
TUE LIBKARY OF CONGRESS 
REFERENCE DEPARTMENT 
SERIALS DIVTSION 
V/AiaiINCTON, DC 2QO?5 

(GRATIS) 

DM 

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO. ILLINOIS 60629 

TELEFONAS (312)585-9500-1-2-3 

TTH l_inri-ILJ/\IVII/\I>sJ WOF^L_lO-\A/ID O A I l Y 
Vol. LXXX Kaina 35 c. ANTRADIENIS - TUESDAY, BALANDIS - APRIL 18, 1989 Nr. 75 

LKB Kronika, Nr. 79 

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

LTSR Prokurorui, 
Liudvikui Sabučiui, 
Persitvarkymo Sąjūdžiui, 
„Komjaunimo Tiesos" Redakcijai 

Atviras laiškas 
Vilnius. Nors dar tik aštunta 

valanda ryto, bet valstybinio 
saugumo ir viešosios tvarkos 
darbuotojai jau pasiruošę dirb
ti pilnu pajėgumu. 1983 m. 
gegužės 3 d. rytą LTSR Aukš
čiausiojo teismo teritoriją iki pat 
Lenino prospekto budriai saugo
jo valstybės interesų gynėjai ir 
teisėtvarkos darbuotojai. Užblo
kuoti ir visi prie Aukščiausiojo 
teismo rūmų vedantys šaluti
niai skersgatviai. Pareigūnai 
buvo pasiruošę rimtai kautis su 
visais, kas tik bandys domėtis 
kunigui Alfonsui Svarinskui 
iškeltos baudžiamosios bylos 
procesu, kurios metu areštavo 
dar vieną kunigą — Sigitą 
Tamkevičių. 

Apie devintą valandą paaiš
kėjo, kad visų atsargumo prie
monių buvo imtasi ne veltui: 
keli šimtai tikinčiųjų iš tiesų 
„grėsmingai" kėsinosi... 
priartėti prie Aukščiausiojo 
teismo rūmų. Pareigūnai rimtai 
kibo į darbą. Čia pat, gatvėje, 
įsisuko į žmonių būrį. Paėmę 
už parankių, vieną po kito gabe

no net išsižiot nespėjusius „nu
sikaltėlius" į milicijos skyrių, o 
ir kaltino, ir teisė paromis ar 
piniginėmis nuobaudomis už 
pačius neįtikinamiausius daly
kus. Dvi kultūringai atrodan
čios merginos pasirodo... nau
dojo fizinę jėgą prieš milicijos 
pareigūnus. Tikintis vaikinas, 
niekam blogo žodžio neištaręs, 
gavo 10 parų, nes... „keikėsi", 
o dar dvi merginas į daboklę 
atgabeno už tai, kad prie Aukš
čiausio teismo rūmų, tiesiog 
pareigūnams po pat nosimi 
išdrįso spekuliuoti batais, kurių 
teturėjo ne daugiau kaip po 
vieną ant kojos... 

Visų susirinkusių areštuoti 
net ir labai uolūs teisėtvarkos 
saugotojai neįstengė. Kitus 
gaudė, grūdo į iš anks to 
paruoštas mašinas ir vežė į 
miškus. Ne. Nešaudė. Tą kartą 
žmonių miške nešaudė. Tik, 
nuvežę 30-50 km. už Vilniaus, 
paliko išbarstę po vieną, du 
Nemenčinės, Dubingių miškų 
glūdumoje. 

(Bus daugiau) 

Motinos prašo palikti sūnus 
Lietuvoje 

New Yorkas, 1989 m. ba
landžio 4. Lietuvių Informacijos 
Centrą pasiekė dokumento ver
timas, kuris pasiųstas TSRS 
institucijoms — TSRS Aukščiau
siajai tarybai, TSRS Gynybos 
ministerijai ir Pabaltijo karinei 
apygardai karinės tarnybos 
reikalu. 

Lietuvos jaunimas dažnai 
tampa nestatutinių santykių 
tarybinėje armijoje auka. 
Artūro Sakalausko likimas yra 
vienas iš daugelio tūkstančių 
jaunų žmonių likimų. 

(LIC pastaba: iš naujokų 
kareivių žiaurūs pasityčiojimai, 
beveik sadistiniai kankinimai, 
kurie yra priimti kariuomenėje 
ir pačių karininkų kaip norma
lūs reiškiniai kasdieninėj 
naujokų rutinoj). 

Demokratų partija 
Lietuvoje 

Vilnius. — Lietuvių De
mokratų partija, kuri buvo 
įsteigta gruodžio mėnesį, turėjo 
savo demonstracijas Kalnų 
parke praėjusį sekmadienį. Šio 
susirinkimo tema buvo: „Kons
titucija ir demokratija", praneša 
LIC New Yorke. Paskutiniu me
tu Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio asamblėja kritikuoja 
Komunistų partiją už Konsti
tucijos projektą, jog jame nėra 
įrašyta, kad Lietuva yra suve
reni valstybė, bet kad yra 
subordinuota Sovietų įstaty
mams. 

Šios demonstracijos organiza
torius Petras Vait iekūnas 
pranešė, jog kalbėtojai pasisakė 
ką tik išleisto dekreto klau
simu, kuriame numatytos dide
lės bausmės tiems, kurie juo
dina valstybines įstaigas arba 
oficialius pareigūnus. Kalbėtojų 
tarpe turėjo būti ir atstovas iš 
Tbilisikuris žadėjo papasakoti 
apie įvykius Gruzijoje. 

Vilniuje leidžiamo savaitračio „Literatūra ir menas" karikatūristas M. 
Ščepavičius šiandieninius sovietinių tankis tų žygius į Pabaltijį jau 
pramatė balandžio 1 dienos laidoje. 

Jau seniai pastebėta, jog skir
tumas papročiuose, kultūroje, 
kalboje ir netgi tikėjime tarp ka
reivių yra viena iš svarbiausių 
nestatutinių santykių armijoje 
priežasčių. Mes, būsimų šaukia
mųjų motinos, matome tiktai 
vieną būdą palengvinti tarnybą 
armijoje mūsų sūnums, tai yra 
palikti juos tarnauti Lietuvoje. 

Todėl reikalaujame iki š.m. 
balandžio 21 d. atidėti pava
sarinį šaukimą į armiją, o iki to 
laiko priimti įsakymą, palie
kant teisę jaunimui tarnauti 
Lietuvos teritorijoje, o išskirti
nais atvejais, Pabaltijyje. Tiktai 
po jau minėto įsako paskelbimo, 
mes, šaukiamųjų motinos, 
neprotestuosime prieš mūsų 
sūnų tarnybą armijoje. Be to, tai 
daliai jaunimo, kuri dėl religi
nių ar kitokių kitų priežasčių 
negali paimti ginklo į rankas, 
turi būti sudarytos sąlygos 
karinę tarnybą pake is t i 
pilietinės pareigos vykdymu, tai 
yra, slaugant ligonius, daly
vaujant nekarinių objektų 
statyboje ir panašiai. 

Pasirašė: Lietuvos Persitvar
kymo Sąjūdžio moterų grupė 
„Saulėtekis", Katalikių moterų 
susivienijimas „Karitas", Tarp
tautinės žmogaus teisių asocia
cijos Lietuvos skyrius. Savo pa
rašais pritarė: LPS Vilniaus 
Taryba ir LPS Seimo taryba. 

Klausymo aparatai 
Amerikos konsulate 
Leningradas. — Amerika 

pareiškė griežtą protestą 
Sovietų Sąjungai, nes buvo 
surasta, kad Amerikos konsu
late Leningrado mieste sovietai 
turi savo klausymo aparatus 
įmontavę sienose. Valstybės 
departamentas pareiškė Krem
liui, jog šitoks nedraugiškas 
žinių rinkimo būdas yra ameri
kiečių griežtai a tmetamas. 

Sulaikomi diplomatų pasikeitimai 
W a s h i n g t o n a s . — Kelių 

prezidento Busho ambasadorių 
paskyrimą Kongresas laikinai 
atsisakė patvirtinti, kadangi jie 
yra daugiau ar mažiau dalyvavę 
I rano-Cont ras g inklų par
davimo įvykiuose , ku r i e 
praėjusią savaitę naujai iškilo 
Oliver North byloje. Nominuo
tieji asmenys bus iš naujo 
apklausinėjami Atstovų rūmų 
ir Senato komitetuose. Donaid 
P. Gregg yra nominuotas amba
sadoriaus postui Pietų Korėjoje, 
John Negroponte paskir tas 
Meksikai ir Michale Armacost 
nominuotas ambasadoriumi į 
Japoniją. Jų pa tv i r t in imas 
sulaikytas. 

Ar Bushas da lyvavo 
s k a n d a l e ? 

D. Gregg buvo Busho patarė
jas saugumo klausimais nuo 
1982 iki 1988 metų. Demokra
tų senatorius Alan Cranston iš 
Californijos valstijos ruošiasi jį 
klausinėti apie Reagano admi
nistracijos pastangas apginkluo
ti Nikaragvos laisvės kovotojus, 
kai Kongresas buvo uždraudęs 
parduoti jiems ginklus. Jis buvo 
Saugumo tarybos nariu, kai 
pulk. Oliver North vadovavo 
ginklų pardavimui ir gauto 
pelno perdavimui Contras ka
riams. North užrašuose surasta, 
kad Gregg, kuris buvo 31 metus 
CIA agentas, dalyvavo pasita
rimuose kaip aprūpinti Contras 
karius ginklais. Praėjusiais me
tais D. Gregg liudijo, kad jis nie
ko apie tai nežinąs. Jis taip pat 
neatsimenąs, ar dalyvavo tokia
me pasitarime. Sen. Cranston ir 
kiti demokratų senatoriai jį 
apklausinės gegužės 12 d. Pa
grindinis šiuo apklausinėjimo 
tikslas, ar prez. Bushas aktyviai 
dalyvavo Irano-Contras skan
dale. 

P a t a r i m a s 
Northo pranešimu teisme, 

Bushas buvo susitikęs su CIA 
agentu Feliz Rodriguez 1986 m. 
gegužės 1 d. Contrų rėmimo 
klausimu, tačiau Bushas yra 
paskęs, kad jis nieko nežinojęs 
apie ginklų pardavimą tol, kol 
tas reikalas nebuvo iškeltas vie-

Amb. Rozanne Ridgway, kuri 
vadovauja Europos reikalų 
biurui Valstybės departamente, 
įteikė protesto raštą Sovietų 
Sąjungos ambasadoriui Yuri 
Dubininui. 

šai. Iš Valstybės departamento 
spaudos reikalų vedėjos Marga-
ret Tutwiler sužinota, kad sen. 
Cranston kalbėjosi su sekreto
riumi Bakeriu Gregg patvir
tinimo reikalu ir sutarė, kad 
būtų apklausinėjimai vykdomi 
toliau. Tačiau vėliau sužinota, 
jog buvo patarta Baltiesiems rū
mams, kad Gregg kandidatūra 
būtų a tšaukę. 

-s 
Nepatvirtintos dvi 

nominacijos 
Sunkių klausimų susilauks J. 

Negroponte, kuris buvo amba
sadoriumi Hondūre, kai Ame
rika teikė pagalbą Hondurui, o 
šie padėjo Contrams. Senatoriai 
nori sužinoti, kiek daug jis 
žinojo apie Reagano žadėtą 
paramą Hondurui, kai šis pa
žadėjo remti Nikaragvos laisvės 
kovotojus. Negroponte yra per
davęs prez. Reagano laišką tuo
metiniam Hondūro prezidentui 
Contrų reikalais. Senato Užsie
nio reikalų komitetas jį ap-
klausinėjo balandžio 6 d. Jo at
sakymai sukėlė daug kitų 
klausimų ir jo nominacijos pa
tvirtinimas užimti Meksikos 
ambasadoriaus vietą buvo su
laikytas. 

Praėjusį ketvirtadienį Senato 
komisija klausinėjo žymųjį 
Valstybes departamento sekre
toriaus asistentą M. Armacost, 
k u r i s skir iamas Japonijos 
ambasadoriumi. Jis pasisakė 
tame posėdyje, kuriame buvo 
nutarta padėti Hondurui, kad 
šis padėtų laisvės kovotojams, 
nedalyvavęs. Tačiau senato
riams ir čia iškilo kai kurių ne
aiškumų ir jo kandidatūra dar 
nepatvirtinta. 

Dvariono konkursas 
Vilnius. — Lietuvoje įsteigtas 

tarptautinis jaunųjų pianistų ir 
smuikininkų konkursas. Kon
kurse gali dalyvauti tik jaunie
ji menininkai — pirmojoje 
grupėje gali dalyvauti tie, 
kuriems konkurso atidarymo 
dieną nebus dar 12 metų 
amžiaus, o antrojoje grupėje gali 
dalyvauti visi tie, kuriems kon
kurso dieną dar nebus 16 metų. 
Pirmajame konkurso rate priva
loma bus atlikti baroko arba 
klasicizmo laikmečio kūrinius, 
o antrajame — XIX ir XX 
amžiaus kūrinius. Konkurso 

' dalyviams privaloma Dvariono 
pjesė. Konkursas įvyks Dvario
no muzikos mokykloje. 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Šilalės I -šios vidurinės mo
kyklos dvyliktosios klasės moki
niai „Komjaunimo tiesoje" rašo: 
„Mes nenorime, kad kas nors 
verstų mokytojus vėl sakyti 
netiesą". Jie kritikuoja istorijos 
egzamino bilietų projektą, nes 
„vieną mokėmės pamokose, o 
kitaip reikės laikyti egzaminą". 
Prisimindami 1918 metų įvy
kius, sako, mokslininkai dar 
nesugeba paaiškinti kai kurių 
faktų, o mūsų mokytojai jau pri
valo viską žinoti ir mokinius 
išmokyti. Jie norėtų Lietuvos is
torijos egzaminų, bet su TSRS 
istorija reikėtų palūkėti. „Kol 
kas neįsivaizduojame, nei kaip, 
nei ką pasakoti apie TSRS-Suo-
mijos karą, apie badą Pavol-
gyje". 

— „Komjaunimo Tiesa" Vil
niuje balandžio 1 d. paskelbė, 
jog krepšininkas Arvydas Sabo
nis pasirašė dviejų milijonų 
sutartį žaisti Portlando krep
šinio komandoje, o kitame 
numeryje pranešė, kad „Ar
vydas neišvažiuoja". Tai buvo 
balandžio pirmosios pokštas. 

— Kaune balandžio 15 d., LIC 
pranešimu, steigiamas Kata
likų šalpos organizacijos „Cari
tas" skyrius. 

— Estijos žurnalas „Aja 
Pulss („Laiko pulsas") 
pradėjo spausdinti buvusio Lie
tuvos respublikos užsienio 
ministerio Juozo Urbšio prisi
minimus iš jo knygos „Lietuva 
lemtingaisiais 1939-194U me
tais". Estai esą labai susidomėję 
Urbšio atsiminimais. 

— Pakruojo dvaro rūmų 
Mažojoje galerijoje vyksta JAV 
gyvenančio dailininko Vytauto 
Virkau ekslibrisų paroda. 
Eksponuojama 100 kūrinių. 
Spauda labai gerai įvertina V. 
Virkau kaip dailininką, kuris 
pripažintas ir tarptautiniame 
meno pasaulyje. 

— Vilniaus operos solistas 
Virgilijus Noreika atvyko į 
Montrealį ir dalyvavo Place des 
Arts koncerte, kurio pelnas 
buvo skiriamas žemės drebėjime 
nukentėjusiems armėnų vai
kams padėti. Bilietai kainavo 
nuo 25 iki 500 dol. Kitą dieną, 
balandžio 2, sol. V. Noreika dai
navo lietuviams Šv. Kazimiero 
salėje. Jam akompanavo Povilas 
Jaraminas. Po koncerto parapi
jos klebonas Stasys Šileika 
padėkojo už puikų koncertą. 

— Kauno dramos teatras 
pastatė Balio Sruogos „Baisioji 
naktis". Ši pjesė pirmą kartą 
buvo statyta 1936 m. Joje 
vaizduojamas Lietuvos kaimas 
1905-1906 metais. Šį kartą pjesę 
režisavo Vytautas Balsys, o jam 
talkininkavo scenografija Vy
gantas Kosmauskas ir kompozi
torius Vidmantas Bartulis. Pa
grindinius vaidmenis atliko 
Nijolė Lepeškaitė ir Viktoras 
Valašinas. 

— Panevėžio knygos bičiuliai 
surengė šventę 1863 m. suki
limui paminėti. Buvo surengtas 
vakaras kun. Antano Mackevi
čiaus gimimo 160 ir sukilimo 
125-sioms metinėms prisiminti. 
Apie tuos įvykius kalbėjo isto
rikė iš Vilniaus Ona Maksimai
tienė. 

