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TSKP Generaliniam Sekretoriui 
drg. M. Gorbačiovui 

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

Nuorašas: Lietuvos Vyskupams 
Lietuvos kunigų 

Pareiškimas 
Bažnyčios nuostatai 

(279 kan.) įpareigoja kunigus 
tęsti teologines studijas ir 
baigus seminariją, o tam reika
linga rimta teologinė ir kata
likiška filosofinė literatūra. 
TSRS katalikai neturi galimy
bės tokios literatūros nei at
sispausdinti vietoje, nei įsivežti 
iš užsienio (pvz.; liaudies de
mokratinių šalių — Lenkijos, 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos). Lietuvos TSR 
leidžiama tik apeigų atlikimui 
būtina religinė l i teratūra . 
Tikintieji negali steigti reli
ginės literatūros bibliotekų, 
knygynų, spaustuvių, negali 
pasinaudoti religinei minčiai 
skleisti nei radijo, nei televizijos 
paslaugomis, kai ateistai savo 
pasaulėžiūrai skleisti šiose 
masinės informacijos priemo
nėse turi kuo plačiausias pri
vilegijas. Tai aiškus tikinčiųjų 
ir ateistų nelygiateisiškumo 
faktas. 

Lietuvoje dauguma gyventojų 
yra tikintys katalikai, prašome 
sudaryti sąlygas jiems švęsti 
bent Kalėdų šventę (gruodžio 25 
d.) 

Nemaža yra invalidų įstaigų, 
senelių prieglaudų, kur kunigo 
apsilankymas visiškai prikiau 

so nuo įstaigos vadovo malonės. 
Tokios įstaigos privalo turėti 
atskirtą kambarį, — koplytėlę, 
kur tikintieji, tokių įstaigų 
gyventojai, galėtų atlikti savo 
religines pareigas. 0 dabartinių 
religinių susivienijimų nuosta
tų 49 straipsnis tai draudžia. 

Ruošiant nuostatus, tvarkan
čius Bažnyčios ir tarybinės 
valstybės santykius, tiktų su
daryti bendrą komisiją iš Baž
nyčios ir valstybės atstovų. Tie 
nauji nuostatai neturėtų regla
mentuoti grynai vidinio Bažny
čios gyvenimo (pvz., neturėtų 
nurodinėti, kas turi vadovauti 
tikinčiųjų bendruomenei — 
parapijai). 

Prašome Jus, Generalini Sek
retoriau, patvarkyt i , kad 
ruošiant naujus religinių susi
vienijimų nuostatus, būtų 
atsižvelgta į tikinčiųjų pageida
vimus bei lūkesčius, kad tie 
nuostatai būtų suderinti su baž
nytinės teisės normomis, kad jie 
neverstų tikinčiuosius nusikals
ti krikščioniškos dorovės rei
kalavimams ir tuo pačiu, kad jie 
sąžinės nebūtų verčiami jų ne
paisyti. 
1988.111.12 

Pasirašė Vilkaviškio vysku
pijos kunigai 

Sostinėje inauguracijos iškilmės 
Washingtonas. — JAV nau

jojo prezidento inauguracija šį 
penktadienį prasidės 10:30 vai. 
ryto įvairiais paradais prie 
Kapi tol iaus. Prezidentinė 
motorkada prasidės 1 vai. po
piet. Televizijos kanalai pradės 
rodyti iškilmes popiet. Parade da
lyvaus 78 flotai, paskutiniame 
bus visas didžiulis Mormonų 
choras. Skris 21 kovos lėktuvai 
naikintuvai. Pirmieji 40,000 
žmonių kurie įeis pro tikrinimo 
vietas, gaus mažytį prožektorių 
su prezidento antspaudu. Chica-
gos televizijos rodys iškilmių pa
siruošimo įvykius jau šį vakarą 
7 vai. vak. 

Penktadienį evangelistas Bil-
ly Graham skaitys invokaciją. 
Aukščiausiojo Teismo vyriau
sias teisėjas William Rehnąuist 

Mažiau sąžinės 
kalinių 

Londonas. — Kestono kolegi
jos surinktais duomenimis, 
Sovietų Sąjungoje apie 140 
žmonių tebėra kalinami dėl 
savo religinių įsitikinimų. Apie 
50 jų atlieka bausmes kalėji
muose, kitų 90 sąžinės belaisvių 
likimas nėra tiksliai žinomas. 
Kestono kolegija atkreipia 
dėmesį, kad dėl savo religinių 
įsitikinimų Sovietų Sąjungoje 
kalinamųjų skaičius dabar yra 
mažiausias nuo 1977 m., kai 
kolegija pradėjo sudaryti 
sovietų sąžinės kalinių sąrašus. 
Nemažai sąžinės kalinių buvo 
išlaisvinti praėjusių metų pra
džioje, kai kuriem sumažinant 
paskirtąsias bausmes, o kitus 
amnestuojant. Per pastaruosius 
dvejus metus religiniais moty
vais naujai areštuotųjų nebuvę 
daug. Netoli nuo Londono, 
Didžiojoje Britanijoje, veikian
ti Kestono kolegija seka religinę 
padėtį komunistų valdomuose 
kraštuose. 

priims George Busho preziden
tinę priesaiką. Priesaikos metu 
bus naudojamas šv. Raštas, kurį 
turėjo pirmasis JAV prezidentas 
George Washingtonas prieš 200 
metų prisiekdamas New Yorke. 
Bushas nenaudos frako, kaip 
kad buvę prezidentai vilkėdavo, 
tačiau jis naudos sidabrinės 
spalvos kaklaraištį, vienintelį 
garbės iškilmių ženklą. Po prie
saikos, prezidentas ir vicepre
zidentas turės priešpiečius Ka-
pitoliuje. Po to Bushas ir Quayle 
dalyvaus parade nuo Kapito
liaus Pennsylvanijos gatve iki 
tribūnos, kurioje jie su kitais 
dignitoriais stebės paradą. Bob 
Hope vadovaus paradui. Didelės 
delegacijos dalyvaus iš visų 50 
valstijų. Iš Illinois dalyvauja 74 
asmenų orkestras iš Rockfordo. 
Gub. M. Dukakis yra pakviestas 
dalyvauti, bet jis atsisakė. 

Inauguracijos iškilmės 
kainuos 30 mil. dol. Didžiajame 
baliuje vakare vieno bilieto 
kaina yra 1,500 dol. Sekmadienį 
baigsis visos iškilmės. Daugelis 
Busho šeimos daiktų jau yra 
pervežta į Baltuosius rūmus, o 
prezidento Reagano daiktai jau 
išvežti į Kaliforniją, kurioje jis 
gyvens. 

— Vengrijos Aukščiausioji 
taryba arba parlamentas priė
mė įstatymą, kuriuo leidžiama 
piliečiams rengti demonstraci
jas ir jungtis į nepriklausomas 
organizacijas, įskaitant ir poli
tines partijas. Iki šiol Vengri
joje, kaip ir kituose komunistų 
kraštuose, tebuvo galima veikti 
tik Komunistų partijai. Ten ruo
šiama ir nauja konstitucija. Pri
imtas įstatymas įsigalioja rug
pjūčio 1 d. 

— Jeruzalėje Izraelio trys 
kareiviai sumušė ir suareštavo 
palestinietį vyrą, kuris ėjo kar
tu su žydu mergina. 

Sen. Claiborne Pell. Senato Užsienio reikaly komiteto pirmininkas, dešinėje, parodo vietą 
nominuotajam Valstybes sekretoriui J a m e s B.iKer III, prieš pradedant Senato apklausinėjimus. 
Kairėje sen Jesse Helms. Po to senatoriai pareišrcė esą labai patenkinti jo atsakymais ir jo pat
virtinimui nebus jokių kliūčių. 

Sovietų Sąjunga neleido transliuoti 
popiežiaus pamaldų į Lietuvą 

Roma. — Plačiai pasklido pa
saulyje žinia, jog iš Vatikano 
Kalėdų naktį buvo per televizi
ją transliuotos popiežiaus šv. 
Mišios į Sovietų Sąjungos kont
roliuojamą Lietuvos respubliką. 

Tačiau dabar pranešama, kad 
to neįvyko. Lietuvos televizija 
neperdavė pamaldų iš Vatika
no, praneša patvirtintas žinias 
Lietuvių Informacijos Centro 
Romos įstaiga. Lietuvoje niekas 
to nematė. Tačiau lietuviai, 
gyveną netoli Lenkijos sienos, 
galėjo tai matyti tik iš lenkų 
televizijos. 

Vatikano komunikacijos ats
tovė Marjorie Weeke sausio 10 
dieną pareiškė, kad pranešimas 
buvo klaidingas tik ta prasme, 
jog Piemenėlių Mišių nebuvo 
transliuota ne dėl Vatikano 
kaltės. Sovietų Sąjunga pap
rašė, kad būtų galima pamal
das transliuoti ir Vatikanas 
buvo su tuo sutikęs. Tada 
Vatikano žinios pranešė, jog tai 
yra istorinis įvykis, nes bus tie
siog transliuojamos tradicinės 
vidurnakčio Mišios ir Kalėdų 
Šv. Tėvo „Urbi et Orbi" į So
vietų Sąjungą. 

„Kalėdų peres t ro ikos 
nebuvo" 

Šis pranešimas spaudoje tuoj 
buvo paskelbtas didelėm antraš
tėm ir komentuojama kaip „Ka
lėdų perestroikos versija". Italų 
spaudoje buvo tai rašoma pir
muosiuose puslapiuose. „II 
Messaggero" tai pavadino „Isto
riniu religiniu prasiveržimu į 
Rytus''. Bet iš Lietuvos atėjo 
žinios, kad nei šv. Mišių nei 
„Urbi et Orbi'' kalbos nebuvo 
perduota į Lietuvą. Niekas 
negali pasakyti, kodėl taip 
įvyko. Bet pirmą kartą to pap
rašė Sovietų Sąjunga ir tai buvo 
naujiena visiems. 

Patvir t inta žinia 
Vatikano įstaiga turi sąrašą iš 

italų RAI valstybinės įstaigos, 
kuriuose kraštuose buvo trans
liuojamos popiežiaus Mišios. 
RAI paprastai perduoda Vatika
no transliacijas pasauliui. Yra 
reikalingas specialus raštas 
transliacijoms į Lenkiją, 
Vengriją ir kitur į Sovietų bloko 

kraštus. Alg 
Romos įstaigc 
tino žinią po • 
siekta su Ks 
liarija, kad L 
nerodė popiyiaus 
Sodoms pasakė, jog 

Sodonis, LIC 
vedėjas, patvir-
. kai buvo susi-
-iadorių kance-
tuvos televizija 

pamaldų. 
Lietuvos 

gyventojai tai sužinojo iš Vati
kano radijo žinių ir iš Amerikos 
Balso pranešimų, kad bus trans
liuojamos popiežiaus laikomos 
šv. Mišios ir žodis. 

Bet vietoj popiežiaus Mišių, 
buvo televizijoje perduotos šv. 
Mišios iš Vilniaus Šv. Teresės 
bažnyčios, kurias atnašavo prel. 
Algirdas Gutauskas. Tačiau 
prieš tai. kai popiežius Jonas 
Paulius II kalbėjo apie žemės 
drebėjimą Armėnijoje, sovietų 
televizija perdavė žinių metu jį 
kalbant iš Šv. Petro bazilikos 
balkono. 

Trauksis iš Rytų 
Europos 

Vienna. — Reuterio žinių 
agentūra praneša, jog Sovietų 
Sąjungos Gynybos departamen
to vyresnys is pa re igūnas 
pranešė , kad vienpusiškas 
Sovietų Sąjungos kariuomenės 
sumažinimas Rytų Europoje 
prasidės balandžio mėnesį. 
Michailas Gorbačiovas, sovietų 
vadas, gruodžio mėnesį pranešė 
Jungtinėse Tautose, kad bus 
mažinama kariuomenė, tad per 
dvejus metus bus išvežta 50,000 
karių ir 5,000 tankų iš Rytų Vo
kietijos, Čekoslovakijos ir Veng
rijos. Gynybos ministerio asis
tento Vitai io Šabanovo praneši
mu, kariuomenės išvežimas bus 
a t l ik tas dviem atvejais — 
balandžio mėnesį ir 1990 
metais. 

— Senato Finansų komiteto 
pirmininkai Lloyd Bentsen pa
sakė, jog nėra galimybės pakeis
ti Medicare įstatymą, nors tūks
tančiai vyresnio amžiaus žmo
nių pareiškė protestą laiškais, 
kad jiems neįmanoma sumokėti 
800 dol. per metus, patekus 
į ligonines, nes negali bepra-
gyventi iš gaunamos valstybi
nės pensijos. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR . 

— Ill inois gubernatorius 
James Thompson su maždaug 
tūkstančio asmenų delegacija 
dalyvauja JAV prezidento in
auguracijos iškilmėse Washing-
tone. 

— Stocktono miestelyje. Cali-
fornijoje, su šautuvu įėjęs vyras 
į Clevelando pradžios mokyklą 
nušovė 5 mokinius, 30 sužeidė 
ir po to pats nusišovė. Liuteronų 
mokykloje mokosi 970 mokinių, 
daugiausia , kurie kilę iš 
pietinės Azijos, pabėgėlių 
vaikai. Policija nežino žudiko 
motyvų, tačiau žino, kad jis yra 
Patrick Purdy, 26 m. amžiaus 
vyras. Jis turėjo sovietų AK-47 
šautuvą. 

— Miami mieste neturtingųjų 
rajone kilo riaušės, kai pirma
dienį motociklistas Clement 
Lloyd buvo nušautas besivejan
čio policininko. Jis tuoj buvo 
suspenduotas, kol vyksta ap
klausinėjimai. Tačiau neramu
mai išsiplėtė, ypač juodųjų 
apgyventame rajone. Dar 
neaišku, ar tai yra rasinio pobū
džio sukeltos riaušės: FBI 
pradėjo investigaciją. 

— Jeruzalėje Izraelio žinių 
agentūra pranešė, jog vyriau
sybė įsakė policijai ir 
kariuomenei imtis griežtesnių 
priemonių prieš palestiniečius 
okupuotose srityse, kurie kovo
ja prieš žydus. Jau daugiau kaip 
350 palestiniečių yra žuvę ir 15 
izraelitų. 

— Lenkijos ministeris pir
mininkas M. Rakowski pasiūlė 
pianą laipsniškai pripažinti So
lidarumo organizaciją teisėta, 
bet jie turi pažadėti iki 1991 
metų neskelbti strpiko. Komu
nistų Centro komitetas priėmė 
unijų pliuralizmą, kaip vienin
telį sprendimą šių dienų situa
cijoje. Lech Walesa dar nepa
darė jokių komentarų. 

— Prahoje tebevyksta de
monstracijos, kai žmonės reika
lauja laisvės Čekoslovakijai. 
Policija pradėjo šaudyti į 
demonstruojančius. Suimta 14 
disidentų, o kiti 14 suimti, kai 
jie dėjo gėles Šv. Vaclovo 
aikštėje į vieną krūvą pagerb
dami susideginusio jaunuolio 
Jan Palachos atminimą, kuris 
prieš 20 metų reikalavo laisvės 
Čekoslovakijai. 

35 valstybės pasirašė 
paktą ginti žmonių teises 

Sovietų Sąjunga pažadėjo laikytis savo 
pažadų 

Vienna. — Trisdešimt pen
kios valstybės viešai paskelbė 
Rytų-Vakarų susitarimą laiky
tis kultūringame pasaulyje pri
imtų žmogaus teisių, įskaitant 
ir susirinkimų laisvę, religijos 
išpažinimo, keliavimo ir emi
gracijos teises. Dokumentą pa
sirašiusios valstybės — JAV, 
Kanada, Sovietų Sąjunga ir 
visos Europos valstybės, išsky
rus Albaniją, sutiko su moder
niųjų laikų komunikacijos prie
monėmis, įskaitant net ir sateli
tus bei kabelio sistemą dalintis 
įvairiomis informacijomis. Jos 
pasižadėjo, kad bus leista orga
nizacijoms ir paskiriems asme
nims įsigyti, turėti, dauginti ir 
pasidalinti visa informacine me
džiaga. 

Vienas savarbiausių dalykų 
naujame susitarime yra tai, kad 
leidžiama žmogaus teisių gynė
jams sekti sąlygas, jog žmogaus 
teisės nebūtų pažeidžiamos 
tuose kraštuose, kuriuose jie 
gyvena. Dokumente rašoma, jog 
kraštai privalo respektuoti savo 
piliečių teises, kad tos teisės 
būtų pilnai apsaugotos. Nė 
vienas žmogus negali būti 
persekiojamas, jei jis tas pagrin
dines teises vykdo savo gyve
nime. Praeityje Sovietų Sąjunga 
areštuodavo žmones, kurie buvo 
žinomi, kaip Helsinkio grupės 
nariai. Dabar jų nebegalės 
suimti ir bausti. 

Bešališkas tribunolas 
Susitarimas leidžia žmonėms, 

kurie mano, kad jų teisės pažei
džiamos, skųstis vyriausybei ir 
teismui ir jie turi būti išklausyti 
nepriklausomame ir bešališka
me tribunole. Į naująjį paktą 
įeina šie punktai: 

Kiekviena iš 35 šalių pilnai 
apsaugo kiekvieno asmens teisę 
išvažiuoti iš savo krašto, kada 
jis nori ir vėl atgal į jį sugrįžti: 

Kiekvienas kraštas leidžia 
savo tikintiesiems spausdinti, 
importuoti ir skleisti religinę 
spaudą, vykdyti religinį švieti
mą savo gimtojoje kalboje ir 
išpažinti savo tikėjimą; 

Kiekvienas kraštas saugo 
savo piliečius nuo psichiatrinių 
priverstinių gydymų arba nuo 
kitokio medicininio gydymo, 
kuris pažeidžia žmogaus teises; 

Kiekviena valstybė užtikrina 
kiekvienam asmeniui laišku 
neliečiamumą, draudžia tikrinti 
telefoninius pasikalbėjimus ir 
leidžia laisvai naudotis tiesio
giniu telefonu su užsieniu, jei 

— Vienoje Valstybės sekre
torius G. Shultzas, baigdamas 
savo diplomatinę tarnybą, 
pagyrė Michailą Gorbačiovą už 
pravestas stiprias reformas 
Sovietų Sąjungoje. 

