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LPS Seimo Tarybos 
pareiškimas 

Lietuva. — Sausio 10-13 d. 
įvykiai Lietuvoje a tkreipė 
pasaulio viešosios nuomonės 
dėmesį į pagrindinį lietuvių 
tautos ir Lietuvos visuomenės 
reikalavimą: atkurti Lietuvos 
valstybės nepriklausomybę. 
Svarbiausias akcentas čia buvo 
Sąjūdžio organizuota masinė 
manifestacija Vilniuje, dalyvių 
gausa ir atgarsiais apėmusi visą 
Lietuvą. 

Michailo Gorbačiovo lanky
masis, projektuotas kaip 
Komunistų partijų tarpusavio 
arba vidinių reikalų svarsty
mas, pavirto Tarybų Sąjungos 
vadovo vizitu jo pirmtakų 
valstybės ankesuotoje Lietuvos 
Respublikoje. Prasidėjo atvira 
diskusija dėl Lietuvos ateities, 
kartkartėmis trukdoma nenuo
seklumų, kai buvo vengiama 
pripažinti tikrą padėtį, tikras 
problemas. Pagrindinis klausi
mas, kurį jau nekartą kėlė 
Lietuvos žmonės ir Sąjūdis, 
kaip, kada, kokiais etapais, 
kokių derybų su Tarybų Sąjun

ga keliu bus atkuriama Lietu
vos nepriklausomybė, tebelieka 
atviras. 

Tai, ką atsivežė Michailas 
Gorbač iovas — s u m a n y t ą 
į s t a t y m ą dėl r e spub l ikų 
„ i š s t o j i m o " procedūrų — 
Lietuvai nepriimtinas iš esmės, 
jos, kaip aneksuotos valstybės 
tarptautinio juridinio statuso 
požiūriu, be to iš anksto panei
gia tautų apsisprendimo prin
cipą, išdėstytą jau pirmajame 
Tarybų valdžios dokumente. 
Vladimiro Lenino pasirašytame 
dekrete dėl taikos. Lietuvos 
atžvilgiu t as principas buvo 
realizuotas 1920 metų liepos 12 
dieną Rusijos-Lietuvos taikos 
sutartimi, kuria ir toliau turėtų 
būti grindžiami mūsų tarp
valstybiniai santykiai. Lauksi
me rimto atsakymo, toliau kur
dami ir stiprindami Lietuvos 
nepr ik lausomybės p a m a t u s , 
gindami tėvynės , t au tos ir 
piliečiu teises. 

Vi ln ius . 1990 m. sausio 13 d. 

So%ietų Sąjungos prezidentas Michailas Gorbačiovas, kairėje. r>e įprastos 
šypenos klausosi Lietuvos Komunistų atsiskyrusios partijos vado Algir
do Brazausko paskutiniame trijų dienų pasitarime Vilniuje. K.uno metu 
pareikšta, kad Lietuvos Komunistų partijos atsiskyrimas yra 
neatšaukiamas. 

Darbininkai rėžia tiesą T e 9 u Pr imena Leniną 
Kada atsilygins už nužudytus Sibire Sąjūdis — beveik keiksmažodis 

Šiauliai , sausio 12. — 
Gorbačiovas lankėsi ir kituose 
miestuose, o Šiauliuose aplankė 
televizijos aparatų fabriką ir 
vieną kolektyvinį ūkį. Bet ir čia 
jis susidūrė su tomis pačiomis 
nepriklausomybės siekimo nuo
taikomis, kaip ir Vilniuje, rašo 
užsienio korespondentai, nors 
jiems nebuvo leista vykti kartu. 

Šiauliuose jis atsakinėjo į 
žmonių klausimus, kurie jam 
buvo nemalonūs, kartais lyg 
prarasdamas vadui reikalingą 
šaltumą. Viena moteriškė tame 
ūkyje jam priminė, kad „mes 
galime gyventi draugiškai, bet 
kas yra jūsų, tai ir yra jūsų. bet 
kas yra mano yra mano". Ir čia 
Gorbačiovas piršo federaciją, bet 
nė vienas lietuvis tuo nesusi
žavėjo ir tuoj pat atmetė. Tikroji 
nepriklausomybė negali būti 
Sovietų Sąjungos ribose, sakė 
jam žmonės. 

Nereikia leidimo 
„New York Times" šeštadie

nio laidoje primena, jog Lietuva 
buvo prievarta įjungta į Sovietų 
Sąjungą 1940 m. kartu su Lat
vija, Estija ir Moldavija po to, 
kai Stalinas ir Hitleris slapta 
sutart imis pasidalijo Rytų 
Europą į savo įtakų sferas. 
Pabaltijo respublikų parlamen
tai ir Sovietų Sąjungos Kongre
sas deklaravo, kad tie paktai 
yra neteisėti. Tad lietuviai, at
siliepdami į Gorbačiovo pasiū
lymą priimti naują atsiskyrimo 
įstatymą, pareiškė, jog Lietuva 
niekada teisiškai neįstojo į So
vietų Sąjungą, todėl ir nereikia 
Maskvos leidimo atsiskyrimui. 

Dienraštis mini Algimantą 
Čekuolį, Sąjūdžio tarybos narį 
ir „Gimtojo krašto" redaktorių, 
kuris pasakė, jog „Gorbačiovas 
siūlo priimti atsiskyrimo įsta
tymą, kai lietuviai niekada 
nebuvo vedė. reiškia susijungę". 
Šį Čekuolio pasakymą girdėjo 
amerikiečiai ir ABC televizijoje. 

Bauginimai 
Gi Politbiurio narys Jurijus 

Masliukovas, kuris vadovauja 
Planavimo komitetui kalbėjo 
lietuviams darbininkams fabri
ke, jog lietuviai turės sumokėti 

tiems gyventojams, kurie norės 
iš Lietuvos persikelti į Sovietų 
Sąjungą ir tai Lietuvai bus ne
pakeliama našta. 

Gorbačiovas vėl priminė, kad 
atsiskyrimas Lietuvai kainuos 
bilijonus rublių, kuriuos jie 
gavo iki šiol subsidijomis žalia
vos pavidalu, o taip pat turės 
atsilyginti už pravestus kelius, 
pastatytus fabrikus, energiją ir 
k i t u s p a s t a t u s . Š iau l iuose 
vienas lietuvis jam atšovė: ..O 
jūs turėsite atsilyginti už atimtą 
turtą ir nužudytus Sibire". Kaip 
Reuterio žinių agentūra prane
ša. Gorbačiovas dar kalbėjo apie 
apsigynimo klausimą ir visą 
eile kitų klausimų, kad be So
vietų Sąjungos Lietuva negalė
sianti gyventi. 

Reuterio agentūra rašo, kad 
tuo Gorbačiovas nori laimėti 
laiko minėtam įstatymui pra 
ves t i . Tač iau Maskvoje 
įstatymų ruošimo komitetas ar
ba inst i tutas ngalėjo pasakyti 
apie kokį įstatymą Gorbačiovas 
čia kalbėjo 

Prieš M.Gorbačiovo akis iškeltas 
plakatas Vilniuje, reikalaująs so
vietus pasitraukti iš Pabaltijo 
okupuotų kraštu. 

— 55 baustieji už politinius 
įsitikinimus Lietuvoje dalyvavo 
Rygoje įvykusiame represuotųjų 
kongrese. Iš Estijos dalyvavo 40 
asmenų ir iš Latvijos taip pat 55 
asmenys. Buvo suorganizuota 
Baltijos tremtinių draugija. 

Šiauliai . — Susitikęs su dar
bininkais, Gorbačiovas ir jiems 
kalbėjo: ..Jei jūs gausite nepri
klausomybę, jūs susidursite su 
pasaulinėmis kainomis ir tuoj 
būsite bėdoje". Bet lietuviai jam 
šaukė: „Mes jau esame bėdoje". 
Ir „gynyba mums rūpi", kalbėjo 
Gorbačiovas, tuo pasakydamas, 
kad Pabaltijo valstybės jam 
svarbu s t r a t eg in iu atveju. 
„Laivyno kelias, jūs žinote, kiek 
dėmeski sk i r i ama Baltijos 
jūrai?" klausė Gorbačiovas Bet 
vienas darbininkas jam atsakė: 
„Mes galime pasirašyti sutartį". 

Jis beveik visą dieną ginčijosi 
su darbin inkais gatvėse ir 
fabrike. Jam lietuviai vienokiu 
ar kitokiu būdu mandagiai 
pasakė tiek daug dalykų, kad jis 
turbūt niekada jų nėra tiek 
girdėjęs, k iek j is išgirdo 
Lietuvoje, rašo „Ba'.timore 
Sun", korespondentas S. Shane. 
Jam citavo ten Leniną, kuris 
sutiko su Lietuvos nepriklauso
mybe, o Gorbačiovas Leniną 
laiko savo idealu. Jie prašė jį 
laikytis Lenino įsipareigojimų ir 
respektuoti lietuvius tiek pat 
kaip ir Rytų Europos valstybes. 

I šnaudoto ja i 
Vienas metalo darbininkas 

jam iškėlė plakatą prieš akis 
su rusišku užrašu: „Nereikia 
daugiau teisių, bet reikia ne
priklausomybės". O kaip jis 
įsivaizduoja nepriklausomybę, 
paklausė Gorbačiovas. ..Tokią 
nepriklausomą Lietuvą, kurio
je aš gimiau", atsakė jam dar
bininkas, ir pacitavo Leniną, 
kuris pasakė, kad su kaimyni
nėmis valstybėmis reikia ne ko
voti, bet sugyventi. Ar jis žinąs, 
jog 60 mil. sovietų piliečių 
gyvena ne savo t au t inėse 
teritorijose ir kad daug rusų yra 
Ukrainoje, klausė Gorbačiovs. I 
tai tas darbininkas Gorbačiovui 
atsakė, jog „rusai kitose respub
likose yra jų išnaudotojai" 

„Ai, ja-jai" išsireiškė Gor
bačiovas. „Jūs darote tokius 
kaltinimus prieš rusus, kurie 
viskuo su jumis dalinasi?" Ir 
Gorbačiovas suminėjo, kad lie
tuviai gauna alyvą, grūdus ir 
medvilnę, bet jis neminėjo, kad 
daugiausia medvilnės ir alyvos 

gaunama ne iš rusu respubli
kos. Ir čia Gorbačio* as pasakė, 
kad Lietuvos atsiskyrimas yra 
visai nepriimtinas 

v 
Sugrąžinkite ž e m ę 

Gorbačiovas sakėsi skaitęs 
visus plakatų užrašus, kai jam 
ir Šiauliuose buvo jie rodomi. 
Kai vienas ūkio darbininkas 
pasakė, kad lietuviai nori nepri
klausomybės ir ;kininkai nori 
turėti savo nuosavybe žemę, 
Gorbačiovas pagrūmojo pirštu ir 
pasakė: „70% energijos jėgą ir 
alyvą gaunate iš mūsų už labai 
mažą kainą — 34 rublius už toną 
o tada turėsite m keti dvigubai 
ir „kietąja v. ' .auta" pagal 
pasau l io rinko* k a i n a s " . 
Sovietų televiziu vėliau tuos 
pokalbius perdavė per savo 
televiziją, kai jis ginčijosi su 
lietuviais. 

Sąjūdžio vadas; o tokių Gorba
čiovo pasisakyn. sakė užsienio 
žurnalistams, jo_ Lietuvos pasi
traukimas iš So • etų Sąjungos 
dabar galįs įvyk" daug greičiau. 
„Jei Maskva darys tokį spau
dimą mums. p< .:inį ir ekono
minį, tai nebus kio kito pasi
rinkimo, kaip • < greitas at
siskyrimas", pa- kė prof. Kazi
mieras Antaną-, ius. Sąjūdžio 
narys. Jis man ;ad Gorbačio
vo planas yra K -.s komplikuo
tas, kad iš vis atsiskyrimas 
nebūtų įmano n Gorbačiovas 
pasakė dar, jei - jūdis mėgins 
ginčytis, tai panaudosiąs 
visą savo galia n sutvarkyti . 
„Sąjūdis, aš žin tuos žmones", 
sakė Gorbačio\ Jis sakėsi Są 
jūdžio žmones* p ;stąs iš Sovie
tų parlamento - ijų. Kai kurie 
esą tik žmonių ršintojai. 

Pirmasis traukinys 
Kišiniovas. 

jos - Moldavi 
pirmasis traur 
- Maskva, k u 
atvyko Tarybų 
tinybės darbu 
jų buvimas B 
įmanomas, k a 
sparčiai plir' 
nuotaikos. Ta: 
tovybė pasta r 

A)— Rumuni-
^ieną perkirto 
• s: Bukareštas 
> iš Rumunijos 
jungos pasiun-
ai. Tolimesnis 
rešte tapo ne
gi Rumunijoje 
antitarybinės 
i Sąjungos ats-
>mis dienomis 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— Algirdas Brazauskas, 
p a s i t r a u k u s Lietuvos Ko
munistų partijos Aukščiausio
sios tarybos pirmininkui iš tų 
pareigų, išrinktas naujuoju pir
mininku arba prezidentu. Tad 
šiuo metu A. Brazauskas bus 
partijos pirmininku ir vyriau
sybės prezidentu. Lietuva yra 
pirmoji respublika padariusi 
šios rūšies sprendimą. Tik Mi
chailas Gorbačiovas yra Sovie
tų Sąjungos prezidentas ir kar
tu Komunistų partijos pirminin
kas. 

— Vilniuje baigiant senuosius 
metus, Operos teatre buvo atlik
tas dviejų veiksmų baletas 
„Paskutinės pagonių apeigos", 
sukurtas pagal Broniaus Kuta
vičiaus oratorijų muziką. Jos 
dalys — „Panteistinė oratorija", 
„Paskutinės pagonių apeigos", 
,,Iš jotvingių akmens" ir „ 
Pasaulio medis". Libretą parašė 
poetas Sigitas Geda. Choreo
grafas — Jurijus Smoriginas. 
Tai spek tak l i s , ku r i ame 
apmąstoma mūsų būties esmė, 
įvedant istorines asmenybes — 
paskutinįjį gediminaičių gimi
nės valdovą Žygimantą Augus
tą ir jo žmonas Elzbietą ir 
Barborą Radvilaitę bei motiną 
Boną Sforcą. Dailininku buvo 
Henrikas Siparis. 

— Telšių kultūros mokykla 
išleido naują — tryliktą reži
sierių ir choreografų laidą kai
mo kultūros įstaigoms. Maž
daug 20 baigusiųjų kursus 
išvyksta dirbti į Kėdainių. 
Raseinių, Skuodo, Šilutės ra
jonus. Ši mokykla Telšiuose jau 
yra paruošusi 660 specialistų, 
kurie savo žinias ir laiką skiria 
tautinės kultūros dalykams. 

