minkštą
— kramtymo nereikalaujantį
maistą ar laikosi tokios dietos.
Mat, maisto kramtymas skatina
seilių tekėjimą. Už tai čia vieto
je yra nesaldžios gumos kram
tymas bei naudojimas skonį
sužadinančių tablečių (gustatory stimulants — sugar free
lozenges). Tas gali padėti ir glei
vinę sudrėkinti.
Čia ir prieiname svarbiausią
reikalą: būtina pakankamai
gausiai gerti naudingų skysčių,
o tuo atžvilgiu mes visi labai, oi
labai apsileidžiame ir įvairiopai
teisinamės, o taisytis nė neban
dome. Tuomi save sirgdiname ir
nesulaukiame pagijimo vien dėl
to, kad neatliekame normalios

savo kūnui pareigos mažai
geriame naudingų skysčių.
Žinoma, tūlas pasakys
išgeriąs gorčiais alaus, buteliais
degtinės, litrais vyno ir paliekąs
pusę ar netoli visos pensininko
mėnesinės „algos” mūsų
renginių baruose... o burna vis
dar neatidrėksta. Gal reikia
daugiau pratuštinti jau ir taip
vėjo pilną kišenę...
Taip neišmintingasis daro.
Išmintingas mūsiškis gausiai ir
dažnai — valgant ir pavalgius
geria naudingų skysčių, kad ir
tik vandens. Be to yra tokie
seiles pavaduoją skysčiai turin
tys „carboxymethylcellulose ”
skysčių (vaistinėse jų vardai
Salivart, Xero-Lube). Juos
gerkime eidami gulti — jie
drėkins burnos gleivinę
miegant.
Tepalai kaip Orąjel ar vaze
linas ir glicerinas gali pa
lengvinti burnos gleivinės sau
sumą, suskilimą ir išopėjimą.
Reikia nepamiršti ir vaistų
pakaitalus, kai kurių vaistų nu
traukimą ar vaistų ėmimo tvar
kos pakeitimą, norint sumažinti
sausą burną turinčio nusiskun
dimus.
Duokim tokį dalyką: burnos
sausumas esti didžiausias tarp
valgių, naktį if paryčiui. Todėl
imkime vaistus dienos metu,
kad vaistų gausus kiekis
nebūtų kraujųjuje, pacientui
miegant. Aišku, kad kai burnos
sausumas esti labai stiprus, pri
sieis visai vaisaus nutraukti ar
kitais juos pakeisti.

Kai kurių vaistų
visada venkime

Be recepto perkami vaistai dėl
slogų ar dėl svorio numetimo
sumažina seilių tekėjimą, todėl
jų niekada nereikia nei pirkti,
nei naudoti. Šalto oro drėkin
tuvas (humidifier) gali padėti
per burną kvėpuojantiems,
kurie daugiau kenčia naktimis.
Bakterijų ir teršalų
priskretimai burnoje
Sausaburniui burnoje susi
daro teršalų priskretimai (plaque) ir juose prisiveisia daug
bakterijų. Tokie ligoniai turi
būti gydomi specialioje apsaugo
mosios dantų priežiūros vietoje
(preventive dentistry). Joje bus
atliktas svarbiausias darbas:
bus prašalinti minėti priskre
timai (plaųue) ir gydomos
dantenos (dantų smegenys —
„gingiva”).
<!
Profesiniai naudojamas fluoro
skystis gali apsaugoti tokių pa
cientų dantis nuo gedimo
(caries). Taip pat burnos
skalavimas su chorhexidine
skysčiu gali sumažinti mikrobų
skaičių burnoje.
Asmeniška burnos higiena
tarpdančių valymas su specialiu
siūlu (flossing), naudojimas bur
nos irigatoriaus (Water Pik) bei
minkšto dantų šepetėlio ir
dažnas burnos skalavimas su
lengvai pasūdytų vandeniu
(normai saline 0.09%) padeda
šalinti maisto liekanas ir
priskretimus.
Prieš burnos sausumą naudo
jamas skystis, kuriame yra lactoperoxidase, dantų valymo
priemonė, mažinantis burnos
sausumą (anti-xerostomia dentifrices — Biotene) aktyvuoja ge
rąsias bakterijas burnoje.
Tiems, kurie turi dantų protėzą
ir iš burnos nepakankamai pra->
šalina maisto liekanas, bakteri
jos gali suskaldyti tas liekanas
į kenksmingus junginius.

Reikia vengti aitrių valgių,
degtinės ir rūkymo
Adam Kniukšta suliesino savo
kraują su Alvudo dieta iki 135 mg%
cholesterolio ir turėtus širdies ne
gerumus su stipriu kojų sutinimu iš
ginė už vartų. Taip galime kiekvie
nas elgtis, nes dauguma lietuvių turi
kraujuje cholesterolio gerokai virš
200. Toks kiekis artina širdies ne
galavimą kiekvienam. Geriau bus vi
siems bėgant už akių širdies arterijų
sklerozei valgant liesą ir skanų
maistą.

PRENUMERUOKIM
SAVO JAUNIMUI
BRIDGES
Vartau kovo ir balandžio
mėnesio anglų kalba leidžiamą
žurnalą
„Bridges”.
Tai
politikos, jaunųjų ir viduri
niosios kartos užpildomas
žurnalas, turįs daug įdomių ir
mūsų visuomenei nelabai
žinomų įvykių. Kas iš mūsų
žinojom, jog Brown universitete
(Rhode Įsland), kurį baigė ir
buvęs prezidento J.F. Kennedy
sūnus, susiorganizavo lietuvių,
latvių ir estų klubas Baltika,
duodantis žinių apie Pabaltijo
valstybėse vykstantį judėjimą?
Ten buvo rašyta apie Amerikos
kongresmanų ir senatoriaus
lankymąsi Lietuvoje. Šios žinios
buvo ir lietuviškoje spaudoje,
bet ar daug kas žino apie
Amerikos teisininkus Larry
Wyman (Harvard) Wm Hough
lankymąsi Lietuvoje. Jie padėjo
paruošti ir Lietuvos statuto pro
jektą, pagrįsta vakarų pasaulio
statutais. Įdomu skaityti iš
Lietuvos atvykusios mokytojos
ir amerikietės mokytojos pas
tangomis užmegztą „susiraši
nėjimo klubą”, paplitusi ir
kituose Amerikos miestuose.
Rašoma ir apie Vilniuje ruo
šiamas vasaros programas
Šiaurės Amerikos studentams.
Duota adresai ir vardai į ką
reikia kreiptis, norint ten vykti.
Minima „Associated Press”,
kuri savo pranešimuose Lietu
vą priskiria Sovietų Sąjungai.

vinamas ir tai gali padidinti
burnos sausumą. Kuo žmogus
daugiau svdij^inasi, tuo jis
mažiau maitihasi ir tuo būdu
suserga nuo baltymų (proteino)
trūkumo ir maisto nepakanka
mumo. Sunykusios' glikogeno
atsargos ir padidėjusi jpieno
rūgšties (lacti'c acid) gamyba gali
vesti prie kūno išdžiūvimo —
dehidracijos ir kraujo kiekio
sumažėjimo. Sumenkę* kiekis
naudingos folinės rūgšties (folic
acid) chroniškam alkoholikui
sausina burną ir sukelia
skausmus valgant:
.J.,?'na'

olizi

Jsiji’ttMfef0.'

Sumažėjęs noras valgyti
Sausaburnis turi saugotis sa
vo mitybos sumenkimo. Tokiam
gali skonis pėsikeisti. Tada jis
af ’jf Skųsis, kad maistas kaip
popieris — neskanus, kad jis
sūrus ar dar kitaip nemalonus.
Sunkumas kramtyti gali tokį
sausaburnį versti rinktis
mažiau maistingą valgį:
minkštą ir pagamintą su
išvalytais miltais ir gausų
įvairiais krakmolais.
Pakitęs skonis gali senesnįjį
nuvaryti į nykatančiųjų eilę.
Toks ima į giltinę virsti, vis
didėjant jo nenorui valgyti. Už
tai reikia ypatingai prižiūrėti
sausą burną turinčiųjų mitybą.
Darbais rodykime savo rūpestį
artimu. Nė vienas lietuvis
neturi virsti į giltinę, nes mes
visi rūpinamės tik savais rei
kalais. Sausaburniui maistą
reikia skaninti vaisių ekstrak
tais, prieskoniais, žolelėmis.
Gydytojo patartus vaistus imantieji sausaburniai beveik visi
skundžiasi menku maisto
skoniu.
Taigi, sumažėjęs seilių kiekis
burnoje gali paliesti viso
žmogaus sveikatą. Tai dažnas
senesniųjų nusiskundimas,
atsirandąs dėl daugelio prie
žasčių. Tokiems seneliams yra
galima padėti, šalinant burnos
sausumą sukeliančias priežastis
ir atitinkamai pagal galimybę
jas tvarkant. Tada sumažta
sausaburnio negerumai, page
rėja jo paklusnumas gydymui ir
jo gyvenimo kokybė.

Turintys sausą burną turi
vengti aitrių valgių, tų, kurie
yra sausi, rūgštūs, tokių, kur
daug prieskonių, ir alkoholio.
Visi sausaburniai turi liautis
DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
rūkę.
DR. PAUL KNEPPER
Chroniškas girtavimas yra .<
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA
itin žalingas sausaburniui, nes
186 Best Superlor, Sulte 402
per vėmimą, menkai valgymą
J
Valandos pagal susitarimą
bei nepakankamą naudingų
Tai. — (1-312) 337-1286
skysčių gėrimą kūnas yra džio-
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Tikrina akis, pritaiko akinius

2618 W. 71 st St.
Tel. (1-312) 737-5149
Vai. pagal susitarimą.

Palos Vlslon Centsr, 7152 W. 127th St.
Palos Hgts, III. Ketv. vai. 3-6 v.v.

Tsl. (708) 448-1777

DR. JOVITA KERELIS

DR. ANTANAS G. RAZMA

Dantų Gydytoja

SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS

3315 W. 55 St., Chicago. IL .

4700 W. #5 St.
Oak Lawn, IL 00453-2533
Tel. 708-030-9113

Tel. (1-312) 476-2112
9525 S- 79th Avė., Hickory Hills. IL

Tai. (708) 598-8101
Vai. pagal susitarimą

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

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1443 So. 50th Avė., Cicero
Kasdien 1 iki 8 vai vak.
išskyrus treč Šešt. 12 iki 4 vai. popiet

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

155 N. Mlchlgan Avė., Sulte 324 Ir
5635 S. Pulaakl Rd., Chicago, IL
81 St. Ir Kaan Ava., Juatlce, IL

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

DR. S. LAL
SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS

2454 W. 71 st Street
(1-312) 434-2123
Pirm. 2-7. Antr. ir
ketv. 9-12. Penkt. 2-7

Kab. tol. (1-312) 585-0348;
Rez. (1-312) 779-5533

DR. FRANCIS MAŽEIKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4255 W. 63rd St.
Vai. pagal susitarimą: pirm, ir ketv. 12-4
6-9; antr. 12-6; penkt 10-12; 1-6

Kab. tol. (1-312) 471-3300;
Rez. (708) 442-8297

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

’
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DR. DANA M- SALIKUS
DANTŲ GYDYTOJA

10442 W. Cermak Rd.
VVestchester, IL 60153
Tel. 708-531-1113
Valandos pagal susitarimą

DR. LEONAS SEIBUTIS
.JAKŠTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA

2856 W. 83rd Street
Vai.: ari# 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.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Ava. (prie Austin)
Valandos pagal susitarimą

Tol. (1-312) 585-7755

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ CHIRURGIJA
AKIŲ LIGOS
Good Samarltan Medical CenterNapervllle Campus
1020 E. Ogden Avo., Sulte 310,
Napervllle IL 60563
Tol. 1-708-527-0090
Valandos pagal susitarimą

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

KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS

DR. PETRAS ŽLIOBA

7722 S. Kedzle Avo.,
Chicago, III. 60652

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Pirm., antr., ketv. ir penkt.
pagal susitarimą

Vai.: pirm, antr . ketv. ir penkt. 3-6;
Šeštadieniais pagal susitarimą

6746 Weet 83rd Street

' *’