— Washingtone Gynybos 
departamentas pirko Sovietų 
Sąjungos MIG kovos lėktuvus ir 
jų įrankius „laisvoje rinkoje". 
Kiekvienas toks lėktuvas 
kainavo 200.000 dol. Jie buvo 
aprūpinti ginklais, bet buvo ir 
ne ginkluotų lėktuvų nupirkta. 
Kongresas tam reikalui skyrė 
59 mil. dol. 

— Sun-Times kolumnistai 
Rovvland Evams ir Robert 
Novak pataria naujajam prezi
dentui Bushui būti atsargiam 
su Gorbačiovu. „Pamažu. 
Jurgeli", sako jie. ..nereikia jam 
duoti tuojau pat to. ko jis dabar 
prašo". 

tame krašte yra tokia sistema; 
Kiekvienas Sovietų bloko 

kraštas per tr is mėnesius 
išspręsti to asmens prašymą, 
kuris reikalauja išvykti pas svo 
antrąją pusę Vakarų kraštuose; 
Kiekvienas kraštas turi išleisti 
per 3 dienas vykti į šeimos nario 
laidotuves ar sunkiai sergančio 
asmens aplankyti Vakaruose. 

Žurnalistams bus galima 
rašyti tai, ką jie nori, ir jų už tai 
nebus negalima bausti. 

Svarbiausias žingsnis 
Richard Shifter, Valstybės 

sekretoriaus asistentas šiems 
reikalams, kuris kar tu su 
Shultzu atvyko į Vieną, pasakė, 
jog padarytas didžiausias 
žingsnis žmogaus teisių srityje, 
kokio nebuvo nuo pat 1975 m., 
kai buvo pasirašytas Helsinkio 
paktas. „Kas svarbiausia, tame 
dokumente yra ne tai, kas jame 
surašyta, bet tai, kad Sovietų 
Sąjunga rodo didelį norą 
laikytis savo pažadų", sakė 
Shifter savo pasikalbėjime su 
spauda. ..Sovietai pasakė 
mums, jog jie labai kritiškai 
pasvėrė kiekvieną pakto žodį, 
daug kruopščiau, negu praeity
je, kadangi jie tikrai norį to lai
kytis". Šis susitarimas neturi 
teisinių normų, bet yra taisyk
lės, pagal kurias bus apspren
džiamas Sovietų blokas. 

Komunistų pažadai 
Naujų įsipareigojimų dvasioje 

turėtų pagerėti sąlygos Rytų 
Europoje. Senatoriai James 
McClure ir Mark Hatfield 
Vienoje sako, jog Vakarai dabar 
lauks ir žiūrės, ar komunistų 
kraštai laikysis savo pažado, 
kurį jie patvirtino savo parašais. 
„Istorija nuspręs, ar tai buvo 
žymi pažanga, ar tik paprasti žo
džiai, bet šį kartą tie žodžiai yra 
daug tikresni negu prieš tai kad 
būdavo". 

Lauktina naujų derybų 
Žmogaus teisių paktas paleng

vina sąlygas pradėti pasitari
mams tarp šešiolikos NATO 
valstybių ir septynių Varšuvos 
pakto valstybių, kad būtų 
pradėta sumažinti tankus , 
artileriją ir kitus ginklus nuo 
Atlanto Okeano iki Uralo kalnų 
Sovietų Sąjungoje. Šie nusi
ginklavimo pasitarimai turi 
prasidėti kovo 9 d. Juose turi 
dalyvauti ir būsimasis Vals
tybės sekretorius Jame Baker 
III. Diplomatai mano. kad nau
jieji pasitarimai bus sėkmin-
gesni. nes juose dalyvaus pirmą 
kartą Prancūzija. 35 tautų 
forumas, kuris sudarė sąlygas 
pasirašyti naujam žmogaus 
teisių paktui Vienoje, sudarė 
sąlygas pradėti konvencionalių 
ginklų kontrolės deryboms. 

KALENDORIUS 
Sausio 19 d.: Marijus, Morta, 

Gedvile. Raivedis. 
Sausio 20 d.: Fabijonas. Se

bastijonas. Daugvydas, Vaide, 
Germė, Darėjus. Jurgūnas, No
meda. 

ORAS CHICAGOJE 
Saule teka 7:14. leidžiasi 4:48. 
Temperatūra dieną 40 1., nak

tį 20 1. 
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TREČIAS SKAMBUTIS 

Detroito arkivyskupijos pra
ėjusį rudenį paskelbtas reor
ganizacin is p lanas palietė 
maždaug 60 parapijų, kurių 
tarpe bu-•><.• ir dvi lietuviškos 
parapijos: Šv. Antano ir Šv. 
Pe t ro . Joms visoms grėsė 
uždarymo pavojus, nes jos nesie
kė arkivyskupijos nustatytų 
gairių: 500 šeimų parapijoje, ne
mažiau kaip 100,000 dol. me
tinių pajamų ir stoka naujų pa-
rapiečių bei pašaukimų. 

Visos paliestos parapijos tuoj 
pradėjo aktyvią veiklą, 
siekiančią įrodyti parapijų 
gyvybiškumą ir reikalingumą, 
o arkivyskupija suorganizavo 
apeliavimo procesą. Tuo procesu 
pasinaudojo ir mūsų lietuviškos 
parapijos. 

Šv. Petro parapijos klebonas 
kun. Kazimieras Butkus viešai 
spaudoje su pasiryžimu gynė pa
rapijos interesus, o Šv. Antano 
parapija suorganizavo komitetą, 
kurį sudarė klebonas kun. Al
fonsas Babonas, tarybos pirm. 
Birutė Barauskienė, Algis Ba
r a u s k a s , Lietuvos Vyčių 
veikėjas Robertas Boris ir Algis 
Zaparackas. Jie paruošė gerai 
dokumentuotą medžiagą, nu
šviečiančią lietuviškos parapijos 
veiklą, jos vaidmenį ir svarbą 
lietuviškoje bendruomenėje, 
sunkią padėtį vyresnio amžiaus 
tautiečių ir ligonių, gyvenančių 
parapijos apylinkėje ir religinės, 
socialinės bei tautinės veiklos 
reikalingumą senoje lietuviš
koje kolonijoje. 

Šių metų, sausio 8 dieną 
Detroito arkivyskupas kardi
nolas Edmund Szoka paskelbė 
savo galutinį sprendimą: 34 
parapijos yra visai uždaromos, 

VYČIŲ VEIKLA 

76-SIS LIETUVOS 
VYČIŲ SEIMAS 

Lietuvos Vyčių 76-sis seimas 
šiemet ruošiamas rugpjūčio 3-6 
dienomis Holiday Inn vieš
butyje, Countryside (netoli La 
Grange) , I l l inois . Seimo 
ruošimu rūpinasi ir jį globos 
112-toji Lietuvos Vyčių kuopa, 
veikianti Chicagoje, Marquette 
Parko apylinkėje. Visi Vyčiai 
raginami šią datą pasižymėti 
savo kalendoriuose ir ryžtis 
seime dalyvauti. 

SVARBUS 36-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvos vyčių 36-tos kuopos 
susirinkimas šaukiamas šešta
dienį, sausio 21 d., 2 vai. p.p. 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje. Susirinkimas labai svar
bus, todėl visi nariai prašomi 
dalyvauti. Galintieji, prašomi 
paaukoti kepsnių, ar kitų mais
to gaminių. 

„LIETUVOS 
ATSIMINIMU 

BANKETAS 

Lietuvos Vyčių Amerikos Vi
durio apygardos metinis „Lie
tuvos atsiminimų" banketas 
ruošiamas vasario 5 d. Martini-
que pokylių salėje. Bankete bus 
paminėta šios apygardos veiklos 
60 metų sukaktis, o taip pat pa
gerbta Lietuvos Laisvės lyga. 
Prašoma iš anksto rezervuoti 
sau ir savo svečiams vietas. Re
zervacijas tva rko Juli ja 
Zakarka. tel. 434-7785. Daly 
vavimo auka asmeniui — 30 dol. 

o 24 paliktos vieneriems 
metams su sąlyga, kad jos 
stengsis įgyvendinti nustatytas 
gaires arba pačios nutars susi
jungti su kaimyninėmis parapi
jomis. Šv. Petro parapija palikta 
dar porai metų, kol kleb. kun. 
K. Butkus pasitrauks į pensiją, 
o Šv. Antano palikta sąlyginai 
ir už metų jos padėtis bus per
svarstyta. Tai, nors ir šią kovą 
lietuviai dar laikinai laimėjo, 
bet karą turbūt pralaimės jei vėl 
apsnūs ir nieko nedarys. 

O galimybių šį tą laimėti yra, 
t ik reikia t ikslaus plano, 
sumanumo, ryžtumo, geros 
valios ir talkos. Laiko dar yra, 
nors jau ir nebe pirmas skambu
tis, bet jau laukiam trečio 
skambučio, o po to? 

Detroito lietuviškos parapijos 
buvo įkurtos ir pastatytos tik 
lietuvių pastangomis, tik jų 
sunkiu prakaitu uždirbtais 
pinigais ir jų pačių rankomis. 
Kas dabar beprisimena jų pasi
aukojimą: jie neatostogaudavo 
šiltuose kraštuose, nežaidė 
golfą, neslidinėjo Rocky Moun-
tains, negyveno „palociuose" — 
jie statė bažnyčias sau ir savo 
vaikams. 

Dabar būtų mūsų pareiga pa
bandyti išgelbėti nors dalį to 
darbo vaisiaus, nepamiršti 
nemažo skaičiaus mūsų tau
tiečių, senų ir ligonių, gyve
nančių arti šių bažnyčių ir netu
rinčių sąlygų važinėti į užmies
tį. Reikia surasti būdą suma
žinti mūsų klebonų rūpes
tį administraciniais reikalais ir 
sudaryti jiems sąlygas pašvęsti 
daugiau laiko pastoracinei veik
lai ir darbui. Reikia bandyti su
jungti mūsų tris parapijas Det
roito arkivyskupijoje į vieną 
administracinį vienetą, vieną 
kompiuterį, vieną biuletenį, 
vieną iždą, vieną veiklos planą. 
Reikia labai rimtai pagalvoti 
apie mūsų vyresnio amžiaus 
kunigų užtarnautą poilsį ir jų 
pakeitimą jaunesniais kunigais. 

Tie visi reikalai ir planai nėra 
tuščios fantazijos, jei yra noras 
ir pasiryžimas. Bet tai pasiekti 
reikia ir mums pasikeisti. 
Reikia atsisakyti savų ambicijų, 
išeiti iš siauros parapinės 
veiklos ir žiūrėti kas yra svar
biau ir naudingiau visiems lie
tuviams. Reikia nustoti pa
vydėti vieni kitiems, nesivaržyti 
dėl parapiečių skaičiaus, dėl 
vargonininkų ar giedojimų, 
nesiskirstyti į „biednus", ar tur
tingus, krikščioniškai paduoti 
ranką vieni kitiems ir eiti vienu 
bendru keliu. Juk Dievo akyse 
visi esame lygūs, o kai atsi
gulsime pas graborių, tai ir 
mūsų akyse būsime visi lygūs. 

Nejaugi nebėra mūsų tarpe 
žmonių, kurie trumpam laikui 
at idėtų į šalį kasdienines 
smulkmenas ir nepabijotų 
atiduoti savo duoklę mums taip 
svarbiems religiniams ir tauti
niams reikalams? 

Kai mūsų paskutinė emigra
cijos banga atvyko į Ameriką, 
dažnas iš mūsų žiūrėjome iš 
aukšto į senąją lietuvių emigra
ciją ir stebėjomės jų suameriko-
nėjimu, o kur mes dabar stovi
me? Jie nors paliko platų tinklą 
organizacijų, klubų ir parapijų, 
o ką mes su jomis padarėme? 
Pažiūrėkime vien tik į Chicagos 
pavyzdį — kiek ten lietuviškų 
parapijų šiomis dienomis egzis
tuoja? 

Kai šiomis dienomis Lietuvoje 
lietuviai kovoja, rizikuoja savo 
gyvybes, kovoja už tautinį 
atgimimą, už nepriklausomybę, 
už Katalikų Bažnyčią, ką mes 
darome? 

V. P. 

BALFo dirt 'klorių suvažiavime Det ro i te i š k i l m i n e 
As ta Jur įp j ty ie . akompanuojant Manvydui Sepeė:;.. 

\aKarien*'» men ine programa atlieka sol, 
Nuotr. K. Ražausko 

GIEDRĖS ŽUMBAKIENĖS 
KŪRINIŲ PARODA 

Detroito ir apylinkių lietuvių 
visuomenė yra kviečiama ap
lankyti dail. Giedrės Žumba-
kienės meno kūrinių parodą, 
sausio 28-29 dienomis vyksian
čią Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre . Parodos 
atidarymas šeštadienį, sausio 
28 d., 7 vai. vak. Parodą rengia 
Detroito ateitininkai. 

VYR. SKAUTĖS RUOŠIA 
LITERATŪRINE POPIETĘ 

DETROITE 

Literatūrinę popietę Detroito 
lietuvių visuomenei sekmadienį, 
sausio 22 d., 12:15 vai. p.p. 
Dievo Apvaizdos parapijos 
patalpose ruošia „Gabijos" 
skaučių tuntas ir vyr. skaučių 
židinys. Tuoj po šv. Mišių 
svečiai bus vaišinami skaniais 
užkandžiais, o literatūrinėje po
pietėje bus prisimintas lietuvių 
literatūros pradininkas Kristi
jonas Donelaitis. Šio renginio 
pelnas bus panaudotas parem
ti Lietuvoje atsikuriančius 
skautus. Visi kviečiami atsi
lankyti — pabendrauti, pasi
džiaugti skaučių kultūriniu 
renginiu ir tuo pačiu paremti 
kilnų tikslą. 

„ŠVYTURIO" KUOPOS 
METINIS SUSIRINKIMAS 

„Švyturio" jūrų šaulių kuopos 
metinis visuotinis narių susirin
kimas įvyko sausio 8 d. Šv. An
tano parapijos mokyklos kla
sėje. Susirinkimą pradėjo kuo
pos pirm. Bronius Valiukėnas. 
Įnešta kuopos vėliava ir susi
kaupimo minute pagerbti mirę 
kuopos šauliai: Simonas Blas-
kevičius, Petras Kuncė, Kęs
tutis Atkočaitis ir Petras Žilins
kas. Susirinkimą vesti pakvie
tė Albertą Misiūną, sekretoriau
ti — Romą Macionį. 

Mandatų komisijon pakviesti 
Albinas Grigaitis ir Juozas Kin-
čius. Praėjusio susirinkimo 
protokolą perskaitė Romas 
Macionis. 

Kuopos pirm. Bronius Valiu
kėnas savo pranešime apibūdi
no dviejų metų laikotarpyje at
liktus darbus: kuopos valdyba 
turėjo 10 posėdžių, 2 metinius 
susirinkimus, 3 išvažiavimus — 
Union Pier, Hamiltone ir Chica
goje. Surengti 8 renginiai; 2-jos 
bendros Kūčios, 2-ji „Pilėnų" 
stovyklos atidarymai, 1-na 
gegužinė, 1-nos joninės ir du 
„Pilėnų" stovyklos uždarymai. 
Suruoštas „Švyturio" kuopos 20 
metų sukakties paminėjimas ir 
Jūros diena. LŠST kapelionas 
kun. Jonas Borevičius atnašavo 
šv. Mišias prie paminklo žuvu
siems už Lietuvos laisvę. Abu 
šie renginiai buvo sėkmingi. 
Juose dalyvavo daug iš kitur 
atvykusių svečių. Blogai, kad 
mūsų Aauliai mūsų darbu never
tina ir j renginius ne visi 
atvažiuoja Jei renginiuose daly

vautų visi Detroito šauliai, 
mūsų renginiai tikrai būtų 
gražūs. Tačiau ištikus nelaimei, 
ar mirus šauliui, likusieji mus 
greitai randa. Kuopa aukomis 
rėmė: spaudą, radijo valandėles, 
Balfą, Altą, Lietuvių Bendruo
menę, Kanadoje statomo pa
minklo komitetą, Vasario 16, 
Kariuomenės Šventės, Klaipė
dos krašto prisijungimo minėji
mus ir kt. 

„Pilėnų" stovyklos išlaikymas 
metams kainuoja arti 1,500 dol. 
vien mokesčiai — 900 dol., prisi
deda elektros ir kitos išlaidos. 
Tuo tarpu „Pilėnų" išlaikymui 
aukų mažai gauname. 

