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„LKB Kronika", Nr. 77. 

(Tęsinys) 

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

Žinios iš vyskupijų 
Kelmė. 1988 m. vasario 10 d. 

į namus pas Reginą Teresiūtę, 
gyvenančią Kelmėje. Laisvės 
11, prisistatė autoinspektorius 
Kazlauskas ir liepė R. Teresiū-
tei važiuoti su savo lengvąja 
mašina j Kelmės VRS. neva 
vairuotojo dokumentų patik
rinimui. R. Teresiūtė atsisakė 
paklusti inspektoriui, motyvuo
dama, kad eismo taisyklių nepa
žeidė, o jeigu autoinspekcijos 
darbuotojams dėl nežinomų 
priežasčių nepatiko jos 
važiavimas, reikėjo stabdyti 
kelyje. Inspektorius Kazlauskas 
griežtai pareiškė, kad, jei R. 
Teresiūtė. nevažiuos savo noru, 
bus nugabenta pr ievar ta . 
Kelmės VRS R. Teresiūtės 
lengvajai mašinai buvo nuimti 
priekiniai numeriai ir paaiš
kinta, esą jos mašina techniškai 
netvarkinga ir ja važinėti ne

galima. 
1988 m. vasario 14 d. į 

Žarėnų-Latvelių kleboniją 
(Šiaulių raj.) ieškoti R. 
Teresiūtės atvyko apylinkės 
pirmininkas Valdemaras Mei-
liulis ir milicijos įgaliotinis. Jie 
kaltino R. Teresiūtę, kad ji 
gyvena neregistruota ir tuo pa
žeidžia pasų stalo taisykles. R. 
Teresiūtė paaiškino, kad ji čia 
ne gyvena, o tik dirba. Pareigū
nai reikalavo, kad mergina 
vasario 16 d. būtinai atvyktų į 
Šakynos apylinkės vykdomąjį 
komitetą. R. Teresiūtė kate
goriškai atsisakė atvykti ir 
paaiškino, kad vasario 16 d. — 
Tatos šventė ir būtent šią dieną 
atvykti ji tikrai negalės. Jei 
reikia, ji atvyksianti dieną vė
liau. Pareigūnų toks atsakymas 
nepatenkino. 

(Bus daugiau) 

Kas kalbėjosi su suklaidintais 
parlamentarais 

Vilnius. Lietuvos komunistų 
spauda praneša, jog Aukščiau
sios tarybos ir Persitvarkymo 
Sąjūdžio seimo tarybos kvieti
mu lankėsi Europos parlamen
tarų grupė, su kuriais tarėsi 
Prezidiumo pirm. Vytautas Ast
rauskas, Aukščiausios tarybos 
pirm. Lionginas Šepetys, parti
jos ideologijos skyriaus vedėjas 
Justas Paleckis, komunistų 
užsienio reikalų ministeris Vla
dislovas Mikučiauskas, Mokslų 
akademijos prezidentas Juras 
Požėla ir viceprezidentas Vy
tautas Statulevičius, poetas 
Justinas Marcinkevičius, fizikas 
Zigmas Vaišvila ir Algis Kli-
maitis. 

Viceprezidento žodis 
žydams 

Palm Beach. — Vicepre
zidentas Dan Quayle, kalbėda
mas žydų B 'nai B'rith organi
zacijos vadovybės suvažiavime, 
pasakė, jog Busho vyriausybė 
labai nepasitiki Palestinos Iš
laisvinimo organizacijos vado 
Arafato pareiškimais ir kad 
Amerika nespaudžia Izraelį 
daryti sprendimą Vidurinių 
Rytų klausimais. Bet Quayle 
taip pat pasakė, jog ..status 
quo" Vakarinio Kranto ir Gazos 
srities atveju yra „aiškiai nepri
imtinas" ir kad Izraelis privalo 
surasti būdą, kaip išspręsti 
palestiniečių problemas. 

„Izraelis tai supranta, kaip ir 
kiekvienas žmogus", sakė 
Quayle, „o kad Amerika pradėjo 
pasitarimus su PLO, tai dar ne
reiškia, kad Amerika keičia 
savo nusistatymą. „Mes norime 
įsitikinti PLO darbais už taiką 
ir prieš terorizmą. Arafato 
veikla yra nuolat atydžiai se
kama". Vyriausybė mananti, 
kad Izraelio-arabų konfliktas 
bus išrištas patenkinamai, bet 
atsakomybė surasti kompromi
sus glūdi abiejose pusėse. 
Amerika nespaudžia ir nedik
tuoja Izraeliui. ..Izraelis žino. 
kokie yra jo tautiniai interesai 
ir mes palaikome Izraelį". Tai 
buvo pirmoji viceprez. Quayle 
kalba užsienio politikos klau
simais ir žydų buvo beveik entu
ziastiškai priimta. 

• 

Jiems buvo papasakota apie 
vykdomą persitvarkymą ir kad 
vienintelis realus kelias yra 
Lietuvos ekonominis savaran
kiškumas. Parlamentarai turėjo 
daug klausimų; kėlė ir bendras 
Europos Bendruomenės proble
mas. Buvo jų iškeltas ir pinigi
nio atsiskaitymo būdas, jei būtų 
pradėta prekyba laisvoje rinko
je, kadangi sovietų valiuta yra 
bereikšmė. 

Buvo pasikeista nuomonėmis, 
kad Vakarų kraštai nepripažįs
ta Pabaltijo valstybių „įstojimo" 
į Sovietų Sąjungą ir kad pažiū
rų skirtumai leidžia dalyvauti 
Europos reikaluose. Buvo ir 
priešingų argumentų pareikšta. 
Rašoma, kad Vilniaus gatvėse 
žmonės demonstravo prieš tuos 
parlamentarus, kurie nepasisa
kė už Lietuvos nepriklausomy
bę, įskaitant ir patį lietuvį Kli-
maitį, kuris pradėjo pataikauti 
rusams. 

Valstybės departamento sekretorius Jarnes Baker UI u Vokietijos 
kancleriu Halmu* Kohl po pirmųjų pasitarimų Bonoje. 

Europa laukia Amerikos iniciatyvos 

Broliai Tarasevičiai 
Romoje 

Roma. (LIC) — Broliai Gin
taras ir Mečislovas Tarasevičiai 
sausio 29 per Vieną atvyko į 
Romą. kur laukia emigracijos 
dokumentų j JAV. 

Broliai buvo suimti du kartus 
bandant pereiti Suomijos sieną. 
Juos pirmą kartą suėmė 1983 
gegužės mėn., atsisakius tar
nauti kariuomenėje, ir pasodino 
į psichiatrinę ligoninę ketu
riems mėnesiams. Antrą sykį — 
1988 m. gegužės mėn. jie buvo 
pasodinti į kalėjimą. Praeitą 
rugpjūti, solidarizuodami su 
bado streiku Gedimino aikštėje 
jie pradėjo badauti kalėjime. Po 
aštuonių badavimo dienų, juos 
sugrąžino į Lietuvą. Broliai Ta
rasevičiai savo išlaisvinimą riša 
su „politinės padėties šalyje 
pakeitimu ir plačiosios viešosios 
nuomonės spaudimu". Jiems 
grįžus iš kalėjimo. Vidaus 
reikalų ministerija stipriai 
„pasiūlė" jiems išvažiuoti į 
Vakarus. 

1988 gruodžio 8 d. Lietuvos 
televizija padarė su broliais 
Tarasevičiais interviu, kurio 
metu jie viešai atmetė savo 
tarybine pilietybę ir reikalavo 

Washingtonas. — Valstybės 
departamento sekretorius 
James Baker III sugrįžo iš pir
mosios tarptautinės diplomati
nės kerrones NATO valstybėse, 
„Washington Post" pranešimu, 
sekretorius rado Vakarų sąjun
gininkus pereinamajame tarps
nyje ir nekantriai laukiančius, 
kaip Washingtonas tvarkysis 
naujojoje eroje. Sekr. Baker tu
rėjo daugiau klausimų negu 
atsakymų europiečiams šios ke
lionės metu, kurią jis pavadino 
„dienotvarkės nustatymo kelio
ne". Spauda Washingtone rado. 
jog sekretorius sugrįžo su min
timi, kad Amerikai reikia mu-
statyti naują strategiją su sąjun
gininkais. 

Nebemato pavojaus 
Kalbėdamasis su reporteriais, 

Valstybės sekretorius pasakė, 
kad dvi sritys dominuoja Euro
pos kraštus. Pirmoji yra — nebe-
suvokimas to pavojaus, kuris 
gresia iš už Geležinės uždangos 
nuo pat karo pabaigos ir dėl to 
pasiryžimo sumažėjimas išlai
kyti galingą karinę jėgą Atlan
to sąjungoje. Antroji šiuo metu 
dominuojanti pažiūra yra 
ėjimas į Europos ekonominę in
tegraciją, kuris turi būti pa
baigtas iki 1992 metų. Norima 
greičiau turėti vieną Vakarų 
Europos rinka, kuri bus tokia 
didelė arba gal ir didesnė už 
Amerikos rinką ir keletu kartų 
didesnė už Japonijos rinką. 
Šitos dvi sritys verčia Ameriką 
daryti pakeitimus karinėje, eko
nominėje plotmėje, kad išlaikius 
ryšius su Europa. 

Sekretorius vizitavo NATO 

leisti tėvui ir seseriai emigruoti 
į Vakarus. 

Gintaras nevedęs, o Mečislo
vas emigravo su žmona ir mažu 
sūnumi Abu laukia tėvo ir se
sers išvykimo. Broliams išvyks
tant, tėvo ir sesers emigracijos 
byla jau buvo užvesta, nors mili
cija grasino galėsianti jų 
emigraciją sutrukdyti. 

Gintaras ir Mečislovas Tara
sevičiai taip pat yra Lietuvos 
Laisvės Lygos atstovai užsieny
je. 

vyriausiąją įstaiga, pagrindines 
karines institucija- ir pagrindi
nes Europos Bendruomenės in
stitucijas, kurif se pastebėjo 
didelį Vakarų rV-ropos norą su-, 
sijungti, sumažinant dėmesį ap
sigynimui ir susikoncentruojant 
į bendrą ekonomiją. Ekonomi
niai klausimai vyrauja ir 
Sovietų Sąjungoje ir Kinijoje. 
Sekr. Baker patyrė, jog sumažė
jo dėmesys NATO reikalams, o 
padidėjo Europos Bendruome
nės apsijungimo klausimui. 

Reikia moderniškų raketų 

Baker, kuris buvo Iždo sekre
torius, puikiai jaučiasi ekonomi
niuose reikaluose. Jis pastebėjo, 
kad 7 iš 13-kos užsienio reikalų 
ministerių ir 11 ministerių 
pirmininkų Europoje yra buvę 
finansų min.steriais. Kai 
ekonominiai reikalai didėja, tai 
suprantamas ir finansiškasis 
aspektas užsie: io politikoje. 

Saugumo kla .simuose jis turi 
sunkią pareiga ilikinti Vakarų 
Europos vadu? o ypač vokie
čius, kad patvirtintų moderniš
kų trumpųjų cistancijų raketų 
dislokavimą, nors atrodo, kad 
Sovietų pavoju- yra sumažėjęs. 
Jis mano, kad iki gegužės mė
nesio galo, kai prez. Bushas 
lankysis Briuselyje ir susitiks 
su Nato vaist; bių vadais, pa
vyks sąjungininkus įtikinti, kad 
sutiktų su moderniškų minėtų 
raketų įgyvendinimu. Trumpųjų 
distancijų gi įklai Europoje 
privalo būti sumoderninti. 
Europos vada pareiškė jam. 
kad Amerika per daug pasyviai 
laikosi ir Gorbačiovo iniciatyva 
daug kur lainr. o jie norėtų, kad 
būtų kitaip. 

Pasalino premjerą 
Kabulas. --

ganistano v\ 
Najibullah įsi 
vyriausią kar 
pavedė kontro' 
reikalus. Afg;: 
riu pirminink 
Sharq, kuris n< 
jai. Jis buvo išs 
Tada Sharq 
ministerio pi: 

komunistinės Af-
ausybės prez. 

•įge 20 asmenų 
i tarybą, kuriai 
uoti visus krašto 
nistano ministe-
i buvo Hassan 
priklauso parti-

-kirtas iš tarybos, 
atsistatydino iš 
nininkopoziciios. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Lietuvoje Komunistų par
tijos Centro komitetas vadina 
tuos, kurie kalba apie Lietuvos 
išstojimą iš Sovietų Sąjungos, 
ekstremistais ir provokatoriais, 
išeinančiais prieš partijos vado
vus nukreiptais pasisakymais, 
o informacijos įstaigos ne visada 
tinkamai atsakančios į paskalas 
bei šmeižtus. 

— Prez. G. Bushas vakar 5 
vai. ryto išskrido į Japonijos im
peratoriaus laidotuves. Ta pro
ga jis vizituos Kiniją ir Pietų 
Korėją. 

— Pietų Afrikoje buvusios 
kovotojos Winnie Mandelos 
prieš aparteidą teismas du sar
gybinius apkaltino nužudymu 
jaunuolio, kuris taip pat kovojo 
prieš aparteido politiką. 

— Iranas atšaukė savo diplo
matus iš Europos Bendruome
nės valstybių ryšium su iškilu
siu pasauliniu skandalu dėl 
brito parašytos knygos apie is
lamą. 

— Prahoje žymusis žmogaus 
teisių gynėjas rašytojas Vaclav 
Havel buvo nuteistas kalėti 
griežto režimo kalėjime už „agi-
tavimą prieš komunistinę vy
riausybę", kuri atsisako įvesti 
reformas Čekoslovakijoje. 

— Washingtone pulk. Oliver 
North teismą atidarė prokuro
ras John Keker, pasakydamas, 
jog buvęs Baltųjų rūmų Saugu
mo tarybos narys yra melagis, 
statydamas save aukščiau įsta
tymų. Pulkininko advokatas B. 
Sullivan atsakė, kad North 
vykdė viršininkų įsakymus, ką 
kiekvienas marinas yra prisie
kęs daryti. 

— Afganistano prez. Naji
bullah paskyrė savo draugą Po-
litbiuro narį sultan Ali Kesht-
mand naujuoju komunistinės 
vyriausybės ministerių pirmi
ninku. 

— Washingtone kongresme-
nas Bill Grant iš Floridos perė
jo iš Demokratų partijos į Res
publikonų partiją. Prez. Bushas 
jį už tai pasveikino. 

— Iranas išsiuntė į Iraką 80 
sergančių karo belaisvių. Su
grįžę į savo kraštą, daugelis be
laisvių bučiavo žemę. 

— Managvoje komunistines 
sandinistų vyriausybės prezi
dentas Daniel Ortega pasakė, 
kad bus paleisti iš kalėjimų 
1,700 buvusio prezidento Samo-
zos šalininkų, kurie kalinami 
nuo 1979 metų, kai sandinistai 
pasigrobė Nikaragvoje valdžią. 

— Salvadoro kairiųjų sukilė
lių vadai, susirinkę Meksikoje, 
pasakė, kad jie įsijungs į nor
malų krašto gyvenimą, jei vy
riausybė padarys svarbių pa
keitimų kariuomenės vadovybė
je. 

— Kinijos Užsienio reikalų 
ministeris reto pobūdžio pasi
kalbėjime su spauda pareiškė, 
kad, nežiūrint daromo progreso 
su Sovietais, su Amerika ryšiai 
yra „tampresni ir geresni". 

— Washingtone Senatas 
nutarė pakeisti metalinių 
pinigų vaizdą abiejose cento, 
penkių centų, dešimties ir 25 
centų pusėse. 

Taryboje vyrauja griežtosios 
komunistų linijos atstovai. Ka
bulo mieste dabar visą laiką 
važinėja tankai ir kryžkelėse 
stovi ginkluoti kareivių būriai, 
o partizanai artėja prie sostinės. 

VVashingtono spauda kelia 
Pabaltijo nepriklausomybės 

klausimą 
Ar mūsų veiksniai kreipsis į prezidentą 

Pabaltijo nepriklausomybės reikalu? 
Washingtonas. — „Washing-

ton Times" laikraštis atspaus
dino J ū r a t ė s Kazickai tės 
straipsnį, pavadintą „Prologas 
į laisvę Lietuvoje". Jame ji rašo, 
kad pirmą kartą buvo leista mi
nėti Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, kai praėjusiais metais 
tai buvo draudžiama. 

Paskutiniai įvykiai Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje jaudina tuo6, 
kurie turėjo palikti tėviškes, kai 
sovietai okupavo 1940 m. Lietu
vą. Yra beveik neįmanoma su
prasti Pabaltijo piliečių, kurie 
viešai reikalauja apsispren
dimo, ekonominio savarankiš
kumo ir net atsiskyrimo iš So
vietų Sąjungos. Lygiai esą nuo
stabu, kad sovietų Gorbačiovas 
toleruoja tuos įvykius. Ji pasi
sako, kad gimusi vokiečių-rusų 
karo metu ir kad šeima aktyviai 
dalyvavo pogrindžio veikloje 
prieš komunistus. 1944 m. lie
pos mėnesį, kai rusai artinosi 
prie Vilniaus, jie buvo priversti 
pasitraukti iš krašto. 

J. Kazickaitė, kaip ir visi 
l ie tuviai amerikiečia i , 
didžiuojasi savo kilme. „Mes. 
Pabalti jo imigran ta i , 
nepraradome vilties, kad vieną 
dieną mūsų tėvynė vėl bus 
nepr ik lausoma ' ' . Tą viltį 
stiprina kiekvienas Amerikos 
prezidentas nuo pat Franklino 
Roosevelto laikų, pareikšdamas, 
kad nepripažįsta priverstinio 
Lietuvos inkorporavimo į Sovie
tų Sąjungą ir niekada nepri
pažins, rašo ji „Washington 
Times". 