Kur Nemunas teka

ESAME MES TAVO
VAIKAI

DAKTARATO
ĮTEIKIMAS
V. LANDSBERGIUI

IDEALIZMAS TRŪKUMUOSE
Administracija ir administruojamieji
Kalbantis su oficialiais žmo
nėmis iš Lietuvos, jauti jų gilų
sielvartą dėl šiuo metu rusiško
sios komunistų partijos pas
tangų terorizuoti mūsų žmones
ir niokoti kraštą, neleidžiant
visiškai atsikabinti nuo
Kremliaus ekonomikos gran
dinės. Marksizmas, leninizmas
ir bolševikiniai suprantamas
socializmas, klaidžioję po
Europą, bandę permesti šaknis
į Afriką ir į Pietų Ameriką,
baigė savo aktyvumą. Tačiau
baisūs nagai ten, kur jie dar iki
šiol laikosi suleisti visuomenėn,
tokią visuomenę skaudina.
Šioje marksizmo agonijoje
Lietuvos
administracijos
žmonės rūpinasi krašto gerove
atsižadėdami savęs. Nepanašu,
kad jie stengtųsi sukurti valdininkįjos klasę, kaip yra buvę ir
dar yra likę biurokratų galvose
bei jų elgsenoje. Lietuviai,
krašto administratoriai, yra
darbininkai, atėję atlikti jiems
patikėtus uždavinius ir nesididžiuoją padėtimi. Jie kartu bu
visa tauta siekia atsikratyti
okupacinio jungo.
Po kruvinojo sekmadienio
laikraštis „Laisvasis Kaunas”
(1991.1.16) patalpino labai daug
pareiškimų, smerkiančių oku
pantą ir ieškančių pasaulyje pa
galbos. Man štai kuris labiau
siai įstrigo galvoje: „Kauno
žmonės, mes, nepriklausomo
„Kauno tiesos” laikraščio
žurnalistai ir kiti redakcijos dar
buotojai, šią tragišką ir neramią
Lietuvai valandą pareiškiame:
jeigu neduokdie būtų įvestas
naujas okupacinis režimas, mes
liksime ištikimi savo pasi
rinktam keliui — siekti Lietu
vos nepriklausomybės — ir jos
priešams netarnausime. Jeigu
atsitiktų taip, kad prarastame
galimybę toliau leisti nepriklau
somą „Kauno tiesą”, o šiuo pa
vadinimu pasinaudotų okupa
cinės valdžios statytiniai, pa
reiškiame: su tokiu pseudoleidiniu mes nieko bendra netu
rėsim. 1991 m. sausio 15 d.
Esu susidaręs nuomonę, kad
labai panašiomis nuotaikomis

VYTAUTAS VOLERTAS

laikais didžiausia gyventojų
dalis tyli, ir tame tylėjime sle
piasi išmintis. Tačiau reikia,
kad kas nors duotų visuomenei
pavyzdį. Šio straipsnelio pra
džioje buvo paskelbtas „Kauno
tiesos” žurnalistų pareiškimas,
ir visai neabejojama, kad jis
visuomenei buvo svarbus.
Nemažiau svarbus yra drąsiai
prabyląs koks nors ministeris,
blankioje tikrovėje randąs
kruopelę optimizmo ir ją
parodąs žmonėms. Turbūt visų,
jį girdėjusių, nuotaikos pasi
taiso. Visuomenei reikia tono!
Skundai, dejonės, nepasi
tenkinimas yra lyg sniego
gniūžtės, riedančios pakalnėn.
Auga, didėja. O jei ant tų
gniūžčių kiek skaidrios saulės?
Štai kodėl stebina surauktas
Lietuvos spaudos veidas.
Žurnalistai
prisiekdinėja
ištikimybę tiesai ir tautai, o jų
užpildyti laikraščių puslapiai
tokie liūdni, tokie beviltiški,
kad net ašaras spaudžia. O kai
šalia beviltiškumo prisiglaudžia
savitarpiai politikierių r— ne
politikų! — pasignaibiojimai,
nustembame, kad tokie išvargę,
i tokie iškankinti, tokie nu
skriausti vargdieniai turi jėgų
peštis.
Atrodo, kad spaudos pesimiz
mas yra skubotumo padaras.
Labai mažai randame rimto
analizavimo, stinga svarstymų,
sulyginimo ieškojimų, o pasi
tenkinama tik paviršutinišku
reportažu arba nugirstu žodžiu.
Neieškoma, kas slepiasi už
atskiro įvykio, apie kurį
rašoma, arba už kokio nelemto
žodžio. Suprantame, kad taip
yra lengviau. Aprašymas, t.y.
reportažas, slysta lyg į pakalnę,
o visus nagrinėjimus tenka
stumti, kad jie pirmyn pajudėtų.
Lietuvos žurnalistai yra labai
reikšminga
ir
pozityvi
visuomenės dalis, tik jiems pri
tiktų dažniau nusišypsoti?Ne
tiesą neigiant ar ją iškreipiant,
bet jos neaprengdinėjant laido
tuvinėmis nuotaikomis. Visur ir
visada kantriausi ir patvariau
si yra kūrėjai. O žurnalistai ku
ria visuomenėje nuotaikas,
todėl neturėtų dažnai kaišioti
akių prie tarkuojamų krienų ai
pjaustomų svogūnų.

