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»> LKB Kronika" Nr. 74 

(Tęsinys) 

Eina nuo 2972 metų. 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

ŽINIOS IŠ VYSKUPIJŲ 
Kaunas . Jau daugiau kaip 14 

metų praėjo nuo tos dienos, kai 
1973 m. kovo 27 d. gydytojui 
Izidoriui Rudaičiui, gyvenan
čiam Kaune, Žemaičių g-vėje 
Nr. 12, buvo sufabrikuota bau
džiamoji byla, kurioje jis buvo 
kaltinamas antitarybine veikla. 
I. Rudaitis buvo nuteistas kalėti 
tris metus griežto režimo lagery
je su turto konfiskacija. Atlie
kant bausmę Mordovijos lagery
je, valdžios pareigūnai konfis
kavo L Rudaičiui priklausančią 
automašiną Gaz-21 ir uždėjo 
areš tą indėliui, esanč iam 
taupomojoje kasoje. Grįžęs iš 
bausmės atlikimo vietos, I. Ru
daitis 1976 m. kovo mėnesyje 
prisiregistravo savo bute, Že
maitės g-vė Nr. 12. 1978 m. su 
pirmo aukšto šeimininkais savo 
lėšomis įsivedė gamtines dujas, 
pastoviai mokėjo priklausančius 
mokesčius ir gyveno kaip pilna
teisis šeimininkas. 

1984 m. balandžio 27 d. 
čekistai, pateikę prokuroro or
derį, prisidengę kaltinimu, jog 
gydytojas I. Rudaitis užsiiminė
ja automobilių dalių spekuliaci
ja, padarė kratą; kratos metu 
autodetalių, kaip įprasta saugu
miečiams, ieškojo knygų lenty
nose, asmeniniuose užrašuose, 
rašomojo stalo stalčiuose. Krata 
buvo padaryta ir sodo namelyje. 

Prabėgus maždaug t r ims 
mėnesiams po kratos, gydytojas 
I. Rudaitis buvo iškviestas į 
Kauno KGB rūmus, kur parei
gūnas Rusteika, kaltindamas I. 
Rudaitį antitarybine veikla, 
liepė pasirašyti po įspėjimu. 
Gydytojas dalyvauti šioje melo 
scenoje atsisakė. Pamatęs, kad 
piktuoju nieko neišgaus, KGB 
darbuotojas ėmėsi gudrybių/iš 
griežto pokalbio apie antita
rybinę veiklą perėjo prie kon
fiskuoto turto sugrąžinimo 
problemos. 

Čekistas Rusteika patarė L 
Rudaičiui kreiptis į Aukš
čiausiąjį Teismą dėl pinigų, 
esančių taupomoje kasoje, 
susigrąžinimo. Gydytojas krei
pėsi į Aukščiausiąjį Teismą ir 

i iš Teismo pirmininko M. Ignoto 
gavo raštą, kad areštas indėliui 
jau panaikintas. 1985 m. sausio 
28 d. Aukščiausiojo Teismo pir
mininko pavaduotojas J. Misiū
n a s oficialiu raštu Nr. 
9-2-4-38-85 pranešė gydytojui I. 
Rudaičiui, kad sutinkamai su 
LTSR BK 50 str. 1 ir 2 punktais 
nuosprendžio dalis dėl turto 
konfiskacijos negali būti 
vykdoma, jeigu ji nebuvo 
įvykdyta per penkerius metus, 
skaičiuojant nuo nuosprendžio 
dienos. ' 

(Bus daugiau) 

Pokalbis su konsulu V. Kleiza 
Chicago. — Praėjusio šešta

dienio Sun-Times dienraštis at
spausdino ilgesnį pasikalbėjimą 
su konsulu Vaclovu Kleiza. Ant
rame puslapyje yra įdėta ir jo 
nuotrauka su konsulato ženklu, 
kuris yra prikabintas prie jo 
namų. Žurnalistas John Steb-
bins rašo, kad jo namai kartu 
yra ir konsulato įstaiga. Vals
tybės departamentas jo mažą 
kabinetą pripažįsta Lietuvos 
dalele. 

Dienraštyje rašoma, kad 
Kleiza dirba miesto tarnyboje, 
eidamas maiste administrato
riaus pareigas, ir kartu yra 
generalinis Lietuvos konsulas. 

Prisipažino teroriste 

Seoulas. — Komunistų valdo
mos Šiaurės Korėjos jauna 
agentė Kim Hyong Hi, areš
tuo ta Pietų Korėjoje, per 
televiziją viešai pripažino, kad 
Pietų Korėjos keleiviniame 
lėktuve, padėjo bombą, kuri 
sprogo lėktuvui skrendant virš 
Birmos praėjusių metų lapkri
čio 29 dieną. Dėl bombos 
sprogimo lėktuvui nukri tus 
žuvo visi 115 keleivių ir įgulos 
nar ių . Jaunoji te ror i s te 
pareiškė, kad įvykdyti tero
ristinį atentatą prieš Pietų Ko
rėjos keleivinį lėktuvą jai as
meniškai įsakęs komunistų val
domos Šiaurės Korėjos respub
likos prezidento sūnus ir 
įpėdinis Kim Jon II. Šiuo aten
tatu buvo siekiama atgrasinti 
pasaulio sportininkus nuo daly
vavimo šiais metais Pietų Korė
joje įvyksiančiose olimpinėse 
žaidynėse. Sprogstamąją me
džiagą teroristei įteikė Šiaurės 
Korėjos žvalgybos agentas Ar
timuosiuose Rytuose. Teroriste, 
palikusi lėktuve bombą, iš 
lėktuvo pasišalino prieš jam 
išskrendant Birmos link. 

Kai komunistai įsiveržė į 
Lietuvą 1940 m. ir tą invaziją 
vėl pakartojo 1944 m.(.,Tad mes 
neturime pagrindo mėgti ru
sų", kalbėjo kons. Kleiza. 
Lietuviai mini 70 metų Lie
tuvos nepriklausomybės ats
tatymo sukaktį, kaip žurna
l is tas rašo klaidingai 
pirmadienį, kai 1918 m. po 123 
metų rusų okupacijos okupantai 
buvo išvaryti iš krašto. 

Vilties diena 

„Tai parodo apsisprendimą ir 
žmogišką stiprybę. Tai bus 
liūdesio diena dėl to, kad mes 
praradome nepriklausomybę. 
Tai yra vilties diena, nes mes 
tikime, kad vieną dieną Lietuva 
vėl bus laisva", rašo Sun-Times 
konsulo žodžiais. Primenamos 
demonstracijos ir kad dabar yra 
įvestas specialus apsiausties 
stovis Lietuvoje ir įsakyta 
budėti tūkstančiams policijos ir 
kareivių daliniams. 

Nuo 1941 1950 m. 400.000 
lietuvių buvo išvežta į Sibiro 
koncentracijos stovyklas. Apie 
30,000 žuvo kovodami prieš So
vietų okupaciją. Tūkstančiai 
buvo priversti bėgti į kitus 
kraštus. Maždaug apie ketvir
tadalis gyventojų buvo prarasta, 
sako V. Kleiza. 

Vis la ikomas rusų 
piliečiu 

Laikraštis taip pat apraše, jog 
Kleiza su tėvais, tada tik 11 m. 
pabėgo 1944 m. į Vokietiją, o 
1949m. atvyko į Ameriką ir 
Mississippi valstijoje sunkiai 
dirbo medvilnės ūkyje. Dabar su 
žmona Asta ir vaikais gyvena 
Chicagoje ir galbūt niekad 
negalės pamatyti savo tėvynės. 
„Tai uždrausta. Mane galėtų 
areštuoti. Rusija vis laiko mane. 
mano žmona, mano du vaikus 
Rusijos piliečiais. Aš būčiau gal 

Šiandien laisvojo Vakarų pasaulio lietuviai 
reikalauja Sovietų Sąjungą atšaukti Stalino 
— Hitlerio 1939 m. paktą — leisti Lietuvai 

būti vėl nepriklauso- a .alstybe! 

Lietuvos Valstybės Taryba, kuri 1918 m. vasario 16 d., pasirašė Lietuvos 
Nepriklausomybės aktą. Iš kairės pirmoje eilėje: J . Vileišis, dr. J. Šaulys, 
kun. J. Staugaitis, S. Narutavičius dr. J. Basanavičius, A. Smetonas, kan. 

K. Šaulys. S. Kairys, J. Smilgevičius. Stovi iš kairės puses K. Bizauskas, 
J. Vailokaitis, D. Malinauskas, kun. V. Mironas. M. Biržiška, kun. A. 
Petrulis. S. Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskis, J. Šernas, P. Dovydaitis. 

Prezidento žodis 
lietuviams Vasario 

16-sios proga 
Prieš 70 metų, 1918-jų metų vasario 16-ją, Lietuvos Taryba 

paskelbė Lietuvos nepriklausomybę ir įkv-ė- Lie tuvos^ 
respubliką. Lietuvos suverenumo atstatymas buvo pripažintas 
visame pasaulyje, netgi Sovietų Sąjungoje 1920 m. 1921 metais 
Lietuva įsijungė į Tautų Sąjungą. Po to lietuviai du dešimt
mečius džiaugėsi laisve ir laisva valia, turėdami vyriausybę, 
visiems piliečiams garantavusią politines ir religines laisves. 
1940-tųjų birželio mėnesį, praėjus metams po Molotovo-Riben
tropo pakto pasirašymo, Sovietų Sąjunga įvykdė invaziją į 
Lietuvą ir neteisėtai užėmė ją ir k i tas Pabaltijo valstybes. 
Jungtinės Amerikos Valstybės pasmerkė tautinio suverenumo 
bei tautinės neliečiamybės pažeidimą ir nuo to laiko mūsų poli
tika yra nepasikeitusi. Mes niekados nepripažinome priversti
nio Lietuvos įjungimo į Sovietų sąjungą ir niekados nepripa-
žinsime. 

Lietuvos Nepriklausomybės šventę minėti yra natūralu 
visiems amerikiečiams, ištikimai kasmet švenčiantiems savo 
pačių nepriklausomybės šventę. Amerika yra nuo seno Lietuvos 
vilties spindulys, kadangi amerikiečiai labai vertina ap
sisprendimo, asmens laisvės teises ir nepriklausomybę. Tai 
Dievo duotos teisės, kurias Lietuvos žmonės nori susigrąžinti, 
stodami akistatoje su religiniu ir politiniu persekiojimu, prievar
ta vykdoma rusifikacija bei tautine asimiliacija. Todėl mums 
itin dera parodyti solidarumą su Lietuvos žmonėmis. Mes jun
giamės į garbingą ir iškilmingą Lietuvos nepriklausomybės 
70-jų metinių minėjimą ir drauge su viso pasaulio žmonėmis 
dalijamės lietuvių dvasia ir viltimi, kuria jie gyvena, minėdami 
tą dieną. 

Lietuvių laisvės dvasia lieka nesulaužyta. Tai rodo pavyz
dys tikros savo žmonių vadovės Nijolės Sadūnaitės, kurios 
drąsus pasiaukojimas savo kraštui ir sąžinei tęsiasi iki šios 
dienos. Būdama Gulage ji rašė: „Mūsų trumpos dienos šioje 
žemėje yra skirtos ne poilsiui, o dalyvauti kovoje už laimę dau
gelio širdyse". 

Laisvės dvasia tebėra gyva t a rp žygiuojančiųjų Lietuvos 
sostinės Vilniaus ir Kauno gatvėmis. Laisves dvasia gyva 
visuomet ir visur, kur ištikimi sūnūs ir dukterys prisimena savo 
palikimą ir savo aukščiausius idealus. Parodydamas bendrą atsi
davimą laisvės reikalui, Kongresas bendra Senato rezoliucija 
Nr. 39 šių metų vasario 16-ją paskelbė Lietuvos Nepriklausomy
bės diena ir įgaliojo bei įsakė prezidentui paskelbti proklamaciją 
dėl tos dienos paminėjimo. 

Taigi, dabar aš, Ronald Reagan, Jungtiniu Amerikos Vals
tybių prezidentas, šiuo skelbiu 1988-jų metu vasario 16-ją 
Lietuvos Nepriklausomybės diena. Aš kviečiu Jungtinių vals
tijų žmones šią dieną pažymėti atitinkamom i? iškilmėmis bei 
renginiais, parodančiais jų atsidavimą teisėti •ms visų žmonių 
apsisprendimo ir laisvės siekiams. Paliudydamas, kas aukščiau 
parašyta, pasirašau šią vasario 11-tą dieną, 19^3-taisiais mūsų 
Viešpaties ir 212-taisiais Jungt inių Amerikos valstijų 
nepriklausomybės metais. 

Ronald Reagan 

Demonstracijos ir susidūrimai 
Lietuvoje 

būt teisiamas už išdavimą", _ K r y m o t o t o r i a i vėl 
pasakojo V. Kleiza Sun-Times viešomis demonstracijomis 
dienraščio reporteriui Vasario prašė Sovietu vyriausybę leisti 
16-sios proga. sugrįžti į savf istorines žemes. 

Iš Kauno pranešama, kad va
sario 14 d. po 1 vai. pamaldų 
Kauno katedroje įvyko susi
dūrimas tarp milicijos ir de-
monefeantų. Pamaldose daly
vavo apie 4,000 žmonių. 
Pamaldos buvo skirtos už 
religinę ir tautine laisvę Lie
tuvoje. Taip pat pranešama, kad 
pamaldos buvo 600 Lietuvos 

Shultzas giria 
Gorbačiovo reformas 

Washingtonas. — Valstybės 
sekretorius G. Sbultzas, kalbė
damas Washingtono universi
tete Seattle mieste, pasakė, jog 
pasikeitimai Kremliuje, kurie 
yra pravedami Gorbačiovo, gali 
privesti prie visai patenkinamų 
ryšių, kurių nebuvo pokario lai
kotarpyje. Washingtonas ir 
Maskva eina į naujus ir pasto
vius ryšius, nes Kremlius rodąs 
norą priimti savo gyvenimui 
tarptautines normas ir per
tvarkyti sovietų saugumą. 

„Geresni ryšiai tarp Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos iš tikrųjų 
yra galimi", sakė Shultzas. Ir 
tai turi būti pagrįsta trimis 
principais: atvirai pripažinti 
esamus skirtumus, turėti inicia
tyvos juos išlyginti ten kur 
galima ir mokėti taikiai priimti 
skirtingas nuomones ir su jomis 
susigyventi. 

Pataikavimo žodžiai 
Valstybės departamentas pra

nešė, kad sekr. Shultzas dar šį 
mėnesį skris į Maskvą tartis 
apie strateginius ginklus ir 
viršūnių susitikimą gegužės ar 
brirželio mėnesį Maskvoje. 
Shultzas pripažino, kad Gor
bačiovo „naujojo galvojimo'" 
politikoje yra daugiau pažadų 
negu tikrovės, bet ryšiai yra 
geresni negu su buvusių režimų 
vadais. Amerika turinti būti 
lanksti ryšium su Sovietų 
krašte vykstančiais pasikei
timais. „Mes pripažįstame, jog 
Sovietų Sąjungoje vyksta pasi
keitimai ir jie mus patenkina 
besikeičiančiame pasaulyje". 

bažnyčių. Apie 2 vaLSOO žmonių 
susirinko po Mišių prie Mairo
nio paminklo ir jie buvo apsup
ti milicijos. Atsakydami į ragini
mą išsiskirstyti, susirinkusieji 
užgiedojo Lietuvos himną. Po 
nesėkmingų bandymų visus 
išskirstyti už valandos patys 
išsiskirstė. 

Vasario 14 d., sekmadienį, 
dienos metu Vilniuje susirinko 
didelis skaičius religinių ak
tyvistų ir Blaivybės draugijos 
narių, kurie norėjo pravesti 
eiseną į Rasų kapines ir ten 
pagerbti mirusius nepriklau
somos Lietuvos veikėjus. Milici
ja ir jų pagelbininkai su raudo
nais raiščiais ant rankovių de
monstrantus privertė išsiskirs
tyti. Vilniaus miesto gyventojas 
jaunuolis Tučkus. kuris fotogra
favo milicijos ir jų pagelbininkų 
brutalų elgesį buvo bandytas 
areštuoti, bet minia jaunuolį 
apsaugojo. 

Šiandien iš Vilniaus prane
ša, kad vasario 14 d. 10 vai. 
paštas išjungė telefonus Nijolės 
Sadūnaitės, Vytauto Bogušio, 
Povilo Pečeliūno, Sasnauskų 
šeimos ir Antano Terlecko. Tai 
laikoma namų areštu, bet tai 
buvo komunistų iš anksto 
numatyta. Pranešime iš Lie
tuvos sakoma, kad prie N. Sa
dūnaitės buto stovi milicija ir 
saugumo automobilis, taip pat 
ir prie A. Terlecko namų. 