Bronius Valiukėnas pareiškė: 
„8 metai esu kuopos pirmininku 
ir ,Pilėnų' stovyklos administ
ratorium, darbas nelengvas. 
Dirbau kiek galėjau ir taupiau 
kiekvieną centą. Baigdamas 
kadenciją džiaugiuosi, kad kuo
pos ir stovyklos nenugyvenau, 
bet palieku tvirtą šaulių kuopą, 
gerai sutvarkytus ,Pilėnus' ir 
gražią sumą pinigų. Tai ne 
mano vieno darbas, o visų brolių 
ir sesių šaulių. Gerai sugyven
dami ir bendrai dirbdami daug 
ką padarėme. Nuoširdus ačiū 
moterų sekcijos vadovei Onutei 
Selenienei ir visoms švyturie-
tėms, kurios sunkiai ir daug dir
bo ruošiant Kūčias, gegužines ir 
kitus renginius. Nuoširdžiai 
dėkoju ir broliams šauliams su 
kuriais bendrai dirbome ir daug 
ką padarėme. Dėkoju visiems, 
kurie su manim dirbo ir bendra
darbiavo, linkiu naujam pirmi
ninkui geros sėkmės". Prane
šimus atliko ir kuopos vicepir
mininkas bei finansų sekreto
rius Juozas Kinčius, sekretorius 
Romas Macionis, iždininkas 
Albinas Grigaitis, renginių va
dovas Algis Macionis, stovyklos 
administratorius Balys Telyčė-
nas, statybos ir remonto va
dovas Antanas Šiurkus ir Kul
tūros vadovas muz. Stasys Sli
žys. 

Moterų vadovė Onutė Selenie-
nė savo pranešime pareiškė, 
kad jau 4 metai kaip ji šias pa
reigas eina. Dirba ne viena, jai 
padeda ne tik seses šaulės, bet 
ir broliai šauliai. Pajamų nėra 
daug, bet niekad dar neturė
jome nuostolio. Į kuopą įrašiusi 
3 naujus narius. Ragino kvies
ti jų ir daugiau. 

Revizijos komisijos aktą per
skaitė revizijos komisijos pirmi
n inkas Albertas Misiūnas, 
kuris, kitiem dviem nariam ne
galint dalyvauti, su pirmininku 
Bronium Valiukėnu ir Albinu 
Grigaičiu, patikrino kuopos 
kasą ir inventorių. J is tvirtino, 
kad kuopos kasa tvarkoje, 
knygos vedamos gerai, pinigai 
atitinka knygos įrašams, gi 
„Pilėnų" stovyklos inventorius 
žiemos sezonui gražiai ir tvar
kingai susandėliuotas, pastatai 
visi sveiki, jokių nuostolių nėra. 

Kuopos pirm. Bronius Valiu
kėnas ir valdyba, į kurią įtrauk
tas naujas narys Vacys Slušnys, 
sutiko pasilikti dar vienai 2 
metų kadencijai. Sutiko dar 3 
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metus būti moterų vadove Onu
tė Selenienė. 

Revizijos komisijon: Albertas 
Misiūnas ir Petras Bitleris (per
rinkti) ir Vincas Žebraitis nau
jai išrinktas. 

Susirinkimas paskyrė Lie-
tuvių-Bendruomenei A. Šapokos 
istorijos Lietuvoje išleidimui 
100 dol. ir 20 dol. „Kariui". Na
rio mokestis nuo ateinančių 
metų bus 5 dol. 

Naują valdybą sveikino ir 
linkėjo sėkmės LŠST pirm. 
Mykolas Abarius ir Stasio But
kaus šaulių kuopos pirm. Edu
ardas Milkus. Naujai perrinktas 
kuopos pirm. Bronius Valiukė
nas visiems padėkojo už pasi
tikėjimą. Susirinkimas buvo 
sklandus ir darbingas. Daly
vavo 35 kuopos nariai. 

LŠST pirmininkas Mykolas 
Abarius kuopos vėliavą perda
vė Broniui Valiukėnui. Susirin
kimas baigtas Lietuvos himnu 
ir kuopos vėliavos išnešimu. 

Po susirinkimo visi buvo pa
vaišinti moterų vadovės Onutės 
Selenienės ir jos talkininkių 
sesių šaulių. Prie vaišių su 
skanaus gėrimo bonka prisidėjo 
Albertas Misiūnas, švenčiantis 
savo gimtadienį. Jam sugiedo
ta „Ilgiausių metų". 

A. Grinius 

A.A. PETRAS ŽILINSKAS 

1988 m. gruodžio 28 d. South-
west ligoninėje su šiuo pasauliu 
atsiskyrė Petras Žilinskas, 
sulaukęs 88 metus amžiaus. 

Petras Žilinskas gimė 1900 m. 
rugsėjo 1 d. Putriškių km., 
Marijampolės valsč., Mari
jampolės apskr. Į Ameriką at
vyko 1949 m. ir apsigyveno 
Detroite. Priklausė Šv. Antano 
parapijai, aukų rinkimo komi
tetui ir „Švyturio" jūrų šaulių 
kuopai. 

Petro Žilinsko kūnas buvo 
pašarvotas Vai Baužo laido
tuvių koplyčioje. Gruodžio 30 d. 
susirinkusieji šermeninėje, kun. 
Alfonso Babono vadovaujami, 
sukalbėjo rožinį. Tvarkiusi 
laidotuves Jolanda Zapa-
rackienė, savo ir ją įgaliavusių 
organizacijų vardu, pareiškė 
užuojautą velionio žmonai Mari
jai ir giminėms. Paskaitė Mai
ronio eilėraštį „Išvažiuojam". 

„Švyturio" j . š. kuopos vicepir
mininkas Juozas Kinčius 
užuojautą pareiškė „Švyturio" 
j .š . kuopos ir parapijos aukų 
rinkėjų vardu. Prie karsto 
stovėjo „Švyturio" j.Š. kuopos 
vėliava. Atsilankiusieji gausiai 
aukojo: šv. Mišioms, Lietuvių 
Fondui ir Tautos Fondui. 

Gruodžio 31 d. velionis buvo 
atlydėtas į Šv. Antano parapijos 
bažnyčią. Mišias už velionio 
sielą aukojo kunigai Alfonsas 
Babonas ir Kazimieras Simai
tis. Vargonavo ir giedojo muz. 
Stasys Sližys, skaitymus skaitė 
Matas Baukys. Po Mišių 26 au
tomobilių vilkstinė amžinam 
poilsiui nulydėjo velionį į 
Švento Kryžiaus kapines. Kuni-

* Administracija dirba kasdien 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais 
nuo 8:30 iki 12:00. 
• Redakcija dirba kasdien nuo 
8:304:00; šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija straipsnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotu straips
niu nesaugo. Juos grąžina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimu turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

gams A. Babonui ir K. Simai
čiui atlikus liturgines apeigas, 
visi dalyviai sugiedojo „Marija, 
Marija" ir atsisveikino su velio
niu. Nuliūdime liko: žmona Ma
rija ir giminės Amerikoje ir Lie
tuvoje. Jolanda Zaparackienė 
žmonos vardu padėkojo visiems 
laidojimo dalyviams ir pakvie
tė į Šv. Antano parapijos kavinę 
pietų. Petrai, ilsėkis ramybėje! 

A. Grimus 

Norėčiau ras t i blaivų, 
nuosaikų, skaistų žmogų, kuris 
neigtų Dievo buvimą ir-sielos 
nemirtingumą. Toks nors gi 
būtų bešališkas; bet tokio nėra. 

La Bruyere 

D R . U N A S A . S I D R Y S 
AKIŲ LIGOS, CHIRURGIJA 

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

436-5566 

DR. V U A Y B A J A I , M . D . , 8 .C . 
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Kab. tai. 471-3300; raz. 442-6297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 8. Kedzie Ava., 
Chicago, III. 60652 

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

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

ir hemoroidų gydymas 
5840 8. Pulaalcl Road. Tai. 865-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt., antr., ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju ir ( namus 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

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

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago, IL 
Tai. 478-2112 

9625 S 79th Ave., Hickory Hills, IL 
Tai. 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTĖ 
CHIROPRAKTIKA 

- Amber Chlropractle — 
8622 S. Wotf Rd. 

Westorn Springs, IL 
248-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Tel. kabinate hr buto: OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 8o. SOth Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus treč Šest 12. iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
186 N. m e n f n Ava., Sutte 324 Ir 
8836 S. Pulaskl Rd., Chicago. IL 

Tai. 366 2960 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Tel. 925-2670 

1185 Dundee Ave., Elgln, III. 60120 
Tai. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia \ vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol. 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71 at 8t. — Tel. 737-8149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 We*t 71 st Street 

Tel. 434-1818 — Rez. 8520889 
Vai : pirm., antr. ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 st Street 

Kabineto tol. RC 7-1188; 
RezM. 388-4*11 

5r. Tumaaonlo kabinetą peram* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
2484 W. 71at Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12 Penkt 2-7 

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

2636 W. 71 st. St., Chicago. III. 
Tol.: 436-0100 

11800 Souttmest Higtmay 
Palos Heighta, IH. 80463 

(312) 361 -0220 (312) 361 -0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2686 W. 63rd Street 

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

Kabineto tai. 778-2880, rez. 448-8841 

EDMUNDAS V1ŽINAS, M.D., S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai. 888-7755 



Prezidentą atsisveikinant — 

PREZIDENTĄ 
SUTINKANT 

Pereitą savaitę dvi kadencijas 
išbuvęs prezidentas Ronald Rea-
gan atsisveikino tautą ir savo 
vyriausybę. Jis priminė savo 
darbus, kuriuos nuveikė per 
aštuonerius prezidentavimo 
metus. Jis pasigyrė, kas tais 
metais buvo pasiekta, mažiau 
užsiminė nepasisekimus, — jie 
ne visuomet nuo jo vieno 
priklausė. Buvęs prezidentas 
priminė, kad jis sustiprino eko
nomiją, parūpindamas kartu su 
savo vyriausybės nariais 
daugiau darbų, daugiau uždar
bių ir Amerikos gyventojui, 
ypač darbininkui, suteikė ge
resnį gyvenimą ir užtikrino ge
resnę ateitį. 

Jis priminė, kad jo preziden
tavimo metu komunistai nė 
vienos pėdos žemės daugiau 
nėra paėmę, o santykiai su 
Sovietų Sąjunga pasidarė geres
ni. Jo veikla pakeitė ne tik 
Amerikos, bet ir pasaulio poli
tikos kryptį ir pagerino sugy
venimo santykius. 

Amerikiečius buvęs preziden
tas ragino parodyti didesnį pa
triotizmą, geriau įsižiūrėti pra
eitį, studijuoti Amerikos ir pa
saulio istoriją, kad ateitis ne
būtų atitrūkusi nuo gyvenimo. 
Ji turi būti susieta su tuo, kas 
jau kitų išgyventa, kas pa
daryta, ko pasiekta, kad kraštas 
ne tik darė pažangą, bet ir kū
rė geresnį gyvenimą. 

Amerika priklauso nuo ame
rikiečių, nuo visų jos gyventojų, 
nors jie susidaro iš daugelio 
tautų, su daugeliu paveldėjimų 
ir papročių. Bet jie tik pratur
tina Amerikos vidaus gyvenimą 
ir jos kultūrą. Nors daugeliui 
amerikiečių tautybės pa
brėžimas reiškia „šovinizmą", 
bet prezidentas R. Reagan nepa
būgo būti apšauktas „šovinis
tu", — jis skelbė tikrą patriotiz
mą ir tikro patriotizmo reikalą. 

Ne be reikalo patys ameri
kiečiai šį prezidentą pagal 
duomenis laiko pirmu po Roose-
velto ir pralenkiančio savo ener
gija ir valdymu kitus savo pirm
takus. Bet jis beveik neužsimi
nė Mažosios Azijos problemų, 
dėl kurių Amerika kenčia 
baimę, o pasaulis yra susirūpi
nęs taika ir ramybe, nes ten gali 
būti neramumų šaltinis. 

Atsisveikindamas su tauta 
prez. R. Reagan priminė, kad 
tuojau bus mūsų visų ir visos 
Amerikos vadas naujas prezi
dentas George Bush. Bet jis turi 
savo politiką, savo nuomonę, 
savo patirtį ir savo veikimo 
būdą. Visa Amerika žvelgia į 
naująjį prezidentą jau ne kaip į 
naujoką, kuris tik pradeda 
valdyti šią didžiulę šalį ir vado
vauti šiai painiai politikai. Ką 
G. Bushas kalbėjo rinkimų 
įkarštyje, nebūtinai jis pasiryžęs 
įvykdyti. Daugelis politikos 
vingių priklauso ne nuo jo 
vieno, o nuo jo vyriausybės, 
artimų bendradarbių kabineto 
ir Kongreso. G. Bush yra res
publikonų partijos, o priešinga 
partija turi persvarą Senate ir 
Atstovų rūmuose. Jie daugelį 
dalykų sprendžia ne pagal pre
zidento norus ir numatymus, o 
pagal partijos būsimus laimė
jimus, kuriuos paskiri atstovai 
tikisi numatą. 

Ar naujasis prezidentas eis 
buvusio savo viršininko pė
domis ir vykdys tą pačią poli
tiką viduje ir užsienyje, 
daugeliui dar nėra aišku. 
Spėjama, kad greičiau jis turės 
savo politiką, nes jis jau atėjo į 

prezidentūrą su didesne prak
tika, kaip viešas valstybės 
tarnautojas. Verta prisiminti, 
kad jis yra buvęs ambasadorius 
prie Jungtinių Tautų, buvęs 
žvalgybos direktorius, buvęs 
senatorius ir dvi kadencijas 
viceprezidentas. Tas viskas 
nebuvo tik stebėjimo išdavos, o 
tikras, sumanumo reikalaująs 
darbas, pasiaukojimas, kartais 
net iki išsisėmimo prisivertimas 
dirbti valstybės naudai. 

Svarbiausia į jį žiūrima užsie
nio politikos atžvilgiu, kol jo 
praktinis būdas dar nepa
aiškėjo. R. Reaganas paskutiniu 
metu darė daug nuolaidų Sovie
tams, buvo labai didelis užta
rėjas naujos Izraelio valstybės, 
nežiūrint jos kareivių žiaurumo 
su palestiniečiais ir jos politikos 
kitų tautų atžvilgiu. Į G. Bushą 

dabar tik spėliodami žiūri pa
vergtų tautų atstovai ir pačios 
pavergtosios tautos, ar jis šiuo 
atžvilgiu bus tik buvusio prezi
dento papėdininkas ar turės ir 
savo politinę kryptį. 

Vieną prezidentą išlydint, 
kitą sutinkant Pavergtosios tau
tos su įtampa žvelgia į nuolai
das Sovietų Sąjungai, sutinkant 
ateinančią žmogaus teisių pa
tikrinimo konferenciją šaukti 
Maskvoje. Ronald Reaganas, pa
tartas valstybės sekretoriaus 
George Shultzo, pažadėjo daly
vauti, jei ne pats, tai kiti 
Amerikos delegatai toje konfe
rencijoje, kurios taip labai 
norėjo Kremlius ir dabartinis jo 
valdovas M. Gorbačiovas. Ką 
pažadėjo buvęs prezidentas, 
naujasis turės vykdyti, nes tai 
yra pasaulinė politika, kuri 
liečia ne tik Ameriką, bet ir 
daugelį kraštų. Tas vykdymas 
jau dabar visame pasaulyje susi
laukė opozicijos. Jį karčiai per
gyvena visi žmogaus teisių 
skelbėjai ir dėl tų pačių teisių 
reikalavimo nukentėjusieji. 

Buvęs prezidentas Ronald 
Reaganas priminė, kad visi kali
niai ir nubaustieji dėl vadi
namos „politikos" jau buvo 
paleisti. Jis padavęs pavardes 
įkalintųjų, tremtyje, darbo ar 
naikinimo lageriuose laikomų ir 
nuolat persekiojamų. Juk Sibi
ro lageriai tam ir yra sukurti, 
kad juose būtų galima greičiau 
sunaikint i nepageidaujamą 
elementą. Ten kentėjo ir dar 
kenčia ne tik komunizmo prie
šininkai, bet ir patys komunis
tai, kurie nenorėjo partijos pri
pažinti visiškai neklystančia. 

Ir dabar juk suimami armė
nai, Kazakstano ar Uzbekijos 
veiklesni nariai. Nežinia, ar jie 
yra kitos tautybės, išskyrus 
armėnus, ar tikri rusai, tik pasi
reiškia savo laisve ir jau pripra
tę prie vietinės gyventojų tvar
kos. Pripažinimas, kad dabar
tinėje Sovietų Sąjungoje nėra 
pamintos žmogaus teisės, kad 
nėra persekiojamų ir baudžia
mų kalėjimu ar tremtimi, tėra 
savęs ir kitų apgaudinėjimas ar
ba noras tik pataikauti komu
nizmui nekaltų žmonių sąskai
ta. 

Sutinkant naująjį prezidentą 
George Bushą, kyla klausimas 
šiame krašte, bet dar labiau tuo
se kraštuose, kuriuos komu
nizmas persekioja. Ten yra daug 
žmonių, kovojančių už žmogaus 
teises ir daug dėl tų teisių per
sekiojamų. Šaukti žmogaus tei
sių konferenciją Maskvoje tai 
pripažinti okupaciją ir persekio
jimus. 

P . S. 

DIDŽIAUSIA KLAIDA - NIEKO 
NEVEIKTI 

Kelios V. Skuodžio pastabos 

Prof V. Skuodis „Tėviškės Ži
buriuose" (1988 m. nr. 49, 50 ir 
51-52) davė laisvės sąjūdžių pa
vergtoje Lietuvoje raidą ir isto
riją. Buvo naujiena — bent man 
— Lietuvių komunistų sąjun
gos, ne partijos, kaip V. Skuo
dis paaiškina, jau nuo 1978 m. 
dalyvavimas pogrindžio spaudo
je, „Perspektyvų" žurnale, ir šių 
žmonių įrodinėjimas, istorija bei 
teise grįstas, kad Lietuva turi 
išstoti iš Sovietų Sąjungos. Tai 
paaiškina kai kurių komunistų 
aktyvų dalyvavimą Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdyje, nes ir 
partijoje buvo pastebėtas pražū
tingas kelias, aklai sekant 
Maskvą. Tačiau V. Skuodis 
įspėja: Sovietų Sąjunga Pa
baltijo kraštus laiko ekonomi
kos eksperimentine labora
torija, kol kas pakęsdama tau
tinį atgimimą. Ši laboratorija 
galinti padėti visai Sov. S-gai ir 
kartu iššaukti pritarimą Vaka
ruose — štai keičiasi ir 
demokratėja, lietuviams, lat
viams, estams duodama kiek 
laisvių. 