Iš aerouosto vyko limuzinu, dentas Landsbergis.
gyvena ir dirba dabartiniai
kurį vairavo Violeta Špokaitė,
Tuoj po akademinių apeigų
Lietuvos administratoriai,
turinti aukštas pareigas Ge- prezidentas su savo visa palyda
ministeriai ir kiti. O kaip man
neral Motore korporacijoje, į dalyvavo Loyolos universiteto
atrodo
dauguma administruo
Loyola universitetą, kur Vytau j priėmime. Jam gerai linkinčių
jamųjų?
tui Landsbergiui buvo suteiktas į susirinko apie 250: profesorių,
Labai neseniai vienas bičiulis,
garbės daktaro laipsnis. Tai i studentų, gausiai lietuvių ir
daug padedąs savo pažįs
nuopelnas kunigo Antano Lietuvių Bendruomenės atstotamiems ir giminėms Lietuvo
Saulaičio, dr. Aldonos ir dr. ' vų, kitų svečių. Buvo proga
je, juos atsikviečiąs, apdoRonald Walker. Dr. Aldona kiekvienam pasisveikinti su
vanojąs, apvežiojąs, atsargiai,
Mogenytė-Walker papasakojo prezidentu, nusifotografuoti,
nebūdamas tikras savimi, nusi
apie apie šią istorinę popietę.
užkąsti ir užgerti. Pakelta
„Šių akademinių metų eigoje nuotaika po kelių valandų visi
skundė: „čia stengiamės,
Chicagos Loyolos universitetas išsiskirstė, nes laukė prezidento
aukojamės ir aukojame, bet kai
įteikė vienuolika garbės dokto Landsbergio dar kiti įsiparei
pasiklausiau savo svečių,
ratų. Gegužės 11 d. mokslo gojimai.
girdžiu kitokias kalbas — jokio
metų užbaigtuvėse vienas iš
noro bent trumpai pavargti, kad
Tebegyvenant šia nuotaika,
taip pagerbtųjų buvo Vytautas Loyolos universitetas norėtų
ateityje Lietuvai būtų geriau.
Landsbergis, Lietuvos pre priminti, kad ruošiama dviejų
Amžinos dejonės: nėra šito, nėra
zidentas. Universitetas jį lietuvių fotografų Dichavičiaus
to, bloga kokybė, menkas pasi
pakvietė tam tikslui praeitą ir Sutkaus paroda. Tai įvyks
rinkimas, kainos baisios; nėra
rudenį ir, jam mielai sutikus, nuo gegužės 28 d. iki birželio 30
miltų, nėra kruopų ir cukraus,
suteikė jam Doctor of Laws d. Loyolos Lake Shore Campus,
krautuvėse — badas. Tai gal
honoris causa.
siuntinėlį su miltais ir cukrumi
Crown Center, Loyola Avė., sa
Šiose iškilmėse dalyvavo 800 vaitės dienomis tarp 8:30-4:30
pasiųsti? Gal mėsos ir riebalų?
abiturientų, jų tėvai, giminės ir vai. p.p. Uždaromasis priėmi
Ačiū, nereikia, namuose dar
svečiai, Loyolos profesūra — iš mas rengiamas birželio 30 d.,
turime visko bent porai metų.
viso 3,000 publikos, tarp jų sekmadieni, nuo 3-5 val.p.p.
Geriau būtų elektroniniai
gausiai atstovaujama lietuvių Nors šiuo laiku yra ir daug
reikmenys, kaip bevielis tele
fonas ar pan. — aplamai,
visuomenės.
Akademinės kitų renginių, nekalbant apie
apeigos prasidėjo punktualiai atostogų sezoną, tikimasi, kad
siųskite tai, ko neturi mūsų
3 vai. p.p., didžiulėje Medinah Chicagos ir apylinkės lietuviai
kaimynai. Jie tai visko prisi
Temple Chicagos miesto centre. ir jų draugai ras laiko ap
plėšę, prisigraibę, važinėja po
Abiturientams, jų giminėms ir silankyti!"
Lenkiją, Vokietiją, Jugosla
svečiams jau vietose esant, įžy
viją...”
Priėmime Loyolos Water
Šiuose nepasitenkinimuose
giavo togomis pasipuošimų ilga Tower Campus patalpose, taik
virtinė profesorių, užpildanti visą liai pavadintame „President’s
pakaltinamas ir Landsbergis,
sceną. Po jų sekė universiteto Room’į sukviesti svečiai turėjo
buvusioji valdžioje Prunskienė
vadovybė, galiausiai garbės progą ne tik pasveikinti prez.
ir dabartiniai ministeriai, o kad
doktorato kandidatai. Pasibai Landsbergį, bet ir padėkoti
kas tartų — pakentėsime metus
gus pagrindinei užbaigtuvių Loyolos fakultetui už suteiktą
ar kitus, palauskime, kol susi
sveikinimo kąlbai, sakytai pagerbimą, pabendrauti tarpu
tvarkys valstybė, juk ji kuriasi
Robert A. Wild, S.J., Chicagos savyje ir pakalbėti su kita
ant bolševikų palikto mėšlyno,
provincįjos Jėzuitų viršininko, taučiais apie Lietuvą, pvz.
kurį reikia nuvalyti... Tokių
vyko
garbės
doktoratų seselė Iranaeus Chekouras iš
pilietiško susipratimo kalbų be
įteikimas. Bronius Jaselskis, St. Xavier College susidomėjo
veik negirdime, tik jaučiame
♦ * »
chemijos profesorius, perskai pakviesti Lowjįy Wyman, Barpavydą, pagiežą, egoizmą,
Ir išeivijoje po sunkaus darbo tęs Vytautui Landsbergiui skir naby Johnson, Bill Hough, dr.
grobuoniškumą. Kaip tokioje
išeivis lietuvis dainas dainavo. tą citatą, baigė sušukdamas Richard Ebeling arba dr.
aplinkoje administruoti?
Jau šio šimtmečio pradžioje
lietuviškai: „Tegyvuoja laisva Aleksandrą Štromą pelegentais
Taip dažnai girdime. Bet ar ne
kasyklų ir skerdyklų darbi Lietuva, tegyvuoja Vytautas universiteto ruošiamoms pa
pačius garsiausius girdime?
ninkai pradėjo organizuotis į Landsbergis!” Kilo spontaniški skaitoms plačiąjai visuomenei.
Nesunkiai pastebime dideles
dainos draugystes. Prie parapijų aplodismentai. Visi 3,000 kaip Tarp kitų primėmime asmeniš
priešingybes: Vilniuje iki
steigėsi chorai, kurie ne tik gies vienas atsistojo ir plojo be ku pakvietimu dalyvavo
šiandien minia saugo parlamen
mes giedojo, bet ir liaudies perstojimo geras tris minutes. „Tribūne” korespondentė Pat
to rūmus, o toje minioje yra ten
dainas dainavo. Chorai buvo Prezidentas metė publikai Symczak, kuri pati sausio
garsiai besiskundžiančių ir čia
vieni pirmųjų kultūrinių bučinį. Iš viso tik antras at mėnesį buvo Vilniuje — savo
besisvečiuojančių dejavusių.
židinių, kurie palaikė ir skatino sitikimas Loyolos univęrsiteto akimis matė (lietuvių pasi
Taigi žodis neatspindi tiesos,
lietuvybę. Kuomet įvyko pirmas istorijoje, kad taip atsilieptų aukojimą laisvei ir ten kalbėjosi laisvės pusę. Jie laimi ir daly nes žodyje dažnai esti daug
organizuotas chorų pasi publika. (Pirmą kartą kai bu su pačiu Landsbergiu. Dabar jai vaus finale birželio mėnesį. Jie vandens, atskiedžiančio turinį
rodymas, dabar būtų sunku vo skirta Roy Wilkins iš NAA- buvo proga atnaujinti pažintį ir nesitikėjo, jog jiems kada nors ir net visiškai pakeičiančio
pasakyti. Kadangi šio šimt CP). Loyolos u. prezidentas mums palankia koresponden gyvenime tektų susitikti iškilų turinio prasmę. Žodis taip pat
mečio pradžioje Pensilvanija Raymond C. Baumhart, S.J., cija palenkti „Tribūne” laik jį asmenį, kurio siekius jie at yra mados reikalas. Vieni
buvo amerikietiškoji Lietuva, įteikė jam garbės dpktorato raščio redakciją i mūsų pusę. Su kakliai gina. Prez. V. Lands šaukia — ir aš šaukiu; vieni
Tikrai gerų žmonių kuklumas
tad ten buvo ir pirmieji kultū atestatą ir apgaubė tradiciniu dideliu entuziazmu atvyko bergis tarė trumpą padėkos žodį verkia — ir aš verkiu. Todėl ne pasireiškia užmiršime: jie yra
riniai židiniai.
spalvotu, simboliniu apsiaustu. Wayne Wagner su savo debatų ir pastebėjo, kad esant profeso bandome iš kalbų sudarinėti taip persiėmę tuo, ką daro, kad
Tais laikais Chicaga dar Kaip priimta, apvainikuotieji klubu, t.y. studentai iš Rolling rium jam malonu pabūti aka statistikos, kuri turėtų bent visai nepastebi, ką jąų yra
nebuvo lietuvių sostine, bet šiais laurais prakalbų nesako. Meadows High School, kurie de- deminėje aplinkoje.
pakenčiamą nuošimtį tiesos. padarę.
enish
Scranton, Wilkes-Barre, She- Šią tradiciją gerbė ir prezi batuoja, palaikydami Pabaltijo
Indrė Visuose kraštuose ir visais
Rytų išmintis
nandoah. Ten steigėsi pirmosios
lietuviškos parapijos, drau
gystės, savitarpiniai susi
Trečiai valandai svainis sukvietė vaikus ir keletą
Su Canberra atsisveikinant
vienijimai (ten ir pirmasis
porų bei pavienių sostinės lietuvių. Paskutinis kepsnių
Canberrą ir joje sutiktus žmones aprašinėjau ke balius, jų žodžiais — iešminė. Dar kartą nusidėjome
„Draugo” numeris pasirodė).
liuose šio dienoraščio skirsniuose. Tik rodos dar nesi- anticholesterolinei dietai, nes negalėjome atsispirti
Tad galime prileisti, kad ten
guodžiau susikalbėjimo sunkumais. Su žemaičiais —
prasidėjo ir chorinė veikla.
sultingiems avienos, jautienos kepsniams, kiaulienos
lietuviškai, su jų pačiom lietuviškai ir vokiškai, bet
ALFONSAS NAKAS
Pirmutinis užregistruotas
dešrelėms.
su vaikais ir anūkais tai nors į žemę prasmek. Vieną
chorų pasirodymas įvyko 1916
Klausėme jų linkėjimų. Sujaudinti veblenome
žodį supranti, dviejų ne. Bičiulis Vincas, bene
m. birželio 17 d. Newark, New 25
padėkos žodžius. Kelis iš jų ir kada pamatysime? Gal
Jersey. Jį suorganizavo ir jam
Tik į Batemans Bay įvažiavus, pastebėjau lyg cirko dešimtmetį Australijoje gyvenęs, per išleistuves tik vieną kitą iš jaunųjų, jeigu Amerikon atskris...
vadovavo muz. St. Šimkus. Pir milžinišką palapinę ir reklamą, kviečiančią į truputi apšvietė. Merginas, sako, vadink good sheilas,
Ir ta paskutinė naktis Canberroj, kaip visos kitos,
moji Dainų šventė įvyko 1916 Shakespeare’o ,A Midsummer Night’s Dream” spektak į vyrus kreipkis mate arba bloke, o norėdamas kuo buvo maloniai vėsi, gaivi.
m. rugsėjo 15 d. Chicagoje, lius. Iškart nežinojau, kokia čia bus programa, kiek piktintis ar bent drąsiu pasirodyti, šauk bloody.
Kai kas nebetiko, nes Vincas 30 metų nebe
kurioje dalyvavo 12 chorų su atsiras laiko. Apie savaitės vidurį laiko atsirado.
Mėlynieji kalnai
Australijoje.
Pavyzdžiui, sheila suprato, juokėsi, bet
500 dainininkų (L.E. IV. psl. Nuvažiavom, kur palapinės stovėta. Radom tik tuščią
Sausio 14-tos vakare mano asmeniškame dienorašty
241). Pokario metais atvykus didelio kelionių biuro, dar kokių įstaigų kiemą. sheila būti nebenorėjo. Kas kita su bloody. Gražiau
įrašyta,
kad kelionė tarp Canberros ir Sydney ėjosi kaip
naujai ateivių bangai, 1956 m. Užsukau į kelionių biurą. Taip, sako, atvažiavo teatro siai besišypsanti dukterėčia Nįjolė, kai kalba, sunkiau
sviestu
patepta.
O galėjo taip ir nebūt. Nors važiavome
buvo suorganizuota Dainų trupė iš Sydney, vaidino visą savaitę. Pereitą siai suprantama. Paklausus, ar ji ir rašo tokiu žargonu,
tik
trys
poros
(Pulton
’ai, Budzinauskai ir mudu su
šventė Chicagoje, kurią pava sekmadienį įvyko paskutinis spektaklis. Praleidau sušuko: „Uncle, I’m a good spella!”. Ir parašė: „Bloody
Brone), bet mitsubishiukas persikrovė tiesiog iki
in
the
Bible
/
Bloody
in
the
book
/
If
you
don
’
t
bloody
dino I-mąja. Joje dalyvavo 34 vienintelę progą.
palubių. Dukterėčia su vyru gi grįžo, praleidę su
chorai ir apie 1200 dainininkų
Po šešių dienų Maloney’s Beach ir Batemans Bay believe me/Have a bloody look”. Iš tikrųjų, ji — „good mumis tris savaites atostogų, tad turėjo apsčiai
Tad, sekdami ta švente, ir šią sausio 11 grįžome į Canberrą. Grįžimas vėl savo rūšies spella”. Tik po kelių viešnagės dienų ėmiau suprasti,
bagažo. Mudu keliavome namų link su penkių savaičių
vadiname septintąja, nors praei nuotykis. Iš svainio pasakojimų nebuvau susidaręs kad nagus jie ištaria nąjls, uodegą — tajl, kad mūsų
bagažu, o giminių dovanos mums buvo dar kur kas
tyje yra buvę daug ir didelių vaizdo kaip, kokiais keliais tas 100 km nugalimas. gasoline — jų petrol, mūsų druggist — jų chemist, ir kad
gausesnės, negu mūsų paliktosios. Sofija su Liudu trįjų
Kalėdų
antra
diena
tai
Boxing
Day.
Turiu
bloknotuose
švenčių. Tad ir nenuostabu, kad Pasirodo, turėjome perkopti nebe kokias kalveles, o
dienų viešnagei taipgi šį tą vežėsi. O priekabos nebedar
ir
daugiau,
bet
užteks.
Kas
nuvažiuos
į
Australiją,
Chicagai teko garbė šią šventę kelis aukštus, tikrai daugiau kaip kilometro kalnus,
vilkome, palikom, nusprendę, jog tuos porą šimtų ki
surengti.
pačias jų viršukalnes. Vidurvasario penktadienį! Kelias sužinos, o į ten nesirengiant, neverta per daug galvos
Tad sveikiname visus atsi siaurokas ir vingiuotas, kaip spyruoklė. Lynojo beveik kvaršinti. Beje, dukterėčia Nįjolė mane aprūpino geru lometrų su trupučiu kaip nors ištversime susikimšę.
Ištvėrėm. ir dar kaip. Mūsų auksinis vairuotojas
lankiusius į šią Dainų šventę, iki Canberros. Iš ten į vasarvietes galvotrūkčiais lėkė žodynu — The Dinkum Aussie Dictionary. Ką dinkum
Ken
Poulton, užuot lėkęs kaip akis išdegęs, kad per
kuri vyksta jau tautinio atgimi sostinės žmonės, kad kuo ilgiau pabūtų vandeny ir reiškia, nebesakysiu, gana.
dvi
su
puse valandų savo namus pasiektų, važiavo lėtai,
Sausio 13 — mūsų paskutinis sekmadienis ir pasku
mo ženkle.
saulėj. Lyg tyčia, prie kiekvieno staigaus posūkio ant
keliose
vietose sustodamas, aiškindamas, rodydamas.
tinė
diena
pilna
diena
Canberroje.
Iš
ryto
kepino
saulė,
J. Ž. tavęs puola keli autovežimiai. Ir kaip tik ten, kur nusi
* * *
Jam,
Sydney
vaikui, iš Canberros merginą vedusiam,
bodusi giria, tad akys tik į eismą krypsta. O čia rūkas, kankino drėgmė. Manėme patirsiu bent dieną flori- Hume Hwy. kelias žinomas kaip sava pirštinė.
Be bibliotekų neturime nei
Laisvė be idealų daugiau prieblanda, akinančios mašinų šviesos. Linksma pasi diškos vasaros ir čia. Paskutinį kartą dalyvavome St.
(Bus daugiau)
praeities, nei ateities.
kenkia kaip padeda.
darė sostinei artėjant. Net saulė pasirodė. Nuprausta, Joseph’s bažnyčioje pamaldose. Ji ir dabar buvo
pustuštė. Ta pati šimtinė su keliais ar keliolika žmonių.
A. Graf iraudusi. iau gerokai mieguista.
Ray Bradbury

Toli nuo mūsų Nemunas yra
nutolęs ir ne Baltuos žuvėdros
klykia, kurios skraido virš
Michigano ežero bangų. Šios
žuvėdros mūsų dainų žodžių
nesupranta ir jos nematė
auksinių gintaro pakrančių. Ne
joms švilpavo vėjai, kurie žarstė
kopų smėlį ir ne joms šlamėjo
pušys ant Naglio kalno, kuomet
saulė skendo kažkur toli už
jūros tilto.
Į šias Michigano pakrantes
susirinko lietuviai iš visų šalių.
Nuo Mississippi, Šv. Lauryno,
Rio Grande vandenų, kurių var
dai yra garsūs visame pasauly
je. Kas juos i čia suviliojo, ko jie
čia suvažiavo? Ar tik dėlto, kad
jie buvo kviečiami? Ne! Juos čia
sukvietė daina, kuri atklydo
nuo Nemuno pakrančių. Daina,
kuri vaikystėje buvo girdėta,
kuri skambėjo Nevėžio, Šešupės
ar Dubysos kloniais. Tų dainų
prisiminimus lietuvis išsivežė
su savimi, vykdamas i tolimus
krantus. Amazonės, La Platos
ar Darling pakrantėse lietuviai
dainuoja tą pačią dainą: — Kur
bėga Šešupė...
Palyginant su kitomis
pasaulio upėmis, ji tėra tik
nežymus upeliukas, bet ne
lietuvio širdžiai. Dabar, prasi
skleidus geležinei uždangai,
paplito tremtinių atsiminimai,
kuriuos skaitome periodikoje ir
knygose. Skaitant jų atsimi
nimus, net sunku patikėti, kad
toje mirties žemėje, prie
Laptevų jūros — sušalusiose jur
tose skambėjo lietuviška daina.
Tie žodžiai sklido ir sušaldavo
beribiuose Šiaurės Ledjūrio
plotuose.
Net Igarkoje tremtiniai buvo
surengę savotišką dainų šventę.
Okupantas ir prižiūrėtojai siu
to, bet jų nuslopinti negalėjo.
Dabartinėje spaudoje, atei
nančioje iš Lietuvos, skaičiau la
bai prasmingą išsireiškimą:
„Sušaudytų dainų kraštas”.
Yra tekę skaityti, kad išprotėję
fanatikai šaudė i dangų, norė
dami Dievą nušauti. Kiti fana
tikai dainas sušaudyti norėjo.
Dainos negalima sušaudyti, tik
ji gali sustingti lūpose, kurios
buvo okupanto kulkos per
vertos. Dainos sustingo prie
televizijos bokšto tanko su
traiškytos Loretos lūpose. — Tą
šaltą žiemos rytą / atrodė laisvė
taip arti / sustingo žodžiai pra
vertose lūpose / ir liko jie neiš
tarti. Bet jie aidų aidais ataidi
iš šimtų krūtinių ir joks
okupantas negalės jų iššaudyti.
Ir mes, susirinkę i šią Dainų
šventę, su daina jungiamės kar
tu su tėvynainiais, kurie ran
komis susiėmę stovi prie Aukš
čiausios tarybos rūmų. Jie stovi
ir dainas dainuoja.
Užsieniečiams, ypač vaka
riečiams, toks vaizdas yra labai
neįprastas. Ne tik neįprastas,
bet tiesiog nesuprantamas.
Jeigu saugojantieji tarybos
rūmus vaikščiotų su vėzdais, tai
būtų pagal filmų priimtą
scenarįjų... gal net Hollywoodas
tuo susidomėtų. Bet toks vaiz
das žurnalistams, kurie pasaulį
apkeliavę ir matę pilietinius
karus ir revoliucijas, nebūtų
naujas ir kuo nors charak
teringas. Tad gal padarytų
nuotrauką vieną kitą, ir tuo
viskas pasibaigtų. O dabar stovi
prieš tankus, šypsosi, vėliavė
lėmis mosikuoja ir dainuoja.
Pasaulis nustebo,pamatęs tokią
revoliucįją, kurioje nėra lavonų,
gaisrų, automobilių ir langų
daužymų ir plėšimų. Keisti
žmonės, tie lietuviai!