— Vilniuje koncertavo pianis
tė Goldą Vainbergaitė-Tatz iš 
JAV, kuri gimė Lietuvoje ir 
kurią nacių laikais išsaugojo 
kun. Antanas Gobis. Ji įteikė 
jam medalį, kuriuo pagerbiami 
ne žydų tautybės žmonės padėję 
žydams išsigelbėti nuo žudymo 
per O Pasaulinį karą. Ji kun. A. 
Gobį vadina savo seneliu ir savo 
namuose New Yorke ant sienos 
turi kunigo bronzinį bareljefą. 
Goldos motina jį vadindavo tėvu, 
lietuvis kunigas jai suteikęs 
antrąjį gyvenimą... 

— Panevėžio dramos teatras 
atliko vokiečių dramaturgo 
Hermano Zudermano, gimusio 
netoli Šilutės, scenos veikalą 
„Užkampio laimė". Jo dramą iš 
vokiečių kalbos išvertė T. 
Četrauskas. Režisavo Julius 
Lozoraitis. 

— „Tiesa", pakeitusi savo 
išvaizdą, sausio 4 d. laidoje ra
šo: „kad nebūtų elektros energi
jos bado, siūloma mūsų respub
likoje statyti dar vieną atominę 
elektrinę ieškoma kitų būdų, 
kaip padidinti elektoros gamy
bą". 

— Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo prezidiumas nutraukė 
baudžiamąja bylą prieš V. Kala-
dą, A. Kačinską. R. Baužį, V. 
Urbanavičiūtę. K. Grinkevičių, 
V. Žmuidą. J. Prapuolenaitj ir 
J. Macijauską nesant jų veikloje 
nusikaltimo sudėties. Jie buvo 
nuteisti įvairiomis bausmėmis, 
kad po Romo Kalantos susidegi
nimo ir laidotuvių 1972 m. ge
gužės 18 d. dalyvavo grupiniuo
se veiksmuose, kuriais buvo 
sustabdytas transporto eismas 

buvo pastoviai apšaudoma. 
Rumunijoje aptikti du tarp
tautinio arabų teroristų ruoši
mo centrai. 

Gorbačiovo kalba 
lietuviams intelektualams 

Įspėjimai ir beveik grasinimai 
V i l n i u s , saus io 12. 

Šiandien tau t in io judėjimo 
vadai pavergtoje Lietuvoje 
atmetė Kremliaus pasiūlymą, 
kad būtų paruoštas naujas 
į s t a tymas , paga l kurio 
nuostatus galėtų ats iskir t i 
respublika iš Sovietų Sąjungos. 
Tą pasiūlymą pavadino „pro
pagandisto spąstais" ir „mėgi
nimu apgaudinėti Lietuvos žmo
nes". 

Praėjusį ketvirtadienį prez. 
M. Gorbačiovas mėgino nepri
klausomybės norinčius įtikinti, 
jog Sovietų parlamentas priims 
tokį įstatymą, kuris nustatys 
išstojimo ta i syk les , tačiau 
tautinio judėjimo vadai paneigė 
jo reikalingumą, kad tai yra tik 
būdas atitraukti dėmesį nuo 
tikrojo nepr ik lausomybės 
siekimo „Tai yra tik propagan
disto spąstai , jog žmonės 
manytų, kad tai yra kas nors 
naujo ir progresyvaus", kalbėjo 
Vytautas LandsbergisSąjūdžio 
prezidentas. 

Gorbačiovo kelionės tikslas 
Lietuvoje yra kaip nors sulaiky
ti lietuvius nuo nepriklausomos 
valstybės atsteigimo. kurią jie 
turėjo iki 1940 metų. kai 
Sovietai įvedė savo kariuomene 
ir ją okupavo, rašo „New York 
Times" korespondente E. Fein 
iš Vilniaus. Jis ir jo 40 partijos 
vadų delegacija be tarpininkų 
norėjo pa t i r t i l ietuvių 
nuotaikas, vis netikėdami, kad 
dauguma lietuvių nori atsiskirti 
nuo Maskvos. 

Gudri apgau l ė 
Nors delegacijos nariai kalba, 

kad respublikos turi teisę išstoti 
iš sąjungos, bet Gorbačiovas ir 
kiti delegacijos nar ia i vis 
pabrėždavo painius klausimus 
ir milžiniškas išlaidas, jei bus 
atsiskirta. Niekas iš Sovietų 
delegacijos negalėjo pasakyti, 
kaip t as į s t a tymas turė tų 
atrodyti. „Po to. kai įstatymas 
bus paruoštas ir nubalsuotas, jis 
galės turėti tiek daug visokiu 
sąlygų, kad jokiu būdu jų nebus 
galima įvykdyti", kalbėjo Ro
mualdas Ozolas, naujasis 
Lietuvos Komunistų Politbiuro 
narys. Tai esą niekas daugiau 
kaip tik žmonių apgaudinėji
mas. Gorbačiovas pirmą kartą 
šio p lanuojamo įs ta tymo 

klausimu kalbėjo lietuvių in
telektualams, kurio kalba buvo 
perduota Lietuvos televizijoje, o 
vakare perduota ir per centrinę 
televiziją. Sovietų vadas pasakė, 
jog jis pritaria „apsisprendimo 
teisei, įskaitant ir atsiskyrimą" 
ir todėl jis įsakęs paruošti tokį 
atsiskyrimo ^statymą. Bet jis in-
telekutalams. kurie jį pertrauk
davo, kad reikalauja pilnos 
nepriklausomybės, pasakė, kad 
tas procesas nebus lengvas. 

Ma ldav imas ir g r a s a 
„Jei kas galvoja, jog visa tai 

yra lengva, kai šiandien ar rytoj 
jūs turėsite rinkimus, būsite 
kar tu , pakels i te r a n k a s ir 
paliksite Sovietų Sąjungą, gerai 
— tai nėra politika, tai nėra net 
tolimas nujautimas arba poli
tika, tai tik paprastai kas nors 
nerimto", sakė Gorbačiovas. Jis 
kaltino tuos asmenis, kurie 
„maitina žmones pasakomis, 
koks bus geras gyvenimas, jei 
Lietuva atsiskirs". Jis sakė, jog 
daug dalykų dar gali įvykti 
prieš skelbiant referendumą ir 
įspėjo apie galimą pavojų 

Gorbačiovas prašė intelek
tualus bendradarbiauti ir padėti 
atnaujinti Sovietų Sąjungą ir 
kvietė būti realistais. Jis net 
rodydamas pirštu į susirinku
sius intelektualus įspėjo: ..Šian
dien aš esu jūsų draugas. Bet jei 
jūs pasirinksite skirtingą kelią, 
aš padarysiu viską, jog įrody-
čiau, kad jūs vedate savo 
žmones į mirtina pražūtį". 

Tutu: 
„Atleiskite naciams" 

Jeruzalė . — Čia Kalėdų 
švenčių metu lankėsi Pietų 
Afrikos anglikonų arkivysku
pas Desmand Tutu ir ragino 
žydus atleisti naciams už 6 
milijonų žydų nužudymą Antro
jo Pasaulinio karo metu. Jis taip 
pat kritikavo Izraelį už pales 
tmiečių skriaudimą. Jis spaudos 
atstovams sakė, jog Izraelio 
okupaciją Vakarų Kranto ir 
Gazos srityje smerkia, nežiū 
rint, kad už tai gali būti 
apšauktas antisemitu. Tutu 
padėjo vainiką prie Holokausto 
paminklo ir pabrėžė, kad kova 
tarp palestiniečių ir žydų yra 
panaši j baltųjų ir juodųjų kovą 
Afrikoje. Savo vizito metu lutu 
susitiko tik su vienu oficialiu 
Izraelio pareigūnu — Religinių 
reikalų ministeriu Z. Ham-
meriu. Po to an t sienų Jeruza
lėje pasirodė užrašai: ..Tutu yra 
juodoji nacių kiaulė". Iš čia 
Tutu išvyko į Vak. Vokietiją. 

Sąjūdis smerkia 
korespondentą 

Vilnius. 1990 sausio 13. (LIC) 
— Reaguojant į neteisingai 
teikiamas „Izvestija" kores
pondento Informacijas iš 
Lietuvos, Sąjūdžio seimo taryba 
priėmė dokumentą, reiškiantį 
jos kritišką nuomonę. 

Š.m. sausio 13 d. ..Izvestija" 
laikraštyje korespondento Ka-
peliūšino reportaže ..Sprendimų 
ieškojimas" paskelbta sąmo
ninga netiesa — neva sausio 11 
dieną masinė manifestacija 
Vilniuje buvo skirta paremti 
Lietuvos Komunsitų partijos 
XX suvažiavimo nutarimus, 
neva kalbėtojai reikalavę pripa
žinti nepriklausomą komparti
ją. Visi žino, kad manifestacijos 
tikslas, turinys ir kategoriškai 
pabrėžta tezė buvo kitči: Lietuva 
reikalauja valstybines nepri
klausomybes. 

Kapeliūšino skleidžiama ne
tiesa turi būti kvalifikuojama 
kaip nemoralus ir neprofesiona
lus elgesys, paneigiąs žmogaus 
ir žurnalisto garbę. Manome, 
kad Lietuvos žurnalistų sąjunga 
turėtų padaryti pareiškimą šio 
savo kolegos ir jo veiklos 
Lietuvoje atžvilgiu. 

KALENDORIUS 

S a u s i o 16 d.: Marcel is . 
Norgailas, Norgailė. Gedane. 
.Jovaras. 

S a u s i o 17 d.: Dovainis, 
Leonilė, Vilda. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:16. leidžiasi 4:45. 
Temperatūra dieną 44 1. nak-

tj 34 1. 

i 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI P A J Ė G U M O UGDYMAS 

KELIAS I SVEIKATĄ, 6515 So. California Ave., Chicago, 111. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

ERODAS ŽUDO BEGINKLĮ 
- SUKILKIME PRIEŠ JI! 

Patys sunkiu darbu siekime ir 
kitiems padėkime siekti šių, 
1990 metais pačių svarbiausių 
gėrybių: 1. apsišvietimo 
gyvenimo faktuose, ne pasakė
lėse, 2. tapimo tikru žmogumi 
per išmintingumą ir 3. teisinių 
varžtų prieš visokias nieką-
darystes uždėjimu kiekvienam 
Erodui, kol patys per iš
mintingumą pajėgsime gerava-
liškai elgtis. 

— Prasmingiausias mūsų 
siekis šiais metais 

Dar niekada ant šios žemės 
nevaikščiojo taip žiaurus Erodas 
koks dabar Europoje, Ameriko
je ir kitur — su teismo leidimu 
ir be jo — žiauriausiai kankina, 
naikina beginklius gimusius ir 
dar gimsiančius žmones. Iš 
dalies kiekvienas mūsų esame 
kalti dėl tokios nelaimės: mes 
galvojame kaip gyvenome, o 
negyvenome pagal sveiką gal
voseną; dažnai šiaudais da-
binomės, o į svarbiausią savo 
elgesį pro pirštus žiūrėjome: 
vien pa ta r imu tenkinomės, 
gražiais žodžiais savo darbą pra
dėdami ir baigdami, o savo kru
vinu prakaitu nerengėme dirvos 
tokių patarimų įgyvendinimui. 

Todėl save tikrais žmonėmis 
laikantieji asmenys šiais metais 
turi l i au t i s , kaip iki šiol, 
neveiksmingomis priemonėmis 
kovoti su Erodu: nedelsiant turi 
būti pradėta kova Gėrio įgy
vendinimui šioje žemėje, pasi-
gaunan t t r i jų ginklų: 1. 
dalykišku apsišvie t imu, 2. 
išmintingumo gausinimu ir 3. 
tučtuojau uždėjimu grandinių 
Erodui, kad kur jis bebūtų, liau
tųsi negirdėtai, neregėtai žiau
riai siautėjęs. 

P i rmuos ius d a r b u s a t l ik ime 
p i rmiaus ia i 

Ką čia bekalbėti vien apie 
šiame krašte kasmet milijonais 
nužudomus negimusiuosius, 
kad ir mūsų tėvynėje, badautojo 
Petro Cidziko tvirtinimu, dabar 
tūkstančiai tokių taip ten žūsta. 
Šiame lauke baisiai sunkus dar
bas laukia didžiai šviesaus Jo 
Eminencijos kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus ir jo talkininkų. 
Eidami jiems talkon, švieskimės 
apie čionykščio ir tenykščio 
apmokamą vaikžudystę, per 
kurią motina įstumiama į didelę 
nelaimę. 

Pirmoji nelaimė: Negimu
siojo nužudymas nėra saugus 
motinai, kaip Erodas ir jo talki
ninkai tvirtina, jau nekalbant 
apie tai, kad jis yra vaikžudystė. 
Neišmintingieji vaikžudžiai 
pelnagaudžiai skleidžia moti
noms netiesą, būk nužudymas 
negimusiojo esąs taip papras
tas, kaip plaukų ar nagų nukir-
pimas ar karpos prašalinimas. 

Iš tikrųjų, tai labai r imtas 
veiksmas, kuris gali sukelti pa
vojingas pasekmes Apmokami 
už vaikžudystę Erodas su talki
ninkais įtikina motiną, kad 
tokio žudymo komplikacijos esti 
retos, o tai yra netiesa. Daugelis 
motinų lieka sužalotos visam 
gyvenimui po tokio, čia kol kas 
ir legalaus, savo negimusio 
vaiko nužudymo 

Darant abortą gimdos kakle
lis fcervix) gali būti sužalotas, 
nes j i s prieš nužudan t 
negimusui, yra jėga išplečia
mas Tai reiškia, kad sekantie
ji pastoj imai dažniau gali 
baigtis persileidimu ar prieš
laikiniu gimdymu. 

Kita nelaimė — sužeidimas 
gimdos sienelės: jos pradūrimas. 

uždegimas, krujavimas ir krau
jo krešulių susiformavimas. Tai 
t ik keletas iš daugelio komp
likacijų, kurių tokia motina gali 
sus i l auk t i . O ir po tokios 
vaikžudystės motina nėra sau
gi: gimdoje palikę randai gali 
sukelti nevaisingumą, persilei
dimą ar ne vietoje vaisiaus 
augimą ftubal pregnancy). 

Ir tai dar ne galas tokios mo
tinos vargų: yra moterų, kurios 
gali pastoti tik vieną kartą savo 
gyvenime. Tas gali būti vie
nintelis vaikas, kurį ji gali 
turėt i . Tokia vaikžudystė gali 
sutrukdyti pastojimą ateityje, 
ka i jau bus pageidaujama prie
auglio. Kuri išmintinga moteris 
to pageidautų? 