Pagal pranešimą, keli buvo 
Kaune areštuoti, tarp jų Angelė 
Danisevičienė ir jos vyras 
Tomas Danisevičius. Dar 
nebuvo žinoma, ar areštuotieji 
yra paleisti . Apie 250 
milicininkų budėjo Kauno 
katedros aikštėje prieš vakare 
įvykstančias 7 vai. pamaldas. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Washingtone pranešama, 
jog Valstybės sekretorius Geor
ge Shultzas šį mėnesį susitiks 
Maskvoje su Sovietų Sąjungos 
ušsienio reikalų ministeriu E. 
Shevardnadze aptarti ketvirto
sios viršūnių konferencijos rei
kalus. 

— Nikaragvos sandinistų 
prezidentas Ortega duotame 
Sun-Times laikraščiui pasikal
bėjime, pareiškė, jog Nikaragvo
je yra laisvė ir Contras kovoto
jams reikia tik įsijungti į 
sandinistų veiklą ir padėti ats
tatyti krašto ekonomiją. 
— Afganų laisvės kovotojų 
sąjungos vadas Younus Khalis 
pakartojo, jog rezistentai at
sisako tartis su Jungtinių Tautų 
generalinio sekretoriaus pava
duotoju, nes tokie pasitarimai 
reikštų netiesioginių derybų 
Ženevoje pripažinimą. Ženevos 
derybos gi rezistentam yra 
nepriimtinos, nes jose nedaly
vauja laisvės kovotojų atstovai. 
Laisvės kovotojų vadas 
pažymėjo, kad Afganistano pro
blema tegali būti išspręsta 
tiktai užmezgus tiesiogines 
derybas tarp sovietų ir laisvės 
kovotojų. 

— Kipro valstybėje, Limassol 
miestelyje, mašinoje sprogo 
bomba, kuria važiavo trys 
Palestinos Išlaisvinimo or
ganizacijos vadai. PLO vado
vybė išleido pareiškimą, 
kuriame rašo, kad Izraelio 
Mossad slaptoji policija atliko 
šias žudynes. 

— Londone Sunday Times 
rašo, jog buvęs prez. Richard 
Nixonas, rašydamas apie 
Amerikos rinkimus, sako, jog jei 
bus ekonominė recesija, tai gali 
prezidento rinkimus laimėti bet 
koks demokratu kandidatas. 
Bet jei nebus ekonominės recesi
jos, tai demokratai negali lai
mėti be patrauklaus kandidato, 
pavyzdžiui, kaip be Edvvard 
Kennedy arba New Yorko 
gubernatoriaus Mario Cuomo. 

— Reno, Nevadoje, 
sekmadienį vienas žmogus, 
kurio pavardė dar neskelbiama, 
laimėjo lošimų mašinoje 6.9 mil. 
dolerių. 

— Paragvajuje praėjusį sek
madienį r inkimus laimėjo 
aštuntam terminui dabartinis 
prezidentas gen. Alfredo Stroes-
sner. 

— Vienoje sekmadienį prie 
Šv. Stepono katedros demons
travo apie 5.000 žmonių, rei
kalaudami, kad Austrijos prez. 
Kurt Waldheimas atsisakytų iš 
prezidento pareigų, kadangi jis 
žinojo apie nacių daromus 
žiaurumus, bet nieko nepadėjo 
jų išgelbėjimui, nenorėdamas 
rizikuoti savo gyvybę. 

— Humtsville esančioje erd
vės stoties projektavimo įstai
goje inžinieriai vėl surado 
brėžiniuose klaidų ir NASA 
skridimas bus vėl atidėtas. 

— Kard. Bernardinas pa
šventino sekmadienį trijų pas
tatų naujai pastatytus namus 
Chicagos benamiams, alkoholi
kams ir narkomanams, kur jie 
galėtų prisiglausti ir gautų pa
valgyti. Tų namų kompleksas 
kainavo 5 mil. dol., kuriuos 
surinko prel. Ignacas McDer-
mott. Jo vardu ir pavadinti tie 
šalpos namai. 

KALENDORIUS 
Vasario 16 d.: Lietuvos Ne

pr iklausomybės paskelbi
mas. 
Julijonas, Julijona. Vytis, 
Laimutė. Danielis. Laisvė, 
Vasaris. 

Vasario 17 d-: Pelenų diena. 
Aleksas Falkonieris. Viltė. 
Donatas, Jurgita. Vaišvilas. 

ORAS 
Saulė teka 6:47. leidžiasi 5:24. 
Temperatūra dieną 33 L, 

naktį 12 1. 



DRAUGAS, antradienis, 1988 m. vasario mėn. 16 d. 

KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IK SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS ( SVEIKATĄ, 8515 So. Cattfomia Ave., Chicago. 111. 

JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

VELNIO TUZINAS ŠIRDIES 
SMAUGLIŲ (18) 

Tik su širdies kenkė-
jais-smaugliais susipažinę, 
pajėgsime sėkmingiau su jais 
dorotis. O savo būdą ap
tvarkę, tvarkingiau galėsime 
tąja šviesa naudotis. 

Mediciniška t iesa 

Medicinai jau kuris laikas yra 
žinomas visas velnio tuzinas šir
dies smauglių — kenkėjų, — 
atakos prišaukėjų. Dabar mums 
visiems lietuviams yra pats 
laikas juos visus atpažinti ir 
ryžtis visų jų atsikratyti. Tik 
mums taip pasielgus ir tuomi 
širdies atakas atitolinus, pra
švis gerėlesnė ateitis visoms 
lietuviškoms širdims. 

Štai tas visas tuzinas širdžiai 
duobės kasėjų — jos smaugėjų, 
— jai atakos prišaukėjų; 1. 
Rūkymas. 2. Per riebus kraujas 
— pavojingo cholesterolio (LDL) 
daugiau negu 160 mg%. 3. 
Nutukimas. 4. Pakeltas kraujo
spūdis. 5. Jaudinimasis. 6. Per 
saldus kraujas. 7. Per rūgštus 
kraujas. 8. Nesveikas maistas. 
9. Užsisėdėjimas. 10. Svaigi
nimasis. 11. Turimų ligų ne-
gydymas. 12. Liguisto būdo ne-
tva rkymas . 13. Prigimties 
liguistumas. 

Taigi, visą velnio tuziną 
priešų turi širdis, o ne tik 
ketvertą: rūkymą, hipertensiją, 
nu tuk imą ir riebų kraują 
cholesteroliu, kaip įvairioje 
spaudoje dabar mėgs tama 
skelbti. Kiekvienam lietuviui 
būtina dorotis ne tik su ketu
riais minėtais niekadėjais, bet 
su pilnu yelnio tuzinu jų. Juk, 
esant trylika skylių patalpoje, 
turi visas, o ne tik keturias 
užkamšyti, jei nori žiurkės 
atsikratyti. 

Todėl kiekvienas lietuvis 
privalo savo velnišką tuziną 
savo širdies priešų mintinai 
žinoti, visada juos prieš savo 
akis turėti ir nepavėluotu elge
siu imti juos nuo savo širdies 
šalinti bent trejopų priemonių 
pasigavus. Tos priemonės yra 
tokios. 

1. Žmoniškas gyvenimas, ap
sieinant be nuodų: rūkalų, svai
galų, narkotikų, kofeino, jaudi
nimosi, tingėjimo ir reikiamai 
tvarkant savo protą, kūną ir 
būdą. 

2. Sveikas maistas, apsieinant 
be gyvulinių riebalų, be trynių, 
be druskos bei cholesteroliu 
gausaus maisto ir gausiausiai 
mintant vaisiais ir daržovėmis. 

3. Šiandieniniu pajėgumu 
tvarkantis su skleroze: a. Gydy
tojo nurodymų šimtaprocentinis 
pildymas, įskaitant pagalbą jam 
surašant medicinišką istoriją, 
vykdant jo patarimą atlikti 
pilną, sudėtingą kraujo tyrimą, 
o reikalui esant padarant ir 
elektrokardiogramą su įtampos 
tyrimu, širdies arterijų specialų 

peršvietimą, na, pagaliau, ir šir
dies arterijų persodinimo opera
ciją („bypass surgery"). 

b. Nechirurginiam širdies gy
dymui pilnas atsidavimas. Visi 
lietuviai — jauni, pusamžiai ir 
vyresnieji, vyrai ir moterys — 
t u r i minėtiems medicinos 
reikalavimams paklusti, nes nė 
vienas nesame tikri dėl savo šir
dies ateities. Dabar jauni kren
ta nuo širdies atakos sporto 
aikštėje, pusamžio sulaukusie
ji sukniumba savo raštinėse, o 
apie vyresniuosius — nėra ko ir 
kalbėti: jie krenta kaip rudens 
lapai velnio tuzino širdies duob
kasių palaužti. 

Be virš minėtos trejopai svei
kos elgsenos, neatneš naudos 
vien žinojimas apie velnio 
tuziną širdies žudikų, nes be 
mediciniškai tikros veiklos ir be 
žmoniškai tvarkomo gyvenimo 
dažnas mūsiškis neišsisuks nuo 
ankstyvos širdies atakos. 

Moterų-mergaičių dėmesiui! 

Moterys nemanykite, kad jūs 
esate saugios nuo širdies atakos. 
Po regulų paliovimo, jūs esate 
širdies atakos giltinei pri
einamos, lygiai taip kai ir vyrai. 
Ypač dabartinės jaunuolės turi 
tvarkytis, liautis savas širdis 
žudžiusios su rūkymu. Jūsų 
jaunų dienų kvailystės pagadins 
jūsų atei t ies dienas, nes 
rūkymu, nesveiku maistu pa
dėti nesveiki širdžiai pamatai 
be laiko pribaigs jūsų širdis. 

Visokių y ra gydytojų 
ir pacientų 

Žmogui naudingos žinios labai 
palengva prigyja ne tik šiaip 
žmonėse, bet taip pat ir gydyto
juose. Dar nesenas laikas, kai 
net tūli mūsiškiai sveikatos, 
ypač širdies prižiūrėtojai nė ne
galvojo patarti savo pacientams 
apie sveiką maistą — „Aš gydau 
susirgusią širdį, man nereikia 
galvos sukti apie tavo maistą: 
kai susirgsi, vėl ateik..." Toks 
ar panašus atsinešimas širdies 
atakos išvengimo reikale dabar 
j a u eina istorijon. Štai 
duomenys tuo reikalu. 

Šio krašto širdies, plaučių ir 
kraujo inst i tute (National 
Heart, Lung and Blood Institu
te) dirbanti Beth Schucker su 
padėjėjais apklausinėjo pacien
tus ir gydytojus, ką jie mano 
apie cholesterolio perviršiaus 
žalą širdžiai. 1983 m. tik 39%, o 
1986 m. jau 64% gydytojų tikėjo, 
kad kraujo suliesinimas choles
teroliu pagerina širdies darbą. 
Jie anksčiau manė, kad tik: 
nerūkymas ir kraujospūdžio 
sunormavimas gerina širdies 
stovį. 

Gerai, kad šiaip žmonės jau 
1983 m. sveikiau už tūlus gydy-

Štai kur tikra ir nemeluoto pagerbimo verta lietuvaitė: mokyt. Felicija Gresiū-
tė, savęs atsižadėjusi, š imtametei motinėlei visą save pavedusi —ją slaugo, 
maitina per žarnelę, prausia, specialaus įtaiso pagalba ją varto ir ko 
nepasiekta ligoninėje, ji mediciniškai nuostabių pagerėjimų savo namuose 
susilaukė. Taip visur ir visada atsitinka, kai žmogus save pamiršdamas, ar
timo labui pasiveda. 

Širdies arterijų priskretimas yra lietuvio rankose: velnio tuziną širdies 
duobkasių globojant visai užako (skersinis pjūvig arterijos. A) — priskreto 
širdies arterija apmarindama dalį širdies raumens, tik trečdalis liko atviro 
arterijos spindžio (B) šiek-tiek pris i laikant Alvudo dietos, džiaugiasi širdies 
sveikata, visai nepriskretusią (C) arteriją turėdamas vien Alvudo dieta 
gyvenantys i s . 

tojus galvojo apie cholesterolio 
perviršiaus žalą širdžiai — jų 
64% taip šviesūs buvojau tada, 
o 1986 m. net iki 72% pakilo jų 
šviesumas. Gera žinia, kad 
žmonių net 85 procentais 
sumažinimas rūkymo ir kraujo
spūdžio, šalia mažinimo choles
terolio perviršiaus kraujuje, tei
giamai veikia širdį. Tie tyrinė
tojai pastebi, kad šalia minėtų 
gerų žinių, dar daug reikia dirb
ti, kad dar daugiau žmonių 
sužinotų cholesterolio kiekį 
savo kraujuje ir susipažintų su 
cholesterolio perviršiaus suma
žinimo būdais. Taip pat ir tūli 
gydytojai, ypač širdies ligų žino
vai, turi atbusti ir liautis per 
riebų kraują, sakysim 247 mg. 
cholesterolio, laikyti normaliu. 

Nė vienam iš mūsų nėra kitos 
išeities iš tikrai mirtinos pa
dėties. Norime ar nenorime, visi 
turime su išmintingaisiais 
paklusti gamtos dėsniams — 
liaudamies šliejęsi prie velnio 
tuzino širdies a takos pri
šaukėjų, užsitikrinti širdies 
atakos išvengimą. Tokio stovio 
visi trokštame, todėl visi 
ryžkimės nutraukti ryšius su 
širdies žudikais. Mediciniškai 
snausti paliovę, švieskimės ir 
elkimės mediciniškai teisingai. 

Atsiminkime, kad dabartinių 
gydytojų tik apie 64% (1986 m. 
duomenys) reikiamai patars 
apie kovą su širdies ataka. 
Nelaimė lietuviui, kuris pateks 
prie tokio sveikatos tvarkytojo, 
kuris priklauso likusiems 36 
procentams, dar netikintiems, 
kad cholesterolio gausa yra šir
džiai pabaisa. Su tokiais nė 
vienam lietuviui nereikėtų 
turėti reikalų. Bėkime ir nuc 
neleistinai save afišuojančiųjų. 

Todėl kiekvienas' mūsiškis 
turi savos galvos nepamesti ir 
visur ir visada išmintingai elg
tis, net ir su gydytojais reikalų 
turėdamas. Mat, pastarieji yra 
irgi žmonės su savais silp
numais. Jais nesekime ir su 
velnio tuzinu širdies duobkasių 
kiek iš arčiau susipažinkime. 
Geriau priešus pažinę, sėkmin
giau su jais dorotis pajėgsime. 

1. Rūkyti paliovei — savo 
širdį sveikata apgobei 

Mūsiškiai rūkoriai ir kitokie 
asmenybe pasilpusieji vis dar 
pro pirštus žiūri į vieną pavo
jingiausių širdžiai įpročių: jie 
per rūkymą artina savo ir ar
timo širdies ataką. 

Tūlas nepasirašęs, matyt save 
labai išmintingu laikąs, mūsiš
kis atsiuntė šiam skyriui angliš
ko laikraščio žmonių pasi
sakymų skyriuje išspausdintą 
iškarpą. Ten du senyvi vyras su 
žmona rašo, kad jie visą laiką 
rūką ir jiedu, kaip ir jų vaikai, 
esą sveiki. Tik jiedu skundžiasi, 
kad brangstančios cigaretės. 
Tuomi tas mūsiškis mėgina akis 
badyti šiam skyriui, kam jis 

skelbia, jog cigaretės žalingos. 
Tiesa yra, kad žmogui kenkia 

ir tas, apie ką nežino, ar nenori 
faktams tiesiai i akis pažvelgti. 
Rūkymo žala yra viso pasaulio 
žmonėms žinoma. Ji žinoma vi
siems net ir analfabetams, net 
tik tiek proto turintiems, kiek 
jo randasi svogūno galvoje. 
Didesnių svogūninės galvos sa
vininkų turbūt nerastum nė su 
atominės jėgos švyturiu ieško
damas plačioje apylinkėje, kokie 
yra tie du amerikiečiai ir tas 
toks mūsiškis. 