Dabar nepradėsiu spręsti, ar
1 tai yra gera būdo savybė. Bent
šiuo atžvilgiu Vakarų pasaulio
žmogui esame aiškiai skirtin
gi. Bet tokie mes esame. Už tai
vakariečiams ir esame mįslė.
Jie negali suprasti, iš kur ta
dvasinė stiprybė? Tik, žinoma,
pažįstamiems amerikiečiams to
nesakome. Tegul galvųja, kad
mes visi panašūs esame.
Yra tekę girdėti ne vieną
pasisakymą, ypač po „kruvinojo
sekmadienio” įvykių: — Aš tik
dabar pradedu suprasti himno
žodžių prasmę ir jų teisin
gumą... tų didvyrių žemė. Taip,
ta žemė išaugino ne tik stribus
ir išdavikus, bet ir daug
didvyrių.
Daug pilkųjų
didvyrių, kurių net ^ardų
nežinome. Nežinome ne tik
vardų, bet ir kur yra jų kapai.
Niekas ant jų kapo ir gėlės pa
dėti negalės. Jų kaulai po pelkes
ir pamiškes išbarstyti, gal tik
gegutė jiems pakukuoja. Jiems
negrįžus į savas sodybas,
mylimoji prie vartelių atsi
rėmusi gal dainavo „...Be tavęs
vakarai bus nuobodūs, bet tavsęs nebus sodžiuje dainų”.
Užrakintuose vagonuose
tremtiniai, tremiami į nežinią ir
galbūt mirtį dainavo. Tai bu
vo liūdnos tėvynės netekties
dainos. Mylimoji ir sesė ne
grįžusi partizaną taip pat daina
apraudojo. Lietuvio gyvenimas
nuo lopšio iki karsto buvo
lydimas dainos. Nuo lopšinės iki
raudos jį daina lydėjo. Už tai jis
dainą mylėjo ir su ja niekuomet
nesiskyrė.
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Lietuvos prezidento Vytauto Landsbergio su žmona Gražina priėmimas Balzeko Lietuvių kultūros
muziejuje. Iš kairės: Gražina Landsbergienė, prez. Vytautas Landsbergis ir Auksė Kane; antroj
eilėj: Stasė Semėnienė ir Alė Kfeželienė.
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DAIL. ANASTAZIJOS TAMOŠAITIENĖS
KILIMŲ PARODOS ATIDARYMAS
Lietuvių Tautodailės instituto
Chicagos skyrius visada su
pagarba ir susižavėjimu mini
dailininkę veteranę Anastaziją
Tamošaitienę, įkūrusią Lietu
vių Tautodailės insititutą.
Pagerbdami dailininkę, minė
dami jos plačios kūrybinės veik
los 60-metį, Chicagos skyrius
Balzeko Lietuvių kultūros
i muziejuje
suruošė plačią
i retrospektyvinę parodą, o paro
dos atidarymo metu pristatė ir
naują knygą — monografiją
„Anastazija Tamošaitienė”.
Kaip parodos kataloge rašo'
Joana Belickaitė-Vaštokienė —
„Anastazijos Tamošaitienės
■ ąusti gobelenai artimi mums sa<o formomis, spalvomis, turiniu,
Mėgiami ir vertinami lietuvių
bendruomenės jie pelnė ir platų
tarptautinį pripažinimą. Jos
gobelenai puošia visuomeninius
pastatus ir asmenines kolekcijas
Kanadoje, JAV, Didžiojoje Bri
tanijoje, Italijoje. Anastazijos
Tamošaitienės austiniuose dar
buose akivaizdi lietuvių liaudies
meno įtaka, juose atsispindi ir
šimtametės audimo tradicijos”.
Ir taip gegužės 11 dienos
pavakare į Balzeko lietuvių
kultūros muziejų susirinko tekstilės-audimo meno puoselėtojai,
gerbėjai, dailininkės draugai ir
bičiuliai. Balzeko Lietuvių
kultūros muziejaus III aukšto
salėje puikiai eksponuoti
kilimai gobelenai traukė visų
dėmesį. Tai Aldonos ir jos sū
naus Lino Veselkų nuopelnas.
Sunegalavus dailininkei, jos sesuo,
dabartinė pirmininkė Kanado
je, atvežusi šį turtą į Chicagą ir
atstovavo jai.
Chicagos skyriaus vardu susi
rinkusius pasveikino pirmi
ninkė Vida Remienė, nuošir
džiai kalbėjo Stanley Balzekas,
sveikindamas parodos ruošėjus,
džiaugėsi įdomiais talentingais
darbais, papuošusiais muziejaus
salę.
„Dail. A. Tamošaitienė nuo
pat vaikystės domėjosi kaimo
moterų audiniais, juos rinko,
brangino” — aptardamas
parodą, kalbėjo Algimantas
Kezys. „Ji išmoko pati
kaimiškai siūlus pasigaminti,
juos nudažyti augaliniais
dažais, austi juostas, kilimus bei
drabužius taip, kaip audė jos
pažįstamos sodžiaus audėjos”.
A. Kezys atkreipė visų dėmesį,
kad šioje salėje eksponuojami
kilimai sukurti įvairiausiais
metais: pradedant ankstyvai
siais 1946 m. ir baigiant darbais
sukurtais 1991 metais. Jis
apibūdino kilimų tematiką: tai
lietuvio pasaulėjautai artimi

motyvai, legendų „Jūratė ir
Kastytis” bei „Eglė žalčių
karalienė” siužetai, o vėles
niuose darbuose, „paliktus
kilimų kompoziciniam bruožam,
dailininkė savo kūryboje pri
eina ir prie suabstraktintų
formų ir realistinio stiliaus
sintezės”. Užbaigdamas A.
Kezys pasakė, kad kokia bebūtų
A. Tamošaitienės pamėgtoji
tematika, stiliaus pasikeitimai
ar vartojama technika, visur pa
juntamas jos gilus susigyve
nimas su savo kūriniu, meile
pasirinktajai savo kūrybos
šakai ir pagarba priemonėms,
kurių dėka ji išreiškia savo
vidinį pasaulį... Net ir tuose dar
buose, kur dailininkė žaidžia
grynai forminiais elementais ir
dinamišku masių išdėstymu, ji
ištikimai laikosi jos branginamo
liaudies kolorito bei lietuvio šir
džiai malonaus rašto”.
LTI Chicagos skyriui teko gar
bė apžvalginės parodos metu
plačiąją visuomenę supažindint
su knyga-monografija „Anasta
zija Tamošaitienė”. Ši vertinga
profesionaliai sudaryta knyga,
kurią buvo galima įsigyti
muziejaus salėje. Ją apibūdino
menotyrininkė Viktorija Matranga. „Yra savotiškas para
doksas žiūrėti į knygą, kai mes
visi esame apsupti šių nepapras
tų kilimų”, kalbėjo V. Matranga, „mes laimingi, kad
galime pamatyti tikrus darbus,
pajusti jų jėgą, jų spalvas, siūlų
įvairumą, pačiupinėti teks
tūras...” Ji jautriai priminė, kad
ši knyga glaudžiasi prie kitų,
jau išleistų knygų, bet ši pirmo
ji, kurioje pati dailininkė paro
do savo kūrybą: šalia kitų
mums jau žinomų kūrinių kny
goje matome jos audinius, gua
šus, litografiją, piešinius. Platų,
išsamų straipsnį apie dailinin
kės kūrybinį kelią parašė Vy
tautas A. Jonynas. Knyga ver
tinga plačiąja istorine prasme:
suruoštų parodų sąrašai, premi
juoti darbai, plati išsami biblio
grafija, straipsniai apie
dailininkės kūrybą lietuvių ir
anglų kalbomis, dailininkės
straipsniai, 88 nespalvotos
nuotraukos, 65 spalvotos (beje
visos darytos pačios autorės)
pilnai atskleidžia plačią kūry
bos panoramą.
Noriu pacituoti dailininkės žo
džius: „Kultyvuojant lietuvių
liaudies meną, gimsta mano
tapybos darbuose ir moderniojo
meno principai. Lietuvių liau
dies dailėje aš visad ir visur
įžiūriu modernizmo pradus...
Mėgstu giedrų spalvų žaidimą,
lengvą teptuko pabraukimą,

judesį ir paveikslo nuotaiką...
Vengiu perdėtos realybės, o
žaidžiu tik užuominom. Visus
teptuko brūkšnius galiu tiksliai
išreikšti gijomis gobeleno
technikoje”. Baigdama pasi
sakymą V. Matranga paminėjo,
kad dailininkė nori išleisti
antrą savo knygos laidą, kurio
je bus ir patys naujausi jos kū
riniai.
JAV LB Kultūros tarybos var
du dalyvius sveikino vicepir
mininkė Nijolė Martinaitytė,
dėkojo organizatoriams suruošusiems puikią parodą. Daili
ninkės vardu kalbėjo Aldona
Veselkienė. Ji nuoširdžiai
dėkojo Stanley Balzekui,
Lietuvių kultūros muziejaus
įkūrėjui, už tautodailės studijos
globą, už tai, kad suruošta čia
ši įspūdinga paroda, dėkojo dail.
Valentinui Ramoniui už nuola
tinį rūpestį audinių studija ir
abiem įteikė lėfdinį —
monografiją „Anastazija Tamo
šaitienė”. Nuoširdžią padėką
pareiškė Chicagos skyriaus pir
mininkei Vidai Rimienei ir jos
talkininkams už idėją ir
pastangas surengti šią parodą ir
perdavė LIT instituto archyvui
fotografuotinius leidinius
„Mergaičių darbeliai” (1939) ir
„Mūsų rankdarbiai” (1939) iš
leistus 1990 m. leidybinės
grupės „Žodelis” Vilniuje. A.
Veselkienė perdavė dailininkės
padėką Joanai Vaštokienei,
Algimantui Keziui, Petrui
Aleksai, Viktorijai Matrangai
ir visus apdovanojo mono
grafijomis.
Su gražia gėlių puokšte at
vyko LMK federacijos Chicagos
klubo vicepirmininkė Zuzana
Juškevičienė klubo ir Chicagos
skautininkių draugovės vardu
maloniais žodžiais sveikino
nepaprasto talento dailininkę,
tautinių drabužių kūrėją, gobė-