— Lietuvos televizijoje 
Vasario 16 d. buvo skirta 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
metinėms paminėti Be simfoni
nio koncerto buvo rodytas Tro-
janskio filmas „J. Basanavičius 
Bulgarijoje" ir ištraukos iš 
Kanadoje vykusios lietuvių tau
tinės šventės. 

Rusų tankai Pabaltijo 
valstybėse 

Latvijoje ir Estijoje ,,manevrai' 
gatvėse 

m ręsto 

Maskva. — Užsienio žurnalis
tai rašo, jog tankai ir šarvuoti 
sunkvežimiai dunda trijuose 
Pabaltijo miestuose. Pabaltijo 
gyventojai yra sunerimę tokiu 
rusų elgesiu. Kariškiai aiškina, 
kad tankai yra manevrų tikslais 
ir šarvuočiai atlieka tik pra
timus, važinėdami mieste ir 
aplink miestą. Bet nuostabiai 
sutinka laikas, kai tuo pačiu 
metu Rygoje, Talline, ir Tartu 
miestuose važinėja tankai, sako 
žurnalistai. 

Tuo pačiu metu labai daug ka
riuomenės buvo atvežta ir į 
Taškentą, Uzbekistano sostinę 
centrinėje Azijoje. Ten nėra 
tankų, tik šarvuočiai. 

Rygos gyventojai atsikėlę iš 
ryto penktadienį pamatė gat
vėse tankus, pranešė Alex 
Grigoriev, Liaudies Fronto laik
raščio „Atmoda" redaktorius. 
Jis suskaičiavo 20 tankų su dar 
daugiau šarvuotų mašinų, ku
rios važinėjo labai dideliu 
greičiu. Mašinose buvo į visus 
šonus nukreiptos patrankėlės ir 
kiti automatiški ginklai. Latvi
jos gyventojai pasijuto įžeisti, 
sako tas pats redaktorius. Tai 
esanti lyg provokacija, noras 
sukelti paniką ir parodyti jėgą, 
bet gyventojuose tuo buvo sus
tiprintas dar didesnis nusis
tatymas prieš rusus. 

Pri imtas latvių kalbos 
įs tatymas 

Latvis žurnal is tas J a n i s 
Mallen praneša, jog laikraščiai 
nespėjo atsakyti į telefoninius 
žmonių skambinimus Rygoje, 

Lietuvoje kas savaitgalį dedamos 
gėlės prie Vinco Kudirkos paminklo 
Kudirkos Naumiesčio aikštėje. 

— Dail . E r i k a s V a r n a s 
sukūrė naują medalį „Ave vita. 
renata" (Sveikas gyvenime, 
naujai atgimęs") su trijų kartų 
medžiais, juosiančiais Vilnių ir 
pasipuošusiais Gedimino stul
pais, kurį įdėjo į savo puslapius 
„Tiesa" rugsėjo 27 d. Daili
ninkas tuo norėjo parodyti savo 
susirūpinimą dvasiniu šiandie
nos atgimimu ir ekologijos prob
lemų svarbumu. 

— Vilniuje debiutavo baleto 
šokėja Viltis Algutyte. 
atlikdama Snieguoles vaidmenį 
Pavlovskio balete „Snieguolė ir 
septyni nykštukai". Kritikos 
atsiliepimai geri. 

kas darosi, daugeliui prisiminė 
čekoslovakų dienos. Žmonės 
mano, kad tai atsiųsti daliniai 
sunaikinti jų Latvijos Fronto 
organizacijai. Ir tai ne vien Lat
vijoje, bet ir visame Pabaltijo 
krašte. Rygoje tik ir kalbama 
apie „Prahos pavasarį". Kaip 
t i k pirmadienį latviai priėmė 
įstatymą, kad visi ne latvių tau
tybės žmonės privalo per 3 
metus išmokti latviškai, jei jie 
nori dirbti valdžios įstaigose. 

Studentai ramūs 
Rygoje buvo sukviesta spau

dos konferencija, kurioje į klau
simus atsakinėjo sovietų kariš
kiai , ramindami, kad tai tik 
p a p r a s t i manevrai. Bet 
įstaigose kariškiai buvo matomi 
studijuojant žemėlapius ir 
niekas nebuvo įleidžiamas prie 
jų. Tankai taip pat važinėjo Tar
t u gatvėmis. Dieną prieš tai 
vyko didelė studentų demons
tracija prieš rusų kariuomenę, 
reikalaujant, kad rusai pasi
šalintų iš Estijos, praneša Tar
t u estų sąjūdžio veikėjas Petr 
Vikhalem. Tankai yra apsupę 
Tartu universitetą. Tačiau jokių 
pasipriešinimų iš estų studentų 
nebuvo. 

Taip pat tankai ir šarvuočiai 
sustojo Tailino priemiesčiuose. 
I estų klausimus, kodėl tie tan
kai atsirado sostinėje, neatsa
koma. Estų televizijoje buvo pa
aiškinta žmonėms, kad ir jie 
neturi žinių. O Maskvoje Užsie
nių reikalų ministerijos spaudos 
direktorius G. Gerasimovas taip 
pat pasakė nieko nežinąs, kas 
vyksta Pabaltijo respublikose. 

Visuose trijuose miestuose 
kaip tik įvyko didelės demons
tracijos kurių metu buvo pasisa
koma už suverenitetą. Estijos 
Aukščiausioji taryba praėjusį 
rudenį nutarė, kad Estijoje 
galioja tik estų įstatymai. 
Užsienio žurnalistai sutaria, jog 
Pabaltijo kraštuose sąjūdžių 
vadovai daro visas pastangas, 
kad nebūtų susirėmimų su ru
sais ar ir su jiems palankiai 
nusistačiusiais žmonėms. 

Įspėjimas pavergtiesiems 
Rygoje tankai sustojo pagrin

diniuose skersgatviuose. Gen. F. 
Kuzmin, Pabaltijo regiono 
kariuomenės vadas, per latvių 
televiziją pasakė, jog tai „tik 
manevrai". Generolas pasakė, 
kad jie treniruojasi. „Bet kokios 
treniruotės gali būti Rygos 
miesto centre?", klausia Latvi
jos fronto narys Grigorievas. 
Žmonės mano, jog tai yra 
grasinimas, kad daugiau nebū
tų demonstracijų. Bet užsienio 
žurnalistai, praneša prancūzų 
žinių agentūra, mano, kad „šie 
veiksmai, kaip tik dar daugiau 
nustatė gyventojus prieš rusus... 
okupacija tęsiasi ir toliau". 

KALENDORIUS 

Balandžio 18 d.: Apolonijus. 
Kaributas. Totilė, Eitvilas, Gir-
mantė, Undinė. 

Balandžio 19 d.: Leonas IX. 
Simonas, Leontina. Aistė. Ein-
mas. Laisvūnas, Galatas. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:08. leidžiasi 7:33. 
Temperatūra dieną 501., nak

tį 29 1. 
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KELIAS I SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKU. PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS | SVEIKATĄ, 6515 So. Califomia Ave., Chicago, IU. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ANKSTYVO KRŪTIES 
VĖŽIO SUSEKIMAS 

Tik ankstyvas krūties vėžio 
susekimas prilygsta moters 
išsigelbėjimui nuo jo; todėl 
kiekviena naudokitės tokia 
galimybe neatidėliotinai. 

Kiekvienai moteriškei 
žinotina tiesa. 

Moteris norinti apsiginti nuo 
krūtų vėžio, turi sekančiai 
šviestis, orientuotis ir veikti. 
Kas dvyliktos 35 metų ir vyres
nės moters krūtyje vėžio giltinė 
savo darbą pradeda visada 
nejuntamai. Todėl norint vėžio 
giltinės atsikratyti, reikia pra
dėti nuo ankstyvo vėžio 
susekimo. Toks ankstyvas suse
kimas prilygsta moters išsigel
bėjimui nuo vėžinės mirties. Pa
vėlavus jį susekti moteriškei 
lieka vien ašaros, skausmas ir 
ankstyvas atsiskyrimas nuo 
mylimos šeimos, o jaunam vyrui 
lieka glaustis prie naujos 
žmonos. 

Todėl nei vienai lietuvei ne
verta po senovei snausti šioje 
srityje. Laukimas, nieko tei
giamo neveikiant — vis tikinti, 
kad ne aš, o kita bus ta dvylik
toji krūties vėžio apimta, yra 
viena didžiausių moters gyve
nime padaromų klaidų. 

Gana, oi tikrai gana tokio ne
rangumo, tokios tamsos, tokio 
apsileidimo vėžio krūtyje iš
vengime. Gramas apsaugos nuo 
vėžio atnešamos mirties yra 
daug vertesnis už centneri 
gydymosi nuo jo. Nė viena nepa
mirškite šios nesugriaunamos 
tiesos. Mat. pavėluotas 
susekimas krūties vėžio prilygs
ta ankstyvai moteriškės 
mirčiai, nežiūrint dabartinio net 
ir stropiausio gydymo. Todėl 
visos velykiškai kelkitės atsa
kančiai veiklai šioje srityje. Nuo 
šios dienos tegul nelieka nė 
vienos mūsiškės šioje srityje 
apsileidusios. 

Moters likimas yra jos 
pačios rankose 

Ankstyvas krūties vėžio suse
kimas ir nuo jo išsigelbėjimas 
yra galimas, kai 35 metų ir 
vyresnė moteris pati pasitikrina 
savo krūtis. Šiame reikale mo
ters išlikimas atsiduria jos 
pačios rankose. Todėl visos tokio 
mėnesinio tikrinimosi išmokite 
ir per visą savo amžių neap-
sileiskite. Gydytojas ar gail. 
sesuo pradžioje gali pamokyti 
kaip tai atlikti, jei pačios nesi-
orientuosite. 

Tik taip elgiantis apdžius mo
ters ir jos šeimos narių ašaros 
dabar liejamos Šimais tūks
tančių metinių tokių apsilei
dimų atvejais. Už tai dabar 
kiekviena lietuvė turi išsinerti 
iš savo krūtų nesitikrinimo 
kiauto ir pradėti elgtis taip. 
kaip kiekvienai apsišvietusiai ir 
neapsileidusiai mūsiškei pri
valu. 

— Oi kaip aš dabar nenoriu 
mirti... — krūties vėžiui išsiplė
tus po visą kūną, ašaromis 
springdama aimanuoja pa
guodos trokšdama ir jos 
nesulaukdama 55 metu lietuvė 
profesionalė. 

Tai baisu. Bet baisiausia pa
dėtis yra toks ilgas per savo 
apsileidimą įgytas dėl krūties 
vėžio merdėjimas — tas įgytas 
bilietą? kapinėsna keliauti 
pačioje gyvenimo vasaroje. 
kuris negali būti kitam laikui 
pakeistas. 

Nė viena lietuvė tokio bai
sumo neturi susilaukti. Ir ne
sulauks, jei pradės nuo šio 
momento mediciniškai elgtis. O 
tas elgesys yra dvejopas 

Krūtų nuo t rauka — 
mamograma 

Kiekviena 35 metų sulaukusi 
moteris, būdama savo gydytojo 
žinioje, turi pasidarydinti savo 
krūtų rentgeno nuotrauką 
(..mammogram"). Ji įgalins 
gydytojui rentgenologui ateityje 
geriau orientuotis, vertinant tos 
moters velybesnes krū tų 
nuotraukas. Mat pradžioje krū
tyse vėžiniai pakitimai gali būti 
taip neaiškūs, kad reikalinga 
naujas nuotraukas palyginti su 
pirmąja nuotrauka, daryta dar 
krūtims sveikoms esant. 

Žinokite, kad antrą kartą 
tokia krūtų nuotrauka pada
rytina sulaukus 40 metų. Po to 
taip savas krūtis nuotraukomis 
aprūpinkite kas antri metai iki 
50 metų sulaukiant, o po to — 
kasmet! Taip ir nė per plauką 
kitaip, jei ryžtatės reikiamai 
krūties vėžio reikale tvarkytis. 
Tik dabar neišverskite akių: ne
bijokite rentgeno X-ray spin
dulių neigiamo veikimo. Minkš
tų dalių (vien krūtų) nuotraukai 
labai mažai (nepavojingai) tų 
spindulių sunaudojama. 

Ligšiolinis apsileidimas šioje 
srityje nei vienai sveikų sme
genų ir nusiteikimų lietuvei yra 
nepateisinamas jokiais išsisuki
nėjimais. Visas vargas kurį toks 
pasitikrinimas sudaro, yra 
menkniekis, palyginus su ap
turima skriauda, taip nepa
darius. 

Antraeiliuose reikaluose kar
ta is ir leistina moterims 
apsileisti: lūpų-nagų nedažyti, 
vokų nemėlinti, blakstienų 
nejuodinti: tai daugiau, mažiau 
afrikiečių užsiėmimas, pavergęs 
ir mūsiškes, bet apsileidimas 
gyvybiniame reikale, t.y. apsi
saugojime nuo vėžinės mirties, 
yra mirtina mediciniška 
nuodėmė. Blogiausia, kad dėl 
jos moterys per anksti kapų duo
bėn leidžiasi. 

Jei kuriai Chicagoje bus nepa
ranku su savu gydytoju čia 
minimu reikalu tartis dėl krū
tų nuotraukų*,,mammogram"), 
tai be jokio užmokesčio Lietuvio 
sodybos ambulatorija mielai 
tarpininkaus: pasiųs moterį X-
ray laboratorijon ir vėliau 
patars, kas darytina toliau. 

Gyvenimiški pavyzdžiai 

Dar visai su krūtimis nesi
skundžianti, anksčiau šiuo 
reikalu šiame skyriuje paduota 
medžiaga kiek apsišvietusi, 
pusamžio sulaukusi panelė atėjo 
Lietuvio sodybos ambulatorijon, 
prašydama tarpininkauti krūtų 
nuotraukos reikale. Jos krūtyje 
rastą pakitimą chirurgas išpjo
vė ir ten buvo rastas Vėžys — 
pati jo pradžia. Neišsiplėtęs 
vėžys buvo prašalintas, dėka 
ankstyvo tvarkymosi šiame 
reikale. Ji buvo išgelbėta. Toli
mesnei vėžio kontrolei ji buvo 
pasiųsta į onkologinę kliniką, 
kur jos krūtys toliau buvo seka
mos vėžio atžvilgiu. 

O čia vėl: gydytojo žmona slė
pė nuo savo vyro krūties vėžį 
tol, kol pastarasis trečdalį 
krūties buvo suėdęs. Nesiti-
kėsit, bet mūsų tarpe pasitaiko 
ir tokių moterų, o taip pat ir 
vyrų, nesirūpinančių savų 
žmonų krūtimis. Žinoma, kitos 
išgirdusios šitokį nuotykį pri
sieks niekada taip nesielgti. Tai 
ir bus vienas geriausių tamstų 
pasielgimų gyvenime. 

Sava ranka savų krūtų 
ištyrimas 

Viena sritis moters sveikatos 

Pas ika lbė j imas su svečiais Lietuvių Bendruomenės būstinėje Chicagoje. I š kai rės : A. Juodvalk is , 
M. Remienė , B . Vindašienė, M. Lenkausk ienė , P . Petrutis , K. Saja. min. St. Lozoraitis, D. Lozo
r a i t i e n ė , D. Kučėnienė ir R. Kučienė. 

PAVASARIO ATGIMUSI 
GAMTA KELIAUTOJUI 

HENRIKAS BAJALIS 

Saulė prikėlė gamtą iš žiemos 
miego ir prasidėjo pavasaris. 
Švelnus vėjelis šnibžda per 
lapus: nukritusius lapus pa
keičia nauji, o saulės spinduliai 
padeda prikelti miegojusias 
gėles. Su atgimstančia gamta 
atgimėme ir mes. Mūsų santy
kiavimas su gamta yra artimas 
ir šiltas. Meilę gamtai mes 
išgyvename ir ji atsispindi 
mūsų kūryboje, tautosakoje, o 
nematomos jėgos suriša mus su 
gražiąja gamta, kurioje mes 
gimėme ir augome. Prasisklei
džia miškai, prisimename sto
vinčius po tr is verkiančius ber
želius — simbolį grožio, 
džiaugsmo ir liūdesio. Mūsų 
liaudyje sudvasintai klausiame: 
Ko liūdi, berželi, ko liūdi, kam 
varvini šal tas rasas?.. Ja i s 
puošėsi mūsų miškai, pakelės, 
o seklyčios jų šakelėmis. Stebė
davome sename sodybos medy
je gandralizdį, žydėjusias obelis, 
medžiais apaugusius ežerus ir 
upes, medinius kryžius. Mes visi 
— mūsų gražiosios gamtos 
vaikai. 

Su šiuo pavasariu pasižadė
kime padėti saugoti gamtines 
vertybes Amerikoje ir Lietuvoje. 
Keliaukime ir matykime visur 
gamtinį kraštovaizdį. Šis reika
las la iku i e inant , diena 
iš dienos darosi svarbesnis, 
padariniai ryškesni, tad turime 
nedelsiant atkreipti ypatingą 
dėmesį. Reikia drąsos, ryžto ir 
piniginės pagalbos gamtos 
globai ir krašto kultūrinių 
vertybių išsaugojimui. 

