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Tarybinio kalinio 
memuarai 

VLADAS LAPIENIS 
(Tęsinys) 

Mitome kruopomis ir labai 
sūriomis kalkėmis. 

Potmos kalėjime jau sut ikau 
politinių kalinių. Jų buvo net 
iš Lietuvos. Su ja i s teko 
gyventi net toje pačioje kame
roje. J ie dainuodavo: 
Gal kalėjime numirsiu, 
O gal lageriuos ter.ai. — 
Bet gyvuosius kova mūsų 
Ves į pergalę tikrai! 

Prižiūrėtojas pasakojo, kad 
Mordov i jos a u t o n o m i n ė j e 
r e spub l iko je g y v e n a ap ie 
milijoną gyventojų, o jos 
teritoriją sudaro apie 26 tūkst. 
kvadr. kilometrų. J i s sakė, kad 
Mordovijoje y r a daug iau kaip 
dvidešimt kanclager ių (kali
nių kolonijų) įvair iausių rūšių, 
p radedan t bendruoju režimu ir 
ba ig ian t ka torg in ia i s reži
mais (vad inamais specla-
geriais). O k u r d a r Saransko, 
Ruzajevkos, Po tmos kalėji
mai. A š buvau 19-ame koncla-
geryje Lesnoj gyvenvietėje. 

I ietuvoje d a b a r t a i p pat 
daug daugiau yra valgančių 
valdišką duoną, negu prieš 
karą. Tai Lukiškių. Šiaulių 
kalėjimai. Vi lniaus , Alytaus, 
Kapsuko griežtojo režimo 
konclageriai, Panevėžio mote
rų konclageris , Pravieniškių 
k o n c l a g e r i s . k u r i a m e y r a 
bendrojo, sus t ipr int i režimo 
zonos, o t a i p p a t alkoholi
kams zonos (administracijos 
darbuotojai pasakojo , kad šiuo 
metu vien t ik Pravieniškių 
konclageriuose y ra daugiau, 
negu 5 tūkst. kalinių). O kiek 
yra už grotų, už spygliuotų 
užtvarų nepi lnamečių Vil
niaus, Čiobiškio, Veličionių 
(už Naujos Vilnios) ir kitose 
kolonijose. O kur d a r spec. 
profesinės t echn ikos mokyk
los, arba spec. vidurinės 
mokyklos (Juodši l iuose ir kt.), 
kur mokiniai gyvena beveik 
kalinių režime, va lgo valdišką 

duoną... 
Užsienio duomenimis šiuo 

metu Tarybų Sąjungoje kalėji
muose ir lageriuose yra keturi 
milijonai kalinių, iš jų apie 10 
tūkst. politinių. O kur da r 
nepilnamečiai, paaugliai... 

Būnan t Potmos kalėjime, 
beveik kiekvieną dieną g i r d ė 
davosi p ro langą, kaip šaukda
vo pavardėmis atvarytuosius 
etapu kalinius, arba rikiuo
davo išvežimui į kitus kalėji
mus a r konclagerius. 

Lietuvos TSR Pataisos dar
bų kodekso 18 str. pasakyta: 
„Izoliuoti nuo kitų nuteistųjų, 
taip p a t atskirai laikomi: 
nuteistieji už i t in pavojingus 
vals tybinius nusikaltimus". 
Tačiau nei konvojininkai, nei 
kalėjimų administracijos šių 
įs ta tymų visai nepaiso, juos 
ignoruoja, nes kalėjimuose, 
t raukiniuose mane vežė ir 
laikė d rauge su kriminaliniais 
kal iniais . 

Bendrai, kriminaliniai kali
niai m a n ę s neskriaudė. J i e tik 
dažnai prašydavo maisto, nes 
buvo gerokai išalkę. Savo 
maistu dalindavausi su jais. 
Nesuprantu, kodėl taip pras ta i 
mai t ina kalinius? Juk jie. 
būdami sotesni. geriau dirbtų, 
būtų a t s p a r e s n i l i goms , 
m a ž i a u mir tų nelaisvėje, 
mažiau grįžtų į laisvę suluo
šintų žmonių. Kriminaliniai 
kaliniai irgi keiksnoja tokią 
santvarką, kuri įstūmė juos į 
tokį vargą, kančias, paska
tino eiti klystkeliais. 

Vi ln iaus saugumo kalėjimo 
prižiūrėtojai mane tikino, kad, 
patekęs į lagerį, aš atsigau-
siąs, sveikata ir savijauta 
pagerėsianti . Tačiau čia at
vykus paaiškėjo, kad j ie sakė 
netiesą. Čia sudarytos tokios 
gyvenimo sąlygos, kad sveika
ta gal i tik pablogėti, bet ne 
pagerėti. 

(Bus daugiau) 

Izraelio premjeras teisme 
J e r u z a l ė . — Izraelio 

premjeras šį pirmadienį atvy
ko į Demjanjuko teismo sesiją 
ir kurį laiką klausėsi jo eigos. 
Ten dalyvavo jau kar tą liudi
jęs praėjusią sava i tę E. Rosen-
bergas, kur is buvo šį kartą 
k laus inė jamas gynėjų advoka
to. 

Rosenbergas pasakojo, ka ip 
sargybiniai nacių stovykloje 
degino gyvus kal inius , kurie 
norėjo pabėgti ir kad jie šaudė 
bebėgančius kal in ius . Kiti 
buvo įmesti į dujų kamerą ir 
sudeginti. 

,,Ai jūs ten nieko negalėjote 
padaryt i" , k lausė advoka tas 
Mark CVConnor Rosenbergą, 
kurio d a r b a s Treblinkoje buvo 
išnešti k ū n u s iš dujų kameros. 

„Dabar aš klaus iu teismą, 
kokiu būdu aš galėjau jiems 
padėti? Saukt i? J i e būtų m a n e 
įstūmę į kraujo duobę", šaukė 
Rosenbergas. ,.Aš prašau, 
neklauskite m a n ę s tokių 
klausimų. J ū s nebuvote ten. 
Klausk jo, kas būtų man atsiti
kę", sakė Rosenbergas, rody
d a m a s per teismo salę tiesiai į 
Demjanjuką. 

P i r m ą k a r t ą 
p r a b i l o D e m j a n j u k a s 

Tuo metu Demjanjukas kaž
ką pasakė. Tada teisėjas Dov 
Levin paprašė advokatą O'C-
onnor pasakyt i , ką jo klientas 
sako. O 'Connor t rumpai pak
lausė Demjanjuko. ką jis sakė. 

Speciali pasitarimų sesija 
Sovietų plano svarstymas 

G e n e v a . — Amerika ir k a d būtų pa l ik ta 100 raketų su 

Sovietų Sąjungos delegacijos vadas Yuli M. Vorontsov, kairėje, ir Amerikos delegacijos vadas 
Max M. Kampelman, dešinėje, bando pasiimti vandens stiklus Genevoje ginklų pasitarimų meiu 

Žmogaus teisių 
konferencija Maskvoje 

V i e n a . — Sovietų Sąjunga 
oficialiai pasisiūlė Vienos 
konferencijos delegacijos dele
gatams Maskvoje suruošti 
tarptautinį suvažiavimą 
„humanitar inėms proble
moms" svarstyti. Sovietų 
pareigūnai pareiškė, kad toji 
maskvinė konferencija galėtų 
prasidėti dar nepasibaigus 
Vienos konferencijai. Šis 
pasiūlymas susilaukė šalto 
vakariečių atgarsio. JAV dele
gacijos vadovas Warren 
Zimmermannas pareiškė, kad 
tai Amerikai nepriimtina. 

Į pagrindinį vakariečių 
klausimą ar Sovietų Sąjunga 
leis toje „humanitarinėje" 
konferencijoje dalyvauti 
nevaldiškoms organizacijoms 
ir emigrantų junginiams, 
sovietai nesuteikė a iškaus 
atsakymo. Jų delegatas Kova
liovas, išsisukinėdamas atsa
kė, kad konferencija vyk
sianti pagal visus 
tarptautinius s tandar tus ir 
kad „mes nebijome kritiškų 
balsų". Zimmermannas pabrė
žė, kad jei nevaldiškoms ir 
emigrantų grupėms nebus leis
ta dalyvauti Maskvos 
konferencijoje, joje nedalyvaus 
jokia Vakarų valstybė. 

ir t a d a tarė teismui: „ J i s sako, 
kad jūs esate melagis", atsaky
d a m a s Rosenbergui. Demjan
jukas sakė niekada nebuvę> 
Treblinkoje ir yra sumaišytų 
asmenų auka. Jis sakė, kad jis 
t ada buvo sovietų kariuo
menėje ir atėję naciai į Krymą 
jį paėmė į nelaisvę 1942 m., 
kurioje jis išbuvo iki karo 
pabaigos. 

K o k i a a t m i n t i s 
p o 4 5 metų 

O'Connor gynyba remiasi 
tuo, kaip rašoma spaudoje, 
kad tikrasis sargybinis, kuris 
tvarkė dujų kameras ir buvo 
kalinių vadinamas „Jonu 
Žiauriuoju", buvo užmuštas 
pačių kalinių, kai j ie sukilo 
1943 m. Advokatas sako. kad 
išlikusiųjų atmintimi negali
m a pasitikėti, kai jie pasakoja 
apie įvykius, kurie buvo prieš 
45 metus. O'Connor atrodo 
truputį laimėjo, kai j i s nurodė, 
jog Rosenbergas da ro penke
rių metų klaidą apie savo 
amžių, kai jis liudijo 1961 m. 
Eichmano teisme, saky
damas , kad jis y r a 35 m. 
amžiaus, o tikrumoje buvo 40 
m amžiaus. I tai Rosenbergas 
atsakė, kad tai „galėjo būti. 
Ta i gali atsitikti tokiuose 
atvejuose. Aš tikrai nežinau, 
a š neatsimenu amžiaus". 

Premjeras Shamir, kuris yra 
gimęs I>enkijoje, teismo metu 
tylėjo ir atidžiai sekė teismo 
eigą. 

Vasario 16 
Romoje 

R o m a . — Romos lietuviai 
V a s a r i o 16-s ios š v e n t ę 
paminėjo susirinkdami Lietu
vos atstovybėje prie Apaštalų 
Sosto, kur ta proga a t s tovas 
Stasys Lozoraitis surengė 
priėmimą. Be lietuvių, š iame 
p r i ėmime d a l y v a v o d a u g 
kitataučių svečių. Jų t a rpe 
buvo ukrainiečių katal ikų 
vyriausiasis vadovas kard . 
Lubačivskij, JAV ambasa
dorius prie Apaštalų Sosto 
S h a k e s p e a r e d r a u g e s u 
ministeriu patarėju Murphy, 
ka i kur i e kit i u ž s i e n i o 
diplomatai, Vatikano valsty
bės sekre to r i a to l i e tuv ių 
skyriaus vedėjas p re la tas 
Sa inz . užs ienio s p a u d o s 
agentūrų — France Presse ir 
Associated Press korespon
dentai Romoje, įvairių i talų 
bei užsienio laikraščių atsto
vai ir televizijų bendradarbia i 
bei politiniai pranešėjai. Lietu
vių tarpe buvo Bažnyčios 
Viešųjų reikalų t a r y b o s 
s e k r e t o r i a u s p a v a d u o t o j a s 
prelatas Audrys Bačkis. Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijos 
Romoje vadovybė ir a u k l ė 
tiniai. Marijonų vienuolijos 
v y r i a u s i a s v a d o v a s k u n . 
Petraitis, jėzuitai, saleziečiai ir 
Vat ikano radijo lietuviškoji 
tarnyba. Romoje prie Lietuvos 
atstovybės patalpų Vasar io 
Šešioliktąją plevėsavo Lietu
vos trispalvė. 

N e a t s a k y t a s 
a u s t r ų k l a u s i m a s 

Austrų prie branduolinės 
„taikos grupės" a t s tovas pak
lausė sovietų, ar jo grupei bus 
leista dalyvauti Maskvos 
konferencijoje ir ar jiems bus 
leista susitikti su neoficialio
mis sovietų organizacijomis. 
J i s pridūrė, kad kai kuriuos tų 
organizacijų nar ius sovietai 
laiko kalėjimuose ir psichiat
rinėse. Sovietų delegacijos 
vadovas Kašlevas atsakė, jog 
nėra taisyklių, kad kai kurios 
organizacijos turi dalyvauti . Ir 
Sovietų Sąjungoje yra žmo
gaus teisių organizacijų, tvir
tino jis. 

A m e r i k a r e m i a 
„ t r i u k š m a d a r i u s " 

Kašlevas visai k i ta ip kalbė
jo čekų laikraščio Prace kores
pondentui. J i s nusiskundė, 
kad JAV delegacija atsiveža į 
konferencijas įvairiuose kraš
tuose „daugelio antisocialis-
tinių. antisovietinių, zionis-
tinių organizacijų atstovus, 
disidentus, ir panaš ius 
elementus. J i sumobilizuoja 
visus ant i sovie t in ius t r iukš
madarius" . 

Vakarų delegatai taip pa t 
pareiškė, kad jei tokia 
konferencija Maskvoje įvyktų, 
nevaldiškoms organizacijoms 
Maskvoje turėtų būt i suteikta 
tokia pati judėjimo laisvė, 
kaip Vakaruose. Ta i reiškia, 
kad jiems turi būt i leista susi
tikti su sovietiniais piliečiais 
ir organizuoti savo pačių 
renginius, kaip Vienoje. Ber
ne ir Otavoje. 

„Teisės nepažeistos" 
Ryga- — Sovietų kompartijos 

generalinis sekretorius Gorbačio
vas, kaip praneša užsienio spau
dos agentūros, Latvijoje pasaky
toje kalboje, kuria perteikė sovie
tinė televizija, prisiminė ir pabal-
tiečius emigrantus, kurie, pažy
mėjo Gorbačiovas, reakcingų 
Vakarų sluoksnių remiami, pla
tina šmeižtus ir melą, siekdami 
nuvertinti trijų Pabaltijo tautu 
pasiektus laimėjimus sovietinėje 
valdžioje. Kiek tai liečia žmogaus 
teises, Gorbačiovas pažymėjo, kad 
sovietinėje santvarkoje nėra jokių 
žmogaus teisiu pažeidimų, ar 
rimtu socialiniu problemų, kaip 
nedarbas. Spaudos agentūros ir 
šia proga primena, kad trys 
Pabalti jo k r a š t a i buvo jėga 
įjungti j Sovietų Sąjungą ir kad 
tautinė dvasia Pabaltijyje tebėra 
labai gyva, kad pabaltiečių išei
vių veikla Vakarų kraštuose 
smarkiai erzina sovietinę valdžią. 
Spaudos agentūros atkreipia 
dėmesį, kad Latvijoje ir Estijoje 
aplink Gorbačiovą tuo metu buvo 
ypač sustiprintas saugumas 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Europoje Užsienio spaudos 
agentūros, informuodamos apie 
sovietų kompartijos generalinio 
sekretoriaus Gorbačiovo apsi
lankymą Latvijos ir Estijos sosti
nėse, pažymi, kad jo vizitas Lie
tuvoje šiuo metu nėra numato
mas. Agentūros atkreipia dėmesį, 
kad Pabaltijo kraštai dvelkia 
vakarietiška dvasia ir kad gy
venimo lygis tuose kraštuose yra 
aukštesnis negu Sovietų Rusijoje. 

— Airijoje politinius rinkimus 
respublikoje didele balsų dau
guma laimėjo centro konser
vatorių partija Fianna Fail. 
kurios lyderiui Charles Haughey 
bus pavesta sudaryti naująją 
krašto vyriausybę. Konserva
toriam perėmus valdžią, ners 
numatomi esminiai pasikeitimai 
Airijos užsienio ir vidaus poli
tikoje. Iki šiol Airiją valdė dar-
biečių ir kairiųjų partijos 
koalicija. 

— Čilės vyriausybė leido dar 
dviem šimtam tremtinių sugrįžti 
atgal į tėvynę. Nuo šių metų 
sausio pirmos dienos apie 1,200 
tremtinių, dabartinio režimo prie
šininkų, sugrįžo atgal į Čilę. Lei
dimo sugrįžti dar negavusių yra 
apie du tūkstančiai. Jų padėtis 
dabar yra valdžios peržiūrima. 

— M a s k v o j e rusas Serafim 
Yevsiukov. kuris su šeima 
pasiprašė leidimo emigruoti į 
Vakarus , buvo suimtas ir 
p a t a l p i n t a s še š t ad ien į į 
psichiatrinę kliniką. 

— B u e n o s A i r e s Argenti 
n o s t e i s m a s į s a k ė stoti 
te i sman 100 karininkų, kurie 
pažeidė žmogaus teises aštuo
nerių metu karinio režimo 
metu. Be to, dar 50 policinin
kų taip pat bus teisiami už 
žmogaus teisių laužymą. 

— N e w Y o r k e Tautinio 
s i m f o n i n i o o r k e s t r o 
VVashingtone dirigentas ir 
virtuozas čelistas Mstislav 
Rostropovich paskelbtas Musi-
cal A m ^ i c a žurnalo metų 
muziku. 

— A l z h e i m e r i o ligoje 
padary ta pažanga suradus dvi 
g e n e t i n e s ž y m e s a n t 
chromozomo 21. Tai padės 
suprasti vyresnio amžiaus 
žmonių padėtį, praradus jiems 
savo atmintį bei kontrolę. 

— J o h a n n e s b u r g e Pietų 
Afrikos kasyklų unijos prezi
den tas J a m e s Motiasi sveikino 
15,000 juodųjų kasyklų dar
bininkus, kurie buvo susi
rinkę į keturių dienų kongresą 
ir nutarė įvesti socializmą ši<v 
je valstybėje. 

— M a n i l o j e s u k i l ė l i ų 
komunistų vadas Bernabe 
Busiayno pasakė, kad amnes
tijos neužtenka, kurią paskel
bė prezidente C. Aųuino. bet 
reikia, kad būtų leista laisvai 
veikti Filipinuose komunistų 
partijai. 