Federalinė lietuvių kredito
Revizuos komisuos pranešimą
unija, Kasa, įžengusi į antrąjį padarė Kęstutis Bileris, o kredi
savo veikos dešimtmetį, spėjo to komiteto — Vida Jan
įtikinti nemažą skaičių lietuvių, kauskienė. Ji pranešė, kad 199C
kad Kasa yra rimta ir patikima metais buvo išduota 416
finansinė įstaiga, kurijos klien paskolų, 10,000,000 sumoje.
tams suteikia sąžiningą ir
Informacijos skyriaus vedėjas
greitą patarnavimą. Nežiūrint Algirdas Šilbajoris, darydamas
to, vis dar atsiranda abejojančių, informacinį pranešimą, kalbėjo
kurie delsia Kasos patarnavimu
„Kritusi nekilnojamo turte
pasinaudoti. Ir koks gi pagaliau
vertė ir žymiai nusilpusi
reikalas yra baimintis? — Juk
skolininkų pozicija palietė
Kasoje, kaip ir kituose daugelį Amerikos finansinių in
bankuose, taupytojų santaupos stitucijų, o jų tarpe ir Kasą. Iki
RIMAS L. STANKUS
yra apdraustos iki 100,000 šiol sparčiai augusi, Kasa turėję
dolerių, o geresnį patarnavimą
sustoti ir persigrupuoti. Apsi • Perkant ar Parduodant
vargu ar kur nors pavyktų su
saugojimui nuo vėluojančią • Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas
rasti. Kasoje yra saugiai
paskolų teko padėti keletą • MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba
laikomi taupytojų indėliai, milijonų dolerių į rezervą ii • Nuosavybių įkainavimas'vettul
• Perkame ir Parduodame Namus,
galima gauti paskolas, Money
laikinai sumažinti dividentų • Apartmentus ir Žemę.
orders, Travelers čekius, Visa
nuošimčius. Tą pergyveno • Pensininkams Nuolaida.
korteles ir visus kitus bankinius
nariai ir taip pat pergyveno
patarnavimus.
Kasos vadovybė”. Iš A. Silbajo
Kasos skyriai veikia septynio
rio pranešimo sužinojome, kad
FOR RENT
se Amerikos vietovėse: centrinė
per visus skyrius Kasoje dirba
įstaiga yra Richmond Hill, N. Y.,
35 tarnautojai ir keli laikinai
o kitos šešios: Marąuette Park,
samdomi lietuviai jaunuoliai. Lomonte, netoli Pas. Liet, centro, išnuo
Cicero ir Hickory Hills Chica I
mojamas 3 kamb. butas, antrame aukšte,
Iškėlė Kasos reikšmę kultū suaugusiems, be gyvuliukų. Kilimai, šaldy
goje, St. Petersburg Beach Flo
rinei, lietuviškai veiklai. Iš viso tuvas, virykla, oro vėsinimas. Už elektrą ir
ridoje, Southfield Detroite ir
per pirmąjį Kasos veiklos de dujas moka pats nuomininkas. $325 į mėn.
Waterburyje, Connecticut.
+ „deposit". Skambinti: 708-257-2768
Šių metų balandžio 28 d. šimtmetį tai veiklai buvo
paskirta 200,400 dolerių. Pra
Kultūros Židinyje, Brooklyne,
ėjusiais metais, nors Kasa
Išnuomojamas 5 kamb. 2 mleg.
NY, įvyko metinis Kasos narių
turėjo daugiau susispausti, vis modernus butas Marąuette Parko
susirinkimas. Susirinkime
dėlto lietuvybės reikalams buvo apyl. arti parko. Centralinis šaldymas.
dalyvavo daugiau šimto narių.
skirta 30,000 dolerių.
$400 į mėn. + „security deposit”.
Susirinkimą atidarė Kasos tHrp
'r*
Nuomininkas apsimoka šilumą ir
Kasos
pirmininkas
prof.
dr.
pirmininkas prof. dr. Rimas
elektrą. Tel. 708-795-4402
Vaičaitis.1 Pasveikinęs susi , ;yRimas Vaičaitis supažindino st
rinkusius. Kasos narius ir direktorių tarybos nariais
svečius, susirinkimui vadovauti juos trumpai apibūdindamas
IEŠKO DARBO
pakvietė viceprezidentą Algirdą Padėkojęs kredito ir revizijos
Šilbajorį. jis perskaitęs praėju komitetų nariams už jų darbą.
sių metų laikotarpyje į amži- ' trumpai žvilgterėjo į Kasą, kui Ieškau darbo. Galiu slaugyti
nybę iškeliavusių Kasos narių ji stovi įr Kur ji eina. Pasakoje ligonį ir gyventi kartu.
pavardes, paprašė atsistojimujr apie paskutiniu metu atsiradu
Kreiptis: tel. 312-471-0811
susikaupimu jų atminimą pa sius didelius valdžios suvar
žymus ir naujus potvarkius. Pa
gerbti.
Prasmingą ir momentui pri stebėjo, kad brutp aktyvas pra
taikytą mąldą sukalbėjo kun. ėjusių metų gale viršijo 76 mili
jonus dolerių, bariams buvę
Leonardas Andriekus, OFM.
Ilgoką praėjusių metų metinio išmokėta arti 6 milijonų dolerių
susirinkimo protokolą paskai o rezervas pakeltas iki 5.£
čius — skaitė Diana Terraccia- milijonų dolerių. Pasidžiaugė
no — apie iždo reikalus kalbėjo centrinės Kasos įstaigos,
gen. menadžeris iždininkas esančios Richmond Hill, NY.
Gintautas Žemaitaitis. Jis, pa erdviomis patalpomis, kurių
sidžiaugęs apie rūpestingai rūsys yrą išnuomotas ii
tvarkomai išlaidas, nevengė kuriame yra įsikūręs vieninte
paminėti ir esančias problemas: lis lietuviškas restoranas-valsumažėję indėliai, neapmdkėtbs gykla New Yorke — Baltija, o
ar pavėluotai apmokamos antrame aukšte savo raštinę
kun. Meti Javas Malinskis
paskolos (apie 9,000,000 dole turi Tautos Fondas.
rių), „streikuojantieji” kompiu
Vyko rinkimai į direktorių
teriai (jįųos yra žadama tarybą. Trejų metų terminui
sutvarkyti dviejų mėnesių buvo išrinkti: Algirdas Šilbajo
laikotarpyje)...
ris — 976 balsais, Vaclovas Klei
za — 974 ir Gintautais Žemai
lenų meistrę, pasiekusią tarp taitis — 970. Viso balsavimuose
PAŠAUKĖ MANE...
tautinį lygį ir pasaulinę šlovę. dalyvavo 986 asmenys.
Vida Rimienė perskaitė
Į metinį Kasos susirinkimą
ši knyga — tai dabartinio
nuoširdžius sveikinimo žodžius, buvo atvykę atstovai ir praneši Popiežiaus Jono Povilo II bio
skiriamus dailininkei ir pasiūlė mus padarė: Vytenis Rasutis iš grafija, kurią parašė Jo artimas
visiems susirinkusiem po jais Chicagos, Gailė Dėdinienė iš jaunystės draugas, su kuriuo jis
pasirašyti, pakvietė apžiūrėti, Detroito ir Titas Pavilionis iš bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978
pasivaišinti ir pabendrauti, Floridos. Pastarasis gražiai metų. Knyga yra išversta į anglų,
pavartyti ir įsigyti leidinį — pareklamavęs Kasos veiklą Flo prancūzų, vokiečių, italų, japonų ir
kitas kalbas. Iš lenkų kalbos į
monografiją.
ridoje, pažadėjo, kad jie New lietuvių kalbą išvertė, kun. Ričardas
Paroda atidaryta gegužės 11 Yorką greit pralenks! (Panašų Jakutis. Knyga turi daug iliustracijų,
dieną ir tęsis iki gegužės 26 d. pažadą žadėjo Chruščiovas 352 psl. Spaudė „Vilties” spaus
Balzeko lietuvių kultūros Amerikai!...)
tuvė 1990 m. Vilniuje. Kaina 10
muziejuje. Apsilankykime
Sekė klausimai, į kuriuos dol. Su persiuntimu — 12 dol. Illimuziejuje, pasidžiaukime tur buvo aiškiai ir sumaniai at nois gyventojai dar prideda 80 et.
valstijos mokesčio.
tingu ir prasmingu mūsų daili sakyta.
Užsakymus siųsti:
ninkės veteranės Anastazijos
Susirinkimą uždarius, vyko
DRAUGAS
Tamošaitienės meno pasauliu. šaunios vaišės, kurias parengė
4245 W. 63rd St.
Laima Krivickienė Baltijos restoranas.
Chicago, IL 60629

VISUOMENE KVIEČIAMA
SUTIKTI VYSKUPĄ

JUOZĄ ŽEMAITI
VILKAVIŠKIO DIECEZIJOS VYSKUPĄ

KETVIRTADIENI, GEGUŽĖS 23 d.
ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJOJE
Sankryža California Avė. ir 44 St.
7:00 v.v. Gegužinės pamaldos Bažnyčioje
7:30 v.v. Susitikimas parapijos salėje
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacija Chicagos apskrities valdyba

PAŠAUKĖ
MANE...

1991 metų
STOVYKLŲ
KALENDORIUS

BELL-BACE REALTORS
J. BACEVIČIUS
6529 S. Kedzle Ava.,
Chicago, IL 60629

(312) 778-2233
INCOME TAX - INSURANCE
• Namų pirkimas ir pardavimas
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba
• Veltui namų įvertinimas
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas

• Visi agentai kalba lietuviškai
• Nuolaida pensininkams

MLS
ŠIMAITIS REALTY
Viktoras Šimaitis, Realtor
Irena Bllnstrublonė,
Realtor Assoc.
Nuosavybių pardavimas. Income Tax.

5953 S. Kedzla Ava.
Tai. 436-7878

HELP VVANTED
.

..

.uBSlB

■UCTRIC MOTOS .
JOURHCYMAN
with D.C. experienca, Heavy on machine work pertaining to eleetrie motors & troubleshooting. Mušt b©
able to communlcate in Englis.
312-427-2804
EBLING ELECTRIC CO.
428 S. CHnton

MISCELLANEOUS________

A VILIMAS
MOVING
Tel. 376-1882 ar 376-5996
10%—2O°/o—30% pigiau mokėsit
už apdraudą nuo ugnies ir automobilio
oas mus.

FRANK ZAPOLIS
32O8’/3 West 95th Stret
Tel. — (708) 424-8854
(312) 581-8654
Skubus Ir sąžiningos
pstsrnsvlmss
PLUMBING & SEWER
pataisyme
Skambinti:

Dariui tel. 312-776-5088

ELEKTROS
(VEDIMAI - PATAISYMA.
Turiu Chicagos miesto leidimą 0".->u ,r
užmiesty. Dirbu greitai, yarantuotai ir sųžir.mgai.

312-773-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

MARGA
MASONRY >
Atlieka visų rūšių mūro darbus, naujas
Ir aanaa mūras (Masonry), Siūlių
užtaisymas (tuckpointing), Kaminai
(Chimneys), Židiniai (Fireplaces), Stiklo
blokų langai (Glassblocks Windows).
Skambinti: (312) 847-4197
Laava massaga

Atlieku visus vidaus ir lauko
namų remonto darbus greitai ir
sąžiningai. Kreiptis lietuviškai:
r
Tel. 708-599-1255

WEST BRATTLEBORO, VERMONT

05301

Lietuvių kilmės vaikams anglų kalba — birž. 30 - liepos 13 d.d.

Lietuviškai kalbantiems vaikams — liepos 14 - rugp. 3 d.d.
(Galima stovyklauti 2 ar 3 savaites)
Jaunimui 17-18 m. — liepos 28 - rugp. 3 d.d.

Šeimų sevaltė — rugp. 4-11 d.d.
Veda Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys

INFORMACIJAI: Neringa, ICC — Liberty Highvvay
Putnam CT 06260 - Tel. 203/928-7955

Lietuviai skautai išsirikiavę laukia prez. Vytauto Landsbergio

MUSŲ KOLONIJOSE
Lemont, III.
SUTVIRTINIMO
SAKRAMENTO ŠVENTĖ
Nei atšalęs oras, nei ap
siniaukęs dangus neužtemdė
visų dalyvauančiųjų giedrios ir
šventiškos nuotaikos gegužės 11
d. Lemonte. Šis sekmadienis
išsiskyrė nuo kitų sekmadienių,
nes šv. Mišių metu Palaimintojo
J. Matulaičio misijoje buvo su
teiktas lietuvių kalba Sutvir
tinimo sakramentas. Jį suteikė
išeivijos lietuviams paskirtas
vyskupas Paulius Baltakis. Iš
viso Sutvirtinimo sakramentą
priėmė 21 jaunuolis ir 7 suaugę.
Jų tarpe buvo mokiniai iš visų
lietuviškų
šeštadieninių
mokyklų ir taip pat iš Lietuvos.
Tad šioji šventė buvo svarbi ne
tik mūsų kandidatams, jų tė
veliams bei artimiesiems, bet ir
visai lietuviškai katalikiškai
visuomenei.
Kandidatus
Maironio
mokykloje per tikybos pamokas
ruošė seselė Ona Mikailaitė. Iš
Maironio mokyklos Sutvir
tinimo sakramentą priėmė šie
mokiniai: Raimondas Cicėnas,
Lydia Dutton, Gintis Nedas,
Raimundas Novak, Jonas Paulikas, Marius Paulikas, Vytas
Ringus. Maironio mokyklos
gimnazistai — Daina Kaz
lauskaitė, Vincas Nalis ir Daina
Volodkaitė.
Kr. Donelaičio mokykloje per
tikybos pamokas šeštadieniais
kandidatus ruošė kazimierietė
sės. Emanuelė. Kandidatai
buvo Andrius Čarauskas, Rasa
Gierštikaitė, Aras Nausėdas ir
Darius Nausėdas.
Dariaus ir Girėno mokykloje
pravedė pasikalbėjimus ir
užsiėmimus su kandidatais
kun. A. Saulaitis. Šios mokyklos
kandidatai buvo Leila Saib,
Daina Saib, Rima Žukauskaitė,
Eric Rimkus, Rimas Lukas
(aukštesniųjų lit. kursų stu
dentas), Donatas Garbaliauskas
ir Daina Lukaitė. Be šių
mokinių dar Sutvirtinimo
sakramentą priėmė Rūta Kašubaitė, Virgilijus Marčinskas,
Rita Radzevičiūtė, Audronė
Reivytė, Vytas Rimkus, Daina
Rimkutė, Lydia Stroputė ir
Tadas Stropus.
Taip pat dar tėvai ruošė
kandidatus privačiai. Kandi
datų tėvai labai daug prisidėjo
ruošdami vaikus atlikti artimo
bei patarnavimo darbus. Tėvai
taip pat padėjo prie įvairių pasi
ruošimų šventei ir jiems vado
vavo E. Paulikienė. Be visų
pagalbos ir pati šventė nebūtų
taip gražiai ir tvarkingai suor
ganizuota.
Apeigos Palaim. J. Matulaičio
misįjoje prasidėjo 11 vai. ryto.
Pati koplyčia buvo šventiškai
išpuošta, priekyje buvo paliktos
eilės,
atžymėtos baltais
kaspinais kandidatams ir jų tė
vams bei mamoms. Pirmiausiai
Rasa Poskočimienė pasveikino