A n t r a ne la imė: Negimusiojo 
nužudymas sukelia jausminį ne
gerumą. Dažnai jau už keleto 
dienų motina pradeda jausti 
tokias vaikžudystės pasekmes. 
Je i jos nejaučiamos tuojau, jos 
atsiranda vėliau. Jausminiai 
negerumai pasireiškia kaip 
neišaiškinamas nusiminimas, 
nepajėgumas suartėti su kitais 
žmonėmis, prislėgtos emocijos, 
dvasinis sustangrėjimas, mo
tiniško instinkto sumenkimas 
(kuris vėliau pasireiškia vaiko 
sk r i aud imu , jo apleidimu), 
didelės kaltės jausmas ir mintys 
apie savižudybę. 

Todėl nė viena motina nesi
leiskite būti sukvai l inama: 
kiekviena vaikžudystė palieka 
ne tik kūno, bet ir jausmų 
randus. 

I švada . Kalėdiniame laike 
lengviau kalėdiškai nusiteikti, 
apie laimingą šeimą pagalvoti. 
Visos lietuvės liaukitės tapusios 
vaikžudėmis, nežiūrint kaip 
nusiteikiate šiame reikale. Iš
mintinga moteris, nenorėdama 
prieauglio nepastoja, o kartą 
pastojus — saugiai savo kūdikį 
išnešioja, pagimdo, užaugina — 
išauklėja ir galimai geriau 
apšviečia. Kitą kartą daugiau 
tuo reikalu. 

Pas iskai ty t i . (įuestions and 
Ansuers on Abortion. Min
nesota Citizens Concerned for 
Life. Tel. (312) 777-2900, Chica 
goję. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Worcester, MA 

Tik išmint ingas žmogus pajėgia 
gyventi pagal išmintingą galvojimą. 
Štai m u m s visiems sektinas tokio 
gyvenimo pavyzdys — Lietuvos 
buvusi ilgametė konsule Juzė Dauž-
va rd iene . nepalyginama l ie tuvė 
šeimoje, gyvenime ir visuomenėje. 

ir per dideli jų kraštai. 
Kaip išvengti nagų įaugimo? 

Elkis dvejopai: 1. Visada kirpki 
nagus tiesiai, o ne apvaliai. 
Tada nagai augs tiesiai ir jų 
kraštai neįaugs į mėsą. Pats 
nagas laiko savo k r a š t u s 
palenktais. 2. Kai po sužalojimo 
netenkama nago, reikia sekti, 
kad naujas nagas neįaugtų į 
mėsą. 

r 

Piršto ar nago sužeidimas gali sukelti 
nago įaugimą mėson. 

Kaip gydomas mėson įaugęs 
nagas? Toks nagas y ra 
tvarkomas trejopai. 1. Jei nagas 
yra dar negiliai įaugęs, nukirpk 
mėson įaugusią nago dalį ir 
pamirkyk koją šiltame vande
nyje. Tada vatos ar merlės 
gabalėlį pakišk po nago kraš
tais. Tas atstums mėsą nuo na
go kol nagas išaugs. 2. Sun
kesniais nago įaugimo atve
jais gydytojas nukirps nago 
kraštą ir taip spaudimas mėson 
prasišalins. Jei ta vieta uždeg
ta, kaip Tamstos atvejuje,reikės 
antibiotikus pavartoti. Peni
cilinas, jei jam nesi jautri, bus 
vietoje. 3. Labai sunkiais — 
užle is ta is atvejais , kai 
paprastas gydymas nepadeda, 
priseina chirurgiškai prašalinti 
visą nagą. 

KAIP TVARKYTI l MĖSĄ 
ĮAUGUSI K O J O S P IRŠTO 

NAGĄ 

K l a u s i m a s . Nepakl ius iau 
gero patarimo ir apkarpiau ko
jos pirštu nagus labai apvaliai 
ir dabar kenčiu. įaugęs nagas 
net sukėlė mėsos uždegimą. 
Kaip man dabar tvarkytis? 

YE5 NU 

Kirpk nagą tiesiai, o ne apvaliai . 

A t s a k y m a s . Kai kojos piršto 
nago kraštai įauga į mėsą. atsi
randa skausmas. O toliau nagui 
įaugant atsiranda patinimas, 
uždegimas, votys ir pūliavimas 
nago pakraščiuose. 

Kokios priežastys verčia na
gus jaugti7 Nagai įauga del trijų 
priežasčių. 1. Neteisingas nagų 
karpymas — per trumpai apkar 
pant nagų kraštus. 2. Sužei
dimas piršto ir nago. 3. Prigimta 
negerovė, kai esti kreivi nagai 

Sužeisto nago ataugimas turi būti 
gera i prižiūrimas, kad jis neįaugtu 
mėson. 

BEVEIK ŠIMTAMETEI 
SUKAS GALVA - KAS 

DARYTI? 
K l a u s i m a s . Gerb. D-re 

Adomavičiau, atleiskite, kad 
J u s sutrukdysiu savo laiškučiu. 
Kadangi Jūs padedate savo pa
tarimais daugeliui tautiečių, tai 
neatsisakysite padėti ir mano 
mamytei. Ji yra 97 metų ir 
nekaip jaučiasi ypač šiuo metu. 
O blogiausia, kad Čia neturime 
lietuvio d-ro. gi su amerikiečiais 
sunku susikalbėti ir išaiškinti 
apie viską. 

Ji turi nesveiką tulžį (tulžies 
pūslę — J. Ad). aukštą kraują, 
artritį ir galvos sklerozę. Pasku
tinioji ją ypatingai vargina. 
Vaikš to ji svyruodama — 
nepaprastai jai sukasi galva. 

. .Drauge" į Jus kreipėsi 
vienas tautietis dėl savo mamos 
ir tuo pačiu reikalu. Jis prašė 
prisiųsti jai vaistų: anacino su 
priedais miacino su priedais — 
J. Ad A kuris jai jau syk} pa
gelbėjo nuo galvos svaigimo. 
Gal galėtumėt padėti ir mano 
mamai, būčiau labai dėkinga 
Jums už tai Už vaistu9 atsily
ginsiu juos gavus. 

VALDYBOS P R I E S A I K A 
IR SUSIRINKIMAS 

Sausio 7 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje per lietu
viškas šv. Mišias kleb. kun . V. 
Parulis, MIC, prisaikdino naują
ją ALRK Moterų sąjungos 5-tos 
kuopos valdyba- Pasveikino ir 
palinkėjo sėkmės ir to l i au 
gražiai darbuotis Dievo garbei, 
organizacijos gerovei. 

Po Mišių salėje įvyko susi
rinkimas, k u n malda pradėjo 
buvusi pirmininkė O. Puči-
lauskaitė ir perdavė pirmi
ninkės pareigas naujajai pirm. 
P. Hassett, kuri prieš keletą 
metų yra buvusi šiose pareigose 
ir jas pas igėrė t ina i a t l iko . 
Tikime, kad ir Šiais metais ener
gingai vadovaus kuopai, įnešda-
ma veiklon naujus p lanus , 
kurių jau pateikė šiame susi
rinkime. 

Sekretorė J. Miliauskienė per
skaitė valdybos sąstatą: pir
mininkė P . Hassett, pirmoji 
vicepirm. A. Miller, antroji — I. 
Adamai t ienė , iždin inkė H. 
Banis, sekretorė ir l ietuvių 
kalbos korespondentė J . Mi
liauskienė, finansų sekretorė E. 
Alavošienė. Vykdomasis komi
t e t a s O. Ki ld iš ienė i r A. 
Alytienė. Iždo globėjos B. Mi-
liauskaitė-Hams ir M. Duggan. 
Nomiancijų komitetas — A. Mil
ler, A. Garsienė ir E. Rudienė. 

Perskaitė ir Worcesterio lietu
vių organizacijų valdybos laiš
ką, kuriuo kviečia dalyvauti 
Vasario 16 d. minėjime. Nutar
ta dalyvauti organizuotai , su 
vėliava, i r Lietuvos laisvinimo 
darbams įteikti aukas Vlikui, 
Altai ir Lietuvių Bendruome
nei. 

ŠALPOS D A R B A S 

Pirmininkė iškėlė mintį apie 
benamių šelpimą maistu. Buvo 
pasisakyta įvairių nuomonių. 
Nu ta r t a kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį, po kiekvienų 
šv. Mišių, rinkti benamiams 
maisto produktus skardinėse 
dėžutėse. Valdyba tas surinktas 
maisto dėžutes įteiks virtuvei, 
kurioje t i ems b e n a m i a m s 
maistas dalinamas. Sąjungietės 
prašo visus, kas gali atnešti į 
Sv. Kazimiero parapijos prie-
bažnytį tas maisto dėželes. Ten 
bus padėta dėžė joms įdėti. Tai 
dary t i prašoma k i e k v i e n o 
mėnesio pirmą sekmadienį. 
Gražus ir lengvas vargdienių 
žmonių šalpos darbas, o Dievas 
tikrai įvertins mūsų pasiau
kojimą dėl jų. 

KNYGOS L I E T U V A I 

Sus i r ink ime da lyvavo ir 
Sąjungos pirmininkė A. Shum-
way. Ji painformavo apie knygų 
persiuntimą į Lietuvą. Prašė 

sąjungietės neišmesti knygų, 
bet palaikyti jas , o centro 
valdyba pasirūpins jų vieną-kitą 
maišą išsiųsti į Lietuvą. Žmonės 
Lietuvoje daug labiau knygas 
vertina, negu mes išeivijoje. 

J .M. 

New Britain, CT 
VILNIAUS ANSAMBLIO 
K O N C E R T A S P A R E M T I 

CONNECTICUTO 
LITUANISTINE 

MOKYKLA 

A t g i m s t a n č i o s Lie tuvos 
m e n i n i n k a i , s u s i b ū r ę į 
„Vilniaus" ansamblį, sausio 27 
d., koncertuos New Britaino Šv. 
Andriejaus parapijos salėje. 
K o n c e r t a s y r a r e n g i a m a s 
paremti CT „Atgimimo" vardo 
lituanistinę mokyklą veikiančią 
toje parapijoje . Taigi * 
„Atgimimo" vardo lietuvišką 
mokyklą aplanko ir paremia 
atgimstančios Lietuvos meni
ninkai , ir labai žymūs me
nininkai . Profesoriaus Antano 
Smolskaus vadovaujamas Vil
n iaus ansamblis, kurį sudaro 
septyni profesionalūs meninin
kai, išsiskiria nuo jau viešėjusių 
Lietuvos ansamblių. Šio an
samblio, charakteringi bruožai 
yra profesionalumas ir meistriš
k u m a s . Vi ln iaus ansambl į 
sudaro du Vilniaus Operos 
solistai — Jolanta Čiurilaitė ir 
Arūnas Malikėnas, Lietuvos 
konservatorijos profesorė ir 
kanklių virtuoze Lina Naike-
lienė, Vilniaus Operos orkestro 
violončelistas Antanas Valuc-
kas — puikiai grojąs violončele, 
kontrabosu, skudučiais , ar
monika ir akordeonu. Dailųjį 
žodį ir klasinį lietuvišką jumorą 
a t s tovau ja du popul ia rūs 
pagarsėjusio Vilniaus Jaunimo 
T e a t r o ak to r i a i Remigijus 
Vilkaitis ir Arūnas Storpirštis. 
Vadovas, Lietuvos valstybinės 
konservatorijos liaudies ins
t rumentų katedros vedėjas pro
fesorius Antanas Smolskus yra 
mūsų „lietuviškos fleitos" — 
birbynės virutozas , tuo in
s t r u m e n t u la imėjęs keletą 
tarptautinių konkursų. 

Vilniaus ansamblis su dideliu 
pasisekimu jau plačiai koncer
tavo Vakarų ir Rytų Europoje, 
Japonijoje, Pietų Amerikoje. 
Praė jus ia i s me ta i s šis an
samblis dalyvavo prestižinėse 
Austrijos „Wiener Festwochen 
89" į kurias kviečiami tik 
atr inkti ir pasižymėję meno 
vienetai. Šios Vienos šventinės 
meno savaitės prilygsta gar
siems Salzburgo festivaliams. 

Connecticuto ir apylinkių 
lietuviai turės retą, gal ir vie
nintelę progą išgirsti mūsų 
žymius menininkus atvežančius 
mums aukščiausios kokybės 
gryną Lietuvos tautinį meną, ir 
tuo pačiu paremti vienintelę CT 

J i šiuo laiku vartoja tokius 
vaistus: 1. Diupre — nuo aukš
to kraujo, 2. Donnatal — nuo 
tulžies, 3. Nicobid — nuo skys-
tinimo kraujo ir 4. Naprosin 
tabletes — nuo artričio. Lauksiu 
Jūsų pagalbos. 

Atsakymas. Esi gera duktė — 
tai retas ir geriausias vaistas 97 
metų, kad ir daug kuo besiskun
džiančiai mamytei- J i jau ir taip 
per daug ima vaistų: nieko jai 
jie nepadės nuo artr i to, nuo 
tulžies, nuo skystinimo kraujo, 
o jei kraujospūdis y r a neauks-
tesnis negu 140, pakaks tik 
druskos nevartoti, sūriai ne
valgyti. Jau tie jos imami vais
tai gali sukelt, galvos sukimąsi. 

Jai svarbiausias dabar vaistas 
yra atsidavusios dukters globa. 
Laimingos būtų visos mūsų 
mamytės, turėdamos tokias 
dukras. Globokit ir toliau ją. 
Nedejuokit del nesusikalbėjimo 
su amerikiečiais. I r išsiaiškini
mas nepadės, nes jos nusi-
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lituanistinę mokyklą. Visus 
nuoširdžiai kviečia rengimo 
komitetas: kun. J. Rikteraitis. 
Z. Dresliūtė, V. Gureckienė, J. 
Karmūza. J.P. Nasvytis. V. 
Vėbraitė—Gustienė. Bilietai, 10 
dol. iš anksto, 12 dol. prie įėjimo 
gaunami pas komiteto narius, 
VVaterburio „Kasoje" ir pas 
platintojus. 

J P N 

OR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
1 M E«st Superior, Sult* 402 

Valandos pagal susitarimą 
M L — (1-312)337-1285 

Grožis yra dieviškumo ypa
tybė ir gyventi su grožiu reiškia 
gyventi su dieviškumu. Juo 
daugiau suprantame grožį gam
toje ir gyvenime, žmoguje, 
vaike, darbe ir poilsyje, lauku-
jame ir vidujame pasaulyje, tuo 
daugiau pergyvename 
dieviškumo. 

O. S. Marden 

^ ^ ^ K a ^ t e M ^ 1 2 ) 5 8 5 ^ 3 4 8 7 ^ ' 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6-9. anir 12-6: penkt 10-12: 1-6 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street Chicago 
Tel. (1-312) 434-5949 (veikia 24 vai i 

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
Rez. (708)246-0067: arba (7081246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BUILDING 

•449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitar.mą 

Kab. tel. (1-312) 471-3300; 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzle Ave., 
Chicago, III. 80652 

Pirm , antr. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ - AKIŲ LIGOS 

3900 W 95 St. 
Tai. (708) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd 
Marauette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel. (1-312) 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D 

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagai susitarimą 

skundimai yra užmokestis už 
ilgą jos gyvenimą. 