Pažinti tikrą Amerikos širdį 
reikia daug laiko lankyt i 
miestus ir miestelius, istorines 
ir kovų vietas, upes, ežerus ir 
jūras. Tai bendras siūlas, kuris 

laiko tautą. Amerikos istorija 
yra labai įdomi ir malonu yra 
keliauti. Kuo daugiau Ameri
kos gamtos matysime, tuo 
gražesne ji darysis. Tad ir 
pradėkime daryti planus šios 
vasaros keliavimui. 

Perna i mes turėjome 
labai gražią kelionę į garsųjį 
Yellovvstone parką. Matėme 
tuos įspūdingus geizerius ir 
karšto vandens šaltinius. Mažas 
žemės sluoksnis ir tuoj verdantis 
vanduo. Užtektų žemės drebė
jimo ir atsidurtume verdan
čiame katile. Tik grįžę iš kelio
nės, matėme televizijoje 
degančius Yellowstono miškus. 
Sustingome be žado: sunaikin
tas toks grožis, o kokie padaryti 
nuostoliai? Tai didžiausias 
gaisras per šimtą metų. Ap
skaičiuota, kad atstatymas šio 
parko kainuos 25 milijonus 
dolerių, nes parkai neturi gaisro 
apdraudos. 

Amerikos lietuviai šiame lais
vame krašte turime padėti 
nelaimėje ir pjisidėkim, kad 
esamos blogybes dėl gamtos 
turtų naikinimo būtų pašalin
tos. 

Šį pavasarį grįžę paukšteliai 
neberado miško. Gyvuliukai 
vaikšto miško pakraščiais ne
rasdami savo namų. Sunaiki
name gamtą — sunaikiname 
save. Gamtinę aplinką 
negalima pakartoti — turtai 
riboti. Gyvenimas su gamta turi 
būti harmoningas. Šią vasarą 
keliaudami ar stovyklaudami 
būkime atsargūs, kad sumažin
tumėme tuos pavojingus 
gaisrus. 

Nepamirškime, kad ir vande
nynai nėra taršos sandėliai. 
Tam yra riba. Šis reikalas 

priežiūroje yra jos krūtų išty- būti ištirtas mikroskopiškai, ar 
rimas. Tokį darbą gali atlikti tikrai jis yra nepiktybinis. Tai 
gydytojas, gail. sesuo ar pati mo- pasiekiama, mažai prapjovus 
teris. Žinant, kas krūtyje yra odą, paimant dalelę to guzo. 
normalu, moteris gali susekti 
pakitimus, kurie reikalaus 
patyrusio asmens nuomonės. 

Daugelio moterų k rū tys 
normaliai būna gužuotos („lum-
py"). Normali krūtis gali skir
tingai atrodyti ir tiriant gali 
būti skirtingai juntama skir
tingu mėnesinio ciklo metu, o 
taip pat ir skirtingame moters 
amžiuje. Kartais ir taip atsi-

Tokia maža chirurgija yra va
dinama biopsija („biopsy"). 

Nors dauguma guzų krūtyje 
nėra piktybiniai, kai kurie jų 
vis vien yra vėžiniai. Krūties 
vėžys yra didelis pavojus šio 
krašto moterims. Jų viena iš 
tuzino susilauks vėžio krūtyje 
kada nors savo gyvenime. Už tai 
visoms yra žinotinas ir niekada 
nepamirštinas faktas, kad tik 

tinka, kad moteris junta guzą, anksti susektas krūties vėžys 
bet jo ten visai nėra. Daugumą yra pagydomas. O anksti savo 
guzų krūtyse randa pačios 
moterys, reguliariai kas mėnuo 
savas krūtis tikrindamos, o ne 
gydytoja, kurijas nereguliariai 
tikrina. Už tai labai svarbu, kad 
pačios moterys apčiupinėtų 
savas krūtis. 

Nepiktybiniai ir vėžiniai 
guzai krūtyse 

Aštuoni iš dešimties krūtyse 
rastų guzų yra nepiktybiniai — 
nekenksmingi („benign"). Jie 
būna skysčio pilni ir vadinami 
cistomis („cysts") ir nevirsta 
vėžiniais. 

Tik retais atvejais net patyręs 
asmuo apčiuopęs krūtyje guzą 
gali pasakyti, kad tai nepikty
binis. Kitais atvejais guzas turi 

krūtyje vėžį susekti gali pati 
moteris. 

Išvada. Kol dar laikas, kol 
dar vėžys iš krūties neišsiplėtė 
po visą kūną, yra gera viltis 
moteriai pagyti. Ankstyvas 
vėžio suradimas pasiekiamas, 
pačiai moteriškei tikrinantis 
savas krūt is kas mėnesį. 
Nemokančios išmokite kaip tai 
atlikti iš mokančių, iš gydytojo 
ar gail. sesers. Ir taip tikrin-
damosios, kas metai kartą 
dėl tokio patikrinimo pasi
rodykite ir gydytojui. Daugiau 
tuo reikalu kitą kartą. 

Pasiskaityti. US Department 
of Health and Human Services: 
What you Need to Know about 
Breast Cancer. 

darosi kas kartą pavojingesnis 
žmonijai. Prieš daugelį metų 
vandenys knibždėjo žuvimis. Po 
500 m. žuvys sumažėjo, kai 
kurios baigia išnykti. Kanada, 
turėdama nepaprastai gražią 
gamtą, rodo didelį pritarimą 
gamtos apsaugai. Prisideda ir 
Pabaltijo valstybės, bandyda- ' 
mos padaryti geresnę tvarką 
šioje srityje. Tad ir mes, gyven
dami šioje laisvės šalyje, 
visomis jėgomis kovokime dėl 
geresnio būvio pavieniai ir per 
organizacijas. Štai Illinois vals
tijoje pramonės įmonės 1987 m. 
paleido į savo aplinką 440 
milijonų svarų chemikalų, 
kurių 3.9 milijono gali sukelti 
vėžio ligą. Šešiose Chicagos apy
linkių apskrityse tų chemikalų 
paleista 174 milijonai svarų. 

Aišku, Amerikoje gamtos ap
saugos ir sveikatos reikalai lai
kui bėgant pasikeis, t ik reikia 
pasiryžimo ir ištvermingumo, 
kad tokie atsitikimai, kaip 1983 
m. į Michigan upę pylimas nuo
dingo dioksino junginių nepasi
kartotų. Pažanga padaryta, t ik 
reikia nebijoti ir netylėti, jei 
norime ką pasiekti. 

Dėl taršos buvo uždraustas 
žuvavimas Salton Sea ir Pacifi-
ke, Santa Monikoje nuo tilto, 
a t imant didelį m a l onum ą 
seneliams ir vaikams. Taip pat 
yra kovojama Kalifornijoje dėl 
oro taršos. Bet greitkeliais yra 
begalinis mašinų judėjimas, tai 
šis klausimas sprendžiamas 
lėtai, o mes turim kvėpuoti tą 
užterštą orą. 

Šis reikalas yra žymiai sun
kesnis Lietuvoje, nes rusams 
Lietuvos gamta nerūpi. Todėl 
ten dvokia upių vandenys, 
pradeda tamsėti dangus nuo 
fabrikų ir mašinų, užterštos 
Kuršių marios, Baltijos jūra, 
Nemunas, Šventoji, kur pasku
tinioji ilgus metus buvo Lietuvo
je gražiausia ir švariausia, o 
šiandieną nuo miestų, miestelių 
jon patenka nešvarus vanduo, 
kartais net su nuodingomis 
medžiagomis. Tas prisideda prie 
žuvų naikinimo, nebegalima 
gerti vandens. Taip ir dingsta 
kraštovaizdžio puošmena. Tuo 
tarpu Baltija negili, uždara, 
nedidelė, taip greitai nepasi
keičia vandeniu su Pasaulio 
vandenynais, todėl labiausiai 
kenčia nuo užtaršos nafta ir jos 
produktais ir visų ki tų liekanų 
keliaujančių jūron. Lietuvai 
svarbi Baltija, kur lietuviškasis 
auksas — gintaras Maironiui 
buvo kūrybinių galių jūra. 

Per ištisus amžius tautos buvo 
auklėjamos ir mokomos mylėti 
gamtą, branginti jos turtus. 
Pati gamta savęs neapsaugos, 
todėl žmogus turi kovoti dėl 
savo sveikatos ir būsimų kartų 
ateities. Kovosite dėl žmonių 
gerovės, kovosite dėl kiekvieno 
lietuvio. Šiais metais vasario 11 
d. Lietuvoje buvo įsteigtas gam
tos apsaugos klubas „Žemy
nas", kuris dirba kartu su 
Sąjūdžiu, tad tikimasi, kad šie 
reikalai pagerės, ir varnėnai vėl 
galės ramiai perėti pavasarį 
giedodami, šnekučiodami ir švil
paudami ant stogų, kaminų, 
šulinių svirčių ar artimiausių 
medžių. 

Tad matome, kad žmogus 
negali gyventi be gamtos ir turi 
ją mylėti. Primename Vaižgan
to žodžius; eidamas į gamtą. 

DRAUGAS 
THE UTHUAN1AN WORLD W1DE DAILY (USPS-161000) 

Published daily except Sundays and Mondays, Legal Holidays, the 
Tuesdays follovving Monday observance of Legal Holidays as well as Dec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Cathohc Press Society, 4545 W. 63rd 
Street, Chicago. IL 60629-5589. 

Second class postage paid at Chicago, IL. 
Subscription Rates. $70.00. Foreign countnes $70.00 
Postmaster: Send address changes to Draugas — 4545 W. 63rd St.. 

Chicago, IL 60629. 

Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 
nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumera ta mokama iš anksto 

metams W metų 3 mėn. 
U.S.A $70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Užsienyje (U.S.A. dol.) ..$70.00 $40.00 $25 00 
Savaitinis (Sešt. pried) $40.00 $25.00 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotų straips-
nuo 8:30 iki 12:00 nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. skelbimų turinį neatsako. Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

nusiauk batus, į vandenį brisk 
su švariomis kojomis, iš šaltinio 
gerk, galvodamas, ką gero gali 
padaryti žmogui. 

Sulaukę pavasario ir praleidę 
tą gražiąją pavasario šventę 
Velykas, nepamirškime laisvo
jo krašto gamtos gėrybių, o taip 
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pat ir mūsų vergijoje esančios 
tėvynės gamtos turtų, kur mes 
gimėme ir augome ir visada pri
siminsime: „Graži tu mano, 
brangi tėvyne, šalis kur miega 
kapuos didvyriai". 

Su Šiomis keliomis mintimis 
pradėkim šios vasaros keliones 
ir džiaukimės ta gražiąja gamta. 

DR. 2IBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 
166 East Superior, Suite 402 

Valandos pagal susitarimą 

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

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGUA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoniffė"ms 

2434 W. 71 Street, Chicago 
Te4.434-5649 (veikia 24 vaJ.V . 

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 245-0067; arba 246-6551 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA'IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaskl Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W . 95 St. 
Tel. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

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

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl ftoad. Te l . 595-2502 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir Į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W. 59th St., Chicago. IL 
Tol. 4 7 6 2 1 1 2 , 

9525 S 79th Ave.. Hickory Hills. IL 
Tol. 599-8101 

Vai pagal susitarimą 

DR. VILIJA R- KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

— Ambor CMroprectle — 
S522 S. WoH Rd. 

Wostom Springs, IL 
246-4000 

Valandos pagal susitarimą 

Tol. kabineto Ir buto: OLymplc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHiRURGAS 
1443 So. SOth Ave., C icero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec šešt 12 iki 4 vai. popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

1 DR. JAMES BURDEN 
Į INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 
1 GYDYMAS BEI CHIRURGUA 

155 N. Michigan Ave., Suite 324 Ir 
S63S S. Pulaskl Rd., Chicago, IL 

Tai . 555-2990 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. t l s t Street 

Kabineto tel. RE 7-1199; 
Rezld. 385 4811 

Or. Tumeson lo kabinetą pereme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

Tel . — 337-1285 

Kab. tel. LU 5-0348; Roz. PR 8-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kab. tel. 471-3300; rez. 4424297 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES LIGOS 

•7722 8 . Kėdzle A v e . , 
•.< Chicago, III. 80652 

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

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6 1 3 2 S. Kedzie 
Ch icago , IL 60629 

T e l . 436-7700 

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

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

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, Chicago, III. 
Te l . 925-2670 

1185 Oundee Ave., Elgln, III. 60120 
Tol . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hickory Hills, IL 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave. 

Tel . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
..Contact lenses" 

2618 W. 71st St. - Tol . 737-5149 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

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

Specialybe — Chirurgija 
2454 We«t71st Street 

Tel. 434-1918 - Roz. 8524)959 
Vai.: pirm., antr ketv ir penkt. 

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

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

2636 W. 71 et. S t , Chicago. I I I . 
Tel.: 436-0100 

11800 Southweat Hlghway 
Palos Hetghts, IR. 60483 

(312) 361-O220 (312) 361 -0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2956 W. 63rd Street 

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

Kabineto tel . 7752800 , rez. 445-5541 

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

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

Valandos pagal susitarimą 
Tol. 585-7755 



Agresyvios 

TAUTINĖS MAŽUMOS 
Šiuo metu okup. Lietuvoje, 

kai atgyja per pusę šimtmečio 
niekinta lietuvių tauta ir tryp
ta jos kalba, rodos, tu rė tų 
džiaugtis ne t iktai patys mūsų 
tautiečiai, bet ir t ie kitataučiai, 
kurie gyvena Lietuvoje ir valgo 
jos duoną. Deja, taip nėra . Ligi 
šiol okupacinėmis sąlygomis pa
grindinė valstybinė kalba buvo 
rusų. Ji turėjo būt i vartojama 
visose viešo gyvenimo srityse, o 
taip pat įstaigose, įmonėse, susi
rinkimuose, atliekant re ikalus 
žodžiu ar raštu. Bet 1989.1.25 
LTSR aukščiausios tarybos pre
zidiumas priėmė ir paskelbė 
įsaką „Dėl Lietuvos TSR vals
tybinės kalbos vartojimo", kurio 
1 str. nusako, „kad lietuvių 
kalba, kaip valstybinė, yra pa
grindinė Respublikos gyventojų 
oficialaus bendravimo priemo
nė. Ji turi būti vartojama Lie
tuvos TSR valstybės ir vi
suomenės organų veikloje, švie
timo, kultūros, mokslo, gamy
bos, aptarnavimo, ryšių ir kito
se visuomenės gyvenimo srity
se, visose įmonėse, įstaigose bei 
organizacijose, nepriklausomai 
nuo žinybinio pavaldumo (išsky
rus Ginkluotąsias pajėgas)". 
Visos institucijos, kurios varto
jo rusų kalbą, turi per dvejus 
metus pereiti prie l ie tuvių 
kalbos. 

Tačiau įsakas jokiu būdu ne
draudžia vartoti ir kitų kalbų, 
reikalui esant naudojant ver
tė jus ir s u d a r a n t s ą l y g a s 
nemokantiems išmokti lietuvių 
kalbą. 

Lietuvių kalbos paskelbimas 
valstybine kalba yra be galo 
svarbi priemonė lietuvių tautos 
gyvybei gelbėti. Prisiminkime, 
kad amžių eigoj lietuvių t au ta 
buvo polonizuojama, rusifi
kuojama, germanizuojama, gu
dinama. Per šimtmečius ji tokiu 
būdu neteko mažiausiai pusės 
savo gyventojų, taigi apie t r i s 
milijonus žmonių. O kur tautos 
mažėjimas emigracijoje į JAV-
bes, Kanadą, Argentiną, Bra
ziliją, Venecuelą, Angliją, Aust
raliją ir k i tus kraš tus? Iš 
kitos pusės, lietuviai nėra nė 
vienos kitos tautos kuriuo nors 
būdu „lituanizavę" (net tokio 
termino neturime), nutautinę 
savo naudai. 

Tačiau minėtas įsakas, nors 
t a i t ik buvo s a v i s a u g o s 
priemonė tauta i išlikti, taigi be 
galo reikalingas, iššaukė labai 
stiprią negatyvią reakciją iš 
dviejų gausiausių skaičiumi 
tautinių mažumų Lietuvoje — 
lenkų ir rusų, nors ir nebuvo 
kėsintasi į jų identitetą. Netru
kus kovai prieš lietuvius (grei
čiausiai be Varšuvos ir Mask
vos „palaiminimo") buvo su
kurta „trigalvė" organizacija 
„Vienybė, Jedinstvo, Jednošč" 
vardais. Spaudoje buvo užuo
minų, kad tai lyg politinė par
tija, jungianti apie 60,000 narių 
(lenkų ir rusų). Jos vadų rūpes
čiu dėl lietuvių kalbos paskelbi
mo valstybine buvo rašomi 
skundai Maskvai . Vilniuje, 
Klaipėdoje suruošti masiniai 
mitingai. Juose buvo iškelta 
daugybė maskvinių ir lenkiškų 
vėliavų, tačiau kaip ir nesima
tė krašto, kuriame gyvenama, 
Lietuvos trispalvės, gal t ik 
viena kita kur kyštelėdavo. 
Oratoriai įrodinėjo, kad „lietu
vių kalbą Lietuvoje vartoti ne
perspektyvu, net nuostolinga — 
ji, begėdė, tik trukdo sparčiau 
plėtoti ekonomiką. Kai kurie 
agitatoriai iki užkimimo laukė, 
kad lietuvių kalbos paskelbti 
Lietuvoje (ne Rusijoje, ne Lenki
joje) valstybine negalima! Šiukš
tu, tai baisi diskriminacija kitų 
tautų, gyvenančių Respubliko
je, atžvilgiu" (G. Visockas, LM 
Nr. 11). 