į šią šventę specialiai atvykusį
vysk. P. Baltakį ir šios šventės
kandidatus. Prasidėjus šv. Mi
šioms į koplyčią tvarkingai išsi
rikiavę įėjo vysk. P. Baltakis,
Matulaičio misijos kapelionas
kun. L. Zaremba ir visi kandi
datai su jų tėvais. Buvo įneštos
keturios
sutvirtinimo
sakramento vėliavos (trys iš
praėjusių Sutvirtinimo švenčių
ir šiemetinė, kuri buvo
nepaprastai gražiai ir įspū
dingai sukurta). Šv. Mišioms
patarnavo ir skaitinius skaitė
patys kandidatai. Kun. L.
Zaremba pasveikino vysk. P.
Baltakį ir perdavėjam šv. Mišių
apeigas. Vyskupas pasakė labai
gražų ir prasmingą Sutvir
tinimo pamokslą. Jis iškėlė
Sutvirtinimo
sakramento
reikšmę. Pakartotinai kvietė
visus tikinčiuosius prašyti
Dievo malonės ir atsinaujinti
Šv. Dvasioje, kad ji paliestų jų
dvasinį pasaulį. Jis sakė, jog Šv.
Tėvas pasidžiaugė, kad atsi
darė durys tikinčiųjų evoliucijo
je, kurioje aktyviai dalyvauja
Šv. Dvasia. Popiežius kviečia
būti atviriems Šv. Dvasiai ir
kad jos pagalba kurtumėm tei
singesnį gyvenimą visai
žmonijai. Dangiško atsinau
jinimo esame reikalingi visi.
Kaip gyvenimas liudija, kad Šv.
Dvasia mumyse lyg žarija pa
slėpta pelenuose, tačiau tik
reikia naujo vėjo, kad šioji žarija
užsiliepsnotų ir apšviestų mūsų
dvasinį pasaulį. Tad nepalikime
jos pelenuose ir leiskime jai
užsiliepsnoti. Priminė, kad per
Sekmines apaštalai, gavę Šv.
Dvasią, pakrikštytuosius nau
jomis malonėmis stiprino ir
tobulino. Vysk. P. Baltakis
pasakė kandidatams, kad, prieš
gaudami Šv. Dvasią, prisimintų
krikšto pažadus, kuriuos jie
patys arba jų vardu padarė
kūmai. Po vyskupo pamoksle
visi kandidatai atnaujino krikš
to pažadus. Paskui visi kandi
datai iš eilės ėjo prie altoriaus
su savo tėvais ir vyskupas,
uždėjęs rankas, kiekvienam
kandidatui suteikė Sutvir
tinimo sakramentą.
Po iškilmingų apeigų, visi
rinkosi į didžiąją salę, kurioje
tėveliai suruošė vaišes. Salėje
vysk. P. Baltakis įteikė kandi
datams Sutvirtinimo sak
ramento pažymėjimus. Jis
pasveikino visus kandidatus, jų
šeimos narius ir draugus. Pasi
džiaugė tokia gražia ir didele
lietuviška katalikiška šeima.
Vyskupas padėkojo visiems už
jo pakvietimą ir palinkėjo
visiems Dievo malonės.
Po šių trumpų vaišių visi
skirstėsi į savo namus ir toliau
savo artimųjų ir draugų būryje
atšventė reikšmingą kiekvie
nam katalikui dieną.
Belieka palinkėti kiekvienam
kandidatui išlikti tikrais Dievo
vaikais ir kad gautoji Šv.
Dvasia niekados neužgestų jų
širdyse.
Nįjolė Nausėdienė

Jiems beeinant, Rapolas pasi
griebia jų šeimininkę Juliją
(Rita Likanderytė) ir pririša ją
prie kėdės. Nors šeimininkė la
bai spardosi, bet Rapolas yra
žymiai stipresnis ir ją lengvai
sulaiko. Šeimininkė Rapolą apstumdo ir išbara, bet Rapolui
patinka tokia smarki ir jis
aplink ją šokinėja. Tačiau kai ji
jam pasako, kad ji niekad jo
nebus, Rapolas dar labiau
supyksta ir grasina ir visus
kitus pagauti.
Po vieną dingsta visi kiti cen
tro gyventojai — Rapolas juos
visus pririšęs prie kėdžių savo
rūsyje. Lieka tik viena
detektyvė, kuri, išgirdus baisų
klyksmą, atskuba visų išgelbėti.
Julija jai paaiškina, kad
Rapolas supykęs ir žada valdyti
šiuos namus. Detektyvė Rapolą
nuramina, paaiškina, kad čia
Nuotr J Tamulaičio tik geri žmonės linksminasi,
kviečia ji kartu su jais baliavoti

UKAUUAb, antradienis, 1991 m. gegužės mėn. 21 d.

ir dar cepelinų ir merginų jam
pasiūlo. Rapolas atsileidžia ir
prižada daugiau nieko blogo
nedaryti, o Julija dar prižadėjo
jam pasimatymą.
Publikai labai patiko šis Ra
sos ir Agnės Spindulio teatro
vaidinimas, ir jie nuoširdžiai ir
ilgai plojo. Be jau minėtų vardų,
scenoje dar įdomiai ir juokingai
pasirodė šie spinduliečiai: kuni
gas — Aras Lintakas, klap
čiukai — Edis Šulaitis ir Saulius
Kalvaitis; skautininke — Daiva
Ilginytė, mokyklos direktorė —
Aušra Jasaitytė ir kondominiumo gyventojai (tie,
kuriems Rapolas į langus bala
dojo) — Jonas Aleksoms, Kris
tina Likanderytė, Audronė
Norušienė, Sondra Stankevi
čienė
ir
Lidija
Jėčiūtė-Šoliūnienė. Visi artistai,
pasipuošę savo „geriausiais” rū
bais, perukais, akiniais ir ba
tais, kad jų net atpažinti

negalima. Nežinau, kam geriau
patiko ar kas daugiau juokėsi
Dievas gyvena visuose
nuo visų pridarytų ar padarytų žmonėse, bet ne visi žmonės
išdaigų — patys artistai ar gyvena Dievųje. Tame ir glūdi
žiūrovai.
žmonių kančios priežastis.
Rita L.
Braminų išmintis

A.tA.
ALFONSUI VILKUI
iškeliavus Amžinybėn, žmoną VIDĄ ir gimines
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

S. Aušrota, A. Bajoras,
G. Baltrušaitis, I. Pr. Gustai,
Medeliai, K. J. Tumavičiai,
M. J. Valiukevičiai

A.tA.
VYTAUTUI JONUI MIKLIUI

RAPOLO RŪSYJE

Kiekvieną pavasarį, Lemonto
Maironio lituanistinės mok-los
baliui jaunos visuomenininkės,
mokytojos ir veikėjos Agnė
Katiliškytė ir Rasa Posko
čimienė parašo ir surežisuoja
naują veikaliuką, pritaikytą
šioms dienoms. Ar tai būtų „per
tvarkytos pasakėlės”, ar būtų
apie šnipus ar lietuvius, ar
veiksmas vyktų skautų
stovykloje ar lituanistinėje
mokykloje, visi šie vaidinimėliai
turi kokią nors meilės intrigą,
blogą vadą ar karalių, kuris
nori gerus žmones suskaldyti, ir
pasakos herojų — Beniaus
Bendruomenės ar angelo rolėje
— kuris viską sutvarko ir atitai
so.
Šiemet Lemonto mokyklos
baliuje, kuris įvyko balandžio
20 d. Pasaulio Lietuvių centre
Lemonte, jau vienuoliktą kartą
Agnė ir Rasa pristato naują
veikalą baliaus dalyviams.
Žinoma, svarbu turėti ir
rašytojus ir ipokytojus ir režisie
rius, bet be pačių artistų nieko
nebūtų. Rasai ir Agnei
visuomet mielai talkina Spindu
lio šokėjai, kurie su malonumu
ir dideliu entuziazmu virsta
velniais, durniukais, angelais,
karaliais, mokinukais, mokyto
jais, net ir medžiais ar krūmais
arba lempomis ir fontanais.
Atrodo, kad visiems žiūrovams
smagu žiūrėti, kai jau suaugęs
ir subrendęs jaunimas elgiasi
kaip maži vaikai.
Šių metų veikalas — „Rapolo
rūsys”. Rapolas buvo vienintelis
gyventojas šiuose namuose, kur
anksčiau gyveno kunigai. Jam
buvo labai gera, nes buvo tylu
ir ramu. Niekas apie jį nežinojo,
nes jis gyveno vienas tolimame
užkampy. Jis buvo keistas —
tikras krienas. Viskas buvo
gerai tol, kol čia įsikūrė
Pasaulio Lietuvių centras ir
Rapolui nebeleido ramiai mie
goti. Lietuviai pradėjo ruošti
balius, dirbo, triukšmavo visą
dieną.
Rapolas padarė priesaiką
centrą uždaryti ir lietuviais
atsikratyti. Jis pradėjo vogti
visokiausius dalykus — vyno
bonkas, muginukus, duoną ir
šakutes iš virtuvės, bei gąsdinti
vaikus ir baladotis į langus.
Žmonės grąžo rankas, bet
Rapolas nepasiduoda.
Rapolo rolę puikiai suvaidino
Saulius Šoliūnas, kuris, pri
kimštas įvairių pagalvių ir
užsimovęs per mažą švarką, vos
pajudėti galėjo.
Centro caras (Linas Norušis),
sukvietęs visus gyventojus,
kreipėsi įjuos, sakydamas, kad
reikės pasamdyti specialistą šį
reikalą sutvarkyti. Specialistas
turįs būti gudrus ir labai pro
tingas ir dirbti labai pigiai, nes
pinigų labai mažai. Na ir atsi
randa tokia detektyvė (Audra
Aleknaitė-Lintakienė), kuri ne
tik labai gudri ir labai graži, bet
ji dirbs dykai. Visi gyventojai
kartu su detektyve eina į rūsį
patyrinėti.

A.tA.
MYKOLUI TONKŪNUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukteriai
RITONEI RUDAITIENEI su šeima, sūnui ALGIUI
su šeima ir kitiems artimiesiems.

Genė ir Vincentas Gruzdžiai

Florida

mirus, tėvui VYTAUTUI, jo žmonai BRONEI, broliui
LEONUI su šeima bei kitiems giminėms ir artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą.
i

Edmundas ir Aldona Drukteiniai
Viktoras ir Romas Masčiai
Eugenijus ir Irena Slavinskai
Liūdas ir Emilija Valančiai
Albertas ir Bronė Kremeriai

A.tA.
Dr. ANTANUI PUSTELNINKUI

GAIDAS—DAIMID

mirus, žmonai GENOVAITEI, anūkėms RAMONAI
ir LYDIJAI bei giminėms Lietuvoje reiškiu nuošir

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE
4330-34 S. California Avenue
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852

džią užuojautą.