Ką geriausio gali jai padaryti, 
tai maitinti ivairiu, pagal jos 
skonį parengtu maistu: dažnai, 
po mažai, tegul ji palengva jį 
sukramto. Vaisių ir daržovių 
duokit gausiai, tegul vaisių ir 
daržovių sunkų geria nemažai. 
Vištienos buljono po kvortą 
dienoje sugirdykit, tegul tai bus 
vietoje vandens ir vietoje visų tų 
vaistų. 

O vietoje kombinuoto niacino 
(jis brangus), be recepto pirkit 
niacino 250 mg tablečių ir 
pamažu ją prie jo pripratinkit 
(per tris dienas, po pusę table
tės per dieną pradžioje, po to 
keliant po pusę, ta ip prieinant 
iki vienos tabletės kas 8 valan
dos per parą. Išaiškinkit, kad 
gali parausti oda kokiam pus
valandžiui. Ištirkit kraują dėl 
riebalų ir elkitės, kaip jau čia 
buvo pakartotinai pranešta. 
Sėkmės! Vėl parašykit. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Necnirurgin.s išsiplėtusių venų 

>r hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. 
Tat. (1-312) 585-2802 

Valandos caga' susitartą 
Penkt . antr , ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuoju " | namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų. Gydyto)* 

2659 W 591h St . Oicago IL 
Tai. (1-312)478-2112 

9525 S 79th Ave Hickory Hills. IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)852-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Ava.. Clcaro 

Kasdien 1 iki 8 vai vak 
išskyrus trec Šešt 12 iki 4 vai DODet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDAMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlehlgan Ava.. Sulta 324 Ir 
5835 S. Pulaski Rd.. Chicago. IL 

Tai. (1-312) 585-2980 veikia 24 vai i 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
VEDICAL BUILDING 
3200 W. 81«t Straat 

Kablnato tai. (1-312)737-1188: 
Reztd. (708)385-4811 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzla. Chicago, III. 
Tai. (1-312)925-2870 

1185 Dunda* Ava., Elgln. III. 60120 
Tel. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hickory Hllls. IL 
1 mylia | vakarus ->uo Harlem Ave 

Tai. (708) 598-4055 
Valanaos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optomet'.stas ;Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W 71 St St. 

Tai. (1-312)737-5149 
Vai pagal susitarimą 

Palo* Vision Center. 7152 W 127th St 
Palos Hgts. UI Ketv vai 3-6 v v 

Tart. (708) 448-1777 

Or Tumasonlo kabinetą parama 
T. RAMA, M.D. 

Soecialvbe — Chirurgių 
2454 West 71 st Straat 

Tai. (1-312) 434-1818: Raz. (708) 852-0889 
Vai P<rm antr «etv k pe'nt 

3 K ' w T k susitars 

Dr. Tumasonlo kabinetą peram* 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71st Street 

(1-312) 434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPEOALVBK - PLAUČIŲ UGOS 
2636 W. 71 st. St.. Chicago. III. 

Tel.: (1-312)438-0100 
11800 Southw*st Hlghway 
Palos Helghta. III. 80483 

(708)361-0220 (708)361-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2658 W 63rd Straat 

Vai intr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šešt pagai susitarimą 

Kebli eto te l . (1-312) 776-2880. 
. *ez. (708) 448-5545 

EDMUNDS VIŽINAS, M.D., S.C 
Specialybe - Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pne Austmt 

Valandos pagal susitarimą 
Tel (1-312) 585-7755 

• 



Valstybė valstybėje — tai 

VILNIJOS LENKŲ 
NORAI 

Nuo pačių seniausių Lietuvos 
valstybės kūrimosi — didžiosios 
kunigaikštijos laikų Lietuva ir 
jos valdovai pasižymėjo didele 
to leranci ja k i t a t auč i ams . 
Tiesa, ji buvo pernelyg per 
didelė: amžių būvyje lietuviai 
nenutautino nė vienos kaimyni
nės tautos, atvirkščia*, patys 
lenkėjo, gudėjo. rusėjo, vokietė
j e Ir nepriklausomos Lietuvos 
konstitucija bei įstatymai, jų 
praktiškas vykdymas tautinėms 
mažumoms teikė lybiai tokias 
pačias teises, kaip ir lietuviams. 
Dabar tautinio atgimimo metais 
sovietinės Lietuvos vyriausybė, 
įgijusi šiek tiek galios, nesiruo
šia spausti tautinių mažumų. 
J o s Aukščiausioji t a r y b a 
1989.XI.23 paskelbė „Tautinių 
mažumų į s t a tymą" , kur io 
įžangoje sakoma: „Lietuvoje 
gyvenančių įvairių tautinių 
žmonių nueitas istorinis kelias 
glaudžiai susijęs su lietuvių 
tautos likimu". Taigi įstatymas 
visiems savo piliečiams, „nepri
klausomai nuo jų tautybes, ga
rantuoja lygias politines, eko
nomines ir socialines teises bei 
l a i sves , pr ipažįs ta t au t i n į 
ident iškumą, kultūros tęs
t i numą , ska t ina t a u t i n ę 
savimonę bei jos saviraišką". 
Kiti minėto įstatymo punktai 
t e i k i a te isę t a u t i n ė m s 
mažumoms mokytis gimtąja 
kalba, turėti mokyklas, rengti 
mokytojus, leisti laikraščius ir 
spausdinti knygas savo kalba, 
atlikinėti gimtąja kalba reli
gines apeigas bei ritualą, teisę 
jungtis į tautines organizacijas, 
palaikyti kultūrinius ryšius su 
savo tautiečiais už Lietuvos ri
bų. 3 straipsnis nusako: ,,Pri
reikus, Respublikos piliečiai gali 
būti siunčiami mokytis į ki tas 
valstybes". Taigi tautinėms 
mažumoms jų tautinės veiklos 
durys visur ir visada atviros. 

Lenkų kalba televizijos pro
gramos ir jų administraciniai 
pareigūnai ragina gyventojus 
rašyt is lenkais, nors pase 
pažymėta kita tautybė, siūlo 
Vilniuje, Melnikaitės gatvėje, 
pastatyti paminklą jų armijai 
krajovai, rodoma ir kalbama tik 
apie „lenkišką Vilnių ir nieko 
susijusio su Lietuva, lietuviais. 
Kalbėdami apie Vilniaus kated
rą, nutyli jos statytojo L. Stuo
kos-Gucevičiaus pavardę , 
matyt. „Stuoka" rodo nelenkiš
ką jo kilmę. Rodydami Rasų 
kapines, rodo tik lenku veikėjų 
kapus, nutylėdami, kad ten il
sisi J. Basanavičius. M. Šikšnys, 
Kipras Petrauskas. V. Mykolai
tis-Putinas, B. Sruoga. P. Vi
šinskis. M. K. Čiurlionis ir 
daugybė kitų žymiųjų lietuvių. 
TV programoje pasirodo jų 
meniniai kolektyvai iš ..Eišiš-
čanie". „Solčane", „Vilenščiz-
na" ir pan. Net lenkų tautybės 
valdininkų išduodamuose doku
mentuose iškraipomi Vilnijos 
vietovardžiai.rašoma: Solečniki, 
Rukojni. Korvi. Kovalčiuki. 
Žeša, Miedniki. Netgi Vilniaus 
gatvės varčiamos į Vielka. Kon-
ska. Zavalna. Pohulianka. Taip 
vietovardžius iškraipydavo ca
riniai rusai, opričnikai. vokiečių 
naciai, žinoma, ir pilsudski-
niai — Želigovski n iai lenkai. 
„Kalba Vilnius" laikraštyje 
Halina Jablonskiene nurodo. 
kad „š ia p rasme re ikia 
pasimokyti iš rusų kalba laidų 
rengėjų per radiją ir televiziją, 
kurie neleidžia sau tokių 
dalykų". Str. autorė baigia 
rašinį žodžiais: ..Dabar gi atro
do, kad Vilniaus kraštas tai 
kažkokia Lenkijos prielipą prie 
Lietuvos. Gal dėl to neatsi
tiktinai skaitome Gedimino 
bokšto atsiliepimų knygoje 

tokius ir panašius įrašus: „Čia 
irgi Lenkija". ..Vilnius grįš Len
kijai"'. ,Vilnius puikus be lietu
vių' ir pan.". 

„Vilniaus balsas" (.Nr. 1, 
1969' paskelbė rašinį antrašte 
..Du paminklai — aukai ir bu
deliams. Ten rašoma, kad 
1989.IX. 1 Kriaučiūnų kaime. 
Buivydiškiu apylinkėje buvo 
atidengtas paminklas lenkų 
armijai krajovai. Ši lenkų 
..krašto armija" vokiečių okupa
cijos metu aktyviai reiškėsi 
Vilniaus krašte, žvėrišku būdu 
žudydama apylinkės gyven
tojus, ypač Lietuvos administ
racijos pareigūnus, seniūnus, 
viršaičius, policininkus, moky
tojus. Pažymėt ina , kad j i 
palaikė glaudžius ryšius su 
vokiečių adminis t raci ja , iš 
kurios gaudavo ginklų, amuni
cijos ir kitų reikmenų. Bendras 
tikslas— naikinti lietuvius. Ar
mijos krajovos veikla mūsų 
literatūroje nėra išryškinta. Šia 
proga pažymėtina, kad šiuo 
reikalu yra kai ką daręs mokyt. 
Juozas Kreivėnas (prieš porą 
metų miręs Chicagoje). Tuo me
tu jis buvo Vilniaus apskrities 
pradžios mokyklų inspektorius 
ir registravo armijos krajovos 
nuoskaudas bei žudymus. Jo 
užrašai yra išlikę — puki ir 
naudinga medžiaga! 

Be kitų lietuvių, armijos 
krajovos pareigūnai 1943 m. 
Velykų pirmąją dieną nužudė, 
žiauriai nukankindami Eitmi-
niškių kleboną kun. Ambraziejų 
Jokavonį. (Nužudymo aplinky
bės ir kt. aprašytos „Liet. bažny
čių" VI t., 553-554 psl.). Kuni
go lavonas buvo kažkur paslėp
tas ir ligi šiol nesurastas, nors 
žudikai žinomi. 1988 m. vilnie
tis kunigas S. Valiukėnas Eit-
miniškių šventoriuje savo lė
šomis pas t a t ė kuk lu t į pa
minklėlį. Tuo buvo atiduota pa
garba kunigui kankiniui. Ta
čiau paminklas „armijos krajo
vos" kariams buvo daug dides
nis, jo pašventinimo iškilmės 
..įspūdingos". Jam pastatyti lei
dimą davė aukštas komunistų 
partijos pareigūnas lietuviška 
pavarde Valerijus Baltrūnas 
(gim. 1940 m.). LKP CK narys, 
deputatas. Ruošiamasi ir dau
giau panašių paminklų pastaty
ti. 

UthuEtraw* rv r a l i n * j » r * * * ' 

Lietuvių Jaunimo sąjungos surengta spaudos paroda V 
Nuotr. Rasos S. Miliauskaitės 

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ VEIKLA 
S o l i d a r u m o d e m o n s t r a c i j o s 

išeivijoje 

Iš Lietuvių Informacijos cen
tro, gavus žinią apie Lietuvoje 
p lanuojamas demonstraci jas 
sausio 11 d., PLB valdyba 
kreipėsi, ku r įmanoma per 
telefaksą, rag indama kraštus 
per labai t rumpą laiką suruoš
ti solidarumo demonstraciją su 
Lietuva. 

Sausio 11 d., išreikšdama 
solidarumą su Lietuvos žmonė
mis, siekiančiais atkreipti pas 
juos besilankančius Gorbačiovo 
ir viso pasaulio dėmesį į Lietu
vos valstybinės Nepriklausomy
bės reikalavimus, pirmoji savo 
iniciatyva organizavimo ėmėsi 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės valdyba. J i per vieną 
dieną telefonų skambinimais 
pajėgė suorganizuoti per visą 
Kanadą išsisklaidžiusius lie
tuvius, r ag indama 7 vai. vak. 
burtis į l ietuviškas parapijas vi
gi l i ja i su ž v a k u t ė m i s ir 
pamaldomis. Kanados sostinėje 
Otavoje bei JAV sostinėje Wa-
shingtone, kur nėra lietuviškų 
parapijų, buvo suorganizuotos 
vigilijos su žvakėmis prie Sovie
tų ambasadų. Sąjūdžio Informa
cijos agentūra apie Kanados LB 
akciją j au paskelbė ir savo in
formacijos laidoje sausio 11d . 
ryte. 

Kv ie t imas į r i n k i m i n ę 
konfe renc i ją v a s a r i o 3 d. 

Vi lniuje 

Rinkimai į Lietuvos aukščiau
sią tarybą vyksta vasario 24 d. 
Vasario 3 d. Vilniuje Sporto 

rūmuose bus Sąjūdžio remiamų 
kandidatų pristatymas rinki
minėje konferencijoje, pavadin
toje „Lietuvos-keiias- '. Konfe
rencijos metu bus aptartas Lie 
tuvos persitvarkymo sąjūdžio 
požiūr is į Lietuvos atei t į , 
konkretūs žingsniai,atkuriant 
L ie tuvos nepriklausomybę. 
Tikimasi 5,060 dalyvių. 

Sąjūdžio vykdomasis sekre
torius Virgilijus Čepaitis at
siuntė kvietimą PLB valdybai 
su prašymu konferencijoje daly
vauti su paskait.i apie įvairių 
kraštų požiūrį į dabartinius 
įvykius Lietuvoji PLB valdyba 
nutarusi siųsti vice pirmininką 
ryšiams su svetimtaučiais Algi
mantą Gurecka iš Connecti 
cut. JAV. Be to, turimomis 
žiniomis, ketiai- vykti JAV LB 
pirmininkas d* Antanas Razma 
iš Chicagos ir Kanados LB 
pirmininkas Algis Pacevičius iš 
Toronto. Jie planuoja dalyvauti 
ir Vasario 16 'rrinėjimo iškilmė
se Lietuvoje. 

Žmogaus tei-4ų konferencija 
Kopenhagoje 

Kopenhago 
5-29 d. vyk-
ferencija v\ 
dė> žmogas: 
mų tarp Sc 
PLB valdyt 
Toronte gru* 
konferencija 
ruoštis. Tuo • 
vesta vicep 
rauskienei. 