Sovietų Sąjunga sutarė pratęs
ti pasitarimus vidutinio nuoto
lio raketų panaikinimo klausi
mu Europoje, ką pasiūlė 
sovietai. Amerikos pareigūnai 
sutinka vesti diskusijas ir 
toliau, nors šį trečiadienį turė
jo išsiskirstyti. VVashingtone 
pranešama, kad sovietai pa
siūlė trijų savaičių pasitari
mus ir kad nauja pasi tar imų 
sesija prasidėtų balandžio 21 
d. 

Amerikos delegacijos atsto
vai Genevoje mano, kad ver ta 
tartis, nes sovietų pasiūlyme 
yra naujų dalykų, tačiau ne 
viskas, ko Amerika siekia. 

S u t a r t a t a r t i s 

Pratęsti derybas sovietų var
du įteikė savo misijos patalpo
se sovietų užsienio ministerio 
pirmasis asistentas Yuli 
Vorontsov, kai buvo susir inkę 
eiliniam posėdžiui. Max Kam
pelman pranešė, kad derybos, 
kurios tęsiamos ilgų dis tan
cijų raketoms sumažinti bus 
pertrauktos, kaip ir buvo anks
čiau susitarta, o naujo pasiūly
mo reikalus teks dar pastu
dijuoti. Manoma, kad Amerika 
turės savo atskirą pasiūlymą 
vidutinio nuotolio raketų 
apribojimui prieš sovietų 
Gorbačiovo pasiūlytą p laną 
praėjusį šeštadienį. Savo 
pranešime Gorbačiovas pasiū
lė tuojau pa t susitarti, kad 
būtų eliminuota 500 Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos vidut inio 
nuotolio raketų Europoje ir 

Atleidžia darbininkus 
C h i c a g o . — Sears, Roe

buck ir Co. pranešė, kad atleis 
1,800 darbininkų iš Chicagos 
krautuvių ir paski rs tymo 
punktų. Sears iš viso uždaro 
penkias prekių paskirs tymo ir 
išsiuntimo vietas Amerikoje. 
Iš viso sumažins 6,500 darbų. 
Chicagoje bus užda ry ta 82 
metų senumo centrinė vieta 
ant Homan Avenue ir dalinai 
prekių sandėlis ant Archer 
gatvės. Darbin inkams y r a 
pasiųlyta išeiti anksč iau į 
pensiją, o kai kam žada padė
ti susirasti darbus kitur . 
Bostone taip pat uždarys s avo 
krautuvę, kurioje iš viso dir
bo 1.200 darbininkų. Panašiai 
bus padaryta ir su At lan tos . 
Memphis ir Minneapol io 
krautuvėmis. Bus sumoder
nin ta visa Sears k rau tuv ių 

s is tema ir nebere ikės t i e k 
daug darbininkų. p r a n e š a 
vyriausieji adminis t ra tor ia i . 
Sears krautuvėse dirbo ne
mažas skaičius lietuvių. 

Pen klubo telegrama 
Griškevičiui 

Nevv Yorkas . — Šeši žymūs 
tarptautinio rašytoju Pen Klubo 
nariai telegrama kreipėsi į Lietu
vos komunistų partijos sekretorių 
Griškevičių prašydami, kad bū tu 
paleistas Vilniaus jaunimo teat
ro darbuotojas inžinierius Gedi
minas Jakubčionis. ..Mums buvo 
didelis malonumas prieš vie
nerius metus matyti du Jaun imo 
teatro spektaklius*', rašo telegra
moje Pen klubo nariai. Šio t ea t ro 
darbai yra žinomi daugelyje 
pasaulio kraštų. ..Tačiau žinia, 
kad Gediminas Jakubčionis y ra 
a reš tuo tas mus a p s t u l b i n o . 
Dviejų tūkstančių Pen klubo 
Amerikos skyriaus nariu vardu 
prašome, kad jis būtu tuoj išlais
vintas*'. Telegramą p a s i r a š ė 
Vv'illiam Gaddis, VVilliam Gass, 
Allen Ginsberg. Arthur Miller. 
Muriel Murphy ir H a r r i s o n 
Salisburv. 

atominiais užtaisais už Euro
pos ribų. 

E u r o p o j e b a i m ė 

Tačiau , nežiūrint, k a d Vaka
rų Europos vadai v ieša i prita
r i a š iam Gorbačiovo pasiūly
mui , bet pr ivačiai reiškia 
dideles abejones ir pavojų 
N A T O organizaci jai . 

Poli t ikai , kaip Vak. Vokie
tijos kancler is He lmut Kohl ir 
B r i t a n i j o s M a r g a r e t Tha t -
cher , š iandien vėl pradėjo kelti 
k laus imą, kad išvežimas vidu
t in io nuotolio raketų pakenks 
Amerikos įsipareigojimui gint i 
Europą. Amerikoje vis dau
g i a u Kongrese k a l b a m a apie 
maž in imą kar iuomenės 
Europoje, nes no r ima subalan
suot i biudžetą ir k a d Europos 
va ls tybės daug iau įsiparei
gotų NATO organizaci ja i ir 
pačios daugiau rūpin tųs i savo 
aps igyn imu. 

Šiuo metu tik Prancūzija 
pare iškė viešai s a v o nepritari
m ą išvežti amerikiečių Per-
s h i n g 2 ir k i t a s r ake tas iš 
Europos. J ie m a n o , kad sovie
tų t iks las yra pada ry t i ta i , kad 
Europa būtų be branduolinių 
ginklų. Sovietų Sąjunga nori 
kokiu nors b ū d u pašal int i 
Ameriką iš Europos, galvoja 
prancūza i . 

W a s h i n g t o n e 
g e r a n u o t a i k a 

\Vashingtone ginklų kont
rolės direktorius Kenneth 
Adelman mano, kad iki ru
dens būtų gal ima baigti dery
b a s ir viršūnių susit ikimas 
galėtų tapt i realybe. Administ
racijos oficialūs pareigūnai 
sako, kad sovietai būtų 
patenkint i , jei Valstybės 
sekretorius G. Shultz ir sovie
tų užsienio reikalų ministeris 
E. Sheverdnadze susitiktų 
pas i tar imui . Sovietai norėtų. 
kad Shul tzas a tvyktų į Mask
vą. 

Kitas dėmesio vertas punk
t a s y ra . ka ip Gorbačiovas 
pasakė , kad sovietai j au dabar 
yra pasiryžę išvežti trumpų 
distancijų r a k e t a s iš Rytų 
Vokietijos ir Čekoslovakijos, 
jei tą patį p a d a r y s Amerika 
Vakarų Europoje. Sovietų 
Sąjunga pasakė , kad ab i pusės 
gali sutart i pal ik t i prie esamo 
raketų skaič iaus , jei to nori 
Amerika. Bet koks susitari
mas turi būt i peržiūrėtas 
Amerikos Saugumo tarybos 
narių. Progresui daug vilties. 

I š n a u d o j a p r o g ą 

Praėjusią sava i tę Gynybos 
sekretorius C. \Veinbergeris 
buvo pr ieš ingas , kad Amerika 
šiuo metu pasiūlytų vidutinio 
nuotolio raketų sutart ies 
projektą sovietams. Bet t a i 
buvo prieš Gorbačiovo 
pasiūlymą. Bendra nuota ika 
vyrauja, kad . kai adminis t ra
cija yra v a r g i n a m a I rano 
ginklų konfliktu, šis sovietų 
pas iū lymas susi tar t i turėtų 
būti pr i imt inas . Ar sovietai 
neišnaudoja susidariusios 
situacijos VVashingtone? 

K A L E N D O R I U S 

Kovo 5 d.: Teofilius. Gerasi-
ma . Giedrė. Vydotas, And
rius. Liucijus. 

Kovo 6 d.: Marcijonas. Rožė, 
Norvilas. R a m i n t a . Karigaila. 

Saulė 
5:44. 

O R A S 

t eka 6:21. leidžiasi 

Tempera tūra 
nakti 28 1. 

diena 51 1 . 

« 

file:///Vashingtone
file:///Veinbergeris


DRAUGAS, ketvirtadienis. 1987 m. kovo mėn. 5 d. 
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Aleksandras Pakalniškis, Jr. 
11 Svcamore Lane 
YYestford. MA 01886 

Apolonija Ziaušienė 
4 Bartlett St. 
Amsterdam, N Y 12010 

PAGERBTA 
M. KINCU V1KNE 

Marija Kinčiuvienė, Chi-
cagos 36-tos Lietuvos Vyčių 
kuopos pirmininkė ir Centro 
valdybos patikėtinė. buvo 
pagerbta Brighton Parko 
Lietuvių Namų savininkų 
draugijos, kaip 1986 metais 
pasižymėjusi moteris. Ja i 
žymuo buvo įteiktas lapkričio 
mėnesį įvykusiame 25-tame 
j u b i l i e j i n i a m e d raug i jos 
banicete Šaulių namuose. 

Vertė 
Aleksandras Pakalniškis, Jr. 

CHICAGOS VYČIAI 
P A M I N Ė J O LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ 

Š. m. vasario 8 d. Marti-
niąue slaėje Chicagos apskri
ties vyčiai suruošė „Lietuvos 
prisiminimų" vakarą — iškil
mingą pokylį, kuriame buvo 
paminėta Lietuvos nepri
k l a u s o m y b ė s a t s t a t y m o 
sukaktis ir pagerbti lietuviai 
sportininkai, padėję Lietuvai 
iškovoti 1937 m. Europos krer> 
šinio čempionatą. I minėjimą 
susirinko arti 400 svečių. Gar
bės svečius sutiko su maršu, o 
speciali palyda juos palydėjo 
prie garbės stalo. Tai buvo 
asmenys, nusipelnę Lietvos 
Vyčių organizacijai: sol. Algir
das Brazis, kun. F. Kireilis, VI. 
Šimaitis, gen. konsulas V. 
Kleiza ir jo žmona, kun. P. 
Cibulskis, MIC, sen. Frar.k 
Savickas, Loreta Stukienė ir 
programos vedėjas Harry 
Petraitis, vienas iš tų spor
tininkų, dalyvavusių Lietu
voje. 

Pokylis pradėtas JAV-ių ir 
Lietuvos himnais, kuriems 
vadovavo Mary Juzėnas . 
Invokaciją sukalbėjo kun. F . 
Kireilis, 36-tos kuopos dvasios 
vadas. Visi garbės svečiai tarė 
po trumpą Žodį. 

Meninę programą atliko 
solistai Algirdas Brazis ir Eg 
lė Rukštelytė, padainuodami 
lietuviškai kelis duetus iš 
operų ir operečių. 

Įdomią kalbą pasakė advo
katas K. Savickas, prisimin
damas savo apsilankymą ne
priklausomoje Lietuvoje 1937 
m., kai jie Lietuvai padėjo 
iškovoti pergalę Europos krep
šinio pirmenybėse. Iš vienuo
likos sportininkų, vykusių į 
Lietuvą, aštuoni buvo vyčiai. 
Nuo ano laimėjimo šiemet 
sukanka 50 metų. Ta proga 
puikų pasveikinimą atsiuntė 
sportininkas Jonas Baltrūnas 
iš Australijos. 

Sidabro medaliais buvo 
apdovanoti pokylyje dalyvavę 
sportininkai, tada vykę į I i e 
tuvą: V. Budriūnas, Z. Puzi-
nauskas 'vietinis kaunietis 
8portinir":..as), E. Shemaitis, V. 
Yanzanaitis. V. Petraitis, E. 
Krause. Medalius įteikė I. 
Sankutė. 

Pabaigos palaiminimo mal
dą sukalbėjo kun. P. Cibuls
kis, MIC. 

Šokiams grojo ,,Aido" 
orkestras, o dalyviai jaukiai 
praleido keletą valandų, prisi
mindami lietuviams tokią 
reikšmingą sukaktį. 

A P.B 

IS LIETUVOS VYČIU 
CHORO VEIKLOS 

Lietuvos Vyčių choro valdy
ba, vadovaujama Estelle Ro-
gers, savo posėdyje vasario 5 
d. svarstė ateities Vyčių choro 
pasirodymus. Artimiausi cho
ro darbai bus Vytių choro 
dalyvavimas jungtiniame cho
re, atliekant, „Septynis Kris 

taus žodžius" St. Mary bažny
čioje balandžio 5 d. Antrasis 
panašus koncertas bus balan
džio 12 d. John Fisher par. 
bažnyčioje. Čia dalyvaus ir 
styginių bei pučiamųjų ins
trumentų orkestras. 

Gegužės 28 d. choro prieš-
atostoginis susibūrimas „Gin
taro" svetainėje, o po to 3 
mėnesiai atostogų. 

1988 m. sausio 16 d. metinis 
choro pokylis šaulių salėje su 
paties choro atliekama prog
rama. 

LIETUVOS VYČIŲ 
CHORO KONCERTAS 

CIVIC CENTER 

Lietuvos Vyčių choras buvo 
pakviestas sausio 6 d. atlikti 
programą Chicagos miesto 
centre. Pakvietimas atėjo iš 
Chicagos miesto valdybos 
Fine Arts skyriaus, kuriam 
vadovauja Mrs. Farina. Šį 
koncertą ji pati ir atidarė Lie
tuvos n e p r i k l a u s o m y b ė s 
sukakčiai pagerbti. Su choru 
dalyvavo ir Lietuvių Operos 
solistas Algirdas Brazis, 
akompaniatorius jaunas muz. 
Robertas Mockus. Pranešėja 
buvo Anna Marija Kaselienė. 
Koncertas pradėtas JAV-ių ir 
Lietuvos himnais. Po to kartu 
su sol. A. Braziu — „Parveski. 
Viešpatie". Toliau choras 
sudainavo dainas: „Palankėj 
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Detroi to „ Ž i b u r i o " l i tuan i s t ines mokyklos mokinia i dalyvavę 1984 m. Clevelande vykusioje Tau 
t in ių šokių šven tė j e . 

Aišku, laikui bėgant viskas 
keičiasi. Keitiasi ir tėvų, 
lankiusių ar baigusių lituanis
tines mokyklas, lietuviškas 
pajėgumas. Tikriausiai turi 
keistis ir mokyklos darbo sis-

įcuiu. » .»~j tema. Kaip prisitaikyti prie 
tojų entuziazmas ir juo niekas nutautėjimo problemų? Gal 
nesirūpina, š ta i vienas mažas sutikti, kad jau laikas vaikus 

reikšmė pamokų atlikimui ir jų 
lankymui. 

Kaip gali šeštadieninė mo
kykla egzistuoti, jeigu ji yra 
ignoruojama? Ignoruojama tų, 
kurių pareiga ją visokeriopai 
remti. Mažėja mokinių ir moky-

pavyzdys: mokiniai šventė 
Vasario 16-tąją. Kiekvienas 
skyrius, net priešdarželinukai 
(mažųjų pasauliukas) ir darže
lio mokinukai pasirodė — šoko, 
deklamavo, dainavo. Prog
ramos vedėjas nuolankiausiai 
dėkojo atėjusiems trims tėve 
liams į visos mokyklos prog
ramą. Buvo kviesti visi. 

palikti vienakalbiais, šimta-
nuošimtiniai prisitaikant prie 
aplinkos? O gal dar galima 
stengtis? Gal bandymas išsau
goti lietuviškas vertybes yra 
vertas tėvų ir LB Detroito apy
linkės valdybos dėmesio ir pa
stangų? 

Tenka pagarbiai žvelgti į dvi 
energingas motinas, kurios 

Nuotr. J. Urbono 
atlieka tėvų komitete visas 
pareigas, tai Alma Sventic-
kienė ir Viktorija Viskantienė. 

Kovo 8 d., sekmadienį, 12:00 
vai. Dievo Apvaizdos parapi
jos Kultūros centre šaukiamas 
LB „Žiburio" mokyklos tėvų 
susirinkimas, kurin kviečiami 
visi dabar mokyklą lankančių 
ir ateityje lankysiančių moki
nių tėvai. 

Tad šį kartą mokyklos skam
bučiu skambina tėvų komi
tetas: „Ateikite! Kviečiami visi, 
kuriems brangus ir svarbus 
lietuviškos mokyklos egzis
tavimas!" 

Jūratė Pečiūrienė 

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

• Redakcija str<s..psnius taiso savo 
nuožiūra. Nesunaudotų straips
nių nesaugo Juos gražina tik iš 
anksto susitarus. Redakcija už 
skelbimų turinį neatsako. Skelbi
mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Juno Beach, Fla. 

palankėj" . ..Šunes loja' 
VASARIO 16-SIOS 

M I N Ė J I M A S 
„Žalioj lankoj obelynas" (mo
terų choras L . Paleisk, tėveli", 
duetas su choru ,.Vai ir prijo
jo'" (dueto partiją atliko Anna 
M. Kaselienė ir Marija 
Banky), ,,Ar aš ne vyšnelė". 
Sol. A. Brazis sudainavo „Kur 
bakūžė samanota" ir „Pamylė
jau vakar". Choras vėl dai
navo: „Du broliukai kunigai", 
..įsisodinčiau'". „Per Klausu
čių ulytėlę", ,,Ko liūdi, 
sesele?'", „Pradės aušrelė auš
ti" ir F. Stroiios kompziciją iš 
Sibiro lietuvaičių maldakny
gės — „Suledėjusiomis lūpo
mis", solo partiją atliko sol. A. 
Brazis. Pabaigai atliko jauno 
bajoro dainą — sol. A. Brazis 
ir choras. Koncertas užbaig
tas giesme „God bless Ameri
ca". 

Koncertas puikiai pasisekė, 
choras gerai susidainavęs atli
ko programa su visais niuan
sais. Chorui dirigavo ilgame
tis choro dirigentas muzikas 
Faustas Strolia. 

A.P.B. 

Detroito žinios 

SKAMBUTIS TĖVAMS 

Kiekvieną šeštadienį skam
butis, skambinamas mokyklos 
vedėjos Danutės Doveinienės, 
šaukia mokinius į klases. 