Ignas Malcius

E U D E I KIS

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

A.tA.
ANTANUI MAŠIDLAUSKUI
mirus, jo dukrai ANTANINAI ULDUKIENEI, Lietu
vos Dukterų narei, jos visai šeimai ir artimiesiems
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi
Lietuvos Dukterys Californijoj

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
Laidotuvių direktoriai nuo 1916 metų praneša

kad atidarė naujus laidotuvių namus

Liko paminklai Žemaitijos žemėje —
Ilgų metų idealizmu apvainikuoti
Tėvynei skirti darbai,
Liko paminklai labdaros veikloje —
Įkūnyti per Balfą artimo meilės aukomis...

A.tA.
PETRUI ANUŽIUI
mirus, jo žmonai ELŽBIETAI, dukrai RŪTAI ARBIENEI, anūkams: GINAI DARNELL ir jos šeimai,
dr. ALVYDUI ARBUI reiškiame gilią ir nuoširdžią
užuojautą.
K. M. Ambrozaičiai
Julija Bubinienė
G. V. Balukai
E. D. Bartkai
J. A. Dagiai
Jadvyga Dambrauskienė
J. A. Daugvilai
J. Z. Galiniai
S. J. Griunvaldai
V. I. Jonynai
J. N. Jurkšaičiai
J. V. Jurkūnai
V. I. Kasniūnai
J. O. Kavaliūnai
Jonas Lukas
G. Z. Mickevičiai
Leonas Nekus
J. D. Noreikai
H. D. Novickai
J. Pr. Pakalkai
V. J. Peseckai
K. E. Pociai
A. D. Prapuoleniai
Kazys Račiūnas
V. E. Rodžiai
P. M. Ruliai
J. Gr. Stankūnai
Elena Šileikienė
J. N. Vazneliai
Beverly Shores, Indiana
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6541 S. KEDZIE
Marųuette Parke
Kiti S. C. Lack laidotuvių namai:
11028 Southwest Hwy. * Palos Hills
9236 S. Roberts Rd. * Hickory Hills
2424 W. 69 St. * Chicago

Visų telefonas: 708-974*4410

PETKUS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD.
Marųuette Funeral Home
2533 VVest 71st Street
Chicago, Illinois 60629
l-(312)-476-2345
Hills Funeral Home
10201 South Roberts Road
Palos Hills, Illinois 60465
708-430-4455

Petkus Funeral Home
1410 South 50th Avenue
Cicero, Illinois 60650
708-863-2108
Petkus-Butkus Funeral Home
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois 60650
708-652-1003

Visus laidotuvių namus galite pasiekti
skambindami l-(312)-476-2345
ANTHONY B. PETKUS
DONALD A. PETKUS

DONALD M. PETKUS
LAVVRENCE C. GASUNAS
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DRAUGAS, antradienis, 1991 m. gegužės mėn. 21 d.

x Pedagoginiam Lituanis
tikos institute šį šeštadienį,
gegužės 25 d., paskaitų nebus,
ryšium su Memorial dienos
švente. Mokslo metų užbai
gimas bus birželio 1 d. Visi
studentai prašomi tą dieną
rinktis institute punktualiai —
x Vysk. Juozas Žemaitis, 9 vai. ryto. Kviečiami ir aukš
Vilkaviškio vyskupijos vys tesniąsias lituanistines mo
kupas, lydimas Vilkaviškio kyklas baigusieji apsilankyti ir
klebono kun. Vytauto Gustaičio, užsiregistruoti ateinantiems
atvyko į Chicagą iš Los Angeles mokslo metams. Tradicinė PL
pirmadienį, gegužės 20d., 4 vai. instituto gegužinė bus sekma
p.p. Svečius pasitiko kun. Jonas dienį, birželio 16 d., rektoriaus
Kuzinskas, Švč. M. Marijos dr. J. Račkausko vasarvietėje
Gimimo parapijos klebonas, Beverly Shores, Ind.
Marijonų vienuolijos provin
cijolas kun. Viktoras Rimšelis ir
kt. Chicagoje žada pabūti iki
ateinančio pirmadienio.

x LKVS Ramovės Chicagos skyriaus mirusių narių
kapai Lietuvių Tautinėse
kapinėse bus lankomi gegužės
26 d., sekmadienį. Ramovėnus
ir jų šeimos narius 9 vai. ryto
prašoma rinktis prie kapinių
administracijos pastato. Šv.
Kazimiero lietuvių kapinės
bus lankomos gegužės 27 d.,
pirmadienį 9 vai. ryto prašoma
rinktis prie Romo Kalantos pa
minklo. Ramovėnams pri
menama, kad skyriaus narių
susirinkimas bus birželio 2 d.,
sekmadienį, 12 vai. Jaunimo
centre. Kviečiame visus
skyriaus narius susirinkime ir
mirusių narių kapų lankyme
dalyvauti.
x Vyskupas Juozas Žemai
tis, kun. Vytautas Gustaitis,
kun. Antanas Saulaitis ir
sociologė Irena Lukoševičienė
dalyvaus „Išeivija ir Lietuva”
simpoziume gegužės 25 dieną 10
vai. ryto Jaunimo centro
Čiurlionio galerijos patalpose.

x Visas jaunimas kviečia
mas pasidžiaugti modernia
muzika „Gintaro” klube
gegužės 23 d. ketvirtadienį,
7:30 v.v. Gros trys orkestrai:
„The Nameless”, „Nothing
Rhymes with Orange” ir „Displaced Persons”. Įėjimas tik $3!
Išdrįskite smagiai šokti!
(sk)
x Specialūs autobusai į
operą ir Dainų šventę: „I Lituani” antrajam pastatymui
gegužės 24 d„ penktadienį, nuo
Marųuette Parko bažnyčios iš
važiuos 6 v.v. ir pakeliui su
stos prie Brighton Parko
bažnyčios. Iš Lemonto Lietu
vių centro išvažiuoja 6 v.v. Į
Dainų šventę gegužės 26 d.,
sekmadienį, nuo Marųuette
Parko bažnyčios išvažiuoja
12:30 vai., sustos prie Brigh
ton Parko bažnyčios. Iš Le
monto Lietuvių centro iš
važiuoja 12:30 vai. Bilietai:
Gifts International — Vaznelių prekyboje, 2501 West 71
St.
(sk)
x ATLANTA IMPORT-EXPORT perveža laiškus, doku
mentus, dolerius; parduodame
automobilius. Užsakymai iki
birželio 2 d. Atlanta Import-Export, 2719 W. 71 St.,
Chicago, IL 60629, tel.
312-434-2121.
(sk)
X KARGO Į LIETUVĄ! Rū
bus, naujus ir dėvėtus, batus,
medžiagas ir nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima
siųsti į Lietuvą BE MUITO!
siunčiame ORO LINIJA Į
RYGĄ. Siuntinius atsiimti RY
GOS muitinėje. Minimumas
110 lbs arba 50 kg. Kaina $1.45
už svarą. Kreiptis į: G. T. International, tel. 708-430-7334,
9525 So. 79th Avė., Hickory
Hills, IL 60457.
(sk)
ARAS ROOFING
Arvydas Klela
Dengiame Ir taisome
visą rūšių stogus
Tel. 312-434-9656 arba
312-737-1717

x Janina Adickaitė, 15
metų, 8-tos klasės mokinė Kr.
Donelaičio aukšt. mokyklos, iš
važiuoja į Indianos universitetą
Summer Music Clinic birželio
9-15 d. gavus stipendiją iš York
High School Music Parents
Assn. Janina groja klarnetu
mokyklos Varsity Band ir dai
nuoja solo Elmhurst mieste.
x Dr. Vytautas Dambrava,
lietuvių konsulas Venecueloje,
buvo atvykęs į Chicagą pasi
matyti su prezidentu Vytautu
Landsbergiu ir aplankyti savo
draugus ir pažįstamus. Jis, prieš
išvykdamas atgal į Venecuelą,
apsilankė „Drauge”, painforma
vo apie savo ir bendrai lietuvių
veiklą Pietų Amerikoje.
x Už a.a. Joną Laukį, jo
mirties metinių sukaktyje, šv.
Mišios bus aukojamos gegužės
25 d., šeštadienį, 11 v. ryto Tėvų
Marijonų koplyčioje. Po Mišių
paminklas šventinamas Sv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.
Gimines ir draugus kviečiame
dalyvauti. Šeima.
(sk)
x UŽ a.a. Bronę Numgaudaitę-Grigul, mirusią š.m.
vasario 8 d. Kalifornijoje, bus
atnašaujamos šv. Mišios šeš
tadienį, gegužės 25 d. 8:30 vai.
ryto Pal. Jurgio Matulaičio
misijos bažnyčioje, Lemonte.
Draugus ir pažįstamus prašau
prisiminti velionę savo maldose.
Brolis.
(sk)
x Dėmesio, jaunime! Į
banketo salę po Dainų Šventės
bus įleidžiami tik su iš anksto
įsigytais bilietais! Į šokius
pašaliniai nebus įleidžiami!
(sk)
x Be
BELGRADO
ir
MASKVOS ir be VARŠUVOS
„mielos”, su Lufthansa per
Berlyną skrendam MIESTAN
GEDIMINO! ČIKAGA BERLYNAS - VILNIUS
SPORTO šventėn: 23 liepos iki
08 rugpjūčio nuo $1,095.00,
SPORTO šventėn: 25 liepos iki
10 rugpjūčio nuo $1,125.00,
MENO IR MUZIKOS: 22
rugpjūčio iki 07 rugsėjo nuo
$1,125.00 G. T. INTERNA
TIONAL, INC. 9525 So. 79th
Avė., Hickory Hills, BĮ. 60457.
Tel. (708) 430-7272.
(sk)
x AUKŠTOS KOKYBĖS
RŪKYTOS DEŠROS, PALENDVICA su pristatymu į
namus Lietuvoje — $84.00.
TRANSPAK, 2638 W. 69 St.,
Chicago, IL 60629, tel.
312-436-7772.
(sk)

Sunku čia būtų išvardinti
visas priėmime dalyvavusias or
ganizacijas bei jų atstovus,
kurių 200 susirinko į Gintaro
salę Lietuvos Respublikos pre
zidento Vyt. Landsbergio, jo
palydovų ir Lietuvos užsienio
reikalų viceministerio Valde
maro Katkaus pagerbime.
Malonu konstatuoti, kad į šio
pagerbimo rengėjų JAV LB
krašto valdybos kvietimą visi
maloniai atsiliepė, pripildė Gin
taro salę ir pavėlavusiems net
pritrūko
vietų.
Padėka
priklauso muziejaus savininkui,
JAV LB Kultūros tarybos
nariui Stanley Balzekui, Frank
Zapoliui už šampaną ir Alei Kėželienei už šio renginio pravedimą.
Susirinkusiems keliant ova
cijas, svečius į Gintaro salę įve
dė JAV LB krašto valdybos
asmenys, lydint Lietuvos gene
raliniam konsului Vaclovui
Kleizai ir muziejaus savininkui
Stanley Balzekui. Pagerbimo
programai vadovavo Alė
Kėželienė ir Birutė Jasaitienė.
Svečius sveikino JAV LB pirm,
dr. Antanas Razma, Vliko
tarybos pirm. prof. dr. F. Palu
binskas, Altos valdybos pirm. G.
Lazauskas, Lietuvių Fondo
vald. pirm. A. Ostis, įteikdamas
trijų Lietuvos prezidentų
medalį, sveikino St. Baras
Lietuvių Muzikos šventės var
du. Sveikino ir kitų organizacijų
vadovai, įteikdami prezidentu
Vyt. Landsbergiui pinigines
aukas Lietuvos laisvei. Pager
bime dalyvavusių organizacijų
sveikinimai raštu, kurių buvo
apie penkiasdešimt, buvo sudėti
į albumą, kuris buvo įteiktas
prezidentui Vytautui Lands
bergiui.
Savo žodyje svečias prez. Vyt.
Landsbergis dėkojo visiems už
darbą, pastangas ir aukas
Lietuvos laisvei ir tautos
gerovei, kurią labai efektingai
teikia ir JAV LB „Dovana
Lietuvai” fondas ir „Mercy Lift”
organizacija. Jis prašė čia
įteiktas pinigines aukas panau
doti Lietuvos jaunimo atstovų
siuntimui į Pasaulio Lietuvių
jaunimo kongresą Pietų
Amerikoje šių metų gale, o JAV
jaunimą labai kvietė gausiau
dalyvauti
atgimstančios
Lietuvos pirmojoje sporto
olimpiadoje šių metų vasarą.
Prezidentas Vytautas Lands
bergis prašė visų lietuviškų
organizacijų šiuo metu labiau
dirbti Lietuvos respublikos vals
tybiniam pripažinimui per JAV
ir kitų kraštų valdžios įstaigas
ir valstybininkus. Iowos valsti
jos gubernatoriaus rezoliucija,
kurią įteikė trečios kartos
lietuvaitė, buvo geras pavyzdys
visoms valstijoms, kad tokios
rezoliucijos būtų gautos, kad jų
pagalba JAV prezidentas Geor
ge Bush pareikalautų iš M. Gor
bačiovo suteikti Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai nepriklausomybę,
kuri smurtu 1940 m. buvo
išplėšta.
Savo kalboje prezidentas Vyt.
Landsbergis visus kvietė į
vienybę kovoje dėl Lietuvos
nepriklausomybės. Jis pabrėžė,
kad, jei visi veiksniai, visų
lietuviškų organizacijų vadovai
taip draugiškai ir vieningai čia
susirinko į Gintaro salę, tai visų
šių organizacijų narių darbai,
aukos turi būti vieningi, pozity
vūs nepriklausomybės atsta
tymui Lietuvai. Lietuvių or
ganizacijų pagerbimas prezi
dentui Vyt. Landsbergiui ir
visai ryžtingai kovojančiai
lietuvių tautai buvo didingas.
JAV LB krašto valdyba visus
vienijantį pagerbimą mūsų tau
tai ir jos vadams sėkmingai
atliko.
Br. Juodelis

x Lietuvos Kultūros fondo
atstovė Vida Dautartienė šiuo
metu lankosi Chicagoje ir duos
pranešimą apie šios svarbios
Lietuvos kultūrinės organiza
cijos veiklą Balzeko Lietuvių
kultūros muziejuje gegužės 26
d., šeštadienį, 4 vai. p.p. Ji yra
atsigabenusi informacinę video
medžiagą apie Kultūros fondo
atliktus darbus ir ateities
planus ir parodys atsilankiu
siems. Visi kviečiami.