Nors tik p 
konferencii;: 

1990 m. birželio 
arptautine kon-
dymo peržiūrai 
teisių susitari-

tetų ir Vakarų. 
savo posėdyje 

žio 6-8 d. aptarė 
ir pradėjusi jai 
kalu rūpintis pa
ti. Gabijai Pet-

ą mėnesių prieš 
įaiškės detali jos 

p rograma, tač iau gal ima 
p ramaty t i , kad reikalinga 
rinkti medžiagą, dokumentus 
sekantiems klausimams pa
remti: tautų lygios teisės ir 
laisvė apsisprendimui Helsinkio 
akto principu nr. 8: „tauta t u i 
pilną laisvę be išorinio, kitos 
valstybės kišimosi, nuspręsti 
savo vidinį bei užsieninį politinį 
statusą ir pagal savo norą lais
vai tvarkyti kultūrinį, eko
nominį bei politinį gyvenimą": 
Lietuvių padėtis Kaliningrado 
srityje ir Gudijoje yra tautinių 
mažumų teisių apribojimo pa
vyzdžiai; Žmonių ryšių ir 
kontaktų srityje keliavimas vi
duje krašto ar į užsieni, turiz
mas, giminiu lankymas, prote 
sinės bei mokslinės kelionės, 
knygų, laikraščių gavimas ir 
t.t.: Paštas, siuntiniai pagal su
tar tas tarptautines normas be 
p lėš ik išku muitų ar kitų 
varžymų; Asmens laisvė min
čiai, raštui. Teise organiza
cijoms, spaudai, leidiniams. 
Sąžinės, įsitikinimu, religijos 
laisve. 

Šiuo metu reikalinga jau pra
dėti rinkti medžiagą, tinkamą 
memorandumo paruošimui: 
asmenų pergyvenimus pasta
ruoju metu, fotografijas, 
giminėms atsitikusių atvejų 
atpasakojimus ir t.t. Kraštų 
valdybos bus raginamos prisi
dėti prie konferencijos pa
rodomosios medžiagos pa
ruošimo, spaudos informavimu 
savame krašte, aplankymu savo 
krašto delegacijos į konferen
ciją 

Kaip anksčiau buvo daroma. 
PLB valdyba ir vėl planuoja or
ganizuoti delegacija į Kopenha
ga 

VII Pasaul io lietuvių 
j aun imo kongresas 

Pietų Amerikoje 

Pietų Amerikos lietuviškasis 
jaunimas iš pereito Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongreso 
Australijoje parsivežęs uždavinį 
suruošt i Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresą, savo parei
gą rimtai priėmė ir jam jau 
keletą metų ruošiasi. VII PLJK 
rengimo komitetas jau su
darytas, su atstovais iš visų 
trijų kraštų, kuriuose vyks 
kongresas: rengimo komiteto 
p i rmin inkė Ar iana Ras-
tauskaitė. V. de Obligado 2702 
3 B. 1428 Buenos Aires. Argen
t ina. Telefonas 786 8321. J 
komitetą įeina iš Argentinos — 
Alfredas Ruplėnas. Silvija 
Ruplėnaitė. Arnoldas Vebickas. 
Irena Gaidimauskaitė. Julius 
Mičiūdas. Ernestas Paršelis. 
Irena Stankevičienė. Birutė 
Daratėnienė, Algimantas Ras 
tauskas. Jonas Gaidimauskas ir 
Hektoras Survila. Iš Urugva
jaus — Robertas Ibarra. Al
bertas Kaluževičius. Veronika 
Stec. Helena Moielevvski, Berta 
Sanchez, J u a n a T r a k i n a s . 
Mariela Aleksajūnaitė. Daniel 
Josponis. Iš Brazilijos — Ar 
naldo Zizas, Luis Indriūnas. 
Silvija Bendoraitytė Machado. 
Ričardo Indriūnas. Alberto 
Dylys, Marcija Pavilionytė ir 
Flavijus Bacevičius. 

Jaunimo kongreso ruošos 
komiteto pirmininkė Ariana 
Rastauskaitė iš Buenos Aires. 
Argentinos, praneša kongreso 
eigą: 1991 m. gruodžio 15 
kongreso atidarymas Buenos 
Aires, Argentinoje, studijų 
dienos atstovams gruodžio 17 d. 
- 24 d., bendros Kūčios ir Kalė 
dos, kelionė į Montevideo. 
Uruguay gruodžio 26 d. Talentų 
vakaras, ekskursijos Monte
video nuo gruodžio 27 - 30 d. 
Gruodžio 31 d. kelionės į Sao 
Paulo. Brazilijoje, kur vyks 
Naujų Metų sutikimo balius. 
Sausio 1 - 8 d. kongreso stovykla 
prie Sao Paulo. Kongreso šūkis 
M ū s ų v i e n y b ė , t a u t o s 
s t iprybė. 

Numatoma kviesti 10-12 jau
nimo organizacijų atstovų iš 
Lietuvos, kuriems turės būti ap 
mokamos visos f inansinės 
išlaidos. 

Kitas pasitarimas kongreso 
reikalais vyksta Pietų Ameri 
kos Lietuvių Jaunimo suvažia
vime Sao Paulo, Brazilijoje, sau
sio 9-15 d. Jame dalyvauja PI,JS 
pirmininkas Alvydas Saplys iš 
Toronto, Kanados, ir kun. An

tanas Saulaitis. SJ. JAV LB 
valdybos narys iš Chicagos. 

VII PLJK talkos komitetą 
sudarė PLB ir PLJS valdybos 
savo posėdyje Toronte gruodžio 
pradžioje. Jo pagrindinis darbas 
— telkti finansus bei teikti 
visokeriopą pagalbą kongreso 
ruošoje. Komite tui pi rmi
ninkauja Vytautas Kamantas. 
Jis šaukia pirmą pasitarimą 
1990 m. balandžio 20 - 22 d. 
Dainavoje. Michigan. JAV. 
Jame kviesti dalyvauti PLB ir 
PLJS valdybos. JAV ir Kanados 
LB pirmininkai ir valdybų 
atstovai, VII PIJK ruošos komi
teto pirmininkė A. Rastauskaitė 
ir talkos komiteto nariai 

Ryšiai su ki tataučiais 

Algimantas Gureckas pra
neša, kad jo pastangomis pa
rašyti laiškai: Helmut Kohl. re
miant jo pastangas suvienyti 
Vokieti jų, pastebint , kad 
tikimės, kad bus atkreiptas 
dėmesys į kitas besivystančias, 
laisves atkovojančias Rytų 
Europos tautas, kaip pvz. Lietu
vą; Užsienio reikalų ministe
rijoms Kinijoje ir Japonijoje pa
siųsti laiškai su dokumentacija 
apie neteisėtą Lietuvos aneksijų 
į Sovietu Sąjungą su prašymu 
pasi informuot i bei remti Lie
tuvos nepriklausomybes atsta
tymo pastangas: Michailui Gor
bačiovui pareiškimas, pain 
formuojantis apie Lietuvos ne
teisėtą aneksiją bei viltis, kad 
.Jūsų drąsios politines inicia
tyvos ir pareiškimai, ypač Jūsų 
kalba Jung t inė se Tautose 
mums teikia vilties, kad galite 
panorėt i pasinaudoti tr i jų 
Pabaltijo valstybių nepriklau
somybės ats tatyme glūdin-
čiomiš pozityviomis galimy 
bėmis. 

11 iš 124 kraštų atsakė į laiš
kus rašytus Molotovo-Ribben 
tropo sus i ta r imu re ika lu 
rugpjūčio mėnesį: Dominika. 
Naujoji Zelandija. Gajana. 
Meksika. BahamaL Danija. 
Kipras. Barbadai. Austrija. 
Airija ir Norvegija. Iš Norvegi
jos stipriausias atsakymas, ku
riame praneša, kad nepripažįs
ta Pabaltijo kraštu prijungimo 
prie Sovietu Sąjungos. 

Kovo mėn. Romoje planuo
jama konferencija su lenku in 
telektualais del Lietuvos-Len
kijos sienų. PLB ketina siųsti 
Algimantą Gurecka ir Tomą 
Venclovą jei konferencija įvyks. 

Genevoje vykstančioje Žmo
gaus teisiu konferencijoje prie 
Jungtiniu Tautu PLB valdybai 
atstovauti yra paskirtas Švei
carijoje gyvenantis Narcizas 
Prielaida, kuris su šios srities 
komisija turi pastovius ryšius. 

Gabija 

Nūdien Lenkijoje, o iš dalies 
ir Vilniuje steigiasi kelios drau
gijos, kurių nariai yra abiejų 
valstybių intelektualai bei vals
tybininkai. Jų tikslas — „sunor-
muoti lietuvių — lenkų san
tykius". Kiek tame yra geros 
valios iš lenkų pusės, sunku 
pasakyti. Oficialiai Vilnius yra 
laikomas Lietuvos dalimi ir jos 
sostine, bet lenkų reikalavimai, 
kaip anksčiau minėjome, yra 
tiek dideli, kad reiktų kalbėti 
apie ..Lenkijos valstybę Lie
tuvos sudėtyje". Ir tai galbūt 
ligi tam tikro laiko. 

Šiuo metu sovietinėse Gudijos 
ir Ukrainos respublikose pri
skaičiuojama apie 2 mil. lenkų. 
Jie ten neturi jokių tautinių tei
sių — nei spaudos, nei mokyklų. 
Ir lenkai dėl to nekovoja, ne
šaukia, nieko nesako, kai jų tau
tinis elementas ten yra rusi
namas. ..Apsiribojama Lietuva, 
tiksliau Vilnija, kur. tur int au
tonomiją bei Lenkijos įtaką ne 
tik per Varšuvą, be ir per Mask
vą, galima geriau negu kitur 
Sovietų S-goje įtaisyti ir savo 
įrankiu paversti.". Šitaip mums 
rašo vienas lietuvis iš Lenkijos. 
Taigi del Vilnijos reikia budėti 
tiek Lietuvoje, t iek išeivijoje. 

b . kv. 

ŽALIASIS VELNIAS 
J O N A S R Ū T E N I S 

R o m a n a s 

Ėjom tylėdami. Algis stabtelėjo ir tarė: 
— Tu, Antanėl i , atleisk už viską. Tavo g 

kelyje aš jau daugiau nebesipainiosiu. Tu vėl 
Jolandą,ir aš t ikiu ji tavęs neišmainys į auk 
gas. Sudiev... 

Vos sučiupau bėgant). 
— Palauk! — tariau — mes manau liek. 

draugai . Kodėl gi tu nenori išklausyti mane 
gi dar nieko nepasakiau. Aš visą laika 
nuomonės ir tavo idėjų klausausi. Tu tik sa 
ras į gyvenimą man visą laiką perši. Kode: 
nuomonės nek laus i ir manųjų pažiūr;. 
išklausyti? 

Algis į mane žiūrėjo išplėstomis akimi-
pilnos ašarų ir mačiau jose pagarbą ir meili 

— Tu toks pat komunistas, kaip ir aš. 
— tarė lukterėjęs. 

Sumišau. 
— Kaip ta i? Aš tavęs nesuprantu. 
— Toks koks ir aš. Aš žinau... Žmogų rm 

— ne vien protu. Žinai, iš viso Kristaus m 
pat inka t ik vienas sakinys: „Mylėk artima 
save". Tai mano išmanymu turėtų būti k vienos 
ideologijos pagrinde. 

— Tai tu Kristų laikai savo dvasios vad Tai čia 
Kris taus žodžiai — ne Markso? Komunizme . o nėra, 
o jei k u r nors kibirkštėlė ir blėsi, tai tik • ijoje -

enimo 
sitiksi 
les sa-

ie geri 
Aš tau 
E tavo 
pažiū-
mano 

įenori 

'S buvo 
nogui. 
itanėli 

-irdimi 
o man 
ip pats 

praktika rodo visai ką kitą. Paimk Sovietiją. 
— Ten tik pirmoji gėrio stadija... 
— Gėrio? Paremta žudynėm, žmogaus nu

vertinimu, laisves atėmimu ir... Tai tu vadini pirmu 
tinę gėrio stadija'.' Algi. Ką tu čia kalbi? Pabusk!.. 

— Ten žmogus dar paliko tokiu pat gobšu, kaip 
buvęs. Jis ten tik pratinamas atsisakyti artimo 
naudai... 

— Kalėjimu ir vergija? Kad tie pratintojai gerai 
gyventų ir lėbautu9 Algi. pagalvok ką tu sakai. Broli, 
pagalvok. Ten kur iš šaknų raunamas žmogaus 
gyvenimas, jo pagrindas — tai pirmoji stadija? Apie ką 
tu čia kalbi? Tokio gyvenimo aš nesiekčiau savo tė
vynei. Būčiau didžiausias nusikaltėlisjei siekčiau tokį 
režimą įgyvendinti. Nusikalsčiau lietuvei motinai, kuri 
prie ratelio ir balanos šviesos vaikus skaityti išmokė, 
nežinomam, kovos lauke kritusiam kariui, kuris viską 
metęs savo krauju pašlakstė laisvą žemę - pasakysiu 
kaltas būčiau prieš visą žmoniją, nes siekčiau ją išrauti 
iš laisvo pasaulio. Algi. aš netikiu, kad tu tais prajo-
vais žavėtumeis, nes nekalbėtum gal tau ir nežinomo 
ir nieko nereiškiančio Kristaus žodžiais - taip kalbė 
damas tu jau dabar skandini savo artimą balon... 

— Tai, Antanėli, kapitalistinis galvojimas. Me? ne
būtinai turime sekti Sovietiją. Ji jau toli nuo Markso 
Joje Markso doktrinos be galios — jos Lenino ir Stalino 
išgalvotos. Marksas jiems tik priedanga. Revoliucijos 
kelio mums nereikia — to,apie ką aš kalbu, galima ir 
reikia siekti evoliucijos keliu... 