Galimybė prezidentui 

Gorbačiovo glasnost ir perest-
roikos politika sudarė sąlygas 
tautiniam atgimimui ir iššaukė 
priešišką nusistatymą prieš So
vietų vyriausybę. Lietuvių ir 
estų priimti įstatymai gimtųjų 
kalbų reikalu, estų savo parla
mentui suteikiamos net veto 
tesės atmesti Sovietų įstatymus, 
katalikų Bažnyčios buvimas 
istoriškai Lietuvoje visada 
tautinių reikalų priekyje, kated
ros ir kitų bažnyčių sugrąži-

Sustabdė ginklų 
gamybą 

Bona. — Vak. Vokietijos 
kancleris Helmut Kohl trečia
dienį sulaikė pasiruošimą 
gaminti konvencionalines trum
pųjų distancijų rake tas . 
Vyriausybės pranešimas sako, 
jog Kohl ir Gynybos ministeris 
Rupert Scholz nusprendė sus
tabdyti numatytą ginklų gami
nimą, nes gauta iš Varšuvos 
pakto šalių pozityvios žinios.kad 
jie yra pilnai pasiruošę susitar
ti nusiginklavimo klausimuose. 
Vokiečių projektas nėra panai
kinamas, bet tik sustabdomas, 
kol bus tariamasi tarp NATO ir 
Varšuvos pakto kraštų suma
žinti konvencionalines karines 
pajėgas. Vienoje šios rūšies 
pasi tar imai pras idės kitą 
mėnesį. 

— Ukrainiečių savaitraštis, 
kuris yra leidžiamas Jersey Ci
ty. N.J., visada plačiai infor
muoja apie įvykius Pabaltijo 
valstybėse, o ypač daug vietos 
skiria Lietuvos Sąjūdžiui. 

nimas — tai įvykiai prezidentui 
Bushui, kurie suteikia istorinę 
galimybę. Kai taika ir laisvė žy
giuoja į Afganistaną, Angolą ir 
kitur pasaulyje, panašūs judėji
mai vyksta ir Pabaltijo vals
tybėse. Tas judėjimas gali pasi
sekti su Amerikos pagalba. 

Siūlymas prezidentui 
Prez. Bushas pasisakė norįs 

matyti Sovietų Sąjungos progre
so įrodymus žmonių teisių 
klausimu dar prieš 1991 m., kai 
Sovietai nori turėti Žmogaus 
teisių konferenciją Maskvoje. 
Nėra geresnio egzamino jiems, 
kaip Pabaltijo valstybių laisvė. 
Dabartiniai įvykiai parodė, jog 
Amerikos atsisakymas pripažin
ti Sovietų pagrobtas Pabaltijo 
valstybes turi būti Amenkos pa
grindine politika kaip tik šiuo 
metu. „Dabar yra atėjęs laikas 
Vvashingtonui tiesiogiai papra
šyti poną Gorbačiovą paskelbti 
viešai visiems laikams ilgai 
neigiamą Molotovo-Ribbentropo 
1939 metų nepuolimo paktą su 
slaptais protokolais, kurių dėka 
buvo pasidalinta Rytų Europa į 
sovietų ir vokiečių įtakos sfe
ras". Šis dokumentas — tai 
įrodymas, kad Scvietų Sąjunga 
suplanavo Pabaltijo valstybes 
okupuoti jėga prieš praside
dant karui ir kad aneksija pa
žeidė tarptautinius įstatymus. 
Visi Pabaltijo reikalavimai turi 
teisinį ir moralinį pagrindą į 
laisvę ir į nepriklausomybės su
grąžinimą. 

Neduoti lengvatų 
sovietams, jei... 

Yra labai svarbu, kad Wa-
shingtonas dabar pasisakytų už 
apsisprendimo principą ir vals
tybinio suvereniteto atstatymą 
Pabaltijo valstybėse. Tai nėra 
neįmanoma, sako J. Kazickaitė. 
Ši vyriausybė su Maskva turi 
svarius argumentus savo 
pusėje, šalia kitų derybų punk
tų — sulaikyti labai aukštos 
technologijos įrankių eksportą 
ir dar nepritaikinti draugiškos 
valstybės statuso tol, kol nebus 
Pabaltijui suteikta laisvė. 

Jūratė Kazickaitė buvo susiti
kusi su Sąjūdžio nariais ir pa
klausė jų, kuo pabaltiečiai-ame
rikiečiai šiuo metu gali padėti. 
„Praneškite kiekvienam ameri
kiečiui, kad jis žinotų, kas 
vyksta Lietuvoje", sakė sąjūdie
čiai. Gorbačiovui yra svarbu pa
saulio opinija. ..Jei jūs būsite 
mūsų pusėje, laisvė yra gali
ma", kalbėjo Sąjūdžio narys. Pa
baltijo klausimas nėra tik etni
nė teisė, bet žmogaus teisių įgy
vendinimo reikalas. 

KALENDORIUS 
Vasario 23 d.: Polikarpas, 

Romaną, Siga. Gendvilas, Gan-
tautas. Burvilė. Severinas. 

Vasario 24 d.: Estijos nepri
klausomybės šventė. Motie
jus, Demetrija. Gandrimas, Go
da. Gedmantas. Virgaudas. Žie-
dūna. 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 6:37, leidžiasi 5:32. 
Temperatūra dieną 211.. nak

tį 13 1. 
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PAS PUNSKO 
LIETUVIUS 

ANTANAS LAUKAITIS 

Gerų draugų ir giminių, ku
rių Vilniaus geležinkelio stoty 
buvo tikrai geras pusšimtis, su 
daina ir šampanu palydėtas, 
palikau gražiąją Lietuvą. O 
palikti buvo tikrai gaila, ma
tant sesers ir kitų artimųjų aša
rotas akis. Gauti nuoširdžiausi 
linkėjimai su greitu pasima
tymu ir vo! Tėvynėje, gausybė 
gėlių, atsisveikinimo bučiniai 
ir, pagaliau traukiniui pajudė
jus, paskutiniai rankų mojavi
mai, įtikino mane, kad aš jau 
palieku Lietuvą. Mano vagonas 
yra pilnas lietuvių, važiuojančių 
su ekskursija į Rytų Vokietiją, 
kur jie kelias savaites ten atos
togaus. Greitai susipažįstame, 
pasidarome lyg ir draugai, kai 
po trumpos valandėlės atsiran
da užkandžiai, šis tas trošku
liui numalšinti, o kai sužino, 
kad aš iš Australijos, pasidarau 
svečias paskirose grupelėse. Tik 
pasakok, prašo, kaip ten yra pas 
kengūras, tik vaišinkis, tik iš
gerk. O aš dar neatsigavęs nuo 
saviškių buvusių išleistuvių ir 
atsisveikinimų Vilniuje, tikrai 
negaliu gerai vaišintis. Aiški
nuosi, bet kur tau žmogus 
išsiaiškinsi. Nepriimsi tautiečių 
vaišingumo, ko gero dar pasa
kys: ..kengūra išsivaizdina ir 
pan.*' Todėl, diržą dar per 
centimetrą atleidęs, gražiai 
susibičiuliauju su savo trau
kinio palydovais, net nepaste
bėdamas kaip ir sieną priva
žiavome. Čia pirmieji tikrina so
vietų pasieniečiai. Lyg ir pri
sibijau, po turėtų įvažiuojant 
nemalonumų, kur net ir 
smulkiai iškratytas buvau. 
Tačiau šį kartą viskas einasi 
labai gerai, tik buvau paklaus
tas ar turiu kvitus už išleistą 
didelę dolerių sumą. Pasakęs, 
kad turiu, daugiau net patik
rintas nebuvau ir mano laga
minai visai nebuvo žiūrėti. Dar 
paprasčiau buvo su lenkų pa
sieniečiais, niekas nieko 
nežiūrėjo, tik turėjau sumokėti 
po 15 amerikoniškų dolerių už 
kiekvieną būsimą dieną Lenki
joj, gaudamas iš jų po 452 zlotus 
už dolerį, kai šiaip už jį gali 
gauti po 2000 zlotų. Tačiau ir 
tas yra labai gerai, nes čia gali 
visai laisvai visur važinėti, ir 
būti kiek nori. Pagalvojau sau, 
o kodėl Lietuvoj negalima būtų 
taip daryti, sumokant už kiek
vieną dieną, gaunant, kad ir 
oficialiai jų kapeikas ir paskui 
sau laisvai gyvenant ir važi
nėjant kur nori. Tuo ir svečiams 
būtų gerai, ir Lietuva gautų 
gausiai dolerių, žinoma, jei jie 
pasiliktų Lietuvoje. 

Lenkijos pasieno stotelėj Kuz-
nicoj. jau manęs laukė seni 
mano draugai broliai Rimas ir 
Viktoras Vainos. Rimas, 
atvykęs vasaroti pas tėvus iš 
Varšuvos ir Viktoras, buvęs 
Jaunimo Kongreso Australijoje 
Lenkijos lietuvių atstovas, 
gyvenantis Punske. Abu broliai, 
kaip ir jų visa šeima yra dideli 
lietuviai veikėjai čia. Rimas, 
Varšuvos Politechnikos mate
matikos docentas, yra tikras 
sostinės lietuviškasis variklis. 
Jis gerai žinomas ne tik lietu
vių, bet ir lenkų tarpe ir dažnai 
yra net vadinamas „lietuviš
kuoju maištininku", nes jau eilę 
metų kovojo ir, kaip jis sako 
kovos, už bet kuiruos lietuviš
kuosius reikalus ne tik pačioje 
Varšuvoje, bet ir Punske bei 
Seinuose. Kietas tai dzūkas, 
matematikos mokslininkas, bet 
per tokius tvirtus lietuvius tvir
tai stovi ir visas šio krašto 
lietuviškasis gyvenimas ir veik
la. 

J a u n i a u s i b r o l j V i k t o rą , ypa
t i n g a i ge ra i paž į s ta Aust ra l i jos 
l i e t u v i ų j a u n i m a s . Pr i^š mftus. 
j i s buvo Aus t ra l i j o je , dalyvauria 

mas pasauliniame Jaunimo 
Kongrese. Tai jaunas puikus 
vyras, iš profesijos inžinierius, 
sekantis savo tėvų ir brolių lie
tuviškomis pėdomis. Kartu su 
savo žmona Aldona, jis yra jau
nimo vadovas čia. Jo rūpesčiu, 
šio krašto lietuvius greitai 
aplankys garsiosios Australijos 
jaunosios dainininkės „Svajo
nės", kurios taip sužavėjo kitų 
kraštų tautiečius. Neatsilieka ir 
vienintelė, tarp keturių brolių 
esanti sesuo Marytė Misiuko
nienė, dabar esanti Punsko gim
nazijos vicedirektorė. Į patį 
Punską atvežė mane Viktoras 
savo automobiliu, dovanotu jam 
Kanados lietuvių, už jo lietuviš
ką veiklą čia. Punske gyvenau 
mokytojo Juozo Vainos ir jo 
žmonos Elenos namuose. Ši 
šeima yra labai gerai žinoma 
Lenkijos lietuvių tarpe. J. 
Vaina, būdamas didelis lietuvis 
patriotas ir kultūrininkas, per 
eilę metų rinko senovės liaudies 
lietuviškus dalykus ir dabar 
Punske turi Lietuvių Etno
grafinį Muziejų. Tai jo viso gy
venimo lietuviško darbo 
kūrinys, turintis keliolika tūks
tančių eksponatų, gražų Da
riaus ir Girėno skyrių, lie
tuviškų audinių, kryžių ir kitų 
gražių ir retų dalykų, surinktų 
Dzūkijos apylinkėse. Be to jis 
yra padaręs tūkstančių lietu
viškų senovės dainų, pasakoji
mų ir kt. įrašus. Ateityje tikisi 
bent dalį to išleisti ir paskelbti 
viešumoje. Taip pat, su Lenki
jos žinomo poeto pagalba, lie
čiant poetinę dalį, j is yra 
išvertęs vysk. A. Baranausko 
„Anykščių šilelį" ir Maironio 
„Jaunoji Lietuva". Šiuo metu jis 
yra pensininkas, tačiau lietu
viškame darbe yra nepavargs
tantis ir visą savo laisvą laiką 
ir energiją aukoja tam gražiam 
lietuviškam darbui. 

Būnant Punske, aplankiau ir 
savo seną, tik ne amžiumi, prie-
telių gimnazijos direktorių Sigi
tą Paransevičių ir jo žmoną 
ligoninės vedėją dr. Jane. Su 

Lie tuvių k lubo choras, vedamas muziko Petro Armono, atlieka Vasario 16-tos minėjime programą. 
N u o t r . V y t o M a ž e i k o s 

šiuo puikiu lietuviu sportininku 
susipažinau Montrealio olimpia
doje ir vėliau palaikiau artimus 
ryšius. Jis vadovauja šio viso 
krašto lietuviškajai gimnazijai, 
kurios žinioje yra pradžios 
mokykla ir žemės ūkio mokyk
la. Tai tikrai puikus, susipratęs 
jaunas lietuvis, baigęs aukš
tuosius mokslus, nesusigundė 
geresnėmis sąlygomis kitur kur 
Lenkijoje, bet grįžo į savo 
gimtąjį Punską ir čia vadovau
ja visam kultūriniam gyveni
mui. Nors tuo metu ir buvo 
vasaros atostogos, tačiau apžiū
rėjau visą gimnaziją su gražia 
sporto sale ir kitais priestatais, 
kai aš čia buvau prieš 15-ka 
metų, tai dar šių visų pastatų 
nebuvo, gi dabar tai tikrai yra 
labai graži jaunimo mokslinė 
vieta ir, svarbiausiai, lietu
viška. Klausiau direktoriaus ir 
apie Punsko sportininkų atva
žiavimą į II-sias Pas. Liet. Spor
to Žaidynes Adelaidėje. Mielu 
noru jie atvažiuotų, tačiau nėra 
tam lėšų ir finansinės paramos. 
Jie turi gana gerus atletus, 
jaunų šachmatininkų, krepšinio 
komandas, tačiau su dabartine 
bloga ekonomine Lenkijos 
padėtim, jiems vykti į Aus
traliją yra visai neįmanoma. Jis 
tik prašė perduoti geriausius 
linkėjimus ir sveikinimus nuo 
Punsko gimnazijos sportininkų 
ir jo paties, visiems šių žaidynių 

dalyviams ir šventės rengėjams. 
Turėjau progos aplankyti ir 

Punsko miestelio viršaitį, jų 
vadinamą burmistrą Romą Vit
kauską. Tai jaunas ir labai 
energingas išsimokslinęs vyras, 
didelis lietuvis patriotas, turin
tis šimtus įvairiausių gerų 
idėjų, kaip pagerinti Punsko ir 
apylinkių gyvenimą. Jo 
valdomas plotas yra 138 kv. 
kilometrai ir turi apie 5000 
gyventojų, iš kurių 80% yra 
lietuviai. Jo vadovaujamas 
valsčius, kuriame ūkio vidurkis 
yra 13 hektarų, iš 2000 tokių 
valsčių visoje Lenkijoje, yra 
laimėjęs pirmą vietą už 
saviveiklinį ir talkos darbą, bei 
gerus gamybinius rezultatus, 
nors žemė čia ir nėra gera, 
tačiau pas lietuvius yra labai 
paplitę talkos, viens kitam labai 
padeda, ko nėra pas lenkus, 
todėl ir gaunasi tokie geri 
rezultatai. Šiaip su lenkais 
ūkininkais ir valdžia jie 
sugyvena g«na gerai, nors 
seniau būdavo ir daug nesusi
pratimų. Jie gavo nemažą 
paramą statyti savo Kultūros 
namus, kurių vietą aš ir 
apžiūrėjau. Kai jie bus 
pastatyti, tai visas kultūrinis 
gyvenimas čia labai pagerės. 
Kiek teko girdėti iš kitų 
vietinių lietuvių, tai lenkai šio 
jauno ir gabaus viršaičio 
nelabai mėgsta, nes jis visur 

sakosi esąs lietuvis ir labai 
aiškiai matosi jo palankumas 
ir pagalba saviems- žmonėms. 
Tokių vyrų šiam kraštui reikia 
daugiau, nors jų čia ir yra 
nemažai. 

Vieną popietę, vežamas Vik
toro Vainos, aplankau apylin
kių žymesnius ūkininkus. Tur
būt pats turtingiausias ir gra
žiausiai gyvenantis yra Vytas 
šliaužys, turintis 36 hektarus 
žemės. Tačiau čia jau ne ūkis, 
bet tikra didžiulė farma. Gražūs 
gyvenamieji namai, visos mažos 
ir didžiulės ūkio mašinos, 
įtaisytas malūnas, puikios kiau
lidės, karvidės ir visa kita, ką 
gali matyti pas labai gerai gyve
nantį amerikoną. Pats šeimi
ninkas jaunas, per 30 metų 
vyras, turintis savo ir lietuvišką 
šeimą. Visa šita, kaip jis sakė, 
buvo galima įsigyti anksčiau, 
kada tos mašinos buvo daug 
pigesnės ir ūkininkai gavo 
valstybines pašalpas. Dabar to 
jau negalima būtų padaryti. 
Apžiūrėjus šį puikų ūkį, buvom 
pakviesti į gražią namų sekly
čią, kur šeimininkas pavaišino 
savo paties gamintu skaniu 
vynu. 