šį kartą LB Detroito apy
linkės „Žiburio" lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas šau
kia tėvų susirinkimą, kuriame 
bus sprendžiami svarbūs ir 
neatidėliotini mokyklos egzis 
tavimo reikalai. Nėra abejo
nės, kad niekas nenori mokyk
los žlugimo. Visi žinome, kad 
šeštadieninės mokyklos užda
rymas Detroito lietuvių telki
nyje būtų didelė nesėkmė ir 
pasidavimas nutautėjimo ei
gai. Pasidavimas be pasiprie
šinimo ir pastangų. Jau keleri 
metai labai jaučiamas LB 
Detroito apylinkės valdybos 
abejingumas jos vardu pasi
puošusiai mokyklai. Jaučia
mas abejingumas ir pačių tėvų. 
Nenorima įsijungti tėvų komi-
tetan, nesuteikiama svarbi 

Lietuvos nepriklausomybės 
69-toji sukaktis — Vasario 16-
toji — buvo paminėta vasario 
15 d., sekmadienį. 10:45 vai. 
St. Paul of the Cross bažny
čioje per pamaldas kartu su 
a m e r i k i e č i a i s , n e s tose 
pamaldose sutiko dalyvauti 
Palm Beach diecezijos 
vyskupas Thomas V. Daily. \ 
šias pamaldas atvyko tiek 
daug žmonių, kad vėliau at
vykę jau negavo sėdimų vietų. 
Prieš pamaldas parapijos 
klebonas kun. Alexis Paul, 
kuris yra labai palankus lie
tuviams, pranešė, kad čia 
gyveną lietuviai šiandien 
švenčia Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį ir kad šios 
Mišios bus aukojamos Lietu
vos intencija. 

I šk i lmingas šv. Mišias 
atnašavo vyskupas Thomas 
Daily. Su juo koncelebravo 
kun. Vytautas Pikturna ir 
svečias iš Chicagos kun. 
Juozas Prunskis. Mišių auką 
nešė aštuonios lietuvaitės. 
pas ipuošus ios tau t in ia i s 
drabužiais. Visi sugiedojo 
Prieš tavo altorių. Solistės 
Ona Blandytė-Jameikienė ir 
Elena Blandytė duetu labai 
gražiai pagiedojo Ave Maria. 
Joms akompanavo muz. M. 
Oribschavv. Vyskupas pasakė 
reikšmingą pamokslą, kelis 

pravesti minėjimą. Šalčiūnas 
pasidžiaugė, kad pirmoji minė
jimo dalis bažnyčioje labai 
gražiai praėjo — su šiuo minė
jimu plačiai buvo išeita į 
a m e r i k i e č i ų v i suomenę . 
Vienos minutės susikaupimu 
buvo pagerbti žuvę už Lietu
vos laisvę. Kun. Vytautas 
Pikturna sukalbėjo invoka
ciją. Sol. Ona Blandytė-Ja
meikienė pagiedojo Amerikos 
himną. Dainos choras, vad. 
Irenos Manomaitienės, pagie
dojo maldą 0 Deive geriau
sias (A. Mikulskio). Zigmas 
Strazdas pristatė pagrindinį 
kalbėtoją Vilių Bražėną, 
pareikšdamas, kad jis yra 
rašytojas , žurnalistas ir 
žymus paskaitininkas — su 
virš 1000 paskaitų amerikie
čiams yra apkeliavęs skersai 
ir išilgai Ameriką, leidžiąs ir 
laikraštį anglų kalba ir esąs jo 
redaktorius. 

P a s k a i t i n i n k a s Vi l ius 
Bražėnas, padėkojęs Strazdui 
už tokį gražų jo pristatymą, 
kokį daranti tik jo žmona, 
pareiškė, kad ir per dvi valan
das negalėtų baigti šios savo 

Manomaitienės, labai gražiai 
padainavo Kalniškės mūšis 
(A. Mikulskis), Plaukia 
Nemunėlis (liaudies daina) ir 
Tėviškėlė. Visi menininkai 
dalyvių buvo ypat ingai 
įvertinti ir susilaukė gausių 
plojimų. 

Ižd. M a r i u s Sodon i s 
pranešė, kad šiame minėjime 
aukų yra gauta 3,575 dol.: 
Lietuvių Bendruomenei 1,670 
dol.. Tautos fondui 1.200 dol. ir 
Altai 705 dol. Pasidžiaugė, 
kad aukų gauta 1,500 dol. 
d a u g i a u , k a i p p e r n a i . 
Stambesni aukotojai: Zita ir 
Juozas Budrevičiai, Olga 
Brauklienė-Sazas (mirusio 
vyro atm.), dr. Jonas ir Jani
na Šalnai, Bronė ir Antanas 
Jucėnai, dr. Antanas ir Jani
na Stankai, Veronika ir 
Bronius Aušrotai, Vytautas 
Tomkus, Dalia ir Algis Augū-
nai, Ada Skučienė, dr Katriu
tė ir inž. Marius Sodoniai. 
Marija Slavinskienė, dr. 
Gailiūnas su žmona. Gražina 
ir Algis fetruliai, Povilas Mik
šys. 

Alice Solienė perskaitė? 
Liet. Bendr. krašto valdybos; 
paruoštą anglų kalba rezoliu
ciją, kuri buvo vienbalsiai 

PARĖMĖ MOKYKLĄ 

LB Detroito apylinkės „Žibu
rio" mokyklai aukojo: R.K. 
Ražauskai, E. Bulotienė, D.K. 
Navasaičiai, Stasio Butkaus 
šaulių kuopa. 

Vasario 16-tos minėjimo 
metu pranešta, kad gautas LB 
Krašto švietimo tarybos čekis. 

Tėvų komitetas visiems, pini
giniai parėmusiems mokyklą, 
nuoširdžiai dėkoja. ,-

DR. LINAS A. SIDRYS 
A K I Ų L I G O S . C H I R U R G I J A 

2636 VV. 7 I s t Street 
Priima treciad nuo 2 i k i 5 v v 
Ketv i r taa n u o 10 v r i k ; b v v 
S- js i tar imui skambint 436-5S66 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marąuette Medica! Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagysle.; Ligos 
Valanaos paga! susitarimą 

DR. VIJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS ifi CHIRURGAS 

SP6C.Al.Y8t — ViOAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami ofise) 
2434 W. 71 Str««t. CMcsgo 
T«i. 434-5849 (veikia 24 vai.) 
. antr . ketv.. p^nkt nuo 12 iki 6 v.v. 

Dr. Tumasonio ofisą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

434-2123 
Pirm 2-7 Antr. ir 

ketv. 9-12. Penkt. 2-7 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067: arba 246-6581 

DR. L DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVU IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Ofs. tel. LU 5-0348: Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAZFJKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. A. B. GLEYECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. - 233-8553 
SPECIALYBĖ - AKIU LIGOS 

3921 VV 103rd Street 
Valandos paga! susitarimą 

Ofs . t e l . 4 7 1 - 3 3 0 0 ; r e z . 4 4 2 - 8 2 9 7 

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

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago, III. 60652 

Pirm., antr., ketv. ir penkt. 
oaga: susitarimą 

Ofiso tel . — 582-0221 
DR. JANINA JAKSEVICIUS 

ĮOKŠA 
VAIKU: LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susi tar imą 

Namu 584-5527 
DR. ALGIS PAULIUS 
ORTOPEDINĖS LIGOS -

CHIRURGIJA 
6132 S. Kedzie, Chicago, III. 

Tel. 925-2670 
1185 Dundee Ave., Elgin. 111. 60120 

Tel. 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

das negaieių Daigu sius »a»u - -
paskaitos, jei būtų skirta tiek priimta. Rezoliucija bus 

' m nnauirfa £ i n I r r n S t n v a l d ž i o s laiko. Todėl apie Mindaugo ir 
Vytauto laikus nekalbėsiąs, o 
kalbėsiąs tik apie šių dienų 
Lietuvos padėtį ir jos ateitį 
tarptautinėj plotmėj. Paskaita 
buvo įdomi, visų išklausyta su 
dideliu dėmesiu ir susilaukė 
gausių plojimų. 

Šalčiūnas perskaitė Lietu
vos n e p r i k l a u s o m y b ė s 

kartus paminėdamas sunkią paskelbimo aktą ir Floridos 
dabartinę Lietuvos Bažnyčios gubernatoriaus proklamacija 
padėtį ir kad šiais metais bus 
š v e n č i a m a L i e t u v o s 
krikščionybės 600 metų sukak
tis. Prašė visus pasimelsti už 
Lietuvą. Vyskupui pageidau
jant, trumpą žodį tarė kun. V. 
Pikturna. Pamaldos baigtos 
Lietuvos himnu. 

Išeinant iš bažnyčios ame
rikiečiams buvo išdalinta 
daugiau kaip 500 PLB lanksti
nukų ..Lithuania". Parapijos 
salėje amer ikieč ia i buvo 
pavaišinti kavute ir lietu
viškais pyragais. 

Oficialioji minėjimo dalis 
vyko 2 va i . J u n o Beach 
M e t h o d i s t ų b a ž n y č i o j e . 
Apylinkės pirm. dr. Jonas 
šalna, at idarydamas minė
jimą, pasakė ilgoką žodį apie 
Vasario 16 minėjimo reikšmę 

kuria skelbiama vasario 16 d. 
Lietuvos nepriklausomybės 
diena. 

Solistė Ona Blandytė-Jamei
kienė atliko dalį meninės 
programos labai gražiai, su 
giliu įsijautimu padainuo
dama Mano gimtinė (A. 
Kačanauskas),Laukai, laukai 
(S. Cerienė), Ilgesys (V. 
Kerbelis). Paskutinis birželis 
(B. Budriūnas). Aktorė Elena 
Blandytė labai gražiai 
padeklamavo Žuvusiam parti
zanui. Jaunimėlis Vidas, Aldis 
ir Gitis Jameikiai labai 
gražiai atliko klarnetu ir 
deklamavimu Lietuva brangi. 

Tomas Valodka labai 
gražiai padeklamavo Gimti 
nės žiburėliai (B. Brazdžio
n i s ) . D a i n o s c h o r a s , 

ir 
- <" 1 •• I • A V I M M j . . . . , . - - - . _ . 

pakvietė Vincą šalčiūną v a d o v a u j a m a s I r e n o s 

pasiųsta šio krašto valdžios 
atstovams. Dr. Šalna nuošir
džiai padėkojo kun. Pikturnai 
už invokaciją, Bražėnui už 
paskaitą, visiems meninin
kams už taip labai gražiai 
atliktą programą, jaunimui už 
gražią lietuvių kalbos tarse
ną, tai didelė garbė ir jų tėve
liams. Šalčiūnui už gražų 
minėjimo pravedimą, Solienei 
ir jos gausiam talkininkių 
būriui už vaišių paruošimą, 
visiems už atsilankymą ir 
gausias aukas. 

Pirmadienį, vasario 16 d., 2 
v. p.p. Lietuvių kapų sekcijoje 
prie Laisvės paminklo buvo 
pagerbti žuvę už Lietuvos 
laisvę. Kapų sekcijos vadovas 
Jonas Jakubauskas iškėlė 
Lietuvos ir Amerikos vėlia
vas. Sio pagerbimo vadovas 
Bronius Aušrotas tarė trumpą 
didžios pagarbos žodį visiems 
žuvusiems už Lietuvos laisvę. 
Vincas Šalčiūnas perskaitė 
maldą, parašytą kun. Vytauto 
Pikturnos ir Putino-Mykolai-
čio eilėraštį. Prie Laisvės 
p a m i n k l o padė ta gėlių 
puokštė. Solistei Onai Šalčiū-
nienei vadovaujant, visi sugie
dojo Marija, Marija ir Lietuva 
h r a n « i - P. Mikšys 

6132 S. Kedzie Ave., Chicago 
VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGIJA 
Valandos pagal s u s i t a n m . i 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Necrtiru'-ginis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidu gydymas 
5540 S. Pulaski Roed. Tel. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirmarj.. antr. ketv. ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju r į namus. 

Tel. 477-2020 
DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

2025 N. Lincoln Ave. 
Chicago, ILL. 60614 

Vaiancios pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 
8104 S. Roberts Road 

1 mylia i vakarus nuo Harlem Ave. 
T e l . 563-0700 

Valandos papai susitarimą 

M L RE-llanca 5-1811 
DR. WALTER J . KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 West 5»th Straet 

Vai' pirm., antr.. ketv ir penkt 
nuo 12-3 vai. popiet ir 4-6 vai vak 

JTrec. ir Sėst, uždaryta 

DR. FRANK PLECKAS 
Ka lba l ie tuv iška i ) 

OPTOMETRISTAS 
T i k r i n a ak is P r i ta i ko ak in ius i r 

„ C o n t a c t lenses" 
2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą Uidarvta treC 

Tel. ofiso ir buto: OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOIAS IR CHIRURGAS 

1443 So. SOth Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki S vai vak. 

tšskvrus treC 5dL 12 ik:4 vai popiet 

Dr Tumasomo ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Specialvbė — Chirurgija 
2454 VVest 71st Street 

Tel. 434-1818 - Rez. 852-0889 
Vai pirm, antr.. ketv ir penkt 

3 iki 7 vv Tik susitarus 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHOOONTICS - karūnėles. 
tilteliai, plokšteles ir benrjro|i praktika 

2659 W. 59 St. Chicago 
Tel. 476-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KCDIKIU IR VAINU LIC.OS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUH.DINC, 

3200 VV. 81st Street 
Ofiso tel. RE 7-1168; 

Re/id. 38S-4811 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučiu ligos 

2636 w. 7i»t St., CMcago, M. 
M : 436-4100 

11800 Southw««t Hlgtmay 
P«lo« M«*«ht». M. «04a3 

(312) 3 6 1 4 2 2 0 (312) 3*1 -0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 VV. 63rd Street 

Vai : antr 1-4 p p ir ketv 2-5 p.p. 
Sešt paga! susitarimą 

Ofiso tel. 776-2880. rez. 448-5545 

Edmundas Vižinas. M.D., S.C 
Specialybė V idaus l igų gvdvto ias 

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

Valandos pa^al susitarimą 
T e l . 5 8 5 - 7 7 5 5 

http://SP6C.Al.Y8t


jleliginis atgimimas: 

PASAULIEČIAI 
BRUZDA 

Ruošiantis rudenį vyksian-
6am vyskupų sinodui apie 
pasauliečius, Šv. Tėvas savo 
prakalbose pasauliečiams juos 
nuolat ragina tikėjimą įgy
vendinti pasaulyje — savo 
gyvenamose aplinkose, darbo
vietėse. O tokiam sąmonin
gam, principingam gyve
nimui brandinti jis ragina 
burtis Į sąjūdžius, judėjimus, 
rūpinantis, kad jie veiktų 
parapijų rėmuose, o ne konku
ruotų su parapijomis ar veik
tų šalia jų. 

Neseniai teko skaityti apie 
kelias tokias organizacijas (jų 
yra ir daugiau), įsteigtas Itali
joje, kurias Šv. Tėvas labai re
mia ir skatina: seniausias — 
„Focolare", paskui 1950 
dešimtmety iš studentinio 
sąjūdžio išaugęs „Communio-
ne i liberazione" (bendravi
mas ir išlaisvinimas) ir nau
jesnė, jau po Vatikano II 
įsteigta Šv. Egidijaus bend
ruomenė. Su vienu pastaro
sios bendruomenės vadovu, 
30-mečiu Claudio Betti, 
„National Catholic Register" 
laikraštis (II.8.87) atspaus
dino įdomų pasiklabėjimą. Ši 
bendruomenė, prasidėjusi 1968 
m. su 10 narių Šv. Egidijaus 
parapijoje Romoje, šiandien 
turi 4,000 narių ir bendruo
menes ne tik kituose Italijos 
miestuose bet ir kituose Euro
pos kraštuose. Šv. Egidijaus 
bendruomenė veda centrus 
neturtingiems vaikams, sene
liams, paliegėliams, bena
miams ir narkomanams. 

Kaip ir visi Šv. Egidijaus 
bendruomenės nariai, Claudio 
Betti pusdienį pragyvenimo 
uždarbiui ir pusdienį skiria 
darbui su vargšais. Pragy
venimą uždirba būdamas Ita
lų ir Bažnytinės istorijos 
tyrinėtojas Romos valdiš
kame universitete. 

Užklaustas, ar tokia prog
rama — rytą dirbti darbovie
tėje, po pietų su vargšais ir 
vakare susitikti maldai su 
bendruomenės nariais — nesu
daro sunkumu, j is a tsako: 
„Žinoma. Niekas nelengva. 
Bet ir nedarbas nėra lengvas. 
Kai kasdien skaitai Dievo 
žodį, sunku nedirbti su varg
šais. Kiek žmonių ko nors ieš
ko, norėdami perlaužti savo 
kasdieninių rutinų alinantį 
bejėgiškumą. Mums šis dar
bas suteikia galimybę tai pa
keisti. Ir jei pasirodo sunku 
sukoordinuoti tai, ką dirbame 
rytais su tuo, ką dirbame po 
pietų, tai normaliai apsispren
džiame, kad mūsų darbas 
bendruomenei yra mūsų pir
masis darbas, ne antrasis, ir 
reikia daryti pakeitimus ana
me. Mes nesame dirbantys 
žmonės, kurie taip pat pri
klauso bendruomenei, o bend
ruomenės nariai, kurie dirba 
savo išlaikymui". 

Betti aiškina, kad nuo pat 
pradžių ši bendruomenė rėmėsi 
sąvoka. kad .,Evangelija 
negali būti nei skaitoma, nei 
gyvenama išskyrus tiesio
ginėje vargšų tarnyboje". Jis 
aiškina, kad yra aiškus ryšys 
tarp evangelijos skaitymo bei 
maldos, broliško bendruo
meninio gyvenimo ir tarnavi
mo vargšams. J i s labai pabrė
žia, kad jie yra bendruomenė, 
ne judėjimas. „Mums rūpi, kad 
mūsų santykiai būtų asmeniš
ki, tai įstojimas į bendruo
menę reiškia sukūrimas 
asmeniškų ryšių su visa bend
ruomene, ne tik pasisavinimas 
kokios nors idėjos". 

Anaiptol „Communione i 
liberazione" ir kitos pasauliečiu 
katalikiškos veiklos organi
zacijos, turi ir daug po
litinės įtakos, šv. Egidijaus 
bendruomenė kaip tokia nesi-
reiškia politiškai. J ie kaip 
individai dirbdami su varg
šais stengiasi vargšams padė
ti ne vien patarnaujant jų bui
tiškiems poreikiams, bet ir 
kaip pasauliečiai individai 
kovoja už teisingumą, imtinai 
ir politinėmis priemonėmis. 

Bet jie tai daro ne organizaci 
niu mastu, o asmeniniu. 