— Gal... bet žmogaus nuo žemės paviršiaus 

duodu ir nieko neatiduodu. Man mano gimtųjų laukų 
laisvė brangiau už viską. Aš jų platybėse užaugau — 
emė karščiuotis Algis — niekad aš nepaminsiu po ko
jom savo senelio knygnešio garbės, bet aš kovoju ir ko
vosiu, kad ponai nepardavinėtų iš varžytynių mano mo
tinos, kuri iki šiai dienai sukumpusiom rankom 
ponaičiams duoną pelno - tokiems kaip aš — mokslus 
einantiems. Aš visomis išgalėmis sieksiu, kad tas kada 
nors baigtųsi. Kad nedrįstų tie išrinktieji ją gąsdinti 
ir statyti ją prie sienos sušaudymui už tai, kad aš su 
jais vienon dūdon nepučiu... Aš trokštu laisvos, tikra 
to žodžio prasme, žydinčios Lietuvos. Jei čia tu matai 
šešėlius ir piktnaudojimą - aš išdavikas Matei kiek 
šiandien mus abu tampė'' Kodėl17 Tau atsakysiu: už tai. 
kad labai gerai žinojo ponios Aldonos žudiką, jei 
teisybė, kad ji mirė. bet referento padėtis neleido jo 
kompromituoti. Tik po mano kategoriško reikalavimo, 
kad akistaton būtumėm visi suvesti, pavyko iš tos balos 
tik apšlapusiems atsikelti. Ar čia ne supuvimas? 
Sakyk, Antanėli0 Tokių nuotykių ir pavyzdžių pilna, 
ojei kas drįsta prieš tai pakelti baisa tas tuoj komu
nistas. Toks jau privalo savo laisvoje tėvynėje du kar 
tus i mėnesį registruotis policijoje. tas,kaip koks išpera 
turi slankioti gatvėmis pusbadžiu, nes jam niekas jokio 
darbo nebepatiki. Toks juodu dažu paženklinta avis... 
Visuomenes atmata. Aš tau, Antanėli, tvirtinu, kad 
nėra Lietuvos žemėje žmogaus, kuris norėtu parduoti 
laisvę. Jiems, tiesa, kartais atrodo, kad raudonos vėlia
vos iškėlimas reiškia kovą ir didvyriškumą. Siauda 
dūšiai... Man ir mūsų vėliava reiškia kovą. Ja nešini 

nenušluojant. Neišplėšiant iš jo širdies pagarbos ir savanoriai Lietuvą gynė Tai jei maniške taip pat kova. 
meiles jausmo. Priversti žmogų daryti tai tik iš baimes kodėl gi aš svetimą vėliavą turiu kelti9 Kodėl tu tuoj 
— joks gėris. Tai tik utopinių ir save apgaunančių p a t , net nepagalvojęs, tai vadini komunizmu? 
minčių sustumdymas. „ 

- Nesupranti manęs. Antanėli... Aš nieko nepar- , B u s dau>>' i au l 

I 
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RELIGINEI VEIKLAI 
REMTI 50,000 DOL. 

Prel. Juozas Prunskis 

Lietuvybės išlaikymo ir tikėji
mo skleidimo nepailstantis 
rėmėjas žurnalistas, bažnytinės 
teises daktaras prel. Juozas 
Prunskis įnešė į Lietuvių Fondą 
50,000 dol. ir sudarė fondą, 
kurio palūkanos būtų skiriamos 
premijuoti religinio veikalo 
išleidimą arba krikščionybės 
idealus ugdanti, projektą 
išeivijoje ar Lietuvoje. Šio pro
jekto įgyvendinimui pakviestos 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserys, Putnam. CT. 

pareigojimų ir gyvenamosios 
aplinkos parapijai? 

— Žurnalistinis darbas man 
taip pat mielas, kaip ir religinės 
pareigos. Tiems dviems uždavi
niams ir paskyr iau savo 
gyvenimą, negaišindamas kitur 
laiko. Kai koncentruojiesi j tuos 
uždavinius, kitur nesiblaškyda-
mas, tai ir gali ką nors pasiekti. 
Visi lietuviškieji renginiai man 
labai brangūs, nes myliu savo 
tautą ir esu laimingas, kai galiu 
juose dalyvauti. 

— Kaip nut iko, kad J ū s , 
anksčiau a tvykęs už kitus, 
negavote prieglobsčio lietu
viškose parapi jose, kleboni
jose, o t eko glaustis prie sve
t imtaučių? 

— Atvykęs j Chicagą net 28 
metus darbavausi lietuvių Šv. 
Jurgio parapijoje Bridgeporte. 
Vėliau apie šešerius metus 
gyvenau pas marijonus, dirbda
mas „Draugo" redakcijoje ar 
redaguodamas „Laivą" ar „The 
Marian". Kai marijonams pa
tiems buvo reikalingi kam 
bariai, persikėliau į Šv. Sim-
forozos parapiją, nes lietuviš
kose parapijose atvykę kunigai 
buvo vie tas užpildę. Kai 
vyskupijos patarimu toje parapi
joje savaitgalio Mišių skaičius 

CLASSIFIED GUIDE 
DtMESIOt Nuo lapkričio 11 d. 
vartokite „mnm eod«" (70S). 

skambindami į Chicagos priemiesčius, 
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Pagavęs prelatą J. Prunskį, buvo sumažintas, man teko 
paprašiau pasisakyti apie jo var 
do fondo įsteigimą ir pajamų 
naudojimą. 

— Esa t e Lietuvių fondo 
senas narys ir anksčiau esate 
įsteigęs 10,000 dol. fondą lie
tuvių skauti jai remti. Be to 
esate daugelio premijų mece
natas. Kas J u s skat ina atsi
žadėti savo santaupų ir dalin
tis su k i ta is , d i rbanč i a i s 
lietuvių tau tos ir kr ikščio
nybės gerovei? 

— Leiskite man pirma pasi
džiaugti, kad visgi mes išeivijoje 
turime nemažai gerų. dosnių 
lietuvių. Kiek daug aukoja Ire
na ir dr. Leonas Kriaučeliūnai 
kiek daug Marija ir inž. An
tanas Rudžiai ar prel. Simo
nas Morkūnas ir daug kitų. 
Turime daug lietuvių, ku
rie su prenumeratos mokes
čiais prideda ir savo auką 
arba dosnius priedus skiria 
mokėdami už korteles, kalen
dorius. Dar nepriklausomoj 
Lietuvoje man tekdavo pakarto
tinai susitikti su labai tauriu, 
maloniu socialdemokratu, bu
vusiu universiteto rektoriumi ir 
Švietimo ministeriu prof. V. 
Čepinskiu. Jis nekartą pasaky
davo: atėjo man laikas padaryti 
sielos balansą. Ir tą leido spau
doje paskelbti. Ir man atėjo 
laikas padaryti balansą. Jau 
turiu ir vietelę įsigijęs Šv. 
Kazimiero kapinėse. Tai ir susi
tvarkiau per Lietuvių Religinę 
šalpą ir dabar Lietuvių Fondą. 
Šio įnašo fondui palūkanos skir
tos krikščionybės idealams 
ugdyti mūsų tautoje. Paskuti 
niai dešimtmečiai įrodė, kad tai 
labai svarbu. Komunistai bijo tu 
žmonių, kurie nebijo mirti. Reli 
gija kaip tik laisvės kovotojui 
užtikrina gyvenimą po mirties 

keltis kitur. Kreipiausi į tris 
lietuviškas parapijas ir į du 
lietuvių vienuolynus, bet ten 
nebuvo vietos. Vienoje prie
miesčio lietuvių parapijoj davė 
vilties, bet dar nebuvo tikrumo, 
ir kai mane pakvietė keltis į 
dabartinę Queen of the Uni-
verse kleboniją, persikėliau. 

— Ar esate pa t enk in t a s 
dabar t ine gyvenama aplin
ka 9 

— Dabartine gyvenama vieta 
esu labai patenkintas. Kleboni
joje labai draugiška nuotaika. 
Parapijoje yra keliasdešimt 
lietuvių šeimų, o ir visos kitos 
labai malonios. Klebonas 
supranta mano padėtį, galiu 
visas savaitės dienas praleisti 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
įstaigoje, o šeštadienių vakarais 
ir sekmadienių popietėmis galiu 
vykti į lietuviškus renginius, 
Klebonas labai sup ran ta 
komunizmo prievartą ir grėsmę 
ir, jei kas prieš jų priespauda 
veikia, pelno jo visą prielanku
mą. Iš mano gyvenamos klebo
nijos, 7114 S. Hamlin. yra netoli 
ir į Amer. Liet. Tarybos būstinę, 
į „Draugą", į Jaunimo centrą. 
Marųuette Parkas tik už 8 
minučių pėsčiomis. Geriau būti 
negali. 

— Kokie ateities veiklos ir 
gyvenimo planai? 

— Einu jau devintą dešimtį 
metų. Esu pergyvenęs širdies 
smūgį. Dėl glaukomos susilp
nėjo akys. taigi didelių planų nė 
neįmanoma kurti. Su L. Keru-
liu ir P. Naručiu baigiame pa
ruošti knygą apie ateitininkus 
komunistų ir nacių kankinius. 
O toliau likusias dieneles noriu 
skirti lietuviams ir kitiems 
tikintiesiems, kuriuose randu 
tiek nuoširdumo ir kuriuos esu 

Mes, žmonija kartu su savo 
kosminiu laivu, vis dar tebeblės-
tančia didžiojo sprogimo kibirkš
timi — Žeme — esame amžini 
v isa tos klajūnai, niekados 
neturėję ir niekados neturėsią 
pastovios gyvenimo vietos. 
N i e k a s nežino ir n iekas 
niekados nesužinos, kas yra tas 
daugiau negu paslaptingas 
dalykas — didžioji Visata. 

Tačiau mes visuomet būsime 
daugiau teisūs, jei manysime, 
jog ne viskas beprasmiška, jog 
egzistuoja kokie tai aukšti, 
mums nesuprantami kosminiai 
tikslai. Juk visa, ką kada nors 
darė gamta, viskas buvo labai 
protinga ir išmintinga. Tiktai 
toks turi būti ir gamtos sūnus 
žmogus. 

Viskam yra priežastis. Ką 
tvirto galime pasakyti apie tai, 
ko beveik 100% nepažįstam? 
Tačiau padėtis didžiosios visatos 
pažinime beveik nepasikeis ir 
po rhilijoruJ"3f milijardu mėtų. 
Todėl reikia būti labai aki
plėšišku neišmanėliu išdrįsti 
tvirtinti jog Dievo nėra ir toje 
beveik totaline nežinomybe per
sunktoje begalybėje ir 
amžinybėje. 

Mums dar tebėra nesupran
tama, kas mes tokie, kokia 
mūsų egzistavimo prasmė, 
s u p r a n t a n t t a i Visatos 
kontekste. Galima visai gerai 
gyventi neišsprendus tų ir kitų 
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krikščionybe atmeta. Visa, kas 
veda į gėrį, kas grindžiama 
Žodžiu — krikščionybė priima 
kaip savo", tokiomis mintimis 
II a. gyveno vienas Bažnyčios 
tėvų — krikščioniškojo huma
nizmo pradininkas graikas Jus
tinas, filosofas ir kankinys. CV.V. 
Byčkov „Estetika Pozdnej Anti-
čnosti", M . 1981,42 p.). Krikš
čionybė visais laikais buvo ir 
yra arčiausiai bepriekaištinės 
dorovės Begu kitos ideologijos, 
ypatingai tos, kurios grindžia
mos materializmu. 

Krikščionybės apologetų — 
Justino, Tertuliono, Ticiano, 
Laktancijaus ir kitų — veikimo 
taktika buvo tokia: ginantis 
aktyviai pulti ir auklėti savo 
persekioti us. lenkti juos į gėrio 
puse. To rezultatas buvo daugiau 
negu džiuginantis. Juk tiktai to 
išdavoje dorovei svetima seno
vės graskų-romė.ų kultūra pra
laimėjo prieš Eduose kilusią 
krikščionybe, kuri ant savo 
pečių nešė galingą dorovės 
krūvį, nešė krikščioniškąją 
saulę : tų laikų amoralumo su
t ema- Paga l i au visiems 
žinoma, jog krikščionybė kilo 
kaip nuskriaustųjų judėjimas 
prieš amoralumą, smaugiant} 
visas to meto gyvenimo sritis. 

Yra nepaneigiamas faktas. 
kad religija daugelio amžių 

į jas panašių mįslių. Vis dėl to j eigoje ėjo dorovės žygio avan 
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ir del to duoda daug moralinės pamilęs, vis pasilikdamas jų tar-
stiprybes tiems, kurie ryžtasi nyboje Chicagoje. nors jau 
pasipriešinti okupanto prie- reikės dairytis, kur galėsiu 
vartai ir vesti besąlyginę kovą prisiglausti, kai visai pasensiu 
dėl laisvės. O turint minty 
mūsų jaunesnę kartą Lietuvoje 
ir taip pat čia. religinių idealų 
ugdymas juose labai svarbus. 
Futnamo seselėsm tie reikalai 
labai prie širdies, todėl 
joms ir pavesta pravest i 
gaunamu palūkanų paskyrimą 
religiniams tikslams. 

— Jūsų žurnalistinis darbas 
yra kelrodis ir paskat in imas 
kitiems. Kaip su randa t e lai
ko parašyt i ir ištveria svei
ka t a , dalyvaujant gausiuose 
lietuvių kultūrinio gyvenimo 
įvykiuose? Juk d a r tur i te įsi-

— Ką galite pasakyt i apie 
Lietuvių Fondo paskir t į ir 
veiklą? Ar Lietuvių Fondas 
pateisina lietuvių lūkesčius ir 
kokia kryptimi turė tų šiuo 
metu smta veikla tęsti? 

Lietuvių Fondas — nuostabi 
įstaiga. Tai vienas didžiausių 
mūsų laimėjimų išeivijoje. Jis 
taip gerai vedamas ir tvarko 
mas. Jo kultūrine parama 
nuostabi. Jis vertas visų didelės 
paramos ir pasitikejin.o. Jo at
skaitomybe taip rūpestingai 
vedama, kad neturėjau jokios 
abejones į jį nukreipt i tą 

paties pirmaeilio svarbumo 
problema: kaip reikia gyventi? 

Daugumas žmonių tiesiog in
tuityviai renkasi amžinybę, o ne 
baigtinumą. Kad tai padeda 
t ikrosios kul tūros kūr imo 
reikalui, be vargo supras kiek
vienas pagal sveikos logikos 
liniją sugebąs mąstyti žmogus. 
Pagal R. Bultman'ą (1884-1976> 
„Kalbėti apie Dievą — reiškia 
kalbėti apie žmogų, kalbėti apie 
žmogų — reiškia kalbėti apie 
Dievą" i..Buržuaznaja Filosofs-
kaja Antropologija" M.. 1986, p. 
284 1 

Kalbėdamas apie religiją, aš 
p i rmiaus ia mintyje tur iu 
žymiausią knkšionybės šaką 
katalikybę. Krikščionybė iškilo 
didžiajame ilgame istorinio 
n e n u t r ū k s t a m u m o kelyje, 
vedančiame iš blogio į gėrį. 
Todėl ir dabartyje yra visiškai 
aišku, iš kur ir į kur einama, ko 
norima, ko siekiama. 

Svarbiausia, kad ne vien 
teorijoje, bet ir konkrečioje 
praktikoje buvo sprendžiamas 
gėrio ir blogio klausimas. 

,,Visa, kas grindžiama blogiu, 
yra nukreipta prieš Žodį irtai 

garde Beveik visi dekalogo 
punktai reikalauja iš žmogaus 
t ik ta i vieno: nieko bloga 

nedaryti sau ir kitiems t.y. būti 
kultūringu. 