Čia prisimintina, kad tiek len
kai, tiek rusai turi*avo tėvynes, 

bet kurgi lietuvių tėvynė, jei ne 
Lietuvoje? Gal Antarktikoje, Si
bire a r prie Laptevos jūros? 
Tačiau mums atrodo, kad prie 
vietinių sąlygų turėtų taikyt is 
tie, kurie anksčiau ar vėliau į 
Lietuvą atvyko, o ne patys šios 
žemės šeimininkai, kurie čia 
gyvena š imtus — tūkstančius 
metų. 

LENKAI APIE „SĄJŪDĮ 99 

Kalban t apie Lietuvoje gyve
nančius lenkus,tenka pastebėti, 
kad jų t i k r a i nemažai y r a 
Vilniaus krašte. Bet kas iš tiesų 
yra t ie lenkai? Šimtmečius 
gyvenančių lenkų Lietuvoje 
nėra ir negalėjo būti, nes uniji
nės Lietuvos ir vėliau carinės 
Rusijos la ikais kolonizacijos 
lenkais Lietuvoje nebuvo ir ne
galėjo būti — draudė įstatymai. 
„Lenka i" atsirado tokiu būdu: 
sulenkėjo bajorai, dvarininkai , 
dvasininkai. Jie, savo kilme bū
dami lietuviai, „ lenkais" vertė 
savo baudžiauninkus, paval
dinius. Taigi atsirado ne lenkai, 
o sulenkinti, sugudinti lietuviai, 
dažnai „tuteišais" vadinami. J ie 
jau statistikoje buvo užrašomi 
lenkais. Bet atsirado ir kolonis
tų: po I pasaulinio karo Pilsud
skis su L. Želigovskiu išdalino 
sklypais nemaža senųjų dvarų 
bei ki tų žemių ir įkurdino iš 
Lenkijos a tgabentų daugybę 
savo k a r ių - l eg i j on i e r ių s u 
šeimomis. Tai buvo lenkai šo
vinistai. Jų palikuonys ir kel ia 
dabar triukšmą bei protestus 
prieš l ietuvius. 

Ypač smarkiai buvo aplen-
kinti Šalčininkų, Vilniaus mies
to su apylinkėmis, N. Vilnios, iš 
dalies Trakų, Švenčionių aps
kr i tys . 

Sąjūdžio ir valdžios žmonės 
jautė pareigą nepatenkintus 
Lietuvos lenkus ir rusus įti
kinti, kad naujasis įsakas dėl 
valstybinės kalbos jokiu būdu 
nevaržo jų tautybės bei kalbos 
teisių, tačiau ne visada t a i 
sėkmingai vyko. Štai „Tiesa" 
(Nr. 65) paskelbė Laimos Gru
madienės, lituanistės ir so-
ciolingvistės) įspūdžius, nuvy
kus į Šalčininkų rajoną, drauge 
su ke l ia i s kitais paskaiti
ninkais. Ji rašo, kad rajone 
stipriai reiškiasi separatistinės 
nuotaikos. Štai keli priekaištai 
iš lenkų pusės: „ Jums ten Lie
tuvoje, be abejo, reikalinga lie
tuvių kalba, bet čia neagituoki
te, mums užtenka lenkų ir rusų 
kalbų... Todėl mes skelbiame 
autonomiją, jūs lietuvius laiko
te pagrindine tauta Lietuvoje, o 
čia, Šalčininkuose, mes lenkus 
laikome tokia tauta, todėl 
skelbiame autonomiją. Už poros 
m e t ų v i sus , nemokanč ius 
kalbėti ir rašyti l ietuviškai, 
atleis iš darbo, todėl skelbiame 
autonomiją". 

Vilnyoje yra daug mokyklų, 
dažniausia dvikalbių — tri
kalbių. Daugumas lenkų tėvų 
savo vaikams parenka lenkiškai 
rusiškas, bet ne l ietuviškas 
mokyklas. Tokias pačias mo
kyklas turi lankyti ir lietuvių 
vaikai, nes lietuviškų mokyklų 
daug kur nėra. Tokiu būdu ne 
sulenkėjusieji atlietuvėja, bet 
lietuviai pačioje Lietuvoje dar 
ir dabar Sąjūdžio laikais y r a 
lenkinami. Lietuviai dar lenki
nami tose įmonėse, kur y r a 
lenkų-rusų dauguma, o taip pat 
per Lenkijos televizija, kurios 
programos gerai matomos viso
je pietinėje Lietuvoje. Tokiu 
būdu, anot L. Grumadienės, ir 
dabar nutautinami paskutinie
ji lietuvių likučiai — mohikanai. 

Žinia, lenkų ir rusų iš Lie
tuvos niekas nevaro ir nesi
ruošia išvaryti, tačiau šių tau
tybių gyventojai turėtų žinoti, 
kad juos priglaudusi Lietuva 
yra ne jų pirmoji, o antroji 
tėvynė. 

b. kv . 

Varšuvos savaitrašt is „Lad-
Darna" š. m. sausio mėn. 8 d. 
įsidėjo p a s i k a l b ė j i m ą su 
„Sąjūdžio" tarybos nariu prof. 
Jokūbu Minkevičium. Laikraš
čio b e n d r a d a r b i o A n d r i a u s 
Chodkevičiaus užklaustas — 
kas yra „Sąjūdis", kad jis buvo 
įsteigtas — lietuvis gan plačiai 
nušvietė jo įkūrimą tvirtin
damas, kad Gorbačiovo mestas 
persitvarkymo šūkis gan sunko
kai pasiekia Lietuvą. Pasikeitė 
Lietuvos KP sekretorius. „Nota-
bene" A. Brazauskas tuoj pat 
įsijungė į persitvarkymo sąjūdį. 

Palietus „Sąjūdžio" šūkius ir 
siekius prof. J. Minkevičius at
sakė, kad „Sąjūdis" siekia suve
reninės tarybinės Lietuvos, o jo 
šūkis — visa valdžia tarybų ran
kose, kadangi tikrovėje tarybos 
šiandieną neturi jokios galios, 
egzistuoja tik formaliai bei yra 
išrinktos be jokios konkurenci
jos. Tikra valdžia yra partijų 
komitetuose. Tad bus reikalau
jama demokratinių rinkimų. 
Suverenumas tur i būti ir Lie

tuvos ekonominiam gyvenme, 

reikalaujant įvairiose formose 
privačios nuosavybės. Norima, 
kad valstiečio — ūkininko šeima 
taptų t ikru šeimininku. Lietu
vos ūkis yra labai stiprus, nes 
pvz. Lietuva gamina daugiau 
mėsos 1 gyv. kaip JAV. Tačiau 
Lietuvai lieka tik 43% visos 
gamybos, nes 57% eina į kitas 
respublikas, daugumoje Rusi
jon. 

Kalbama apie bendrą Lietu
vos, Latvijos ir Estijos rinką, 
nes tuo klausimu įvyko jau pasi
tar imas. Buvo kviečiama Gudi
ja, tačiau atrodo, kad ji nebuvo 
pasiruošusi (o gal negavo lei
dimo iš Maskvos? — K.B.). 

Lenkas palietė Ignalinos jė
gainės statybą, leistą trispalvę 
bei Lietuvos himną (teisingai 
į r a š y t a „ L i e t u v a Tėvynė 
mūsų") bei kar inę tarnybą Lie
tuvoje. I šį klausimą lenkas 
gavo tokį atsakymą: „taip, visa 
Lietuva nori, kad lietuviai tar
nautų tik savoje žemėje. Visą 
L i e t u v ą s u k r ė t ė t r a g i š k a s 
Artūro Sakalausko įvykis. Jį 
prof. nušvietė gan plačiai. 

„Sąjūdžio" taryboje svars
tomas tikybos klausimas, mėgi
nant sunormalizuoti katal ikų 
Bendrijos gyvenimą. Siekiama 
šven tov ių g r ą ž i n i m o , kad 
dvasiškija dalyvautų visuome
niniame gyvenime, darbuotųsi 
ne t ik parapiečių tarpe. 

Deja, esama ir persitvarkymo 

K. B A R O N A S 

Mūsų korespondentas 
Europoje 

priešų Lietuvoje. Tai biuro
kra ta i , konservatoriai ir ap
s k r i t a i — t a m s u m a . P r i e š 
„Sąjūdį" pasisako raudonosios 
armijos k a r i n i n k a i — pen
sininkai , KGB. 

Pasikalbėjime buvo paliestas 
opus ir j au t rus lenkų klausimas. 
Girdi, Varšuvą pasiekė balsai, 
kad Lietuvos lenkai priešinasi 
lietuvių kalbos įvedimui. 

Į t a i prof. J . M . a t s a k ė : 
„Sąjūdis" nėra priešingas jokiai 
tautybei , nes taryboje pvz. y ra 
ir lenkų mažumos atstovas. 
P a s i t a r i m e buvo a i š k i a i 
pasakyta , kad visi Lietuvos 
gyventojai y ra stalinizmo ir 
brežnevizmo aukos. ..Sąjūdžio" 
s u s i r i n k i m u o s e yra v ienas 
šūkis: „Už mūsų ir jūsų laisvę" 
— t.y. už laisvę visų Lietuvos 
gyventojų. 

Lietuviams žinoma lenkų bai
mė . Tačiau įvedimas lietuvių 
kalbos dar nesiaur ina lenkų 
kalbos. Lietuviams yra žinoma, 
kad lenkai siekia lenkiškos 
mokyklos, lenkiškos literatūros, 
lenkiško tea t ro atgimimo. Viso 
to lenkams nuoširdžiai l inki 
l ietuviai. 

Paskut in i s k laus imas buvo 
pa t s svarbiausias visame pasi
kalbėjime, kadangi paliesti Lie
tuvos - Lenki jos santykia i . 
Klaus imas buvo t a ip suformu
luotas: „Ką Lenkijos lenkai tur i 
daryti pager in imui santykių 
su „Lie tuva?" 

Prof. J.M. atsakymas: „Siekia
me gerų san tykių su Lenkija. 
Aišku, negal ima sukt i istorijos 
ra to ir svajoti apie uniją su 
Lietuva. Esame suvereni vals
tybė . S u r e g u l i a v i m u i m ū s ų 
santykių t iktų, je igu Vilniaus 

daug kas pasikeitė Lietuvoje. 
Gaila, kad nebuvo paliestas 
sporto klausimas — atkūr imas 
Lietuvos taut inio olimpinio 
komiteto, tvir ta i tikint, kad jau 
1992 m. Barcelonos žaidynėse 
lietuviai dalyvaus su mūsų 
trispalve. 

Skaitytojų laiškuose taip pat 
paliečiamas Lietuvos klausi
mas. Akst iną tam davė „Lad" 
savaitraščio 47 nr. įdėtas labai 
tendencingas Jurgio Narbuto 
s t r a ip sn i s , kur iame lenkas 
beveik „su žeme" sulygino 
mūsų t au tą ir valstybę. Jo 
originalą tu r iu ir stebiuosi, kaip 
tokį strapsnį galėjo redakcija 
atspausdint i . 

Dėkui Dievu i , kad nors 
dalinai šią didelę skriaudą 
Lietuvai atviru laišku redakci
jai ištaisė Konstantinas Kova-
levskis iš Poznanės rašydamas: 
„Narbutui yra didelė gėda taip 
pulti mažą tautą. Aš gerbiu 
palaimintąjį J. Matulaitį, kuris 
rodė didelę širdį lenkams, mylė
damas kartu lietuvius ir lenkus. 
Be kalavijo ir teroro sulenki
nome Didžiąją Lietuvos kuni
gaikštystę. Bet kai XIX š. vals
tiečiai žemaičiai pajuto tau t inę 
sąmonę (kodėl žemaičiai? — 
K.B.), a r r e ika l inga iš jų 
tyčiotis, vadinti litvomanais? Iš 
mūsų (t.y. lenkų — K.B J juokėsi 
vokiečiai ir rusai, kada gynėme 
mūsų tautines teises. Ar turime 
tą patį kartoti kitiems?". 

RAŠYTOJAI APSKUNDĘ 
POETĄ TARYBINIAM 

SAUGUMUI 
S. PUKNYS 

Visus m u s stebino žmonių 
areštai ir trėmimai j Sibirą. 
Nemažiau tebestebina visi tie 
žmonės kur ie skundė ir sudari
nėjo kaltinamųjų sąrašus. Kas 
tai per žmonės, koks jų galvo
j imas ir siekiai? Dalinai į tai at
sako nesenai „Jaunimo Gretos" 
žurnale išspausdinti atsimini
mai apie poetą Kazį Jakubėną. 
Jo brolis Alfonsas parašė atsi
minimus apie jo areštą pavadin
damas „Kazio Jakubėno byla". 

J i s rašo: ,,1946 m. kovo mėn. 
Kauno valstybės saugumo orga
nai areštavo brolį. Man asme
niškai teko vartyti K. Jakubėno 
baudžiamąją bylą Nr. 61. Kai 
ką išjos nusirašiau. Byloje kaip 
kal t in imas figūravo Kazio eilė
raščiai „Paukšteliui" ir „Laik
rodėlis". 

Taip pat noriu supažindint su 
P. Cvirkos skundu saugumo 
organams ir liudininkų K. Kor-

arkidiecezija bū tu įjungta į sako, A. Venclovos ir J. Baltu-
r : L „ „ :_-:-_ g-Q paro{}ymais. Kyla klausi-

mas , kodėl rašytojas P. Cvirka 
t a ip pasielgė su K. Jakubėnu. 
Galima t ik spėlioti. P. Cvirka 
nemėgo K. Jakubėno, jiedu daž
nai susikirsdavo. Pasak Kazio, 
viename rašytojų susirinkime, 
ki lus ginčams spausdinti ar 
nespausdinti V. Kudirkos kūri
nius . P. Cvirka kategoriškai 
pasisakė prieš. Tuomet Kazys 
atsistojo ir pareiškė: „Aš galiu 
suprasti, kodėl Kudirkos saty
rose arkliai baidosi žandarų, bet 
nesuprantu, kodėl Cvirka bai
dosi Kudirkos". P. Cvirka, kuris 

Lietuvos bažnytinę provinciją 
Bet t a i V a t i k a n o r e ika l a s . 
Džiaugiamės įs teigta Lietuvos 
mylėtojų d-ja. Nor ime plėsti 
ku l tū r inus ryšius, plėsti turis
t i n e s i š v y k a s , k u o g e r i a u 
pažinti vienas ant rą . „Sąjūdis" 
leidžia „Atg imimo" laikrašt į 
(rašoma „Adgimimas") . Numa
toma leisti taip pat ir lenkų klb. 
Galvoju, kad tas įvyks netru
kus. Labai svarbi y r a t ik ra 
informacija". 

P.S. Pas ika lbė j imas įvyko 
1988 m. lapkričio mėn. 14 d. 
Varšuvoje. Tad n u o to laiko 

tuo metu buvo Rašytojų sąjun
gos pirmininkas, labai įsižeidė 
ir, matyt, K. Jakubėnui už tą 
patyčią neatleido. 

P. Cvirkos skundas saugumo 
o rganams : , ,K. J a k u b ė n a s 
pake l tu ba l su šaukė , kad 
grąžintų išvežtuosius bro
lius". Apie kokius „brolius" 
eina kalba, nesunku atspėti. 
Neabejotinai K. Jakubėnas savo 
poezijoje reikalavo grąžinti tuos 
„brolius", kurie vakar užmuši-
nėjo valstiečius, mūsų arybi-
nius p i l i eč ius , o š i a n d i e n 
pakliuvo į mūsų valstybės sau
gumo organų rankas. Tiesa. K. 
Jakubėnas prie Smetonos rašė 
ant i smetoninius eilėraščius, 
vokiečių okupacijos metu dirbo 
antivokišką darbą, kurdamas 
eilėraščius prieš vokiečius. Šitą 
jis darė drąsiai ir tai galima 
laikyti jo nuopelnu antivokiš-
kame darbe. Tačiau šį jo nuo
pelną sunaikino antitarybinė 
veikla, antitarybinis jo pasiel
gimas". Prie šio skundo P. Cvir
ka d a r pridėjo dokumentą, 
liudijantį K. Jakubėno paša
linimą iš rašytojų sąjungos. 