Užklaustas, kokią rolę jis 
matąs pasauliečių bend
ruomenėms šiandieninėj 
Bažnyčioje, Betti atsakė taip: 
„Tai kaip tik Bažnyčios tur
tingumo pažymys, kad joje 
kyla tokios grupės. Šventame 
Rašte parašyta: 'Jūs esate 
kunigiška tauta' . Gali būti 
išimtinai pasauliečių speciali 
tarnystė, ji buvo būdinga 
ankstyvosioms Bažnyčios 
bendruomenėms. Tokių grupių 
augimas dabar reiškia, kad 
Vatikanas II iššaukė ryškų 
sugrįžimą į Evangelijos šak
nis. Pačioje Bažnyčioje pra
dėjo vystytis mažos grupelės, 
kurios nėra šalutinės bažny
čios". 

„Pasauliečių sąjūdžiai nėra 
sektos, tačiau pačioje Bažny
čioje jos kuria naują Bažny
čios sąvoką. Kartais pašau
kimų mažėjimas matomas 
kaip blogas dalykas, tačiau 
galbūt iš jo gali išeiti ir gero. 
Europoje, pavyzdžiui, kur yra 
sumažėjęs kunigų skaičius, 
pasauliečiai turi pasiimti atsa
komybes, kurių kitu atveju jie 
nepasiimtų". 

Betti mano, kad Šv. Egidi
jaus bendruomenė galėtų gerai 
veikti ir Amerikoje. „Mes 
mažai kuo skiriamės nuo pir
mųjų Bažnyčios bendruo
menių: esame draugai, kartu 
meldžiamės, dirbame su 
vargstančiais. Bet kas galėtų 
šiuos tris bruožus prisitaikyti 
sau. Nors mes neturime spe
cialios struktūros, mes galime 
pasidalinti savo paslaptimis: 
pvz. draugiškumo. Mūsų 
modelis nėra teoretiškas. Jis 
labai konkretus ir žmogiškas: 
draugystė, malda ir tarnavi
mas. Jį galima įvykdyti bet 
kur". 

„Mūsų svarbiausi globėjai 
yra šv. Pranciškus ir šv. Bene
diktas. Šv. Pranciškus už savo 
artimumą vargstantiems, šv. 
Benediktas už bendruomeniš

kumo sąmoningumą, kurį jis 
įrašė į savo vienuolijos regu
lą, už sąvoką, kad niekas 
nelieka nepažįstamu vie
nuolyne. Mes dažnai save 
suprantame kaip miesto vie
nuolius". 

Tačiau Betti pastebi, kad jie 
nėra vienuoliška bendruome
nė. „Mes nedarome įžadų, 
neturime formalių įsiparei
gojimų. Bet esame panašesni į 
vienuolišką bendruomenę 
negu pasaulietišką sąjūdį dėl 
savo glaudesnių asmeniškų 
ryšių ir stabilumo. Mūsų narių 
skaičiai auga ir mažai kas 
pasitraukia. Ir jei kas pasi
traukia mes tai labai pajau-
čiame, taip kaip vienuolijoje". 

Įdomu stebėti įvairias 
pasaulietiško religinio gyve
nimo apraiškas pasaulyje. Dar 
įdomiau jas stebėti lietuvių 
tarpe, ypatingai ruošiantis 
Krikščionybės jubiliejų švęsti. 
Religinės programos komi
tetas ragina parapijose bei 
apylinkėse ruošti religinius 
savaitgalius. Daug kur jie jau 
vyko ar dar vyks. Netrukus, 
kovo 14-15, toks vienas krikš
čionybės atsigaivinimo savait
galis vyks Chicagoje. Jo orien
tacija kaip tik į pasaulietišką 
religingumą — parapijoje, šei
mos auklėjime, paties jau
nimo gyvenime. Šis savait
galis bus ypatingai naudingas 
ir tuo, kad jame bus ne tik pa
skaitos ir pašnekesiai tomis 
temomis, bet ir proga savo. 

VALSTYBIŲ TECHNOLOGINIS 
LENKTYNIAVI MAS 

ŽVELGIANT Į JAPONIJĄ 
Žmonijos egzistencijos 

pulsas yra išvestinė tautų bei 
valstybių technologijoje, kuri 
kaitaliojasi pagal laiką. Kad ir 
p r a d e d a n t p r a g y v e n i m o 
ieškojimo Prancūzijos revoliu
cijos šūkiuose — „laisvės, 
lygybės, brolybės (1789)", 
vėliau iš Paryžiaus persime
tant į Londoną ir šimtmečiu 
vėliau į Nevv Yorką emigra
cija gyventi. 

Ši į ų 

STASYS JUZĖNAI 

budizmo yra technologija. 
Japonija, tekančios saulės 

šalis, su 369,000 kv. km plotu 
(142,720 kv. mylių) su 700 
gyventojų kv. km (tik Belgija 
su apie 800 gyv. kv. km yra 
tankiau apgyventa- turi apie 
112 milijonų gyventojų salose. 

Būtinybė gyventi, aplinka. 
mokslas, technologija ir ryž-

dienų ypač didžiųjų tas suteikė galimybę žengti į 
valstybių rūpestis budėti, 
stebėti, žinoti ir daryti viską, 
kad nebūtum pralenktas visur 
kur. bet daugiausiai aukšto
joje technologijoje, nes ji yra 
kartu ekonominė gerovė ir 
karinė galybė. Tai parodo 
špionažas gauti planus aukš
tos technologijos, tai parodo, 
kaip renkami statistiniai 
d u o m e n y s n e s i g a i l i n t 
skiriamų pinigų gauti paskuti
nę tikslią informaciją ir 
apsisaugoti nuo atsilikimo. 

JAV bijo savo ekonominio ir 
technologinio saulėlydžio ir jo 
pasėkų, todėl stebėjimo objek-

technologinę pažangą žadan
čią neįsivaizduojamą ateitį. 
Viskas paimta iš Dievo duotos 
garhtos, panaudojant teleko
munikaciją, kibernetiką, 
elektroninius kompiuterius ir 
visokių radiacijų spindulia
vimą 

Japonija, kaip ir trečioji 
Vokietija po pralaimėjimo an
tro pasaulinio karo, plėstis į 
šonus, įgyjant teritorijų, bent 
dabar negali, bet į aukštį 
stiebiasi. Tokijo mieste jau 
pastatyta 14 dangoraižių 250 
m aukščio, nors žemė dreba 
kar tą per mėnesį . Cia 

tas yra ne tik lenktyniaujanti dangoraižių projektavime inž-
ideologiškai priešinga Sovietų inieriai vartoja pamatams 
Sąjunga, bet gal dalinai ir elastingumo formules ir 
bendramintė Japoni ja ir 
Vakarų Europa. Japonija 
juokauja, kad šiandien vietoje 
tautinės religijos Šintoizmo ar 

konstrukciją. Tokijo, 12 milijo
nų prikimštame automobilių 
mieste, įgyvendino pavyzdin
gą eismo sistemą kur per 

metus žūva tik apie 350 
žmonių. 

Technologija su pasisekimu 
parduodama užsieniui ir 
sukuria pragyvenimą gausiai 
japonų tautai. Su saulės 
patekėjimu, pagarbinimu jau 
japoniukas užmetęs tinklą ir 
audroje žvejoja. Japonai perka 
žaliavą — parduoda geros 
gamybos produktą Mokslinis 
p r i ė j i m as p r i e aukš t o s 
technologijos yra patobulin
tas surinktų duomenų vaka
ruose ir grynai savas. 
Technologija suderinta su 
japonų tau tos savitumo 
tradicija, nepažeidžianti kultū
ros, humanizmo, socialinio 
užsimojimų bendradarbiavi
mo ir progreso, nors visa tai 
yra skirtinga nuo Vakarų 
p a s a u l i o . S e n t i m e n t a s 
pakeičiamas daiktine sąvoka, 
nes tai būtina pragyvenimui. 
Valdžia bet kokius naujus 
užsimojimus pinigais remia ir 
pati dalyvauja jos kūryboje. 
1985 m. Tsukuboje. technolo
gijos pasaulinėje parodoje, kur 
dalyvavo 48 valstybės ir 37 
tarptautinės organizacijos, 28 
stambiausios Japonijos fir
mos, parodą per 6 mėnesius 
aplankė apie 20 milijonų 
žmonių. Japonai pavartojo 
kalbų automatinę vertimo sis
temą per suprojektuotą žmogų 

Los Angeles Vasario 16-tosios minėjimo rengėjai su pagrindiniu kalbėtoja. Iš kairės: Tautos 
fondo pirm. Mykolas Naujokaitis, LB Vakarų apyg. pirm. Angelė Nelsienė. prof dr. Jonas 
Račkauskas ir Altos pirm. Antanas Mažeika. 

Nuot. Audros Nelsaitės-Narbutienės 

— robotą Jam duotas vardas 
Fanuk, jo aukštis 5 metrai 
(apie 16 pėdų) ir svoris 25 
tonos. Nelengva įsivaizduoti, 
kaip kompiuteriai ploniausio
mis vielomis, tarsi smegenų 
raizginiu, neša kalbų vertimo 
variaciją didžiajam žmogui — 
robotui. 

T s u k u b o s m o k s l o i r 
technologijos vietovė yra 55 
km į šiaurės rytus nuo Tokijo. 
Šiandieną tas miestas turi 
140,000 gyventojų. 1969 m. 
pradėtas statyti su valdžios 
naujų centrų išvystimo pini
gine ir technikine pagalba ir 
užima 28,500 hektarų žemės 
ploto. Netoli Tsukubos yra 
tautinis Japonijos universi
tetas, kur apie 50 tyrinėtojų 
profesorių dirba tos mokslinės 
— technologinės institucijos 
laboratorijose: 17 inžinerijoje. 
16 biologijoje ir agronomijoje. 
7 humanitarinėje, 5 vykdomo
je statyboje, kur išradimai 
patikrinami bandymo lauke ir 
vienas asmuo ryšininkas su 
visomis minėtomis mokslo 
šakomis. Cia tame komplek
se yra įjungta ir gyv. namų 
aukščiausio patogumo projek
tavimas ir statyba su 6000 
variantų. Nenuostabu, kad 
Tsukubos mokslo miestas yra 
Japonijos smegenų centras. 
Japonai žino, kad jiems 
trūksta žemės plotų, todėl 
sprendžia patogumą gyventi 
su visu kitu mokslo pritai
kymu, įjungiant ir susisieki
mo. 

1985 m. pasaulinės parodos 
šūkis Japonijoje buvo ,,Viskas 
žmogui". Sąmonėje kyla min
tis, kada matai galingą robo
tą, kad jie tarsi turėtų išvaduo
ti žmogų nuo darbo ir 
sugrąžinti į rojų. priešingai 
kantičkai „Eik Adomai iš 
rojaus, pažink procę artojaus". 
Viso pasaulio spauda plačiai 
rašė apie tai, ką matė. 
pabrėždama, kad gal naujausi 
tyrimai ir rezultatai yra 
neparodyti. 

įžengus į parodos teritoriją 
gauni visapusišką informa
ciją paspaudus mygtuką apie 
pa rodos e k s p o n a t u s , jų 
vietovę, apie restoranus, 
kainas, kaip surasti, jei 
pasiklysta ir t.t. Paaiškins ir 
atves į kelią. Lankytojų 
skaičių, parodos įvykius 
meteorologinius duomenis, 
besiteiraujantiems žinias 
perduoda arba priima. Toks 
žinių perdavimas vyksta ne 
kokiais kabeliais, bet Švieso
laidžiais kontroliuojamais 
k o m p i u t e r i a i s . Tokį 
šviesolaidinį skaitmenų ryšių 
tinklą įveda visame krašte. 
Taip pat šviesolaidį sujungus 
per dirbtinį žemės palydovą su 
įvairiomis krašte vietomis 
ekrane matomi tų vietų vaiz
dai ir galima įjungus ryšio 
prietaisus su žmonėmis 

pasikalbėti, paprašyti solisto 
padainuoti, šokėjo pašokti, 
muzikanto pagroti. 

Expo-K5 pasaulinėje paro
doje buvo pademonstruota 
televizijos ekranas 24x40 
metrų ploto ,.Sony" firmos su 
150 tūkstančių šviečiančių 
elementų, kurie formuoja vaiz
dą. ,,Santory" firmos televizi
jos 26x;i5 metrų ploto ekrano 
šone giedojo 300 elektroninių 
paukščių choras. ..Matsu-
shita" firma demonstravo 
p lokšč ią — h o r i z o n t a l ų 
ekraną, kur vaizdą sukuria 
skystieji šviečiantys metalai. 
Ir taip visa kita technologija, 
kuri pasiruošusi tarnauti 
žmonijai. Bet ar kiti mokslai 
tuos i š rad imus p a n a u d o s 
žmogaus gerovei — o gal jo 
pavergimui, kaip praeitis 
parodo! Siūlosi mintis visa. 
kas turėtų tarnauti žmogui 
reiktų jungti į teisinius 
ekonominius ir visokio kitc 
mokslo rėmus, kad tarnautų 
žmogaus visapusiškai socia
linei gerovei ir tautų laisvei. 

I^abai reikšmingas pasauli
nės parodos biotechnologijos 
skyrius, kur genų. hormonų 
inžinerijos metodais pasiryžta 
kurti ir kultyvuoti naujus 
organizmus. 

Biotechnologijos paviljone 
parodytas gyvenimas ateities 
mieste, kur oras neterštamas. 
elektros energiją te ikia 
mikroorganizmus naudojanti 
elektrinė, veikia genų. hormo
nų bankas, biotechnologijos 
m e t o d a i s g a m i n a m a s 
maistas, vaistai nuo vėžio ir 
t.t. 

Kas charakteringa, kada 
japonams trūksta maisto, 
viename parodos paviljone 
veikė daržovių fabr ikas , 
aug inan t i s pomidorus ir 
salotas be žemės ir vandens 
tirpalų. Hidroponinė aparatū
ra padeda augalams labai 
efektyviai pasisavinti saulės 
energiją ir maistingąsias 
medžiagas, todėl ant vieno 
pomidoro stiebo išauga apie 
tūkstantis vaisių, p salotos 
užauga 5-6 kartus greičiau, 
negu natūraliomis sąlygomis. 

Japonija mėgsta švarą, 
tvarką ir drausmę — savas ar 
svečias, įžengdamas į namo 
vidų, palieka batus prieangy
je. Japonai darbštūs — per du 
paskutinius dešimtmečius dar
bo našumas padidėjo 8.2%, 
broko sumažėjo iki 1.2%. 
Darbininkų s a n t y k i s su 
darbdaviais atviras ir nuošir
dus. Todėl nenuostabu, kad iš 
JAV ir Europos atvyksta 
firmų a t s t o v a i m o k y t i s 
racionaliai naudoti technolo
gija. 

T a i p ž e n g i a p a s a u l i o 
technologijos ir mokslo pažan
ga su visų dalykų vadovu dar
bo žmogumi vargą ir sielvartą 
sumažinti, pamaitinti šūkiu 
„Viskas žmogui". 

>y A UŠROS" REIKŠMĖ 
ISTORIJOJE 
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Savaime kilo neapykanta pavergėjams rusams. Į 
kiekvieną rusą buvo žiūrima kaip į priešą arba į 
šnipą, šniukštinėjantį uždraustų knygų. Tuo pa6u 
atsirado sąmyšis santykiuose su lenkais, nes stūmė 

gejams rusams. Dažnoje šeimoje kuris nors narys ietuvių tautos besiartinančią laisvę. Jau beveik 
juk būdavo nubaudžiamas kalėjimu, ištrėmimu ar šimtmetis praėjo nuo pirmojo Lietuvos padalinimo, o 
net sušaudymu, todėl ir neapykanta rusams nedilo iš rusams vergavimas vis nesibaigė. Trys sukilimai ne 
jaunųjų lietuvių širdžių. tįj< n e p a ta i sė padėties, bet ja vis blogino, nes po 

Tik knygnešių per pavojus atgabenama spauda kiekvieno pavergėjas labiau suverždavo grandines, o 
palaikė inteligentijos ir kaimo žmonių tautinį p o paskutiniojo net ir spaudą uždraudė. Nematvta 
atsparumą ir teikė ištvermės kentėti per ilgus metus priespauda nepalengvėjo nė baudžiavą panaikinus. 

Keli lietuviai patriotai pasiryžėliai ėmė 
susirašinėti ir tartis laikraščio išleidimo reikalu. Jį 
leisti laikas buvo jau visai pribrendęs. Vyriausią 
vadovybę pasiėmė į savo rankas žmogus, turįs 

užsitęsusią neteisybę ir vergiją 

Pa t r io t izmo kilimas 
„Aušros" išleidimo daugiausia vysk. M. Iki 

Valančius spausdino knygeles religinėmis temomis. 
verčiau bičiuliautis su lenkais, bet tik ne su rusais. ^ j o s e r audonu siūlu tarsi tarp eilučių buvo galima 
Lenkėjimas vyko dar sparčiau, ypač pietinėse ir j u s t i r a g i r i imą stoti į kovą su rusais prispaudėjais, 
rytinėse Lietuvos vietovėse, nes ten lietuviškoji pajyįpsniui vis drąsiau šie raginimai pavirto į kovos 
spauda sunkiau žmones pasiekdavo. programą pasipriešinimui prieš Muravjovo spaudos 

lietuviai niekad nepamiršo kas esą gal cu.auHimą. 

gydytojo statusą ir tuo metu gyvenąs Prahoje. Tai 
dr. Jonas Basanavičius. 