Vadovėlio „Et ika" (1935, 149 
p., K.) autorius A. Maliauskis 
teigė, jog „Dora be religijos yra 
beveik neįmanoma. Religija 
dorai yra ne vien naudinga, bet 
ir būtina. Jei žmogus a tmeta 
aukščiausią savo tikslą — Die
vą, jo gyvenimo tikslu papras
tai tampa šio gyvenimo gerovė. 
Religija tampa tik priemone ta i 
gerovei pasiekti". 

Netgi bolševikų 1970 m. 
išleistoje knygoje „Slovarj po 
Etike" (200 p.) yra gana teisin
gai pasakyta: „Tačiau visais 
a tveja is dorovinė teologija 
remiasi viršgamtiniu dorovės 
charakteriu, kurios tur inys yra 
Dievo nustatytas ir įdiegtas 
žmoguje kaip įgimtas poreikis 
dorovės dėsnio pavidale. Todėl 
iš to seka išvada, apie religinių 
dorovės normų universalumą, 
jų amžinumą ir nekintamumą". 

Štai kodėl pati krikščioniškoji 
dorovės teorija turi daug dau
giau, negu kas kitas, pagrindo 
pretenduoti į unversalumą. Ir ji 
visai pagrįstai neigia socialinį 
dorovės sąlygotumą. Neveltui ji 
per daugelį amčių turėjo do
rovinio auklėjimo monopolį ir 
buvo pagrindinis žmonių bei 
tautų veiksmų reguliatorius. 

Tačiau pripažinus, kad krikš
čionybė ant savo pečių nešė pa
grindinį dorovės krūvį, tai jau 
vien dėl to visai natūral ia i taip 
turėjo ir būti. Tai visai sutam
pa su sveikai mąstančio žmo
gaus logika. 

FOR RENT 

Savininkas parduoda 5V4 kamb. 3 mieg. 
mūhnį „ranch" stiliaus namą; įrengtas 
rūsys, puikiai išlaikytas; nereikia remontų; 
naujas šikfymas-sakfymas; 2 auto garažas. 
Garfield Ridge apyl. $109,000. Ta i . 
582-2617 

Apt. for rant; 4 rms. with heat, 
325.00 a mo. Large yard. Call after 
5 p m (708) 425-1743. 

r 

HELP WANTED 

"ATENTION: EARN MONEY 
TYPING AT HOME! 32,000/yr in
come potential. Details. (1) 
602-838-8885 Ext T-7765" 

"ATTENTION: EASY WORK EX-
CELLENT PAY! Assemble pro-
ducts at home. Details. (1) 
602-838-8885 Ext. VV-7765." 

Parduodama greičiau 
už didesne kainą! 

Įkainojimas veltui! 
Perkame ir parduodame visose JAV 
valstijose 
Išlavinti ir patyrę tarnautojai. 
MLS kompiuteris. 
Perkame-parduodame ir mažas ir di
deles nuosavybes. 
Vietine Įstaiga. 

ALEKANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

6610 S. Pulaski, Chlcago, IL 60629 
(312) 767-6655 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Waat 95th Straat 

Tai. — GA 4-8654 
• _ _ _ ^ 

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

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži
ningai. 

312-778-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

ANDERSON FORD 
795-7900 

6539 W. OGOEN 
BERVVYN, IL 60402 

Pirkdami naujus, arba gerame 
r.tovyje vartotus automobilius ir 

I sunkvežimius, apsilankykite 
Anderson Bros. Ford. RAIMUN
DAS (Ray) BARTAŠIUS jums 
sąžiningai patarnaus ir dėl kainų 
padės susitarti. Skambinkite 
šiandien! 

MECHANINĖ 
MŪZA 

, KELIONĖS 
JUr l LIETUVĄ 

1990 
Išvykimo datos: 

^ i T E T o 

Liepos 4 (Air France) 
Rugpjūčio 5 (Finnair) 
Rugpjūčio 13 (AF ir LH) 
Rugsėjo 7 (Air France) 
Spalio 2 (Lufthansa) 
Gruodžio 21 (Finnair) 

palikimą. Jo neturi užmiršti nė 
vienas lietuvis. 

Dėkoju Prelatui už didelę 
auką ir pareikštą vertingą 
nuomone apie Lietuvių Fondo 
veiklą ir linkiu geros sveikatos. 

Antanas Juodva lk i s 

Gegužės 6 (Finnair) 
Gegužės 19 (Lufthansa) 
Gegužės 30 (Air France) 
Birželio 17 (Finnair) 
Liepos 1 (Finnair) 
Lieoos 2 (Air France) 
Liesos 3 (Lufthansa) 

Grįžimo datos - tyainos 
Kelonių trukme grupėms - 10. 15. 20 >r 25 dienos 

Ke onės vykstantiems privačiai - pagal pageidavimą 
(norintiems užsakome viešbučius) 

Ke omų kama su privačiais kvietimais . n u o $1034.00 
grupėms nuo $2100.00 

Visos veliones užsakytos per Maskvą Vyksta derybos dėl tie-
siogir ų skndimų j Vilnių. Deryboms pavykus ir surinkus pakan
kama <eieivių. VISI skndimai bus tiesiogian Lietuvą. Todėl keleivių 
skaič _ tunme žinoti iš anksto 

Kviečiame nedelsti ir užsakyti keliones kuo anksčiau 
Registraci;ą pradedame 1990 m. sausio 2 d. 

Smulkesnių žinių teiraukitės 
tel (416) 769-2500. TELEX 06-967812, FAX (416) 763-6279 

2100 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6S 1M7 
Registracips numenai 2559030 ir 2475066 

Vilniaus Unlvarattato Dainų 
Ir Šoklų ansamblis 

Atlieka: Kepurinę, Brolio 
sode. Du raitu jojo, Leliūnų 
Kadrilis. Parovėja, Rolenderis,-
Pjesė skrabalams. Untytė, \ 
šventę. Kadrilis ir polka. 
Jaunimo šokis. 

Meno vadovas ir dirigentas — 
Vidas Aleksandravičius. Choro 
vadovas ir dirigentas — Vy
tautas Abaris. Kanklių grupės 
vadovė — Daiva čičinskienė. 
Orkestro vadovas — Kastytis 
Mikiška. 

Kasetė — stereo. 1989. 
Kaina su persiuntimu 12 dol. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 83rd St. 

Chlcago, IL 60629 

Naujas poetės Editos Nazaraitės eilėraščių 
rinkinys yra puikus įrodymas, kaip šių dienų 
technikos pasauly* gali egzistuor ir poezija, 
nuo to pasaulio neatitrūkdama. net g supoetin
dama 

Knyga išleido Ateities Literatūros Fondas 
Ja gahma gauti .r Drauge", jos kaina 6 dol . 
su persiuntimu — 7 dol 30 centu. Illinois 
gyventojai prie sumos dar pndeda 48 centus 
mokesčio 

UTHUANIA MY HERITAGE 
Edite by Vladas Vljalkls 

Knyga anglų kalboje, pagrin
dinės žinios apie Lietuvą, 1300 
iliustracijų, 400 psl. Leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, 
gražiai išleista „TėvUkatės" lei
dyklos Chicagoje, 1989 m. Spau
dos darbas ViVi Printing. Tai graži 
dovana įvairiomis progomis. Kaina 
su persiuntimu 22.75 dol. Hlinojaus 
gyventojai dar prideda 1.60 valsti
jos mokesčio. Užsakymus siųsti: 

„DRAUGAS" 
4545 W. 63 rd t t . 

CMcaoo, IL 60626 

' 



A.A. ADOMAS VILIUŠIS 
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Velionis gyveno Brighton Par
ke ir mirė 1989 m. gruodžio 4 d. 
Buvo gimęs 1920 m. gruodžio 24 
d. Gyveno Kybar tuose . 
Amerikoje išgyveno 39 m. 

Jis priklausė ateitininkams 
nuo savo jaunystės. Studenta
vimo laikais kuri laiką buvo 
moksleivių ateitininkų sąjungos 
p i r m i n i n k a s . Visuomeninę 
pasaulėžiūrą pasirinko pagal 
savo jaunystėje nusistatymą. 

Lietuviai Floridoje 

St. Petersburg, Fla. 
OKTAVOS KONCERTAS 

• r • 
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Praėjusiais metais iš okup. 
Lietuvos JAV ir Kanadoje 
lankėsi visa eilė gerų meno 
vienetų — įvairių ansamblių. 
Jie keliavo per lietuviškas kolo
nijas, duodami po vieną ir dau
giau koncertų. Kaip žinia, 
svečių viešnagės susilaukė iš 
visuomenės didelio dėmesio, 
koncertus lankė daugelis menu 
besidominčių, išeivijoje gyve
nanč ių t ėvyna in ių . Taigi 
kultūrinis bendradarbiavimas 
su tėvynėje veikiančiais meno 
vienetais atrodo, vystysis ir 
šiais metais. 

Štai pirmosios kregždės. Lie
tuvių atletų klubas, N.Y.,jau 
yra pakvietęs koncertuoti Lie
tuvos tautinį filharmonijos pro
fesionalų ansamblį ..Oktava", 
kurio koncertai yra ruošiami 
New Yorke, Philadelphijoje, 
Baltimorėje, Chicagoje. Flori
doje, Clevelande. Detroite, To
ronte, Hartforde ir Bostone. 
Kaip rengėjai informuoja, tai 
platus maršrutas, pareikalau
siąs iš koncertų organizatorių 
didelių pastangų. Neabejojama. 
kad ir „Oktavos" koncertų 
pasiklausyti susirinks gausi 
publika. 

Floridos lietuviai, St. Peters-
burgo lietuvių kolonija, ri
kiuojasi į didžiųjų lietuvių 
telkinių gretas, tad ir čia kon
certuoti atvyksta įvairūs meno 
ansambliai . Šiuo atveju St. 
P e t e r s b u r g e koncer tuos ir 
Oktava. 

Koncertą ruošia New Yorko 
Lietuvių atletų klubas, bet tech
niškuosius koncerto ruošimo 
darbus St. Petersburge atlieka 
klubo įgaliotinis Bronius Gin-
čauskas. Ant jo pečių gula visa 
atsakomybė už koncertų sėkmę, 
svečių priėmimą. Žinoma, čia jis 
turės savo artimų bendradarbių 
ir, žinant Broniaus Ginčausko 
energiją, koncertu sėkme ne
tenka abejoti. 

Koncertai įvyks Lietuvių 
klube. Pirmasis sausio mėn. 17 
d., trečiadienį, 4 vai. p.p., antra
sis sausio mėn. 19 d. tuo pat 
laiku ir toje pačioje vietoje. Tai 
bus atsisveikinimo koncertas, 
po kurio ruošiamas svečiams 
pagerbti ir su visuomene pa
bendrauti banketas. 

Neabejojame, kad Oktavos 
koncertai St. Petersburge taip 
pat susilauks ypatingo dėmesio. 

Oktava yra, kaip minėjom, 
profesionalų ansambl i s . 
Priklauso Lietuvos Filharmo
nijai. Yra koncertavęs įvai
riuose pasaulio kraštuose — 
Kuboje, Suomijoje, Turkijoje. 
Danijoje. Didžiojoje Britanijoje. 
Meksikoje ir net aštuoniose 
Afrikos valstybėse. 

Oktavos meno vadovas — 
kompozitorius M. Tamošiūnas. 
Solistai — Z. Bubelis ir L. 
Čeprackas. Erika Meškauskai 
tė , Lietuvos grožio karalaitė, 
šokėja, gimnastė, laimėjusi 
olimpiadoje du medalius meni
nėje gimnastikoje. Orkestrą 
sudaro aštuoni instrumentalis
tai . 

Taigi ir Floridos lietuviai, 
ypač St. Petersburgo gyventojai, 
tu rės progos pasigėrėti dar 
vienu šauniu ansambliu. Pa
rodykime svečiams ir šį kartą 
malonų dėmesį. 

J u r g i s J a n u š a i t i s 

A. a. Adomas Viliušis 
Dalyvavo Liet. Krikščionių 
demokratų sąjungos atkūrime 
išeivijoje ir buvo dvi kadencijas 
Liet. Krikšč. demokratų sąjun
gos centro komiteto sekretorius. 

Pasku t in iu metu daugelį 
metų administravo žurnalą 
,.Tėvynės Sargą". Priklausė 
Ateitininkų visuomenininkų 

Kęstučio korporacijai. 
Prie pašarvoto stovėjo garbes 

sargyboje uniformuot i kor-
porantai. Kun. V. Bagdanavi-
čius prie jo karsto pasakė jautrų 
atsisveikinimo pamokslą, nes jis 
yra šios koproracijos narys. 
Grabnešiai buvo uniformuoti 
Kęstučio korporantai. 

Atsisveikinimą pravedė korp. 
narys Pr. Povi lai t is ir at
sisveikino korp. vardu. Liet. Kr. 
dem. sąjungos vardu atsisveiki
no J. Jokubka, atei t ininkų var
du atsisveikinimo kalbą pasakė 
J. Damušienė. Kaimynų ir LB 
vardu atsisveikino EI. Majaus-
kienė. 

A.a. Adomo mirtis buvo labai 
netikėta. Antram pasauliniam 
karui vykstant,jis buvo labai 
sužalotas. Buvo Vokietijoje 
sugydytas, bet nuo sužalojimo 
pasekmių niekada nepasiliuo-
savo. Buvo pasiaukojęs savo 
visuomeniniams įs ipareigo
j i m a m s laba i n u o š i r d ž i a i . 
Daugelis lietuvių palydėjo į 
amžino poilsio v i e t ą Šv. 
Kazimiero kapinėse. 

J o n a s J o k u b k a 

CHICAGOS ŽINIOS 

P R A M O G Ų PAREIGŪNAS 

Meras Daley paskyrė Charles 
Geocar is , 28 m., specialiu 
miesto pareigūnu filmų, pramo
gų vadyba i p i rmininkaut i . 
Anksčiau Geocaris buvo poli
cijos tarnyboje 

D I D E L I S GREITKELIO 
TAISYMAS 

Rudenį prasidės dideli darbai 
netoli Chicago? esančiame Tri 
State greitkely Bus iš abiejų 
šonų pridėtos važiavimo linijos, 
pertaisant nuo 55 kelio pietuose 
iki Dempster kelio Des Plaines 
apskrity. 

P A D Ė K A 

A.tA. 
ELENA 

JUŠKIENĖ 

Mūsų mylima Žmona. Motina ir Močiutė mirė 1989 m. 
gruodžio mėn. 17 d. savo namuose. 

Nuoširdžią padėką reiškiame giminėms, draugams ir 
pažįstamiems už taip gausų velionės lankymą laidotuvių 
koplyčioje ir dalyvavimą gedulingose pamaldose. 