Iš K. Korsako parodymų: „K. 
Jakubėnas savo nespausdin
tuose eilėraščiuose, kuriais ji 
kreipėsi į auditoriją, skiepijo 
nacionalistinį įsitikinimą liū
dėti dėl kažkur išvežtų brolių 
lietuvių ir stengėsi įrodyti, kad 
ateis laikas, kad tie lietuviai 
sugrįšią į savo tėvynę, prie savo 
gyvenimo". 

A. Venclova parodė: „Kaip 

man žinoma. K. Jakubėnas 
pašalintas iš Lietuvos tarybinių 
rašytojų sąjungos už savo dvi
prasmiško charakterio eilėraš
čius, kuriuos jis skaitė viešai 
Kauno miesto l i teratūriniuose 
vakaruose. Kiek atsimenu, eilė
raštyje „Laikrodėlis" jis pavaiz
davo veiksmus kai kurių Tary
binės Armijos karių., kur ie 
atiminėjo iš piliečių laikrodė
lius. Eilėraštyje „Paukšte l iu i" 
išrešikė viltį, kad ateis laikai, 
kada sugrįšią tarybinės valdžios 
organų represuoti lietuviai, o 
taip pat tie asmenys, kurie 
pabėgo su vokiečiais. Tai mano 
asmeniškas įspūdis. Ar ta ip K. 
Jakubėnas iš tikrųjų norėjo, aš 
nežinau". 

J. Baltušio parodymas: „K. 
Jakubėnas iš pradžių atvyko į 
Mažeikius ir ėmė rašyti eilė
raščius, nukreiptus prieš vokie
čių viešpatavimą Lietuvoje. Bet 
toliau j is su savo ideologija 
nenuėjo, pasiliko nacionalistu. 
Tarybinės tikrovės grįžimo į 
Lietuva nenorėjo. Tarybų Są
jungos pergale prieš Vokietiją 
netikėjo ir nenorėjo. Tarybų val
džios atkūrimą K. Jakubėnas 
sutiko abejingai, be idėjinio 
politinio pakilimo literatūrinėje 
kūryboje. Ir galop pasielgė anti-
tarybiškai. 1944 metų pabaigo
je dalyvavo literatūros vakare, 
kuris vyko Kaune. J is kreipėsi 
į auditoriją eilėraščiu „Laikro
dėlis", kuriame padarė užuomi
ną dėl Raudonosios Armijos 
karių nusikalstamos veiklos. 
1945 m. sausio mėnesio viduryje 
skaitė Ukmergėje epigramas 
apie kai kuriuos tarybinio par
tinio aktyvo asmenis. Kalbėda
masis su tarybiniais rašytojais 
K. Jakubėnas teisinosi, kad jis 
šiuos eilėraščius rašęs vokiečių 
okupacijos Lietuvoje metais. 
1945 metų padžioje K. Jakubė
nas skaitė šaižų antitarybinį 
kūrinį Kauno valstybiniame 
universitete, kuriuo prikaišiojo 
t a r y b i n e i vadovybei neva 
garbingų lietuvių išvežimą už 
Lietuvos TSR ribų. Po tokio 
pasirodymo Jakubėnas buvo už 
akių pašalintas iš Lietuvos tary
binių rašytojų sąjungos". 

Lietuvos TSR aukščiausias 
teismas nuteisė K. Jakubėną 
p e n k e r i u s m e t u s k a l ė t i . 
Bausmę turėjo at l ikt i Kazachs
tano anglių kasyklose. 

Blogai, jei tik tada pastebima, 
kad nebeturima draugų, kai jie 
tikrai reikalingi. 

Plutarchas 

UZ GELEŽINES UŽDANGOS 
RIMVYDAS SIDRYS 

Kai sniego pūgos daužomas 
privažiavau Olsztyn, pasukau į patį pirmąjį viešbutį. 
Tai buvo Novotel — prancūzų firmos viešbutis, grynai 
vakarietiško stiliaus. Nakvynės kaina — 20,000 ofi
cialiais zlotais, atseit 43 doleriai. Tačiau oficiali eko
nomija nesiekia valgyklos. Tam pačiam viešbuty 
valgiau gerą vakarienę už 1000 zlotų be įrašo į lydraš
tį, atseit už 50 centų. Bevažiuojant pasi taikė pietus 
valgyti kuklioj valgykloj, be patarnavimo, kainavo 300 
zlotų — 15 centų. Labai pigu, bet kai prisimeni, kad 
vidutinė Lenkijos valstybės tarnautojo alga yra 15.000 
zlotų, nebeatrodo taip jau labai pigu. 

Kelionės pabaigoje dar pasiekiau Stet t in (dabar 
Szezecin). Miesto vaizdas darė įspūdį lyg būtų buvęs 
matytas; centre keletas muziejinių vokiško stiliaus pa
statų, pora bažnyčių, ta rp jų disonansiški tušt i kvar
talai , nuo karo dar neatstatyt i , ir pakraš ty miesto 
pilkų, daugiaaukščių, betono blokų kolonija. Szezecin 
man liko a tmint inas tuo, kad jame susidūriau su ben
zino krize. 

Benzino problema mane lydėjo nuo pat pirmos 
dienos Lenkijoj. Padariau klaidą pasieny neužsirašyda
mas sau mies tų vardų, ku r iuose p a r d a v i n ė j a 
benziną be švino priemaišų. Pasitikėjau lenkės užtikri
nimu, kad jo gausu kiekvienam didesniam mieste. De
ja, kai sustojau dideliam Tomu mieste, pasirodė, kad 
Lenkijoj teorija skiriasi nuo tikrovės. Prie degalų sto
ties stovėjo ilga eilė automobilių. — „Ne, ,bleifrei' 
benzino jie nepardavinėja". Ir paprasto benzino jie šiuo 
metu neturi, visi automobiliai laukia, kol jo atveš. Tai 
gal yra kita stotis? — Ne, ši yra vienintelė mieste. Aš 
tur iu važiuoti į Bydgoszcz, penkiasdešimt kilometrų 
į šoną, ten gal gausiu bešvininio benzino. Išgirdęs, 

kad aš vokiškai kalbu, priėjo prie manęs vienas iš 
laukiančių motoristų. — „Verdammte Polnische Wirt-
schaft" — kad prapliupo jis keikt is ant lenkų. „Don-
nervvetter, Sakrament , Schweinerei" — taip seniai be
girdėti keiksmažodžiai iš senų laikų. Išsikeikęs jis vėl 
grįžo prie savo automobilio, matėsi , kad jam lengviau 
pasidarė. 

Taip pamokytas aš ieškodavau degalų bakui tik pu
siau ištuštėjus. Gdanske pripildžiau baką nors ir ne
būtinai reikėjo. Szezecine irgi nuvažiavau apsirūpinti 
į vienintelę benzino stotį. Krito į akį, kad prie pompų 
nebuvo eilės. — „Nie ma Strom" — dviejų kalbų 
kombinacija atsakė pardavėjas. Atseit benzino turi, bet 
nėra elektros, negali pompuoti. Ką daryt? Kita 
artimiausia degalų stotis yra u i šimto kilometrų į šiau
rę, griežtai priešinga kryptim, negu man reikia važiuot. 
Bake buvo l ikę mažiau negu trečdalis benzino. Žiūrė
damas į rodyklę ir į žemėlapį stengiausi išspręsti — ar 
užteks. Ypač, kad mano t ikrasis kelionės tikslas, 
Dariaus ir Girėno paminklas, buvo kiek į šoną nuo pa
grindinio kelio. Po ilgų svarstymų vis dėlto nutariau, 
kad Frankfurtą turėčiau pasiekti ir pasileidau važiuo
ti į pietus. 

Kai pamačiau kelio rodyklę j Barlinek. žinojau, kad 
esu netoli nuo Dariaus ir Girėno žuvimo vietos. Sis 
miestas yra lakūnų žuvimo paslapties dalis. Barlinek 
tada vadinos Berlinchen ir jame buvo nacių koncentra
cijos lageris. Sakoma, kad kelias dienas prieš Dariaus 
ir Girėno skrydį nežinomas lėktuvas ten išbarstė propa
gandinius lapelius. Jei mūsų lakūnai buvo pašauti, 
tas turėjo atsi t ikti Berlinchen. Ar taip tikrai buvo ar 
ne, turbūt pasiliks paslaptis visiems laikams. Žinomi 
tik šie faktai. Tarp Dancigo ir Karaliaučiaus tą naktį 
s iautė audra, prilijo beveik trys centimetrai lietaus. 
Lituanica, kur ią žmonės matė Stargad. netoli Danci
go, nuo ten pasuko atgal i Berlyno pusę. Apie Berlin
chen jie apskrido r a t u ir iššovė raketas. Tarp Berlin
chen ir Soldino jie išmetė pašto maišus. Prie Kuhdamm 
kaimo, septyni kilometrai nuo Soldino, Lituanica 
sudužo tankiam pušyne. Avarijos metu lėktuvo moto

ras veikė, propeleris sukosi. Pagal apskaičiavimus, jie 
turėjo dar turėt i benzino 7 valandų skridimui. J a u su
dužusiam lėktuve buvo rasta benzino likučių vienos 
valandos skridimui. Prie Soldino audros nebuvo, praėjo 
t ik mažas lietus su vienu milimetru kritulių. Kaune 
Lituanica tyrinėjusi komisija smurto žymių nerado, bet 
daug lėktuvo dalių nebuvo pristatyta į Kauną. 
Vokiečiai kaltino vietos gyventojus, esą jie lėktuvo 
dalis išnešioję. 

„Lituanicos laimėjimas tegu sustiprina jaunųjų Lie
tuvos sūnų dvasią... Tad šį savo skridimą skiriame ir 
aukojame tau. Jaunoji Lietuva!" — važiuodamas į Sol
diną, stengiausi prisiminti Dariaus ir Girėno testa
men to žodžius. J u o s mokykloje mes mokėmės 
atmintinai . 

Dar Punske išpiešto žemėlapiuko vedamas 
pasiekiau Soldiną, pilką, prozaišką miestelį. Dabar jis 
j a u vadinosi Mysliborz. Iš čia reikėjo važiuoti i Debno 
pusę iki kaimo Pszczelnik. Vos pirmus kaimo namus 
pasiekus, stovėjo maža. balta rodyklė su parašu 
„Pamiat Lotnikow"'. Siauras, vos išvažinėtas keliukas 
vedė į mišką. Lijo smulkus lietus, automobilio ratai 
slidinėjo per šlapius lapus, reikėjo labai dabot, idant 
nenuslyst nuo kelio. Keliukas šakojosi, nebuvo jokios 
rodyklės. Pasitikėdamas laime pasukau į dešinę stam
besniu keliu, bet privažiavau tik kitą kryžkelę ir mažą 
ežeriuką. Supratau, kad paminklą pravažiavau nepa
stebėjęs. Apsisukęs grįžau atgal. Kryžkelių kažkaip 
atsirado daugiau negu atvažiuojant, kol svarsčiau į 
kurią pasukti, automobilis lyg pats įgavęs iniciatyvą, 
išvežė mane į kirtimą ir į didesnį kelią. Apėmė 
nemalonus pasiklydusio žmogaus jausmas. Ilgokai 
važiavau kol privažiavau pamiškės sodybas. Pastatai 
buvo dideli, seni. prie žemes prisigūžę. bet žmonių — 
kaip iššluota. Pirmos dvi sodybos buvo tuščios, trečioj 
suradau berniuką, semiantį iš šulinio vandenį. Atrodo 
šių laikų Pomeranija buvo labai skystai apgyvendinta. 
Berniukas susidomėjęs klausėsi, kaip aš bandžiau iš
tar t i Pszczelnik vardą. Nieko neišėjo, turėjau jam ji pa
rašyti. (Bus daugiau) 

i 
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NAUJI PATVARKYMAI 
LIETUVOS BAŽNYTINĖJE 

PROVINCIJOJE 
L. TULABA 

Kovo 11 d. L'Osservatore 
Romano" paskelbė naujus 
paskyrimus Lietuvos bažny
tinėje hierarchijoje. Šių žinių 
laukėme nuo kard. V. Sladkevi
čius atsilankymo Romoje ir Va
tikane. Kardinolo pateiktos Šv. 
Sostui informacijos leido Šv. Tė
vui padaryti svarbius spren
dimus ir patvarkymus. Patvar
kymai yra svarbūs religiniu ir 
politiniu atžviliu. Jie ženklina 
t am tikra prasme naują epochą 
Bažnyčios santykiuose su 
komunistų valdomais kraštais. 

Tai pirmas įvykis, kad daromi 
vyskupų skyrimai be tiesioginės 
politinės valdžios intervencijos. 
Pirmas taipgi atsitikimas, kad 
paaukšt inami ir paskiriami 
arkivyskupijų Vilniaus ir Kau
no ordinarais buvę nušalintieji 
ganytojai. Pažymėtina, kad 
Vilkaviškio vyskupija po 40 
metų vėl tur i savo vyskupą ir 
tuo būdu atsiskiria nuo Kauno 
arkivyskupijos. Visos šešios 
diecezijos pagaliau turės savo 
vyskupus. Trys turės vyskupus 
ordinarus — Vilnius, Kaunas ir 
Telšiai, trys apaštalinius admi
nis t rator ius — Kaišiadorys, 
Panevėžys ir Vilkaviškis. Kodėl 
nepask i r t i visi ordinarais? 
Tikriausiai todėl, kad dar nėra 
pilno tikrumo, kad Bažnyčia 
Lietuvoje galės laisvai tvarky
t is be valdžios kišimosi. Atsi-
mintina, kad antireliginiai įsta
tymai Sovietų Sąjungoje dar 
nėra atšaukti, nė pakeisti. Tuo 
tarpu jie tik nevykdomi. Jei 
politiniai vėjai Kremliuje pasi
keistų, religijai priešingi įsta
tymai galėtų būti automatiškai 

vykdomi, grįžtant į pirmykštę 
padėtį, kuri buvo prieš M. Gor
bačiovo atėjimą į vyriausią 
valdžią. 

Du nauji vyskupai J. Matulai
tis ir J. Žemaitis yra palygin
ti jauni ir darbingi. Abu 
atrodo yra nuosaikios laiky
senos: taigi daugiau ar mažiau 
visiems priimtini. Neabejotinai 
atsidavę Bažnyčiai ir sieloms. 
Jų įnašas bus pozityvus. 

Ypačiai su džiaugsmu reikia 
priimti J. Steponavičiaus pakė
limą į arkivyskupus ir pasky
rimą ordinaru Vilniuje. Šiuo Šv. 
Sostas atsakė į lietuvių prašy
mus turėti Vilniaus arkivysku
piją priskirtą prie Lietuvos 
bažnytinės provincijos. Pro
blema buvo paini. Bet ji dabar 
išspręsta geriausiu būdu, būtent 
be politinių įpainiojimų, be 
galimo dabartinio Lietuvos sta
tus quo pripažinimo. Būtų 
pageidautina, kad mūsų veiks
niai už šį patvarkymą padėko
tų Šv. Tėvui, nes tai dar vie
nas jo tėviško palankumo Lie
tuvai ženklas. 

Padarytas didelis žingsnis pir
myn. Bet bažnyčia Lietuvoje dar 
tu r i daug sunkumų, daug 
kliūčių, kurias reikės nugalėti. 
Kol įstatymai nebus pakeisti, 
tol reikės bijoti, kad nebūtų 
grįžtama atgal. Be to, dar pats 
ryšio palaikymas su Šv. Sostu 
nėra laisvas, o tai sunkina tiek 
informaciją, tiek eventualiai 
skyrimų bei patvarkymų klau
simą. 

Tačiau reikia dėkoti Dievui ir 
už tai, kas jau pasiekta. 

CLASSIFIED GUIDE 

NAUJAS ŽVILGSNIS Į 
SUSIARTINIMO ŠVENTĘ 

ČESLOVAS MASAITIS 

Kasmet liepos pabaigoje, o 
šiemet liepos 23 d. Amerikos ry
tų pakraščio lietuviai susirenka 
Nek. Pr. Marijos seselių so
dyboje Putname pabendrauti 
tarpusavy ir pasidžiaugti šio 
vienuolyno apaštalavimu, kuris 
ta ip darn ia i jungiamas su 
l i e tuv iškom tradicijom ir 
tėvynės laisvės ilgesiu. Tai yra 
tūkstančiams lietuvių maldos ir 
susitikimo nuostabiai gražioje 
gamtos aplinkoje šventė su 
jaunųjų Neringos stovyklautojų 
grakščių šokių programa, vai
šėmis, turtingais laimėjimais, 
paveikslų paroda, Lietuvos 
įvykių vaizdajuostėm ir kitom 
įdomybėm. 