Sumanyta laikraštį spausdinti Prahoje, kur 
Basanavičius atvyko iš Bulgarijos. Ten jis buvo išvy
kęs, bijodamas, kad rusų valdžia jo neiškeltų į kurį 
tolimą Rusiįos užkampį, atsidėkojant už išmokslini 

labiausia dėka savo motinų, kurios pačios pramoku- Pats vyskupas M. Valančius pradėjo leisti ir • * Bulgarija vos neseniai buvo išsivadavusi iš 
šios skaityti ir rašyti, stengėsi šias žinias perduoti grynai pasaulietinio turinio knygeles, o pne jo 
savo atžaloms. Jos rasdavo laiko į dienos darbų prįsįdėjo kunigas J. S. Dovydaitis. Tautinei sąmonei 
programą įterpti ir valandą kitą vaikų mokymui. O ^gfi būtinai reikėjo dažnesnio spaudos svečio — 

tikėjimo jgyvendinimo'iškylan- mokymą kaimo moterys atlikdavo ir prie valgių laikras^o, kuriame būtų naujų informacijų ir 
čiomis problemomis dalintis, jas stalo, ir klėtyje prie skrynios, ir prie verpimo ratelio, naudingų skaitinių, o drauge ir paskatinimų priešin-
svarstyti. o ir kartu šiuos išgyve- kaip tai vėliau simboliškai yra atvaizdavęs skulp- tis rusinimui. 

torius Petras Rimša. Vis tai atsargumo dėlei žandą- p e r e\\ę metų skaitančioji visuomenė gausėjo. 
rams užklupus. Dažnausiai, laiko turint, vos minutę u a u c i is Švietėsi ir palengva mokslus išėjusioji inteli-
po perspėjimo, kad artėja žandarai, knyga iš vaiko gentija ėmė brandinti sumanymą turėti savą perio-
rankų atsidurdavo skrynioje, po grindimis. 0 nere- ^ ę spaudą, nors ir slapta spausdinamą ir platina-
tai ir po motinos sijonu... 

Tokia vargo mokykla būdavo vykdoma nesant 
„daraktorių", kurie aplamai mokydavo jau kiek 
paaugusius vaikus. Toks mokslinimasis šeimoje, 
kalbant, skaitant ir rašant lietuviškai, brandino 
vaiko sieloje supratimą apie priklausymą "retuvių 

nimus atnešti i bendruomeninę 
maldą. 

Šis savaitgalis Chicagoje su
darys puikią progą visame 
pasaulyje kylantį religinį atgi
mimą pajusti ir mūsų lietuviš
koje tikinčiųjų bendruome
nėje. Nepraleiskime šios progos. 
Nesileiskime būti palikti. 
Registruok i mės per savo lietuviš
kas parapijas. 

a. j.z. 

m Tam pasiryžti reikėjo daug drąsos ir 
pasiaukojimo, nes ne kiekvienas norėjo rizikuoti ' 
savo tarnyba ar visuomenėje pasiekta padėtimi 
Vyskupo M.Valančiaus pavyzdį spausdinti laikraštį 
Mažojoje Lietuvoje pasekė ir grupė inteligentu, 
pasiryžusių steigti pirmąjį pasaulietiško turinio 

turkų vergijos ir gyveno nepriklausomą gyvenimą. 
Aišku, tai imponavo ir jaunąjį gydytoją kovoti dėl 
savo tėvynės laisvės. 

Nuo pat jaunystės laikų Basanavičius įsijungė į 
lietuvišką veiklą ir daugelį lietuvių, jų tarpe ir Vincą 
Kudirką, paveikė tapti susipratusiais lietuviais, 
atsikratant lenkų primestos kultūros ir kalbos Mokė 
si Maskvoje medicinos, draugavo su Vincu Pietariu 
ir Petru Vileišiu bei su kitais ano meto sąmoningais 
lietuviais. Išvykęs į užsienį, iš Bulgarijos ir iš kitų 
vietų susirašinėjo su jais ir palaikė nuolatinius 

tautai, ugdė juose prisirišimą prie kalbos, prie tautos laikraštį 
papročiu bei tradicijų ir diegė gilią neapykanta paver- „Aušros" pavadinimas laikraščiui simbolizavo 

Gyvendamas Prahoje susirašinėjo su F. Kuršai
čiu, su M. Šernium (pastarasis tuo metu jau leido 
„lietuvišką Ceitungą") ir su Ad. Einoru. leidusiu 
„Naująjį keleivį". Basanavičius šiuose laikraščiuose 
atspausdino kai kuriuos savo straipsnius. 

(Bus daugiau> 
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LIETUVOS KRIKŠTO 
KLAUSIMU 

BESIAIŠKINANT 
DR. IGN. I R B O N A S 

Lietuvos krikšto minėjimui 
besirengiant. supran tama, 
lietusių spaudoje tuo klausi
mu daug rašoma ir aiškina
masi. Pasirodo to aiškinimosi 
vis da r ir reikia. Aš savo 
s t r a i p s n y j e ( , , D r a u g a s " 
1986.X. 10), mano supratimu, 
labai aiškiai rašiau, kad 
„Dlugošo aprašyto masinio 
liet. tautos krikšto nebuvo", 
bet kai kas („Akiračiai" spalio 
Nr. 9) padarė kitokią išvadą. 
Jie rašo. kad aš keliąs mintį. 
..kad jokio Lietuvos krikšto 
1387 meta is iš viso nebuvo". 

Aš taip niekur ir niekad 
nerašiau. Čia, atrodo, maišosi 
du skirtingi dalykai — valsty
bės kr ikštas ir individualus 
krikštas. Valstybės kr ikštas 
yra paskelb iamas valdovo ar 
v y r i a u s y b ė s į s t a t y m u ir 
„krikšto" sąvoka ta ikoma 
visai valstybei. Po to prasi
deda individualus krikštas, 
krikščioninimas — statomos 
bažnyčios, kviečiami kunigai, 
kur ie ruoš i a ž m o n e s ir 
individualiai juos krikštija. 
Tas tęsiasi, žinoma, ilgai. 
Toks valstybinis Lietuvos 
kr ikš tas buvo Mindaugo 1251 
m. ir toks buvo 1387 m. Jogai
los p r iv i l eg i jos į s a k y m u 
paskelbtas . Tai yra istoriniai 
faktai, ir mes juos turime 
p r i i m t i . O č ia gi mūsų 
d i s k u t u o j a m a s D l u g o š o 
ap ra šy ta s Lietuvos masinis 
krikštas, a t l iktas karalienės 
Jadvygos , Jogailos ir Lenki
jos vyskupų prie upių i r ežerų, 
atrodo. Dlugošo parašy tas 
politiniais tikslais. Pa rašy tas 
nor int iškelti Lenkijos vaid
menį Lietuvos krikšto atveju ir 
tuo pačiu iškelti Lenkijos 
teises bei pretenzijas Lietuvos 
„globai". 

Lietuvos istorikai šią Dlugo
šo istoriją įtarė netikrumu, nes 
jokioje tautoje tokio masinio 
krikšto nebuvo, bet. neturė
dami priešingų įrodymų, ją 
kartojo. Pora mėnesių prieš jo 
mirtį aplankiau prof. Z. 
Ivinskį Bonnoje. J is t a rp kitų 
dalykų pareiškė, kad turįs 
abejonių Dlugošo istorija, bet 
neturįs šaltinių ją atmesti , o ji 
t a r p t a u t i n i a i p r i p a ž i n t a . 
Ivinskis būtų labai la imingas 
šį Jogai los „I t inerar ium" šalti
nį pamatęs , bet j is buvo 
paskelbtas tik metais po jo 
mirties. 

J o g a i l o s „ I t i n e r a r i u m " 

K a s gi yra šis Jogailos 
„I t inerar ium" dokumentas 
(Antoni Gąsiorovvski, „Itinera
rium Krola \Vladyslawa Ja-
gielly 1386-1434" Warszawa 
1972. p. 121) ir kuo j is mums 
svarbus? 

Teisininkai turi posakį: 
prastoje byloje ir popiergalis 
y r a d o k u m e n t a s , š i s gi 
dokumentas , lenkų istorikų 
paruoš tas ir Lenkijos Mokslo 
akademijos išleistas, yra rim
t a s dokumentas. Žinoma, 
lenkų istorikai jį rašė ne Lietu
vos krikšto klausimu, bet 
m u m s j is yra labai svarbus ir 
t ikslus. Jeigu reikėtų įrodyti 
Dlugošo istorines klaidas, 
reikėtų parašyt i didelį tomą 
įrodymų ir tai daug k a s netikė
tų. O šis dokumentas keliais 
sakin ia is šimtu procentų įrodo 
Dlugošo klaidą. J i s parodo, 
kad fiziškai nei karalienė 
Jadvyga , nei lenkų vyskupai, 
kunigai bei didikai 1387 m. 
Lietuvoje nebuvo. Taigi jie 
I i e tuvos ir nekrikštijo. Pats 
Joga i la 1387 m. Lietuvoje 
buvo tik tr is ka r tus ir labai 
t rumpai : vasar io 17-22 d. (tada 
paskelbė t a s tris „privile
gijas"), kovo 22 d. jis buvo 
Merkinėje ir balandžio 28 d. 
r y t ų I i e t u v o s mi škuose 
medžiojo. Šie kelių dienų 
aps i lankymai su krikštu nieko 
bendro neturėjo. 

Kuo tad masinio Lietuvos 
krikšto nebuvimas yra mums 

svarbus? 
P i r m i a u s i a j i s i ške l ia 

Mindaugo krikštą, parodo, 
kad jis buvo toks pat valsty
binis krikštas, kaip ir Jogai
los. Jis atmeta Lenkijos kaip 
L i e t u v o s k r i k š t y t o j o s 
apaštalės rolę ir tuo pačiu jos 
pretenzijas ir teises į Lietuvos 
„globą". J i s atmeta Lietuvos 
pažeminimą, kad ji tuo metu 
nebuvo jau tokia pagoniška ir 
tamsi. Ir pagaliau šis atvejis 
įspėja Lietuvos istorikus, kad 
jie su Dlugošo istorija, kuri 
liečia Iietuvą, būtų atsargūs ir 
ją priimtų kritiškai. 

Po Jogailos valstybinio, 
atnaujinto krikšto įstatymo 
paskelbimo Lietuvos krikš-
čionėjimas ėjo pamažu toliau. 
Jogaila pastatė 8 bažnyčias. 
Vytautas pastatė jų daug 
daugiau. Pakvietė kunigus, 
kurie ir vykdė katechizaciją. 
J o g a i l a i reikia p r ipaž in t i 
nuopelną, kad jis Iietuvą 
pakreipė nuo Rytų provosla-
vijos į Vakarų kat. Bažnyčią, 
tuo apsaugojo Lietuvą nuo 
surusinimo. Bet iš antros 
pusės padarė Lietuvos atžvil
giu dvi dideles tragiškas klai
das . 

Politinė unija su Lenkija 
s u d a r ė l e n k a m s p r o g ą 
degraduoti tuo metu didelę 
Lietuvos valstybę į provin
cijos (kunigaikštijos) statusą 
ir tuo pražudė Lietuvą. Antra. 
j i s nesugebėjo ar nenorėjo 
pasipriešinti Gniezno arki
vyskupui, kuris siuntė kuni
gus lenkus Lietuvos kate-
chizarijai. Jie prisidėjo prie 
Lietuvos liaudies sulenkini-
mo. Šia proga reikia pabrėžti, 
kad Lietuvos inteligentiją 
sulenkino ne Bažnyčia, bet 
valstybė savo bajorų privile
gijomis, dvarų paveldėjimu ir 
visa lenkška kultūrine invazi
ja. Inteligentija sulenkino 
Lietuvą. Lenkų kunigai per 
bažnyčias lenkino Lietuvos 
liaudį, inteligentijai uoliai 
padedant ir remiant. 

Jub i l i e ja i ir d a t o s 

Šiuo metu mūsų spaudoje 
ginčai ir eina daugumoje dėl 

I ietuvos krikšto jubiliejų i r jų 
minėjimo datų. Ka lban t apie 
šiuos jubiliejus, reikia pabrėž
ti, kad mums sva rbu pirmoj 
eilėj paminėti pačią krikščio
nybę, jos kelią į Lietuvą ir jos 
r e i k š m ę L i e t u v a i . O 
krikščionybės re ikšmė Lietu
vai yra milžiniška. Net ir 
tiems, kurių ryšiai su religija 
yra silpni, reikia priminti 
esminį istorinį faktą, kad 
krikščionybė nešė n e tik naują 
religiją, bet ir naują Vakarų 
Europos civilizaciją, kurią 
anglų is tor ikas A- Toynbee 
vadina 21 visos žmonijos 
civilizacija. Ta i pa t i šviesiau
sia civilizacija žmonijos istori
joje. Vokiečių filosofas Kari 
Jaspers savo knygoje ,,Vom 
U r s p r u n g u n d Ziel de r 
Geschichte" (Muenchen 1952) 
sako, kad šios civilizacijos 
centrinė aš i s y ra Kristus, todėl 
ji ir vad inama krikščioniškoji 
civilizacija. 

Bažnyčia kūrė p i rmąsias 
mokyklas, iš kurių išsivystė 
Vakarų Europos universi
tetai, ir mes e same liudinin
kai mokslo laimėjimų nuo 
atomo iki planetų ir žvaigž
džių. Todėl tie, kur ie rašo, kad 
Lietuvą kr ikščionybė sužlug
dė, o pagonybė ją būtų išgelbė
jusi, neturi nieko bendro su 
istorija. Cia ir yra mūsų nelai
mė, kad Lietuva per vėlai 
krikščionybę priėmė. Jeigu net 
Mindaugas nebūtų žuvęs, tai 
Lietuva būtų nuėjusi kitu 
keliu. Todėl ir Lenkija Lietu
vą užgožė, nes ji buvo anks
čiau naują civilizaciją priėmu
si. 

M i n ė j i m o d a t o s 
J e i g u n o r i m e m i n ė t i 

L i e t u v o s k r i k š č i o n y b ė s 
pradžią, ta i is tor iškai ji turėtų 
būti Mindaugo kr ikš tas 1251 
m. (šiais meta i s 735 m.). Logiš
kai gi negal i būt i dviejų 
„pradžių", n e s k a s p i rmas tai 
ir „pradžia". Aišku, m u m s 
būtų m i e l i a u š i ą s u k a k t į 
švęsti, nes ji yra l ietuviškesnė 
ir garbingesnė — daugiau 
kaip 700 metų. 

Bet šiuo metu tur ime švęsti 
Jogailos Lietuvos atnauj into 
krikšto 600 metų sukaktį,~nes 
ši data y ra ta rp tau t in ia i 
p r i imta . T ą p r i p a ž i n i m ą , 
aišku, lenkų istorikai per 
šimtmečius sukūrė- i r paskelbė 
visose enciklopedijose ir isto
rijos veikaluose. Šią datą 
priėmė ir mūsų istorikai. Todėl 
negalime ka l t in t i Lietuvos 
vyskupų, nei Vat ikano, kurie 
šį m i n ė j i m ą r e n g i a , nes 
Iietuvos vyskupa i pasirėmė 

PHILADELPHIA IR APYLINKĖS 
LIETU VIV P O E Z I J A 

ANGLIŠKAI 
KALBANTIEMS 

Mes pagrįstai galime di
džiuotis vertingom Enciklo
pedijom, l i e tuv ių operos 
pastatymais. kasmetiniais 
naujų knygų tiražais, moks
liniais darbais, menininkų lai
mėjimais, gražia visuomenine 
veikla. Tačiau, esant mūsų 
piniginiams resursams gana 
ribotiems, o gal ir dėl veržlu
mo stokos, su minėtais kul
tūriniais laimėjimais labai 
kukliai išeiname į amerikiečių 
mases. 

Iki šiol išskirtinis dėmesys 
buvo skiriamas svetimtaučių 
supaž indin imui su mūsų 
didinga istorija, daugiausia 
paremta garsiais karo žygiais 
ir okupantų mums per 46 m. 
daromoms skriaudoms. 

Buvo maloni staigmena 
išgirdus, kad mūsų LB apy
linkės valdyba, vis naujų kelių 
beieškanti savo veikloj, su 
lietuvių poezija yra pasišovu
si supažindinti ir amerikie
čius. Tai pirmas toks bandy 
mas. Tam paskatą davė 
kasmet per visą kovo mėnesį 
įvairiose Philadelphijos vie
tose American Poetry Center 
ruošiamas festivalis. Minėto 
centro rėmuose telpa 66 skir 
tingos organizacijos bei ins
titucijos. Atrodo, kad į jį atei
tyje įs ir ikiuos ir mūsų 
bendruomenės apylinkė. 

lietuvių pasirodymas, p a d e 
dant amerikiečių poezijos cent-

CLASSIFIED GUIDE 

Al tos Vasario 16-tosios minėjime Cicero pakeliui j pamaldas už žuvu
sius. Prieky A. Ašoklis, už jo — JAV karo veteranai Masiliūnas ir 
Mažūnaitis. Nuotr. C. Genučio 

nepr iklausomos Lietuvos isto
rikais. 

Šio gi kara l iaus Jogai
los „I t inerar ium" dokumento 
paske lb imas ir yra pirmas 
ž ingsnis atskleisti tą istorinę 
klaidą Lietuvos krikšto klausi
mu. T a m reikia, kad lietuviai 

rui, bus kovo 22 d. sekma
dienį, 2 vai. p.p. is torinio First 
Bank of Uni ted Sta tes pa
talpose, e s a n 6 o s e 3-je gatvėje 
(tarp Chestnut i r Walnut gat
vių). Pag r ind in i s kalbėtojas 
bus svečias R imvydas Šilba
joris. Ph.D.. Ohio valstybinio 
universiteto Rytų europiečių 
literatūros profesorius, ameri
kiečių ir lietuvių tarpe gana 
plačiai ž inomas savo kapitali
niu veikalu „Mind Agains t the 
VVall". J o paska i tos t e m a — 
Naujos kryp tys lietuvių poezi
joj. Par ink tus mūsų poetų eilė
raščius ska i tys Aldona Raste
nytė — Page. Viskas vyks 
anglų kalba . Rengėjai kviečia 
poezijos popietėj gausiai daly
vauti, a t s i vedan t ir amerikie
čius draugus . Je i atsirastų 
kokių nea i škumų, skambint i 
Teresei Gečienei telef. 215— 
677-1684. 

Po oficialiosios dalies prie 
vyno ir sūrio vyks pabend
ravimas su paska i t in inku ir 
amerikiečiais svečiais. Kadan
gi sus idarys nemažai išlaidų. 
prie įėjimo pagal išgales 
prašoma palikti auką. 