Tiesos apie rūkymo žalą 
nepriima tie, kurie nepajėgia 
nesveiko įpročio pamesti — „Aš 
rūkiau, rūkau ir negaliu visam 
laikui pamesti, nors mano žaiz
da skrandyje jau beveik metai 
kaip neužgyja — aš ir mirsiu 
rūkydamas... — Šitai išsako 
savo savižudystę per rūkymą 
pacientas, kuriam patarta mesti 
rūkius, Cook apskrities li
goninėje susekus jo skrandyje 

žaizdą, kuri gali būti vėžinė, 
prakiurti, kraujuoti, neužgyti 
toliau rūkant, nežiūrint bran
gaus ir stropaus gydymo iš 
gydytojo pusės. Rūkymas 
trukdo žaizdai gyti. Tai faktas 
žinomas viso pasaulio gydyto
jams specialistams. 

To dar negana. Nikotinas 
sukelia stemplėje vėžį. Štai, nuo 
13 metų amžiaus rūkąs, 53 
metų sulaukęs artistiškos iš
vaizdos vyras, kuriam tiriant 
gastroskopu stemplėje rasta 
pakilęs, nago dydžio gleivinės 
paraudimas. Nugnybus mikro
skopiškam tyrimui audinių, 
rastas vėžys pačioje jo pradžioje. 
Tai retas atvejis laiku susekto 
vėžio. Radiacija ir kiaujo 
gydymu vėžys buvo sunaikin
t a s . Pakar tot inai ištyrus 
stemplę, vėžio buvusioje vieto
je tik mažas paraudimas buvo 
likęs. Pranešus ligoniui apie jo 
per cigaretės malonę gauto 
vėžio pranykimą, jis iš džiaugs
mo spindinčiomis akimis dėkojo 
gydytojui. Paklaustas, ką jis pa
tartų rūkoriams, atsakė: — Jei 
nori gyventi, mesk rūkymą. 

Todėl liaukimės per cigaretę 
savo širdžiai ataką rengę bei į 
savo stemplę vėžį kvietę. Nusi
teikime nebendrauti su ciga
rete. Taip elgiasi visi rūkoriai 
mirtino stovio akivaizdoje. Tik 
jų elgesys yra gana pavėluotas. 
Už tai mes dabar taip elkimės 
laiku: kol dar laikas, liaukimės 
būti paiki — nė vienos cigaretės 
daugiau nuo šio momento! 
Tuomi nulaušime sprandą vie
nam stipriausių širdies atakos 
prišaukėjų. 

Išvada. Išmintingam tokių 
žinių pakaks, o kitokiam, kol jis 
bent dulkele tuo reikalu susi
tvarkys, toli gražu neužteks. 
Todėl visi stenkimės padėti 
mūsų susilpusiam broliui, se
seriai savu pavyzdžiu, kad ir jie 
netolimoje ateityje suimtų save 
nagan ir taptų kandidatais įsto
ti į širdies atakos išvengiančiųjų 
gretas. Daugiau tuo reikalu kitą 
kartą. 

P a s i s k a i t y t i . Physicians 
Financial Neus, vol. 6, No-. 2 
January 30, 1988. 

DRAUGAMS LIETUVIAMS 
70-ties m. Lietuvos valstybės 

nepriklausomybės paskelbimo 
proga, primename ir pareiš
kiame: 

— Pilnai remiame lietuvių 
tautos kovą už jos tėvynės 
laisvę. Su nuostaba ir pasi
gėrėjimu stebime lietuvius, 
kurie neišgąsdinti sovietinės 
galybės ir nepalaužti represijų, 
toliau tęsia veiklą už žmogaus 
ir piliečio teises, už tautinės 
kultūros vystymą bei nepri
klausomybės atgavimą. Mūsų 
giliu įs i t ikinimu, nepri-

I klausoma Lietuva yra reika-
; linga (potrzebna) Europoje. 

— Esame taip pat įsitikinę, 
kad tik bendradarbiavimas vi
durio — rytų Europos tautų 
tarpe, padaro jas pakankamai 
stipriomis, siekiant nuolatinių 
ir esminių laimėjimų. Paskuti
niais metais lietuvių — latvių — 
estų veikla, ypatingai 1987 m. 
beprecedentinė demonstracija 
tautiniam atminimui trijose 
sostinėse yra mums pavyzdžiu 
sėkimgo žygiavimo kelio. Pagei
daujame visos vidurio — rytų 
Europos mastu tarptautinio 
bendradarbiavimo, dalyvaujant 
lietuviams ir lenkams, sujungtu 
išsilaisvinimo noru. Tačiau, šio 
rajono ateitį, matome ne tautų 
federacijoje, bet europinės 
vienybės rėmuose, jau šiandie
ną statomos besivystančiose 
vakaruose laisvės sąlygose. 

— Nenorime atgaivinti įvai 
rius teritorinius ginčus, kadangi 
nesusipratimai (konfliktai) 
vidurio — rytų Europos tautų 
tarpe visuomet juos atiduoda 
išorinių veiksnių valdymui. Vie
nintelis būdas nugalėti praeities 
patyrimus būtų bendra deklara
cija (pareiškimas) nepriklauso

mų lietuvių ir lenkų veiksnių 
(„osrodek — centras), išsižadant 
visų pretenzijų, pripažįstant 
šiandienines sienas bei pilnai 
gerbiant tautinių mažumų 
teises senos kultūros palikime 
abiejuose kraštuose. Tik bendra, 
gera valia, nelaukiant vien
pusiškų žingsnių, įgalins išrišti 
problemas vieningam išlais
vinimo bendradarbiavimui. 

Liberališkai — demokratinė 
„Niepodleglosc" (Nepriklau
somybė) partija. Kolektyvas 
periodinio leidinio ,.Nowa 
Koalicija". . . „ 

K. Baronas 

BEVILTIŠKI LIGONIAI 

Illinois apeliacinis teismas 
leido sunkiai, be vilties išgyti 
ligoniui, maitinamam dirbtiniu 
būdu, nutraukti maitinimą. 

DAUG SNIEGO IR ŠALČIO 

Chicagoje iki vasario 12 d., iš
krito 10% inčų sniego. Ypač 
daug snigo dvi paras — vasario 
10 ir 11, o po to buvo didelis šal
tis. Sningant pustė ir daugeliui 
buvo sunku išvažiuoti. 

AUTOMOBILIŲ PARODA 

McCormick parodų rūmuose 
12-ta gatvė prie Michigano eže
ro nuo vasario 13 d. vyksta au
tomobilių paroda, kuri tęsis iki 
vasario 21d. imtinai. Išstatyta 
šimtai vietinių ir importuotų 
automobilių. Atdara nuo 11 v.r. 
iki 11 v.v. Būna ir programa. 
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Lietuviams brangi diena 

VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOJI 

BALSAI IŠ ŠIAPUS IR ANAPUS 
TARP VATIKANO IR MASKVOS 

Kaip kiekvienam žmogui 
brangi jo gimimo bei vardo 
diena, tai tautai brangi diena, 
kurią ji buvo paskelbta nepri
klausoma valstybe. Tokia lie
tuviams yra Vasario šešioliktoji, 
kai 1918 m. Lietuvos valstybės 
taryba Vilniuje paskelbė Lie
tuvos valstybės atstatymą. 
Tačiau tada minėtu aktu ne
buvo sukurta nauja valstybė — 
tik paskelbtas faktas, kad 
Lietuva po 124 metų priklau
somybės svetimiesiems ryžtasi 
vėl savarankiškai gyventi ir 
tvarkytis . Labai teisingas 
sprendimas, nes tauta gali 
reikiamai gyventi, augti, kles
tėti ir įvairias vertybe > kurti tik 
savo valstybėje. 

Labai trumpas buvo nepri
klausomybės laikotarpis — tik 
22 metai. Tačiau per tą laiką 
buvo labai daug padaryta — 
sukurtas tautinis kapitalas 
ateičiai. Ne šio rašinio uždavi
nys tuos laimėjimus išskaičiuo
ti ar klaidas sužymėti. Laimė
jimai buvo dideli įvairiose gyve
nimo bei kūrybos srityse. Už
teks pažymėti, kad per du de
šimtmečius buvo išauginta ir 
subrendo nauja karta, kiekybiš
kai ir kokybiškai sustiprėjo 
tautinė sąmonė. Po ilgiau kaip 
šimtmetį trukusio svetimo 
jungo lietuvis pasijuto savo 
krašte t ikras šeimininkas. 
Gaila, kad ne visos Lietuvos že
mės ir žmonės pateko į nepri
klausomą valstybę. 

kietija pripažino Lietuvą nepri
klausoma valstybe. 1918.XI.11 
prof. Aug. Voldemaras sudarė ir 
paskelbė pirmąją Li.tuvos vy
riausybę, kuri stengėsi ir žymia 
dalimi perėmė iš vokiečių 
okupacinės valdžios administra
cijos funkcijas. 1918.XI.23 pra
dėta kurti Lietuvos kariuo
menė, o dar prieš tai įvairiose 
vietovėse kūrėsi lietuviška vals
čių ir apskričių administracija, 

Laukiant krikščionybės įve
dimo Ukrainoje ir Rusijoje tūks
tantmetinės sukakties minė
jimo šių metų eigoje, pasauline 
spauda ir kitos informacijos 
priemonės plačiai kalba bei 
svarsto klausimą: ar susidarys 
popiežiui Jonui Pauliui II 
galimybė šia proga lankytis 
Sovietų Sąjungoje. Sovietai 
prileidžia, kad galėtų būti gali
mybių popiežiui lankytis Sovie
tų Sąjungoje ir gal net Lietuvo
je, jei Šv. Sostas sutiktų mokėti 
tam tikrą politinę duoklę, kitaip 

buvo renkami viršaičiai, seniu- j sakant, jei Sovietų Sąjunga iš to 
• nv « - -_ i turėtų politinių laimėjimų. 

Kai 1985 lietuviai minėjo 500 
Į metų sukaktį nuo šv. Kazimiero 
į mirties ir kai ta proga Šv. Tė

vas pareiškė norą aplankyti Lie
tuvą, Maskvos atstovas, su 
kuriuo buvo šiuo reikalu kalba
masi, atsivertė oficialų Va-

nai. Tiesa, kūrimasis buvo 
sunkus, nes jį trukdė tiek vokie
čiai, tiek įvairiais būdais besi-
veržia.L j bolševikai. Tik 
1918.Xii.8 . . Kapsukas, Mask
vos durtuvų remiamas, paskel
bė jo sudarytą ir vadovaujamą 
,.Lietuvos laikinąją darbininkų . 

i-• x- « - » į tikano žmyna-Annuario Ponti-
įr valstiečių vyriausybę . Tiesa, i 1 . J m 7 : 

' ficio — ir parodė, kad prie Sv. 
Sosto akredituotų diplomatų 
yra ir Nepriklausomos Lietuvos 
atstovas, pabrėždamas, kaip 
galėtų Kremlius priimti po
piežių, kai Vatikanas nepri
pažįsta dabartinių Sovietų 
Sąjungos sienų ir palaiko 
diplomatinius santykius su ne
egzistuojančiomis Pabaltijo 
valstybėmis. Išvada aiški: 
pripažinkite Lietuvos įjungimą 
į Sovietų Sąjungą, tada galėsi-

Sovietų Rusija, sutelkus savo 
tikslams įvykdyti 18,000 gerai | 
ginkluotų raudonarmiečių (jos 
eilėse įvairiais būdais sugaudy
tų lietuvių tebuvo apie 5000), 
dviem armijų grupėmis veržėsi j 
į Lietuvą ir užėmė didesnę teri- > 
torijos dalį, bet visos Lietuvos \ 
(vakarinės ir pietinės dalies) ne-
užėmė. Pagaliau jau 1919.11.24 1 
Maskvos patvarkymu sovietinė 
Lietuva buvo sujungta su sovie-
tinę Gudija — paskelbta vadina- į 
moji Lit-Bel socialistinė res- j 
publika. Jos vyriausybėje lie- i 
tuvių tebuvo trečdalis. Valsty- j 
binė kalba rusų. Taigi jau tada 
nei juridiškai, nei praktiškai at- į 
skiros sovietinės Lietuvos į 
nebebuvo. 

L, TLLABA 

te būti pakviestas lankytis pas 
raus! 

Atsakymą Kremliui į Mask
vos sugestiją pripažinti Pa
baltijo tautų įjungimą į Sovie-
tų Sąjungą davė pats popiežius 
pokalbyje Su žurnal is ta is , 
grįžtant iš Australijos 1986 
metais. Į klausimą, ar numato 
kelionę į Sovietų Sąjungą, 
a t sakė : „Netar iu intereso 
lankytis Sovietų Sąjungoje. No
riu aplankyti Lietuvą, nes ten 
yra tikintieji, kuriais aš turiu 
rūpintis. Mano kelionės turi 
ganytojinį, o ne politinį tikslą. 
Todėl mano lankymasis neturi 
būti jokiu būdu siejamas su poli
tiniais išskaičiavimais". 

Nežiūrint šio aiškaus popie
riaus pareiškimo Gorbačiovo 
„perestroikos" bei „glasnost", 
t,y. savos rūšie? atvirumo poli
tika, nesiliovė ir nesiliauja ban
dyti kokiu nors būdu palenkti 
Vatikaną leistis į politinį žai

dimą Sovietų Sąjungos naudai 
Kremliui pasitarnauja Maskvos 
patriarchatas. Pereitą rudenį 
Venecijoje vyko ekumeniniai 
pasitarimai. Juose dalyvavo 
Maskvos patriarchato delega
cija, vadovaujama metropolito 
Fillareto. Metropolitas Fillare-
tas ir jo palydovai buvo priimti 
iškilmingoje audiencijoje Va

tikane. Po audiencijos paklaus
tas, ar pakvietė popiežių Joną 
Paulių II j rengiamas iškilmes, 
minint pirmą tūkstantmetį nuo 
krikščionybės Įvedimo Rusijoje, 
atsakė, kad popiežius nėra tik 
Bažnyčios galva, jis yra ir Va
tikano valstybės suverenas, to
dėl jį turėtų kviesti ne Maskvos 
pa t r ia rcha tas , o Kremlius. 
Žinoma, metropolitas Fillaretas 
negalėjo duoti kitokio atsakymo, 
žinant, kad Maskvos patriar
chatas yra Kremliaus kontro
liuojamas. Kremlius gi nebuvo 
ir nėra nusiteikęs suteikti kokią 
nors malonę Vatikanui, jei nesi
tiki pasiekti kokios nors poli
tinės naudos. Žodžiu, Maskva 
laukia, kad Šv. Sostas pakeistų 

! savo nusistatymą, jų manymu, 
priešingą Sovietų Sąjungai ir 
t ik po to būtų įmanomas 
popiežiaus kv ie t imas ir 
lankymasis Rusijoje ir kituose 
Kreml iaus okupuotuose ir 
valdomuose kraštuose. 

Tačiau Vatikanas iš savo 
pusės laukia , kad Maskva 
pakeistų savo ant i rel iginę 
politiką. Popiežius Jonas 
Paulius II savo rašte, paskelbta
me Naujų Metų (1988) proga, 
kalbėdamas apie taiką, pabrėžė, 
kad tikrą taiką galima pasiekti 
tik laiduojant religijos laisvę. 

Sausio 18 d., kalbėdamas žur
nalistams, popiežius Jonas Pau 

Trumpas nepriklausomos Lie
tuvos laikotarpis padarė savo. 
Net ir po beveik pusšimčio me
tų trunkančio nepriklausomy
bės netekimo, tiek tėvynėje, tiek 
išeivijoje gyvendami, lietuviai 
gali pasiremti stiprybės iš to 
dvidešimtmečio aruodo. Galime 
didžiuotis, kad turėjome savo 
valstybę ir mokėjome neblogiau 
patys tvarkytis, kaip mūsų 
kaimynai. Įrodėme, kad galime 
gyventi ir be svetimųjų „glo
bos"'. Tauta buvo morališkai 
tvirta, ko negalime pasakyti 
dabar priespaudoje gyvenančius 
ir okupantų nuolat žalojamus 
lietuvius. 

Bet 1918-1940 metų Lietuva 
buvo lyg bejėgis kūdikis plėš
riųjų vilkų nuniokota, sudras
kyta. Tačiau kankinama, tre
miama, žudoma tauta išliko 
gyva ligi šios dienos ir tai todėl, 
kad joje tebėra gyva Vasario 
16osios dvasia. Ji ir dabar išky
la įvairiomis apraiškomis, nors 
Vasario 16-ąją švęsti ar minėti 
okup. Lietuvoje užginta. Jos 
dvasia yra giliai nusileidusi į 
pavergtųjų brolių bei sesių 
sielas bei širdis. Okupantas, kad 
ir turįs didelę jėgą, negali jos iš 
ten ištraukti ir nužudyti. 