Kitame mažesniame A. Stepa
nausko ūkyje, turinčiame 20 
hektarų žemės, irgi buvome 
priimti labai gražiai. Šis ūkis 
irgi yra labai gražiai sut
varkytas ir šeimininkai gyvena 

NEWYORKO FILHARMONIJOS 
LĖŠŲ TELKIMO VAJUS 

Dr. Jono P. Lenktaičio samprotavimai 
J . GURZA 

Jau daug metų, kai lėšų telki
mo vajus yra perduodamas ra
dijo bangomis per dvi New York 
Times radijos stotis — WQXR 
1560 AM ir 96.3 FM. Šiais me
tais prasidės penktadienį 2 vai. 
p.p. ir tęsis be pertraukos ligi 
sekmadienio, vasario 26 dienos, 
vidurnakčio. Šią programą per-
sitransliuoja tolimesnių vieto
vių kitos Amerikos ir Kanados 
radijo stotys. Klausytojai girdės 
kalbant garsiausius kompozito
rius, dirigentus, visų žanrų 
solistus, muzikologus ir kitus 
bet kokiu nors būdu su muzika 
ar muzikos menu bei kitais 
menais surištus asmenis, kal
bančius įvairiausių kalbų ir 
tarmių akcentais. Kalbėtojų for
ma yra labai gyva ir linksma. 
Pradėjęs klausyti, lieki pa
gautas visam laikui. Transliaci-

1 jos vyksta iš pirmame Filhar
monijos pastate esančios, Lin
coln centre „Adagio" kavinės. 
Visi ją gali laisvai lankyti, 
matyti ir klausytis. Apie didelį 
stalą susėdę prie mikrofonų kal
ba ir kalbasi 4 ar daugiau 
kalbėtojų — teikėjų. Jie kalba 
be jokių užrašų su muzika 
surištomis temomis. Iš jų 
g a l i m a i š g i r s t i d a u g n i e k u r 
n e g i r d ė t u , nei u ž r a š y t ų r i m t ų i r 
l i n k s m ų f a k t ų L i e t u v i š k a i 

išsireiškus, vienas kala, o kitas 
zalatija. J ie kreipiasi ne tik į 
tautybes, bet ir įvairias profesi
jas ir į arklių, karvių, šunų, 
kačių, kanarėlių bei kitokių 
keturkojų, sparnuočių ar šliužų 
augintojus. Visko neįmanoma 
aprašyti bei nuspėti. Pernai 
buvo surinkta 635 tūkstančiai 
dolerių. Šiais metais tikimasi 
surinkti daugiau. 

Aukotojams, pradedant de
šimtimi dolerių yra duodamos 
dovanos. Kokios ir kiek tokių 
dovanų kiekvienai sumai yra, 
praneša kalbėtojai. Todėl reikia 
tuoj pat skambinti telefonu 212-
580-8700. Telefoną aptarnauja 
apie 100 savanorių, kurių tarpe 
yra vis dramos ir kitų menų 
asmenys. Tomis dienomis šis 
numeris turi apie 100 laidų. 
Yra dovanų, siekiančiu daugiau 
k a i p 10,000 dolerių. Šios 
dovanos yra skirstomos varžy
tynių keliu. Pranešama dova
nos vertė ir kas daugiau pasiūlo 
laike, kur į nustato kalbė
tojai, paprastai kelios minutės, 
t a s aukotojas gauna. Šiais 
metais ir specialus momentas 
skirtas lietuviams Lithuanian 
Action Skambinant reikia tai 
pasakyti ir duoti savo vardą, 
pavardę, tikslų adresą ir telefo
nų ir paminėti sumą, kiek auko
jama Pagal šj pasižadėjimą 

laike dviejų savaičių bus pri
siųstos sąskaitos ir padėkos laiš
kai. Sąskaitą apmokėjus, yra iš
siunčiamos dovanos. Lietuviai 
kviečiami ir prašomi dalyvauti 
ir aukoti, kad ir smulkiomis 
sumomis šiame vajuje. Grupi
niu dalyvavimu paremsime 
mintį, kad šis pirmaeilis, 
pasaulinio garso orkestras, 
kurio vyriausiais dirigentais 
buvo Čaikovskis, Brahmsas, 
Smetana, Dvoržakas ir eilė už 
juos jaunesnių kompozitorių, 
įtrauktų į savo repertuarą ir 
lietuvių kompozitorių kūrinius. 
Ligi šiol, nežiūrint prof VI. 
Jakubėno gautų pažadų iš Carl 
Reiner, tuolaikinio Chicagos 
Simfonijos orkestro dirigento, 
su kuriuo jis buvo gerai as
meniškai pažįstamas, nė vienas 
orkestras savo repertuaro są
rašuose neturi lietuvių kompo
zitorių veikalų. Tokia yra dr. 
Jono P. Lenktaičio nuomonė ir 
užsimojimas, kuris daug metų 
aktyviai dalyvauja šio orkestro 
lėšų telkimo vajuje. Jo pavardė 
yra įrašyta New Yorko Filhar
monijos salėje esančiame radi 
jo pranešėjų kambaryje specia 
lioje lentoje aktyvųjų bendra 
darbių tarpe. Jis nurodo, kokios 
įtakos aktyvus visuomenes da 
lyvavima> turi paliestoms įstai
goms be? asmenims, palygin 

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN WORLD WTOE DAILY (U8PS-181000) 

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

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

Chicago, IL 60629. 
Pašto išlaidas mažinant, pakvitavimai už gautas prenumeratas 

nesiunciami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
jo mokesti, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

1 

DRAUGO p r e n u m e r a t a mokama iš anksto 

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

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

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

L 
puikiai, tik skundžiasi, kad ir 
pas juos Punsko apylinkėse 
jaunimas nelabai nori likti 
ūkiuose ir tęsti savo tėvų darbą 
toliau. Grįžtant iš kaimų, užsu
kome pas mokytojus Joną Pa
jaujį su žmona. Jie jau ir abu 
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yra pensininkai, buvę vilniečiai, 
bet po karo atsidūrę šiose vie
tovėse ir ilgus metus mokyto
javę Lenkijoj ir Punske. Tai 
labai inteligentiški ir taip pat 
dideli lietuviai, gyveną gra
žiame savo name. 

(Bus daugiau) 

damas amerikiečių viešą „suki
limą" suorganizuotą radijo 
pranešėjų ir radijo bangomis 
sužadinusių visuomenę pasi
sakyti prieš senatorių ir kongre
so narių 51% algų pakėlimą. 

Mes lietuviai, jis tęsia toliau, 
„kurių oficialiais statistikos 
duomeninius yra 865 tūkstan
čiai, ne maištaudami, bet 
kukliomis aukomis liudykime, 
čia savo kultūrą, kompozitorius, 
savo muziką ir jos atlikėjus ver
tus pristatyti pasauliui. Tai ne 
svajonė, bet tikrovė. Per pas
kutinius 15 metų tylomis 
veikiant per, ,New York Times" 
radijo stotis buvo perduota 
daugiau kaip 70 valandų lietu
vių tautinės ir klasikinės 
muzikos. Tai jau nemažas 
žingsnis pirmyn. Žinoma, prie
žastis buvo Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo su
kakties minėjimai. Tačiau ir at
skirais atvejais buvo paminėti 
Sasnauskas, Čiurlionis, Karna-
vičius, Gruodis, Šimkus kiti. 
Taip pat tada, prieš kelias 
dienas mirę, Vasiliūnas ir Gai
delis. Jų kūrinius atliko visa 
eilė lietuvių solistų. Amerikie
čiai muzikai ir klasikinės mu
zikos klausytojai lietuvių 
muziką priima kaip naujenybę 
su dideliu įdomumu. Lietuvoje 
priaugo daug geru ir talentin
gų kompozitorių ir muzikos 
meno atlikėjų. Mūsų at
sakomybė yra parodyti juos 
pasauliui", savo samprotavi
mus užbaigė dr Jonas Lenk-
taitis. 
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2434 W. 71 Street, Chicago 
TeL 434-M4t (veikia 24 vai.) 

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

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0007; arba 248-0581 

DR. B. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ 'R 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUHJMNO 

•443 Se. PutasM Roetf 
Valandos pagal susitarimą 

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

3300 W. 3 S t t 
Te!. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Aš nenoriu, kad visi mane 
mėgtų; jei kai kurie mane 
mėgtų, aš būčiau blogesnės 
nuomonės apie save. 

Henry James 

Keb. tel. U I 54348; Rez. PR 3-5533 
DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4258 W. 03rd 3t. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv. 12-4 

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

Keb. tel. 471-3300; rez. 442-3237 
VIDAS J . NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 8. Kedzte Ave., 
CMcego, W. 80852 

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

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

•r hemoroidų gydymas 
5540 8. Pulaski Road. Tel. 585-2302 

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

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzte 
Chicago, IL 60629 

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

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

DR. JOVITA KERELIS 
Danty Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave., Hickory Hills. IL. 
Tel. 588-8101 

Vai. pagal susitarimą 

DR. VILIJA R. KERELYTE 
CHIROPRAKTIKA 

5522 3 . WoH M . 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, CMcego, III. 
Tel. 325-2870 

1185 Dundee Ave., Elgtn, M. 80120 
Tel. 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd., Hickory Hllts, IL 
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. 538-4055 
Valandos pagal susitarimą 

IL 

Valandos pagal susitarimą 

ret. kabineto Ir buto: OLympte 2-4158 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ave., Cicero 

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

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. M k N f n Ave., 8ulte 324 Ir 
5838 S. Puleekl M . , CMcego, IL 

TeL 331 2380 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 
OPTOMETRISTAS 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
„Contact lenses" 

2618 W. 71«t 8t. — Tel. 737-5143 
Vai pagal susitarimą. Uždaryta treč 

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

Specialybė — Chirurgija 
2454 Weet 71et Street 

Tel. 434-1810 — Rez. 852-0883 
Vai.: pirm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 01st Street 

Kabineto tel. RE 7-1188; 
ResM. 3354811 

Dr. Tumaeonto kabinetą perėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71 et Street 

434-2123 
Pirm 7-1 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

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

2838 W. 71 «t. St., CMcego, III. 
Tel.: 438-0100 

11000 Sotrtrrareet Hlghvray 
Palos Hetghte, M. 80483 

(312) 381-0220 (312) 331-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGUA 
2883 W. 83*3 Street 

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

Kabineto tel. 778-2830, rez. 448-8841 

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

Kalbame lietuviškai 
8185 S. Archer Ave. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 535-7788 



Gamta žmogui — 

NE ŽMOGUS 
GAMTAI 

Beveik visuose k raš tuose or
ganizuojasi gamtos saugotojai. 
Politiškai jie vadinami „žaliai
siais" pagal Vokietijoj įsikū
rusią partiją. Jų visų t iks las 
r a s t i p r i e m o n i ų a p s a u g o t i 
gamtą nuo taršos, kad žmogus 
būtų apsaugotas nuo žemėn 
patenkančių nuodų. Vienur jie 
kovoja tik saugodami upes, eže
rus, net jūrą nuo tokio užter
šimo, kuris a te ina iš nieko 
nepaisančių fabr ikų. K i t u r 
kovoja jau pol i t inėmis prie
monėmis, eidami net ka ip par
tija į par lamentus ir g indami 
gamtos svarbumą. Ne visos jų 
naudojamos p r i e m o n ė s y r a 
geros ir pateisinamos. N e visur 
panaudojamas t a s jų pačių 
sugalvotas posakis, kad „gam
ta žmogui, o ne žmogus gam
tai" . Bet ta kova vis plečiasi ir 
vis daugiau kraš tų apima, ypač 
tai liečia industr inius k ra š tus . 

Gamta savyje tu r i tokių tur
tų, kurie re ikal ingi žmogaus 
gyvenimui pagerint i . Žemėje 
yra įvairių rūdų , iš ku r ių 
daromi geležis, pl ienas, sidab
ras, auksas ir ki t i b r angūs ir 
žmonijos pažangai naudingi me
talai. Taip pat žemėje y ra bran
gių akmenų, kurie reikalingi ne 
t ik p a s i p u o š i m u i , b e t ir 
pramonei. Yra t a ip p a t di
džiuliai šaltiniai ,juodojo auk
so", kuris vadinamas alyva, 
žibalu, benzinu. J i s padeda 
daugeliui fabrikų maš inoms 
suktis, lėktuvams lėkti, t rauki 
niams ir automobil iams kūren
tis. Visa tai žmogui y r a nau
dinga ir gera, jei jis tuos dalykus 
panaudoja savo gerovei, žmoni
jos pažangai, ta ip pat gamtos ir 
žmonių apsaugai . ""''"''""" 

Viskas yra ne t ik naudinga , 
bet ir gali būti žalinga, ka i žmo
gus nepaiso, kad j is tais pačiais 
žemės turtais teršia pačią žemę. 
Fabrikai , nors pr ieš juos kovo
jama, leidžia srutoms, sude
gusioms medžiagoms, atliekoms 
tekėti į žemę, į vandenis ir juos 
gadinti jau suterš ta medžiaga, 
kuri yra nuodai pačiam žmogui 
ir gyvūnijai žemėje. Kai pradėjo 
skaldyti atomą ir jį panaudot i 
taikiems t iks lams — e lek t ra i 
gaminti , tos gamybos at l iekos 
jaučiamos ne tautose, be t viso
je žmonijoje. 

Žinoma daugel iui Europos 
tautų Černobylio tragedija ir 
nuodai, kurie eina iš radioakty
vių medžiagų. Žinoma t a i p pat 
šiame krašte atominių stočių 
didesni ar mažesni, bet vis dėlto 
pavojingi t e r š a l a i . T a i vis 
žmonėms p a t o g u m a i , ka i 
elektros šviesa ir energija pinga, 
bet kar tu pavojus, kai žmonių 
dalis nuo jų mirš ta ar i lgai kan
kinasi nuo vėžio ligos ir jau 
patys laukia mirties. J u k ne tik 
okupuotoj Lietuvoje, be t ir ki
tuose art imesniuose kraš tuose 
jaučiama Černobylio ne la imė, 
kuri dar ir dabar n ė r a ati
t a i s y t a . D a r ir d a b a r ne t 
va ikams n ė r a p a k a n k a m a i 
pieno, vandenys taip užterš t i , 
kad juose maudyt is negal ima, 
žemė a u g i n a n u o d i n g u s 
augalus, kuriuos žmonės neži
nodami valgo. 

Vadinamoji ekologinė pro
blema nėra t ik kurio vieno 
krašto blogis. Tai liečia daugelį 
kraštų, daugelį valstybių ir 
daugelį žmonių. Gal d a b a r ne 
visi tai žino, bet ateinančios kar
tos labiau kentės nuo leukemi
jos, nuo įvairių vėžio apraiškų, 
nuo kitų ligų. J a s neša t ik ne

š v a r u m a s , gamtos nesau
gojimas, žemės panaudojimas 
ne žmogaus gerovei, bet dides
nei gamybai ir didesniam vals
tybės turtų krovimui. Ekologinė 
problema liečia ir gerus kraštus. 
Dėlto nieko negalima kaltinti 
konkrečiai, nes visi lygiai kalti. 
Tik vieni rūpinasi, kad tos pro
blemos būtų protingai laiku 
sprendžiamos, kiti nesirūpina, 
nes j ie žmonių gyvybių nebran
gina. 

Jei šiandien atsiranda va
dinamųjų „žaliųjų" net tuose 
kraštuose, kurie labiau pasitiki 
valdžios potvarkiais ir žmonių 
apsauga, t a i negalima jų nei 
smerkti, nei peikti, nei išsiginti, 
nes jie nori tarnauti gamtos 
apsaugai. Pat i gamta savęs 
apsaugoti negali. Ją tur i apsau-. 
goti žmogus dėl paties savęs, dėl 
savo gyvybės ir sveikatos, ypač 
dėl savo būsimų kartų sveika
tos ir ateities. Ekologų arba 
..žaliųjų" šiandien pradeda atsi
r a s t i ir mūsų t a rpe , ypač 
Lietuvoje, nes ten jau y ra 
paskutinis pavojaus skambutis. 

POP. JONO PAULIAUS II 
APAŠTALIŠKAS PASKATINIMAS 

„Christifideles Laici" — po 1987 metų sinodo 

* 

Okupuotoje Lietuvoje gamtos 
naikinimo problema yra labai 
svarbi. Nors dabar daug ne
reikalingos pramonės įmonių, 
žmonės gyvena iš savos gamtos 
tu r tų — išaugintų daržovių, 
javų, vaisių ir jais mait inamų 
gyvulių. Karvės ėda užnuodytą 
chemikalais ir radioaktyviomis 
atmatomis užterštą žolę ir ser
ga nepagydomomis ligomis. Jos 
duoda užterštą ar net užnuody
tą pieną, kuriuo mait inami 
vaikai , dalinai maitinasi ir su
augusieji1? JJifc-la&att safegojasi, 
bet tokio maisto negali išsisau
goti. Maisto kokybė priklauso 
ne nuo tų, kurie juo naudojasi, 
bet nuo tų, kurie jį gamina ir 
p a r d u o d a . Jau r a š o m a i r 
Lietuvos laikraščiuose apie tuos 
teršalus, apie gamtos nuodijimą 
ir naikinimą. Kas naikina nuo
dais ir chemikalais gamtos tur
tus, naikina žmones, kurie ta is 
tur ta i s naudojasi. 