Malonu pastebėti , kad minė
to renginio i švakarėse , t.y. 
kovo 21 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. Kultūros centre, 2715 E. 
Allegheny Ave.. su prof. Šilba-
joriu bus vakaronė, kurios 
metu j is kalbės apie jaunuo
sius lietuvių rašytojus. Visi 
kviečiami ir laukiami. Po 
paskaitos turėsime malonią 
progą pas idal in t i įspūdžiais 
prie kavos ir vyno. g y 

istorikai d a r ieškotų daugiau 
šaltinių ir juos paskelbtų 
enciklopedijose ir istoriniuose 
veikaluose svetimomis kalbo
mis. Jei taip įvyktų, t ada mes 
gal už 15 metų galėsime švęsti 
750 metų Lietuvos krikščiony
bės sukaktį. 

DRAUGE GAUNAMI NAUJAUSI LEIDINAI 

L&MOMOJAMA — POft 1£NT 

Brighton Parko apyl. išnuom. 6 
kamb butas 2-tram aukšte vyresno 
amž asmenims. 3 miegm., apšildo
mas, virimui plytele ir šaldyt. patiems 
apsimokėti gazas ir elektra. $425 
Skambinti 847-5174. 

H E L P W A N T E D 

Ieškoma moteris prižiūrėti 1V2 m. 
berniuką 2 dienas į savaitę Orland 
Parko apylinkėje. 

460-9123 

SERVICES 

Jeigu jums reikalinga prižiūrėti mažus 
vaikus arba senesnio amžiaus asmenis, 
daryt; namų apyvoką, supirkti maistą ir visą 
kitą. mes pasiryžę padėti — surasime 
tinkamą asmenį bent kokiam darbui pagal 
jūsų pageidavimą. Skambinti: 278-8209 
angliškai arba 434-7642 lietuviškai. 

REAL ESTATE 

ATMINK MANE, RŪPINTOJĖLI, poezija. Rinkinio „Saulė 
kryžiuose", antroji versija. Leonardas Andriekus. 134 
psl. Brooklyn $6.00 

DOMUKO JOTYNĖ. pas i ska i tymai jaunimui . Bale 
Vaivorytė. 47 psl. 1986. Roma $6.00 

EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. Paruošė RamunėRač-
kauskienė ir Nijolė Mackevičienė. Iliustravo Diana 
Kizlauskienė. Išl. JAV LB švietimo taryba,40 psl. 1986. 
Chicago $3.00 

EILĖRAŠČIAI, iš „Dievas ir Tėvynė" Lietuvos pogr. spauda. 
Nr. 15. Bičiulis. Išleido Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. 
85 psl. 1987. Chicago $6.00 

IŠĖJĖS NEGRĮŽTI, Marius Katiliškis gyvenime ir kūryboje. 
Redagavo Viol. Kelertienė. Išl. Alg. Mackaus kn. leid. 
fondas. 271 psl. 1986. Chicago $10.00 

JSIBROVĖLĖ, novelės. Marija Tūbelytė Kuhlmanienė. Išl. 
Liet. knygos klubas. 171 psl. 1986. Chicago $7.50 

JŪRATĖ IR KASTYTIS, poema lietuvių-anglų kalboje. 
Maironis. Iliustravo Elena Zdane. 14 psl $5.00 

GANYTOJAS IR VILKAI, istorinis romanas. Jurgis Gliaudą. 
Išl. Nidos kn. klubas. 241 psl. 1986. Londonas m.virš $9.00 

k.virš. $10.50 
LIETUVOS VALSTIEČIAI LIAUDININKAI. Juozas 

Audėnas. Spausdino Pranciškonų spaustuvė. 307 psl. 
1986. Brooklvn $18.00 • 

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 600 METU JUBILIEJAUS 
GIESMĖS bendram giedojimui. Išl. Liet. Krikšč. Jub. 
Kom. 33 psl. 1986. Chicago $1.00 I 

LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS 600 METU JUBILIEJAUS 
GIESMĖS chorams. Išl. Liet. Krikšč. Jub. Kom. 45 psl. 
1986. Chicago $5.00 

LIETUVIU SENŲJŲ ASMENVARDŽIU ETIMOLOGIJOS 
K. A. Girvilas. 126 psl. 1986. Chicago $5.00 

LIETUVIU ŽEMDIRBYSTES PAPROČIAI IR TIKĖJIMAI. 
lietuviu liaudies tradicijos. J. Balys. Išleido Liet. 
Tautosakos leidvkla. 242 psl. 1986. Silver Spring . . $12.00 

KRIKŠČIONIS PSICHOLOGINĖJE KULTŪROJE. Antanas 
Paškus. Išl. Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, 215 
psl. 1986. Chicago $6.00 

KETURI, jaunųjų poezijos rinkinys. Jol. Malerytė. S. 
Kubilius. V. Aleksa. G. Remeikytė. Išleido Ateities 
literatūros fondas. 99 psl. 1986. Chicago $7.00 

LITUANISTIKOS DARBAI. 5 tomas. Redagavo St. 
Vaškelienė. Išl. Lituanistikos institutas. 262 psl. 1986. 
Chicago $10.00 

PASAKOS IR PADAVIMAI IŠ LIETUVOS. Išl. Nek. Pras. 
Švč. M. Marijos seserys. 159 psl. 1986. Putnam $5.00 

RAŠTAI. III tomas. įvairūs straipsniai. Ant. Salys. Išl. Liet. 
Kat. Mokslo Akademija. 545 psl. 1985. Roma $36.00 

RINKTINIAI RAŠTAI. II tomas. Zenonas Ivinskis. Išl. Liet. 
Kat. Mokslo Akademija. 723 psl. 1986. Roma $45.00 

SĄMONINGUMO TRAJEKTORIJOS, lietuvių kultūros 
modernėjimo aspektai. Vytautas Kavolis. Išl. Alg. 
Mackaus kn. leid. fondas. 237 psl. 1986. Chicago . . . $10.00 

ŠEIMINĖ IR PREZIDENTINĖ LIETUVA. Jonas Švoba. Išl. 
Vilties draugija. 422 psl. 1985. Cleveland $10.00 

TAVE MYLĖTI TEGALIMA IŠ TOLO. radijo prakalbos i 
Lietuva 1983-1985. Br. Raila. Spausdino „Draugo" 
spaust 442 psl. 1986. Chicago $8.00 

TEKSTAI APIE TEKSTUS. Tomas Venclova. Išl. Alg. 
Mackaus kn. leid. fondas. 240 psl. 1985. Chicago . . . $10.00 

TĖVU ŠAUS. vadovėlis lit. mok. septintam skyr. Antrasis 
pataisytas leidimas. Sof. Jonynienė. Išl. JAV LB Šviet. 
Taryba. 370 psl. 1986. Chicago $11.00 

VAIVOS JUOSTA, eilėraščiai ir dialogai. Jonas Rūtenis. 134 
psl 1986. Brooklyn $6.00 

VIDURDIENIS PRIE ŠEIMENOS, noveles ir apsakymai. 
Ant. Vaičiulaitis, Išl. Liet. knyg. klubas. 131 psl. 1986. 
Chicago $7.50 

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA. II dalis. Redagavo Br. 
Kviklys. Išl. Amerikos liet. bibl. leid. 432 psl. 1986. 
Chicago $20.00 

LITHUANIAN AND THE UNITED STATE: The establish-
ment of statė relations. C. R. Jurgel, Ph. D. 264 psl. 1985. 
Chicago $15.00 

WHEN THE SOVIETS COME... A Factual report by Rohert 
Ratd. 'Estas) 279 psl. 1986 $17.00 

ATGIMUSI DAINA, ispanų poezijos antologija Sud. Pov. 
Gaučys. Išleido „Rūta" 312 psl. 1986. Chicago $8.00 

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

Pastaba: I '/sisakant knygas per pasta, pinigų nesiųsti, užsimokėsite gavę 
sąskaita, kurioje bus pridėta ir persiuntimo išlaidos 

Slaugytoja, turinti leidimą, gali prižiū
rėt i ligonį jūsų namuose. Kalba 
l ietuviškai — prieinama kaina. 
Skambinti 

767-9563 

MISCELLANEOUS 

A V I L I M A S 
M O V I NG 

Tel. 3 7 6 - 1 8 8 2 a r 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit už 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 We$t 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, Insursd 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetą:. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood con-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 

S E R A P I N A S — T e l . 6 3 6 - 2 9 6 0 

POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida • 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

Šiomis dienomis „Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 
pasisekimas tarp lietuvių ir 
kitataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

BOSTONO LIETUVIŲ 
BALSO 

MINKŲ RADIO PROGRAMA 

per radijo stotį 
WLYN, 1360 AM bangos 

sekm. nuo 8 iki 8:45 vai. ryto 
Veda S. ir V. Minkai 

71 Parragut Road 
S. Boston, Mass. 02127 

Tai. 268-2515 

Pas Minkus gaunamas 
dienraštis ..Draugas" 

H į ^ i į KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite nusipirkti ar parduoti 
namą mieste ir priemiesčiuose. 
Sąžiningai patarnaus 

INCOME TAX SERVICE 
J. BACEVIČIUS 

BELL-BACe REALTORS 
6529 S. KEDZIE 

778-2233 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
NemoKamai Įkainuojame jūsų nuosa

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

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

7 6 7 0 6 0 0 

ARTI PAVASARIS. 
JAU PRASIDĖJO NAMŲ 

PARDAVIMAS. 
Jei norite namą parduoti, galiu 
nemokamai įvertinti ir susitarus par
duoti. Turiu laukiančius pirkėjus. 
Prašau paskambinti po 3 vai. p.p. 

778-6916 
Brokeris P. ŽUMBAKIS 

O r t U f C . KMIECIK REALTORS 
4 - 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

2 8 4 - 1 9 0 0 

Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo
savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutei 
Ščerbaitel Mayer dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų įkainavimo. 

ATDARAS NAMAS APŽIŪRĖJIMUI 
1-4 

3323 W. 62 St. 
6 kamb narna©su 3 dideliais miegam., 

medžio kabinetų virtuvė, užbaigtas skiepas 
ir šeimos kamb. Didelis sklypas, geras 
garažas, labai švarus Nepraleiskite progą 
apžiūrėti šį namą. 

No. 750 — 46 ir Karlov — 2 aukštų. 3 
m. mūras, 3 miegam, ir 1 % prausyklos 
savininkui. 4 kamb. butas pajamoms, 2V2 
auto. mūro garažas; atskiras šildymas, šv. 
Bruno parapijoje. Daug priedų. Skambin
kite dabar. 

No. 778 — 51 Ir Austin — Kampinis 3 
miegam mūras tiktai 6 m. senumo. 1 % 
prausyklos, kilimai ir namų apyv. daiktai. • 
Gera kokybė šio Coyle statyto namo Ne
laukite — skambinkite dabar 

Policininkai - Gaisrininkai 
No. 794 — 84 Ir Lawndale 3 mieg. 

gražus mūrinis namas su natūraliu židiniu 
šeimos kamb.. pusiau baigtas skiepas, 1 % 
prausyklos, šoninis įvažiavimas į 2 auto. 
mūr. garažą. Didelis sklypas vaikams žaisti, 
daug priedų — labai geras. Skambinkite 
dabar 

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

skambinkite telefonu Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo (vertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tol. — 434-7100 

RE/MAX GREIT 
REALTORS I PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią jstaigą. prašome 
paminėti, kad esate arba .norite būti 
Rimo Stankaus klijentais. Nuosa
vybes įkainavimas nomokamal. 

Dienraščio ..Draugo"' adminis
tracijoje galima pasirinkti įvairių 
liaudies meno darbų, medžio, ke
ramikos ir drobės. 

Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 W. «3rd St., 
Chicago, IL 60629 
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Ziono parapijos bažnyčioj, 
9 1 g-vė ir M e n a r d 

(privažiuot galima tik nuo 87 g-vės). 

Stato Povilo Mieliulio oratoriją 
ir 

„MOZĖ" 

JAKUBĖNO VOKALINIS ANSAMBLIS 
LIETUVIAI MUZIKAI INSTRUMENTALISTAI 

ZIONO PARAPIJOS OKTETAS 
1987 m. kovo 8 d., 3:00 vaL p.p. 

RENGINIAI CHICAGOJE NOSU KOLONIJOSE 
Kovo 6 d. — Vakaronė apie 

arkiv. Jurgi Matulaitį Jaun. 
centro kavinėje. 

Kovo 8 d. — Kaziuko mugė 
Jaunimo centre. 

— Šv. Kazimiero šventės 
minej.mas Švč. M. Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčioje. 
Minėjimą rengia L. Vyčių 112-
ta kuopa. 

Kovo 13 d. — Vakaronė 
Jaun. centre. Ruošiž Jaunimo 
sąjunga. 

Kovo 14 d. — Chicagos 
krikščioniško atsigaivinimo 
savaitgalio pirmoji diena 
Brighton Parko lietuvių 
parapijos patalpose. 

Kovo 15 d. — „Margučio" 
koncertas Jaun. centre. Atliks 
sol. Vilija Mozuraitytė ir mu
zikai Raminta Lampsatytė-
Collars ir Michaelis Collars. 

— Chicagos lietuvių Krikš
čioniško atsigaivinimo savait
galio antroji diena Marąuette 
Parko lietuvių parapijos patal
pose. 

— Religinė valanda Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke. 

— Abiturientų susipažinimo 
arbatėlė Seklyčioje. 

Kovo 20 d. — Priešmokyk
linio auklėjimo vakaronė 
Jaun. centro kavinėje. 

Kovo 22 d. — Putnamo 
Seselių vakarienė Jaun. cent
ro didž. salėje. 

— Lietuvių Moterų Fed. 
Chicagos klubo susirinkimas 
Jaun. centro posėdžių kmb. 

— „Lituanicos" tunto susi
rinkimas Jaun. centre. 

Kovo 2 7 d. — Vakaronė 
Jaun. centro kavinėje su inž. 
K. Pabedinsku apie linus ir 
drobę Ruošia a te i t in inkai 
sendraugiai. 

Kovo 2 8 d. — „Draugo" 
koncertas Marijos aukš. 
mokyklos auditorijoje. 

— Vydūno Jaunimo fondo 
35 metų veiklos sukaktuvinis 
pokylis-minėjimas Lietuvių 
Tautiniuose namuose. 

— Lietuvių Fondo suvažia
vimas Jaunimo centre. 

Kovo 27-29 d. — Tautinių 
lėlių paroda Jaunimo centre. 
Rengia „Aušros Vartų" tunto 
kng. Gražinos būrelis. 

Kovo 29 d. — Sv. Pranciš
kaus seserų rėmėjų vakarienė 
Šaulių namuose. 

— „Lituanicos" tunto sueiga 
Jaun. centre. 

Balandžio 4 d. — JAV LB 
Kultūros tarybos premijų 
šventė Jaunimo centre. 

Balandžio 5 d. — Marijo
nų bendradarbių seimas Ma
rijonų vienuolyne. 

Balandžio 12 d. — Susi
kaupimas Ateitininkų namuo
se Lemonte. 

Balandžio 24 d. — Vaka
ronė Jaun. centro kavinėje su 
dr. Maryte Gaižutiene apie 
grybus ir grybavimą. Ruošia 
ateitininkai sendraugiai. 

Balandžio 2 5 ir 2 6 d. — 
Lietuvių Operos 31-jo sezono 
Smetanos operos ..Parduotoji 
nuotaka" spektakliai Morton 
HS teatre. Cicero. IL. 

Balandžio 2 6 d. — Velykų 
stalas Jaun. centro didž. salė
j a 

Balandžio 2 6 d. — JAV 
LB Vid Vakarų apygardos 
visuotinis metinis ir krašto 
valdybos rajoninis suvažiavi
mas Jaunimo centre. 

Gegužės 2 d. - Lietuvos 
Dukterų draugijos Pavasario 
pokylis Jaunimo centre. 

Gegužės 3 d. - Abitunen 
tų pokylis Sabre Room. 

— Chicagos lietuvių krikš
čionių suartėjimo ekumeninės 
p a m a l d o s Cicero lietuvių 
parapijos bžnyčioje. 3 vai. p.p. 

— Lietuvių teatro „Vaidi
lutės" pastatymas Jaunimo 
centre. 

Gegužės 8 d. — Br. Kvik 
lio Lietuvos Bažnyčių V-to to
mo (Vilniaus arkivyskupijos I 
ir II dalies) sutiktuvės Jauni
mo centro kavinėje. 

Gegužės 9 d. — Ateitinin
kų namų pavasario pokylis 
Ateitininkų namuose Lemon
te. 

Gegužės 10 d. — Nelės ir 
Arvydo Paltinų koncertas Jau
nimo centre. Rengia „Margu
tis". 

Gegužės 17 d. — „Laiškų 
Lietuviams" metinė šventė 
Jaunimo centro didž. salėje. 

— Suvalkiečių draugijos 
gegužinė Šaulių namuose. 

Gegužės 22 ir 23 d. — Poe
zijos dienos Jaunimo cent
re. 

Gegužės 24 d. — Euge
nijaus Kriaučeliūno vardo 
jaunimo premijos įteikimas 
Jaunimo centre. 

— j -nevėžiečių klubo ge-
gužir. kaulių namuose. 

Gegužės 3 1 d. — „Lietuvos 
Aidų" gegužinė Lietuvių Tau
tiniuose namuose. 

— Zarasiškių klubo gegu
žinė Šaulių namuose. 

Biržel io 7 d. — Alto ruošia
mas Sovietų Rusijos Lietuvių 
tautos naikinimo minėjimas 
Šv. Antano parapijos salėje, 
Cicero, IL. 

— Ateitininkų Sekminių 
šventė Ateitininkų namuose 
Lemonte. Ruošia Chicagos 
ateitininkai. 

Biržel io 13 d. — Joninės 
„Dainavos" stovyklavietei 
paremti Ateitininkų namuose 
Lemonte. Ruošia „Dainavos" 
rėmėjai. 

Biržel io 28 d. — Šakių 
apskrities klubo gegužinė Šau
lių namuose. 

L iepos 10-12 d. — Brigh
ton Parko Lietuvių festivalis 
ant Western Ave. (tarp 43-47 
gatvių). 

L i epos 2 6 d. — „Draugo" 
metinė gegužinė Marijonų vie
nuolyno sode. 

— Chicagos Anglijos Lie
tuvių klubo gegužinė Šaulių 
namuose. 

Rugpjūčio 9 d. — Taura
gės klubo gegužinė Šaulių 
salėje. 