Vis dėlto jis bando tai pada
ryti. Štai šventės išvakarėse, 
sausio ir vasario mėnesiais, 
okupantų leidžiamoje spaudoje 
pasipylė eilė rašinių, kuriais 
okupantų padlaižiai — taria
mieji istorikai, filosofai ir kiti 
rašeivos, stengiasi nepriklau
somos Lietuvos idėją suniekinti 
ir netgi bando įrodyti, kad 1918 
m. Vasario 16-osios akto lyg ir 
nebuvo, o jeigu ir buvo, tai tik 
labai menkas ir nereikšmingas 
popierėlis. Minėti rašeivos 
Nepriklausomybės akto vietoje 
bando iškelti ir prieš pastatyti 
vėliau atsiradusi V. Kapsuko 
, Jlevoliucinės Lietuvos valdžios 
manifestą", kaip „pirmąjį ir 
tikrąjį sovietinės Lietuvos do
kumentą". Esą ligi jo paskelbi
mo jokios „buržuazinės Lietu
vos" nebuvę. Bet štai keletas 
datų ir faktų. 

1918.11.16 Lietuvos taryba 
paskelbė nepriklausomos Lie
tuvos atkūrimą. 1918.111.23 Vo-

1979 m. LE leidėjas J 
Kapočius išleido mūsų diplomą- į 
to bei istoriko Petro Klimo į 
knygą „Iš mano atsiminimų". į 
415 psl. Autorius — Vasario 16 ! 
s ignataras , dalyvavo Lie
tuvos-Sovietų Rusijos derybose 
Maskvoje 1920 m. Knygoje yra 
skyrius „Leninas likviduoja 
konfliktą" su Lietuva. Ten jis 
rašo, kad vos tik atvykus į 
Maskvą Lietuvos delegacijai, 
prie jos „prisistatė Kremliaus 
pasiuntinys, atnešęs mums 
voką su tokiu Lenino pasveiki
nimu. Tai buvo būsimos sutar
ties pirmasis punktas, kuris 
turėjo būti amžinas ir visa 
sprendžiantis. Mes nepakeitėme 
nė vieno kablelio, juo rėmėmės 
ir vadovavomės. Jis taip skam
bėjo: ,Remdamiesi Rusijos fede
ratyvinės socialistinės respubli
kos paskelbtąja tautų teise lais
vai apsispręsti ligi joms visiškai 
atsiskiriant nuo valstybės, 
kurios sudėtyje jos yra, Rusija 
be jokių užpakalinių minčių 
(rankraštyje buvo pasakyta „bez 
vsiakich radnik myslei") 
pripažįsta Lietuvos valstybės 
savarankiškumą ir nepriklau
somybę su visomis iš tokio pri
pažinimo einančiomis juridinė
mis pasekmėmis ir gera valia 
(po dobrei vole), taip pat visiems 
amžiams (na viečnyje vremena) 
atsisako nuo visų Rusijos suve
reniteto teisių į lietuvių tautą 
ir josios teritoriją'. Dar buvo pri
dėta pastraipa: ,Kad Lietuva 
priklausiusi Rusijai, tas faktas 
neuždeda lietuvių tautai ir jos 
teritorijai jokių prievolių Rusi
jos atžvilgiu'." 

Taigi matome, ką parašė pats 
Rusijos komunizmo kūrėjas ir 
valdovas Leninas. Jis ir dabar 
Sovietų S-goje laikomas didžiau
siu autoritetu. Bet kodėl gi 
sovietiniai istorikai, filosofai ir 
kiti rašeivos apie tai tyli? 

Užtat neturime tylėti mes. At
virkščiai, t au ta i ir visam 
pasauliui turime skelbti nepri
klausomos Lietuvos idėją ii ne
leisti jai pražūti. Vasario 16 
idėja tai mus įpareigoja. 

b . kv. 

Michigano valstijoje .-uu?iu 29 d. buvo „C3ucus" rinkimai. Broliai Saulius ir Andrius Anužiai 
remia kongr. Jack Kemp iš New Yorko. kaip prezidentinį kandidatą ir yra išrinkti delegatais 
j respublikonų konvenciją, kun bus rugpjūčio mėnesi New Orieans, La. 

lius II, paklaustas, ar yra pasi
rengęs lankytis Sovietų 
Sąjungoje, švenčiant krikščiony
bės įvedimo 1000 metų sukaktį, 
atsakė, kad toks atsilankymas 
galėtų turėti prasmę ne tik reli
ginėje, bet ir ta rp taut in io 
sugyvenimo srityje, jei žinoma, 
tai išplauktų ir remtųsi tikru 
nuoširdumu bei tiesa. Kitaip 
tariant, jei būtų galima pilnai 
pasitikėti dabartinių Kremliaus 
valdovų nuoširdumu. 

Maskva į popiežiaus pareiš
kimą atsiliepė savo oficialiu pa
reiškimu, kad popiežiaus lanky
mosi Sovietų Sąjungoje klau
simas nėra svarstomas. Ne
oficialų atsakymą davė 
žurnalistas Klym Dimytruk mė
nesiniame žurnale „Ludyna i 
Svit". Autorius prikiša Va
t ikanui antisovietinį nusi
statymą, kišimąsi į Sovietų Są
jungos vidaus politiką, rėmimą 
nacionalistų išeivijoje, 
palaikymą ukrainiečių, prakti
kuojančių bizantinį ritą, bet 
priklausančių kata l ikų 
Bažnyčiai. 

Šv. Tėvas dar kartą pasinau
dojo proga grįžti prie even
tualaus vizito Sovietų Sąjungoje 
apeigų metu Šv. Paul iaus 
bazilikoje sausio 25 d., užbai
giant maldų savaitę už krikščio
niškų Bažnyčių susijungimą. 
Šv. Tėvas priminė savo gilų 
norą aplankyti ortodoksus, bet 
taipgi ir katalikus Ukrainoje, 
Lietuvoje ir Kazakstane bei 
k i tu r Sovietų Sąjungoje. 
Laukiamo jubiliejaus proga po
piežius ruošia ir greitai paskelbs 
du apaštališkus raštus: vienas 
jų skirtas krikščionims pro-
voslavams, kitas — katalikams. 

Ir vėl Maskva atsiliepė, pa
neigdama, kad esą ukrainiečių 
katalikų Sovietų sąjungoje 
nėra. Tėra tik Maskvos patri
archatui priklausanti ortodoksų 
Bažnyčia. Vatikanas Maskvos 
paneigimą savo ruožtu paneigė, 
teigdamas, kad yra ukrainiečių 
bizantinio rito katalikų Sovietų 
Sąjungoje, ypač išeivijoje. Jų Šv. 
Sostas neužmiršo ir užmiršti 
negali. Ukrainiečių katalikų 
klausimas greičiausiai bus di
džioji kliūtis, kuri sutrukdys 
popiežiui Jonui Pauliui II būti 
kviestam ir dalyvauti rengiamo 
krikščionybės įvedimo Rusijoje 
minėjime. 

Sovietai darys visa, kad 
minėjimas vienu ar kitu būdu 
pasitarnautų Maskvos vedamai 
politikai po „glasnost" vėliava 
bei šūkiu.Kremliaus viešpačiai 
darys visa parodyti pasauliui, 
jog ir be Romos popiežiaus 
Sovietų Rusija gali iškilmingai 
paminėti krikščionybės sukaktį 
ir tuo jrodyti. kad Sovietų 
Sąjungoje yra respektuojama 

religija ir krikščioniškos verty
bės. 

Pastaruoju metu iš Maskvos 
ateina žinios, kad yra atidaryta 
speciali dirbtuvė, kur gamina
mos devocijonalijos jubiliejui pa
minėti. Jos tikriausiai bus dali
namos ypač iš užsienio atvyks
tant iems turis tams propa
gandos tikslu. 

Sausio 27 d. Šv. Petro ir 
Pauliaus cerkvėje Lefortove 
vyko iškilmingos ekumeninės 
pamaldos. Dalyvavo atstovai iš 
įvairių kraštų ir įvairių krikš
čioniškų konfesijų. Stebina, kad 
Tassas apie šias pamaldas davė 
itin platų komunikatą užsienio 
spaudai. Kitą dieną Tassas pa
skelbė Kulto komisaro Konstan
t ino Karčevo pareiškimą, 
kuriuo pabrėžiama, kad pra
eityje buvo padaryta klaidų ir 
prasižengimų, vykdant prieš 70 
metų paskelbtą dekretą apie 
Bažnyčios atskyrimą nuo vals
tybės. Užtikrino, kad ateityje 
bus stengiamasi k la idas 
atitaisyti. 

Bet tą pačią dieną (28.1) „Pra-
vda" atspausdino ilgą straipsnį, 
kuriame bandoma užpilti van
dens ant žadamos tikėjimo lais
vės ugniakuro. „Pravda" įspėja, 
jog yra pavojus, kad kai kas gali 
imti galvoti, lyg Bažnyčią ir 
religiją reikėtų laikyti veiksniu, 
kuris apsaugojo visuomenę nuo 
moralinio nuosmukio. „Šios 
mintys, — rašo straipsnio auto
rius, — plačiai skleidžiamos 
ruošiantis švęsti krikščionybės 
jubiliejų. Prie viso to reikia 
moksliškai , t .y. r emian t i s 
marksizmo-leninizmo princi
pais, įrodyti, kad ne Bažnyčia, 
o liaudis užtikrino šį laimėjimą, 
kovodama prieš nemoralias ir 
nehumaniškas kapitalistines 
san tvarkas , k u r i a s rėmė 
„Bažnyčia". 

Žodžiu, su . .glasnost" ir 
dažnais neretai pr iešta
raujančiais Maskvos pareiš
kimais reikia atsargumo ir ap
dairumo. Italų žurnalistas Ar-
rigo Bongiorno savo straipsnį, 
atspausdintą vedamuoju Italijos 
katalikų dienraštyje „Avenire" 
(28.1.198), šitaip įvardina: „Nuo
dai glasnost gėlėse". Tai rimtas 
įspėjimas. Dieve duok, kad 
atsakingieji Bažnyčios ir vals
tybių vyrai būtų pajėgūs matyti 
ne tik žiedus, bet ir eventualius 
nuodus. 

Auklėjimas reikalingas ne 
vien vaikams. Mes visą laiką 
pasiliekame Dievo mokyklos 
mokiniai. Juo geresni mokiniai 
mes šioje Dievo mokykloje 
būsime, juo pavyzdingesni 
mokytojai tapsime. 

L. Bopp 

DANGORAIŽIO SESELIS 
P. MELNIKAS 

Romanas 
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ir drau-
sustrei-

į Džeką, 

Tačiau kai kurie mechanikai, šalia sėdėdami, net 
nuo stalų nekilo, ypač naujieji. Susikūprinę jie tęsė savo 
darbą, retkarčiais žvilgterėdami į Džeką. Devinskiopri-
gąsdinti turbūt nedrįso nė pajudėti. 

— Matyt ką negero užvalgė, — spėliojo vienas. — 
Ne kartą sakiau: sėdėjimas ir sausas maistas gali 
pakenkti. 

— Apverskime ant pilvo, — pasiūlė kita 
gai darbavosi mėgindami į šį pasaulį prikelti 
kavusį" Džeką. 

Trumpam atbėgo Devinskis, žvilgterėjo 
liepė atidaryti langus ir vėl kažkur išbėgo. 

Ramus ir labai uolus braižytojas Džekas darbo 
metu nuo stalo net nepakildavo. Braižydamas pasiu
tusiu greičiu, tik retkarčiais ištiesdavo ranką į savo 
pusiau atvirą stalčių, iš kur nugnybdavo gabalėlį nuo 
atsinešto sviestainio. Jis nebuvo mėgiamas, nes savo 
uolumu išsiskyrė parodydamas, kad vienam gaiima ati
dirbti už du. 

Kai pro duris su baltais chalatais ir neštuvais įėjo 
greitosios pagalbos sanitarai, mechanikai pasitraukė 
į šalį, keli grįžo prie darbo Su įvairiais aparatais sani
tarai mėgino Džeką atgaivinti, kol vienas jų pasakė: 

— Jis jau miręs. 
Džeką išnešė ant neštuvų, visi sugrįžo prie darbo 

stalų ir trumpam vyravo mirtina tyla. Bet neilgam. 
Girdėjosi vienas kitas atsidūrimas arba irnni^as per

spėjimas, kad per daug nesistengtų ir saugotų savo 
sveikatą. 

Tokie juokai darėsi vis nervingesni ir dažnesni, kol 
neįsikišo mechanikos viršininkas. Jis šūktelėjo; 

— Gana! Tokiam tvarte net kiaulės nenorėtų 
pakasynų. 

Po ilgesnės tylos kaip vištyčiai, ką tik iš kevalo išsi
ritę, jie vėl čipsėjo ir toliau kažką paiste. 

Po šeštos valandos vakaro, lyg paleistas iš nelais
vės. Dobilas skubėjo namo. Jau ilga laiką jis nebuvo 
taip važiavęs miestu dienos metu. Jis dairėsi į pra-
slenkančius pastatus, dangoraižius, krautuvių vitrinas 
ir žmones šaligatviuose. Taip ilgai to viso nematė, 
važiuodamas anksti iš ryto ar nakties metu. Tuo laiku 
tarp lempų tamsoj rasojo vienur kitur apšviesti langai, 
tolyn tiesėsi tuščios gatvės ir šaligatviai. 

Greitkelyje pastebėjo kaip rudens šalti pirštai pa
kelėje rudai išdegino žolę ir rausvai nudažė krūmus 
ir medžius. Kai kurie jau stypsojo be lapų ar pusiau 
nuogi. Tačiau visi skubėjo kaip žaibai pralenkdami 
vienas kitą, lyg neturėtų nė vienos minutes laiko gam
tos vaizdais pasigėrėti. 

Taipgi jiems nesvarbu, kad ant greitkelio kasdien 
įvyksta didesni ar mažesni susidūrimai ir nevisi namo 
sugrįžta. Su sirenom atlekia greitosios pagalbos auto
mobiliai ir pašėlimą lėkti laikinai pristabdo. Automo
biliais užsikemša kelias ir viskas sustoja — pėsčias gal 
greičiau namus tada pasiektum. 

Kas yra su vairuotojais, galvojo Dobilas, kodėl taip 
skuba? Gal į naktinį darbą fabrikuose? Lekia j namus, 
kad palįstų po automobiliu ir jį knibinėtų? Su žmona 
kovotų? Kad išgertų kelis butelius alaus ir prieš tele

viziją užsnūstų? O gal tik šiaip lenktyniauja? 
Prieš Dobilo namus stovėjo žento automobilis. Ir 

jo kaimynų automobiliai jau buvo prie namų —jie jau 
sugrįžę ir ..išsislapstę". Tokie gudruoliai, tačiau su jais 
Dobilas nerasdavo šnekos, su jais nebuvo ilgesnio 
bendravimo. Dobilas keikė ir save, nes dar gėdinosi 
savo kalbos. Vietiniai jam buvo „neperkandami riešu
tai", kažkas su jais nesirišo. Tylūs, atrodė gudrūs, bet. 
žinojo gerai tik savo darbą ir turėjo tik mechaniškus 
palinkimus. 

Tie ..gudragalviai" kuo nors vis būdavo užsiėmę, 
nemokėjo ilsėtis, kažkodėl visuomet taip skubėdavo, 
kad pašnekesiai su jais buvo trumpučiai, kartais su 
pakeltu balsu kaip šūviai iš pistoleto. 

Gatvė dažniausiai būdavo tuščia. Žmones retai 
matydavo ir pro savo namų langus — visi būdavo 
kažkur dingę, lyg nuo pasaulio pasislėpę. Tik vasarą 
po ilgos žiemos moterys su vaikais išeidavo kaip kur
miai ir tarpusavy surasdavo ryšį. Marytė turėjo kelias 
drauges, o Dobilas čia jautėsi lyg nesavam pasaulyje. 

O vis tik reikėjo artimo žmogaus. Net šunys apylin
kėje turėjo savo šeimininką ar kitą tunelį, su kuriuo 
paiaisdavo. Bet Dobilas draugų tarp vietinių nesusi-
rado. Galvojo: „Kam to reikia?" Gal žmogus ir be jų 
gali būti laimingas? O gal neLuojo kaip rinktis ir su 
jais Kalbėti? 

Bet kaip žinosi, jei net jo žentas, kuris atsilanko 
ir buvo surištas giminyste, su juo nebandė draugiškai 
pasikalbėti. 

Dobilui pravėrus duris tik dukraitė nudžiugo jį 
pamačiusi ir puolė į jo glėbį. 

— Hai. — Dobilas pasveikino žentą Džiordžį, rašo
mųjų mašinėlių taisytoją — mechaniką. 