Šios seserys savo darbštumu 
ir sumanumu įjungia į šią 
šventę vis ką nors nauja ir pa
įvairina ją naujų nuotaikų at
spalviais. Tai reikalauja daug 
darbo, ir todėl seselės kiekviene-
riais metais kviečia savo rėmė
jus, kad jie prisidėtų prie šio 
renginio savo mintimis ir darbu. 

Rėmėjų centro valdybos posė
dy balandžio 2 d. centriniame 
vienuolyne Putname pagrindi
nis dienotvarkės klausimas 
buvo šis kvietimas. Provincijole 
ses. Bernadeta ir ses. Augusta 
papasakojo posėdžio dalyviams, 
kokios talkos jos pageidauja, 
kaip norima paįvairinti šį lietu
vių susitikimą, ir pakvietė 
valdybos narius pareikšti savo 
mintis apie šios šventės rengi
nius. Jos taip pat suminėjo visą 
eilę šios šventės rengimo darbų, 
kur iems reikalinga rėmėjų 
parama. 

Didžiuma valdybos narių jau 
metų metais skiria daug laiko 
šiam renginiui ir posėdy, at
siliepdami į seselių kvietimą, 
pa t e ikė naujų pas iū lymų 

šventei paįvairinti ir su nuošir
dumu apsiėmė atlikti visokių 
praktiškų darbų, pradedant 
dalyvių organizavimu įvairiose 
vietovėse, jų sutikimu Putname, 
talka organizuojant vaišes ir kt. 
Buvo pabrėžta maldos progra
ma, pradedant šv. Mišiomis, 
kur ias žadėjo paaukoti 
vyskupas P. Baltakis, talki
ninkaujamas daugelio kunigų, 
ir baigiant iškilminga procesija. 
Atrodo, Lietuvoje vykstantis at
gimimas, kuris stipriai yra pa
veikęs visų mūsų nuotaikas, 
prisidėjo ir prie visų valdybos 
narių labai gyvo įsijungimo į šį 
renginį. Prie šių nuotaikų prisi
dėjo ir seselių pateikta žinia, 
kad per Susiartinimo šventės 
šv. Mišias pamokslą pasakys 
kunigas Alfonsas Svarinskas. 

įdomių ir naujų minčių šiame 
posėdyje susilaukta ir iš naujų 
bei jaunų rėmėjų valdybos 
narių: Birutės Šimkutės ir 
Alfonso Dziko. 

Po posėdžio, besivaišindami 
vienuolyno šeimininkių paruoš
ta kavute, valdybos nariai 
pakartojo, kad jie tikisi šiais 
metais ypatingai pakilios Susi
artinimo šventės nuotaikos. 

Su Pedagoginio Lituanistikos Instituto etnografiniu ansambliu per „Laiškų Lietuviams" vaka
rienę balandžio 9 d. dainuoja Saulė Jautakaitė. 

Nuotr. Jono Kuprio 

STAMBI AUKA 
LIETUVAI 

JAV LB krašto valdybos ve
damas lėšų telkimo vajus 
„Dovana Lietuvai 1989 m." 
gavo 3,900.14 dol. auką iš Gy
nimo fondo, kuriam atstovauja 
Rimantas Stirbys iš Phila-
delphijos. Dauguma jau pamiršo 
tą Gynimo fondą, kuris buvo su
organizuotas 1980 m. teismuose 
ginti lietuvius studentus, kurie 
1980 m. birželio mėnesį, minint 
Sibiro trėmimus, Washingtone 
surengė demonstracijas prie 
Sovietų ambasados, prisi-
rakindami prie ambasados 
vartų. Demonstrantai buvo poli
cijos areštuoti ir patraukti 
teismo atsakomybėn už 

demonstravimą neleistoje teri
torijoje. Jų gynybai teisme buvo 
paskelbtas aukų rinkimo vajus. 
Visuomenė ir organizacijos su
aukojo 12,000 dol., kurie buvo 
panaudoti jaunųjų demonst
rantų gynybai. Tačiau fonde 
liko apie 3,000 dol., kurių pa
naudojimui organizatoriai 
laukė tinkamos progos. 

Po devynerių metų ši proga 
atsirado šiais metais LB krašto 
valdybai organizuojant fi
nansinę paramą Lietuvos 
išsilaisvinimui, jos te is ių 
gynimui. 

JAV LB krašto valdyba įver
tino Rimanto Stirbio Gynimo 
fondo likvidacinį lėšų likučio 
perdavimą „Dovanos Lietuvai" 
fondui. 

Gal ir daugiau yra panašių li
kučių fonduose, organizacijose 

ar klubuose. Dabar yra geriau
sia proga tas lėšas prasmingai 
panaudoti Lietuvos išsilaisvi
nimo pastangoms paremti per 
„Dovanos Lietuvai" fondą. 

Br. Juodelis 

JUNGIASI LIGONINES 

Illinois universiteto vadovybė 
patvirtino planą sujungti savo 
ligoninę su Michael Reese 
ligonine. 

MILIJONINĖ JAPONŲ 
DOVANA 

Chicagos Meno institutas ga
vo vieną milijoną dolerių iš 
Japonijos vyriausybės, kad 
muziejuje būtų atsteigtas Rytų 
Azijos meno padalinys. 

IRENA MILKEVIČIŪTE 
Eleonora 

BRONIUS KAZĖNAS 
Dirigentas 

Artūro Spinetti 
Manrico 

Thomas Ziellnskl 
Grafas Di Luna 

Lawrence Montgomary 
Ruiz 

ATVYKS LENKIJOS 
PRIMAS 

Varšuvos-Gniezno arkivys
kupas Lenkijos primas kardi
nolas Josef Glemp rudenį at
vyks į Chicagą kaip kardinolo J. 
Bernardino svečias. 

TEATRUI 60,000 DOL. 

Chicagos universiteto Court 
teatrui įvertindamas jo pastan
gas puoselėti scenos meną Joyce 
fondas paskyrė 60,000 dol. 

L I E T U V I Ų O P E R A 
Kviečia visus į 

V E R D I 
4 v. operą 

TRUBADŪRAI 
1989 

Balandžio 29 d. — 7:30 v.v. 
Balandžio 30 d. - 3:00 v. 

MORTON HS AUDITORIJOJE 
2423 S. Austin Blvd. 

Cicero, LL 60650 

Bilietai - 30, 25, 17 ir 12 dol. 
Gaunami: Gifts International — 

Vaznelių prekyboje 
2501 W. 71st St. 

Chicago, IL 60629 
312-471-1424 

Bilietus galima užsisakyti paštu čekį rašant 
LITHUANIAN OPERA CO., INC. 

Autobusų bilietai gaunami ten pat. 

Aldona Stampužlanė-
Švediana 
Azucena 

Christlan Smlth 
Režisierius 

Algis Valiūnas 
Ferrando 

Vaclovas Momkus 
čigonas 

Robortas Mockus 
Chormeisteris 

Egi* Rūkatalyta 
Inez 

REALESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba/torite būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

^ O t t * . KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOUE TAX — INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

For s a l e by o w n « r vic. Archer &; 
Narragansett 7 rm. brick house w. 
related living; 2 garages w. extra 
Ige. lot. Call in English 2 8 4 - 2 0 2 6 . 

FOR RENT 

Išnuomojamas 1 modernus butas 
Marquette Parko apylinkėje; I a. 
4V2 kamb. (2 mieg.). Su šiluma ir 
oro vėsinimu. 

Skambin t i 5 9 8 - 6 1 9 3 

UTHUANIA, THE 
EUROPEAN ADAM 

Prof. dr. JUOZO ERETO vokiškai 
parašyta apie Lietuvą, išversta į anglų 
kalbą dr. Algio Mickūno. Antroji 
laida 1983 m. Išleido Kęstučio Butkaus 
fondas. Tai labai gera dovana 
amerikiečiams, o taip pat ir mūsų jau
nimui pasiskaityti apie Lietuvos istoriją 
ir dabartinę būklę komunistinės Rusi
jos okupacijoje. Kaina su persiuntimu 
$4.50. Illinois gyventojai moka $4.75. 

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

Š I M A I T I S REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzla Ava. 
Chicago, IL 60629 

Tai. 436-7678 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

F R A N K ZAPOLIS 
3 2 0 8 V 2 W e s t 95 th S t r e e t 

T e l . — G A 4 -8654 

• L E K T R 0 8 
(VEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

GENRIKAS SONGINAS 

VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS 
Tik dabar ši knyga išėjo iš spaudos, 128 psL, kietais 

viršeliais su apianku, kuris pieštas dail. Ramintos Lapšienės. 
Tai legendos, per eilę metų parašyti pasakojimai, girdėti iš 
žmonių ar atkurti autoriaus, pasiremiant kur nors rastais 

) duomenimis. Ši knyga gražiai išleista Songino anūko Lino 
Raslavičiaus pastangomis. Kaina su persiuntimu 10 dol. Il
linois gyventojai dar prideda 64 centus valstijos mokesčio. 
Užsakymus siųsti: 

D R A U G A S 
4 5 4 5 W . 6 3 r d S t . 

C h i c a g o , IL 6 0 6 2 9 

LIETUVIŠKAS TEATRAS JŪSŲ NAMUOSE 
JEIGU JŪS TURITE V C R (V IDEO) TAI GALITE 
UŽSISAKYTI ŠIAS A M E R I K O S S I S T E M O S , 

LIETUVIŲ KALBA V A I Z D A J U O S T E S . 

FILMAI-SPEKTAKUAI: I. Simonaitytės „Vilius Karalius" 3 dalys. ..Urtė". 
J. Žemaitės „Marti", „Petras Kurmelis", A. Vienuolis „Paskenduolė", 
..Žarckai", J. Baltušio „Gieda gaideliai", J. Grušo „Barbora Radvilaitė", 
M. Putinas „Valdovas" 2 dalys, T. Vaižgantas „Nebilys". 

NUOTAIKINGOS KOMEDIJOS: „Amerika pirtyje". „Palanga". 

VAIKAMS: „Buratino nuotykiai", „Multiplikacinių (cartoons) filmų 
rinkinys", „Labanakt vaikučiai". 

MUZIKINES: „Grok Jurgeli". „Lietuvių liaudies dainos". „Miss Lietuva 89" 

KITI FILMAI-SPEKTAKUAI: „Skrydis per Atlantą". „Pinigėliai", 
„Gyvenimas po klevu", „Karaliai visagaliai", „Eglės namai" 

DĖL INFORMACIJOS PRAŠAU RAŠYTI ARBA SKAMBINTI: 
VAIZDAJUOSTE 

7018 S. ROCKWELL 
CHICAGO, IL. 6 0 6 2 9 

TEL. (312) 434-2655 po 4 P.M. 

Audron* Galtlūnlan* 
Chormeisterė 

Manlglrda* Motakaltla 
Akompaniatorius 

Anatol i jus K a i r y * 

EPIGONAI 
Naujas politinis romanas apie tai, 
kaip šiame amžiuje mitologinė
mis priemonėmis vaikai arba jų 
jpėdiniai vaduoja savo pavergtus 
kraštus, kuriuos jų tėvai jiems pa
vedė išlaisvinti. 

Kaina su persiuntimu $12 .00 , 
Illinois gyv. dar prideda 80 et. III. 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siusti: DRAUGAS, 
4545 Wost 63rd St., Chicago, III. 
•0620. 

ANATOLIJUS KAIRYS 

E P I G O N A I 

f 



kiai atpažįstamos lietuviškos 
pavardės ir tos rašytos asmenų, 
kuriems klasikinė muzika yra 
nesuprantama, nežiūrint kieno 
ji būtų parašyta. 

Čia verta pažiūrėti j šią prog
rama ir iš ekonominio taško. Per 
abi stotis WQXR turi apie 5 
milijonus klausytojų. Tuo laiku 
stotis tu r i gaut i už vieną 
valandą 12 tūkstančių dolerių 
pajamų. Sujungus abi stotis 
kaina yra 21 tūkstantis. Ligi 

Kalba V. Brazaitytė, laimėjusi Amerikos Liet. Tautinės sąjungos jaunimo pirmąją premiją. Šalia 
stovi premiją įteikusi V. Jonušienė, ALT s-gos vicepirmininkė jaunimo reikalams. 

Nuotr. I. Kriaučeliūnienės 

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAI NEW YORKE 

J O N A S L E N K A I T I S 

Šiais metais Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo 71 metų 
minėjimai prasidėjo jau vasario 
10 dieną 11 valandą per New 
Yorko Times radijo stotis ir tik 
su viena per t rauka tęsėsi dvi 
valandas. Programa susidėjo iš 
dviejų dalių. Pirmoji valanda 
buvo muzikinė, o antroji — Vil
niuje gimusių muzikų prisimi
nimai apie Vilnių ir Lietuvą 
prieš pirmąjį pasaulinį karą. 

Šie metai buvo penkiolikti kai 
WQXR radijo stotys pr imena 
amerikiečiams apie Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymą 
1918 metais. Padiskutavus buvo 
nuta r ta šių metų programą su
daryti mozaikos formoje, pai
mant svarbesn ias v ie tas iš 
anksčiau perduotų programų. 
Taip buvo ir padaryta. Buvo 
perduota Čiurlionio, Gruodžio, 
Šimkaus, Moniuškos, Godovva-
ki , D v a r i o n o , Va in iūno ir 
Tamulionio kompozicijos. Atli
kėjai buvo Kuprevičius, Šukytė, 
Lampsatytė, J . Dvarionas, Vai-
niūnaitė, Misiūtė, Žilys-Gara, 
Lietuvos kamerinis kvartetas , 
Vilniaus kamerinis orkestras, 
vadovaujamas S. Sondeckio. 

Programos vedėjas Robert 
Sherman, abiejų radijo stočių 
muzikinių programų egzekuty-
vinis direktorius, kurio motina, 
žinoma pianino muzikos moky
toja, profesorė yra g imus i 

Vilniuje. J is prieš kiekvieną 
veikalą apibūdino kompozito
r i a u s muziką, pabrėždamas 
svarbesnius biografinius bruo
ž u s . V e i k a l u i p a s i b a i g u s 
įvertindavo jos at l ikimą bei 
atlikėjus. Visi ver t inimai ir 
apibūdinimai buvo malonūs ir 
teigiami. 

Ilgiau j is apsistojo prie J. 
Tamulionio kompozicijos elegi
jos ir raudos. Jis kompozitorių 
sut iko Vilniuje besilankyda
mas . Siaubingai skambėjo R. 
Miciūtės dainavimas. Pirmą 
ka r t ą girdint per nugarą eina 
š i u r p u l i a i . A n k s č i a u šis 
veikalas buvo t ransl iuotas du 
kar tus . Po kiekvieno perdavimo 
stotis gavo daug laiškų. Tik 
labai gaila, kad mūsų tautiečiai, 
muzikos kri t ikai ir žinovai, nė 
vieno nėra parašę. 

Antroji dalis su nedideliais iš
leidimais susidėjo iš pakarto
j imo, prieš penkerius metus 
1984 m. vasario 14 d. perduotos 
programos pavadintos „Valen
t ine to Vilnius". Šiai programai 
paįvairinti buvo pakviest i du 
vilniečiai: Aleksander Schnei-
der, universiteto vadinamo New 
School muzikos profesorius, 
s m u i k i n i n k a s i r ž i n o m a s 
kamerinių orkestrų dirigentas, 
kur i s prieš Kalėdas prezidento 
R. Reagano buvo apdovanotas 
medaliu už nuopelnus muzikai. 

CONNECTICUTO LIETUVIŲ 
KATALIKŲ METINĖ 

ŠVENTĖ 
Pirmieji l ietuviai a te iv ia i 

gana gausiai apsigyveno Con-
necticuto valstijoj, nes čia buvo 
geros darbo, apsigyvenimo ir 
klimato sąlygos, o t a ip pat 
netoli nuo uostų, per kuriuos jie 
į šį kraš tą atvyko. 

Jau pradžioje šio šimtmečio jie 
pradėjo burtis į organizacijas, 
parapijas ir statytis iškilmingas 
ir puošnias bažnyčias neto
liese, mažuose miesteliuose, 
kurios net šešios dar ir dabar 
gana stipriai gyvuoja. Kaip ir 
visur, parapijų kūrėjai, bažny
čių statytojai jau čia baigia 
iškeliauti amžinybėn. Dalis jų 
vaikų ir naujieji ateiviai papildė 
jų retėjančias gretas ir noriai 
vykdo jų pradėtus darbus reli
ginės bei t a u t i n ė s ve ik los 
baruose. 