x Dzūkų draugija birželio 2
d. švęs savo tradicišką dzūkų
dieną. Šv. Mišios Jėzuitų
koplyčioje bus 11:15 vai. Tuoj po
Mišių apeigos prie Laisvės pa
minklo. Po to Jaunimo centro
posėdžių kambaryje pabendravi
mas ir vaišės.
x Lietuvių centras Lemon
te Muzikos šventės proga laukia
svečių iš Lietuvos, iš Chicagos
ir iš kitų miestų. Bus gera pro
ga svečiams pažinti šį kultūrinį
židinį Lemonte penktadienį,
gegužės 24 d., nuo 7 vai. Galės
užeiti į naujai atremontuotą
bočių menę. Veiks baras, ir bus
užkandžių. Galės apžiūrėti
lietuvių Dailės muziejaus sales,
kur dar tebevyksta grafikos,A.
Kezio, brolių Černiauskų foto
parodos. Centro direktorius
mielai aprodys ir naujas pa
talpas.
x Iškilmės prie Steigėjų pa
minklo Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse pirmadienį,
gegužės 27 d„ vyks tuoj po
Memorial dienos šv. Mišių
kapinėse. Minėjmą jau daugelį
metų praveda Bendruomenės
Pasauliečių komitetas ir Kapų
savininkų draugija. Religinę
iškilmių dalį praves kapinių
direktorius kun. Jonas Kuzins
kas. Garbės sargyboje — uni
formuoti šauliai ir šaulės.
Visuomenė kviečiama dalyvauti
pamaldose ir šiame visų mūsų
tautos mirusiųjų pagerbime.

x Dr. Justinas Dėdinas,
Oakbrook Terrace, III., V.
Petrauskas, N. Chicago, III.,
Joseph Augutis, Treasure
Island, Fla., Steven Markus,
Naples, Fla., Teklė Bogusas, So.
Boston, Mass., Birutė J. Čekus,
Dearborn Hts., Mich., Juozas
Pultinevičius, Omaha, Nebraska, „Draugo” garbės
prenumeratoriai, rėmėjai, pra
tęsė prenumeratą su 20 dol.
auka. Labai dėkojame.
x VISI SIUNTINIAI Į LIE
TUVĄ siunčiami su PRISTA
TYMU Į NAMUS papigintomis
kainomis. Rūbai, maistas, vais
tai - KIEKIS NERIBOTAS,
MUITO NĖRA. Iš kitų miestų
savo daiktus siųskite mums
paštu arba UPS. TRANSPAK,
2638 W. 69 St., Chicago, IL
60629, tel. 312-436-7772.
(sk)
x NAUJAS „ŽAIBO” Nr.
10: 22 svarai skaniausių mėsos
produktų: 4 dėž. po 0,5 kg. kum
pis konservuose, 2 kg. file plė
velėje, 1,5 kg. lietuviškas ski
landis, 1,5 kg. „Servilatas” de
šra, 1 kg. „Žalgiris” dešra, 2 kg.
„Sodžius” dešra. Pilna kaina
$100. Kreiptis: „ŽAIBAS” 9525
S. 79 Avė., Hickory Hills, IL
60457, tel. 708-430-8090.
(sk.)

Vysk. Juozas Žemaitis, Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis administratorius su Religinės šalpos
ir informacijos tarnautojais. Iš kairės: kun. K. Pugevičius, R. Adams, M. Skabeikienė, G.
Damušytė, Vilkaviškio par. klebonas kun. Vytautas Gustaitis, vysk. Juozas Žemaitis, R. Razgaitienė, R. Virkutytė, A. Adams ir vysk. P. Baltakis.
Nuotr. Algio Norvilos

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
POEZIJOS DIENOS
Jaunimo centre gegužės 17 d.
buvo poezijos dienų vakaras,
kuris buvo skirtas „Žemės”
kūrybinio sąjūdžio 40 m. sukak
čiai paminėti. Besirenkanti
publika stebėjo scenoje ištiestą
ypatingo didumo „Žemės”
viršelį, su žemininkų pavar
dėmis: Juozas Kėkštas, Kazys
Bradūnas, Alfonsas Nyka
Niliūnas, Vytautas Mačernis,
Henrikas Nagys.
Renginį atidarė Jaunimo cen
tro direktorė S. Endrijonienė,
sveikindama Jaunimo centro
moterų klubo vardu. Vadovau
ti pakvietė A. T. Antanaitį. Jis
papasakojo, kaip buvo or
ganizuojama ši 40 m. sukaktis.
Apgailestavo, kad sveikata ir
aplinkybės sukliudė atvykti J.
Girniui, Niliūnui, Nagiui. Pa
dėkojo visiems gausiai susi
rinkusiems ir paskatino susi
domėti žemininkų kūrybos
knygų paroda. Suskambėjo iš
juostelės Niliūno poezijos pos
mai.
Prof. Rimvydas Šilbajoris
paskaitoje įžvalgiai aptarė
„Žemės” poeziją, kūrinių pras
mę, jų poetines priemones,
palygino jų kūrybą vieno su
kitu. Kėkšto kūryboje rado re
liginių motyvų, patrauklių
paprastumo bruožų. „Žemės”
poetai išplėtė mūsų akiratį. K.
Bradūno kūryboje ryškus ryšys
su alsuojančia žeme. Žemė
mums visada žmogiška tikrovė.
Bradūnas pasirinkęs žemę savo
pagrindine metafora.
Prof. Šilbajoris žemininkų
poeziją lygino su kitų kūryba,
pvz. B. Brazdžionio — Niliūno
poezija daugiau išsipildymo
kūryba. Joje yra šauksmas, il
gesys tai žmogaus sielos vai
singumo poezija. V. Mačernis
ryškus kruopščiu realizmu,
kurio atmosferoje susiformuoja
poezija. Pasigėrėtina Mačernio

energija. Iškėlė Mačernio poezi
jos meistriškumą. Jo poezijoje
yra paslapčių, bet juk ir pats
gyvenimas paslaptingas. H.
Nagys savo poezijoje pasirenka
kokią nors situaciją, duodančią
progą žvelgti į žemę. Žemininkų
poezija padeda, kad neišblėstų
mums prarastos žemės kančia ir
pasiliktų ilgesingas savo žemės
skausmas.
„Žemės” visus poetus jungia
tremtis. Prof. Šilbajorio paskai
ta buvo išpuošta gausiomis cita
tomis iš žemininkų kūrybos,
pravedant
jų
krypčių
palyginimus.
Po paskaitos pasigirdo iš juos
telės sol. Ant. Pavasario daina
apie paliktus tuščius namus,
muzika J. Štarkos.
J. Kėkšto eilėraščius deklamavo-skaitė Eug. Būtėnas, A.
Vitaitė, L. Narbutis. Iš rekor
derio nuskambėjo patraukli sol.
G. Čapkauskienės su choru
atliekama muz. A. Stankevi
čiaus daina — Nagio „Motinos
rauda”. V. Mačernio eilėraščius
raiškiai skaitė E. Butėnas, T.
Antanaitis, Agnė Kižienė. Pir
moji dalis užbaigta komp. A.
Stankevičiaus melodija „Lenkiamės Tau”.
Pertraukos metu svečiai galėjo
pasivaišinti paruoštais skanės
tais. Antroji dalis pradėta susto
jimu pagerbiant mirusius žemi
ninkus ir St. Santvarą. Rimčiai
nuteikė muz. A. Stankevičiaus
„Malda” — Nagio. Iš juostelės
girdėjosi Alf. Nykos Niliūno
„Motinos daina” L. Sutema
skaitė H. Nagio kūrinius. Iš
juostelės pasigirdo sol. A.
Stempužienės dainuojama
iškarpa iš K. Bradūno „Maro”.
Su išraiškingumu T. Antanaitis
skaitė H. Nagio kūrybą, o ir jo
paties balsas pasigirdo iš juos
telės. A. Nykos-Niliūno „La
Baigneuse” (muz. D. Lapinsko)
perduota įrekorduotąja sol. A.
Stempužienės daina. E. Butėnas

paskaitė to paties poeto
„Eldorado”, „Orfejaus medis”
(Niliūno) skambėjo iš juostelės,
o po to jo „Vyno stebuklas”. Vėl
pasigirdo sol. Stempužienės Na
gio daina apie sakalus.
Iš skaidrių buvo rodomi ati
tinkamų poetų portretai. Gaila,
kad vaizdas krito ne ant balto
ekrano, o ant pilkos, kvolduotos, sieną atstojančios uždangos.
K. Bradūnas gražaus gyvumo
įnešė skaitydamas savo poeziją,
pridėdamas atitinkamus įva
dus, kalbėdamas su humoru.
Sudomino publiką paskaly
damas iš savo „Prisikėlimo
aštuonyčio” susieto su dabarties
įvykiais Lietuvoje: Ypač įspū
dingas „Kraujo rasa”, primenąs
sausio 13 d. žudynes. Skaitė
savo eilėraščius iš ruošiamo
„Sakmių” rinkinio. Užbaigai
parinko porą savo lyriškų eilė
raščių. Publika palydėjo poetą
karštais plojimais.
Poezijos diena užbaigta skam
biu posmu iš Nagio „Prisi
kėlimo himno”, dainuojant
Jungtiniam Montrealio chorui
ir Ottawos mergaičių „Ramu
nėlėms”.
Programos organizatoriui T.
Antanaičiui pelnytai padėkojo
S. Endrijonienė. Poezijos diena
buvo įvairi ir turininga.
J. Pr.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
PREZIDENTO
PAGERBIMAS

Lietuvos respublikos Aukš
čiausios tarybos prezidiumo
pirmininkui prof. Vytautui
Landsbergiui su žmona Gražina
besilankant Chicagoje JAV LB
krašto valdybos kvietimu ir
globa, gegužės 12 d. 12 vai.
Balzeko Lietuvių Kultūros
muziejuje Gintaro salėje buvo
suruoštas specialus priėmimas
— pietūs , dalyvaujant visų
lietuviškų organizacijų vado
vams ar atstovams.

x Norėdami atšvęsti įvai
rias šeimos šventes bei šermenų
pietus prieinamomis kainomis,
prašome kreitis į Baltijos res
toraną, 8100 Roberts Rd.,
Justice, B. tel. 1-708-458-1400.
(sk)

x G. T. INTERNATIONAL
parūpina jūsų giminėm bilietus
iš Lietuvos į įvairius Amerikos
miestus neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryšį
palaiko ir perduoda visas
informacijas mūsų raštinės at
stovė Vilniuje. Prašome kreip
tis: G. T. INTERNATIONAL,
INC., 9525 S. 79th Avė.,
Hickory Hills, IL. Tel. (708)
430-7272.
(sk)

Advokatas Jonas Gibaitis
6247 S. Kedzle Avenue
Chicago, IL 60629

Tel. (1-312) 776-8700
Donelaičio moky los jaunimas su mokytojais ir direktorium laukia Lietuvos prezidento V. Lands
bergio Midway aerodrome.
Nuotr. J. Tamulaičio

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