(Bus daugiau' 
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VEIKLIAJAM 
INŽINIERIUI 
VYTAUTUI 

IZBICKUI ATMINTI 
1920 - 1988 

Apie visuomenininką statybų 
inžinierių Vytautą Izbicką, jo 
itin patrauklią asmenybę ir 
šakotą lietuvišką veiklą galima 
būtų parašyt i visą knygą. 
Nekrologas — tai tik santrauka. 
Apsigyvenęs JAV-se nuo 1951 
metų, inž. Izbickas greitu laiku 
prasiveržė savo profesijoje į va
dovaujančią vietą pasaulinio 
masto Charles T. Main firmoje 
Bostone. Lygiagrečiai dirbo 
keliose lietuvių išeivių orga
nizacijose, pagaliau užsidėjęs 
sau Amerikos Lietuvių inžinie
rių ir architektų sąjungos ir 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybos pirmininkų naštas. 

Vytautas Izbickas gimė 1920 
m. gegužės 16 dieną Latvijoje, 
Aknystos parapijoje, prie pat 
Lietuvos sienos j šiaurę nuo 
Rokiškio. Čia jo senelis Adomas 
buvo atsikėlęs iš Lietuvos šio 
šimtmečio pradžioje ir nusipirko 
nemažą ūkį. Vytautas, baigęs 
progimnaziją savo gimtinėje, 
baigė Rokiškio gimnaziją ir stu
dijavo Vy tau to Didžiojo 
universiteto Statybos fakultete 
Kaune, kurį baigė 1944 metų 
pavasarį diplomuotu hidrotech
nikos inžinierium. Dar būdamas 
diplomantas, Vytautas Izbickas 
buvo pakviestas į Vandens 
kelių katedros mokslinį perso
nalą. Deja, kr i t iškos karo 
sąlygos nebeleido jam išvystyti 
akademinės karjeros, tik trum
pai pabuvus asistentu. Jo pa
grindiniai profesoriai buvo J. 
Šimoliūnas, S. Kolupaila, J.V. 
Daniliauskas. 

Inž. V. Izbickas buvo Neo— 
Lithuania korp. narys, filisteris. 
1941-1943 m. buvo išrinktas 
V. D. universiteto studentų ats
tovybės prezidiumo nariu. Daly
vavo antinacinėje rezistencijoje 
Laisvės kovotojų sąjungos eilė
se. 1942 m. rinko parašus pro
testui, kad vokiečiai neuždarytų 
univers i te to ir pas i rašė 
Studentų atstovybės raštą, per
siunčiant 43,216 parašų V.D. 
universiteto vadovybei. Vokie
čiams besitraukiant iš Lietuvos, 
V. Izbickas buvo suimtas, įka
lintas ir deportuotas darbams į 
Vokietiją. Tuojau po karo jam 
pavyko įsitaisyti britiškame 
Hamburgo uosto projektavimo 
biure. Įsteigė lietuvių inžinierių 
sąjungos Hamburgo skyrių. 
1947-1951 m. Izbickas jau 
Anglijoje, dirba vandens kelių ir 
uostų valdyboje, Pietų Valijos 
vyr. c ivi l inio inž in ier iaus 
asistentu. Projektavo uostų 
molus, k r a n t i n e s ir k i tus 
s t a t in ius . Gavo profesinio 
inžinieriaus registraciją, priim
tas nariu į Institution of Civil 
Engineers of Great Britain. 
Tuos ketverius metus Anglijoje 
inž. Izbickas buvo aktyvus 
lietuvių sąjungos vadovybėje, 
įsteigė l ie tuvių inžinierių 
sąjungos skyrių ir sų Petru 
Varkala Lietuvių namų Lon
done iniciatorius. Su inž. J. 
Vilčinsku leido ir redagavo 
vietos l i e tuv ių inžinierių 
biuletenį. Rašė ir latvių spaudai 
su Lietuva susijusiais klau
simais. 

Dirbdamas Hamburge ir Ang
lijoje, inž. Izbickas palaikė 
glaudų ryšį su profesorium Jonu 
Šimoliūnu, gyvenusiu Kemp-
teno l ie tuvių tovy kloję. 
Vytautas buvo gyvenęs prof. 
Šimoliūno namuose Kaune, dar 
būdamas studentas. Tai dabar 
jis pagelbėjo mylimam globėjui 
profesoriui ir materiališkai, ir 
morališkai, kas matyti iš pro
fesoriaus archyve išsaugotų V. 

A. a. inž- V y t a u t a s Izbickas 

Izbicko laiškų. Vėliau Bostone 
prof. Šimoliūnas paatostogau
davo vaišinguose Izbickų 
namuose. 

Atvykęs į JAV 1951 metais, 
Izbickas dvejus metus padirbėjo 
Bostono Stone and Webster b-
vėje statybos ir hidraulikos in
žinierium - projektuotoju ir 
perėjo į Chas. T. Main bendrovę 
1953 m. 

Čia Izbickas jveikė smarkią 
konkurenciją ir nuo 1978 metų 
buvo paskirtas vyriausiu staty
bos inžinierium šiluminių bei 
hidroelektrinių jėgainių skyriu
je (Chief civil structural and ar-
chitectural engineer). Kartu jis 
buvo tos firmos dalininkas 
(associate). Per penkerius metus 
iki netikėtos ligos 1984 metais 
V. Izbicko priežiūroje buvo 
suprojektuotos šiluminės jėgai
nės: Azzour South, Kuwait, Ci
ty of Lakeland, Florida, Shu-
waikh, Kuwait, Rabigh, Saudi 
Arabija, Independence, Arkan-
sas, Mar t in Lake, Texas, 
Nebraska Public Power Distnct, 
Riyadh, S. Arabija, Aqaba. Jor-
dan. 

Anksčiau, nuo 1974 metų, inž. 
Izbickas buvo projektų vadovas ir 
vadovaujantis statybos inžinie
rius ilgai pramonės ir hidrotech
ninių statinių virtinei, iš kurių 
paminėsim čia tik Muju jėgai
nės Korėjoje techninę ir 
ekonominę studiją. Kitas 
unikalus projektas buvo tuo 
laiku (1974-1976) didžiausias 
pasaulyje sunkiųjų jonų greitin
tuvas (heavy ion facility) su 
masyvinėmis sienomis radiaci
jai sulaikyti. 1955-1959 metais 
buvo statybinio projektavimo 
vedėjas penkių didelių Western 
Electric pramonių kompleksų; 
1961-1973 metais dirbo konsul
tantu JAV valdžiai, ruošdamas 
techninius ir ekonominius ra
portus apie vandens parūpinimą 
pramonei kitose šalyse. Tuo rei
kalu jam teko nemažai laiko 
praleisti Washington, D.C. bib
liotekose. 

Daugiau techniškų detalių 
apie inž. V. Izbicko atliktus pro
jektus galima rasti mano 
straipsnyje „Technikos Žodis", 
1985, nr. 2. J.G.). 

Darbo reikalais Izbickui teko 
nemažai paskraidyti po pasaulį. 
Techninių studijų, konsultacijos 
bei statybos priežiūros tikslais 
jis buvo Jordane. Anglijoje. Da
nijoje, Prancūzijoje, Jugoslavi
joje, Japonijoje, Ekvadore, 
Kuwaite, Argentinoje. Paragva
juje, Brazilijoje. Venecueloje. 
Vokietijoje, Šveicarijoje, Pietų 
Korėjoje, Maroke (JAV energe
tikos specialistų komisija 1978) 
— apie šimtinė atskirų kelionių. 
Vytautas Izbickas galėjo ugdyti 
savo profesinius ir organizaci
nius ta len tus , sistemingai 
pagilindamas technines žinias 
kursuose ar seminaruose: kom

piuterių panaudojimas inžineri
joje tNorthwestern univ.), inži
nerinė ekonomika (Ch. T. Main), 
seismologija (Mass. Institute of 
Technology). Jis įsigijo Didžio
sios Britanijos, Massachusetts, 
New Yorko, Nebraskos, Arkan-
so profesines registracijas. 

Visuomeniniame lauke inž. V. 
Izbickas pirmiausiai įsijungė į 
ALIAS Bostono skyrių: 1952 
metais buvo p i rmininkas , 
1954-1956 metais visos ALIAS 
Centro valdybos narys. Netru
kus V. Izbickas įstojo į pro
fesines ASCE — American 
Society of Civil Engineers, AISC 
— American Institute of Steel 
Construction, atstovavo savo fir
mai Stability Research Coun-
cil draugijas. Rašė bendrinei 
spaudai, Technikos Žodžiui, 
Lietuvių Enciklopedijai ir kiek 
vėliau amerikiečių techniš
kiems leidiniams. 1982 metais 
James F. Lincoln Are Welding 
Foundation konkurse Izbicko ir 
T.E. Donovan projektas 
laimėjo žymenį (Merit award) už 
sprendimą, kaip sustiprinti 
apkrautą jėgainės stogo 
santvarą didesniems krūviams 
priimti, nesutrukdant jėgainės 
veiksmo ir nenuimant esamo 
stogo krūvio. Tasai projektas 
buvo įgyvendintas ir detaliau 
aprašytas Izbicko ir kitų dviejų 
bendraautorių straipsnyje 
Civil Engineering žurnale 
(April 1984). Kitas V. Izbicko 
techniškas straipsnis, kartu su 
P.K. Som, išspausdintas Ameri
can Power Conference Pro-
ceedmgs (April 1983). Tema: 
Realistiškas turbinų genera
torių pamatų projektavimas. 
Ta paskaita buvo skaityta JAV 
energijos konferencijoje Chica-
goje 1983 metais. Būdamas 
ALIAS centro valdybos pirmi
ninkas 1977-1981 metais, V. Iz
bickas buvo pakviestas į Baltųjų 
rūmų konferenciją energijos 
konservavimo įstatymui 
svarstyti 1978.VIII. 1 ir X1.9 
Diskusijoms vadovavo pats prez. 
J. Carter (žr. fot. Technikos 
Žodis, 1979, nr. 1, viršelis). Inž. 
Izbickas buvo dviejų Mokslo ir 
Kūrybos simpoziumų Chicago-
je prelegentas: 1977 metais 
(Vandens bei šiluminės energi
jos gamyba) ir 1981 metais 
(Anglis energijos generacijoje). 

Savo visuomeninės veiklos 
viršūnę Vytautas Izbickas 
pasiekė 1979 metais, kai buvo 
išr inktas JAV Lietuvių 
bendruomenės IX tarybos 
prezidiumo pirmininku trejiems 
metams. LB-nėje jis pradėjo 
dirbt i Bostone. 1953-1955 
metais buvo apylinkės, o 
1956-1958 metais apygardos pir
mininku. Jis buvo išrinktas į 
LB tarybą 1961, 1979 ir 1982 
metais. Buvo dviejų Pasaulio 
lietuvių bendruomenės seimų 
nariu. 

Nuo 1951 metų V. Izbickas 
buvo aktyvus Pabaltiečių d-jos 
Naujojoje Anglijoje narys, padė
jęs suorganizuoti 78 koncertus. 
Kelis kartus buvo tos draugijos 
pirmininkas. Protarpiais inž. Iz-

. bickas buvo Nekalto Pr. seserų 
vienuolijos rėmėjų centro valdy
bos ir ALK-os archyvo direk-
toriato narys, padėjęs pastatyti 
naujus pastatus Putname, 
Conn. Jau keliolika metų buvo 
Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjungos centro valdyboje, 
kurios pastangomis buvo iš
leista beveik vienintelė lie
tuviškos antinacinės rezisten
cijos aprašymo knyga Laisvės 
besiekiant (dr. A. Voketaičio 
redaguota). V. Izbickas paraše 
tai knygai anglišką santrauką. 
Buvo Tautinės sąjungos narys, 
jos Bostono skyriaus 
pirmininkas. 

1982 metais Washingtone, 
Lietuvos pasiuntinybės rūmų 
restauravimo komitete, inž. Iz
bickui teko būti techniniu kon
sultantu. 1984 metais buvo pir
mininkas Bostono ir apylinkių 
šv. Kazimiero jubiliejaus 
komiteto. Ligai ištikus, pas
tarajame įsipareigojime 
daugeliu atvejų pirmininką 

IŠEIVIJA -
PAVERGTŲJŲ VILTIS 
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Švęsdami 70 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo 
sukaktį, prisiminsime mūsų 
savanorius, kurie nelygioje 
kovoje net prieš tris priešus 
iškovojo laisve po 123 metų 
vergijos. Taip pat prisiminsime 
1861 ir 1863 metų drąsius 
sukilėlius, knygnešius, kurie 
nešė šviesą į tamsią ano meto 
Lietuvą iš Prūsų. Prisiminsime 
mūsų tautos didžiuosius kovoto
jus: dr. J. Basanavičių, dr. V. 
Kudirką, mūsų tautos prisikė
limo pranašą poetą prelatą Mai
ronį, kurio 125 metų gimimo 
sukaktį neseniai šventė ok. 
Lietuvoje, prie jo kapo didžiulė 
minia ir giedojo jo giesmes bei 
patriotines dainas, stebint 
KGB. 

Prisiminsime drąsius 
sukilėlius 1941 metais birželio 
mėnesį, kurių žuvo apie 2 
tūkstančiai ir apie 40,000 mūsų 
partizanų, kurie kovojo bevil
tišką kovą per 11 metų. Jie 

pavadavo Bronius Paliulis. Dar 
viena akcija, neapsiėjusi be inž. 
Izbicko talkos: Lituanistikos 
katedros finansų vajus, kuriuo 
jis rūpinosi žodžiu ir spaudoje. 

Kurios asmeniškos savybės 
pagelbėjo Vytautui Izbickui 
pasiekti profesinių aukštumų ir 
sėkmingos visuomeninės 
veiklos? Visų pirma, lietuviškas 
patriotizmas: lietuvis turi būti 
geresnis už kitus, savo pavyz
džiu turi kelti savosios tautos 
garbę. Tolerancija, mokėjimas 
apsieiti su žmonėmis yra visuo
meninės veiklos laidas — ir to 
talento Izbickui netrūko. Dėl to 
jis galėjo VI Pasulio lietuvių 
seime 1983 metais Chicagoje 
sėkmingai suvesti besiginči
jančias lietuviškųjų veiksnių 
grupes. Jo tarpininkavimas pri-

I vedė prie mūsų grupių geresnio 
sugyvenimo. Išrinktas PLB 
garbės teismo nariu. 

Vytautas buvo vedęs Feliciją 
Bagdonaitę ir užaugino dukrą 
Daivą ir sūnų Vytenį, abu išėję 
aukštuosius mokslus. Gyveno 
Westwoode, prie Bostono. 
Seniau buvom artimi kaimynai 
kitame Bostono pakraštyje, 
West Roxburyje. 

Vytautas Izbickas mirė po il
gos, skaudžios ligos Bostone 
Deaconess ligoninėje 1988 m. 
sausio 28 dieną, palydėta-
amžinybėn savo šeimos ratelio 
ir kun. Vinco Valkavičiaus. Po 
Mišių Šv. Jurgio liet. parapijos 
bažnyčioje Norvvoode, Mass., 
palaidotas vasario 1 dieną Put
name, Conn., Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vienuolyno artumo
je, netoli kun. Stasio Ylos 
statytosios karaliaus Mindaugo 
pilaitės. Religines laidojimo 
apeigas atliko kun. V. Valka-
vičius, kunigai A. Baltrušiū-
nas, A. Kontautas ir vienuolyno 
kapelionas kun. dr. V. Cuku-
ras. Vytautas Izbickas gyveno 
ne sau, dirbo kitiems ir savajai 
šeimai daugiau, negu jo jėgos 
leido, tai ir sudegė pergreitai. 
Velionio atliktųjų darbų būtu 
užtekę bent dviejų žmonių pras
mingiems gyvenimams. 

Jurgis Gimbutas 

bevelijo geriau žūti Lietuvos 
miškuose, negu mirti Sibiro 
taigose, kaip vergai. Prisimin
kime taip pat mūsų batalijonų 
karius, kurių daug žuvo prieš tą 
patį mūsų tėvynės priešą 
kovodami, bolševikams artėjant 
į Lietuvą, kurie tikėjo, kad su 
tais ginklais jie galės iškovoti 
savo kraštui laisvę. 