Kitas svarbus V. Skuodžio 
tvirtinimas: „Pagaliau tokiam 
atsiskyrimui (Lietuvos nuo Sov. 
S. — V.V.) šiuo metu pavergtoji 
mūsų tautos dalis dar nėra 
paruošta". Jis kalba ir apie Lie
tuvos Laisvės lygos dabartinį 
atsargumą, siekiant nepriklau
somybės, apie pritarimą pro
gramai, apie iki šiandien niekur 
neištartą nuomonę, „kad 
Lietuva visiems laikams turėtų 
palikti Sovietų globoje". 

Iš Vakarų pasiekusių disiden
tų arba tik šiaip čia paspruku
sių V. Skuodis greičiausiai su
prato išeivijos gyvenimą ir mū
sų veiklą lietuvos laisvės kryp
timi. Šią veiklą jis padeda derin
ti prie dabartinių okupuotos 
Lietuvos siekių. Nemanau, kad 
dėl jo pritarimo daugumai sąjū
džio žingsnių kas nors V. Skuo
dį laikytų čia siųstu agentu. Jei 
taip galvotume, bet koks mūsų 
darbas būtų nevertas. Pripažin
tume Sovietų Sąjungą esant 
tokia sumania, gudria ir gal
inga, kad, visą pasaulį apsupu
si, net V. Skuodį nuodugniai su 
išeivijos darbu supažindinusi, ji 
gali juoktis iš JAV, iš mūsų ir 
iš visos žmonijos, jau ranka siek
dama ,visų šalių proletarų 
susivienijimą'. 

Planuoti ir burt is 
Klaidų gali daryti Lyga, 

Sąjūdis, net komunistai. Jų 

VYTAUTAS VOLERTAS 

pasitaiko ir mūsų visuomenėje. 
Didžiausia klaida — nieko ne
veikti. Kaip tik joje šiuo metu, 
iki juosmens įbridę, patogiai 
maudomės. Tik JAV LB pastan
gos A. Šapokos istorijai padėti 
yra vienas tikroviškas mostas. 
Tačiau kol kas negirdime svars
tymų, kas eis po šio žingsnio. 
Gal reikia didesne jėga atsistoti 
prie Jungtinių Tautų durų ir 
jas klabenti? Iškiltų rūpestin-
gesnio dėmesio klausimas 
BATUN. Judant Palestinos 
valstybės kryptimi. JT arabai 
gali išnešti tokių netikėtų 
sprendimų, jog ir Pabaltijo vals
tybės mūsų nustebimui su-
aktualėtų. Ar būtų, kas sugeba 
greitai ir reikšmingai į JT įsi
brauti arba surasti pasaulyje 
valstybę, JT narį, už mus pra
bylantį? JAV Valstybės depar
tamentas prieš tris mėnesius 
pareiškė, — ką Pabaltijo žmonės 
pasieks, bus pasiekta, mes bijo
me padaryti klaidų, kaip praei
tyje pasitaikė. Sen. Specter po 
savo kalbos Philadelphijoje besi
lankantiems Sovietų jauniems 
vadovams', latvio užklaustas, 
atsakė: „Pabaltijo klausimas 
nekeliamas, nes nenorima ga
dinti santykių su Sovietais". 
Tai kas mus užstotų? Arabai tu
ri daug sau palankių kraštų. Jų 
nauja valstybė gali būti 
pripažinta, net formalumų neiš-
pildžiusi. Jei Estija (gal ir 
Lietuva, gal ir Latvija?), 
pasižymėjusi drąsa, parinkusi 
tinkamą laiką, staiga paskelb
tų nepriklausomybę, gal ir ją 
pripažintų, palestiniečiams pri
taikytą būdą sekant? Tada 
vienas rusiškas šūvis Estijoje 
reikštų formalią, icaują okupa
ciją. Ar atsirastų, kas apie tai 
JT sušunka? Būtų gera tokius 
dalykus numatyti, nes įvyksta 
keisčiausių reiškinių, panašių į 
šį minimą ir fantazuojamą. 

Kaip yra — ar kaip turėtų būti 
— su Lietuvių informacijos cen
tru? Kiek veiksminga yra pa-
baltiečių lyga Washingtone? Ką 
planuoja pabaltiečiai Kali
fornijoje? Kaip politiniai pa
siekiama Europa? Kaip surinkti 
visas rimtas lietuviškas išbars-
tas ir kaip sukaupti reikšmin-
gesnėn jėgon išeivijos pabal-
tiečius? Jei negalima sudaryti 
vieno lietuviško politinio viene
to, bent suburkime besiburian-
čius, nelaimėje ir laimėje pa

klūstančius demokratiškiems 
daugumos sprendimams, net ir 
tiems, kurie nesutinka su visų 
nuomone. Tačiau pradėti reikia. 
Nesiruošlant staigmenoms, 
būsimoms ar nebūsimoms, gali
me susilaukti katastrofos. (Baisi 
armėnų nelaimė taip pat buvo 
netikėta staigmena.) 

I r — pinigai 

Nuo 1970 JAV LB valdybose 
kalbėdavau apie būtinumą 
turėti didėlesnę sumą netikėtu
mams. Nepritardavo, nes da
bartį laikydavo svarbesne už 
tai, kas gal ateis, gal neateis. 
Manydavo, kad svarbus 
reikalas atsineš ir lėšas. Netikė
davo, kad tie svarbūs reikalai 
gali būti greitesni už pinigus. 

Beveik taip įvyko. Nors da
bartinė JAV LB nėra tuščia, 
tačiau visi jos iždo kuklūs tur
tai yra skirti jau pradėtiems 
darbams ir kasdienos reika
lams. Nuo jų nieko neat
lieka. Todėl šiandienės pastan
gos susikurti finansinį ginklą 
yra labai reikalingos. Žinoma, 
pastangas privalo atkakliai 
tęsti, visas nesėkmės galimybes 
paneigti ir tikslą pasiekti. 

Aišku, kad pasisekimą lems 
visuomenė, jei supras reikalus 
ir jiems pritars. Suprasti nebus 
sunku, nes mūsų žmonės savo 
ar savo tėvų gimtos šalies 
vargui yra jautrūs, jos pagalbai 
pasiruošę. Pr i tars? Šitai 
priklausys nuo konkretaus 
tikslo, kuriam bus naudojamos 
aukos. Lietuvos istorijos išlei
dimui žadėta pagalba nekelia 
abejonių. Tai tikras reikalas, 
kaip tikra yra uola ar plienas. 
Ir visas išlaidas reikėtų pagrįs
ti panašiais darbais, labai atsar
giai stebint, ar jie vykdomi, 
vengiant nepilnai aiškių, gerai 
nesuprantamų projektų. Prisi
mintina, kad iš amerikiečių 
pasigriebti stengiasi kiekvie
nas, įvairius planus siūlydamas 
ir keisčiausias pasakas kur
damas. Taip pat nepamirštini ir 
politiniai netikėtumai, kurie 
gali pareikalauti sunkių kapi
talo maišelių. 

Esame gyvi, esame sveiki ta 
prasme, kad pinigą laikome 
priemone siekiui, bet ne pačiu 
siekiu. Susigriebsime ir ištver
sime. Ir negalvosime, kad šias 
problemas gali išspręsti Lie
tuvių fondas. 

LF yra sukurtas kitiems 

Lietuvių Fondo veiklūs nariai — sumanytojas dr. Antanas Razma 'kairėjeI 
ir buvęs tarybos pirm. dr. G. Balukas. 

Nuotr. J. Tamulaičio 

tikslams, jį tvarko su tais tiks
lais susiję įstatymai ir pačio LF 
statusas. LF pajamų naudoji
mas projektams už geležinės 
uždangos — ji dar nesugriuvo, 
dar ties ja šaudo bėglius! — būtų 
įstatymų perženginėjimas. Ir 
pagrindinio LF kapitalo grąži
nimas Lietuvon bus galimais tik 
tada, kai JAV pripažins Lietuvą 
,de jure' arba kai Valstybės de
partamentas paliudys ,de facto' 
stovį. 

iš vergijos pasprukę. Todėl yra 
iš ko aukoti, todėl esame išdidūs 
ir kartais tiek išmoningi, jog tik 
genijai mums prilygsta. 

Vai lengva, lengva pašaly sė
dėti, tingiai dirbančius stebėti 
ir gudrų vaidinti, patarimais ar
ba reikalavimais svaidantis. 
Vai sunkūs, sunkūs yra JAV 
LB darbai, sunkūs ir gausūs. 
Didelė mūsų laimė, kad vis atsi
randa pasiryžėlių, kantrių ir 
sąmoningų, nes tie pašaliečiai 
retkarčiais yra įkyrūs ir grubūs, 
net sučigonėja, vildamiesi už 
skatiką arklį nupirkti. Bet jų 
nuomonės dažnai padeda, ir 
vienas kitas net pagalbon 
ateina. 

Šįkart ateisime visi, nelik
sime pašaliečiais, neburb
lensime tik dėl išmintingųjų 
sti l iaus, neverkausime, 
apgailėdami savo neturtą, auko
sime ir didžiuosimės, kad pa-
gelbstime vergijoje esančiai tau
tai, besistengiančiai pakilti, ir 
vis žiūrėsime, kas daroma ir pa
daroma. Juk turime teisę, patys 

KOJOS NYKŠTYS 
PRISODINTAS RANKAI 
Vienas pjaunamojo preso 

operatorius neteko savo dešinio
sios rankos trijų pirštų ir 
nykščio —jam liko tik mažasis 
pirščiukas. Chicagos Lojolos 
Medicinos centro chirurgai tad 
kojos nykštį prisiuvo prie ran
kos, 15 valandų trukusioje ope
racijoje. Dešimt mėnesių po 
įvykusios nelaimės šis dar
bininkas sugrįžo į darbą, kaip 
keliamo vežimėlio („fork-lift") 
operatorius. Dabar tas kojos 
nykštys jam atstoja rankos 
nykštį ir vaikšto normaliai. 

Tokio pobūdžio operacijos, 
nors daromos jau nuo 1960 
dešimtmečio, visvien yra rizi
kingos. Kai kurie, jas pergyvenę, 
gavo visą eilę užkrėtimų, žaizda 
labai lėtai gijo. o dešimtyje pro
centų operacijų kojos nykštys 
prie rankos iš viso neprigijo — 
reiškia, be operacijos, žmogus 
būtų likęs bent su sveika koja. 
Be to, dar vieną pavojų sudaro 
ir tai. kad kai visas kūno svoris 
yra kraunamas ant kojos be 
nykščio, dažnai, krūvio nepa
keldami, pradeda trūkinėti kiti 
kojos pėdos kaulai. 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 
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Kas nenori duonos kepti, 
miltus sijoja visą dieną. 

Graikų patarlė 

Blogas meistras priekaištauja 
įrankiams. 

Sivahili patarlė 

Jautiena buvo labai puiki, kieta, bet mėsinga. Vieni 
sakė, kad tai buvusi veršiena, tačiau kiti tvirtino, kad 
tai kupranugariena. Iš tikrųjų aš nežinau, kokio 
gyvulio ji buvo. Taip pat jie turėjo pudingo 
kamuoliukus, mažyčius, bet maistingus ir labai gerai 
pagamintus. Simetriškai apskritus ir nesunaikinamus. 
Per daug palinkus į priekį, jų pavalgius, atsirasdavo 
pavojus, kad neišlėktų per burną kaip biliardo rutuliai. 
Duona — būtina, nes tai antiskorbutinė priemonė — 
buvo vienintelis šviežias maistas, kokį turėjo. Laivo 
priekinės patalpos nebuvo gerai apšviestos ir buvo 
lengva ten nuslinkti kur į tamsią kertę ir ją valgyti. 

LXXVI. Ahabo koja 
Skubotumas, su kuriuo Ahabas apleido „Samueli En-

derby" iš Londono, neapsiėjo be asmeniško jam nemalo
numo. Jis sukrito ant savo valties suolo taip smarkiai, 
kad jo kaulinė koja skilo per vidurį. Kai, atsidūręs ant 
savo laivo denio ir radęs vieną skylių, į kurias įsta
tydavo svo kojos galą, taip karštai pasisuko norėdamas 
duoti įsakymą vairininkui, jau įskilęs kaulas dar la
biau plyštelėjo. Koja nelūžo, bet Ahabas jau Tebepasi
tikėjo ja. 

Truputį prieš „Peąuodui" apleidžiant Nantucketą, 
Ahabas vieną naktį buvo rastas be sąmonės gulįs ant 
grindų. Ištiktas nežinomo priepuolio, paviršutiniškai 

žiūrint nesuprantamo ir neišaiškinamojo kaulinė koja 
lūžo su tokiu smarkumu, kad sužeidė minkštimą. 
beveik jį perskrosdama, ir žaizda teužsitraukė tik po 
ilgo ir vargingo gydymo. 

Tuo metu jis nesuprato, kad jo dabartinis skausmas 
yra ankstyvesnio sopulio pasekmė. 

Pasišaukė laivo dailidę ir jam įsakė tuojau padirb
ti kitą koją. Kartu paprašė karininkus parūpinti kiek 
reikės iš sperminio banginio žiaunos kaulo, kad jis 
galėtų pasirinkti geriausios rūšies ir atspariausią. Po 
to įsakė, kad nauja koja būtų padirbta tą pačią naktį 
ir suteikė visus reikalingus priedus, neskaitant tų, 
kurie galėtų būti panaudoti iš įtartinos senos kojos. 
Taip pat paliepė iš apačios iškelti dumples ir, norint 
pagreitinti darbą, patarė kalviui tuojau pradėti ruošti 
reikalingas geležines dalis. 

LXXVII. I škasamasis banginis 

Dėl savo milžiniškumo banginis sudaro temą. kurią 
patogiausia padidinti, išplėsti ir iš viso ilgai apie ją 
kalbėti. Jeigu ir norėtumėt, negalėtumėt susiaurinti. 
Jis turi teisę, kad apie jį būtų kalbama didžiuose folian
tuose. Nebekartojant jau tų išmierų, kokias turi nuo 
čiurkšlio ligi uodegos ar kiek jardų pločio per strėnas, 
tik pagalvokime apie milžinišką susiraitymą jo žarnų, 
begulinčių jame kaip dideli kabeliai ir virvės, suvynioti 
karo laivo apatinėje palubėje. 

Kartą jau esu ryžęsis nagrinėti tą Leviataną, man 
pridera pasirodyti tame uždavinyje išsemiamu 
visažinojimu ir nepražiopsoti nė mažiausio grūdelio jo 
kraujuje. nei paniekinti tolimiausių jo žarnų susi
sukimų. Kadangi jau esu aprašęs daugumą dabar gyve
nančių rūšių ir jų aplinkybes, lygiai kaip ir jų ana
tomija, man belieka jį nušviesti archeologiniu at
žvilgiu — iškasenų ir prieštvarninių epochų. 

Per pastaruosius trisdešimtį metų laikas nuo laiko 

buvo randami Alpių papėdėje, Lombardijoje, Prancū
zijoje, Anglijoje ir Škotijoje, taip pat Luizianos, 
Mississippi ir Alabamos valstijose priešadominių ban
ginių suakmenėjusių kaulų nuolaužos, o taip pat jų 
kaulu ir griaučių fragmentai. Viena įdomiausių tokių 
nuolaužų yra kiaušo dalis, kuri 1779 m. iškasta Pa
ryžiuje. Rue Dauphine, beveik tiesiai išeinančioje į 
Tuilleri rūmus, o taip pat kaulai rasti bekasant Ant
verpeno dokus. Napoleono laikais Cuvier nusprendė, 
kad tos dalys priklauso kažkokiai visiškai nežinomai 
Leviatanų rūšiai. 

Bet nuostabiausia iš visų banginių relikvijų buvo 
beveik pilni, milžiniški išmirusios pabaisos griaučiai, 
rasti 1842 m. teisėjo Creagho ūkyje Alabamoje. Persi
gandę lengvatikiai apylinkės vergai juos palaikė puolu
sio angelo kaulais. Alabamos mokslinčiai palaikė šliužo 
kaulais ir jį pavadino Besilosaurus. Bet kai keletas 
kaulų buvo nuvežta už jūros ir parodyta Ovvenui. anglų 
anatomui, pasirodė, kad tariamas šliužas yra banginis, 
nors išmirusios rūšies. Ovvenas pabaisą perkrikštijo 
Zeuglodonto vardu ir tvirtino, kad tai esąs vienas 
nepaprasčiausių padarų, kuriuos vykstančios permai
nos ištrynė iš gyvenimo. 

LXXVIII. Ahabas ir Starbuckas kajutėje 

Kitą rytą, kaip paprastai, jie paleido } darbą siurblį, 
ir ai!, kartu su vandeniu pakilo didelis kiekis aliejaus. 
Apačioje, aliejaus statinės, matyti, buvo prakiurusios. 
Visi labai susirūpino ir Starbuckas nusileido į kajutę 
pranešti apie bjaurų reikalą. 

Tuo gi tarpu iš pietvakarių ..Peųuodas" artėjo prie 
Formosos ir Bashee salų. Starbuckas rado Ahabą prie 
rytinių salynų žemėlapio, ištiesto priešais ji.kitas, rodęs 
ilgus rytinius pakraščius ir Japonijos salas, gulėjo šalia. 

(Bus daugiau) 

• » 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. sausio mėn. 19 d. 