Tuo pačiu gamtos maistu mai
t inasi avys, kiaulės ir naminiai 
paukščiai. Juos sunku išsaugoti 
nuo teršalų, kurie lieka jų 
kūnuose, kurie sukelia nepagy
domas ligas juose ir vėliau 
žmonėse, kurią suvalgo tų 
gyvulių ar paukščių mėsą. Vėl 
čia apsisaugojimas nuo teršalų, 
nuodų ir gamtos padarų naiki
nimas priklauso ne nuo žmonių, 
kurie jais naudojasi, bet nuo 
žmonių, kurie juos pardavinėja 
užnuodytus ir sergančius. J ie 
negali nepardavinėti tos užnuo
dytos mėsos, nes ne pardavėjai 
ją gamina, o valdžios patvar
kymu tos bendrovės, kurioms 
komunist inė valdžia gaminti 
leidžia ar liepia. 

Tą pavojų jaučia mūsų broliai 
ir sesės pavergtoje Tėvynėje, 
nors šiuo metu ten ir kalbama 
apie laisvę, nepriklausomybę, 
apie tautinį pasireiškimą ir 
i š r inkt ies iems komunis tams 
privilegijų panaikinimą. Ir ten 
jau t ikrai reikia tų „žaliųjų", 
kurie vestų neatlaidžią kovą už 
ekologinį grynumą, gamtos ap
saugą, už naikinimą nuodų, 
kurie teršia vandenis ir žemes. 
Tas pavojus nėra t ik žemei ar 
gamtai , nes jai vis t iek, kas ją 
valdo. Tas pavojus yra ten gyve
nantiems žmonėms, kurie pa
mažu naikinasi patys save, 
naikindami gamtos tyrumą. O 
kova už gamtą yra kova už savą 
žmogų. 

P . S. 

Šių metų sausio pabaigoje pa
skelbtas ilgas popiežiaus Jono 
Pauliaus II dokumentas apie pa
sauliečių pašaukimą ir apaš
talavimą Bažnyčioje ir pasau
lyje. Dokumentas yra oficialus 
Bažnyčios pas isakymas apie 
pasauliečių ro lę Bažnyčios 
veikloje, kai tai buvo svarstyta 
ir rekomenduota paskutiniame 
vyskupų sinode 1987. 

Įvade cituojama evangelijos 
palyginimas apie darbininkų 
kvietimą į vynuogyną. Kvieti
mas liečia vyskupus, kunigus, 
vienuolius, vienuoles ir pa
sauliečius. Ypatingu būdu pa
sauliečiai yra kviečiami ne sto
vinėti be darbo, nes dabarties 
gyvenimas su kylančia gerove 
ir su grasančiu nukrikščio-
nėjimu yra reikalingas labiau 
negu kada gerų krikščionių dar
bininkų bei apaštalų. Plati dar
bo dirva yra kovos lauke prieš 
sekuliarizaciją, prieš žmogaus 
te i s ių l aužymą ir a s m e n s 
nuvertinimą, prieš nesantaiką, 
siekiant grąžinti visus prie 
Kristaus, kuris yra tikroji ir 
paskutinioji žmonijos viltis. 

Vynmedis i r j o š ake l ė s 

Pirmas skyrius pradedamas 
citata iš evangelijos apie vyn
medį ir šakeles. Senam ir Nau
jam Testamente vynuogynu 
nusakoma Dievo Tautos-Bažny-
čios paslaptis. Šioje paslaptyje 
dalyvauja pasauliečiai , kaip 
Bažnyčios nar ia i . 

Kas yra pasaulietis? Yra Die
vo va ikas . P e r k r i k š t o 
sakramentą kiekvienas yra at
gimdytas naujam Dievo vaiko 
gyvenimui, yra įjungtas, kaip 
na rys , į K r i s t a u s Mis t in į 
Kūn$-Baznyčią,'yra Šv. Dvasios 
teikiamų malonių dalininkas. 
Tuo pačiu pakrikštytasis tampa 
dalininku trijų Kristaus mesija-
ninių savybių: karaliaus, prana
šo ir kunigo. Pasauliet is t ampa 
šių trijų Išganytojo savybių dali
ninkų, kaip Kr i s taus Mistinio 
Kūno narys ir visų krikščio
niškos bendrystės dalyvis. 

Tačiau krikšto teikiamas kil
numas pasauliečiui suteikia 
specialų pasaulietišką charak
terį, bet su teologišku pagrindu. 
Pasauliečio pašaukimas yra, 
gyvenant ir veikiant pasaulyje, 
gyventi tuo pačiu Kristuje ir 
siekti šventumo. 

Ryšys s u K r i s t u m 

Antrame skyriuje kalbama 

L. TULABA 

apie tikinčiųjų ryšį su Kristum 
ir jo Bažnyčia. Kristus ir jo 
Bažnyčia y ra vynmedis, o ti
kintieji yra šakelės. Šakelės turi 
bū t i o r g a n i š k a i į jungtos į 
vynmedį. Taigi ir tikintieji turi 
būti organiškai ir gaivalingai 
įsijungę į Bažnyčią. Ir ta i indi
vidualiai per sakramentus ar 
bendruomeniškai per įvairius 
o r g a n i z u o t u s sąjūdžius bei 
vienetus. Pasauliečiai tikintieji 
y ra p a š a u k t i a p a š t a l i š k a i 
veiklai tiek parapijos ribose, 
tiek ir visuotinėje Bažnyčios mi
sijoje, ta lkindami dvasiškijai, 
bet n e t a p d a m i tuo pačiu 
dvasiškiais. Pasauliečiai gali 
laisvai naudotis specialiomis Šv. 
Dvasios teikiamomis dovano-
mis-charizmomis, bet su reikia
mu a t sa rgumu ir dideliu dėkin
gumu, įsijungdami į Bažnyčios 
gyvenimą su sava apaštališka, 
pastovia ir naudinga veikla. 

Sąjūdžiai bei organizuotos 
v e i k l o s čia y r a l e i s t i n i . 
tačiau su sąlyga, kad pilnai 
a tsakytų Bažnyčios reikalavi
mams, t.y. turėtų bažnytinį cha
rakterį. Pasauliečių apaštališka 
veikla — individuali ar or
ganizuota — tur i būti ar t imam 
ryšyje su bažnytiniu autoritetu. 

A t s a k o m y b ė s ie lovadoje 

Trečiame skyriuje kalbama 

apie pasauliečių bendrą atsa 
k ingumą s ie lovados darbe . 
Sakelės t u r i būt i gyvos ir 
organiškai įsijungusios į vynme
dį, kad neštų vaisių. Lygiai ir 
pasauliečiai tikintieji tur i būti 
organinėje vienybėje su Kris
tumi ir Bažnyčia, kad neštų iš
ganingų vaisių apaštališkoje 
veikloje. „Aš jus išsirinkau ir 
paskyriau, kad e i tumėte ir 
neštumėte vaisių, ir jūsų vaisius 
tesėtų" ( Jn 15, 16). Kristus 
pašaukė ir paskyrė, kad eitume 
į jo vynuogyną ir nėštume iš
ganymo vaisių. Šis yra visų 
krikščionių pašaukimas. Bū
dami tamprioje vienybėje su 
Kristumi ir jo Bažnyčia, visi ti
kintieji tur i pareigą skelbti 
Evangeliją gatvėse ir skers
gatviuose nukrikščionėjusio 
pasaulio, kviečiant prie Kris
taus, kad jame atrastų atgaivą 
ir dvasinį atsinaujinimą. Reikia 
taipgi eiti ir pas tuos, kurie yra 
atskilusios šakelės ar kurie 
visai nėra dar išvydę Evangeli
jos šviesos. Šiam apaštališkam 
darbui reikia daug darbininkų, 
ir jie tu r i būti t inkamai šiai 
veiklai parengti . 

Evangelijos skelbimas turi 
būti visų pirma nukreiptas į 
žmogų. Mat Bažnyčia siekia at
skleisti žmogų žmogui. Šis yra 
pagrindinis Bažnyčios kelias, 
b ū t e n t a t s k l e i s t i žmogaus 
asmens kilnumą. Tai yra laidas 

sugyvenimui bei taikai pasiekti. 
Tai yra pagrindas užtikrinti 
te isę gyven t i . Iš a s m e n s 
kilnumo plaukia teisė į sąžinės 
ir tikėjimo laisvę. 

Krikščioniškoji bendrystė bei 
vienybė veda j šeimą ir į sociali
nį bei visuomeninį gyvenimą, 
kur pasauliečiai turi plačias 
galimybes nešti bei įgyvendinti 
Evangelijos dvasią. Tarnauti 
žmogui reiškia vykdyti teisin
gumą, p r a k t i k u o t i gai les
t ingumą, ša l in t i visa, kas 
kenkia, ir puoselėti ta i , kas 
kelia dvasią ir padeda žmogui 
tapti ir būti geru Dievo vaiku. 

Įva i rūs d a r b i n i n k a i 

Ketvirtame skyriuje kalbama 
apie įvairius Kristaus vynuo
gyno d a r b i n i n k u s . Kaip 
Evangelijos panašybėje minima, 
kad šeimininkas įvairiu laiku 
rinko ir siuntė darbininkus į 
savo vynuogyną, t a i p ir 
Evangelijos tarnystėje pašaukti 
yra dirbti įvairūs darbininkai, 
būtent vaikai, jaunuoliai ir 
senieji — visi Bažnyčios apaš
talinėje veikloje turi savo vietą, 
savo vertę ir savo uždavinį. 

Vaikučiai, Jėzaus numylėtie
ji, primena, jog Dievas teikia 
savo dovanas iš gerumo, be 
turimų nuopelnų, savo nekal
tumu jie įneša savo dalį i Bažny
čios šventumą. 

Jaunimas yra didis laidas 
Bažnyčios ateičiai, yra pirmū
nai evangelizacijai ir socialinei 
veiklai. Bažnyčia daug turi ką 
jiems pasakyti, ir jie Bažnyčiai. 

Senieji praturt ina Bažnyčią 
išmintimi, dievobaimingumu, 
ištikimybe ir gailestingumu. Jie 

Demonstracijose — budėj i 
Lietuvai la ivės! 

Daley Plazoje Chicagos miesto centre vasario 16 d. jaunimas šaukia: 

Nuotr Rasos S. Miliauskaitės 

tur i , ypač dabart ies techninės 
pažangos sąlygose, aktyvią ir 
cent r inę rolę Bažnyčioje. 

P r iva lu kelti moters asmeni
nį k i lnumą, pr ipažįs tant jos 
svarbų įnašą Bažnyčios ugdy
me. Moteris Bažnyčioje tur i spe
cifinį pasaukimą, aktyviai daly
vaujant jos gyvenime ir apaš
tališkoje veikloje, sekant šven
tų mote rų pavyzdį, kur ios sekė 
Kris tų ir jam tarnavo. Moterys 
kaip ir vyrai per s ak ramen tus 
yra Kr i s t aus Mistinio Kūno na
riai ir dalyvauja jo trejopose 
privilegijose: kunigo, ka ra l i aus 
ir p ranašo . Todėl lygiai su vy
rais y r a pašauktos dalyvauti iš
ganymo darbe. Du specialūs už
daviniai yra skirti moteriai: mo
terystė ir kul tūra. Sutverdamas 
Dievas patiki žmogų ypač mo-
ter iai-motinai fizine ir dvasine 
p rasme . Iš čia ir mergystės pa
šauk imo ki lnumas. 

P a g a l i a u ligoniai ir invalidai 
ir jie t u r i savo įnašą į išganymo 
vyksmą. Išganymas vyksta per 
kančią. Kenčiantieji jungia savo 
s k a u s m u s su Nukryžiuotoju ir 
įneša žmogaus dalį a tp i rkimo 
aukoje. Su ligoniais ir kenčian
čiais jungiasi aukoje ir t ie. kurie 
juos globoja, jais rūpinasi, jiems 
padeda. 

Žodžiu, visi Kr i s taus vynuo
gyne y r a lygūs ir lygiai vertingi 
darb in inka i , siekią savo ir kitų 
išganymo. 

Pasaul iečių padėtis y r a skir
t i n g a nuo kunigų. Kuniga i 
laiduoja sakramentinę Kristaus 
kun igys tę ir yra per sakra
m e n t u s dieviškų paslapčių bei 
malonių dalintojai. Vienuoliai ir 
vienuolijos liudija Bažnyčios 
eschataloginį veidą. 

P a s i r u o š i m a s a p a š t a l a v i m u i 

P e n k t a m e skyriuje ka lbama 
apie pasau l ieč ių pa ruoš imą 
apaštalavimo veiklai. Ruošiant 
pasauliečius apaštalavimui,visų 
p i rma reikia rūpint is jungt i 
dvasinį ir pasaulinį gyvenimą į 
integral inį vienumą t a r p dva
sinio formavimo ir doktrinalinio 
p a r u o š i m o p e r k a t e c h e z ę , 
ku l tū rą ir socialinį Bažnyčios 
mokymą. Šitai turi būt i vyk
doma visomis tur imomis prie
monėmis. Tačiau t ikrasis auklė
tojas y r a Dievas per Kristų ir 
Šv. Dvasią. J i s p a š a u k ė ir 
įgal ino Bažnyčią ruoš t i pa
s a u l i e č i u s a p a š t a l a v i m u i . 
Bažnyčia gi iš savo pusės į šį 
darbą kviečia parapijas, vie
nuolijas, šeimas, ka ta l ik i škas 
mokyklas bei universi te tus , o 
taip pa t ka ta l ik iškus sąjūdžius 
bei organizacijas. Bet visų pir
ma re ik ia par inkt i ir paruošt i 
pačius ruošėjus, kad j i e leistųsi 
būti Dievo ruošiami. 

Daugumoje ginčių, ku r ių liu
dininku ar net dalyviu man 
teko būti, pastebėjau, kad besi-' 
ginčijantieji ki ts kito nebuvo 

supratę; disputų metu dažnai 
paaiškėjo, kad jie nei nenori ar 
net negali kits kitą suprasti. 

Sailer 

BALTASIS BANGINIS 
HERMAN MELVILLE 

ROMANAS 

Išvertė P. Gaučys 
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Jei aš būčiau vėjas, daugiau nepūsčiau į tokį 

niekingą, tokį pagedusį pasaulį. Aš įslinkčiau į olą ir 
joje slėpčiaus. O vis tik koks galingas, koks herojiškas 
daiktas tas vėjas! Kas kada jį apgalėjo? Kiekvienoje 
kovoje jis suteikia paskutinį ir sunkiausią smūgį. Pulki 
jį ir tik kiaurai perlėksi. Et! Vėjas yra bailys, smogias 
į nuogus žmones, o pats nesustojąs nors vienam smū
giui atlaikyti. Netgi Ahabas yra kažkas drąsesnis, 
kažkas garbingesnis už jį. 

Kad tas vėjas bent turėtų kūną! Tačiau visi daiktai, 
labiausia užgauna ir išerziną žmogų, y ra bekūniai, ners 
bekūniai vien tik kaip daiktai, ne kaip galios. Čia glūdi 
ypatingiausias, išdavikiškiausias, nelabiausias skir
tumas! O tačiau kartoju ir dabar prisiekiu, kad vėjuje 
yra kažkas garbinga ir grakštų. Tie šiltieji pasatai, 
kurie iš tyrų padangių pučia tiesiai su stipriu, pasto
viu ir energingu švelnumu ir neiškrypsta iš kelio, kad 
ir kaip žemutinės jūros srovės sukal tų ir kraipytų, o 
galingiausios žemyno Mississippės verstus ir mėtytus, 
galiausiai nežinodamos kur pasukti. Prisiekiu amžinais 
ašigaliais, tie patys pasatai, kur ie t a ip tiesiai stumia 
mano gerąjį laivą, tie pasatai ar kažkas, kas jiems 
panašu, lygiai nesikeičiamai ir lygiai stipriai, kaip jie, 
stumia pirmyn mano sielos skiauterę! Į darbą! Ei, jūs 
ten viršuje! Ką matote? 

— Nieko, ser. 

— Nieko? O jau nebetoli vidudienis! Matyti, jį 
pralenkėme. Kaip ta i galėjo įvykti? Taip, dabar jis 
m a n e vejasi, o ne aš jį... Blogai. Turėjau tai numatyti. 
Kvailys! Tie lynai, tos perstekės, kuriuos velka! Nakčia 
jį pralenkiau. Apsisukti! Apsisukti! Visi lipkite žemyn, 
išskyrus įprastinius žvalgus! Persukti rėjas! 

„Peąuodas", pakeitęs kryptį, turėjo dabar sunkiai 
kovoti su vėju, naujai taškydamas savo paties baltą 
putų grietinę. 

— Dabar jis plaukia prieš vėją. tiesiai į praviras 
ž iaunas — prašnabždėjo Starbuckas. — Tegu Dievas 
mus globoja, bet jaučiu, kad mano kaulai kūne šlampa 
ir jį mirko iš vidaus. Save baru. kad. klausydamas 
kapitono, neklausau Dievo. 

— Iškelkite mane į viršų! — suriko Ahabas, priei
damas prie kanapinės kasės. — Netrukus turėsime jį 
sut ikt i . 

— Taip. ser! — ir negaišdamas Starbuckas įvykdė 
įsakymą Ahabo, kur is ir vėl pakibo aukštai erdvėje. 

Prabėgo visa valanda, aukso perkalta į amžinybę. 
P a t s Laikas didžiausio įtempimo dabar sulaikė savo 
ilgus alsavimus. Pagaliau Ahabas vėl pamatė čiurkšlį. 
ir tą pačią akimirką iš trijų stiebų viršūnių nuaidėjo 
t rys riktelėjimai, t a r tum ugninių liežuvių išmesti. 