Atiduokime pagarbą mūsų 
broliams ir sesėms pavergtoje 
Lietuvoje, kurie ne ginklu, bet 
kaip įmanydami šiandien prieši
nasi okupanto užmačioms ir su 
didele rizika šaukiasi pagalbos 
Vakaruose, informuodami apie 
sovietų nusikaltimus prieš 
mūsų tautą, už ką daugelis jų 
šiandien kenčia kalėjimuose, 
yra nuodijami psichiatrinėse 
ligoninėse arba yra ištremti į 

vergų stovyklas Sibire. 
Mūsų tauta garsi savo žygiais, 

kuri apgynė Europą nuo totorių 
antplūdžio, prieš kurios val
dovus lenkėsi daugelis kitų 
tautų vadų, kuri sutriuškino 
Žalgirio mūšyje kryžiuočių 
galybę, padedant lenkams, ir 
sustabdė vokiečių veržimąsi į 
rytus 500 metų, kurios valdovas 
Algirdas laužė Maskvos vartus, 
o Vytauto Didžiojo laikais Lie
tuva buvo bene galingiausia 

. valstybė Europoje, kurios ribos 
siekė nuo Baltijos jūros iki 
Juodųjų marių. 

Minėdami šią brangią sukak
tį, pasisemkime jėgų ir drąsos iš 
praeities. Išbėgę iš savų namų, 
palikę viską, kas mums buvo 
miela ir brangu, žadėjome par
nešti Lietuvai laisvę. \ mu^ 
žvelgia likę vergijoje mūsų 
broliai ir sesės. Išeivija tebėra 
jų viltis. Jeigu gi išeivija 
sustabdytų savo veiklą, tai pa
vergtoms tautoms būtų 
suduotas mir t inas smūgis. 
Lietuva nebūtų galėjusi iškovoti 
laisvės prieš 70 metų, jeigu 
Amerikos lietuviai nebūtų 
pagelbėję sunkiai uždirbtais do
leriais ii 4 igu augelis vyrų 
nebūtų nuvykę kovoti už jos 
laisvę. 

Mūsų giminės ir artimieji yra 
dėkingi mums už siuntinius. 
Tai buvo didelė pagalba jiems. 
Deja, pavydus priešas uždraudė 
siuntinius, nes tai kenkia jų pro
pagandai. Be to. alkani vergai 
lengviau valdyti. 

Gorbačiovo „perestroika"' ir 
„glasnost" y ra tik naujas 
bolševikų triukas, nes jie jaučia, 
kad pavergtų tautų kantrybė 
gali netrukus prasiveržti nera
mumais ir net sukilimais, ką 
mes matėme ne taip seniai 
Lenkijoje ir Rumunijoje. Tas 
gali pasireikšti ir Rusijoje, kur 
jaunimas protesto ženklan prieš 
Afganistano karą pradėjo 
rengtis panašiai, kaip Amerikos 
Vietnamo karo metu. 

„Jei mano ranka susvyruotų, 
pamačiusi priešą, aš ją nukirs-
čiau", taip kalbėjo Lietuvos 
karalius Mindaugas. Nesvyruo
kime ir aktyviau junkimės kar
tu su mūsų disidentais už mūsų 
tėvynės išlaisvinimą. Gausiai 
dalyvaukime Vasario 16-tos 
minėjime ir nepagailėkime di
desnės aukos dėl Lietuvos. 

Atradlen. Vasario 16 d. Neringos res
torano savininkai kviečia visus atšvęsti 
70-tają Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį 
pietaujant jų restorane 10°. b nuo:aida 
užsisakant pietus nuo 11 v. ryto iki 8 v.v. 
Nenngos restoranas apdarytas 8 v. ryto — 
8 v.v. Džiaugiamės galėdmai jums patar
nauti. Juozas ir Janina Galica. 

H E L P W A N T E D 

ECOFF NEEDS 
OVVNER OPERATORS 

Clean dnving record, 2 years tanks. Ali 
verifiabie. VVeekly pay. 

CALL FOR APPOINTMENT 
312/333-1444 

Please call in English. 

H!P!NG! Federal government jobs in your 
area and overseas. Many immediate open-
;ngs without vvaiting !ist or tęst $15-68,000. 
Pho efundab;e. (602) 838 8885. Ext. 
77( 

REAL ESTATE 

S ^ KOMPIUTERI^ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BELL-BACČ BEALTORS 

HiCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

MISCE'.u' 'EOUS 

A V I L . ft/TA S 
M O V f N G 

« • 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit už" 
apdraudą nuo ugnies ir autemob'lio pas 
mus. 

FRAMKZAPOUS 
3208V2 Wes' S5th Street 

Tel. — GA 4-8954 , 

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 

767-0600 

r RE v1AX GREIT 
R E A L T O R S Į PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią (Staiga, prašome 
paminėti, kad esate arba.nofite būti 
Rimo Stankau* klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai . 

V.T. 
Licensed 

Elektros 
sis 

ELECTRIC CO. 
Insured — Bonded 

436-6937 
ir namų apšildymo 
Tių pataisymą; 

Vytautas Taras 

E L E K T R O S 
{VEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Ch-cagos mieste leidimą. Dir
bu ir užmiesty. Dirbu greitai, garantuo
tai ir sąžiningai. 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

THE CHOSEN PEOPLE 
A look into the past 

Danielius Ralys 
Šioje angių kalba knygoje au

torius dr. D. Ralys istoriškai nagri
nėja ryšį tarp baisaus žydų tautos 
istorinio persekiojimo, net jų 
žudymo ir ;ų gyvastingumo per 
aštuoniolika šimtmečių „Diaspo
roje". Knygą sudaro šeši skyriai. 
Paskutiniame daug rašoma apie 
Lietuvos žydus: Vytauto Didžiojo 
laikais, Nepriklausomoje Lietuvoje, 
Husų ir Nac'ų okupacijose. Printed 
in Toronto, Canada. Kaina su per
siuntimu 12 do! Illinois gyventojai 
moka 12.80 dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, »L 60629 

POPULAR 
L1THUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Oaužvardienė 

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

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms, j 
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 S6.94 
Užsakymus siųsti; 

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

Tremtini — tai vienas paveikslas iŠ labai puošnios daiL POVTLO 
PUZINO monografijos, kun yra didelio formato ir talpina net 28 
spalvotas reprodukcijas. Kartu ir XX amžiaus Madoną, apdovanotas 
aukščiausia premija tarptautiniame madonų festivalyje Los Angeles, 
Calif. ir Grand Nationai Award Amerikos dailinukų profesinėje są
jungoje New Yorke Puiki dovana ir Unka bent kuriomis progomis 
įteikti bet kam: svetimtaučiui ar lietuviui Kaina su persiuntimu 
27 dol. Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS, 4545 West «3td Stireet 
Ch.^ago, IL 60629 

Iii;.tais gyventojai dar prideda $150 valstijos mokesčio. 

Tarybos nariai posėdyje Lietuvių fondo susirinkime. Iš kairės: K Dočkus 
tarybos pirm. St. Baras ir Vyt. Kutkus. 



DR. VYTAUTAS DAMBRA VA 
KANDIDATUOJA Į 

VLIKO PIRMININKUS 
Dr. Vytautas Dambrava iš 

Venecuelos,' daugelio ra
ginamas, sutiko leisti statyti jo 
kandidatūrą į Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 
valdybos pirmininkus. 

Savo išleistoje politinėje plat
formoje jis įsipareigoja, jei būtų 
išrinktas pirmininku, siekti su
daryti valdybą, kuri reprezen
tuotų mūsų visuomenės poli-
tinei-ideologinei diferenciacijai 
ir kiekvienas valdybos narys 
būtų intelektualiai pajėgus at
stovauti Lietuvos interesams ir 
ginti Lietuvos bylą; Vliko tary
bai grąžinti priklausančias 
teises, planuojant veiklą ir 
kontroliuojant Vliko valdybą; 
Vliko atstovus kituose kraštuo
se tvirtintų Vliko taryba; Vliko 
veiklą kreipti j tarptautinę 
plotmę, o atskirų kraštų lietu
viškoms organizacijoms, kaip 
Amerikos Lietuvių Tarybai, 
kraštų Lietuvių Bendruome
nėms, palikti vykdyti Lietuvos 
laisvinimo veiklą. Vlikas pasi
liktų patarėjo, rėmėjo, koordina
toriaus ir bendradarbio rolėje. 
Ryšių su Lietuvos lietuviais 
klausimu laikytis visų veiksnių 
priimtų White Plains susi
tarimų. Asmeniškai imtis ini
ciatyvos užbaigti konfrontaciją 
su Lietuvių Bendruomene, — 
.,konfrontacija yra nusikaltimas 
prieš pavergtą Lietuvą ir is
toriją". Pats įsipareigoja Vliko 

pirmininko pareigose pasilikti 
tik vieną kadenciją ir siekti pa
keisti Vliko statutą, kad tas 
pats asmuo pirmininko parei
gose negalėtų būti ilgiau kaip 
dvi kadencijas (šešerius 
metus). Apie visus Vliko planus 
informuoti Lietuvos diploma
tinę tarnybą. 

Čia pateikiama dr. Dambra-
vos politinės platformos san
trauka. 

Dr. Vytautas Dambrava yra 
buvęs „Draugo" akredituotas 
korespondentas Jungtinėse 
Tautose, Tarptautinės laisvųjų 
žurnalistų federacijos pirm., 
Amerikos Balso tarnyboje ėjęs 
aukštas pareigas, 15 metų išdir
bęs Amerikos diplomatinėje 
tarnyboje, buv. Venecuelos LB 
krašto pirm. (jo pastangomis di
džioji Venecuelos spauda per 4 
metus paskelbė daugiau kaip 
1000 straipsnių), svarbiausio 
Venecuelos dienraščio ,,E1 
Universal" tarptautinės poli
tikos kolumnistas, Venezuelos 
krikščionių demokratų partijos 
bendradarbis, Venecuelos viešo
sios opinijos žurnalistų sąjungos 
centro valdybos tarptautinių 
reikalų sekretoriato 
viršininkas. 

Dr. V. Dambrava vasario 15 d. 
atvyksta į Chicagą ir apsistoja 
pas inž. Antaną ir Marią 
Rudžius. 

lietuviai esame visi — 
vtetuviq Fonde ar esi? 

3001 WEST 59TH STR2ET 
CKICAGO, imrcois 60529 

PHONE: (312) 471-3900 
B Š A . 

linui mmm 
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = aukoto

jas, jm. = įmokėjo, atst. = atstovauja, asm. = asmuo, suma po pavardės 
= įnašu iš viso. 

1987 m. l apkr ič io m ė n . 
2 x $5 Alkevičienė Marija, $5; Astras Donatas, $5. 
1 x $6 Akelis Marie, $6. 
8 x $10 Aviža Veronika. $10; Empakeris, Donatas $10; Grušas 

Vytautas. $10; Jankauskaitė Zina, $10; Kiukys Vaclovas, $10; Palubinskas 
kun. V., $10; Polikaitis J. C. ir P., $10; Radišauskienė Elena, $10. 

9 x $20 Blanford Salomėja, $20; Juška Pranas atm. įn., $20; Muliolis 
Algirdas ir Amanda, $70; Panavas Joseph, $20; Szeiva Victor ir Anne, $40; 
Templeton-Turūtaitė Eglė, $170; Treška Petras, $120; Urbonas Vincas ir 
Ona, $510; Žygas Kazimieras, $20 

1 x $25 Savaitis Jurgis, $25. 
3 x $30 Astras Antanas, $30; Gilvydis Alpas atm. įn.: įm. Dow Jonės 

and Co., $30; Klimienė dr. Aleksandra atm. įn.: įm. 2 asm., $130. 
16 x $50 Bubnys Edwardas, $150; Banevičius Voldemaras, $450; Dug-

gan Paul ir Lucille, $50: Garmienė Sofija atm. įn.: Masaitis Lilia, $150; 
Jankauskienė Eleonora, $150; Jonaitis Juozas ir Marija (minis), $1,200; 
Karvelis Kastytis ir Rasa, $50; Kušlikis Ignas ir Marija, $200; Plėnys 
Kazimieras atm. įn.: Plenienė Sofija, $1,350; Razutienė Ona atm. įn.: 
Varnienė Danguolė, $150; Razutis Antanas atm. įn.: Varnienė Danguolė, 
$600. Rock Alice. $50; Shatas Romas, Gertrude ir Mrs. S. $1,050; Šimanskis 
Matas, $50; Skučas-Napjus Milda, $50; Treška Jonas, Jr. , $150. 

1 x $60 -Lukoševičiūtė Anelė, $360. 
1 x $62 Radvalis L.. $62. 
76 x $100 Astras Stasys ir Uršulė, $355; Bacus S., $100; Baltakis 

Vyskupas Paulius, $200; Balys Stasys ir Danutė, $600; Baniukaitis 
Vytautas ir Nijolė, $300; Brazdžionis Bernardas ir Aldona, $300; Brinkis 
dr. Zigmas. $1,300: Budnikas Vaclovas ir Ona, $100, Butkys Birutė. $100; 
Čyvas Matas Antanas: įm. Kamantas Vytautas, $100; Čyvas Vladas ir 
Birutė, $300; Dailidė Bronius atm. įn.: Dailidė Vytautas, $1,350; 
Dičpinigaitis dr. Juozas ir Irena, $100; Dūda Stasys, $200; Dūda Vytenis 
ir Daiva, $320; Galdikas Antanas ir Filomena, $1,200; Graužinis Laima, 
$100; Gruzdys Antanas ir Vanda, $1,100; JAV LB Cape Cod Apylinkė, $500; 
Jodelė Julius ir Ingrida, $500; Jokubaitė Marijona atm. įn.: Liet. R. C. 
Moterų Saj-gos 33-cia New Haven kuopa, $100; Jokubauskas Stasys ir 
Prudencija, $200; Jonaitis Vytautas ir Romainė, $1,300; Jonaitytė Simutė, 
$100; Kasparas Pranas. $700; Kasparavičiūtė Petronėlė, $400; Kaufmanas 
Petras ir Auksė, $100: Kontrimas Ričardas ir Raimonda, $1,200; Kuolas 
Almis ir Danguolė, $300; LB Hot Springs Apylinkė, $500; LSST Romo 
Kalantos Šaulių Kuopa, $500; Lastienė Sofija, $100; Lekutis Pranas ir Jonė, 
$750; Lembertas Vitalis ir Danutė, $510; Lukas Juozas ir Barbara. $700; 
Lukoševičius Vaclovas ir Bronė, $300; Mackus poetas Algimantas atm. įn.: 
Mackienė Marcelė, $800; Majauskas Kazys ir Elena, $400; Masionis An
tanas, $850; Matulaitis Jonas A.: įm. Matulaitis Antanas ir Amelija, $1,400; 
Maželis Vytautas, $425; Mikuckis Feliksas, $105; Mitinienė Ona atm. įn.: 
Mitinąs Kostas, $100; Mulokas Jonas atm. įn.: Mulokienė Jadvyga, $320; 
Namikas Vytautas ir Alė. $100: Naujokas Justinas atm. įn.: Uksas Jurgis 
ir Marcelė. $400; Nelsas Romas ir Angelė, $650; Oksas Leonas ir Izabelė, 
$1,400; Pakalnis Jonas ir Ona, $300; Paliulis Jonas, $400; Palys Petras ir 
Marta, $400; Paovys Jonas ir Veronika, $1,200; Puodžiūnas Liudvikas 
(miręs) ir Ona, $100; Ragas Andrius Antanas; įm. Kamantas Vytautas. $100; 
Rauba Jonas ir Liuda, $1,310; Raulinaitis P., $300; Raila Bronys ir Daneta. 
$800; Reivydas Liudas. $400: Riškus Kazys ir dr. Stasė, $1,500; Samaitis 
Jonas ir Aleksandra. $300; Šliažas Algis atm. įn.: Biskis Edvardas ir Jad
vyga, $560; Šmulkštys A. ir V., $100; Staniškis Džiugas ir Dalia, $100; Su-
mantaitė Marytė atm. jn.: Sumantas Martynas ir Ona, $200; Tomkus Juozas 
ir Valentina. $100; Treška Jonas ir Ona, $400; Tumaitė Laima, $200; Uksas 
Jurgis ir Marcelė, $2,000; Vaitkus Andrius ir Marija, $1,400; Valeška Ed-
ward ir Marcella, $100; Veilokaitytė Rita atm. įn.: Keblinskeinė-Užupytė 
Kunegunda, $100; Velža Vladas ir Eleonora, $1,001; Vitkus-Kazimieraitis 
Juozas atm. įn.: Vitkus Valerijonas, $810: Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė. 
$742; Wagner-Motiejūnas Rūta: Motiejūnas Jonas ir Ona, $100; Žirgulis 
dr. Justina, $1,300. 

(Bus daueiau) 

KUNIGO A. LIPNIŪNO 
PALAIKAI PERKELIAMI 

Į LIETUVA 
Gautomis žiniomis iš Lietuvos 

kun. A. Lipniūno giminės yra iš
sirūpinę leidimą iš Lenkijos ir 
Lietuvos perkelti jo palaikus iš 
Puscko Pamario miestelio į 
tėviškę. 