MISIJONIERIUS, 
KELIAUTOJAS IR 

DARBININKAS 
Kun. Mykolo Jodkos, MIC, kunigystės 

50 metų sukaktis 
dalykas buvo Bažnyčios istorija, 
be ekonomo pareigų, 1947 m. jis 
buvo paskir tas į Marijonų 
kunigų seminariją istorijos pro
fesorium. Tose pareigose jis iš
buvo iki 1955 m. Taip pat jis, 
mokėdamas gerai lietuvių 
kalbą, 1943 m. dirbo spaudoje, 
kurį laiką administruodamas, 
paskui redaguodamas Marijonų 
vienuolijos bendradarbių 
žurnalą „Laivą". Jame rašė 
straipsnius, ypač sekmadienių 
pamokslėlius. 

Dar 1951 m. jis, kapelionau-
damas laive, kuris vyko į Ar
gentiną, buvo paskirtas pro
vincijos vizitatorium ten 
esančių marijonų, kad su jais ir 
jų da rba i s galėtų pats 
susipažinti ir paskiau supažin
dinti provincijos vadovybe. Tai 
buvo užuomazga jo ilgo misijo-
nieriaus darbo šiame krašte. 

Pasikeitus sąlygoms ir užsi
darius kunigų seminarijai, 
kurioje kun. M. Jodka profeso
riavo, jis dirbo Marian Hills 
vienuolyne ir kartu buvo pro
vincijos ekonomas. Bet 1957 m. 
jis savanoriškai pasisiūlė vykti 
sunkiam misijonieriaus darbui 
Argentinoje, kur neįprastas kli
matas ir neįprasti darbai bei 
žmonių papročiai. Argentinon 
jis nuvyko tų metų lapkričio 
mėnesį. Ten Aušros Vartų 
parapijoje, kuri apima visus 

Sukaktuvininkas 
kun. Mykolas Jodka, MIC 

Šiemet sueina keturiasdešimt 
metų, kai Marijonų vienuolijos 
šaka pradėjo darbą Argentinos 
lietuvių, vėliau ir vietos žmonių 
tarpe. Darbas buvo nuo pat pra
džios laba i sunkus . Tiek 
lietuviai, tiek vietiniai žmonės 
buvo nureligėję. Pirmieji misi-
jonieriai jau yra seniai išmirę. 
Kiti, nepakeldami sunkaus kli
mato ir gyvenimo sąlygų, iš
važinėjo į kitus kraštus. Bet ten 
jau daugiau kaip trisdešimt 
vienerius metus dirba kun. 
Mykolas Jodka, kuriam šiais 
metais sausio 22 d. suėjo kuni
gystės 50 metų sukaktis. 

Kun. Mykolas Jodka yra 
gimęs Lavvrence, Mass., mieste 
1913 m. gruodžio 8 d. Jo tėvai 
buvo Nikodemas ir Elena Bubi-
naitė. Be jo, dar buvo trys 
broliai. Pakrikštytas Mykolo 
Tomo vardais Sv. Pranciškaus 
parapijos bažnyčioje Lawrence, 
taip pat čia priėmė Sutvirtinimo 
sakramentą iš arkiv. Jurgio 
Matula ič io , Marijonų vie
nuolijos atnaujintojo, nuo 1987 
metų palaimintojo. Arkivys
kupas 1926 m. lankėsi Ameri
koje ir daugelyje l ietuvių 
parapijų. 

Pradžios mokyklą ėjo ir ją 
baigė ka t a l ikų parapijos 
mokykloje, vedamoje seserų. 
Paskiau persikėlė j Marijonų 
vedamą berniukų aukštesniąją 
mokyklą Clarendon Hills, 111. 
Čia pajuto pašaukimą, kaip 
pripažįsta jo klebonas J. Vir-
mauskis, į Marijonų vienuo
lyną. 

Prašymą įstoti į vienuolyną 
padavė 1927 m., o 1929 m. 
buvo priimtas į noviciatą ir 
1930 m. liepos 16 d. padarė kaip 
vienuolis pirmuosius įžadus. 
Amžinuosius įžadus padarė 
1935 m. liepos 16 d. ir studijavo 
filosofiją bei teologiją Marijonų 
kunigų seminarijoje Marian 
Hills. Išlaikęs egzaminus, 1939 
m. sausio 22 d. vyskupo William 
D. O'Brien buvo įšventintas 
kunigu. 

Tapęs kunigu buvo paskirtas 
vikaru į Aušros Vartų parapiją 
Chicagoje. 1944 m., dėl sveika
tos sutrikimų iš klebono pareigų 
pasitraukus kun. J. Damb
rauskui, kun. Mykolas Jodka 
buvo paskirtas tos parapijos 
klebonu. Nuo 1942 m. buvo ne 
tik parapijos vikaras ir vie
nuolyno vyresniojo patarėjas, 
bet kartu ir ekonomas, kuris 
turėjo rūpintis materialiniais 
dalykais vienuolyne ir dažnai 
Drauge, kuris tuo metu buvo 
šalia parapijos pastatų. 1943 m. 
buvo išrinktas ir Šv. Kazimie
ro provincijos ekonomu. Tas 
pareigas su atsidėjimu gerai ėjo, 
vesdamas ekonomines knygas ir 
rūpindamasis tuomet vis besi
plečiančiais Marijonų vienuoli
jos provincijos darbais. Čia jis 
buvo net keturiolika metų. 

Kadangi jo studijų pamėgtas 

Buenos Aires ir priemiesčių 
lietuvius ir turi labai daug vie
tinių žmonių reikėjo mokytis 
ispanų kalbos, prisitaikyti 
prie naujo darbo. Čia jis buvo 
paskirtas ekonomu, kurio parei
gos tikrai buvo sunkios, nes 
reikėjo ne tik knygas vesti, 
bet ir pasirūpinti pragyvenimu 
tų, kurie parapijoje ar spaustu
vėje dirbo, ir prašyti pagalbos 
daugiausiai iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių marijonų pro
vincijos vadovybės, kuriai pri
klausė ir pats Avellanedos vie
nuolynas. Savo kantrybe, tvar
kingumu ir nuoširdumu jis su
gebėjo būti tikru namų sargu ir 
aprūpintojų. 

Jubiliatas per savo netrumpą 
gyvenimą turėjo eiti įvairias pa
reigas vienuolyne, bet jų 
niekada neatsisakė ir niekada 
dėl jų nesiskundė. Bet ir 
misijonieriaudamas jis nepaliko 
savo pamėgimo keliauti, pama
tyti daugiau vietų, įgyti patir
ties ir pasimokyti iš kitų. Jis 
aplankė ne tik visą Argentiną, 
kitus Pietų Amerikos kraštus, 
bet taip pat ir Afriką, Aziją bei 
Europą, nuvykdamas net į 
Lenkiją ir aplankydamas ten 
gyvenančius marijonus. Taip 
pat jis buvo daugelyje vienuoli
jos pareigų — nuo ekonomo, 
kur ilgiausiai buvo iki tarėjo ir 
sekretoriaus, vikaro ir klebono. 
Jo rūpestis buvo ir tebėra gerai 
tarnauti Kristui ir Bažnyčiai, 
tarnaujant savo žmonėms. 

Nors paskutiniu metu jis ne
turi stiprios sveikatos (turėjo 
pergyventi paralyžiaus sun
kumus), bet savo pareigas atlie
ka uoliai ir gerai. Jam reikia ir 
palinkėti tokiu pat užsidegimu 
tęsti savo kunigišką tarnybą 
Dievui ir Bažnyčiai. 

P . Stakys 

DAUGIAU VEIKLOS, 
MAŽIAU SKUNDŲ 

Aurelijos M. Balašaitienės straipsni 
paskaičius 

GINTA T. PALUBINSKAITĖ 

Skaitydama A. Balašaitienės 
straipsnį „Neišnaudota proga", 
kur i s buvo atspausdintas 
„ D r a u g e " 1988.XII.31 d., 
pagalvojau, kad kiekvienas iš 
mūsų esame bent kartą pasijutę 
bejėgiai, pertempti darbų ar 
nusivylimo glėbyje pravirkę 
nežengdami keliu į Nepriklau
somą Lietuvą. Pravirko 
nemažai, kai lietuviai ir latviai 
nesekė es tų pavyzdžiu ir 
nenubalsavo, kad ir jie pasi
reiškia savarankiškais kraštais. 

Esame keleiviai toj pačioj 
gyvenimo kelionėje, tad keliu 
savo plunksną parašyti savo 
mintis, kurios gali pavar
gusiems ir nusivylusiems 
suteikti paguodos ir kuo nors 
palengvinti gyvenimo kelionę 
namo. 

Politika yra komplikuota ir 
dažnai nelogiška sritis, ji yra 
kaip nepaprastai sudėtingas 
šokis, kuriame prie kiekvieno 
žingsnio pirmyn reikia žengti 
du žingsnius atgal arba į šoną. 
Naujam šokėjui žingsniai 
skaudžiai maišosi. Tai lipa savo 
porai ant kojų, tai traukiąją ne 
1 tą pusę, tai su ja susiduria, nes 
žengia pirmyn, kai iš tikrųjų 
reikėjo žengti atgal. Bet po kiek 
laiko su muzikos pagalba, su 
prakaitu, repeticijomis ir gera 
pora nepatyręs šokėjas gali tapti 
šokėju, kuris visus žavi — ne 
tik žavi, bet tiesiog vilioja 
šokti su juo. 

Lietuva, Latvija ir Estija po 
keturiasdešimt metų sovietinėje 
okupacijoje yra kaip jaunos, 
nepatyrusios šokėjos Vakarų 
politikos bei spaudos šokiuose. 
Jos klausosi muzikos takto, 
stebi kitus Šokėjus ir šokėjas ir 
pamažu mokosi šokių. Tuo jos 
yra visos panašios. 

Bet Esijos, Latvijos ir Lietuvos 
padėtys nėra lygiai tokios 

CLASSIFIED GUIDE 
REAL ESTATE REAL ESTATE 

Demonstracijos prieš Gorbačiovą Clevelande. Iš kairės: latvių atstovas Tomas 
Tubalkain. Clevelando dienraščio „Plain Dealer" korespondentas William 
Miller, Ingrida Bublienė ir Tim McCormick. Niiotr. VI. Bacevičius 

pačios. Kai kuriais atžvilgiais 
jos nepaprastai skiriasi. Pavyz
džiui, estų kalba yra gimininga 
suomių kalbai, todėl estai 
supranta tą, ką jie mato suomių 
televizijoj, kuri yra matoma Es
tijoj. Estai mato tą, ką suomiai 
mato. Jie girdi suomių žinias. 
Jie girdi suomių reakcijas į 
pasaulinius įvykius ir girdi apie 
kitų kraštų reakcijas į pasauli
nius įvykius. Todėl galima 
teigti, kad estai mokosi Vakarų 
politikos šokio žingsnio, stebė
dami pasaulinio masto šokėjus 
savo televizijų ekranuose. 

Lietuviai ir latviai to liuksu
so neturi. Jų langas į Vakarus 
yra siauresnis. Turbūt galima 
teigti, kad visų trijų Pabaltijo 
kraštų pirmutiniai politinio 
šokio žingsniai kyla iš savęs, iš 
pasikalbėjimų su turistais ir 
pasaulinių žinių, kurias jie iš
girsta Amerikos Balso, Laisvo
sios Europos ir Vatikano radi-
jos bangose, bet reikia prisimin
ti , kad yra daug lengviau 
suprasti šokį, kai esi jį matęs. 
Kartąjį pamatai, gali jį kopijuo
ti — paskui šokti savo asmeniš
ku stiliumi. 

Straipsnyje buvo minėta, 
kad neaišku, kodėl nei lietuviai, 
nei latviai nesekė Estijos pavyz
džio, kai iškilo proga balsuoti 
dėl savarankiškumo. Bet yra 
žinoma, kad Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos komunistų partijos ski
riasi viena nuo kitos įvairiais 
būdais. Iš visų trijų atrodo, kad 
šiuo metu estų yra palankiau
sia savo piliečių siekiams, o 
Lietuvos laikoma nepalankiau
sia. Kodėl — nežinia. Galbūt 
užtat, kad ir estų komunistų 
partijos pareigūnai bei nariai 
kasdieną mato Vakarų pasaulį 
savo televizijos ekranuose ir 
supranta, kaip jų pasaulis 
galėtų pasikeisti, jei Estija būtų 

suverenus kraštas. 
Šiuo metu Estija spindi. Bet 

nepamirškit, kad neseniai — tik 
prieš metus estai ir latviai, 
gyveną Vakaruose, dažnai turė
davo atpažinti savo kraštus kaip 
Lietuvos kaimynus, nes 
pasaulis labiau žinojo Lietuvos 
vardą. 

„Neišnaudotos progos" 
straipsnyje yra pastatomas 
klausimas, „Kodėl drąsa nepasi
žymime ir mes? Iki šiol pajė
gėme tik skųstis, siuntinėti įvai
rius raštus, spausdint i 
„Kroniką" ir kitus leidinius, 
kurių platieji gyventojų sluoks
niai neskaito ir nesidomi". 
Nebūkime pesimistai ir 
nenubraukime garbės nuo tų, 
kurie savo darbu, kančia ir kar
tais savo gyvybėm sumokėdavo 
tam, kad „Kronika" atkreiptų 
dėmesį į Lietuvos padėtį. 

Mūsų tautos disidentai — 
Viktoras Petkus, Balys Gajaus
kas, Antanas Terleckas, Vytau
tas Bogušis, Nijolė Sadūnaitė, 
Julius ir Leonora Sasnauskai, 
Petras Cidzikas, Andrius Tuč-
kus, Petras Gražulis ir daugelis 
kitų — paaukoję savo gyvenimą 
tam, kad Lietuva vėl atsistotų 
ant savų kojų, iškiltų ir gar
bingai prisidėtų prie laisvųjų 
pasaulio tautų. 

Nepaniekinkim jų darbo, jų 
prakaito, jų ašarų, lengvai nu
braukdami jų laimėjimus, kurie 
galbūt atrodo nubl' •. ę šių dienų 
sąlygose... Bet prisiminkime, 
kas buvo prieš metus, prieš dve
jus, prieš trejus, prieš dešimt, 
trisdešimt at keturiasdešimt. 
Prisiminkime, kas nešė laisvės 
viltį mūsų tautai. Tuo būdu ir 
visiems Pabaltijo kraštams. Juk 
Viktoras Petkus yra plačiai 
pažįstamas ne vien tiktai kaip 
Lietuvos disidentas ir sąžinės 
kalinys, bet ir kaip pabaltie-
čių žmogaus teisių veikėjas. 
Jo vardas iškėlė visus Pabal
tijo kraštus. 

Ir jiems plojo — ir ploja 
pasaulis. Ir kodėl? Mes išeivijos 
lietuviai, latviai ir estai 
suteikėme atitinkamą muziką. 
Ir mes sukomės neblogai pasau
lio šokių salėje, palaikydami 
taktą savo pasisekimais. O tais 
pasisekimais pagrįsti šių dienų 
pasisekimai, nes pasaulis jau 
buvo girdėjęs apie mūsų tris 
Pabaltijo tautas. 

Dabar muzika keičiasi ir todėl 
nebegalime šokti to paties šo
kio. Reikia išmokti naują, kurį 
atrodo, yra pramokę mūsų 
kaimynai estai, išmokę jį tele
vizijos ekrano pagalba. Jie 
sukasi pamažu, bet drąsiai, tei
singai spėdami kur dėti žingsnį. 
Ir tuo jie yra sužavėję kitus, 
kurie jau tiesia ranką toli
mesniam šokiui. 

Sukamės ir mes pasaulio 
politinių šokių salėje. Šiuo 
momentu iš trijų seserų nesame 
tą, kuri švyti išraudusiais vei
dais šokyje įsisiūbavus. Mūsų ir 
latvių žingsniai lėtesni, bet tvir
tu pavyzdžiu — sesutės pavyz
džiu — paskatinti, pagreitinsim 
tempą ir mes. 0 paskui, šoksime 
lygiagrečiai — kartais spin
dėdami mažiau, kartais dau
giau. Esame keliami, kai Esti
jai ir Latvijai gerai sekasi, o 
spindėdami keliame Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vardus. 

Išmokdami šį šokį, praliesime 
daug prakaito, išpvvpnaime 

daug nemigo naktų, daug dar
bo valandų iškalsime ir per
gyvensime nemažai nusivylimų 
— ir staiga atrasim, kad mums 
sekasi! 

Kad mums greičiau pasisektų, 
turime kiekvienas įdėti pastan
gų Lietuvai padėti iškilti. 
Turime naujai atsikūrusiems 
Lietuvos ateitininkams, skau
tams bei kitiems pateikti to, ko 
jie prašo — Lietuvos istorijos 
knygų, žinių apie išeivijos gyve
nimą, žinių apie demokratiją, 
kokiais nepriklausomybės 
pare i šk imais demokratijos 
remiasi , ka ip ekonomijos 
išsivysto, kaip Amerikos 
politinė sistema veikia. 

Mes turime Lietuvos žmo
nėms suteikti pagrindą, kurį jie 
galėtų vartoti tautos atkūrimui. 
Mes turime jiems tapti minčių 
šaltiniu, kurio gyvastingumas 
padėtų t au ta i prisikelti iš 
pelenų. Mes turime perspėti 
juos, kai jie žengia ne tuo keliu, 
ir mes turime juos moraliai 
paremti, kai jiems sunkiau 
žengti pirmyn. 

Mes turime suteikti savo tau
tai politinę atramą, kurią 
galime suteikti tiktai būdami 
įtakingi Amerikos, Vokietijos, 
Australijos, Anglijos — savo 
gyvenamųjų kraštų — politiko
je. 