— Veidas į veidą tave sutinku, Siautulingasis 
Dike, trečią kartą! Ei jūs, ten ant denio! Aštriau per
sukt i rėjas! Varytis tiesiai vėjui į akis. J is dar per toli, 
kad galėtume nuleisti valtis. Burės lapatuoja! Prižiūrėk 
vairininką su botagu rankoje. Jie taip greit varosi, kad 
man jau reikia leistis. Bet tegu dar kartą iš viršaus 
gerai apsidairysiu po jūrą. Tam dar yra laiko. Tai senas, 
senas vaizdas, bet kažkaip jaunas, nepasikeitė nė per 
plauką, kai pirmą kartą aš į jį žiūrėjau, būdamas 
vaikinu iš Nantucketo smėlėtų šlaitų! Tas pats! Tas 
pats! Tas pats Nojui ir man. 

Smulkus lietutis užvėjinėje pusėje... Kokios puikios 

tos užuovėjos! Turi kur nors atvesti — prie kažko kito 
nei paprastas žemynas, prie kažko, k a s pa lmiškiau už 
pačias palmes. Užvėjinė pusė! Baltasis Bangin is 
plaukia ta kryptimi, tad pažiūrėkime į priešvėjinę. Tai 
geresnė, nors vargingesnė pusė. Sudievu, ?udievu, seno
ji stiebo viršūne! 

Bet kas tai? Žalia? Taip, smulkios samanos tuose 
sueižėjimuose. Nėra tokių pėdsakų nuo audrų ir liūčių 
ant Ahabo kaktos! Čia glūdi sk i r t umas tarp žmogaus 
ir medžiagos senumo. Taip. t a ip . senasis s t iebe, abu 
senstame kartu, bet mūsų sk iau terės tebėra nepalies
tos, ar ne tiesa, laive mano? Taip . tik kojos m a n st inga 
— tai ir viskas. Prisiekiu dangum, t a s negyvas medis 
kiekvienu atžvilgiu pralenkė mano gyvą kūną. Negaliu 
su juo lygintis. 

Esu matęs laivus, pas ta ty tus iš negyvo medžio, 
pergyvenusius žmones, išskaptuotus iš geriausios gyvos 
medžiagos. Kaip jis buvo pasakęs 9 Kad kaip mano pilo
tas eisiąs priekyje, bet ar aš jį dar pamatysiu? Bet kur? 
O gal turėsiu akis jūros dugne , jeigu nusileisčiau ta i s 
begaliniais laiptais? Nepaisant , kad per visą naktį 
tolau nuo jo. jam kažkur paskendus . Taip. t a ip . kaip 
daugelis kitu. tu pasakei, pars i . liūdną tiesą apie save, 
bet kiek tai liečia Ahabą — čia tavo šūvis nepa ta ikė . 

Sudievu, stiebe. Atidžiai sek banginį, kai aš 
išplauksiu. Dar pas ikalbės ime ryt , ne, š iandieną 
vakare, kai Baltasis Banginis gulės prie laivo šono, pri
rištas už galvos ir uodegos. 

Paliepė, kad jį nuleis tų ir . besidairydamas į visas 
puses, iš lengvo per žydrą orą buvo nuleistas a n t denio. 

Tinkamu laiku buvo nuleistos valtys be t kai, sto
vėdamas valties užpakalyje, pakibo virš vandens, mos
telėjo savo pavaduotojui, la ikiusiam a n t denio 
trauktuko virvę, ir liepė j a m sustoti. 

(Bus daugiau) 

< • 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. vasario mėn. 23 d. degančius lietuvybės reikalus ir 
viešai juos kelti. Viena tik 
galima pasakyti, jeigu instituto 
vadovybė nedarys daugiau pa
stangų ir nesusilauks didesnės 
bendruomenės paramos, lietu
vybė nesusilauks didesnių dar
bininkų. Jaunimo centras laikė 
institutą ir globojo 30 metų. Ar 
daugiau jis galėjo padaryti? 

J . Kubilius, S.J. 

Vasario 16-tosios demonstracijose Chicagos miesto centre Ramutė Kemežaitė, viena iš organiza
torių, sako kalbą. Nuotr. V. Rimšelio 

PEDAGOGINIO INSTITUTO 
SUKAKTIES PROGA 

Karts nuo karto vis dar prime
namas Pedagoginis Lituanis
tikos institutas. Šiais metais 
atšventė jis 30 metų įkūrimo 
sukaktį. Žiūrėdamas savo popie
r ius , radau savo kalbą, 
pasakytą Domo Veličkos mirties 
proga per Margučio radiją. Ji 
buvo pasakyta 1972 m. kovo 21 
dieną: 

„Šį rytą palydėjom Į kapines 
a.a. Domą Veličką, Pedagoginio 
Lituanistikos instituto įkūrėją 
ir ilgametį direktorių. Domas 
Velička gimė 1906 m. Chicagoje 
ir augo Lietuvoje. Po karo 1949 
metais su pasitraukusiais nuo 
bolševizmo lietuviai sugrįžo į 
Chicagą. Domas Velička dirbo 
auklėjimo darbą Lietuvoje ir 
sugrįžęs į Chicagą. Jis aukojo 
nuo sunkaus darbo atliekamas 
valandas jaunimo auklėjimui. 
Jo didžiausias rūpestis buvo 
įdiegti jaunimui lietuvių kalbos, 
lietuvių literatūros ir papročių 
meilę. "Nė" vienose laidotuvėse 
nemačiau tiek jaunimo, kaip 
šiandien. A.a. Domas Velička 
buvo ne tik lietuvių kalbos ir 
kultūros žinovas, bet ir jaunimo 
auklėtojas. Jam buvo lygiai 
svarbu lietuviško žodžio 
žinojimas, mokėjimas jį gražiai 
perduoti, kaip ir jaunuolio 
kultūra. Tiesumas, sąžinin
gumas, darbštumas ir meilė 
savo tautai jam atrodė lygus lie
tuviškumui. Kaip pedagogas jis 
skelbė, kad nekultūringas, 
nesąžiningas jaunuolis negali 
būti geru lietuviu. Šitą lietuvy
bės darbą jis dirbo nesirek-
lamuodamas, tyliai ir su 
nepalaužiama valia. 

..Beveik dešimt metų dirbau 
su Domu Velička kaip Jaunimo 
centro direktorius ir Pedago
ginio instituto globėjas. Nepra
ėjo nė vienos savaitės be pasi
tarimų visokiais ins t i tu to 
reikalais. Dar paskutinį trečia
dienį prieš jo mirti praleidome 
kelias valandas besitardami dėl 

naujų sumanymų. Domas 
Velička buvo įsitikinęs ir tą įsi
tikinimą jis gynė visur, kad 
vienintelė reali ir pastovi 
lietuvių kalbos gilesnio paži
nimo įstaiga išeivijoje yra ir 
pasiliks Pedagoginis Lituanis
tikos institutas. Domo Veličkos 
noras ir idėja buvo išugdyti 
Pedagoginį institutą į tokią 
švietimo ir mokslo įstaigą, 
kurią ir Amerikos mokslo įstai
gos pripažintų ir su juo skai-
tytųsi. Domas Velička galvojo, 
jeigu Pedagoginis institutas, 
neturėdamas jokių pastovių 
pajamų net dėstomajam perso
nalui mokėti algų, nei dėstymui 
reikalingų priemonių, sugebėjo 
paruošti jau kelias laidas 
mokytojų ir išleisti kelis moksli
nius leidinius, jis įrodė, bent 
turėjo įrodyti lietuvių visuo
menei savo svarbą ir 
gaivališkumą. 

„A. a. Domo Veličkos asmeny
je Pedagoginis institutas pra
rado savo motorą ir savo širdį, 
o išeivija vieną iš stipriausių 
lietuvių kalbos puoselėtojų. 
Domas Velička buvo atidavęs 
kiekvieną atliekamą valandą 
nuo sunkaus darbo ir kiekvieną 
laisvalaikį Pedagoginio insti
tuto ugdymui. Kaip pedagogas 
jis mokėjo daiktiškai perduoti 
stu lentams lietuvių kalbos ir 
literatūros žinias ir sudaryti 
studentišką nuotaiką. Kaip 
administratorius Domas Velič
ka kruopščiai tvarkė visus insti
tuto reikalus. Jo didžiausias 
rūpestis buvo perduoti studen
tams norą siekti gilesnio kalbos 
ir lietuvių kultūros pažinimo. 
Kaip žmogus, Domas Velička 
buvo malonaus būdo. Darbe 
pasižymėjo sąžiningumu ir 
nepalaužiama valia. Pedagoginį 
institutą jis norėjo išugdyti į 
aukšto lygio švietimo įstaigą 
išeivijoje. 

„Per anksti, Domai, palikai 
pradėtus ir neužbaigtus darbus. 

CHICAGOS ORO TARŠA 

Chicagos fabrikai 1987 metais 
paleido į orą 89.3 milijonus 
svarų chemikalų, iš kurių 11.6 
mil. svarų gali būti vėžio ligos 
priežastimi. Tokius duomenis 
nustatė oro taršos kontrolės 
įstaiga ir pačių fabrikų pateikti 
duomenys. 

CLASSIFIED GUIDE 

MŪSŲ KOLONIJOS 
New York, N.Y. 

BENDRUOMENININKŲ 
PAGERBIMAS 

Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygardos valdyba pas
kutinio pusmečio metu su
rengė bent 6 renginius ir dar 
bent 3 yra užplanuoti artimoje 
ateityje. Dabar apygardos rengi
nys bus pagerbimas Xew Yorko 
apygardos rėmuose ilgai dirbu
sių bendruomenininkų. Prama-
toma kultūrinė dalis, pagerbia
mųjų pristatymas ir vaišės. 
Numatoma pagerbti 10 asmenų. 
Pagerbimas bus sekmadienį, 
kovo 12 d., Kultūros židinyje 
Broklyne. Bus pagerbti šie 
asmenys: Kazimieras Bačians-
kas, išdirbęs įvairiose LB valdy 
bos pareigose 36 metus; Irena 
Banaitienė, 10 metų vadovava 
vusi LB socialiniams reikalams; 
kun dr. Kornelijus Bučmys, bu

vęs LB tarybos narys, „Dar
bininko vyr. redaktorius; Vaclo
vas Butkys, 26 metus dirbęs LB 
Great Necko apylinkės valdybo
je; Paulius Jurkus, „Darbinin
ko" redaktorius, rašytojas, dai
lininkas, ilgametis LB apygar
dos valdybos narys; Malvina 
Klivečkienė. ilgametė apygar
dos valdybos narė; Vincas Pad-
varietis, 25 metus be pertraukos 
buvęs apygardos finansų tvar
kytojas; Petras Povilaitis. 35 
metus išbuvęs LB Great Necko 
apylinkės valdyboje; Apolonija 
Radzivanienė, ilgametė LB pir
mosios apylinkės ir apygardos 
valdybos narė; Aleksandras 
Vakselis, LB New Yorko apy
gardos valdybos pirm. be per
traukos 21 metus. 

LB New Yorko apygardos val
dyba kviečia New Yorko apylin
kių visuomenę atsilankyti kovo 
12 d. į Kultūros židinį ir pagerb
ti asmenis, tiek daug dirbusius 
lietuviškam reikalui. 0 _. 

K. Iv. 

Tau pritrūko laiko, nors ir tu 
tiek daug jo nuvogei nuo šeimos 
ir nuo poilsio. Mes tau 
reiškiame gilią padėką už 
atliktus lietuvybei darbus ir 
prižadame neužmiršti tavo tes
tamento, išreikšto mums vi
siems savo darbais. Uždirbau 
duoną sau ir savo šeimai fabrike 
ir atidaviau nemokamai visas 
savo jėgas lietuvybei iš meilės 
savo tautai ir jaunimui. Palieku 
darbus nebaigęs. Lietuvi, padėk 
juos užbaigti. Jeigu tau pritruks 
kantrybės, meilės ir jėgos, susi
mąstyk ir sustok prie mano 
lietuvybei praleistų valandų ir 
meilės Lietuvai ir jaunimui'". 

Perskaitęs tuos 1972 metais 
per Margutį pasakytus žodžius, 
negaliu neprisiminti, kai 1958 
metais Domas Velička, A. 
Dundzila ir Serapinas atvyko 
pas mane su prašymu atrasti 
Jaunimo centre vietos instituto 
paskaitoms. Susitarėme dėl pa
talpų ir pažadėjau bent dvejiems '-
metams šiokią tokią finansinę 
pašalpą. Kada 1967 metais buvo 
pradėta planuoti Jaunimo cen
tro priestatą, kun. B. Markaitis, 
man pavedęs statybos projek
tavimą, perleido ir mano 
rūpesčiui instituto patalpų 
reikalą. Tuomet institutas jau 
turėjo daugiau kaip 30 studen
tų. Kai 1972 išvykau į Mont-
realį institutą lankė 32 studen
tai. 

Niekuomet nenustojau sekti 
instituto istorijos ir visuomet 
dažiaugiausi jo pasisekimais. 
Tačiau turiu prisipažinti, kad 
buvau kiek nuliūdęs, kai paste
bėjau, jog lietuvių visuomenė 
nebeprisimena Domo Veličkos 
testamento — išugdyti Liet. Pet. 
institutą į aukštesnę lietuvybės 
mokslo įstaigą išeivijoje. Vis 
įkyriai vargino mano galvą 
klausimas — nejaugi lietu
viškoje įstaigoje lietuviai, dabar 
jau pasiruošę moksliniam dar
bui ir apsiginklavę mokslo titu
lais, nesugebėtų dirbti mokykli
nio darbo, jeigu būtų suteikia
mos pragyvenimui sąlygos. Iš 
kitos pusės juk pusės milijono 
dol. vien nuošimčiai įgalintų 
aprūpinti reikiamą alga 
mokomąjį personalą. 

Aišku, ne laikas kelti kalti
nimus, bet ar nebūtų nusikalti
mas nepriminti įsteigėjo troš
kimų. Šiandien spaudoje pasi
rodo vis dažniau nusiskundi
mai, kad lituanistinės šešta
dieninės mokyklos besusilaukia 
mažiau mokinių. Ir nurodo 
vieną iš priežasčių — jaunų su
gebančių mokytojų trūkumą. 
Man atrodo, kad vienas dokto
rantas vargiai sugebės visas 
išeivijos lietuviškas šeštadie
nines mokyklas Europoje, 
Australijoje ir Amerikose 
patenkinti. Nedrįstu daryti toli
mesnių išvadų. Sapienti sat. 
Tegu sprendžia protingesni 
lietuvybės išlaikymo smegenys. 
Aš kviečiu tik Ped. Lituanis
tikos instituto 30 metų minėji
mo komitetą atkreipti išeivijos 
visuomenės dėmėsi i šiandien 

ŠEŠTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS 

K V I E S L Y S 
Mokslinės Programos Komiteto vardu esate kviečiama(s) paruošti ir pri
statyti paskaitą Šeštame Mokslo ir Kūrybos Simpoziume, kuris įvyks 1989 
metais, lapkričio mėnesio 22-26 dienomis Pasaulio Lietuvių Centre, Le-
mont, Illinois, USA Mokslinė programa apima penkias bendras šakas: 
griežtieji mokslai, technologija ir architektūra; humanitariniai ir sociali
niai mokslai; medicina ir odontologija; teisė ir komerciniai mokslai; menas 
ir muzika. Sesijos yra pramatomos iš sekančių sričių/disciplinų: 

• Griežtieji Mokslai, Technologija ir Architektūra 

Griežtieji ir inžinerijos mokslai, architektūra ir architektūrinė istorija, avia
cija, biofizika/biologija/mikrobiologija, chemija, ekologija/gamtosauga, 
elektros inžinerija, elektronika, energetika, erdvių mokslai ir astronomija, 
farmakologinė technologija, fizika, instrumentacija ir matavimai, jūros ir 
žemės mokslai, kompiuteriai ir komunikacija, matematika, mikrotechnka, 
medžiagos ir jų technologija, statybinė inžinerija, transportas ir susi
siekimas, vibrotechnika. 

• Humanitariniai ir Socialiniai Mokslai 

Archeologija, anfopologija, archyvai/bibliotekos, ekonomija, pedagogika, 
fizinis lavinimas, komunikacija, retorika, semiotika, moterų studijos, filo
sofija, istorija, kraštotyra, kalbotyra, literatūra, politiniai moksiai, socilo-
gija, psichologija, teologija, žurnalistika. 

• Medicina ir Odontologija 

Imuniteto deficijos ligos, radiologija, stomatologija, gastroenterologija, 
opthalmologija, vidaus ligos, naujos intervencinės terapijos, patalogija. 

• Teise ir Komerciniai Mokslai 

Bankai ir kredito unijos, draudimai, finansai, investavimai, nuosavybės, 
palikimai ir testamentai, teisė (politinė, tarptautinė, komercinė, 
kriminalinė). 

• Menas ir Muzika 

Dailė, tautodailė, menotyra, fotografija, kinematografija, drama, teatras, 
muzika (istorija, teorija, atlikimas), opera-baletas. 

Paskaitų tematika turi būti surišta su jūsų moksline-profesine veikla ar
ba jūsų kaip mokslininko-kūrėjo kūrybiniais-tyriminiais darbais, nors jie 
būtų ir negiminingi jūsų profesijai. Straipsniai negali turėti jokio komer
cinio nei publicistinio elemento. Straipsnio turinys turi būti akademinio 
lygio, rašytas supranama kalba, ir reflektuojąs Įnašą ne tiktai lietuvių 

: v isuomene* plotmėje, bet ir tarptautinėje arenoje. 