Džiugu pastebėti , kad čia 
lietuviškos parapijos gražiai 
sugyvena ir uoliai bendradar
biauja didesniuose užsimoji
muose. Čia visi bendrai ir iškil
mingai paminėjo Šv. Kazimiero 
ir Lietuvos kr ikšto jubiliejines 
sukaktis , į traukdami ne tik 
bažnyčios, bet ir valdžios aukš
tuosius pareigūnus ir tuo plačiai 
išgarsindami pavergtos Lie
tuvos vardą bei kančias. Šių 
iškilmių rengimo komite tas 

neišsiskirstė užbaigęs darbą, bet 
n u t a r ė k a s meta i su reng t i 
Connecticuto Lietuvių katalikų 
dieną ir sudaryti progą lietuvių 
bei dal inai l ietuvių k i lmės 
žmonėms bei jų d raugams susi
b u r t i p a b e n d r a v i m u i , 
susipažinti ir ben t t rumpa i 
lietuviškomis tradicijomis pa
gyventi. Rengimo komitetui , 
kurį sudaro parapijų bei or
ganizacijų atstovai, vadovauja 
du energingi žmonės — kun. 
Jonas Rikteraitis, New Bri tain 
Šv. Andriejaus parapijos kle
bonas, ir kun. Francis Karvelis, 
Waterburio Šv. Juozapo parapi
jos klebonas. 

Šiais metais šventė rengiama 
gegužės 7 dieną VVaterbury, 
Conn., šia tvarka: 3 vai. po pie
tų bus aukojamos šv. Mišios Šv. 
Juozapo bažnyčioj, kuri yra 
C o n g r e s s Ave. T u o j a u po 
pamaldų visi kviečiami į Shera-
ton Hotel iškilmingam banke-
t u i - v a k a r i e n e i . V a k a r i e n ė s 
metu kalbės svečias kun. Petras 
Stravinskas. Bilietai į vaka
rienę gaunami pas parapijų 
atstovus. 

Visi lietuviai bei jų draugai 
kviečiami šioje šventėje gausiai 
dalyvauti. 

A. S. 

Prieš kelias savaites j am suėjo 
85 metai . Antrasis asmuo buvo 
Clara Rockford, Robert Sher
man teta , irgi 85 metų. J i buvo 
Petrogrado konservatorijos mo
kinė. Jos mokytojas buvo profe
sorius I .Auer (kur i am P.I. 
Čaikovskis parašė smuiko kon
certą) mokinė. Juodu kalbėjo 
apie Vilniaus muzikinį gyveni
mą ligi 1920 metų, muzikos mo
kyklas , muzikos mokytojus, 
k o n c e r t u s , t e a t r u s ir 1.1. 
Ypatingai maloniai prisiminė 
kelionę arkliu iš Vilniaus į 
Kauną, o iš ten į Marijampolę 
pakeliui vis „koncertuodami". 
Programos vedėjas išgavęs rei
kalingus prisiminimus pats nuo 
savęs pridėjo suminėdamas eilę 
kitų gyvų ir mirusių kompozi
torių pavardes pailiustruoda
mas jų muziką. Ilgiau apsistojo 
prie Moniuškos, pabrėždamas, 
kad j is daugiau kaip 20 metų 
v a r g o n i n i n k a v o Šv. Jono 
bažnyčioje ir tuo laiku parašė 
populiariausią kūrinį operą 
Halką, kuri buvo pas ta ty ta 
lenkų teatre Lutnia. 

Tenka dar kartą grįžti prie 
laiškų. J ie skirstosi į dvi dalis. 
Vieni surišti su muzika, antrieji 
sentimentais Europai girdėtais 
iš tėvų ar senelių. Vienuose 
išreiškiami nustebimai , kad 
Lietuva iš viso tur i kompo
zitorių, apie kuriuos ligi šiol 
niekas negirdėjo. Antruosiuose 
reiškiasi sentimentai . Dažnai 
vartojamas žodis „Litva", bet 
kur ji yra ir kokio dydžio kiek
vienas rašant is turi savo nuo
monę. Daugiausiai Litvai pri
skiriama Lyda, Gardinas, Mins
kas, Smolenskas, Helsinkis, 
Ryga, K a r a l i a u č i u s ir net 
Bres l au . Tegul ska i ty to jas 
supranta, kad tos vietovės paim
tos iš atskirų laiškų, kalbančių 
apie Litevcus, Litvinus, Lute-
ranius, na, ir dažniausiai apie 
Litvakus. Yra keletas ir tokių, 
kurie geografiškai Lietuvą pa
talpina tarp Rumunijos ir Veng
rijos. Linksma ir malonu juos 
skaityti, tik gaila, kad tų laiškų 
tarpe randamos vos kelios sun-

šiol per New Yorko Times stotis 
buvo perduota 70-80 lietuviškos 
muzikos valandų. Apie 30 iš jų 
buvo perduota per dvi stotis. 
Tegul skaitytojas pats apskai
č iuoja , k i ek b ū t ų r e ikė ję 
sumokėti stotims už laiką. Šias 
e i lu tes rašanč io pažiūromis 
l ie tuvia i ne tu r ė tų pagai lė t i 
kelių malonių padėkos žodžių, 
nežiūrint kokia kalba parašytų 
ir ant voko užklijuoti 25 centų 
ženklą. 

DRAUGAS, antradienis, 1989 m. balandžio mėn. 18 d. 

Gyvenimo problema yra ne 
tiek gyvenimą padaryti lengves
niu, kiek žmones stipresniais. 

D. S. Jordan 

Kiekvienas draugas myli, 
tačiau ne kiekvienas, kuris 
myli, yra draugas . 

Marčiai 

A.tA. 
SESUO FLORIANĄ 

ANTANAITIS 
Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje š.m. 

balandžio 14 d., sulaukusi 80 metų amžiaus. 
I vienuolyną įstojo iš Šv. Onos parapijos, Luzerne, PA ir 

vienuolyne, įžaduose išgyveno 61 metus. 
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero Seseris ir artimuosius 

gimines: seselę M. Lydia Antanaitis, SSC bei kitus gimines 
ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. 
Marąuette Rd., Chicago pirmadienį, balandžio 17 d., 10 v. ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios pirmadienį, balandžio 17 d., 7 v.v. 
Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno koplyčioje. 

Laidotuvės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse antradienį, 
balandžio 18 d., 10 v. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Antanaičių šeima. 

Laidotuvių dir. Evans Funeral Home. 

A.tA. 
STEFANIA M. KOPLIAUSKAS 

BUTKIEWICZ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. balandžio 15 d., 10:43 vai. ryto, sulaukusi 

79 m. amžiaus. 
Gimė Lenkijoje, Suwalki. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Vladislovas, sūnus 

Andrzej Koplewski, žmona Diane, duktė Jolanta Vergos, vyras 
James, penki anūkai: Stefan, Marja, Monica, Julia, Alexia. 
Lenkijoje brolis Zygmunt Butkiewicz su žmona Janina ir kiti 
giminės. 

Kūnas pašarvotas antradienį, balandžio 18 d. nuo 3 iki 
9 v.v. Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71st St. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 19 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje 9:30 v. ryto įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Resurrection kapi
nes. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, sūnus, duktė, brolis ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

A.tA. 
BRONĖ STULGIENĖ 

DAMBRAUSKAITĖ 

Po sunkios ligos mirė 1989 m. balandžio 16 d. St. Pe-
tersburg Beach, FL. Laidojama balandžio 21 d. iš Beach 
Memorial koplyčios. 

Laidotuvėmis rūpinas draugai: Elena ir Česlovas 
Rukuižos. 

Velionė gimusi Lietuvoje, baigusi mokytojų seminariją 
Tauragėje ir ten mokytojavusi. Taip pat lankė Prekybos 
Institutą Šiauliuose. 

f\£| midlcind tedarai 
• ^ ^ • ^ Savings and Loan Association 

75 metus aptarnauja lietuvius 
Indėliai iki $100,000.00 

Apdrausti Federalinės valdžios 

MAROUETTE PARK 
2567 WEST 69th STREET 

925-7400 

BRIGHTON PARK 
4040 ARCHER AVENUE 

254-4470 

BRIDGEVIEVV 
8929 S. HARLEM AVE 

598-9400 

BSEE 
(UMNounc 
LEN0ER 

A.tA. 
SOPHIE DORAN 

Gyveno Chicagoje. 
Mirė 1989 m. balandžio 16 d., sulaukusi 82 m. amžiaus. 
Gimė Chicagoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnūs: John, marti Nancy, 

Steven, marti Marguerite; penki anūkai: Michael, Debra, 
Shannon, Callie, Molly; brolis John, su žmona Lucille 
Yorkman. 

Priklausė Brighton Parko Moterų klubui, Našlių klubui, 
Joniškiečių klubui ir daugeliui kitų organizacijų. Brighton 
Parko Moterų klubo narės kviečiamos susirinkti laid. 
koplyčioje antradienį, 6 v.v. bendrai maldai už velionę. 

Kūnas pašarvotas pirmadieni, balandžio 17 d. nuo 3 iki 
9 v.v. ir antradienį, balandžio 18 d. nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-
Daimid koplyčioje, 4330 S. California. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, balandžio 19 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčia, kurioje 9:30 v. ryto įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės siela Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnūs, brolis, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 523-0440. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4 3 3 0 - 3 4 S. Ca l i fo rn i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - 523-0440 i r 5 2 3 - 9 8 5 2 
4 6 0 5 - 0 7 S o u t h H e r m i t a g e A v e n u e 

T e l e f o n a s — 927-1741-1 
4 3 4 8 S. Ca l i fo rn i a A v e n u e 

T e l e f o n a s - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St., C h i c a g o 
T e l e f o n a s — 476-2345 

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

STEPONAS C. LACK ir S U N Ū S 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2 4 2 4 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . R E 7-1213 
1 1 0 2 8 S o u t h w e s t H w y . — T e l . 9 7 4 - 4 4 1 0 
9 2 3 6 S . R o b e r t s R d . - T e l . 4 3 0 - 5 7 0 0 

Sally 

BUTKUS -
LAIDOTUVIŲ 

- PETKUS 
DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero. 

Telefonas 
Illinois 
- 652-1003 

Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 

1424 S o . 5 0 A v e . . C i c e r o I l l i n o i s 
PATAIKAUJA (HKAOO.IK BEI PRIEMIESČIUOSE 

T e l . 652-5245 



DRAUGAS, antradienis, 1989 m. balandžio mėn. 18 d. 

x A. a. ses. Florianą Anta
nait is , 80 metų amžiaus, Šv. 
Kazimiero seserų vienuolijos 
narė. mirė balandžio 14 d. Velio
nė buvo kilusi iš Sv. Onos pa
rapijos Luzerne, Pa. Vienuolyne 
įžaduose išbuvo 60 metų. 10-tų 
metų buvo mokytoja, o paskui 
visą gyvenimą buvo slaugė Šv. 
Kryžiaus, Loretto ligoninėje ir 
Šv. Juozapo viloje. Nuliūdime 
liko jos sesuo ses. Lidija, taip pat 
Šv. Kazimiero vienuolijos narė. 
Pašarvota pirmadienį, vakare 7 
vai. koplyčioje buvo šv. Mišios. 
Laidojama antradienį , 
balandžio 18 d., 10 vai. Šv. 
Kazimiero kapinėse. 

x Danguolė Valentinai tė 
atsisakė iš JAV LB krašto val
dybos Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkės ir Chicagos Lie
tuvių Vyresnio amžiaus centro 
vadovavimo direktorės pareigų. 
Jos atsisakymas buvo priimtas 
JAV LB krašto valdybos 
egzekutyvo posėdyje balandžio 
13 d. JAV LB krašto valdybos 
vykdomasis vicepirmininkas 
Linas Norusis perima visas 
buvusias Danguolės Valen-
t ina i tės pareigas ir visais 
reikalais prašoma kreiptis į LB 
krašto valdybos būstine tel. 
312-436-0197. 

x Sen. J u d y Baar Topinkai 
suteikiamas žymuo už mažumų 
reprezentavimą Illinois senate 
ir moterų reikalų užtarimą. 

x Antanas Liutkus, atvykęs 
iš Kauno, ieško savo giminaitės 
Vandos Buivydaitės. Žinantieji 
ar pati paieškomoji prašomi pa
skambinti tel. 737-8400. 

x Kun. R. Krasauskas, Put-
nam, Conn., Arnoldas Chesna, 
Melrose Park, 111., Balys Rau
gas, Delran, N.J., Aleksandras 
Atutis, Pleasant Hill, Ca., H. P. 
Šapalas , Lemont, 111., Leo 
Oksas, Los Angeles, Ca., Albert, 
G. Vinick, East Chicago, Ind., 
A. D. Kalavinskas, Lake In The 
Hills, 111., M. B. Gurėnas, Hay-
ward, Wisc., Alice Lopez, Mira-
mars Fla., kiekvienas atsiuntė 
po 15 dol. auką už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuošir
dus ačiū. 

x Albina Lipčienė, Putnam, 
Conn., buvusi aktyvi lietuviškų 
organizacijų darbuotoja, pratęsė 
prenumeratą vieneriems me
t a m s su visa šimtine. A. 
Lipčienei, mūsų garbės 
prenumeratorei. už auką labai 
dėkojame. 

x Dr . A n t a n a s S k ė r y s , 
Woodstock, Conn., parėmė 
,,Draugą" 30 dol. auka ir kartu 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams. Dr. Ant. Skėriui, 
mūsų garbės prenumeratoriui, 
už paramą savai spaudai labai 
dėkojame. 

x „Trubadūrą" režisuoti 
atvyksta jau gerai pažįstamas 
profesionalas režisierius Chris-
tian Smith iš New Yorko. Lie
tuvių Operoje jis yra jau režisa
vęs „Don Carlo" ir „Fausto" pa
statymus. 

x Šeštadieni ir sekmadieni, 
balandžio 15 ir 16 dienomis, 
Detroite vyko PLB, Kanados LB 
ir JAV LB krašto valdybų pasi
tarimas. Į pasitarimą iš Chica
gos buvo nuvykę JAV LB krašto 
valdybos nariai: pirm. dr. A. 
Razma, Linas Norusis, Birutė 
Jasaitienė, Br. Juodelis, Regina 
Kučienė, Dalia Kučėnienė, kun. 
A. Saulaitis, dr. P. V. Kisielius, 
Ramoną Steponavičiūtė, Ramu
nė Kubiliūtė, Rimas Dirvonis ir 
Danutė Korzonienė. 

x Muzikologė L. Tamuly
tė-Venclauskienė baigia ruoš
ti knygą apie komp. VI. Jakubė-
ną. Knygoje bus šio kompozito
riaus straipsniai, laiškai, bus 
duota jo gyvenimo ir kūrybos 
apžvalga, o taip pat ir atsimi
nimai bei kt. Knyga turės apie 
500 puslapių. Ją išleis komp. VI. 
Jakubėno draugija. 

x Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro muziejus bus 
atidarytas Jaunimo centro ant
rame aukšte sekmadienį, 
balandžio 23 d., prieš Vilniaus 
universiteto ansamblio „Rati
lio" koncertą. Muziejaus apžiū-
rėjmas vyks nuo 10 v.r. iki 3 v. 
p.p., o formalus atidarymas bus 
1:30 v. p.p. Visuomenė kviečia
ma atsilankyti. 

x J.V.Danys,Meic,P. Eng., 
Ottawa, Kanada, visuomeni
ninkas, pratęsė prenumeratą, 
užsisakė naujausių leidinių, o 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių paaukojo 25 dol. Nuošir
dus ačiū. 

x Jus t inas Šidlauskas iš 
Chicago, 111., aplankė „Draugą", 
pratęsė prenumeratą, pridėjo 20 
dol. dienraščio paramai ir 10 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. J. Šidlauską 
skelbiame garbės prenumerato
rium, o už auką labai dėkojame. 

x Simas Paulius, Chicago, 
111., pratęsė ..Draugo*' 
prenumeratą su visa šimtine. S. 
Paulių įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
palaikymą savos spaudos ta
riame nuoširdų ačiū. 

x Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos Pavasarinis 
pasilinksminimas rengiamas 
š.m. balandžio mėn. 22 d., Šau
lių namuose. Dalyvaujantieji 
bus vaišinami šeim. Matule
vičienės skaniai pagamintais 
šaltais užkandžiais ir šilta vaka
riene. Veiks gausus gėrimų 
baras. Šokiams gros smagus or
kestras. Bus pravestas vertingų 
dovanų paskirstymas. Pradžia 7 
v.v. Kviečiami šauliai, kuopos 
nariai ir svečiai, jūriniai šauliš-
kos veiklos rėmėjai. Kvietimai 
gaunami pas V. Utarą, tel. 
847-0664 ir prie įėjimo. 

(sk) 
x Chicagos KASOS narių 

susirinkimas įvyks sekma
dienį, balandžio 30 d., 12:30 v. 
p.p. Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte. Visus narius ir Kasos 
veikla besidominčius, kviečia
me dalyvauti. Tiems, kurie 
patys negali nuvažiuoti į 
Lemontą, Kasa parūpins 
nemokamą autobusą ten ir 
atgal. Vietą autobuse rezervuoti 
būtina skambinant: 737-2110. 
Autobusas nuo KASOS. 2615 
W. 71 St., išvyks balandžio 30 
d., 11:30 v. ryto ir grįš 3:30 v. 
p.p. Rezervacijos priimamos iki 
balandžio 26 d. 