Galime būti įtakingi, tai yra 
šokis, kurio žingsnius pra
dedame pažinti. Žinome, kad 
Amerikoje galima turėti daug 
įtakos per JAV Kongresą. Tai 
reiškia, kad kiekviena lietuvių 
vietovė turi susipažinti su savo 
atstovais bei senatoriais (pvz. 
Chicagos lietuviai su ats. Mar-
ty Russo, William Lipinski, 
Frank Annunzio, sen. Dixon ir 
Simon, Detroito lietuviai su ats. 
David Sonior, Dennis Hertel, 
William Broomfiled, sen. Riegle 
ir Levin, Clevelando lietuviai 
su ats. Edward Feighan, Mary 
Rose Oaker, Louis Stokes, sen. 
Glenn ir Metzenbaum ir t.t.) ir 
vieningai žengti žygį, kuris 
atkreips jų dėmesį į Lietuvą ir 
iššauks iš jų paramos bei pa
galbos jai ir mūsų kaimynams 
estams bei latviams. 

Bet kaip susipažinti su jais; 
dar svarbiau, kaip užmegzti ry
šius su jais ir jų paramą užsi
tarnauti? Užmegzti ryšį su savo 
atstovo ar senatoriaus raštine 
galima įvairiausiais būdais — 
laiškais, telefono paskam-
binimais ir asmeniškais 
apsilankymais ar pasimatymais 
specifine tema ar specifiniu tiks
lu. Galite kviesti savo atstovus 
pas save į parengimus, pasi
kviesti kavutei į puošnius 
namus, paprašyti, kad išreikš
tų savo nuomonę specifine 
tema, pagerbti juos už kokį nors 
patarnavimą savoj vietovėj ir 
įteikti jiems pinigines dovanas 
lietuvių bendruomenės vardu 
kartu su specifiniu prašymu 
Lietuvos labui ir taip toliau. 

Su ryšių užmezgimu, susiėji
mų pasirengimu ir patarimais 
įvykiams su atstovais ar sena
toriais mielai padėtų Jungtinis 
Pabaltiečių komitetas (JBANC) 
bei kitos pabaltiečių organiza
cijos, kurios veikia jūsų 
bendruomenėje arba bendrai 
Amerikoje. 

Tautos atkūrimo darbas pri
klauso mums visiems, tad 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6189 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą prašome 
paminėti, kad esate arba.nonte būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

m MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSUftANCe 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

No. 328 — 86 4 Kilbourn, Gallagher & 
K. Henry ,,bi-level" 7 kamb. mūnnis namas 
4 dideli mieg,, 2 prausyklos; valg kamb ; 
gražus šeimos kamb.; įvažiavimas šone; 2 
auto. garažas; aiuminio „trim", daug 
priedų. St. Bedė parapija. Skubėkite apžiū
rėti! 

No. 359 — 63 & Pulaski — $59,900, 6 
kamb. namas; 3 mieg. kamb., moderni vir
tuvė; 1% prausyklos; įrengtas rūsys; 
aiuminio „trim"; 2 auto garažas su 
automat. atidarymu, nauja šildymo sistema; 
patio, labai švarus. Skubėkite! 

No. 372 — 63 A Narragansett — 
$75,500, vieno sav. 27 metų ,,ranch" 
namas; 3 dideli mieg. kamb.; 20 pėdų 
virtuvė su ąžuolinėmis spintelėmis; nauja 
šildymo-šaldymo sistema; naujas stogas; 
didelis kiemas; pusė bloko iki Jewel par
duotuvės, banko, autobuso, gydytojo, 
restorano. Skambinkite dabar! 

No. 380 — 59 « Kilbourn - 3 mieg 
kamb., mūrinis, 35 metų amžiaus namas; 
visiškai nauja virtuvė; ištisas rūsys; 2 auto 
garažas; aiuminio „trim"; nauja šildymo 
sistema; centralinis vėsinimas; labai šva
rus. Skubėkite! 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės 
"Jamo (vertinimui skambinkite skubiai — 
labar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tai . — 434-7100 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEr PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
NemoKamai [kamuojame jūsų nuosa

vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų 
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty Suinteresuoti prašau skambinti ar 
užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

767-0600 

GOVERNMENT HOMES $1.00 (U 
Repair. Foreclosures, Tax Delinquent 
Property. Now Selling. This area! Call 
(Refundable) 1-407-744-3220 Ext. K 
664A for listings. 

O** KMIECIK REALTORS 
7922 S. PULASKI RO 

DANUTE SCERBAITE MAYER 

284-1900 
» 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutai 
Šeaffeattai Mayar dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo 

MISCELLANEOUS 

HELP WANTED 
A quallty Intarior contractlng firm 
seeking experiencied kitchen and 
bathroom installers. Knovvledge of 
plumbing & eiectricrty importam. (Mušt 
speak English; mušt have transporta-
tion & tools). 642-0642. 

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

Tol. 376-1882 ar 376-5996 
10%—20°/o—30% pigiau mokėsit, 

už apdraudą nuo ugnies ir automobilio 
Das mus. 

FRANK ZAPOUS 
320S1/t Wa*t *5 th Strat 

Tai. — GA 4-8654 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

ILGESIO VALANDĖLES, Eilėraščiai. Leonardas 
Šimutis. 227 psl. 1987 $8.00 

VIENA ŠIRDIS. Prem. romanas. An. Kairys. 192 
psl. 1988 $7.00 

M. K. ČIURLIONIS, kūrėjas ir žmogus. Stasys yla. 
468 psl. 1984 $15.00 

ALYTUS IR JO APYLINKĖS. Monografija. Tadas 
Navickas. 288 psl. 1988 '. $18.00 

LENKŲ VIEŠPATAVIMAS LIETUVOJE, trečioji 
laida. Kun. Kazimieras Prapuolenis. 365 psl. 
1987 $10.00 

RAŠTAI, I tomas. Poezija Jonas Aistis. 450 psl. 
1988 $15.00 

DIENORAŠTIS 1915-1919. Petras Klimas. 456 
psl $20.00 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI. J. K. 
Karys. 255 psl. 1953 $5.00 

GELMIŲ BALSAI, premijuotos novelės. Vyt. Alan
tas. 236 psl. 1984 $10.00 

LIETUVOS GINKLUOTOS PAJĖGOS 1918-1940. 
Vitenis Statkus. 1040 psl. 1986 $27.00 

LIETUVIŲ ŽEMDIRBYSTĖS PAPROČIAI IR 
TIKĖJIMAI. Liet. liaudies tradicijos. Jonas 
Balys. 242 psl $12.00 

RINKTINIAI RAŠTAI, 11. J. Puzinas. 864 psl. 1983 
$12.50 

RINKTINIAI RAŠTAI, II t. J. Puzinas. 748 psl. 1983 
$12.50 

KALBĖKIME LIETUVIŠKAI (vaikams) Nij. Macke
vičienė. 88 psl. 1987 $3,00 

RINKTINIAI RAŠTAI IV t. Krikščionybė Lietuvoje. 
Zenonas Ivinskis. 750 psl. 1987 $45.00 

MANO KARTOS LIKIMINIAI METAI, poezija. 
Balys Gaidžiūnas. 104 psl. 1980 $5.00 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos. 

i 



PERSITVARKYMO SĄJŪDIS IR 
KOMUNISTŲ PARTIJA 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. sausio mėn. 19 d. 
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Dr. Arvydas Žygas prie savo laboratorijos 

JAUNAS 
TALENTINGAS 

MOKSLININKAS 
IGNAS SERAPINAS 

J * 
u. 

Noriu išvesti į dienos šviesą 
iabai vešlią, jauną lietuviškąją 
atžalą, išaugusią iš vadinamos 
„nudžiūvusios šakos". Ta 
gražioji atžala yra išeivijoje 
gimęs jaunasis mokslininkas, 
biochemijos daktaras Arvydas 
Žygas. 

Jis užaugo Cicero lietuvių 
kolonijoje, lankė Šv. Antano 
parapijos mokyklą ir Cicero 
aukštesniąją l i tuanis t inę 
mokyklą. Nuo mažens dalyvavo 
lietuviškoje veikloje: skautuose 
— nuo vilkiuko iki skauto vyčio, 

'•ateitininkuose — eilę metų 
j iems vadovavęs, paskaiti
ninkas, komendantas vasaros ir 
žiemos stovyklose Dainavoje ir 
Neringoje. Buvo taip pat 
moksleivių ateitininkų sąjungos 
centro valdybos pirmininkas, 
ruošė jaunimo stovyklas, kur
sus, suvažiavimus. 

Baigęs aukštesniąją lituanis
t inę mokyklą ir pradėjęs, 

; studijuoti universitete, lygia
grečiai lankė ir Pedagoginį litu
anistikos institutą Chicagoje. 
Baigęs Ped. lituanistikos insti
tutą, jame plačiau susipažinęs 
su lietuvių tautosaka, ja susiža
vėjęs, nutarė joje gilintis toliau. 
Universitete studijuodamas 
chemiją, ėmė kartu gilintis ir 
etnografijos moksluose. Todėl 
įsigijo du bakalauro laipsnius: 
vieną iš chemijos, antrą iš 
etnografijos. 

Tris vasaros atostogas po tris 
mėnesius paskyrė ekskursijoms 
į Punsko-Seinų kraštą lietuvių 
liaudies dainoms, papročiams 
bei žinioms apie liaudies kultū
rą rinkti Surinktąją medžiagą 
panaudojo rašydamas moksli
nius straipsnius apie lietuvių 
liaudies kultūros lobyną: dainų 
turtingumą, liaudies mediciną 
ir lietuvių liaudies filosofinę sis
temą, pasaulėžiūra vadinamą. 
Jo pastangos supažindinti 
amerikiečius antropologus su 
mūsų tautos kultūros grožiu ir 
turtingumu susilaukė labai 
nuoširdaus ir pozityvaus atgar
sio. Lietuvių tautos kultūros bei 
papročių platesniam paryški
nimui amerikiečių visuomenei 
A. Žygas skaitė daug paskaitų. 

1981 m. pradėjo dėstyti 
tautosakos kursą Peda
goginiame lituanistikos in
stitute. Čia jis plačiai išvystė 
dėstomąjį dalyką į šešių 
semestrų kursą, studentams pil
niau išryškindamas lietuvių 
liaudies pasaulėžiūrą ir kultūrą. 

1983 m. įsteigė Ped. lit. 
institute Etnografinį ansamblį, 
kuriame iš surinktos studijinėse 
kelionėse medžiagos, pats pa
rašęs sceniniams vaidinimams 
tekstus, su studentais pastatė 
nuostabiai gražius vaidinimus. 
Su jais kelis kartus pasirodė 
Chicagoje ir tolimesnėse 
išvykose Toronte, Kanadoje, ir 
Los Angeles. 

1982 m. ir 1985 m. vasaromis 
A. Žygas vyko po tris mėnesius 
į Braziliją ir Venecuelą, kur or
ganizavo ir pravedė jaunimo 

stovyklas, dėstė lietuvių kalbą 
ir tautos kultūrą. Visur jis jautė 
didelę meilę jaunimui ir buvo 
lietuvybės apaštalas svetur atsi
dūrusiems bei nuo gyvosios 
lietuvybės gyvenimo sąlygų 
nutolusiems savo tautiečiams. 

Punsko jaunimas, atsisveikin
damas su A. Žygu, dovanojo jam 
mažą lemputę, kurion įrašė 
prasmingus žodžius: „Tegul ši 
archainė lemputė primena Tavo 
paties darbą mūsų krašte. Nuo 
Tavo prikeltų dienų ir pokalbių 
mūsų dūminėse pirkelėse pasi
darė šviesiau ir aiškiau". 

Arvydas Žygas 1984 m. įsigijo 
iš biochemijos magistro laipsnį 
Illinois universitete ir nutarė 
tęsti studijas daktaro laipsniui. 
Universi tete už aukštus 
pažymius buvo įver t intas 
Chemistry Honors Society ir du 
kar tu apdovanotas dėstymo 
premijomis už „pasišventimą 
dėstymui" organinės chemijos ir 
biochemijos srityse. Ruošiantis 
daktaratui, tyrinėjimo sritis 
buvo ląstelių biochemija 
uždegimo ligose ir buvo bando
ma suprasti, kaip sustabdyti 
indelių sutrikimą uždegimo li
gose. Arvydas Žygas universi
tete pasižymėjo kaip moksli
ninkas ir dėstytojas. Už aukštus 
privalumus studijų metu buvo 
apdovanotas dviem stipendi
jomis (Fellowships) ir už moksli
nį pažangumą tyrinėjimuose. 

Po labai sėkmingų studijų 
1988 m. lapkričio 18 d. apgynė 
disertaciją ir gavo daktaro 
laipsnį iš biochemijos. 

Remiantis universiteto va
dovybės įvertinimu, dr. Arvydas 
Žygas laimėjo ta rp tau t inę 
mokslinio pasikeit imo 
stipendiją (Fulbright scholar-
ship). Dr. Arvydas Žygas yra 
jauniausias mokslininkas, kuris 
gavo šią stipendiją, nes ji 
paprastai skiriama moksli
ninkams, kurie jau labai daug 
metų yra pasižymėję savo 
mokslino darbo srityse. Ful
bright komisija pranešė, kad jos 
nariams labai patiko dr. Arvy
do Žygo nauja ir gaivinanti filo
sofija, kuri siekianti suderinti 
humanizmą ir griežtąjį mokslą 
dėstyme ir tyrinėjimuose ir kad 
tai jis sugebėjo suderinti labai 
aukštame moksliniame lygyje. 

Pagal tarpvalstybinę moksli
ninkais pasikeitimo sutartį ir 
tam tikslui skirtąją stipendiją, 
dr. Arvydas Žygas dabar iš
vyksta į Vilnių ir Lietuvos uni
versitete vienerius metus dėstys 
savo įsigytosios specialybės 
kursą: „Uždegimo ląstelių bio
chemiją" ir „Uždegimo immu-
nologiją". Biochemijos ir bio
fizikos fakultete. 

Baigęs šį paskutinį ir vieną iš 
daugelio prieš kelionę į Vilnių 
mudviejų pokalbį, jaunasis 
idealistas dr. Arvydas savo išva-
diniame žodyje pareiškė 
mokslinio pasiekimo pagrindinį 
tikslą. 

— Jutau, kad mano didžiau
sia? pasiekimas buvo suderinti 

Sekmadienį iš ryto kardinolas 
Vincentas Sladkevičius su vys
kupais laikė Mišias prie uždarų 
katedros durų. Jis pasakė gražų 
pamokslą, kad reikia laukti, bet 
kad tuo pačiu reikia augti. O jis 
net nežinojo, kad Mišias trans
liuoja per televiziją. 

Tačiau jau tą rytą nuotaika 
nukrito. Kalbos buvo nedrąsios, 
jautėsi, kad užkulisiuose vyksta 
politika. Pirmiausia kauniečiai 
norėjo, kad 1940 m. okupacija 
būtų taip ir pavadinta ir lai
koma Molotovo-Ribentropo 
pakto pasekme. Vadinasi, kad 
tuo pačiu dabartinė padėtis lik
tų neaiški. Iš iniciatyvinės 
grupės daug kas priešinosi, kaip 
antai filosofas Romualdas Ozo
las. 

Pagaliau kauniečiui Paulaus
kui buvo duota trys minutės pa
kalbėti. Jis iškėlė sukrečiantį 
palyginimą, kad yra daug pana
šumų tarp sąjūdžio suvažiavimo 
ir 1940 m. seimo, kad daugelis 
gali suvažiavimą laikyti žmonių 
valios išreiškimu, kad reikia 
saugotis emocijų ir užtat 
blaiviai pasakyti, kad tai, kas 
vyko 1940, buvo okupacija. 

Palyginimas tikrai sukrėtė 
visus. Beveik visi pritarė — 
atsistojo ir audringai plojo. 
Tačiau Paulauskas palietė 
skaudžią giją — jis iškėlė skau
dų faktą, kad iš tikrųjų yra val
džios žmonių kurie nori sąjūdį 
manipuliuoti. Užtat kiti asme
niškai užsigavo ir šaukė „Pro
vokacija!" Paulauskas bandė ra
minti žmones, tačiau atsitiko 
priešingai. Jis sudundėjo: „Tai 
nėra provokacija, iššūkis į kovą 
ar norėjimas tuojau išstoti iš 
Tarybų Sąjungos. Ačiū". Bet 
tame šurmulyje daug kas išgir
do, „Tai yra provokacija..." 

Tada Kauno atstovas Anta
naitis bandė reikalą pataisyti, 
bet prezidiumas jam neleido 
kalbėti. Tuo tarpu Petkevičius 
pribėgo ir pradėjo kalbėti. Jis 
pavadino Paulauską „pienbur
niu, nežinia ko pasiųstas". Ir 
taip išėjo, kad tie patys žmonės 
plojo ir už Paulauską ir už Pet
kevičių. 

Betgi Petkevičius vienu ir tuo 
pačiu sakiniu pavadino Pau
lauską saugumiečiu ir karšta
košiu. Jeigu iš tikrųjų saugu
mietis, tai Petkevičius tikrai 
turėtų žinoti, o jis taip arti 
valdžios. O jeigu karštakošis, 
kodėl Petkevičius yra tiek išvys-
tęs „blaivybės" ir „atsargumo" 
sampratas, kad galėtų atpažin
ti. Vadinas i , Petkevičius 
paprasčiausiai užsigavo dėl to, 
kad jis ir iš tikrųjų dalyvauja 
bandyme sąjūdį paversti parti
jos įrankiu. Ir Petkevičiaus 
prestižas dėl to labai smuko. 