'Paskaitų paruošimai ir pristatymai bus pravedami lietuvių kalboje, nors, 
išimtinais atvejais, jos gali būti pristatytos ir prelegento gimtąja kalba. 
Kiekvienu atveju yra reikalaujama, kad paskaitų santraukos bei autorių 
biografiniai bruožai būtų pateikti lietuvių ir anglų kalbomis. Taip pat pa
geidaujama, kad paska a būtų įteikta organizaciniam komitetui rašytinėje 
formoje lietuvių kalba . ">jau po simpoziumo su tikslu ją patalpinti išlei
džiamoje simpoziumo darbų knygoje. Mokslinės Programos Komitetas 
pasilieka sau teisę priimti arba atmesti pasiūlas pagak savo nuožiūrą, jeigu 
jos neatitinka simpoziumo nustatytų gairių bei tikslų. 

Paskaitų ilgis ribojamas 15-25 min. laikotarpiu su 5-10 min. paklausimo 
ir atsakymo peridais. Vaizdinės priemonės bus prieinamos iš anksto 
užsisakiusiems prelegentams. Taip pat yra galimybė individualių darbų 
išstatymui (parodai) pagal susitarimą su sekcijų vadovais. 

Siūlant paskaitas pasirinktoje srityje prašome susirišti su mokslinės pro
gramos pirmininkais kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 1989 m. gegužės 
mėn. 30 d. Siūlant paskaitą prašome pateikti temos pavadinimą, jūsų kaip 
autoriaus(ės) vardus ir pavardes, akademinius laipsnius bei profesinį titulą, 
firmos-organizacijos-mokslinės įstaigos afiliaciją, adresą, telefono, bei 
pagal prieinamumą, telefax numerius. Mokslinės šakos ir mokslinės pro
gramos dalių pirmininkai yra: 

Griežtieji Mokslai, Technologija ir Archi tektūra 
Dr. Stasys BackaMs, P.E. 
PO Box 558 
Grsat Pails, VA. 22066 
Tsl. (703) 759-2905 (rezidencija) 

(703) 366-4612 (įstaiga) 
Ttfx. (202) 366p2536 (anglų kalba) 

Humani tar in ia i ir Socialiniai Mokslai 
Prof. Dalia Katlllūtė-Boydstun 
7014 S. CampbeH 
Chicago, IL 60626 
Tsl. (312) 434-0268 (rszidsnclja) 

Medicina ir Odontologija 
Dr. Arvydas VanagOnas 
237 8. Grovs Dr. 
Osk Psrk, IL 60307 
Tsl. (312) 386-3454 (rszidsnclja) 

(312) 608-6666 (įstaiga) 

Teisė Ir Komerciniai Moksiai 
Povilas Kilius 
12507 8. McVleksrs Avs. 
Palos Hslgma, IL 60413 
Tsl. (312) 3854824 (rszidsnclja) 

(312) 470-4350 (įstaiga) 

Menas ir Muzika 
Lorsts Vsnclausklsns 
7035 S. FalrfteM 
Chicago, IL 60626 
Tsl. (312) 476-5820 (rezidencija) 

Bendrais mokslinės programos klausimais kreiptis {Prof. Rimą Vaičaitį 
(mokslinės programos pirmininkas) 
14 Mallard Dr. 
Wsst Nyack, N.Y. 10884 
Tsl. (212) 854-2386 flstslgs) 

(814) 634-6823 (rszidsncljs) 

Visais kitais simpoziumo reikalais kreiptis 
nizacinio komiteto pirmininkas) 
6 Brook Lans 
Palos Psrk, IL 80484 
Tsl. (312) 361-5128 

Leoną MaskaHOną (orga-

REAL ESTATE REAL ESTATE 

RE/MAX GREIT 
REALTORS ! PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

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

0 J H X S , KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ningai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

778-2233 

GOVERNMENT HOMES! 
$1.00 (U Repair) Foreclosures. Tax 
Delinquent Property Now Selling. This 
area! Call (Refundabre) 1-518-459-3546 
EXT H 664A for listings. 

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

5853 S. Ksdzis Avs. 
Chicago, IL 60628 

Tai. 436-7878 

O n M ^ - . KMIECIK REALTORS 
^ l 7922 S. PULASKI RD 

DANUTĖ ŠČERBAITĖ MAYER 

284-1900 
Jei norite parduoti ar pirkti savo nuo

savybę per Amerikos populiariausią 
agentūrą, prašome skambinti Danutsl 
Sčsrbaltsl Maysr dėl sąžiningo patar
navimo ir veltui jūsų namų Įkainavime 

HELP VVANTED 

Namas apžiūrėjimui 
Sekmadieni, vasario 26 d. 1 - 4 v. p.p. 

11248 S. 8L Louis, visai naujas 3 mieg 
munnis „bi-leveT namas su 1-% prausyk
los; L formos valgomasis; (rengtas rūsys; 
Šeimos kamb. su židiniu. „Thermal" lan
gai; aluminio ..trim", daug priedų Skube-
krtS. 

No. 372 — 63 4 Narragansett -
$75,500, vieno sav. 27 metų ..ranch" 
namas; 3 dideli mieg. kamb.; 20 pėdų 
/irtuvė su ąžuolinėmis spintelėmis: nauja 
šildymo-šaldymo sistema; naujas stogas; 
didelis kiemas; pusė bloko iki Jewel par
duotuvės, banko, autobuso, gydytojo, 
restorano. Skambinkite dabar! 

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

AR NORITE PARDUOTI? 
Savo namą galite parduoti, tik pa

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

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 

DESIGNERS 
DRAFTSMEN 
ENGINEERS 

TOP RATES & 
PERMANENT POSIT. 
SEND RESUME TO: 

P.O. BOX 521 
ANDERSON, IN. 46015 

OR CALL 
(317) 649-8953 

SHOEMAKER 
Needed immediately fo full time work. 
Some English necessary. SW area. 

Call for further information. 
748-2888 

Call After 10 am 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

F R A N K ZAPOLIS 
3208V2 W e s t 9 5 t h St reet 

T e l . — GA 4 - 8 6 5 4 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI — PATAISYMAI 

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

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

IS THAT YOU LAUGHING, COMRADE? 
Algis Rukšėnas 

Knygos antrinis pavadinimas: „The World's Best Russian 
(Underground) Jokės", žurnalistas ir rašytojas Algis Rukšėnas, 
politinės-satyrinės dramos „Posėdis" pragare ir „Day of Shame" 
(knygos apie Simo Kudirkos 1970 m. nepavykusį pabėgimą į laisvę 
iš sovietinio laivo) autorius surinko kursuojančius anekdotus ir 
charakteringus juokus, kurie kursuoja Sovietų pogrindyje ir 
atskleidžia komunistinės sistemos tikrąjį charakterį. 

Secaucus, New Jersey: Citadel Press, 1986. Kaina su per
siuntimu in USA $7 .90. Illinois gyventojai moka $8.40. 

Užsakymus siųsti: 
Draugas 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, II I . 60828 

POVILAS P E T K E V I Č I U S 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl . knygoje vilnietis autor ius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuoto je Lietuvos daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose. Objektyvios ir sklandžiai 
parašytos apybraižos skaitytoją įt ikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą k iekvienam verta pasiskai
tyti ir turėt i savo knygų bibl iotekoje. Kaina su persiun
t imu 9.50 dol. Illinois gyventojai dar pr ideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti : Draugas , 4 5 4 5 W. 6 3 r d St . , 
Ch icago, IL 5 0 6 2 9 . 



Popietė Detroite ir dalis svečių klausosi programos 

KASDIENINIAI 
REIŠKINIAI 

APLINK MUS 
EDMUNDAS J A K A I T I S 

Nevisi y r a vienodos pri
gimties. Vieni yra išlaidus, kiti 
— santūrūs. Pastarųjų tarpe yra 
ir taupieji. Vieni, ką uždirba, 
tuoj išleidžia. Kiti, dažnai save 
nuskriausdami, neša kiekvieną 
dolerį į banką. Dažnai tos san
taupos nemato dienos šviesos. 
Jeigu taupomoji knygutė nesto-
rėja, tai bent joje skaičiai didėja. 

Niekas šiame krašte neverčia 
vienaip ar kitaip gyventi. 
Tačiau krašto ekonomija yra 
paremta pinigų apyvarta. Kada 
vieni dirba, o kiti perka — 
kraštas žydi. Tiems, kuriems 
pinigai nerimsta kišenėje, pre
kybininkai sumaniai išnaudoja 
tą progą 

Kaip ten bebūtų, reikia pripa
žinti, kad gyvename gerame 
krašte. Kas matė ar girdėjo, kad 
būtų kas nors duodama veltui. 
Čia pilni laikraščiai „Free" 
gėrybių. Veltui radijo priimtu
vai, foto aparatai, metinės žur
nalų prenumeratos, kelionės su 
apmokėtais viešbučiais ir daug 
kitų dalykų. Gyvenk ir norėk. 

Vis tik dėl atsargumo grie
biau žodyną išsiaiškinti ką tas 
žodis „free" tikrai reiškia. Mano 
žodynas, redaguotas 3 kalbinin
kų, turi 1093 puslapius ir 
daugiau kaip 60,000 žodžių. 
Pasirodė, kad to žodžio prasmė 
besanti labai plati. Iš eilės sekė: 
laisvas, nepriklausomas, lais
vanoriškas, nevaržomas, palai
das, nepritvirtintas, neužimtas 
ir pagaliau užtikau, ko ieškojau, 
— nemokamas, veltui. Daugiau 
neskaičiau, to užteko. Įtikintas 
juodo ant balto, užverčiau storą 
žodyną. Beliko nuspręsti, kur, 
kaip ir kuomet naudotis proga. 

Iš senų laikų žinojau, kad lai
kas yra pinigai. Tad nieko 
nelaukęs iškulniavau i miesto 
centrą. Juk gali ir daugiau 
tokių atsirasti ir atsargos gali 
būti pasibaigusios. Nors krautu
vių langai buvo prikimšti 
prekių, bet mane ne t a s 
įdomavo. Pagaliau atkreipė 
mano dėmesį iškaba su užrašu 
„Open for business". Įkišau nosį 

MOKYKLA GAVO 
10,000 DOL. 

Dievo Apvaizdos aukštesnei 
mokyklai Chicagos vakaruose 
vasario 16 d. Prekybos Rūmai 
įteikė auką 10.000 dol. 

GRAIKŲ MENO PARODA 

Chicagos meno ins t i tu te 
atidaryta didžiulė graikų meno 
paroda. Tarp eksponatų yra 
tokių, kurie anksčiau dar nėra 
buvę matomi Chicagoje ar JAV. 
Parodos tema: Žmogaus figūra 
graikų mene. 

pro duris, bet viduj nė gyvos 
dvasios. Reiksią nieko neduoda 
veltui. Arba niekam nieko ne
reikia, — samprotavau sau. Aną 
dieną mačiau la ikraš ty je 
prekybos skelbimą, kuri pre
kiauja dirbiniais, skirtais tiems, 
kurie visko turi. Neatsimenu, 
ką jie siūlė, nes kol kas nepri
klausiau tai grupei. 

Suspaustas pėsčiųjų masės, 
kaip srovės nešamas, slinkau su 
kitais. Viename lange pastebė
jau didelėm raidėm išrašytą tą 
magiškąjį žodį. Priėjau arčiau, 
smulkios raidės siūlė veltui 
naudojimosi instruckijas. Neke
t i n a u tapt i siuvėju, tai ir 
nebuvau linkęs išmokti valdyti 
siuvamą mašiną. Kiek pasine-
šus su srove, pamačiau tikrą 
dalyką. Be jokių pr ierašų 
matėsi tos keturios užburiančios 
raidės. Smukau į vidų. Nė juste 
nepajutau, kai grakšti mergina 
nukabino nuo nosies mano 
akinius. Nesuspėjęs susivokti, 
akiniai buvo garuose nuvalyti 
ir, kaip mikliai jie buvo nuka
binti, taip jie vėl atsirado ant 
mano nosies. Iš jos kalbos su
pratau, kad ji norėjo kažką par
duoti. Atatupsčias, kartodamas 
„zenkju", atisdūriau gatvėje. 

Galų gale, k i t ame bloke 
pamačiau, ko ieškojau. Veltui 
ke lnės . Nors mano kelnės 
nebuvo blogos, be t kodėl 
nepaimti, jeigu veltui duoda. 
Įėjus į vidų, prisistačiusiam 
kumpanos iu i pardavėjui 
parodžiau kelnes lange, kurios 
turėjo kortelę su užrašu „free". 
Bematant buvau išvilktas iš 
savo švarko ir nepajutau, kaip 
ant pečių atsirado naujutėlis 
švarkas . Kada kumpanosis 
smaukė mano nugarą, negalėjai 
suprasti, ar tai buvo raukšlių 
lyginimas ar masažas įtemp
tiems raumenims. Supratau, 
kad kažkas netvarkoj. Man 
pradėjus jėga išsivilkt iš naujo 
apdaro, masažistas šaukėsi 
pagalbos. Atskubėjo kitas tos 
pačios rasės vaikinas, kuris pir
miausiai paklausė, iš kokio 
krašto aš būsiu. Kada pasakiau 
Lithuanian, nuostabai nebuvo 
galo. Mat, jo senelis buvo iš Kov-
no gubernijos. Sugriebęs savo 
švarką, atsidūriau gatvėj. 

Užt ikau la ikraštyje , kad 
žinoma Five and Ten krautuvė 
davė veltui rašiklius, tokius, 
kurie rašė be rašalo ir rašė net 
vandenyje. Tai patyriau dar Vo
kietijoj. Dėl tos ypatybės jie 
buvo brangūs. Nors ir nesiti
kėjau rašinėti vandenyje, bet, 
sumokėjęs didelius pinigus, įsi
gijau. Maniau ką nors nustebin
siu, o čia juos veltui dalinėjo. 
Jeigu duoda, kodėl neimti. 
Jeigu gali gauti vieną, kodėl 
neprašyti dviejų. Bet pasibaigė 

Nuotr. Jono Urbono 

kitaip, negu maniau. Prie kasos 
paaiškėjo, kad reikia vieną 
pirkti, o antras bus veltui. Pa
rėjau namo su savo atsivežtu iš 
„old country" rašikliu 

Niekuomet nebuvau pesimis
tas. Todėl ir laikiausi savo įsi
tikinimo: ieškok, atrasi. Taip ir 
r adau laikraštyje batų 
prekybą, kuri ribotą laiką par
davinėjo porą batų už vieną 
centą. Kadangi mano batai 
gauti Care pakete ėjo prie galo, 
atsirado puiki proga apsirūpinti 
naujais. Negeriau išėjo ir čia. 
Nepirkus vienos poros uš 19.95, 
negalėjau pirkti kitos poros net 
už pilną dolerį. Care batai par
nešė mane namo. 

kaip juvelyras gali pragyventi, 
duodamas 60% nuolaidą, lieka 
paslaptis. 

Prekyba yra paremta skai
čiais. Knygvedyba vedama skai
čiais. Balansuojama skaičiais. 
Kai kurie skaičiai yra žinomi 
tik knygvedžiams. Tai yra biz
nio paslaptys. Bet IRS įstaigai 
biznio knygos yra visuomet 
prieinamos. Pirkėjui tie skaičiai 
mažiausiai įdomūs. Pirkėjas 
nori matyti kuo mažiausius 
skaičius. Čia ir susiduriama su 
vienu skaičiumi, kurį pamačius, 
koktu darosi. Kur nepasisuk-
sim, ten jis matyti. Maisto pro
duktų krautuvės pilnos to skai
čiaus. Matosi dvi devintukės, 
trys, keturios, neretai ir penkios 
iš eilės. Kasdieninis reiškinys 
matyti šaldytuvo kainą: 599.99 
dol. Nemažai prekių turi kainos 
kortelę su visa eile devynukių. 
Pamačius 999.99, nežinia, ar 
prekybininkas ar vartotojas 
nesuskaito iki tūkstančio. 

Paskutiniu laiku užgulė vi
daus rinką vadinami „Rebates". 
Gauti „rebate", yra kiek komp
likuočiau. Pirkėjas sumokėjęs 
pilną kainą, užpildo blankelį, 
prideda pirkinio įrodymą su su
mokėta sąskaita ir, užlipinęs 
pašto ženkliuką, išsiunčia 
nurodytu adresu. Po 6 savaičių 
ateina čekis. Pinigai kaip iš 
dangaus. Tokiu būdu gaminto
jas atsikrato dirbinių pertek
liaus. 

Norint sutaupyti didelius 
pinigus, reikia laukti tinkamo 
momento. Laikraščiai yra ge

riausi pagelbininkai. Sekant 
skelbimus, galima užtikti, kada 
nepavažiuojantis automobilis 
yra įkainuojamas tūkstantį ir 
daugiau dolerių. Jeigu patikėti 
pardavėju, išpardaivmui pasi
baigus, tas pats laužas bus ver
tas tik 30 dolerių, nes tiek 
temoka laužo supirkinėtojas. 
Transakcijos pasaldinimui ga
mintojas yra pasiruošęs at
silyginti už protingą pasirin
kimą. Kas norėtų gauti atgal 
500, 1000 ar 2500 dolerių? Bet 
tokios progos tęsiasi savaitę, 
dvi. ilgiausiai mėnesį. Neveltui 
raginama skubėti. 