Kunigas Alfonsas Lipniūnas 
(1905.HI.12- 1945.IV.28) buvo, 
kaip daugelis mūsų atsimena, 
kunigas - visuomenininkas, 
pagarsėjęs vokiečių okupacijos 
metu Vilniuje savo patriotiniais 
pamokslais ir drąsiu lietuvybės 
gynimu. Jis buvo gestapo suim
tas 1943.ni.17 ir kartu su 45 
kitais politiniais kaliniais — 
Lietuvos įkaitais — išgabentas 
į Stutthofo koncentracijos 
lagerį. 

Paga l Lietuvos gestapo 
viršininko Jaegerio raštą, rastą 
Stutthofe, šie kaliniai buvo kal
t inami tuo, kad priešinosi 
vokiečių valdžios paskelbtai 
mobilizacijai Lietuvoje. 
Originale vokiškai pasakyta: 
,,... war fūhrend in der li-
tauischen Wiederstandsbewe-
gung und hat insbesondere 
gegen die von Reichskommissar 
angeordnete Mobilisation des 
Litauischen Volkes gehetzt". 

Ka l in ia i buvo at iduoti 
betarpiškai Himmlerio žiniai ir 
laikyti Stutthofe iki 1945 m. 
sausio pabaigos, o tada išvesti į 
baisią evakuacijos golgotą . 

PASAULINIS 
LIETUVIŲ 

MENININKŲ 
EKSLIBRIŲ 

KONKURSAS 
Australijos Lietuvių dienų 

metu įvyks pasaulinio masto 
eksl ibr isų konkursas . Šio 
konkurso tikslas yra supažin
dinti Australijos lietuvius su 
pasaulio lietuvių menininkais, 
gyvenančiais Australijoje ir ki
tuose kraštuose. 

Eksl ibr io mediumas yra 
parinktas dėl to, kad jį gali 
sukurti įvairių šakų meni
ninkai, jį lengva prisiųsti bei iš
statyti ir tuo tikimasi pritraukti 
kuo didesnį menininkų skaičių. 

Dėl technikos jokių suvar
žymų nebus daroma. 

Menininkai yra prašomi pri
siųsti iki trijų ekslibrisų kartu 
su t rumpa savo biografija 
lietuvių ar anglų kalba. 

Ekslibriso kūriniai turi būti 
prisiųsti iki 1988 m. lapkričio 1 
dienos. 

Ekslibrisų konkursas yra 
įjungtas į oficialius Australijos 
200 m. jubiliejinius parengimus. 

Parodai ir konkursui vado
vauja skulptorė Ieva Pocienė. 

Visą korespondenciją liečian
čią ekslibrisų konkursą ir pa
rodą prašome siųsti: „Ekslibri
sas"', 25 McLachan Ave., Gle-
nelg North. S. A. 

Kviečiame visus pasaulio lie
tuvių menininkus įsijungti į šį 
pasaulinį lietuvių ekslibristų 
konkursą , kurio premiją 
paskelbsime vėliau. 

Australijos Lietuvių dienų 
komitetas 

Kun. Lipniūnas buvo susirgęs 
dėmėtąja šiltine bei plaučių 
uždegimu, mirė Kašubų žemėje, 
Pucke, ir ten nelaimės draugų 
palaidotas. 

Nepaisant žiaurių priemonių, 
vokiečiams nepavyko Lietuvo
je sudaryti atskiro SS dalinio. 

Giminės kito kalinio, Šapalo, 
taip pat rūpinasi jo palaikų 

perkėlimu į Lietuvą. Tai buvo 
kitos grupės Stutthofo kaceti-
ninkas, bet palaidotas vienuose 
kapuose su kun. Lipniūnu. 

Šių metų kovo 16-17 sueina 45 
metai nuo mūsų įkaitų suė
mimo ir kartu nuo Vilniaus 
universiteto bei kitų aukštųjų 
mokyklų uždarymo Lietuvoje. 
Tą liūdną sukaktį paminėti 
Kaune kovo 20 d. ruošiasi 
paskut inis tėvynėje l ikęs 
įkaitas Leonas Puskunigis ir 
užmuštojo S tu t thofe sesuo 
Bronė Masaitytė. 

V.D.S. 
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NAUJA TELEVIZIJA 

Chicagoje pradėjo veikti nau
ja televizijos stotis, transliuojan
ti kanalu 13. Veikia iš aukšto 
dangoraižio ir siekia neplačiai. 
Tuo tarpu šios stoties programa 
dar neįrašoma į programų 
pranešimus. 

BANKRUTAVO 
TRANSPORTO 

BENDROVĖ 

Wisconsino C. W. Transport 
bendrovė, kurios stotis buvo 
7300 W. 71 St , Bridgeview, Chi-
cagos priemiesty bankrutavo. 
175 šoferiai neteko tarnybos. 

Pranešam draugams ir pažįstamiems, kad saus io 16 d. 

1988 m. dukters namuose Richboro, Pa . mirė 

A.tA. 
ELLA BALČIUVIENĖ 

Andriejaus parapijos 

DEMSYTE 
Religines apeigas pravedė' Šv. 

klebonas kun. Sakalauskas. 

Atsisveikinimo žodį t a rė LB Pietinės New Je r s ey apylin
kės pirmininkas Jonas Mingaila. 

Velionė ilgus metus gyveno Delran, N.J . ir b u v o „Drau
go" ir kitų lietuviškų laikraščių skaitytoja. 

Nuliūdę liko duktė Myl i t t a su vyru W a l t e r W e n g e l , 3 
anūka i Alyssa, Wally ir Regina , dvi seserys M a r t h a 
Zambrzycki , Anglijoj ir V a n d a J a n k u v i e n ė su vyru 
V y t a u t u iš Delran, N.J. 

A.tA. 
JURGIS ENDRIUKAITIS 
Gyveno Cicero, IL. 
Mirė 1988 m. vasario 14 d., sulaukęs 68 m. amžiaus . 
Gimė Lietuvoje, Šakių apskrityje, S lav ikų ka ime . 

Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Regina Bena i ty tė , 

sūnūs: Jurgis, marti Phyllis, Kastytis, mart i Lucia, Algirdas, 
Leonardas, Juozas; duktė Gina; anūkai: Andr ius , Adomas , 
Eric; sesuo Ona su vyru Juozu Eiduku Anglijoje; pusseserė 
Marytė su vyru Pet ru Bedulskiu; pusbrolis Ju rg i s Bal t ruša i 
tis su žmona Doris. Lietuvoje sesuo ir broliai. 

Kūnas pašarvotas trečiadienį, vasario 17 d. n u o 2 iki 9 
v.v. Vance koplyčioje, 1424 S. 50th Ave., Cicero, IL 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, vasario 18 d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos 9:30 v. ryto už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero l ie tuvių 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, d r augus i r pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona , sūnūs , duk tė , a n ū k a i i r g i m i n ė s . 

Laidotuvių direkt. Jean Vance. Tel. 652-5245. 

<— 

Mylimai žmonai ir motinai 

A.tA. 
dr. AMELIJAI MATULAITIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos vyrui ANTANUI, 
dukroms MARYTEI, ONUTEI, sūnui JONUI ir jų 
šeimoms. 

Laima ir Evert Vander Stoep 
Romas Petrauskas 
Gintaras ir Bonnie Petrauskai 

A.tA. 
SOFIJAI BIKULČIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesio valan
doje jos vyrui STASIUI, sūnums VLADUI, BRONIUI, 
STASIUI ir jų šeimoms ir giminėms Lietuvoje. 

St. 

Jonas Grėbliauskas 
Jadvyga ir Julius Varkevyčiai 

Peter.-burg Beach, Fla. 

A.tA. 
SESUO M. ROMANĄ 

DOBROVVOLSKY 
( H E L E N ANNA DOBROWOLSKY) 

Mūsų mylima Seselė mirė Šv. Kryžiaus ligoninėje 1988 
vasar io 12 d. 

Duktė Benjamino ir Onos tČepukaitis) Dobrovvolskių. 
I Vienuolyną įstojo iš šv. Andriejaus parapijos. Phila-

delphia. PA. Vienuolyne išgyveno įžaduose 52 metus. 
Paliko nul iūdime šv. Kazimiero Seseris, savo sesutes 

Genevieve Fisher, svainį Frank, Lorettą Giedemann, svainj 
Mart in , te tą Seselę M. Genovaitę Cepukaitis , brolius Joseph 
Dobrovvolsky, brolienę Jane, Vincent Dobrovvolsky, brolienę 
J eanne , George Dobrovvolsky ir jų šeimas, taip pat kitus 
gimines, mokinius i r pažįstamus. 

Gedulingos pamaldos prasidės pirmadienį, vasario 15 d. 
7:00 valandą vakare Šv. Kazimiero Seserų Koplyčioje, 2601 
W. Marąue t te Road, Chicago. 

Laidotuvės — antradienį, vasario 16 d. 10:00 vai. ryto Šv. 
Kazimiero kapinėse. 

Prašome gimines. Seselės mokinius ir pažįstamus daly
vaut i laidotuvėse ir pasimelsti už a.a. Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Sese rys ir Dobrovvolskių ir Čepukaiėių 
š e i m o s . 

Laidotuvių direktorius Gaidas-Daimid. 

A.tA. 
VYTAUTUI SINKUI 

staiga mirus, jo žmoną JUZE. dukras ir jų šeimas nuo
širdžiai užjaučiame. 

Arizonos Lietuviu Bendruomenė 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. Califomia Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermi tage Avenue 

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

i 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAVVTCZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 W e s t 6 9 t h S t r e e t - T e l . RE 7-1213 
11028 S o u t h w e s t H w y . - Te l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - T e l . 430-5700 

A.tA. 
SOFIJAI BIKULČIENEI 

iškeliavus į ten, iš kur dar nė vienam nebuvo lemta 
sugrįžti, jos vyrą STASĮ, sūnus, marčias, anūkus ir 
proanūkus, skausmo dienose, nuoširdžiai užjaučiame. 
ir kartu liūdime. 

Klemensas ir Anelė Žukauskai 
Sunny Hills, FL 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003 

. 
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x Stella Kaulakienė, Ma
rijonų bendradarbių Chicagos 
apskrities pirmininkė, primena, 
kad Marijonų bendradarbių 
susirinkimas bus trečiadienį, 
vasario 17 d., 1 vai. po pietų Ma
rijonų vienuolyno salėje. Yra 
svarbių reikalų, ypač seimo, 
kuris bus kovo 20 d., aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišės. Visus 
narius kviečia dalyvauti. 

x Lietuvos Vyčių 112 kuo
pos susirinkimas bus šiandien, 
vasario 16 d., 8 vai. vak. Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. 

x Šį trečiadienį, vasario 17 
d., yra Pelenų diena — Gavėnios 
pradžia. Pelenų diena ir Didysis 
penktadienis yra pasninko ir 
visiško susilaikymo — abstinen
cijos dienos, kurios katalikų 
Bažnyčios įsakytos. 

x P e d a g o g i n i o l i t u a n i s 
t ikos instituto etnografinis an
samblis stato „Bėkit, bareliai. — 
rugiapjūtės pabaigtuvių 
švente" kove 19 d. Jaunimo cen
t re . Ansamblio vadovas yr 
Arvydas Žygas, muzikinės vado
vės Emililija Sakadolskienė, 
Dalia Polikaitytė ir Danutė 
Rukšytė. Ansamblio globėjai — 
Teodora ir Ignas Serapinai. Lie
tuvių visuomenė prašoma tą 
vakarą paskirti lietuvių jau
nimui ir nepraleisti progos pa
matyti to jaunimo meilę lie
tuvių liaudies kultūrai. 

x Lietuvių našlių, našliukų 
i r pavienių draugiško klubo 
susirinkimas bus penktadienį, 
vasario 19 d., Anelės Kojak 
salėje, 4500 So. Talman Ave. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Po susi
rinkimo bus vaišės. J susi
rinkimą kviečia informacijos va
dovė A. Kalys. 

x „Vytis", Lietuvos Vyčių 
sąjungos žurnalas vasario 
mėnesio išėjo iš spaudos. 
Viršelyje įdėtas nutarimas, 
skelbiant Lietuvos nepriklau
somybę 1918 metais vasario 16 
d., o paskutiniame — popiežius 
Jonas Paulius II su Loreta ir 
prof. Jokūbu Stukais, teikian
čiais jam pal. Jurgio Matulaičio 
paveikslą. Žurnale yra gražių 
straipsnių ir informacijos iš 
vyčių veiklos. „Vytį" redaguoja 
Dalia Bulvičiūtė, jai padeda 
Mary Rusas Kober ir Helen 
Chesko. 

x Sofija G a l a n t ą , Oak 
Brook, 111., George ir Milda Sku
čas Napjus, Beverly Hills, Cal., 
Vito V. Vai, Oak Brook, 111., 
Anthony Thomas, Woodridge, 
DL, Kazys Miecevičius, Chicago, 
111, Pranas Nenorta, East Chi
cago, 111., Ona Strimaitienė, 
Putnam, Conn., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 25 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Inž. Vladas Stropus, Chi
cago. 111., Lietuvių operos 
valdybos narys, mūsų rėmėjas, 
su prenumeratos pratęsimo mo
kesčiu atsiuntė visą šimtinę. VI. 
Stropui, mūsų garbės prenume
ratoriui, tariame nuoširdų ačiū. 

x Ieškau lietuviškai kal
bančios moters prižiūrėti 2 
mažus vaikus ir gyventi kartu. 
Skambinti po 8 v.v. arba savait
galiais: tel. 835-2832. 

(sk) 
x M a r q u e t t e P a r k o lie

tuvių namų savininkų mėne
sinis susirinkimas įvyks Š.m. 
vasario 19 d., penktd. 6:30 v.v. 
parapijos salėje, 6820 S. Waah-
tenaw Ave. Bus paminėta Va
sario 16-toji. Visi nariai prašomi 
dalyvauti. Po susirinkimo — ka
vutė. Kviečia valdyba. 

(sk.) 

x Ats tovų r ū m u o s * Wa-
sh ingtone , D . C , Vasario 
16-tosios minėjimas bus pačią 
vasario 16 d. Minėjimu pasi
rūpino kongr. Frank Annunzio. 
Invokaciją kalbės vysk. Paulius 
Baltakis. Tą pačią dieną bus 
minėjimas ir Senate. Minėjimu 
čia rūinasi sen. Paul Simon. 

x Lietuvos Vyčių 36 kuopa 
kovo 6 d., sekmadienį, minės šv. 
Kazimiero dieną. Susirinks 9:30 
vai . Neka l to Prasidėj imo 
mokyklos salėje, o paskui eis j 
bažnyčią ir čia 10 vai. Mišiose 
dalyvaus organizuotai. Po to bus 
pusryčiai mokyklose salėje. Vie
tas rezervuotis reikia iš anksto 
pas I reną Norush i s te l . 
735-4722. 

x Vasar io 21 d. tuojau po 
10:30 vai. lietuviškų pamaldų 
Šv. Antano parapijos salėje bus 
visuotinis metinis Cicefo jūrų 
šaulių kuopos ,,Klaipėdos' 
narių susirinkimas. Spalio 8 d. 
Šv. Antano parapijos salėje 
Cicero bus metinis Cicero šaulių 
,.Švyturio" balius, o kitais 
metais rugsėjo 30 d. ir spalio 1 
d. bus minimos kuopos 25 metų 
įkūrimo sukaktuvės taipbat šv. 
Antano parapijos salėje Cicero. 

x B r a n g i o s l i e t u v i a m s 
šventės prisiminimas Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje šį 
sekmadienį nuo 2 v. p.jj. kun. 
Juozo Juozevičiaus kilnias min
tys, maldos už gyvus ir mirusius 
ir palaiminimas. Slogos»perŠa-
limo tvarkymas gydytojo pra
nešimas. Kraujospūdžio mata
vimas. Alvudo gėrybėmis pasi 
vaišinimas. Patriotiška opera,— 
video filmas. Visi laukiami. 

x „ E l t a " , Information 
Bulletin, šių metų 1 nr. išėjo iŠ 
spaudos. Šiame numeryje yra 
anglų kalba informacijos apie 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, taip pat informacijos iš 
viso pasaulio apie Lietuvą ir 
lietuvius. Leidžia Tautės fondas 
New Yorke. 

x Dr. A n t a n a s Čiuris, Te-
guesta, Fla., Aleksas Urbonas, 
St. Petersburg, Fla., Gregorius 
Radvenis, Los Angeles, Cal., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Dr. E. J o n a s Domanskis . 
Newport Beach, Cal., Julius 
Širka, Oak Lawn, DL, Salomėja 
Leipus, Chicago, 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė o 25 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Dr. D a n a Vi tkus , Palos 
Hts., 111., dr. A. Vanagūnas, 
Oak Park, 111., Evangelina Kun-
gyg, Hacienda Hts., Cal., Peter 
Gauronskas, Santa Monica, 
Cal., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 25 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Danys Mikeliūnas, Michi 
gan City, Ind., pratęsė prenume
ratą, pridėjo 20 dol. dienraščio 
paramai ir 20 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. D. 
Mikeliūną skelbiame garbės 
prenumeratorium, o už rėmimą 
lietuviško žodžio labai dėko
jame. 

x Atsiuntė po 10 dol. už 
kalėdines korteles ir kalendo
rių: Antonė Lauraitis, Maria 
Mongenis , Willi Hoffraan. 
Albertas Kanaitis, J. Paalksnis. 
Juozas Vodopolas, J. Skama. 
Janina Antanavičius, J. ir T. 
Šauliai, Alf. Venclovas, Petras 
Jokubka, M. Augaitis, V. ir t . 
Rasučiai, Austrą Puzinas, Anta
nas Valiuškis, Kazys Priš-
mantas, Peter Šukys, Antanas 
Vosylius, J. Pargauskas, Irena 
Barzdukienė, Vladas Jasiulio
nis, Stasys Ambrozaitls, Arvy
das Šimonis, Algis Bakaitis, 
Jurg is Ribinskas, l a i m u t ė 
Graužitienė, Helen Wal?ki. 
Pranas Sabalas. Jadvyga Poš
kus, Liudas Kriaučiūną*, Z. Sa
dauskai, Stasys Ališiua. V 
šiems nuoširdus ačiū. 