Vyko pertrauka, po kurios 
juodu labai gražiai sutaikė kau
nietis Antanaitis. Pertraukos 
metu susitikau su bado strei-
kuotoju Petru Cidziku. Jo svei
kata kol kas gera, bet skundėsi, 
kad politinių kalinių klausimas 
neiškeltas — švenčia, o ne
pagalvoja, kad tie žmonės, kurių 
dėka švenčia tebėra tremtyje". 
Sąjūdis tuo metu labai nenorėjo 
leisti jam kalbėti. O jam leista 
tik Landsbergio dėka. Išėjo vis
gi negražiai, kad jam leista dvi 

savo darbą moksliniame pa
saulyje su lietuvišku darbu, 
kuriam visuomet bandžiau rasti 
laiko ir neatsiriboti nuo lie
tuviškojo gyvenimo. Bandžiau 
dalintis išmoktomis vertybėmis 
iš brangios lietuvių liaudies 
pasaulėžiūros su savo mokiniais 
ir bendraamžiais. Jutau, kad la
bai svarbu gyvenime siekti 
aukštų vertybių, bet visuomt 
pasilikti geru ir paprastu 
žmogumi. Visuomet bandžiau 
kitiems padėti. 

Dėkoju savo tėveliams ir 
mokytojams, kurie su meile 
auklėjo ir skatino siekti mokslo 
ir tiesos. 

ANDRIUS KULIKAUSKAS 

minutes pakalbėti per sąjūdžio 
malonę. 

Pertraukos metu dėl sąjūdžio 
programos antro punkto buvo 
sugalvotas kompromisas: kad 
smerkiamas Molotovo-Riben
tropo paktas ir jo padariniai, bet 
kad apie 1940 m. konkrečiai 
neužsimenama. Šiaip rezoliu
cijos buvo svarstomos tik 
formaliąja žodžio prasme. 
Landsbergis pirmininkavo. Jis 
žiūrėjo, kad rezoliucijos ir 
įstatai būtų bendrai priimtini, 
bet kad nebūtų klausimų, dėl 
kurių vyktų tikros diskusijos, 
tai yra, kurie būtų patikėti dele
gatams ir tokiu būdu būtų bent 
kiek tikros demokratijos. 

Iš maždaug 1000 delegatų 
buvo išrinktas 205 narių sei
mas. Jame įtraukti iniciaty
vinės grupės nariai (kurių 
dauguma vylėsi būti per
renkami, tai yra, kad taryba 
išliktų panašios sudėties). Taip 
pat įtraukti atstovai iš visų 
Lietuvos kraštų — tai daugiau
sia nauji žmonės, tik visai nese
niai besireiškiantys sąjūdžio 
veikloje. Galiausiai 15 narių 
buvo išrinkti papildomai. Tokiu 
būdu į seimą pateko kun. Vaclo
vas Aliulis, Mečys Laurinkus, 
Petras Vaitiekūnas. 

Seimas atsiskyrė ir nuo 10 
v.v. ir 4 v.r. vyko rinkimai į 35 
narių tarybą. Petras Vaitiekū
nas paskui man papasakojo, kad 
iš pradžių buvo svarstoma kaip 
kandidatus rinkti. Buvo no
rinčių, kad kandidatų skaičius 
būtų maždaug 50 taip, kad 
praktiškai savo sudėtimi tary
ba nedaug kuo skirtųsi nuo 
buvusios iniciatyvinės grupės. 
Bėda tame, kad tokiu būdu 
liktų nuošalyje tie aktyvistai, 
kurie per rėmimo grupes orga
nizuoja tą veiklą, kuri kaip tik 
ir sąjūdžio tikras ir sveikas 
pagrindas. O kadangi jų veikla 
yra demokratiška, aktyvistai 
yra antikomunistai (ta prasme, 
kad jie yra prieš vienos partijos 
politinį savivaliavimą). 

Kada Vilniuje ir Kaune buvo 
renkamos vietinės sąjūdžio 
tarybos (dar prieš suvažiavimą), 
buvo išrinkti beveik vien akty
vistai. Mat, tais atvejais 
delegatais buvo tik aktyvūs 
sąjūdžio veikėjai, atstovaują 
kokiai nors rėmimo grupei. 
Tačiau sąjūdžio seimas buvo 
visai kitokios sudėties. Mat, į 
seimą įtraukta iniciatyvinė 
grupė, šiaip taurūs žmonės, bet 
kurių daugelis visgi veikia savo 
prestižu ir pažintimis, bet ne de
mokratiška veikla. Iš tokių 
žmonių yra aišku labai didelė 
nauda, bet vargu ar tokie ko
munistai inteligentai tinka į ta
rybą, kuriai pavesta sugriauti 
pačią santvarką. Pavyzdžiui, 
Justinas Marcinkevičius yra 
daug padaręs, kad Lietuvai su
grąžinti savigarbę. bet vargu ar 
jis kada palaikęs mintį, kad da
bartinę santvarką reikia su
griauti iš pagrindu (kaip Sigitas 
Geda). 

Seimo dauguma tai žmonės 
rinkti įvairiuose Lietuvos kraš
tuose, kur sąjūdis iš viso vos 
spėjo pasireikšti Jų daugelis 
buvo nesusipažinę su sąjūdžio 
veikla ir veikėjais. Užtat buvo 

pavojus, kad jie balsuos už tuos, 
kurie yra daugiausia išgarsėję, 
kaip Čekuolis ir Petkevičius, 
kurie žino, ką valdžia leidžia ir 
neleidžia, kurie turi progų 
pasirodyti. Buvo pavojus, kad 
taip pat balsuos už tokius 
nusipelniusius komunis tus , 
kurie gražiai pakalba, bet prak
tiškai nėra prie ve ik los 
prisidėję. Bijota, kad taryba 
pateks į jų rankas ir kad tokiu 
būdu naujoji vyriausybė sąjūdį 
pasiglemš. 

Seimo nariai visgi priešinosi 
kandidatų skaičiaus mažinimu, 
ir užtat kandidatais buvo visi 
205 seimo na r i a i . Už ta t 
rinkimai taip užsitęsė. Bent 
šitame lygyje vyko šioka tokia 
demokratija. 

Iš ryto pirmadienį atsikėliau 
ir sužinojau rezultatus — į 
tarybą pateko naujų ir dvasiš
kai tvirtų žmonių. Petras Vai
tiekūnas maždaug taip pasakė: 
„Jiems neišmušėm dantų, bet 
patys gavome keletą naujų". 
Vadinasi, tokie, kaip Čekuolis 
ir Petkevičius, gali sau išsi
kovoti prestižo ir balsų, bet savo 
draugams — nelabai. 

Sąjūdžio taryboje šiuo metu 
nekomunistai sudaro daugumą 
ir jie netgi organizuojasi, kad 
grynųjų komunistų į t aka 

Laiškai 

BE PARTIJŲ 

Pilnai sutinku su D. Korzo-
niene, kad už Tėvynę žuvusių 
nereikia skirstyti į partijas ar 
profesijas. Jei tautininkai „apsi-
rovė", nebūtinai reikia visiems 
lįsti į tą pačią balą. 

Motyvas, kad organizacija tu
ri teisę statyti paminklus savo 
nariams, veda prie to, kad miš
kininkai ir ugniagesiai statys 
savo paminklus. O kiek yra 
svarbesnių tikslų. F. Kazlausko 
užmetimas, kad D. Korzonienė 
yra skautė, neskaniai nuskam
bėjo. 

K. R a č i ū n a s 

ORO BANGOMIS 

Nors kol kas vien simboliniai 
laisvėjimo proveržiai Tėvynėje 
tepasireiškia, bet pastangos 
žmogui priklausančias teises 
atgauti stipriai pastebimos. 
Sąjūdžio spauda kai kuriais 
atvejais pralenkia mūsiškę. 
Nuostabu, kad tiek žiaurumo 
iškentėję vergijoje ne t ik 
nepalūžo, bet humanistinėmis 
mintimis iš kamieno sruvena į 
mūsų širdis. Tai neabejotina 
šaknų jėga. 

Jų paskutinės naujienos oro 
bangomis pasiekia mus grei
čiau. Iš ten atsispindi istorinis 
objektyvumas, rūpesčiai ramios 
lietuviškos gamtos naikinimu 
chemine tarša, ypač tau ta i 
brangių paminklų apsauga, 
kooperatyvų atsteigimu, savų 
iškilių sportininkų laimėjimais 
Lietuvos vardu bei visose 
srityse siekimais laisvės dabar
tinių galimybių ribose. Tautie
čiai tėvynėje ieško ryšių, prašo 
atsiliepimų, patarimų, bendra
vimo su visais lietuviais. 

A. Val iuškis 

ten dėjosi, kurių būtų nejma 
noma surežisuoti. Vadinasi — 
demokratija. 

taryboje visai išgaruotų. Mat, 
nors komunistai tėra mažuma, 
bet jie gerai organizuoti, ir užtat 
pasitaiko durnysčių. 

Man taip pat kėlė ūpą pasako
jimai apie „Hyde Parką", kuris 
vyko per visą naktj, kol seime Negali ir varpais skambinti ir 
balsavo. Kas norėjo, tas lipo prie procesijoje eiti. 
tribūnos. Tokių keistų dalykų 

A.tA. 
STEPONUI ŠILKAIČIUI 

mirus, jo broliui MEČIUI su šeima ir visiems ar
timiesiems reiškiame giliausią užuojautą 

Angelė ir Albinas Karniai 
Dana ir Vytautas Mažeikai 
Birutė ir Kazys Sekmakai 

Prancūzu patarlė 

A.tA. 
JONUI BALTRUŠAIČIUI 

mirus, jo šeimai ir artimiesiems reiškiame nuošir
džiausią užuojautą 

Detroito ,,Žiburio" Lit. mokyklos 
mokytojai, tėvų komitetas ir mokiniai 

A.tA. 
ZENAI SAVOKAITYTEI-GALLAGHER 

mirus, jos šeimą, tėvą, klubo narį JURGĮ SAVO-
KAITĮ bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia 

Anglijos lietuvių klubas Chicagoje 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — 927-1741-1 
4348 S. California Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MĄRQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2533 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th A v.. Cicero 
Telefonas — 863-2108 

S T E P O N A S C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 69 th S t r e e t - Tel . R E 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Tel . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Tel . 430-5700 

Sally 

BUTKUS -
LAIDOTUVIŲ 

- PETKUS 
DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, 

Telefonas 
Illinois 
- 652-1003 

Donald M. 

-

Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 50 Ave . , C i c e r o I l l ino is 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Te l . 652-5245 

— 



6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. sausio mėn. 19 d. 

x Smuikininkė Linda Ve-
leckytė „Draugo" renginių 
komisijos rengiamame koncerte 
vasario 26 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. Marijos aukšt. mokyklos 
salėje, atliks kompozitoriaus K. 
V. Banaičio sonatą. Jai akompa
nuos muz. Robertas Mockus. 
Koncertas rengiamas paminėti 
„Draugo" 80 metų gyvavimo 
sukaktį. Ta proga leidžiamas ir 
specialus sveikinimų leidinys, 
kuriame bus sudėta ir visa 
meninė programa. 

x Tomas Remeikis pirmi
ninkauja jury komisijai, kurio
je yra dr. Dalia Kubiliū-
tė-Boydstun ir dr. Bronius Vaš
kelis, atrinkti premijuotiną 
veikalą JAV LB Kultūros tary
bos 1988 metų Lietuvių Bend
ruomenės literatūros premijai. 

x Pedagoginis Lituanis
tikos institutas sausio 28 d. 
rengia iškilmingą 1988 metų 
absolventų diplomų įteikimą ir 
išleistuves. Šiais metais 
paskutiniame — trečiame kurse 
mokosi dešimt studentų. 

x Akt. Nijolė Martinaitytė 
ir muz. Petras Aglinskas kon
certuos sausio 22., sekmadienį, 
3 vai. p.p. Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje, Gintaro salėje. 
N. Martinaitytė skaitys poeziją, 
gitaros muziką duos P. Aglins
kas. Abu menininkai interpre
tuos linksmą Žemaitės novelę 
„Ievą". Po koncerto bus vaišės. 
Kviečiami visi dalyvauti. 

x JAV LB Lemonto apylin
kės valdyba ruošia Blynų 
pietus Lietuvių centre antra
dienį, vasario 7 d. Pietūs bus 
nuo 6 v. v. iki 8 v.v. Kaina su
augusiems 5 dol. Vaikams 2 dol. 
Kviečiame visus apylinkės 
gyventojus skaniai pavalgyti ir 
pabendrauti su draugais ir 
pažįstamais. 

x Edmundas Kulikauskas, 
LB Los Angeles apygardos pir
mininkas, kartu su valdyba sau
sio 6 d. surengė vakaronę su 
rašytoju Kaziu Saja, kuris 
lankosi iš ok. Lietuvos. K. Sajos 
pageidavimu vakaronės pelnas 
buvo paskirtas krašto valdybos 
iždui, kuriame specialioje 
sąskaitoje laikomos Lietuvos 
išlaisvinimo pastangoms skirtos 
lėšos, panaudojamos Lietuvoje. 

x Beverly Shores Lietuvių 
klubo susirinkimas bus šį šešta
dienį, sausio 21 d., 6 vai. v. 
Danos ir Juozo Noreikų namuo-' 
se, Siesta Ave. Nepriklausomy
bės šventės minėjimas ren
giamas vasario 19 d., sekma
dienį. Bus atnašaujamos šv. Mi
šios 12 vai. Šv. Onos bažnyčioje, 
kur po trumpos pertraukos bus 
šventės minėjimas. 

x PLAYHOUSE bus rodo
ma „Velnio Nuotaka", ištrau 
kos iš Kernagio koncertų ir 
„Anties" montažas šeštadienį, 
sausio 21 d., 8 v.v. Vidurnaktį 
bus rodoma staigmena iš Union 
Pier. Playhouse, 2515 W. 69th 
St.. tel. 476-9763. 

(sk) 
x Svajonė Kerelytė (tel. 

257-2558) organizuoja stalus ir 
rezervuoja vietas baigusiems 
institutą Ped. lit. instituto 
vakarui sausio 28 d.. Jaunimo 
centre. 

(sk) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road - Tel. 
VI7-7747. 

(sk) 

x Pagr indin iame Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakties 
minėjime Chicagoje vasario 12 
d., sekmadienį, 2 vai. p.p. Ma
rijos aukšt. mokykos salėje 
meninę programą atliks solistai 
Margarita ir Vaclovas Momkai, 
akompanuojant muz. Dariui 
Lapinskui. 

x Vilniaus ka t ed ros ilgą ir 
sudėtingą istoriją nuo karaliaus 
Mindaugo laikų ligi šių dienų 
pateiks ir paveikslais skaidrėse 
parodys „Lietuvos bažnyčių" 
knygų au tor ius Bronius 
Kviklys šį penktadienį 7:30 vai. 
vak. Jaunimo centro kavinėje 
vakaronės metu, kurią ruošia 
JAV LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdyba. Visi kviečiami 
dalyvauti. 

x Lituanist ikos ty r imo ir 
studijų muziejui paskutiniu 
metu eksponatų paaukojo šie 
asmenys bei organizacijos: inž. 
Vytautas Šliūpas (tėvo, dr. Jo
no Šliūpo medžiagą), Filatelis
tų draugija „Lietuva", Vydūno 
jaunimo fondas (medžiagą apie 
Vydūną), Magdalena Stankū
nienė (tautinius drabužius). 
Muziejaus direktorė yra Nijolė 
Mackevičienė. 

x Li tuanis t inių mokyklų 
mokytojų pagerbime sausio 29 
d. 3 vai. p.p. Lietuvių Tautiniuo
se namuose dalyvaus ir tars žodį 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo tarybos pirmininkė 
Regina Kučienė. Deklamuos Pe
dagoginio lituanistikos instituto 
studentė Jūratė Jankauskaitė. 
Programą praves s tudentė 
Renata Variakojytė. 

x J a u n i m o cen t ro moterų 
k l u b a s rengiasi da lyvaut i 
Užgavėnių karnavale, kuris bus 
vasario 4 d. Jaunimo centre. 
Visi kviečiami rengtis ir jame 
dalyvauti. Kaukės bus premi
juojamos. Bus gera muzika ir 
restoranai. 

x Lie tuvos N e p r i k l a u s o 
mybės sukaktį JAV atstovų rū
muose minės vasario 22 d. 
Minėjimo rengimui vadovauja 
kongr. Frank Annunzio . 
Invokacijai sukalbėti pakviestas 
kun. Antanas Dranginis iš 
Baltimorės. 

x Dr. V. Dubinskas , Chica-
go, 111., vienas iš pirmųjų 
atsiliepė į „Draugo" minimą 80 
metų gyvavimo sukaktį su 50 
dol. prie programinės skelbimų 
knygos išleidimo. Dr. V. Du
binskas yra nuoširdus „Drau
go" rėmėjas ir įvairiomis pro
gomis prideda didesnę auką. Į 
„Draugo" sukaktuvinį koncertą 
bilietai yra gaunami Gifts 
International Vaznelių preky
boje. 

x Patiksl inimas. Sausio 17 
d. Drauge „Dovana Lietuvai 
1989 Metams" aukotojų sąraše 
po 1,000 dol. (ne po 100) auko
jo: Ona ir J o n a s Grad inska i , 
Marija Linas, M.D., Rimas ir 
Audra Misiūnai, J o n a s ir 
Ona Motiejūnai, Stasys i r 
Birutė Židoniai. Už korektūros 
klaidą atsiprašome. 

x Kazys Saja, talkinamas 
Algirdo T. Antanaičio, skaitys 
savo naujausią, niekur dar ne
statytą, polit inę komediją 
„Blusų marintojai". Skaitymas 
įvyks sausio 27 d., penktadienį, 
7:30 v.v. Jaunimo centro mažo
joje salėje. Rengia Santara-Švie
sa. 

(sk) 
x Skambėk, pavasarėli! Tai 

tema šių metų Montessori mo
kyklėlių madų parodos. Paroda 
įvyks sekmadienį, vasario 26 d. 
12 v. p.p. gražioje Martiniąue 
salėje. Rezervacijoms skambinti 
832-6331 arba 985-3851. 