Kas mėgsta muziką, stereo 
radijo su keturiais garsia
kalbiais veltui, jeigu pasi
renkamas geras sėdynių ap-
traukalas. Pakei tus bėdos 
padangą į reguliarią, visi keturi 
patiesalai po kojomis pridedami 
be atskiro mokesčio. Jeigu pasi
rinktas automobilis neturi iš 
vidaus valdomo išorės veidro
džio, pakeitus standartinę radijo 
anteną į automatiškai įsitrau
kiančią, veidrodis veltui. Vienu 
žodžiu, pirk ir norėk. Bet 
pardavėjas pakartotinai pri
mena, kad viskam yra galas. 
Nepasinaudojus proga, būtų sau 
pačiam nusikaltimas. 

Bet jeigu koks išpardavimas ir 
buvo pražiopsotas, nusiminti 
nėra ko. Visuomet bus kitas. 
Kur aš gyvenu, žiemos gamta 
yra labai skurdi. Sniegas 
nesilaiko ant žemės, bet po 
prieškalėdinio pakvaišimo seka 
„Wbite sale". O kur prezidento, 

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1989 m. vasario mėn. 23 d. 

Valentine, veteranų, Kolumbo, 
motinos, padėkos ir kitų dienų 
išpardavimai? Vardan geros 
ekonomijos piliečiai dirba, 

pluša. Kai vieni taupo, kiti 
švaistosi pinigais. Dideliame 
krašte visokių reikia, bet 
visokių ir yra. 

Laiškas 
Mano kiaušinių pamėgimas 

atsirado, kada jie buvo nepriei
nami. Karo metu apie juos sap
navau, pokario laikais buvo 
svajonė. Čia atvažiavus, jie savo 
pigumu buvo visiems prieinami. 
Nenuostabu, kad dypukės kiau
šinių tryniais tepė pabalusius 
skruostus. Man jie buvo valgy
mui. Kepti, virti ar įleisti į 
stiklą alaus. Na, ir pirkau 
tuzinais, nežinodamas, kad tik 
tuzinais jie buvo pardavinėjami. 
Kur kitur, jei ne laikraštyje 
užėjau, kad A&P maisto 
prekyboj galima buvo gauti 
veltui tuziną kiaušinių. Jeigu 
kas duoda veltui, tai nėra ko 
laukti. Nuskubėjau į artimiau
sią A&P prekyvietę, kur len
tynos linko nuo prikrautų 
kiaušinių. Dideli, vidutiniai, 
maži. Išsirinkau tuziną gražių, 
baltų, garantuotai šviežių. Prie 
kasos, nors ir didelės eilės buvo, 
nemačiau, kad kas vežimėlyje 
turėtų kiaušinių. Matyt, žmonės 
neskaito laikraščių, — pama
n iau . Priėjus prie kasos, 
pasirodė, kas skaito laikraščius. 
Kiaušinių kaina — 1.05. Veltui 
tiems, kurie išperka produktų 
už 7 ir pusę dolerio. 

Šiandieną, kada aš galiu nau
jai atvykusius vadinti grino-
riais, vis negaliu suprasti, kodėl 
automobilių padangos turi dvi 
kainas. Viena kaina yra regu
liari, kita — pardavimo. Taip 
pat neaišku, kodėl kilimai ga
rantuoti visam gyvenimui, yra 
nukainuojami. (Jeigu tai 
teisybė, tai kaip jie išsilaiko biz
nyje). Ar daug kas pastebėjo, 
kad brangių kvepalų pardavėjos 
yra europietės ir kalba taip silp
nai angliškai, kad sunku jas 
suprasti. 

Nuolaida yra geras, dalykas 
visiems. Nuolaida studentams. 
Nuolaida pensininkams. Nuo
laida AAA nariams. Nėra už
miršti nė AARP nariai. Vienu 
atsitikimu tapti privilegijuotu 
nariu reikia būti 60 metų 
amžiaus, kitu — užtenka ir 50 
metų. Kai kur užtenka pami
nėti, kad Mr. Goldberg siuntė. 
Automatiškai speciali kaina. 
Užmiršus Goldberg pavardę, 
užtenka sufabrikuotos Mr. 
Smith pavardės. Nenuostabu, 
jei bus paklausta, kaip Mr. 
Smith einasi. Belieka atsakyti 
„Fine" ir pirkimas-pardavimas 
sklandžiai užbaigiamas. Bet 

PAGERBKIME LIETUVOS 
PARTIZANUS 

1944 metais, užėmus raudona
jai armijai Lietuvą, prasidėjo ir 
Lietuvos partizanini.-: judėjimas. 
Pokario metais mes, gyvenę 
stovyklose, mažai apie tai žino
jome. Ir t ik Daumantui pasie
kus Vakarus, mes daugiau apie 
tai išgirdome ir tuo domėjomės. 
Apsigyvenus mums Amerikoje, 
tas dėmesys kažkodėl metai iš 
metų mažėjo. Po kiek laiko 
birželinių įvykių minėjimuose 
pradėta apsiriboti vien masinių ! 
trėmimų minėjimais, kai kur 
neužsimenant nė žodžiu apie 
partizanus. Priežasčių t am 
galima rasti įvairių. Lietuvos 
okupantas skleidė visokius pa
niekinimus mūsų partizanų ad
resu. Neatsiliko nuo to ir 
Amerikoje gyveną stribų bei 
kitų okupanto pareigūnų 
giminės. Aplankę ok. Lietuvoje 
savo gimines ir prisiklausę ten 
stribiškų kalbų, grįžę atgal į 
Ameriką, čia pasakojo baisiau
sius dalykus. Atsimenu kartą 
Chicagoje vieno renginio 
metu prie bendro stalo nukrypo 
mūsų kalba ir apie Lietuvos 
partizanus. Viena ten sėdėjusi 
ponia tuoj ir atšovė: „Geriau jau 
nieko nekalbėti apie jūsų tuos 
partizanus. Lietuvoje nė vieno 
gero žodžio aš negirdėjau apie 
juos". Žinoma, aš jai atsakiau, 
kad stribai ir kiti okupanto 
padlaižiai tkrai apie juos gerai 
nekalba. 

Ir mano gera? pažįstamas, 
lankęsis daug kartų ok. 
Lietuvoje, grįžę? pasakodavo 
apie savo aukštose vietose sė
dinčius giminaičius, ir kiek 
žalos Lietuvai yra padarę parti
zanai. Nuvyko ji? ten ir praėju
sį rudenį. Tik kažkodėl, grįžęs 
atgal, šį kartą visai nekalbėjo 

apie savo giminaičius. 
Pasirodžius savu laiku knygų 

rinkoje vienam iš partizaninių 
romanų, šios knygos autorius 
kreipėsi į vieno ramovėnų sky
riaus pirmininką, prašydamas 
suruošti šios knygos pristatymą 
skaitytojams. Pirmininkas jam 
atsakė, kad jis kreipiasi klai
dingu adresu, nes ramovėnai 
esą kariai, reikia kreiptis į 
kokią civilinę organizaciją. 
Reikia tik stebėtis tokio asmens 
galvojimu. Jis, kuris tik nešiojo 
gražią uniformą ir buvo gerai 
apmokamas iš valstybinio iždo, 
bet neiššovė nė garbės šūvio 
okupuojant Lietuvą, save skai
to kariu, o partizanus, taip 
sunkiai ginklu kovojusius prieš 
Lietuvos okupantą ir kovos 
lauke praradusius gyvybes, 
nelaiko kariais. 

Paskutiniais keleriais metais 
Chicagoje buvo ruošiamas parti
zanų minėjimas, rengėjams 
kviečiant patriotinę visuomenę 
į tą minėjimą. Žinoma, jie nie
kuomet nepaaiškino, kas ta 
patriotinė visuomenė yra. Ar tik 
tos organizacijos nariai bei jiems 
prijaučiantys ar ir dar kas nors. 

Gautomis žiniomis iš ok. 
Lietuvos, ten tyliai ruošiamasi 
surasti visus laukuose ir 
miškuose palaidotus partizanus 
ir gal net šį pavasarį perkelti jų 
kaulus į bendras kapines. 

Man atrodo, kad atėjo laikas 
ir išeivijai atkreipti dėmesį j 
mūsų partizanus ir juos tinka
mai paminėti. Nors jie neišlais
vino Lietuvos, bet jie išgelbėjo 
lietuvių tautą nuo dar didesnio 
sunaikinimo. Jie labai sunkiai 
kovojo prieš Lietuvos okupantą, 
prarasdami savo gyvybes kovos 
lauke. Todėl jie yra mūsų tau
tos didvyriai, kariai, kovoję su 
ginklu rankoje. Jie kovojo už 
visus lietuvius, todėl ir jų 
minėjimai turi būti ruošiami 
visų lietuvių vardu ir visiems 
lietuviams. 

V. Vailionis 

A.tA. 
vyriausiai dukrai DANUTEI 

Lietuvoje mirus, mielą sesę poetę DANUTE MITKIE
NE ir jos šeimą gilaus skausmo valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Lietuvos Dukterų draugija. 
Los Angeles, Ca 

A.tA. 
DR. PRANAS SUTKUS 

Gyveno Homevvood, IL. 
Staiga mirė 1989 m. vasario 20 d., Puerto Vallarta, 

Meksikoje, sulaukęs 63 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kepštuose. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Ada, dukterys: Dana. 

Rasa ir Vilija su vyru Arvydu; sūnūs: Aras ir Linas; sesuo 
Birutė Sakalauskienė su vyru Lietuvoje; pusseserė Agutė 
Tirlikaitė ir pusbrolis Teodoras Thompson su šeima Ameriko
je, Connecticut. 

Priklausė daugeliui lietuviškų organizacijų. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, vasario 24 d. nuo 3 iki 9 

v.v. Petkus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. Atsisveiki
nimas su velioniu tą pačią dieną 7 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, vasario 25 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę žmona, vaikai ir giminės. 
Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. 476-2345. 

GAIDAS-DAIMID 
EU D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

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

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

Telefonas — 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FLNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

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

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAVVICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

2424 West 69th S t r e e t - Te l . R E 7-1213 
11028 Southvves t H w y . - Te l . 974-4410 
9236 S. R o b e r t s R d . - Te l . 430-5700 

Sally 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Donald M., J r . 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So . 50 A ve . . C i c e r o I l l ino is 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Te l . 652-5245 

\ • 
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x Vysk. Ju l ius Paetz, Lom
žos vyskupas, kuriam priklau
so Seinai ir Punskas, atvyksta 
į Chicagą ir bus Rudžių svečias. 
J is laikys Švč. M. Marijos Gi
mimo parapijoje koncelebraci-
nes šv. Mišias šį sekmadienį 
10:30 vai. ir dalyvaus ,.Draugo" 
koncerte. Vysk. J. Paetz yra il
gai dirbęs Vatikano kurijoje ir 
paskirtas Lomžos vyskupu, ku
riuo džiaugiasi visi tos vysku
pijos lietuviai. Jis taip pat ruo
šia lietuviukus kunigais, leis
damas studijuoti Romoje, kad 
ateityje aptarnautų lietuvius. 

x Muz. Bronius Kazėnas, 
kuris gyvena Youngstown, OH, 
mieste ir ten dirba su Yongs-
town simfoninio orkestro choru, 
pasitraukė iš „Čiurlionio" an
samblio dirigento pareigų. 

x Mozarto „Idomineo", tri
jų veiksmų operą iš graikų 
mitologijos, bus galima girdėti 
šį šeštadienį 12:30 vai. dieną, 
transliuojamą iš Metropolitan 
operos spektaklio New Yorke 
per Chicagos WFMT radijo sto
tį banga 98.7-FM. Pagrindiniai 
solistai — Siegfried Jerusalem, 
Frederica von Stade, Marvis 
Martin, Carol Vaness (lietuvių 
kilmės; ir Loreta di Franco. 
Dirigentas — David Stivender. 

x Vasario mėn. 18 d. Mai
ronio lituanistinės mokyklos 
abi gimnazijos klasės, vadovau
jamos Lemonto Lietuvių Bend
ruomenės pirmininko Liu
do Šlenio, Alberto Kerelio ir kla
sės auklėtojų mokytojų Janinos 
Mozoliauskienės ir ses. M. Mar-
garitos;iškėlė Lietuvos vėliavą 
Lemonto miesto rotušėje. Ji ten 
liko kaip liudininkė visos 
Lemonto lietuvių bendruome
nės kabėti visą savaitę, siekiant 
nepriklausomybės Lietuvai. 

x Jaunimo šv. Mišios, or
ganizuojamos studentų ateiti
ninkų, bus aukojamos šį šeš
tadienį, vasario 25 d., 5 vai. p.p. 
Švč. M. Marijos Gimimo lietu
vių parapijos bažnyčioje Mar-
quette Parke. Visas lietuviškas 
jaunimas kviečiams dalyvauti. 
Kviečiami ir vyresnieji. 

x Kaziuko mugėje lietuviš
kais patiekalais atsilankiu
sius vaišins ..Lituanicos" ir 
,,Nerijos" tuntų skautai,-ės ir jų 
mamytės. Valgyklos nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. p.p. veiks 
Jaunimo centro mažojoje salėje. 
Kaziuko mugė ruošiama kovo 5 
d. 

x A. a. Vyt. Balzaro dviejų 
metų mirties sukaktyje šv. 
Mišios bus atnašaujamos tėvų 
jėzuitų koplyčioje vasario 26 d., 
10:15 v. ryto. Šeima prašo drau
gus prisiminti a.a. Vytautą mal
doje. 

(sk) 

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

(sk) 

x Puiki p roga įsijungti į 
pe ln ingą b iznį ! Dirbant 
nepilnu laiku, galima uždirbti 
iki lO.OOOdol į mėnesį! Praneši
ma apie šį biznį padarys Jūra 
Viesulienė iš Philadelphijos ir 
Rimtautas Vizgirda iš Los 
Angeles. Pranešimai vyks 
šeštd , vasar io 25 d. Pasaulio 
Lietuvių centre, Lemonte, 9:30 
v.r. ir 3 v. p.p. ir sekmadienį, 
vasario 26 d. 11 v.r. ir 12 v. p.p. 
J a u n i m o c e n t r o posėdžių 
kambaryje. 

(sk) 

x „Draugo" koncertas 80 
metų dienraščio gyvavimo su
kakčiai paminėti bus vasario 26 
d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Mari
jos aukšt. mokyklos salėje. 
Rengia „Draugo" renginių 
komitetas. Dainuos Banaičio 
sukompanuotas dainas ir 
.,Jūratės ir Kastyčio" operos 
pirmą veiksmą Lietuvių Operos 
choras, gros smuikininkė Linda 
Veleckytė, sol. Marytė Bizin-
kauskaitė ir trio. Akompanuos 
visam koncertui Robertas 
Mockus. Muz. B. Kazėnas at
vyksta šiandien į Chicagą ir 
turės choro repeticijas ketvir
tadienį Jaunimo centre ir 
penktadienį generalinę repe
ticiją Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Repeticijos bus 7:30 vai. 
vak. 

x Šv. Kazimiero seserų vie
nuolija kviečia visus dalyvauti 
šv. Mišiose, prašant Dievo, kad 
jų steigėja Motina Marija 
Kaupaitė būtų paskelbta palai
mintąja. Šv. Mišios bus trečia
dienį, kovo 1 d., 7 vai. vak. 
vienuolyno koplyčioje, 2601 W. 
Marąuette Rd. Šv. Mišias atna
šaus lietuviškai servitų vie
nuolis kun. Augustinas Klum-
bis. 

x V a k a r o n ė su filosofu 
Bronium Kuzmicku, Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio tarybos 
nariu, bus penktadienį, kovo 3 
d., 7:30 vai. vak. Jaunimo cen
tro mažojoje salėje. Bus disku
sijos „Sąjūdis — realybė ir per
spektyva" tema. Vakaronę 
rengia Sąjūdžio informacija su 
Santara-Šviesa. 

x Brighton Parko Moterų 
klubo metinis susirinkimas bus 
ketvirtadienį, kovo 2 d., 1 vai. 
po pietų Zigmont Kojak salėje, 
4500 S. Talman Ave. Narės pra
šomos susirinkime dalyvauti. 
Po susirinkimo bus vaišės. 

x Lemonto lietuvių bend
ruomenei vadovaujant, Va
sario 16 d. pilnas autobusas su
augusių ir gražaus jaunimo 
demonstravo Daley Plaza. Tik
riausiai daug kas pastebėjo, 
kaip Maironio gimnazistai su 
tautiniais rūbais stovėjo pirmoje 
eilėje su plakatais, vėliavomis ir 
šūkiais ir daugelis iš mūsų ma
tėme tą pat vakarą jau televizi
joje gražiai atsakinėjant repor
teriams, kodėl jie šiandien ne 
gimnazijoje ir nesėdi klasėse. 
Visas jaunimas tiesiai pasakė: 
„Mes siekiame Lietuvai lais
vės". 

x Šv. Kazimiero seserų rė
mėjų vakarienė bus vasario 29 
d.. 2 vai. po pietų Pressman 
salėje, 57 ir Kedzie. 

x J o n a s Balsys ieško savo 
kaimyno Vytauto Remeikio 
ir jo sūnaus Jono Remeikio 
gyvenusių Tauragės apskr., 
Eržvilko valsč., Skliausčių 
kaime. Žinantieji prašomi 
rašyti : P e t r u i Pe t ra ič iu i , 
116-08 95th Ave., Richmond 
Hill, N.Y. 11419. 

(sk) 

x Į liturgini seminarą, kuris 
vyks kovo 11 d., registruotis 
galima iki kovo 6 d., siunčiant 
10 dol. (registracijos mokestis ir 
pietų kaina) Aldonai Prapuole-
nytei, 1819 S. 51st Avenue, Ci
cero, IL 60650, tel. (312) 
863-1769. 