ANTRADIENĮ VASARIO 16-TĄJĄ 
DIENĄ GELBĖKIME LIETUVĄ!!! 

Per paskutines dvi savaites 
tarptautinės žinių agentūros 
(pvz. Reuters) yra nemažai žinių 
perdavusios didiesiems laikraš
čiams apie daromas represijas 
Lietuvoje, artėjant Vasario 
16-tajai dienai. Amerikiečių 
laikraščiai nespausdina tos 
informacijos, nes galvoja, kad 
skaitytojams neįdomu. Paro
dykime savo solidarumą Lie
tuvai! 

Antradienį Vasario 16-tą 
dieną nuo ryto iki vakaro 
skambinkime: 

„Chicago Tribūne" Foreign 
News Desk 222-3568 

„Chicago Sun-Times" Foreign 
News Desk 321-2522. 

Kai atsi l ieps, t a rk i t e 
angliškai; 

jtono Lietuvių jaunimo sąjungos po •.•iniam seminare svečiai, is Kaires: Lietuvos 

!

pasiuntinybės atstovas Stasys Lozoraitis, ketvirta iš kairės - Vyriausios skautininkės pavaduo
toja vs. Meiiė Mickienė, penkta iš kairės — Asta Banionytė ir kt. 

Nuotr. Pauliaus Mickaus 

CHICAG0JE IR APYLINKĖSE 

' 

APOLINARO P. BAGDONO 
NAUJOS KNYGOS 

SUTIKTUVĖS 

LB Marąuette Parko apy
linkės valdybos pastangomis va
sario 7 d. 12:30 vai. p.p. -Jau
nimo centro posėdžių kambaryje 
buvo futeagtos naujos rašytojo 

X Halina Bagdonienė i r 
V i n c a s Ankus, gyv. Oak 
LavĘ^IC, lankėsi „Drauge'' ir 
kiskvierfas paaukojo po 20 dol. 
u ž . kalėdines korteles ir 
kajendoHų. Nuoširdus ačiū. 

X Tnž« Vaclovas Mažeika, 
ParklKifcige, 111., su žmona iš
vyko Ogesniu atostogų j St. Pe-
tėrįburgfBeach, Florida. Pakeis
dami * „Draugo" siuntinėjimo 
arines*, pridėjo ir 30 dol. auką. 
Labai1 dėkojame. 

x ltžį Eog. Likander is , 
Chicago} TU., Viktor Gramsas, 
Cakimet' Park, 111., A. Radzi-
vanas, Richmond Hills, N.Y., A. 
Wedrycka, Croton Hudson. 
N.Y., Jenas Bujauskas, 
Detroit, Mich., už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
20 doL atikų. Nuoširdus ačiū. 

x JadVyga ir Pet ras Gruo
džiai, Chicago, I1U mūsų nuo
širdus rėmėjai, pratęsė pre
numerata, pridėjo 30 dol. dien
raščio stiprinimui ir 10 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių 
su laiškučiu: „Nuoširdžiai svei
kiname visa .Draugo' perso
nalą, taip sėkmingai užbaigu
siu* šiuos metus. Lai užgimęs 
Kristus suteikia Jums visiems 
ištvermės bei pasiaukojimo ir 
toliau tęsti šį sunkų ir nepapras
tos reikšmės turintį spaudos 
darbą ir 1988 metais'*. J. ir P. 
Gruodžiams, mūsų garbės ir 
nuolatiniams rėmėjams, ta
riame nuoširdų ačiū už auką ir 
linkėjimus. 

x Sofga Martin, Mount Pro-
spect, 111., pratesdama prenume
ratą, pridėjo 20 dol. „Draugo"' 
palaikymui ir 10 dol. už kalė
dines korteles ir kalendorių. 
Sof. Martin įrašome j garbės 
prenumeratorių sąrašą, o už 
auką labai dėkojame. 

x Po 10 dol. atsiuntė už 
ka lėdines korteles ir ka
lendorių: Antanas Baltrušaitis, 
Aleksandras Atutis, R. Nasvy-
tiene, Ą. JRožėnas, Michael 
Buceliniez, Vyt. Grakauskas. 
John Kianis, Vacius Prižgintas. 
P. Skardis, Balis Stepcnis, Rūta 
Sakas. V, Oyvas, Aniela Lesiak. 
Jonas Adomaitis, A. Kriau-
čel runas, J J V . Lopatauskas, Ig. 
ir Maria ICuŠlikiai, Rose W. 
Cusick, Povilas Plikšnys, 
Monica I Kriščiūnas, Juozas 
Getri6*i^ 'Česlovas Rama-
nauakas. Antanės Klimavičius. 
Joitasf Jttodi* M". Lipas, B. 
AndrMtkartis. Visiems už aukas 
labtf dėkojame. 

Apolinaro P. Bagdono poezijos 
knygos „Likimo antspaudas" 
sutiktuvės. 

Valdybos pirmininkas Jonas 
Levickas savo atidarymo žodyje 
priminė, kad autorius A. P. 
Bagdonas yra taipgi ir veiklus 
bendruomenininkas, i lgus 
metus priklausąs LB 
valdyboms. 

Pakviestas rašytojas Ana
tolijus Kairys, daugelio knygų 
autorius, savo kalboje išsamiai 
apžvelgė naująją knygą, iškėlė 
jos patrauklią išorę, taipgi 
plačiau patiagrinėjo ir patį kny
gos turinį. Prelegentas A. P. 
Bagdoną priskyrė prie neo 
romantinės srovės. Knygoje 3 
dalys, motyvai: religiniai, pa
triotiniai, asmeniniai. Autorius 
neieško ypatingų st i l iaus 
įmantrumui vengia sunkiai 
suvokiamų metaforų bei filoso
finių gilmėm}, todėl jo poezija 
yra suprantaina ir eiliniam 
skaitytojui. Jis pacitavo vieną 
kitą posmelį, paremdamas 
vieną ar kitą savo teigimą-

Toliau rašytoja Stasė Peterso
nienė a tkreiė dėmesį į 
A. P. Bagdono žemaitiškąją kū
rybą, kuri ir šioje knygoje su
darė ketvirtadali viso turinio. Ši 
kūryba išliks ateinančioms kar
toms, kaip unikali tarminė 
poezija, kai jau tarmės bus 
išnykusios. 

Pedagoginio lituanistikos in
stituto studentė Jūratė Jan
kauskaitė padeklamavo 4 eilė
raščius iŠ naujosios knygos. Jos 
aiški graži tarsena ir meniškas 
perdavimas padarė gerą įspūdį, 
ir ji susilaukė entuziastingu 
aplodismentų. 

Pats autorius Apol. P. Bag
donas paskaitė vieną eilėraštį iš 

May Iplease speak to the editor 
o f the Foreign Vews Desk or to 
any o f his aidės? 

Toliau: 
I read your paper. Ifyou know 

or have received any information 
about unrest or religious or anti-
Soviet activity in Soviet-occupied 
Lithuania, can you please cover 
story as soon as possible? Thank 
you for your time. 

Jeigu nenorėsite daugiau kal
bėti, galite padėti ragelį. Būsi
te prisidėję prie Laisvės kovos! 
Pirmyn! 

Lietuvių informacijos 
cen t ras ir 

Chicagos Lietuvių 
Jaunimo sąjunga 

IŠ ARTI IR TOLI 

knygos, o po to dar 4 naujausius 
savo eilėraščius religiniais ir 
patriotiniais motyvais, giliai 
įsijausdamas į eilėraščio mintį. 
Tada padėkojo LB savo apylin
kės valdybai, kuri šiuo renginiu 
pagerbė savo valdybos ilgametį 
narį- Dėkojo ir prelegentams už 
išsamią ir taiklią jo kūrybos 
apžvalgą ir visiems atsilankiu
siems į šią literatūrinę valandą. 
Po programos buvo kuklios 
vaišės. Autorius pasirašinėjo 
autografus tiems, kurie buvo 
autografus tiems, kurie buvo įsi
giję jo naująja knygą. Buvo pro
gos pabendrauti ir arčiau 
pažinti patį autorių. 

Svečių tarpe buvo ir L. Rašy
tojų draugijos pirm. rašytojas 
Česlovas Grincevičius, kun. K. 
Kuzminskas ir kt. Pora valandų 
greitai prabėgo, jaukiai be
bendraujant. — Kor. 

MADŲ PARODA 

Šių metų vasario 21 d. 2 
valandą po pietų bus proga pasi
džiaugti ateinančiu pavasariu. 
Atkeliaukite į Jaunimo centro 
didžiąją salę ar raskit vietą pa
togiai balkone ir keliom valan
dom pamirškit šaltos žiemos 
vargus ir bėdas. Būsit apsuptos 
gėlėm ir naujausiomis madomis. 

Madų parodą ruošia „Žibu
rėlio" ir Kriaučeliūnų vardo 
vaikų namelių Montessori 
mokyklėlės. Modeliuos 
mamytės, tėveliai, vaikučiai ir 
pakviesti svečiai. Programa bus 
ypatingai įdomi ir įvairi, net 
bus keletą staigmenų. Stebint 
madas, galėsit pasivaišinti 
užkandžiais ir gėrimais. 
Užtikrina rengimo komitetas 
labai smagią popietę. 

P- S. 

KANADOJE 

— Vysk. Paul ius Baltakis, 
grįždamas iš Australijos, buvo 
sustojęs Montrealyje. Čia 
Aušros Vartų parapijos bažny
čioje sausio 17 d. atlaikė šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą. 

— P i r m a j a i Komuni j a i 
Montrealyje šiemet rengiami 11 
vaikų, o pernai buvo tik trys. 
Juos rengia ses. Palmira, 
Nekalto Prasidėjimo Marijos 
seserų vienuolijos narė. 

— Toronto ateitininkų posė
dyje išrinkta nauja valdyba, ku
rion įeina pirm. V. Aušrotas, 
vicepirm. A. Karkienė, sekr. J. 
Andrulis, ižd. Morkus Sun-
gaila, korespondentė R. Gir-
dauskaitė, narė L. Kuliavienė. 
Dvasios vadu apsiėmė būti kun. 
J. Staškus. 

— E d m o n t o n o , Alber tos 
provincijos, lietuviai Naujuo
sius metus sutiko gruodžio 31 d. 
vakare linksma ir lietuviška 
nuota ika . Prieš dvyliktą 
valandą pirm. Algis Dudara-
vičius palinkėjo visiems 
laimingų naujų metų ir papasa
kojo, ką nuveikė pereitais me
tais. Tarp lietuvių dalyvavo ir 
keletas latvių, kurie džiaugėsi 
praleidę vakarą su lietuviais. 

— Pr i e ška l ėd in i am susi
kaup imui Sault Ste Marie, 
Ont., vadovavo iš Mississaugos 
atvykęs kun. J. Staškus. Susi
kaupime dalyvavo daugumas 
lietuvių. Kun. J. Staškus paro
dė ir vaizdajuoste iš krikščiony
bės iškilmių Romoje. 

— A.a. Benius Dabulskis, 
66 metų amžiaus, mirė gruodžio 
29 d. ligoninėje Sault Ste Marie. 
Bėgdamas nuo komunistų 
okupacijos, atsidūrė Norve
gijoje, vedė ten norvegę Alfredą, 
kuri greitai išmoko lietuviškai 
ir draugavo tik su lietuviais. 

Bk 

— madų perodoe. kari bu* MotitmMnįĮūiytlo — Kna^Ceiama Vaiku aameliu ir ,.Ž»bur*Jio* 
timrm 2?£1 mifejai. Iš katrtK Lja* Budriu*. Runas Dua*ry», oana Gyliaaė; antroj eilėj: 
teo Oriprfe. Dalai Januškienė, Danu ta Pencyiait*. Tomas Žukauakaa ir paredos koordinatorė 
Rubfti Aufetorfcfettė. 

Kurį laiką dirbo kasyklose Bel
gijoje, 1951 m. atvyko į Kana
dą. Dabulskiai išaugino didelę 
šeimą — sūnų ir septynias duk
teris. Laidotuvėse dalyvavo 
šeima, pusbrolis a. Laurinaitis 
iš Toronto ir daug lietuvių. 

— K. A m b r a s a s , Mont
realyje dirbęs fabrike 39 metus 
ir pakilęs į aukštą vietą, išėjo į 
pensiją ir buvo apdovanotas 
televizijos priimtuvu ir kitomis 
dovanomis. Taip pat buvo 
įteikta išleistuvėse jo žmonai 
gėlių puokštė, nes jis šioje bend
rovėje turėjo gerą vardą. 

— Toronte Lietuvos krikš
to 600 metų sukakties minėjime 
bus pakartota poeto Henriko 
Nagio parašyta ir muz. Alek
sandro Stankevičiaus sukompa-
nuota, gyvenančių Montrealyje, 
kantata „Kryžių ir Rūpintojėlių 
Lietuva". Buvo žadėta pastatyti 
pagal poeto B. Brazdžionio žo
džius sukurta kompozitoriaus 
kun. B. Markaičio kantata, bet 
jis dėl ligos tos kantatos ne
galėjo laiku užbaigti. 

— Lietuvos Kankinių pa
rapijos bažnyčioje sausio 31 d, 
buvo paminėta pal. Jurgio Ma
tulaičio šventė. Iš jam skirtos 
sausio 27 d. buvo perkelta į 
sekmadienį, nes tai patogiau 
parapiečiams ir visiems naujo 
palaimintojo garbintojams. 

— Lietuvių kapinėse Mis-
sissaugoje buvo palaidoti lietu
viai a.a. Jonas Rukša, 70 metų 
amžiaus, Pranas Guobys, 71 
metų amžiaus, Petras Babeckas 
iš Steynerio, Petras Petrušaus-
kas-Peterson, 86 metų amžiaus, 
ir Feliksas Paškevičius, 95 metų 
amžiams. 

— Toronto Lietuvių namai 
kultūrinę premiją už pereitus 
metus paskyrė poetui Henrikui 
Nagiui ir muzikui Aleksandrui 
Stankevičiui už k a n t a t ą 
„Kryžių ir Rūpintojėlių Lietu
va". Premija yra 1000 dol. Pre
mijos įteikimas bus vasario 21 
d. Ištraukas skaitys H. Nagys. 
Koncertinę dalį pianinu atliks 
L. Kanovičienė ir smuiku T. 
Regina. 

— A. a. Mykolas Dailidė, 86 
metų amžiaus, mirė pereitų 
metų gruodžio 23 d. Montrealy
je. Palaidotas iš Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios Cote des 
Neigęs kapinėse. Liko giminės 
Montrealyje ir Lietuvoje. 

— Lie tuvos k r ikš to 600 
metų sukakties minėjimas Lon
dono lietuviams buvo rugsėjo 13 
d., sekmadienį, Šiluvos Marijos 
bažnyčioj. Pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. Viktoras Skilan-
džiūnas iš Ottawos. 

Advokatas Jonas Gibai t i s 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. — 776-8700 

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