(sk) 

x Norman Burstein, žino
mas kail ininkas, parduoda 
kailinius su didele nuolaida 
lietuviams. Skambinti vaka
rais: 677-8489. 

(sk) 

IS ARTI IR TOLI 

Pedagoginio lituanistikos instituto UI kurso studentai ir lektorius. Sėdi — Vida Damijonaitytė. 
Iš k. I eil. stovi: lektorius Bronius Juodelis, Edvyna Valkiūnaitė, Milda Rudaitytė, Jūratė 
Jankauskaitė. II eil. — Bronius Fabijonas ir Aidas Palubinskas. (Nuotr. nėra E. Beržinskaitės, 
A. Valatkaitės, D. Viktoraitės ir J. Schrekengost). 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
REIKŠMINGI 
PRANEŠIMAI 

BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIME 

LB Brighton Parko apylinkės 
valdyba sausio 8 d. po lietuviškų 
šv. Mišių sušaukė metinį apy
l inkės nar ių susirinkimą 

x A. a. inž. Liūtas Grinius, 
buvusio Lietuvos prezidento dr. 
K. Griniaus sūnus, staiga .nirė 
sausio 18 d. Vvashingtone. Buvo 
gimęs 1927 m. Jis priklausė 
Vliko valdybai, Skautų brolijai, 
buvo Vydūno Jaunimo fondo na
rys ir kitų organizacijų narys. 
Nuo 1976 m. dirbo JAV laivyno 
ginklavimo skyriaus tarnyboje. 
Liko žmona Nijolė, dvi dukros 
ir du sūnūs. 

x Inž. An tanas ir Maria 
Rudžiai , žinomi visuomeni
ninkai, lietuviškos veiklos ir 
darbų dideli rėmėjai, atsiliep
dami į „Draugo" minimą 80 
metų gyvavimo sukaktį atsiun
tė 100 dol. prie programinės 
skelbimų knygos išleidimo. 
Koncertas, kurį ruošia „Drau
go" renginių komisija, bus va
sario 26 d., sekmadienį, Chica-
gos Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėje. 

x „Muzikos Žinios", pereitų 
metų pabaigos numeris, išėjo iš 
spaudos. Šiame numeryje, gau
siai iliustruotame muzikų ir 
dainininkų sukaktuvininkų ir 
mirusių nuotraukomis, apra
šomi daugelis muzikos įvykių. 
Leidžia Liet. Muzikų sąjunga, 
redaguoja Kazys Skaisgirys ir 
Stasys Sližys. 

x J o n a s Vidžiūnas, Valen-
cia. Cal., kiekvienais metais 
pratęsdamas „Draugo" prenu
meratą, prideda didesnę auką. 
Šiemet, žinodamas lietuviškos 
spaudos sunkumus, parėmė 
dienraštį 80 dol. auka. J. Vidžiū
nui, mūsų garbės prenumera
toriui, rėmėjui, tariame nuošir
dų ir didelį ačiū. 

x V y t a u t a s Kamantas , 
Sparta, Mich., buvęs PLB val
dybos pirmininkas, visuomeni
ninkas, atsiuntė 50 dol., linkė
damas gerų 1989 Metų, dėkoja 
už draugiškumą ir visokią 
paramą iš „Draugo" gautą 1988 
metuose. Nuoširdus ačiū už 
linkėjimus ir auką. 

x Po 10 dol. atsiuntė už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių: Danutė Mikoliūnienė, G. 
Vasiliauskas, Balys Gražulis, G. 
Budraitis, Albinas Genčius, V. 
Stepšys, K. Baliulis, Mykolas 
PuŠkarskis, Ona Ūseli, Antanas 
Valaitis, Eglė Daiva Turūta, 
Klemas Martinkus, P. Sidas, 
Jonas Narusas, Danutė Cline, 
P. Griškelis, L. Žėruolis, Irena 
Slavinskas ir Juozas Pupius. 
Visiems nuoširdus ačiū. 

Nekalto Prasidėjimo parapijos 
salėje. Susirinko daugiau kaip 
100 apylinkės lietuvių. Daly
vavo LB krašto valdybos ir kiti 
pareigūnai. Susirinkimą pra
dėjo apylinkės valdybos pirm. 
Salomėja Daulienė. Ji paprašė 
susikaupimo minute pagerbti 
1988 m. amžinybėn iškelia
vusius 13 apyl. lietuvių. Po įžan
ginio žodžio, pasidžiaugusi gau
siu atsilankymu, susirinkimui 
pirmininkauti pakvietė Chica-
gos aukš t . l i tuanis t inės 
mokyklos ilgametį direktorių 
Juozą Masilionį, sekretore — 
Danguolę Ilginytę. Be to, prie 
garbės stalo pakvietė LB kraš
to ir apygardos valdybos atsto
ves, dr. Robertą Vitą ir Juozą 
Žadeikį. Invokaciją sukalbėjo 
parapijos klebonas kun. T. Pu-
chenskis. 

Birutė Jasaitinė, LB pirm. dr. 
A. Razmos ir savo vardu 
pasveikino susirinkusius. Sakė, 
jog okup. Lietuvoje vykstantys 
Persitvarkymo sąjūdžio įvykiai 
paliečia ir lietuvių išeiviją. 
Lietuvių tauta lyg pakartotinai 
išgirdusi V. Kudirkos balsą 
„Kelkite!..." masėmis pakilo ir 
išėjo pavergtai tautai teisėtai 
priklausančios laisvės reika
lauti. Kovodama ir rizikuodama 
jau yra laimėjusi Lietuvos isto
rijos sugrąžinimą tautai ir mo
kyklai, viešumą lietuvių kalbai, 
laisvę tautinei vėliavai... O kad 
laisvėjanti Lietuva galėtų visa 
tai išsaugoti ir su viltimi vesti 
kovą dėl Lietuvos nepri
klausomybės, prašo išeivijos 
lietuvių paremti jų darbus. 
Prašė skubiai nupirkti trūks
tamo popieriaus A. Šapokos Lie
tuvos istorijai 100,000 tiražu 
perspausdinti. Popierių reikia 
pirkti Vakaruose už dolerius ir 
pristatyti į Vilnių. Lietuvos 
sąjūdis turi ir daugiau darbų, 
kuriuos LB pagal pajėgumą 
bandys paremti. LB-nė dabar 
vykdo 1/4 milijono dol. Lietuvai 
paremti vajų. B. Jasaitienė 
sakė, jog vajus vyksta sėkmin
gai, nes tautinis jausmas tebėra 
gyvas. Sausio pradžioje jau buvo 
sutelkta daugiau kaip 80,000 
dol. Kai Lietuva prašo paramos, 
tikėkime, visi vieningai parem-
sime. (Gaila, yra ir abejojančių 
ar gal savo knygutę saugojančių 
- JS). 

Socialinių reikalų tarybos 
pirm. Danguolė Valentinaitė, 
sėkmingai išugdžiusi Chicagos 
skyrių, sakė pirm. dr. A Raz 
mos pakviesta, sutiko jau trečią 
kartą vadovauti Soc. reikalų 
tarybai. Šioje kadencijoje ji pla
nuoja daugiau išvystyti 
socialinių reikalų skyrių veiklą 
plačioje Amerikoje, pažvelgti, 
kokių poreikių bei paramos tose 
kolonijose reikalinga. Lietuvis 
kas gyvenvietes numato lankyti 
su socialinėje darbuotėje patyru 
šiais žinovais bei kita parama, 
nežiūrint ar tai būtų gauta ii 
valdžios ar vietinių. „Pensi 
ninko žurnalas su naudingais 

patarimais net tolimuose kraš
tuose skaitomas. Pageidavo 
daugiau prenumeratorių iš 
Brighton Parko. 

Birutė Vindašienė, LB Vid. 
Vakarų apygardos pirmininkė, 
pasveikino susirinkusius, pa
dėkojo apylinkės pirm. S. 
Daulienei, A. Smilgai, V. Di
jokui, A. Vadeišienei ir kitiems 
už pagalbą jai globojant XII 
tarybos pirmosios sesijos su
važiavimą Chicagoje. Vid. 
Vakarų apygarda dalyvavo 
praeitais metais etninių grupių 
ir atskirai lietuvių jaunimo 
Chicagos miesto centre 
ruošiamose demonstracijose. 
Prašė, kad ateityje bendrose 
t au t inėse demonstracijose 
lietuviai teiktųsi prie mūsų di
džiosios tautinės vėliavos. Ypač 
t a i svarbu, kai g iedamas 
Lietuvos himnas ir kt. pasi
reiškimais. Apygarda jungiasi į 
Lietuvai paremti vajų. 

Susirinkimo pirm. J. Masilio-
nis, kaip LB Švietimo tarybos 
vicepirmininkas, pagyrė Brigh
ton Parko apylinkę, kuri dau
giausiai paremia Švietimo 
tarybą. Toliau jis paminėjo, jog 
iš kai kurių žmonių jis girdi 
sakant: „Aukojam, aukojam 
mokykloms, švietimui, tai paro
dykit mums bent vieną savo iš
ugdytą gerą lietuvį". Noriu čia 
jus supažindinti su vienu tokiu 
jaunuoliu, tai dr .Robertas Vitas. 
Jis nuo mažens skautaudamas 
baigė Donelaičio l i tuanis
tinę mokyklą, baigė Chicagos 
lituanistikos institutą, teko 
pačiam būti korektoriumi jį 
mokant lietuvių kalbos. Jis 
neatitrūko nuo lietuviškos veik
los darbo padaręs daktaratą. 
Matome jį dabartiniam Peda
gogikos institute lektorium, jau 
pats ten dėsto. Yra Lituanis
tikos tyrimo ir studijų taryboje 
ir valdyboje ir t.t. Jei kada 
vidurnaktį, važiuosite pro Jau
nimo centrą, pamatysite an
t r a m aukšte žiburėlį, tai 
greičiausia dar ten darbuojasi 
Robertas Vitas. Ir paprašė jį 
pranešimui. 

Dr. R. Vitas savo neužtęstame 
pranešime supažindino su Li-

J. A. VALSTYBĖSE 
— Ateinantį šeštadienį, sau

sio 21 dieną, 1 vai. po pietų 
„Catholic Man for Christ the 
King" Clevelande, Ohio, ruošia 
rožinio procesiją atlyginimui už 
valstybinį nusikaltimą — abor
tus. Dalyviai renkasi Kardino
lo Mindszenty aikštėje, East 12 
ir Lakeside Avenue, iš ten pro
cesija eis į Public Sąuare. Visi 
kviečiami šioje svarbioje proce
sijoje dalyvauti. 

— Dr. Vytautas Bieliaus
kas, PLB valdybos pirmininkas, 
Kalėdų proga pasveikino iš 
Australijos per satelitą Lietuvos 
kardinolą Vincentą Sladkevi
čių, Lietuvos Laisvės lygą, 
Persitvarkymo sąjūdį ir visus 
lietuvius ok. Lietuvoje ir išei
vijoje. 

KANADOJE 

— Aušros Vartų parapijos 
salėje Montrealyje buvo Kalėdų 
eglutė gruodžio 18 d. Mokyklos 
mokytojai ir mokiniai paruošė 
programą, kur buvo vaidinimas, 
deklamacijos ir dainos. Kalėdų 
senelis pradžiugino visus 
vaikus, kurie dalyvavo Kalėdų 
eglutėje. 

— Anapilio sodybos korpo
racijos susirinkimas bus sausio 
18 d., trečiadieni, 7 vai. vak. 
parapijos salėje. Bus valdybos, 
kapinių ir revizijos komisijos 
pranešimai bei naujos valdybos 
rinkimai. 

— Quebeco imigracijos mi
nisterija prieš Kalėdas gruo
džio 18 d. etninėms grupėms 
surengė programą. Lietuviams 
atstovavo „Gintaro" ansamblis. 

tuanistikos tyrimo ir studijų 
centro plačia darbo paskirtimi. 
Jis telkia, tvarko ir saugo mūsų 
kultūrines vertybes, istorinius 
ir kitus dokumentus. Sakė 
turintis ir unikumų. 

Studijų centras buvo įsteigtas 
ir inkorporuotas 1982 m. 
Tuomet įsijungė Pasaulio Lietu
vių archyvas, Lietuvių istorijos 
d-ja, Dailiojo meno institutas ir 
daugiau. Jis esąs susitaręs su 
Marianapolio marijonais iš ten 
perimti ir Chicagon perkelti 
Marianapolio aukšt. mokyklos 
poros sunkvežimių archyvą ir 
biblioteką, kuriame esą net 18 
šimtmečio pabaigos pertvarkyto 
Lietuvos statuto originalas. R. 
Vitas sakė bus daug darbo, rei
kės daug laiko suskirstyti, su
tvarkyt i . Padėkojo salėje 
buvusiem muz. Juozui Sodaičiui 
ir A. Smilgai už pagalbą. Prašė 
talkos. 

Pirm. S. Daulienė pranešė, 
kad praėjusiais metais valdyba 
suruošė Vasario 16 minėjimą, 
suruoštuose festivaliuose 
turėjo prekystalį savo iždui 
pastiprinti, surengė rudeninę 
puotą Šaulių namuose (pirmi
ninkė čia atsiklausė susirinki
mo ar beruošti rudeninę puotą, 
nes ne daug teatsilanko, mažai 
pelno. Pakilo daug rankų, kad 
ruošti). Parapijos salėj padarė 
pietus ir kavutę. Dalyvavo viso
se demonstracijose miesto cen
t re , šiam reikalui samdė 
autobusus, rinko parašus atga
vimui katedros Vilniuje, vykdė 
LB XII tarybos rinkimus. Kvie
tė visus apylinkės narius 
dalyvauti savo apylinkės Va
sario 16 minėjime, kuris bus 
vasario 19 d. 11 vai. po Mišių 
parapijos salėje ir prašė aukoti 
laisvėjančios Lietuvos reika
lams. Bažnyčioje su vėliavomis 
organizuotai dalyvaus šauliai ir 
kiti. Salėje kalbės gen. Lietuvos 
konsulas V. Kleiza, programą 
atliks „Dainavos" ansamblis. 

Ižd. Alina Vadeišienė pranešė 
apie kasos pajamas ir išlaidas. 
Ji sakė, kad dėl kitų įsiparei
gojimų atsisako kandidatuoti į 
valdybą. V. Šilas perskaitė 
revizijos aktą ir pagyrė, kad ižd. 
A. Vadeišienė teisingai ir gerai 
tvarkė atskaitomybę. Pirm. 
Daulienė buv. iždininkei už pa-

Pneš M Ciorbačiovui atvykstant Clev 
Ingrida Bubliene, kun Gediminas K 

elande vyko demonstracijos IA kaires 
įjauskas ir Stefa (Jedtfaudiene 

Nuotr VI. Barpvitiatifl 

reigingumą įteikė puokštę 
raudonų rožių, o susirinkimas 
palydėjo tai gausiais plojimais. 

Diskusijose iš salės buvo 
paklausimas, kodėl niekas nie
ko nepaskelbia apie vykdytą 
„Vėliavų vajų"? Aukojome pi
nigus, bet nieko nežinome apie 
atskaitomybę: kiek surinkta 
pinigų, ar buvo ir kiek buvo me
džiagos vėliavoms pasiųsta į 
Lietuvą? 

I šį paklausimą atsakė Biru
tė Jasaitienė. Ji sakė, jog „Vė
liavų fondui" aukas rinko pri
vatūs žmonės, bet ne Lietuvių 
Bendruomenė, tad apie tą fon
dą neturime žinių. Sakė 
patikimas pinigų aukojimas yra 
per Lietuvių Bendruomenę, 
kuri turi revizijos komisiją ir ši 
tikrina pajamas ir išlaidas, o 
duomenis skelbia viešai. 

Valdybos rinkimuose dvejų 
metų kadenciją baigę, sutiko vėl 
pasilikti valdyboje dar dvejiems 
metams, išskyrus atsisakančią 
A. Vadeišienę. Dabar valdybo
je yra: S. Daulienė — pirmi
ninkė, B. Rusteikienė — 
vicepirm., R. Darienė — sekr., 
V. Dijokas — renginių vadovas, 
G. Eidukaitė — jaunimo reik., 
E. Majauskienė, V. Račiūnas ir 
V. Utara. 

Pirm. S. Daulienė, užbaig
dama susirinkimą, už viską 
padėkojo, paprašė sugiedoti Lie
tuvos himną ir pasilikti pasivai
šinti kavute, užkandžiais ir 
pasikalbėti. 

Juozas Šlajus 

MOTERŲ SOCIALINIS 
BENDRAVIMAS 

Nepriklausomos Lietuvos bu
vusių karininkų žmonos, Šiuo 
metu daugumoje jau našlės, 
gyvenančios Chicagoje, palaiko 
glaudų tarpusavio ryšį. Jos kas 
mėnuo renkasi prie pietų stalo 
Seklyčioje papietauti , pa
bendrauti. Čia jos aptaria savo 
rūpesčius, atšvenčia gimta
dienius. Susirgusias aplanko, 
paguodžia. 

Yra įsivedusios gražų papro
tį mirusią atsisveikinti, pa
dedant gėlių žiedus ant karsto. 
Be to, reikalui esant, jos ištie
sia pagalbos ranką ir į ok. 
Lietuvą, sušelpia į vargą 
patekusį buvusį karį ar jo 
žmoną. 

Šio socialinio junginio 
organizatorė ir vadovė yra Vii. 
Genienė. Tenka pastebėti, kad 
daugumas šio „Pietų" ratelio 
moterų priklauso ir LDK Biru
tės draugijai. Tenka joms 
visoms linkėti ir ateity tokio 
darnaus ir prasmingo bendra
vimo. 

Z. J . 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. - 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 ik i 7 vai. vak. 
Ąestad 9 v r ik i 1 vai d. 