Rugpjūčio 16 d. — Atei
tininkų namų gegužinė Atei
tininkų namų sode Lemont, 
IL 

— Panevėžiečių klubo 
gegužinė Šaulių salėje. 

Rugpjūčio 2 3 d. — Balfo 
metinė gegužinė Jaun. centre. 

Rugsė jo 20 d. — „Lietuvos 
Aidų" gugužinė Šaulių na
muose. 

— Balfo apskrities pobūvis 
lietuvių Tautiniuose namuo
se. 

Rugsė jo 26 d. Koncertas. 
Dainuos „Pavasaris" iš Kana
dos. 

Rugsė jo 27 d. — „Draugo" 
vakarienė Martiniąue pokylių 
salėje. 

Spalio 3 d. — Muz. Stasio 
Šimkaus 100 metų gimimo 
sukakties minėjimas Jaun. 
centre. Rengia „Margutis". 

Spa l io 4 d. — Muz. St. Šim
kaus kūrinių koncertas Jaun. 
centro didž. salėje. Rengia 
„Margutis". 

Ratine, Wis. 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ 

Vasario 22 d. pietryčių Wis-
consino lietuviai paminėjo Lie
tuvos nepriklausomybės ats
tatymo šventę Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje Racine. 
WI. 

Šv. Kazimiero bažnyčioje 9 
vai. ryte atlaikytos pamaldos 
už mirusius dėl Iietuvos lais
vės. Pamaldų metu prie alto
riaus stovėjo JAV ir Lietuvos 
vėliavos. Giedojo Šv. Kazi
miero parapijos choras, vado
vaujamas Juozo Grimskio. 

Minėjimo iškilmingoji ir 
meninė dalys įvyko parapijos 
svetainėje. Atidarė Altos sky
riaus pirmininkas V. Kažemė-
kaitis. Sugiedoti JAV ir Lie
tuvos himnai. Maldą už 
tėvynę perskaitė kun. J. Augū-
nas, MIC, Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas. Wisconsi-
no gubernatoriaus Tommy G. 
Thompson proklamaciją, skel-
bian&ą Vasario 16 d. Lietuvių 
diena valstijoje, perskaitė 
Rūta Kasperaitytė-Larson. 
Racine burmistro proklama
ciją perskaitė Marytė Petkū-
naitė-Kivėnienė. 

V. Kažemėkaitis pristatė 
dienos kalbėtoją Vyt. Kapo
čių, kuris visuomet parūpina 

Spalio 4 d. — Seselių pran-
ciškiečių rėmėjų seimas Mari
jonų vienuolyne. 

Spalio 10 d. — Šaulių meti
nis banketas Šaulių namuose. 

— Šakių apskrities klubo 
banketas Šaulių namuose. 

Spalio 24 d. — „Margučio" 
radijo sukaktuvinis pokylis 
Jaunimo centre. 

Spalio 24 d. — Chicagos 
Anglijos lietuvių klubo poky
lis Šaulių namuose. 

Spalio 30-Lapkričio 1 d. 
— Ateities akademinis savait
galis Jaun. centre. 

Spalio 31 d. — „Ateities" 
žurnalo vakaras Jaunimo 
centre. 

Lapkričio 28 d. — Lie
tuvos Krikščionybės 600 metų 
Jubiliejaus koncertas Morton 
HS teatre. 

Knyga, laimėjusi 1986 metų 
Lietuvių rašytojų draugijos 

literatūros premiją 
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VIDURNAKTIS 
P R I E 

Š E I M E N O S 

ATF1TIF.S U T K K \ n N<>̂  F<»Mi.\«. 

Klasikinių novelių ir apsakymų 
naujausia Antano Vaičiulaičio 
knyga — prasmingiausia dovana 
sau ir kitiems švenčių ir kitomis 
progomis. Knygos kaina 7 dol. 
Leidinys gaunamas ir „Drauge". 
Užsisakant ji čia paštu, su per
siuntimu mokama 8 dol. 50 
centų. Illinois gyventojai moka 
9 dol. 5 centus. 

Wis. gubernatorių proklama
cijas. Jis paruošė radijo trans
liaciją, kuri buvo perduota per 
Milvvaukee ir Racine radijo 
stotis. V. Kapočius, buvęs žur
nalistas, televizijos žinių pra
nešėjas, o dabar didžiulės tele
fono ber rovės informacijos 
direktorius, kalb*'jo angliškai. 
Prisiminė savo vaikystę ir jau
nystę, ypač kiek tai lietė jo 
lietuviškumą angliškoje aplin
kumoje bei mokykloje. Kai jis 
buvo vaikas lietuviai turėjo 
gana daug smulkių prekybos 
įmonių. Jo tėvas George 
Kapočius turėjo maisto pro
duktų krautuvę. Dabar tų visų 
prekybos įstaigų jau nėra. 
Atvykę naujieji sustiprino lie
tuvišką veiklą, bet neįsijungė į 
ekonominį vietinių gyvenimą. 

Jam neišdildomą įspūdį 
paliko apsilankymas su Vy
tautu JanuŠoniu pas tuo metu 
įtakingą Atstovų rūmų užsie
nio reikalų komiteto pirminin
ką Clement J. Zablocki. Kon-
gresmano Zablocki dėka buvo 

išspręstas Pabaltijo valstybių 
diplomatų atlyginimo klau
simas Washingtone. Ragino 
visus didžiuotis savo lietu
viška kilme. Priminė, kad 
šiais metais švenčiamas Lie
tuvos 600 metų krikšto jubilie
jus. 

Rezoliuciją prezidentui 
Ronald Reaganui ir kitiems 
aukštiems pareigūnams bei 
Kongreso nariams perskaitė 
Rima Kažemėkaitytė, kuri 
buvo priimta vienbalsiai ir 
bus pasiųsta kur reikia. 

Buvo pristatyti minėjime 
dalyvaujantys Lietuvos nepri
klausomybės kovų dalyviai: 
Povilas Janušonis, Bronius 
Jaras ir Steponas Satkūnas. 
Posėdis užbaigtas tylos minu
te, skirta pagerbti mirusius dėl 
Uetuvos laisvės. 

Meninėje programoje daly
vavo viešnios ir svečiai iš Chi
cagos. Dainuojančios žemai
tės Bronė Stravinskienė, 
Aldona Underienė, Dana 
Varanackienė ir solo Bronius 
Mačiukevičius pada inavo 
kvartetu, trio. duetų ir solo. 
Jiems pianinu ar melodika pri
tarė vieneto vadovas Kazys 

VIENERIŲ METŲ . 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
MARCELINAS 
ČEPULIONIS 

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atsky
rė mūsų mylimą vyrą, tėvą ir senelį, kurio netekome 1986 
m. kovo 2 d. Palaidotas kovo 5 d. Šv. Kazimiero kapinėse. 

Šiai liūdnai sukakčiai ir jo brangiam atminimui šv. 
Mišios buvo aukojamos kovo 2 d., 9 vai. Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, 7 vai. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 
Kaune ir Kupiškyje. Kovo 7 d. 10 vai. šv. Mišios bus aukoja
mos Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Gimines, draugus ir pažįsta
mus prašome pamaldose dalyvauti ir velionį prisiminti savo 
maldose. 

Nuliūdę: ž m o n a Teofi lė ir v a i k a i su š e i m o m i s . 

A.tA. 
VYTAUTUI BALZAKUI 

netikėtai mirus, reiškiame gilią užuojautą Tėvui, žmo
nai, dukroms, sūnui, seseriai ir visiems artimiesiems. 

M. L. Kupcikevičiai 
V. V. Kupcikevičiai 

Mūsų mielam jaunystės dienų draugui 

A.tA. 
VYTAUTUI BALZAKUI 

mirus, jo žmoną NIJOLĘ, sūnų DARIŲ, dukras DAI
VĄ ir INGĄ bei kitus gimines giliai užjaučiam ir kar
tu liūdim. 

Raimundas ir Janina Matulioniui 

Solistai: Eglė Rūkštelytė-Sundstrom, Graži
na Stauskaitė, Aldona Buntinaitė, Viktoras 
Mieliulis, Jr. ir Viktoras Mieliulis, Sr. • Prie 
vargonų Verneris Cėsna • Prie fortepijono 
Javgenija Tkach • Koncertmeisteris Povilas 
Matiukas • Reikalų vedėjas Balys Pakštas • 
Diriguoja Povilas Mieliulis 

Skaisgirys. Dainos buvo paly
dėtos gausiais klausytojų plo
jimais. Pianinu dar paskam
bino jauna Kristina Milas, 
viešnia iš Lake apskrities, 111. 

Po minėjimo buvo užkan
džiai ir vakarojimas, užsitęsęs 

keletą valandų. Dalyvavo gera 
šimtinė asmenų, kiek daugiau 
kaip praeitais metais. Vaišes 
paruošė lietuvių Moterų klu
bas. Laisvinimo reikalams 
surinkta 1535 dol. aukų. 

Jurgis Milas 

A.tA. 
KATRYTEI JANKIENEI 

mirus, mielą bičiulį, rašytoją JURGĮ JANKŲ ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime. 

Onė ir Jonis Adomaičiai 
Rūta ir Albinas Strazdiiai 

Sunny Hills, Fl. 

A . t A . 
J O N A S K R E I V Ė N A S 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1987 m. kovo 2 d., 8:40 vai. vakaro sulaukęs 91 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 13 m. 
Pasiliko dideliame nuliū.time žmona Ona (Jankauskaitė); 

sūnus Mindaugas su žmona Janette; 3 dukterys: Teresė Peetz su 
vyru Dvvaine, Roma Dambrauskienė su vyru Leonu ir Gema 
Kreivėnaitė; 4 anūkai: Mikutė, Kristina. Daiva ir Petras : 2 
seserys: Petrė Banienė, jos vyras Petras ir Albina Smelstorienė; 
Lietuvoje 3 broliai su šeimomis; pusbrolis vysk. Vincentas Br:z-
gys ir kiti gimines, draugai ir pažįstami Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis buvo a.a. Magdalenos Mikuėauskienės brolis. 
Priklausė Lietuvių Šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo rinktinei 

ir Lietuvių Bendruomenei. 
Kūnas pašarvotas Petkaus Marąuette. 2533 W. 71 St. 

koplyčioje, ketvirtadienį ir penktadieni nuo 3 iki 9 v.v. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 7 d Iš koplyčios 10 vai. ryto 

bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Pc pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Vietoj gėlių prašo aukoti Tautos Fondui. 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnus ir dukterys. 

Laidotuvių direktorius Donald •). Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K 1 S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

M A R Q U E T T E F U N E R A L H O M E 
TĖVAS IR SUNŪS 

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

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 6»th Street — Tel. RE 7-1213 

11028 Southvvest Hwy.. Palos Hills, I l l inois 
Tel. — 974-4410 

V A S A I T I S 
LAIDOTUVIŲ 

- B U T K U S 
DIRKKTORIAI 

1446 South 50 th A v e n u e 
Cicero, 

Telefonas 
-

Illinois 
- 652-1003 

• 
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DRAUGAS, ketvirtadienis. 1987 m. kovo men. 5 d. 

x Vakaronėje -Jaunimo 
centre kovo 6 d., penktadie
nį. 7 vai. vaišes ruošia Juzė 
Ivašauskienė, Zosė Adoma
vičiūtė. Emilija Trimakienė ir 
Matilda Marcinkienė. Šioje 
vakaronėje skaidres iš palai
mintojo arkiv. Jurgio Matu
laičio rodys seselės Onutė 
Mikaiiaitė ir Dolores iš Put-
namo. paskaitą apie gar
bingąjį Dievo tarną skaitys 
kun. Y. Rimšelis. Visi kvie
čiami su nauju palaimintuoju 
susipažinti. 

x Kun. Juozas Juozevi-
čius po sunkios širdies opera 
cijos sveiksta, bet dar guli 
Loyolos universiteto ligoninė
je rūpestingo dr. Carlo Chec-
chia priežiūroje. 

x Nijolė Cijūnėlienė, Mon 
tessori mokytoja, šiuo metu 
praktikos koordinatorė Mecca 
mokytojų paruošimo centre, 
kalbės vakaronėje ..Pažin
kime vaiką" penktadienį, kovo 
20 d., 7 vai. vak. Jaunimo 
centro kavinėje. Jos tema: 
..Kūdikių tarp vienų ir trejų 
metų amžiaus normalus vys
tymasis. JAV LB Švietimo 
taryba ir Montessori draugija, 
kviečia visus, o ypatingai jau
nus tėvus šioje vakaronėje 
dalyvauti. 

x Dora — sėkmingiausia 
su Aids liga kova — 660 
Alvudo radijo paskaita šį 
sekmadienį 8:15 v.r. Sofijos 
Barkus radijo šeimos valan
dos metu. 

x Giesmių ir dainų popie
tė Seklyčioje bus su muz. 
Faustu Strolia kovo 11 d. 
trečiadienį, 12 vai. dienos. Visi 
bus pavaišinti spurgomis ir 
kava. Įėjimas auka. 

x Gail sesers Elenos Per-
žinskienės pranešimas apie 
sveiką maistą Alvudo pažmo-
nyje Lietuvio sodyboje šį sek
madienį nuo 2 v. p.p. Gydy
tojo atsakymai į paklausimus 
sveikatos reikalu. Video fil
mas — baletas. Kraujospū
džio matavimas. Alvudo gėry
bėmis pasivaišinimas. Visi 
laukiami. 

x Kun. Jonas Petraus
kas, Marijanapolio aukštes
niosios mokyklos direktorius, 
keliaus su „Draugo" ruošia
ma ekskursija kaip dvasinis 
jos vadovas. Ekskursijos 
maršrutas nuo birželio Ii d. 
iki liepos 2 d. Kelionės tikslas 
— Jubiliejaus šventė Romoje. 
Be to. aplankys Šveicarija ir 
Austriją. Techninius reikalus 
tvarko ir suteikia visą infor
maciją American Travel Servi
ce Bureau, 9727 S. Western 
Ave., Chicago, IL 60643. tel. 
312-238-9787. 

x Už a.a. Eleną Turaus-
kienę šv. Mišios bus auko
jamos Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
šeštadienį, kovo 7 d.. 10:30 vai. 
ryto. 

(pr.) 
x Pageidaujant žmonėms, 

ruošiama piligriminė kelionė j 
Romą, Marijos apsireiškimų 
šventoves Liurdą, Medjugorją 
(Jugoslavijoj), Dubrovniką, 
Paryžių ir kt. Kelionė prasi
deda birželio 20 d. ir tęsis 15 
dienų. Vadovaus kun. dr. K. 
Trimakas, tel. 524-2244. 

(sk.) 

x ( ..Draugo" koncertą. 
kuris bus kovo 28 d., šeštadie
nį. Marijos aukštesniosios 
mokyklos audi tor i jo je 
Chicagoje. bilietus galima 
įsigyti Gifts International — 
N.J. Vaznelių prekvboje. 2501 
W. 71 St., Chicago" 111. 60629. 
Tel. 471-1424. 

(pr.i 

x Dr. Vidas Nemickas, 
širdies ir vidaus ligų specialis
tas praneša, kad atidaro nau
ją įstaigą. Adresas: 7722 S. 
Kedzie Ave., Chicago, 111. 
60652. ofs. tel. 471-:«00; rez. 
442-*297. Įstaiga veiks pirm. 
antr. ketvr. ir penkt pagal 
susitarimą. 

(pr.) 

x Sol. Aldona Stempu-
žienė, sol. Diana Vytel-
Vaitelytė, sol. Algirdas 
Brazis ir sol. Antanas 
Pavasaris dainuos solo ir 
duetus „Draugo" koncerte 
kovo 28 d. Marijos aukšt. 
mokyklos salėje. Koncertą ren
gia „Draugo" renginių komi
tetas, vadovaujamas Marijos 
Remienės. Administracija pri
ima sveikinimus ir skelbimus 
specialiam leidiniui. Bilietus 
jau galima gauti Vaznelių 
Gifts International parduotu
vėje. 

x Uršulė Astrienė, mokys, 
kaip marginti lietuviškus vely
kinius margučius balandžio 11 
d., šeštadienį. Balzeko Lietu
vių kultūros muziejuje, kuria
me kasmet pravedamos to
kios pamokos lietuviams ir 
kitataučiams. Bus pravestos 
dvejetas pamokų — viena nuo 
10 v.r. iki 12 v. p.p.. o kita nuo 
1 v. p.p. ligi 3 v. p.p. 

x Kun. Juozas Vaišnys ir 
adv. Saulius Kuprys kalbės 
ir vadovaus diskusijoms apie 
tautines mažumas Bažnyčioje 
lietuvių krikščionių savait
galio antrąją dieną, kovo 15 d. 
3 vai. popiet Marąuette Parko 
lietuvių parapijos patalpose. 

x Marija Kinčiuvienė, Vy
čių vyr. valdybos revizijos 
komisijos narė ir Brighton 
Parko 36 Vyčių kuopos 
pirmininkė, bus viena vado
vių diskusijose apie etninius-
lautinius reikalus Bažnyčioje 
kovo 15 d. 3 vai. popiet Mar
ąuette Parko lietuvių parapi
joje krikščionių atgaivos 
savaitgalį. 

x Norman Burstein'o mo
teriškų kailių krautuvė (185 
N. VV'abash Ave.. Chicago. 
Illinois, tel. 263-5826). kuri 
daugelį metų rūpestingai 
aptarnavo savo klijentus. 
prarado patalpų sutartį ir nuo 
š.m. balandžio 1 d. turi jas 
apleisti. Ta proga savininkas 
Burstein skelbia didelį naujau
sios mados įvairių kailių 
išpardavimą. Kviečia 
nepraleisti retos progos ir 
atsilankyti. Naujos vietos 
adresas bus paskelbtas vėliau. 
Visas patarnavimas ir toliau 
bus daromas. 

x Šv. Juozapo garbei šv. 
Mišių ir maldų novena pra
sidės kovo 10 d. ir tęsis iki 19 
d. (7 vai. rytais). Marijonų 
koplyčioje, prie „Draugo". 
Norintieji šioje novenoje daly
vauti ir įsijungti su savomis 
intencijomis, kviečiami nedel
siant kreiptis: Marian Fa-
thers, 6336 So. Kilbourn 
Ave., Chicago, 111. 
60629. (pr.) 

x Čiurlionio galerijoje 
šiuo metu vyksta rinktinė lie
tuvių dailininkų paroda. 
Lankydami Kaziuko mugę 
aplankykite ir šią įdomią 
parodą. 