(sk) 

x Kelionė per Didžiąją Bri
taniją! Šiais metais vėl orga
nizuojama lietuvių grupė į 
Didžiąją Britaniją — 3 kraštai. 
Pereitų metų kelionė praėjo su 
dideliu pasisekimu, todėl karto
jame tą pačią kelionę. Iš Čika
gos išvykstame birželio 13 d., 
grįžtame birželio 27 d. Registra
cija ir informacija pas Vidą 
Jonušienę, Amber Travel Ser
v ice , 11745 Southwest 
Highway, Palos Heights, 111., 
60463. Tel. 312-448-7420. 

(sk.) 

x Lietuvos draudžiamosios 
spaudos (1864-1904 m.) parodą 
paruošė „Lietuvos bažnyčių" ir 
kitų raštų autorius Bronius 
Kviklys. Didelė eksponatų dalis 
skirta „Varpo" šimtmečiui irdr. 
Vinco Kudirkos veiklai 
pažymėti. Parodos medžiaga 
(keli šimtai vienetų) persiųsti į 
Los Angeles ir bus rodomi Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
vasario 26 d., sekmadienį, LB 
ruošiamo minėjimo metu. Čia 
jos ruoša rūpinasi Vytautas 
Plukas. 

x Pianistas Mark George 
neseniai gavo muzikos daktaro 
laipsnį. Jis akompanuos solis
tėms Aldonai Stempužienei ir 
Jannifer Cochran-Luiza. Taip 
pat atliks F. Chopin ir J. Švedo 
kūrinius. Margučio rengiamas 
koncertas bus kovo 12 d. 3 vai. 
p.p. Jaunimo centre. Visi 
kviečiami. 

x Tradicinis Giesmių vaka
ras lietuvių evangelikų liu
teronų parapijos bažnyčioje ruo
šiamas kovo 19 d. 3 vai. p.p. Gie
dos parapijos choras, vado
vaujamas muz. Astos Šepetytės 
ir solistai — Aldona Buntinaitė, 
Eglė Rūkštelytė-Sundstrom, 
Gražina Stauskas, Viktoras 
Mieliulis ir Benediktas Mieliu-
lis. Dalyvaus ir smuikininkas 
Herkulis Strolia. Pianino paly
da — Aras Buntinas. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti į šį jau 
37-tą metinį gavėnios koncertą. 

x Chicagoje atkurtas Lie
tuvių jachtklubas „Lietuva". 
Klubo branduolį sudaro dr. A. 
Rimas, J. Butkus ir K. Pumpu
tis. Numatoma šaukti vandens 
sporto mėgėjų susirinkimą plės
ti Lietuvių jachtklubo veiklą. 

Dr. Vytenis ir Loreta Gry
bauskai, Chicago, 111., jauno
sios kartos „Draugo" skai
tytojai, pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams ir dar pri
dėjo 100 dol. dienraščio stipri
nimui. Dr. V. ir L. Grybauskus 
skelbiame garbės prenumerato
riais, o už paramą tariame 
nuoširdų ačiū. 

x Joseph Sinkus, Sterling 
Hts., Mich., 1988 metais buvo 
vienas iš laimingųjų „Draugo" 
paramai bilietų traukimo 
laimėjimuose. Laimikį 100 dol. 
pasidalino su „Draugu" drau
giškai. Nuoširdus ačiū už 50 dol. 
auką. 

x Sol. Birutė ir Rimantas 
Vizgirdai, Los Angeles, Cal., 
yra atvykę į Chicagą ir daly
vaus „Draugo" 80 metų sukak
ties koncerte, kuris bus šį 
sekmadienį Chicagos Marijos 
aukštesniosios mokyklos salėje. 
Įsigydami bilietus, pridėjo ir 
auką „Draugo" paramai. Nuo
širdus ačiū. Sol. B. Vizgirdienė 
ir sol. R. Daunoras praėjusiais 
metais davė koncertą „Draugo" 
ir marijonų 75 metų sukakties 
proga. 

x Rašytojas Juozas Toliu
š is , Chicago, 111., lankėsi 
„Drauge" ir ta proga paaukojo 
50 dol. dienraščio 80 metų 
sukakties proga. Nuoširdus 
ačiū. J. Toliušio „Susitikimas 
prie katedros" , jaunimui 
parašyta apysakų knyga, yra 
gaunama ir „Drauge". Išleido 
Akademinės Skautijos leidykla. 

x Rašyt. Vytautas ir Irena 
Alantai, Redford Twp., Mich., 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė 50 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū. 

x Stasys Santvaras , So. 
Boston, Mass., poetas, buvęs 
Lietuvos operos solistas, už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė 30 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

x Dal ia Černienė , Los 
Angeles, Cal., Balys ir Regina 
Sriubai, Michigan City, Ind., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 25 dol. auką. Labai 
dėkojame. 

Misijų klubo susirinkimas. Iš kairės sėdi: Tadas Margis, MIC, Peggy Zakaras, Theresa Vaitkus 
ir Sabina Henson; stovi: Elizabeth Žibąs, John Henson, Stasė ir Steponas Rudokai. 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
DAUKANTĖNŲ VALDYBA 

POSĖDŽIAVO 

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių 
kuopa, užbaigusi savo 25 metus, 
sausio 27 d. kuopos valdybos 
posėdžiu įžengė į pavergtoje 
tėvynėje Lietuvoje galimų įvai
rių net ikėtumų ir kuopos 
veikloje Naujųjų Metų kelią. 

Kuopos vaidyba susirinko H. 
ir N. Martinkų pastogėje. 

Pirmąjį posėdį pradėjo trumpu 
kuopos pirmininko E. Vengians-
ko praėjusių metų veiklos 
apžvalginiu pranešimu, kuris 
dėkojo valdybos nariams už pa
rodytą pasiaukojimą einamose 
pareigose, linkėjo sėkmės 1989 
metais ir nurodė, kad praeitais 
metais atgimstančioje Lietuvoje 
sesių bei brolių pasiekti laimė
jimai stato šauliams išeivijoje, 
taip pat ir Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopai naujus reika
lavimus veikloje. 

Sekant vietoje pateiktą dieno
tvarkę, buvo aptartas ir priim
tas 1989 metams kuopos veiklos 
planas, pagal kurį per metus 
organizaciniams bei informa
ciniams reikalams numatyta 
sušaukti mažiausiai 8 valdybos 
posėdžius, balandžio 2 d. — kuo
pos narių susirinkimą ir sureng
ti 3 kuopos renginius, balan
džio 22 d. pavasarinį, rugsėjo 
9 d. rudenini ir gruodžio 16 d. 
kūčių vakarienę. Chicagoje ir už 
jos ribų numatyta 21 kartą su 
kuopos vėliava, reprezentuojant 
kuopą ir Chicagos jūrų šaulius, 
dalyvauti kitų organizacijų bei 
šaulių daliniu rengiamose šven
tėse, minėjimuose ir sukaktu
vėse. Surengti ir dalyvauti bent 
5 išvykose — liepos mėn. Union 
Pier Chicagos — Cicero -
Detroito jūrų šaulių metiniame 
sąskrydyje. Jūros dienoje, ramo-
vėnų išvykoje prie Lietuvos pre
zidentų eglučių Indianoje, 
rugpjūčio kuopos metinėse šau
dymo varžybose New Buffalo, 
MI. ir gruodžio m. prieš Kalėdas 
aplankyti lietuvius senelius Šv. 
Šeimos namuose , Lemonte. 
Veikloje glaudžiai bendradar
biauti ir bendrauti su vietos 

šaulių daliniais ir šauliams 
giminingomis Lietuvos kūrėjų 
savanorių, birutininkių, ramo-
vėnų organizacijoms. Kuopos 
narių informacijai reguliariai 
leisti valdybos žiniaraščius ir 
apie kuopos veiklą lietuviško
sios visuomenės žiniai laikraš
čiuose skelbti. Aktyviai reikštis 
Chicagos rajono jūrų šaulių 
„Nemuno" rinktinės veikloje. 
Metams baigiantis finansiškai 
paremti lietuviškąją spaudą, 
radijo programas, Lietuvos lais
vinimo veiksnių pastangas, 
okupuotos Lietuvos atgimimo 
pasireiškimus ir lietuvybės 
palaikymo darbus. 

Toliau buvo išklausytas kuo
pos iždininko J. Maraus pra
nešimas, pagal kurį Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopa 
stovi ant tvirtų finansinių pa
grindų. Kalbėta artėjančio 
kuopos narių susirinkimo, pava
sar inio renginio organiza
ciniais, kuopos moterų ir kt. 
reikalais. 

Prieš baigiant posėdį buvo 
paskirstytos Gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopos metinės 
aukos 800 dol. sumoje. Valdybos 
nutarimu aukos paskirtos po 
100 dol. — Lietuvių Fondui, 
Tautos Fondui — Vliko 
reikalams ir Šapokos knygai 
„Lietuvos Istorijai" okupuotoje 
Lietuvoje išleisti, po 50 dol. 
„Amerikos Lietuvių Tarybai", 
la ikrašč iams : „ D r a u g u i " , 
„Lietuvių Balsui", „Laisvajai 
Lietuvai" ir „Kariui", radijo 
programoms — Margučiui, A. 
Šluto ir B. Brazdžionio 
vedamoms. 100 dol. palikta 
nenumatytoms aukoms. 

Aptarus einamuosius kuopos 
veiklos reikalus ir posėdžiui 
pasibaigus, dalyvavę buvo 
vaišingų šeimininkų H. ir N. 
Martinkų pakviesti prie vaišių 
stalo užkąsti. 

Šio darbingo daukantėnų val
dybos posėdžio nutarimų aki
vaizdoje, tenka Gen. T. Daukan
to jūrų šaulių kuopai ir jos va
dovybei palinkėti geriausios 
sėkmės tvirtai žengiant jūriniai 
šaulišku veiklos žingsniu. 

Krsp. 

Ruošia demonstracijoms plakatus. Dr. Petras V. Kisielius. Vida Vizgirdaitė 
ir Audra Kubiliūtė. Nuotr. Rasos Mil iauskai tės 

JAUNIMO CENTRO 
UŽGAVĖNIŲ 

KARNAVALAS 

Karnavalas buvo vasario 4 d. 
Jaunimo centre. Buvo laikai, 
kad per Užgavėnių karnavalą į 
Jaunimo centrą susirinkdavo 
tokia masė žmonių, kad net ir 
koridoriais buvo sunku praeiti. 
Tiesa, oras šiais metais buvo ne 
per geriausias. Bet rengėjai 
būtų buvę laimingi, jei būtų 
turėję nors menką pusę žmonių, 
kuriuos turėjo anais laikais. 

Nežinau, ką būtų galima 
kaltinti karnavalo nepalaikymu 
— ar žmones ar sustingusias or
ganizacijas. Juk tais „gerais 
laikais" Jaunimo centre įvairių 
organizacijų buvo užpildyti visi 
kambariai. Tuo tarpu šį kartą 
karnavale dalyvavo tik keturios 
organizacijos ir didžioji salė 
jaunimui pasišokti. 

Dainavos ansamblis buvo įsi
taisęs visai gerai kavinės pa
talpose, kurios buvo gražiai ir 
skoningai išdekoruotos. Iš
mėginti laimei turėjo turtingus 
laimėjimus, gausų maisto ir iš
gėrimų pasirinkimą, o šiltos 
, ,pončkos" buvo t ikras 
skanumynas. 

LB Vidurio Vakarų apygardos 
valdyba turėjo savo kamputį 
gražiai papuoštame 106 kam
baryje. Alkanas čia rado pakan
kamai šilto užkandžio ir ką nors 
troškulį numalšinti. 

Jaunimo centro Moterų 
klubas turėjo savo stalą su 
gražiais ir gausiais laimėjimais. 
Ženklas, kad šis klubas dar gy
vuoja. 

Vis dėlto tenka pripažinti, kad 
Cicero lietuvių medžiotojų klu
bas dar senatvei nepasiduoda. 
Jau žengiant į žemutinę salę, 
krenta į akis meniškai daili
ninko S. Ramono sukurti me
džiokliniais motyvais vaizdai, 
salės kolonos tampa šimtme
čiais ąžuolais su įvairių lau
kinių gyvulių ir paukščių tro
fėjais. Orkestras geras, tinka 
jaunimui ir vyresniems. Tur
tinga virtuvė, skoningai paruoš
ta stirniena, fazanai, dešros su 
kopūstais, kugelis su grietine ir 
gausūs tortai prie kavutės. 
Veikė ir turtingas baras. 

Viršutinė salė buvo apypilnė, 
kur jaunimas linksminosi prie 
gero orkestro muzikos. 

Kaukių iš viso buvo dvylika, 
iš kurių trys buvo premijuotos. 
Komisija kaukėms premijas pa
skirstė: Kėgliavimo sekstetas — 
Aidas Palubinskas, Linas 
Paulius, Rita Račkauskaitė, 
Jonas Variakojis, Gitą Gilvydy-
tė, Linas Buntinas ir Darius 
Brazaitis; Džiunglininkė ir jos 
draugė — Vija Bublytė ir Andrė-
ja Mackevičiūtė; trečia — 
Klaunas — Danguolė Ilginytė. 

Kaukių paradą pravedė Albi
na Ramanauskienė ir Vytautas 
Markevičius. j ^ 

VASARIO 16 CICEROJE 

Vasario 11 d. 12 vai. prie 
Cicero miesto valdybos jūrų šau
liai iškėlė Lietuvos tautinę 
vėliavą, kuri t pagal miesto 
valdybos nutarimą (plevėsuos 
visą savaitę. Kalbėjo miesto 
valdybos atstovas, Illinois vals
tijos senatorė J. Topinka ir Šv. 
Antano parapijos administra
torius kun. dr. J. Šarauskas. 
Iškilmes pravedė Altos valdybos 
vicepirm. inž. Stasys Du
bauskas. Dalyvavo JAV karo 
veteranų 9115 posto vyrai su 
komandierium Jonu Mažunai-
čiu, Daukanto kuopos jūrų 
šauliai su pirm. Edm. Vengians-
ku, Klaipėdos su pirm. J. 
Mikuliu ir daug svečių. 

Vasario 12 d. 10:30 vai. lietu
viškose pamaldose ir paskui 
salėje dalyvavo 3 jūrų šaulių ir 
dvi JAV karo veteranų vėliavos, 
kurioms vadovavo šaulių vice
pirm. A. Ašoklis. Bažnyčioje; 
vedamas Aldonos Prapuoleny-
tės gražiai giedojo parapijos 
choras, o jūrų šaulys kun. B. 
Rutkauskas pasakė pritaikytą 
pamokslą. Salėje JAV ir 
Lietuvos himnus sugiedojo sol. 
Aldona Pankienė, akompanavo 
Aldona Prapuolenytė, o invoka-
ciją sukalbėjo kun. B. Rutkaus
kas. Lietuvos nepriklausomybes 
paskelbimo aktą perskaitė stu
dentas J. Variakojis. 

Nauja buvo jauno moksli
ninko dr. Roberto Vito paskai
ta. Iki šiol mes girdėdavome vis 
tas pačias istorijas, kaip Lietu
va 1918 metais atsikūrė. Dr. 
Vitas iškėlė, kad pamatinis 
veiksnys buvo mokslininkai, 
ypač istorikai, kurie per kelis 
šimtmečius sudarė sąlygas pa
skelbti nepriklausomybę, kurią 
mūsų kariai ir savanoriai 
kūrėjai taip garbingai apgynė. 

Buvo priimta JAV pareigū
nams rezoliucija, prašant pa
galbos atgauti Lietuvai laisvę. 
Rezoliucią perskaitė V. Motušis. 
Ji buvo susirinkusiųjų vienbal
siai priimta. 

Meninėje dalyje sol. Aldona 
Pankienė padainavo kelias 
dainas, akompanavo M. Mote-
kaitis. Vidury dainų S. Palio
nienė padeklamavo iš Lietuvos 
gautą eilėraštį. Pabaigai visi su
stoję sudainavo Lietuva brangi. 
Minėjimą pravedė Altos Cicero 
skyriaus pirmininkas A. 
Juškevičius. 

Pasibaigus minėjimui, visi 
dalyviai buvo pakviesti prie ka
vutės ir užkandžių. Juos 
paruošė Ašoklienė, Dumčienė, 
Runimienė, Skopienė ir Vyš
niauskienė. 

Visuotinis-metinis Cicero jūrų 
šaulių kuopos „Klaipėdos" na
rių susirinkimas bus vasario 26 
d. 12 vai. Šv. Antano parapijos 
salėje. Bus renkama kuopos 
valdyba ir aptariamas kuopos 
25 metų sukakties minėjimas. 

S. Paulauskas 

MOTERIMS 1.5 MIL. DOL, 

Commonwealth Edison bend
rovė vasario 8 d. davė sutikimą 
išmokėti 1.5 mil. dol. savo tar
nautojoms moterims, kurioms 
už tą patį darbą, kaip vyrų, buvo 
mokamas mažesnis atly
ginimas. 

PELNAS IŠ TARŠOS 
ATMATŲ 

Chemical Waste Management 
bendrovė, kur i sutvarko 
chemikalų turinčias atmatas, 
paskelbė, kad kertvirtą 1988 m. 
ketvirtį turėjo 35 mil. dolerių 
pelno — 48.6% daugiau, kaip 
anksčiau. 

Advokatas Jonas Gibait is 
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. 