(sk) 

Prez. A. Smetonos 45-rių metų mirties sukakties minėjime balandžio 9 d. Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Iš kairės: B. Pakštas, E. Valiukėnienė, garbės svečias Lietuvos gen. kons. V. Kleiza, 
D. Mackialienė, paskaitininkas V. Trumpa ir dr. L. Kriaučeliūnas, Tautinės s-gos pirm. 

Nuotr. I . Kr iaučel iūnienė 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x „Žiburėl is" , Montessori 
mokyklėlė Lemonte bus ati
daryta apžiūrėjimui sekma
dienį, balandžio 23 d. 12-2 v. p.p. 
Kviečiame tėvus su savo mažai
siais bei kitus, susidomėjusius 
lietuvišku mažamečių auklėji
mu, atsilankyti. 

(sk) 

x Metinis Lemonto Mairo
nio lituanistinės mokyklos 
p o b ū v i s įvyks šeštadieni , 
balandžio 22 d. 7:30 v.v. Pasau
lio Lietuvių centre. Programoje 
Antro Kaimo aktoriai: E. Tus-
kenis, A. Vitaitė, J. Jakšty-
tė-Landfield, J. Kapačinskas ir 
J. Riškus. Bilietai 25 dol. asme
niui. Vietas rezervuot pas Dai
vą Bakšienę, tel. 349-9460. 

(sk) 

x Marija Noreikienė pra
neša savo klijentams. kad nuo 
balandžio 17 d. siuntiniai į 
Lietuvą bus priimami naujoje 
patalpoje. 2543 W. 71 St. (prie 
pat Petkaus). įėjimas iš 71 g-vės. 
Dirbame pirmad. ir trečd. 10 v. 
ryto — 4 v. p.p. Skambinti 
vaka ra i s 857-7281. 

(sk) 

PALTINAI MARGUČIO 
KONCERTE 

Jau septintą kartą iš Europos 
į Margučio koncertą atskridę 
sol. Nelė ir muz. Arvydas 
Paltinai vėl sutraukė gausiai 
dalyvių į didžiąją Jaunimo cen
tro salę. Lengva estradinė jų 
muzika, jų melodijos randa 
daug mėgėjų tarp Chicagos lie
tuvių. Vėl buvo pilna salė. 

Sol. N. Paltinienė koncertą 
pradėjo patriotiniu Maironio kū
riniu apie Lietuvą brangią 
tėvynę. L. Narbutis kvietė nuo
širdžiai įsijungti į koncertą. 

x Rožė Černiauskas, Los 
Angeles, Cal., atsiuntė 30 dol. 
dienraščio paramai ir pratęsė 
„Draugo'' prenumeratą viene
riems metams. R. Černiauską 
įrašome į garbės prenumerato
rių sąrašą, o už auką labai 
dėkojame. 

x Pranas Pranckevičius, 
Hickory Hills, 111., jaunosios 
kartos „Draugo" skaitytojas, 
pratęsdamas prenumeratą, pri
dėjo ir 20 dol. auką. Pr. Pranc-
kevičių skelbiame garbės pre
numeratorium, o už palaikymą 
lietuviško žodžio labai dėkoja
me. 

x J an ina C u k u r a s iš 
Chicago, 111., parėmė „Draugą" 
30 dol. auka ir kartu pratęsė 
prenumeratą vieneriems 
metams. J. Cukurą įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už rėmimą savos spaudos la
bai dėkojame. 

x Jonas Stočkus, Chicago, 
111., parėmė „Draugą" 30 dol. 
auka ir pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams. J. Stočkų 
įrašome j garbės prenumera
torių sąrašą, o už auką labai 
dėkojame. 

x Dr. Irene Lange, Fuller-
ton, Cal., mūsų garbės prenu-
meratorė, pratęsė prenumeratą 
su 25 dol. auka. Labai dėkojame 
už lietuviško žodžio stiprinimą. 

x Zigmas Grybinas, O'Fal-
lon, 111., dažnai „Draugą" pa
remia aukomis, pratęsdamas 
prenumeratą, pridėjo 25 dol. 
auką. Z. Grybinui, mūsų garbės 
prenumeratoriui, labai dėko
jame. 

x Bene Vikšraitis iš Chica
go, 111., lankėsi „Drauge", pra
tęsė prenumeratą ir dar pridėjo 
20 dol. dienraščio paramai. B. 
Vikšraitį skelbiame garbės 
prenumeratore, o už auką labai 
dėkojame. 

x K. Narkevičius, Arling-
ton, Mass., atsiuntė 30 dol. 
„Draugo" stiprinimui ir 10 dol. 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių. Taip pat pratęsė prenu
meratą vieneriems metams. K. 
Narkevičių įrašome į garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
palaikymą savos spaudos labai 
dėkojame. 

Solistė Gorbulskio žodžiais 
nuvedė klausytojus į tėvų na
mus. 

Dainuojant naudojamas 
mikrofonas padarė melodijas 
gerai girdimas salėje ir galeri
joje esantiems. Lietuvos meilė 
buvo nuspalvinta ir Klovos 
daina (žodžiai Str ielkūno) 
„Vakar vakare". Sekė „O kaip 
norėčiau atgalios". Nelė Palt* 
nienė moka jausmingas melo
dijas, kaip tas buvo jaučiama 
dainuojant Butlerio (Ž. Kaunai-
tės) „Aš mylėsiu, kol gyvenu". 
N. Paltinienė dainavo su nuošir
dumu, vaidybine veido išraiška, 
plačiais gestais, greit rasdama 
ryšį su publika. Tai ypač buvo 
jaučiama dainoj ,,Tik 
neskubėk". 

Ieškodama dar artimesnio ry
šio su atsilankiusiais, nulipusi 
nuo scenos švelniai dainavo 
„Svajonių miestą" CVVeisso, ž. 
Kaunaitės). Scenon grįžo su 
gėlių puokšte. Romantika švy
tėjo „Kenčiančios širdies" dai
noj (Novkovičiaus). Šiame kon
certe jautės pastangos programą 
papuošti naujumais. Dėl to gir
dėjosi ir Antauerio „Con sur-
dino". Žaismingai ir viltingai 
skambėjo Waylando (ž. Kaunai
tės), „Mes išliksim jauni". Ši 
daina atlikta su lengvu šokiu, 
įtraukė ir publiką į plojimus. 

Antrą koncerto dalį pradėjo 
Telksnio lakia melodija: 
„Daina, aš atidaviau viską" (ž. 
Žibino). Prancūziškos pavardės 
kompozitoriaus Frenet daina: 
„Aš vėl tikiu". Po šios dainos su 
žaismingu šokiu sol. Nelė atliko 
tradicinę „Mandoliną". Čia jau 
prapliupo bravo šauksmai. Je-
gelevičiaus melodijomis pager
bė motinas daina „Mamai". 

Toliau, eidama tarp publikos 
gretų, dainavo Čechonavičiaus 
apie pamirštus namus, Bartuse
vičiaus „Vėl diena", Syvertseno 
„Mylėk mane". 

Arvydas Paltinas perdavė 
sveikinimus Vasario 16 gimna
zijos, kur yra 98 mokiniai. Iš jų 
50 iš Vokietijos. Džiaugėsi nau

ju berniukų bendrabučiu. Yra 
choras, du orkestrai, du šokių 
rateliai. Šį pavasarį bus atsta
tytos pilies įkurtuvės. Dar 
reikia surinkti apie 250,000 
markių. Dėkojo už paramą. 

Tango tempu skambėjo „My
lėk m a n e " (Sylvertseno), 
„Tango ir tu". Šokiu ir gestais 
įtraukusi publiką į plojimų 
palydą dainavo Novkovičiaus 
„Ei Eikime". Pabaigai buvo 
Arvydo Paltino daina „Klaipė
da" (ž. Etevičiūtės), nunešant 
klausytojų svajas į lietuvišką 
pajūrį. Bisui pridėjo jautrią 
dainą apie ilgesį skrajoti su 
vėjais ir dainą mylėti. 

Karšti plojimai išprašė dar 
giesmės nuotaika Ave Maria, 
baigė suklupusi maldai. Solistei 
padėka buvo pareikšta gėlių 
puokštėmis. 

Programą pravedė L. Narbu
tis su humoru. 

Paltinai dėkojo P. Petručiui, 
Narbučiams. Solistė, užėjus ją 
pasveikinti pasisakė, kad ji 
mėgsta koncertus baigti malda 
į Mariją, būdama dėkinga, kad 
dar gali koncertuoti. Solistei 
palydą sudarė Arvydas Palti
nas, naudodamas į juostelę 
įrašytas orkestro ir net pačios 
solistės melodijas. 

Koncerte dalyvavo ir svečių iš 
Lietuvos. Čia buvo ir ansamblio 
„Oktava" vadovas muz. M. 
Tamošiūnas. Jis džiaugėsi, kad 
solistė įstengė programą atlik
ti profesionaliai, su nuošir
dumu, su gera intonacija, 
a tveždama programą, pri
taikytą brandesnei publikai. 

Juoz. Pr. 
GEN. T. DAUKANTO JŪRŲ 

ŠAULIŲ KUOPOJE 

Kaip jau organizacinėje veik
loje yra priimta, metams pasi 
baigus, susirenkama peržvelgt 
savo veiklos praėjusius metus 
juos pasverti ir įvertinti. Gen. T 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
nariai balandžio 2 d. gausiai 
rinkosi į savo metinės veiklos 
apžvalginį susirinkimą, sušauk

tą 2 vai. p.p. Šaulių namuose. 
Nežiūrint tą dieną Chicagoje 
rengiamo koncerto, daukan-
tėnų susirinkime dalyvavo 
daugiau kaip 50% kuopos narių, 
keli svečiai iš okupuotos Lie
tuvos, atsilankė garbės narys V. 
Išganaitis ir Vytauto Didžiojo 
saulių rinktinės pirmininkas A. 
Paukštė. 

Susirinkimas, kurį pravedė 
kuopos pirmininkas E. Ven-
gianskas ir sekretoriavo R. 
Darienė, buvo pradėtas kuopos 
vėliavos įnešimu ir tradiciniu 
Tėvynės prisiminimu. Minutės 
susikaupimu buvo prisiminti ir 
pagerbti 1988 m. mirę kuopos 
nariai Akvilė Malėtienė, Alber
tas Stočkus ir jau šiais metais 
prieš porą savaičių palaidotas 
Erikas Holtzas. 

Toliau kuopos pirmininkas 
padarė Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopos 1988 metų veik
los apžvalginį pranešimą, pagal 
kurį Chicagos jūrų šaulių veikla 
praėjusiais metais tikrai buvo 
gyva ir darbinga. Kuopos 
valdyba einamaisiais bei or
ganizaciniais reikalais turėjo 6 
darbo posėdžius ir jos atstovai 5 
pasitarimus su kitų organiza
cijų vadovybių pareigūnais. 
Pavasarį buvo sušauktas infor
macinis kuopos narių susirinki
mas kartu su Cicero Klaipė
dos jūrų šaulių kuopos nariais, 
dalyvauta bendrame Chicagos 
rajono jūrų šaulių Nemuno 
rinktinės susirinkime. Lietu
vybės palaikymo, lietuviškos 
spaudos bei radijo programų 
išlaikymo, veiksnių, šalpos ir kt. 
paramos reikalams paaukota 
847 dol. Ryšių su kuopos nariais 
palaikymui išleisti 7 bendraraš-
čiai ir lietuviškoji visuomenė 
apie jūrų šaulių veiklą regulia
riai lietuviškų laikraščių pus
lapiuose buvo informuojama. 
1988 m. Gen. T. Daukanto jūrų 
šaulių kuopa su kuopos vėliava 
ar be jos 31 kartą dalyvavo vie
tos šaulių dalinių, ramovėnų ir 
kitų visuomeninių organizacijų 
rengiamose šventėse, minėji
muose ar religinėse apeigose. 
Surengtas iškilmingas dviejų 
dienų programa su pamaldomis, 
apeigomis prie Lietuvos Laisvės 
kovų paminklo, vaišingu 
banketu ir specialiu leidiniu 
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopos 25 metų veiklos su
kakties paminėjimu. Praves
tos a.a. pik. K. Dabulevi-
čiaus ir a.a. M. Tumienės pe
reinamųjų taurių metinės kuo
pos šaudymo varžybos. Daly
vauta išvykose — Vasario 
16-sios paminėjimo Rockforde, 
Chicagos, Cicero, Detroito me
tiniame jūrų šaulių sąskrydyje, 
Švyturio j.š. kuopos surengtoje 
Jūros dienoje, Pilėnų stovykla
vietėje prie Detroito, Chicagos 
ramovėnų išvykoje į Interna
tional Friendship Gardens, Ind., 
Lietuvos respublikos prezidentų 
pagerbimo apeigose ir prieš 
Kalėdas aplankė lietuvių 
senelius Šv. Šeimos namuose 
Lemonte. 

Už pasiaukojimą šauliškajai 
veiklai 1988 m. penki nariai ap
dovanoti Šaulių Žvaigždės or
dinu, keturi Šaulių Žvaigždės 
medaliu, vienas pakeltas į Gen. 
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IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Nijolė Bogutai tė-Dėdi-
nienė gegužės 5 d. 6:30 vai. 
vakare duos pianino rečitalį 
West Chester un ivers i t e to 
Swope auditorijoj muzikos ma
gistro laipsnio užbaigimui. West 
Chester, Pa-, y r a t a rp 
Philadelphijos ir Baltimorės. 
Apylinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti. 

— Po didelio pas isekimo 
anksčiau šį mėnesį velykinės 
muzikos styginio kvarteto at
likimo Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijoj Norwoode,programa bus 
kartojama sekmadienį, balan
džio 30 d., 2 vai. po pietų. 
Įtraukta į repertuarą yra įvai
rių laikotarpių melodijos, taip 
pat kun. Senkaus giesmės ir J. 
Naujalio k v a r t e t a s — 
„Svajonė". Klebonas kun. Vin
cas Valkavičius, kuris pats daly
vauja kvartete, visus kviečia. 

— 1989 m. balandžio 11d . 
Valstybės departamente Ben-
jamin Franklin salėje įvyko 
diplomatinėse tarnybose dir
bančių moterų ir ambasadorių 
žmonų įdomus pobūvis, į kurį 
buvo pakviesta ir O. Bačkienė. 
šį pobūvį suruošė The Associa-
tion of American Foreign Servi
ce Women. Buvo nagrinėjama, 
kaip išvystyti artimesnį kon
taktą tarp diplomatinių misijų 
moterų ir v ie t in io k raš to 
socialinių bei auklėjimo įstaigų. 

T. Daukanto jūrų šaulių kuopos 
garbės narius. 

Kuopos pirmininkas E. Ven-
gianskas išreiškė nuoširdžią 
padėką visiems Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos 
valdybos p a r e i g ū n a m s : V. 
Utarai, J. Marui, M. Gydienei, 
J. Utarai, V. Zinkui, N. Mar-
tinkui, G. Martinkienei, J. 
Janušauskui, G. Kuzmienei, U. 
Zinkienei, A. Aleksandravičiui, 
B. Petrauskui. 

Iždininkas J. Marus susi
rinkime dalyvavusius supa
žindino su Gen. T. Daukan
to jūrų šaulių kuopos kasos 
finansais. Už tvarkingą kuopos 
finansinių reikalų tvarkymą 
ižd. J. Marui buvo išreikšta 
padėka. 

Toliau buvo įvairūs informa
ciniai reikalai, klausimai ir 
nauji sumanymai, kuriuose 
kuopos pirmininkas susirin
kimą painformavo apie okupuo
tos Lietuvos buriuotojų gegužės-
birželio planuojamą trimis bu
rinėmis jachtomis kelionę. Ka
dangi šis lietuvių buriuotojų žy
gis per Atlantą skiriamas Lie
tuvai, nurodė reikalą jūrinės 
idėjos organizacijoms kelionę 
remti. Kaip jau spaudoje buvo 
skelbiama, ypač reikalinga fi
nansinė parama atplaukiančių 
jachtų navigacinėmis prie
monėmis aprūpinimo, 40 as
menų įgulos narių Chicagoje 
sutikimo, priėmimo, apnakvydi-
nimo, globos ir šio lietuvių bu
riuotojų istorinio žygio tinkamo 
atžymėjimo. 

G. Daukanto jūrų šaulių 
kuopoės žygį parėmė 2,000 dol. 
auka. Po to susirinkimo daly
viai buvo supažindinti su kuo
pos valdybos sudarytu 1989 me
tų veiklos planu. 

Po susirinkimo, visi jame 
dalyvavę buvo skaniais M. 
Gydienės, S. Krasauskienės, G. 
Kuzmienės ir U. Zinkienės pa
gamintais sumuštiniais, Ankų 
dovanotais pyragais ir Z. S. Kra
sauskų paaukota kava pavai
šinti. 

Krpd. 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie A v e n u e 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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