(sk.) 

x Romantiška Venecija. 
Austrijos Tirolis. Lichten
šteino kunigaikštija — tai 
pirmieji sustojimai „Draugo" 
rengiamos ekskursijos maršru
te š.m. birželio 11 d. iki liepos 
2 d. Informacija ir registra
cija: American Travel Service 
Bureau. 9727 So. Westem 
Ave.. Chicago, 111. 60643. Tel. 
1—312-238-9787. 

(sk.) 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir 
prieinamais nuošimčiais. 
Kreipkitės į Mutuai F'ederal 
Savings. 2212 West Cermak 
Road - Tel VI 7-7747. ( g k j 

x Dail. Ada Sutkuvienė. 
Homewood, I1L, mūsų nuošir
di rėmėja, apmokėdama skel
bimų sąskaitų, pridėjo ir 29.7;> 
dol. dienraščio reikalams. 
Nuoširdus ačiū 

x Elena Butkus, Los Ange
les, Cal.. atsiuntė 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių. 30 dol. pridėjo dienraščio 
gerovei. E. Butkų įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už aukas labai dėkojame. 

x Jonas Mikeliūnas, East 
Chicago. 111.. lietuviškos spau 
dos rėmėjas, atsiuntė 20 dol. 
auką ir kartu pratęsė „Drau
go" prenumeratą. J. Mike-
liūną skelbiame garbės prenu
meratorium, o už paramą 
labai dėkojame. 

x Ina Kasis iš Chicagos, 
111., parėmė ..Draugą" 20 dol. 
auka ir 10 doL už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Ina 
Kasį skelbiame garbės prenu-
meratore. o už mielą auką la
bai dėkojame. 

x Benediktas Pliuskevi-
čius, St. Petersburg, Fla., 
suprasdamas lietuviškos spau
dos sunkų kelią, atsiuntė 22 
dol. „Draugo" paramai ir pra
tęsė prenumeratą 1987 
metams. B. Piiuskevičių skel
biame garbės prenumerato
rium, o už rėmimą savo spau
dos labai dėkojame. 

x Jonas Zubavičius, Sun-
ny Hills. Fla.. pratęsdamas 
prenumeratą atsiuntė ir 20 
dol. auką. J. Zubavičių skel
biame garbės prenumera
torium, o už palaikymą savos 
spaudos labai dėkojame. 

x J. Rudzinskas, Union 
Pier. Mich.. pratęsdamas pre
numeratą, pridėjo 22 dol. 
„Draugo" stiprinimui ir 25 dol. 
apsigynimo fondui. J . 
Rudzinskui. mūsų garbės 
prenumeratoriui, už auką la
bai dėkojame. Kartu atsi
prašome už mūsų padarytą 
klaidą. 
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x Alina Zuras, Rochester, ' 
N.Y., atsiuntė 10 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių 
pridėjo ir 17 dol. „Draugo" 
paramai, linkėdama gerų ir 
laimingų 1987 metų. Nuošir- ( 
dus ačiū. 

x Justinas Šidlauskas, 
Chicago, 111.. su prenumeratos 
pratęsimu atsiuntė ir 22 dol. 
auką. J. Šidlauską įrašome į 
garbės prenumeratorių sąrašą, 
o už paramą labai dėkojame. 

x Bronė Kazlauskienė, 
Chicago. DL, parėmė ..Drau
gą" 22 dol. auka ir pratęsė 
prenumeratą 1987 metams. B. 
Kazlauskienę skelbiame gar
bės prenumeratore. o už savos 
spaudos rėmimą tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Daiva O r e n t i e n ė , 
Columbia. Md.. atsiuntė 25 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių, ir kartu pratęsė 
„Draugo". prenumeratą 1987 
metams. Nuoširdus ačiū. 

x Po 7 dol. atsiuntė aukų 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių rašyt. Antanas Vaičiu
laitis, dr K. Jablonskis. J. ir 
M. Mikutaičiai. Sofija Gal
dikas. I/okadija Raškauskas. 
Juozas Skaudys. M. Ripskis. 
Spauda Book Store. Vincas 
Brazys. Vincas Pavilčius. Al
gis Kiudulas. Danutė Augie
nė. F. Skirmantai. B. Plata-
kis, St. Matulevičius, Jonas 
Žydavičius. Aleksas Smilga. 
Pranas Stanelis. Jonas Virba
lis. A. Šermukšnis. K. Mik
lius. Regina Viliama, Irena 
\Vhittemore. Edvardas Ciži-
nauskas. P. Kurnėta. Stasys 
Balys. Mikalojus Ivanauskas. 
Kazys Linkus. Jonas Žygas. 
Bronius Paliulis, S. Patiaha. 
Fred P»'chukas. Viktor Chai-
nas. B. Staniškis. Pranas Gai-
žauskas. Albinas Ruigys, 
Stasė Vaišvilienė. S. Kasnic 
kas, V. Bakūnas. Stusvs Povi 
laitis. Julija Matulionienė Vi
siems tariame ačiū. 

Chicagos lietuvių Tarybos pirm. VI. Šoliūnas įteikia paskaitininkui prof. F. Palubinskui dova
ną M. ir A. I t džių suruoštame pagerbime vasario 15 d. Iš kairės: M. Ambrozaitienė, dr. A. 
Darni sis. J. Damušienė, VI. Šoliūnas ir prof. K. Palubinskas. »• .^ * 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
„PARDUOTOJI 

NUOTAKA" 
LIETUVIU OPEROJ 

Lietuvių operos vadovybė 
kovo 1 d. Jurgio Vidžiūno bute 
buvo sušaukusi pasitarimą su 
laikraštininkais ir radijo 
valandėlių vadovais. Pasitari
mą pradėjo J. Vidžiūnas, 
pakviesdamas Lietuvių Ope
ros pirmininką Vyt. Radžiu 
padaryti pranešimą. Šiems 
metams savo 31 sezonui pasi
rinkę Smetanos „Parduotąją 
nuotaką". Jos turinys iš čekos-
lovakų gyvenimo. Opera ne 
tragiška, o daugiau komiška 
— susikryžiavimas turto ir 
meilės. 

Operoje dirigentas A. 
Kaminskas, režisierius — 
Northvvestern univ. prof. P. 
Amsier. chormeisteriai — A. 
Gaižiūnienė ir Alf. Gečas, 
akompaniatorius R. Mockus. 
Operą vertė St. Stanvaras. 
Pasižymi sklandumu. Opera 
laikoma čekų tautiniu kūri
niu. Solistai A. Brazis, Eglė 
Rūkštelytė, Daiva Mongir-
daitė. Gražina Stauskaitė, 
Bromus Kazėnas, D. Rowa-
der. Greg Frank, J. Savrimas, 
A. Gaižiūnienė. Kiekviename 
veiksme — choras, trys bale
tai. Baletui vadovaus choreo
grafė V. Karosaitė. Bus 14 
šokėjų ir simfoninis orkestras. 

Opera bus balandžio 25 ir 26 
d. Morton East mokyklos sa
lėj. Bilietai platinami Vazne
lių parduotuvėje. Bus kitatau
čiai du solistai, nes lietuvių 
tokiems personažams nebuvo 
įmanoma gauti. 

Mūsų opera praeityje vis 
duodavo sunkesnes, tragiškas 
dramas. Dabar norėta duoti ne 
tragišką, o komiškojo pobū
džio. >ią operą siūlė Mari-
jošius ir Kučiūnas. 

lietuvių operos vadovybei 
kyla dar vienas klausimas: ar 
būtų priimtina pastatyti Lietu
voje sukurtą operą, kurioje 
nebūtų lankstymosi okupan
tui? Tokių yra Šimkaus 
„Pagirėnai". ,,Donelaitis", ku
rios yra patriotinių nuotaikų. 

Finansų klausimas irgi 
nelengvas . Jeigu būtų par
duoti visi bilietai, tai pajamos 
apmokėtų tik apie 40% išlai
dų. Salėje per du spektaklius 
galėtų sutilpti 5000 žmonių, o 
dabar per du spektaklius 
susirenka apie 2200 dalyvių. 
Dabar tik pusę išlaidų apmo
ka operų lankytojai, ketvir
tadalį — mecenatai, o dar 
vieną ketvirtį tenka operos 
nariams surinkti, ruošiant 
įvairius renginius. Aukojan-
tiems 100 dol. duodami 2 bilie
tai nemokamai. 

Jau sudaryta nauja Liet. 
operos valdyba, kurios kaden
cija prasidės liepos 1 d. Į ją 
įeina: Vytautas Radžius, 
Vaclovas Momkus, Eglė Rūkš
telytė, Jurgis Vidžiūnas, 
Romas Burneikis, Albinas 
Smolinskas, Valerija Žadei-
kienė Lietuvių operos vado
vybė ir choro nariai parodo 
daug energijos, pasiaukojimo 
ir pelno didelės paramos. Po 
pasitarimo Danutė ir Jurgis 

Vidžiūnai suruošė vaišes su 
Danutės Kurauskienės paruoš
tais skanėstais. 

Juoz. Pr. 

LB MARQUETTE PARKO 
APYLINKĖ PAMINĖJO 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĘ 

Susirinkus pilnutėlei Socia
linių reikalų raštinei, apy
linkės pirm. Bronius Gelažius 
trumpu žodžiu atidarė šį minė
jimą ir prezidiumo pirminin
ku pakvietė Juozą Polikaitį. o 
sekretore mokyt. Jadvygą 
Penčylienę. Buvo visų sugie
dotas Ijetuvos himnas. 

Trumpą invokaciją sukal
bėjo kun. K. Kuzminskas, 
prašydamas Dievą laiminti 
mūsų pastangas kovai už Lie
tuvos laisvę. Pirmininkau
jantis paprašė susikaupimo 
minute pagerbti žuvusius dėl 
Iietuvos laisvės. Dalyvavu
sieji gyvi savanoriai Juozas 
Tamulis, Petras Steikūnas ir 
Juozas Vilutis buvo pagerbti, 
prisegant jiems gėles, už ką 
visų vardu padėkojo J. Tamu
lis. 

Su šios dienos prelegentu 
Povilu Vaičekausku supažin
dino Apolinaras P. Bagdonas. 
Jis buvo dalyvavęs partizanų 
kovose, veikęs pogrindy, buvęs 
ištremtas į Sibirą ir laimingu 
būdu prieš aštuonerius metus 
atvyko į šį kraštą. Jis gerai 
pažįsta komunizmą pilnoje 
realybėje. 

Savo kalboje prelegentas 
išryškino komunistinės sant
varkos bruožus. Lietuvai jis 
atnešė ekonominį chaosą, ver
giją ir ateizmą. Savo pro
pagandoje komunistai nau-' 
doja melą iki šlykštumo. Ten 
viskas taip gera ir gražu, o iš 
tikrųjų visa pridengta veid
mainiavimu, įsigalėjęs nepap
rastas kyšininkavimas, reli
ginė priespauda ir kvailiausia 
biurokratija. Komunistinė 
imperija vieną dieną subyrės. 
ir Lietuva vėl atgaus laisvę. 
Padėkim savo darbu ir au
komis politiniams kaliniams 
— B. Gajauskui, V. Petkui ir 

kitiems. Padėkime išleisti 
Kronikas knygomis ir skleisti 
jas visame pasaulyje. Nors 
mūsų ir ne daug, bet mes turi
me dirbti ir aukotis, turime 
atsiduoti Dievui ir nenusigąs
ti. 

Po to meninėj daly Vitas 
Laniauskas padeklamavo du 
eilėraščius iš pogrindžio „Auš
ros". Ramutė Kemežaitė 
padainavo, pritardama gi
tara, keturias dainas: Bran
giausia žemė. Kur bėga 
Šešupė, Mylima tėvynė ir Gim
tinė padangė. Apolinaras P. 
Bagdonas paskaitė savo kū
rybos tris eilėraščius. Publika 
juos visus labai šilta: iėmė. 

Po trumpos pertrav s įvy
ko metinis susiri. ..imas. 
Pranešimus apie apylinkės 
veiklą padarė pirm. Br. Gela
žius. Per šešis šios valdybos 
kadencijos mėnesius buvo 
atlikta nemaža. Paminėta 
Tautos šventė, surengta vaka
ronė Jaunimo centre, daly
vauta parapijos festivalyje. 
Valdyba turėjo tris posėdžius. 
Iždininkas Kostas Žalnierai-
tis pranešė apie iždo stovį. 
Revizijos komisijos aktą 
perskaitė Vladas Garbenis. 

Tuomet pirm. B. Gelažius 
įteikė gautus iš Lietuvių fon
do per Švietimo tarybą litua
nistinėms mokykloms skirtus 
čekius, kuriuos priėmė apy
linkės ribose veikiančių litua
nistinių mokyklų vadovai, 
būtent Kristijono Donelaičio 
direktorius, J. Širka 3.000 dol. 
ir parapinės lituanistikos 
mokyklos vadovė B. Prapuo-
lenienė 2.000 dol. 

Po to vyko naujų valdybos 
narių pririnkimas. Antrų metų 
kadencijai senojoj valdyboj 
liko Kristina Likanderytė ir 
Jonas Levickas. Teko prirink
ti 5 naujus vaidybos narius. Iš 
buvusios valdybos sutiko būti 
perrinkti Br. Gelažius, Val
demaras Sadauskas ir Apoli
naras P. Bagdonas. Nauji 
kandidatai buvo V. Grebliū-
nas, M. Macevičienė ir Adic-
kas. Valdybon buvo išrinkti B. 
Gelažius, A.P. Bagdonas. V. 
Sadauskas. Vincas Grėb

iuos Angeles Vasario 16-tosios minėjimo metu LB Švietimo tarybos 
pirm. dr. J. Račkauskas įteikė lituanistinei mokyklai Lietuvių fondo 
skirtą fekį. Iš kairės: lit. mokyklos vedėjas Juozas Pupius, Vakarų 
apyg. pirm. Angelė Nelsienė ir Švietimo tarybos pirm. dr. Jonas 
Račkauskas. 

Nuotr. A. Nelsaitės-N'arhutienės 

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— Sioux City, lowa, nuto
lusi nuo didesnių lietuviškų 
centrų Viduriniuose Vakaruo
se lietuviška salelė, yra labai 
dosni visiems lietuviškiems 
reikalams dėl jos dvasinio 
vadovo kun. Simono Morkūno 
uolumo. Cia Sv. Kazimiero 
parapija įsteigta 1913 metais, 
šiandien nebeturinti nei šimto 
parapijai priklausančių lietu
viškų šeimų, o Lietuvos krikš
čionybės jubiliejaus komiteto 
darbams paremti surinko ir 
paaukojo 3,000 dol. Be šios 
bendros para piečių aukos, dos
ni parapietė Morta Kuncienė 
paaukojo dar 1,000 dol, o pats 
kun. Simonas Morkūnas, kaip 
ir visuomet, pirmas ir dos
niausias aukotojas komitetui 
paaukojo 10,000 dol. 

— I Žmogaus Teisių 
konferenciją Los Angeles 
kovo 21 d. atvyksta iš 
Washingtono valstybės 
pasekretorio vyr. pavaduo 
tojas James M. Montgomery. 
Jis pasakys pagrindinę kalbą 
ir turės susitikimą su 
Baltų Laisvės lygos vadovy
be. Daug paramos šio susiti
kimo planavime teikia estų 
garbės konsulas Jaak Trei-
man. Konferencijoje dalyvaus 
ir kalbės žvmus teisininkas 
VVilliam J.H* Hough III, kuris 
paskelbė stambią studiją apie 
Pabaltijo valstybių aneksiją ir 
išspausdino ją New Yorko tei
sių mokyklos tarptautinės ir 
palyginamosios teisės žur
nale. Daugiau kaip 200 pus
lapių studija išleista atskira 
knyga ir gaunama Baltų Lais
vės lygos centre. Konferen
cijoje dalyvaus žymūs uni
versi tetų p ro fesor ia i , 
komunizmo ekspertai. Iš 
pakviestų lietuvių sutikimą 
dalyvauti pareiškė JAV LB 
krašto valdybos pirm. Algi
mantas Gečys. Rezervacijas į 
konferenciją ir banketą daro 
Jonas Matulaitis, Juozas Koje
lis ir Danutė Mažeikienė. 

— Senatoriai Alfonse 
D'Amato ir Donald Riegle, 
Jr. , pasiūlė Baltų laisvės die
nos rezoliuciją S.J. Res.o. o 
kongresmanai Robert Dornan 
ir Mary Rose Oakar — Jung
tinių Tautų rezoliucija (H.-
J.Res. 146), kuri įpareigotų 
prezidentą painformuoti visus 
Jungtinių Tautų narius apie 
Amerikos vykdomą Pabaltijo 
valstybių okupacijos nepri
pažinimo politiką. Abiejų rezo
liucijų pravedimą Baltų Lais
vės lyga vykdo kartu su JAV 
LB krašto valdyba. 

liūnas, ir M. Mackevičienė 
kandidatu liko Adickas. Revi
zijos komisijon prie esančių 
Kosto Juškaičio ir Vlado Gar
benio buvo pririnkta Dan
guolė Valentinaitė. 

Vidurio Vakarų apygardos 
pirmininkė pranešė apie 
numatomus veiklos planus ir 
apie būsimąjį apygardos atsto
vų suvažiavimą balandžio 26 
d. Jaunimo centre. 

D. Valentinaitė painfor
mavo apie socialinio skyriaus 

veiklą, apie namų įsigijimo 
sunkumus. Ta pačia proga 
viešai išreiškė padėką sava
noriams darbuotojams, remon
tuojant įgytuosius namus. 
Daugiausia pasidarbavo Liu
das Šimaitis, Mečys Mikutai-
tis, Simas Mackevičius ir Vait
kevičius. Susirinkime taipgi 
dalyvavo PLB vicepirm. švie
timo reikalams Birutė Jasai
tienė. Buvo surinkta aukų Lie
tuvos laisvinimo reikalams ir 
lituanistiniam švietimui. 

A.P.B. 
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