Ypatingą padėką reiškiame Dievo Apvaizdo? Lietuvių 
parapijos klebonui kun. Viktorui Kriščiūnevičiui už pasku
tinio patepimo sakramento suteikimą namuose, už rožinio 
sukalbėjimą laidotuvių koplyčioje, už velionės siela atlaikytas 
šv. Mišias ir už jautrų atsisveikinimo pamokslą. Nuoširdi 
padėka Šv. Antano lietuvių paraijos klebonui kun. Alfonsui 
Babonui už rožinio kartu su kun. V. Kriščiūnevičium 
sukalbėjimą ir už šv. Mišių koncelebravimą. Dėkojame Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos Windsore kleb. kun. Kazimierui 
Simaičiui už koncelebravimą šv Mišių už velionės sielą. 

Nuoširdžiai dėkojame PranuiZarankai ir Jonui Mikulio-
niui už religinio turinio skaitymu? laidotuvių koplyčioje po 
rožinio. 

Dėkojame Vydui Neverauskui už vargonininkavimą ir 
giedojimą šv. Mišių metu ir Benediktui Neverauskui už Mišių 
skaitymus gedulingų pamaldų metu. 

Dėkojame visiems, kurie yra mums pareiškę užuojautą 
žodžiu, raštu ar per spaudą šioje sunkioje valandoje. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie aukojo gėlėms, šv. 
Mišioms, Tautos Fondui, Lietuvių Fondui, Skautybės Fondui 
ir Michigan Cancer Foundation. 

Nuoširdus ačiū karsto nešėjams. 
Širdingai dėkojame laidotuvių direktorei Yolandai Zapa 

rackienei už malonų paskutinį patarnavimą. 
Gilus liūdesys lieka mūsų širdyse. 

Vyras Alfonsas, sūnus Algimantas su šeima, sūnus 
Gintaras su žmona ir sūnus Linas su šeima. 

Netikėtai gilaus širdies skausmo paliestą, buvusią 
mūsų draugijos p i rmin inke , mielą E M I L I J Ą 
KIELIENE, jos broliui 

A.tA. ALGIMANTUI 
mirus, kartu liūdime ir nuoširdžiai guodžiame. 

Lietuvos Dukterų draugija 

A.tA. 
VACIUI LUKUI 

mirus, širdingai užjaučiame žmoną dr. ALDONĄ ir 
kartu liūdime 

Juozas ir Leonilda Giedraičiai 
Henrikas ir Salomėja Idzeliai 
Petras ir Jadvyga Klionai 
Elena Repšienė 
Jonas Sakas-Sakevičius 

SU PRIGYDYTOM 
MAMOS K E P E N I M 

Alvssa Smith. 23 mėnesių 
mergaitė, kurios gyvybe gelbs
tint buvo jai prigydyta dalelė 
motinos kepenų, jau išleista iš 
Chicagos universiteto ligoninės. 
Mamytės lydima, padedama 
gydytojų, sausio 12 d. ji išvyko 
į namus. Motina 29 m. ir 
gyvena San Antonio mieste. 

AUTOMOBILIAI IR 
KOPLYČIA 

Vadinamoji Senoji Švč. M. 
Marijos bažnyčia Chicagoje, 
Wabash ir Van Buren gatvių 
sankryžoje, turės 12-kos aukš
tų au tomobi l iams statyti 
įrengimą, su koplyčia, alto-

DRAUGAS. antradienis, 1990 m. sausio men. 16 d. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ADOMAS VILIUŠIS 
Mūsų brangus Brolis. Svainis ir Dėdė mirė 1989 m. 

gruodžio 4 d. ir buvo palaidotas gruodžio 9 d. Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. Chicagoje. 

Nuoširdžiai dėkojame Švč. M. Mergelės Nekalto Prasi
dėjimo parapijos kun. F. Kireiliui už maldas su mumis 
koplyčioje, gedulingas šv. Mišias ui velionio sielą ir 
palydėjimą ; kapines. Dėkojame vargonininkui Antanui Gied
raičiui. Dėkojame Gaidas-Daimid laidotuvių direktoriams už 
gražų patarnavimą. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems iš arti ir toli atvykusiems 
j laidotuves, aukojusiems šv. Mišioms už velionio sielą ir jo 
atminimui Lietuvos Fondui. Dėkojame visiems pareiškusiems 
mums užuojautą ir suteikusiems paramą. 

Nuoširdus ačiū buvusiems kybartiečiams kaimynams, 
klases ir gimnazijos draugams ir draugėms. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems Ateitininkų organizacijos 
nariams už pravestą paminėjimą ir atsisveikinimo žodžius: 
Kęstučio korp! kapelionui kun. Vytautui Bagdanavičiui. 
Krikščioniu Demokratų vardu kalbėjusiam Jonui Jokubkai. 
Ateitininku \ardu — Jadvygai Damušienei. Kęstučio korp! 
ir Tautos Fondo vardu - Pranui Povilaičiui ir Lietuvių 
Bendruomenes Brighton Parko apylinkės vardu - Elenai 
Mąjauskienei 

Dėkojame karsto nešėjams, Kęstučio korp! nariams: 
Vladui Sol.ūnui, Teodorui Rudaičiui, Baliui Lukošiūnui, dr. 
Feliksui Palubinskui. Pranui Povilaičiui ir Petrui Aleksai. 

Nuoširdžiausia pagarba ir padėka visiems, taip gražiai 
patarnavusiems Adomo Viliušio paskutinėje žemės kelionėje 
Ačiū 

Seserys; Aldona Viliušytė-Martienė su šeima ir Geno
vaitė Vtliušytė. 

Gy ve r imo draugo 

A.tA. 
PETRO SKĖRIO 

netekusią mūsų buvusią mokytoją, mielą KAZYTE 
ŽILINSKAITE-ŠKĖRIENE giliai užjaučia ir sielvar 
tu da ;aasi 

Zenonas ir Vanda Krasauskaitė Petkai 

Stai^ ; ir net ikėta i mirus 

A.tA. 
dipl. inž. BRONIUI GALINIUI 

miela . moną IRENĄ, dukteris JŪRĄ ir GIEDRE su 
šeimc •: is bei brolį JUOZĄ su šeima nuoširdžiai 
užjaiu «ne ir k a r t u liūdime. 

Petras ir Jadvyga Stravinskai 
Jadvyga Penčylienė 
Rimantas, Rita, Romas ir 

Danutė Penčylai 

M; su kolegai, ilgamečiui bendradarbiui ir ALIAS 
C V rikiui 

A.tA. 
dipl. inž. BRONIUI V. GALINIUI 

mirų- re iškiame gilią užuojautą žmonai IRENAI, 
dukr "is GIEDREI PENČYLIENEI ir JŪRAI bei 
k i t i em giminėms. 

Žurnalo „Technikos Žodis" 
administracija ir redakcija 
ALIAS Chicagos skyrius 
ALIAS Centro valdyba 

riumi, knkštykla. Koplyčioje bendrove. Jie parūpins už 5.5 
425 vietos. Bus galima pastatyt, mil. dol. ir naują bažnyčią, 
automatiškai, be aptarnautojo, kurią parapiečiai gaus nemo-
805 automobilius. Statys Stein karnai. 

A.tA. 
SESUO M. ALOIZA 

MICKUS, SSC. 
Mūsų mylima Seselė mirė motiniškame name 1990 m. 

sausio 12 d. sulaukusi 87 metų amžiaus 
l vienuolyną įstojo iš Šv. Jurgio parapijos Chicagoje 

Vienuolyne įžaduose išgyveno 70 metų. 
Paliko nuliūdime Šv. Kazimiero Seseris ir artimuosius 

gimines: sūnėnus kun. James Mickų. Oklahoma City, Okla-
homa, dr. John Mickų. Dovvners Grove, Illinois ir Raymond 
Mickų, Northbrook, Illinois: svaine Poly Mickus. Chicago. 
dukterėčią Mary Mickus Solvvay, Deerfieid JUinois, jų seimas, 
taip pat kitus gimines ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Šv. Kazimiero vienuolyne. 2601 W. 
Marąuette Rd.. Chicago. pirmadienį, sausio 15 d.. 10 vai. ryto. 

Laidotuvių šv. Mišios pirmadienį, sausio 15 d 7 vai. 
vakaro Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno koplyčioje. 

Laidotuves Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse antradieni, 
sausio 16 d. 10 vai. ryto. 

Prašome dalyvauti laidotuvių mišiose ir pasimelsti už 
Seselės sielą. 

Šv. Kazimiero Seserys ir Mickų seimą. 
Laidotuvių dir. Donald A Petkus, Marųuette Park 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 5234)440 ir (1-312) 523-9852 

4606-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. California Avenue 
Telefonas - (1-312) 523-0440 

PETKUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St.. Chicago 
Telefonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telefonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. (708t 974-4410 

9236 S. Roberts Rd. - Tel. (708) 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - (708) 652-1003 

Sally Donald M . J r. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So. 50 Ave., Cicero, Illinois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . (708) 652-5245 
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x JAV Lietuvių Bendruo
menės k r a š t o va ldyba posė
džiavo savo būstinėje lapkričio 
13-14 d. Chicagoje. Posėdyje 
dalyvavo sekretorius Pranas 
Joga iš Akron, OH, Visuomeni
nių reikalų tarybos pirmininkas 
Arvydas Barzdukas iš VVashing-
ton, D.C.,ir direktorė ryšiams su 
valdžios įstaigomis Asta Banio
nytė iš Washington, D.C. Reika
lai Lietuvoje taip greitai vyks
ta, kad valdyba turėjo daryti 
greitų ir lemiamų sprendimų 
įvairiais reikalais. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapi jos biuletenyje yra pa
gerbtas emeritūron paskirtas, 
bet parapijoje pasilikęs darbuo
tis kun. Vito Mikolaitis. Jis nuo 
pereitų metų pabaigos yra 
pensininkas ir toks pat uolus 
sielovados darbininkas šioje pa
rapijoje, kurioje jau ilgai yra iš
buvęs. Kun. V. Mikolaitis buvo 
mažosios seminarijos profeso
rius, rekolekcijų vedėjas, Šv. 
Kryžiaus parapijos, kol ji buvo 
lietuviška, klebonas. 

x A. a. Povilas Dargis, ilga
metis Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje pirmininkas, mirė 
sausio 12 d. Velionis buvo gimęs 
1905 m. rugsėjo 24 d. Viekš
niuose, Telšių apskr. Ameriko
je gyveno nuo 1926 m. Buvo 
pradėjęs teisės studijas Kaune, 
baigė Pittsburgho Duquesne 
universitete. Buvo apygardos 
teisėjas. Ilgai vedė lietuvių ra
dijo valandą. Nuo 1956 m. SLA 
centro valdybos pirmininkas, 
Altos tarybos na rys . Nuo 
jaunystės spaudos darbininkas. 
Apie laidotuves d a r nepranešė. 

x Stasys P r a k a p a s su šeima 
Toronto. Kanada, lietuviškos 
spaudos bendradarbis, knygų 
platintojas, išvyko dviem savai
tėm atostogų į Venezuelą, P. 
Ameriką, kur tikisi aplankyti 
savo giminaičius ir pažįstamus. 

x Lionė Mickevičiūtė-Ra-
monienė,,.Draugo" bendradar
bė, savo laika paskelbusi eilę 
straipsnių apie Kiniją, Indiją, 
Japonija. Egiptą. Maroko. Hai
ti, šiuo metu vėl keliauja Indi
joje, j kur atvyko iš Bali. Indo
nezijos. Prieš tai lankėsi Mala
juose ir Thailande. Kelionėje 
numato užtrukti apie 6 mėne
sius. Yra mums pažadėjusi vėl 
parašyti savo įspūdžius ir eilę 
aktualių straipsnių. 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus Nevv Yorko aerodro
muose, įskaitant bilietus į kitus 
miestus — lėktuvais, trauki
niais ar autobusais - skambin
kite j New Yorko kelionių agen
tūrą „VYTIS" 718-769-3300. 

(sk) 
x Gavėnios sus ikaupimas 

Medjugorje su tėvu Jonu 
Kidyku, SJ. š.m. kovo 22-30 d. 
Kelionės pilna kaina $988. 
Informacijai skambint i a r 
rašyti. B. Zalatorienei. Travel 
Advisers. Inc. 1515 N. Harlem 
Ave , Oak Park. DL 60302. tel. 
(708) 524-2244; arba I. Balei-
šienei vakara i s te l . (312) 
226-7275. 

(sk) 

x Pi rmas P r iva tus sveika
tos cent ras Lietuvoje! Geriau
si gydytojai, japoniška medicini
ne aparatūra. Nebrangiai at
liekamas pilnas organizmo tyri
mas. Jei ruošiatės viešėti Lietu
voje, galite tuo pasinaudoti 
arba išpirkti sveikatos patikri
nimą savo giminėms Pilna 
inibrmanja teikiama tel. (312) 
434-8618. 

(sk) 

x Asta Banionytė, JAV Lie
tuvių Bendruomenės vadovė 
ryšiams su valdžios įstaigomis 
Washington, D.C., vyks į JAV 
Rytų pakraštį su pranešimais 
apie savo darbą ir patar i 
mais rajonų Amerikos lie
tuviams apie artėjančias progas 
p r i s t a t y t i Lie tuvos vardą 
amerikiečių tarpe. Vasario 11d. 
Asta kalbės Worcester, MA, o 
vasario 18 d. Waterbury, CT. 

x A. a. kun. R a y m u n d a s C. 
J a n č a u s k a s , SJ , 74 metų 
a m ž i a u s , buvęs Chicagos 
Loyolos ir ilgametis Detroito 
universiteto ekonomijos profeso
rius, mirė sausio 6 d. Calum-
biere Center, Mich. Velionis 
1987 m. gavo paralyžių ir nuo 
to laiko buvo ligonis jėzuitų 
slaugymo namuose. Kilęs iš 
Chicagos, studijavęs įvairiuose 
universitetuose, parašęs savo 
specialybės daugelį straipsnių ir 
studijų. Kunigu įšventintas 
1945 m. Jo brolis dr. J. Jarome 
buvo Chicagos lietuvių veikėjas, 
ilgametis Katalikų federacijos 
pirmininkas. 

x Margutis, „Oktavos" kon
certų rengėjas, praneša, kad 
saus io 29 d. konce r t a s 
atšaukiamas. Kiti koncertai 
rengiami sausio 27 d., šešta
dienį, 7:30 vai. vak. ir sausio 28 
d., sekmadienį, 3 vai. p.p. Jau
nimo centre. Sausio 26 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. Jau
nimo centro didžiojoje salėje ren
giamas šokių vakaras. Bilietų 
bus galima įsigyti prie įėjimo. 
Koncertų bilietai gaunami Mar
gučio raštinėje ir Gifts Interna
tional parduotuvėje. 

x Povilas Petkevičius iš Le-
monto, 111., „Lenkų okupacijoje 
ir lenkų kalėjimuose" knygos 
autorius, prieš šventes eidamas 
Lemonte pravažiuojančio 
automobilio buvo partrenktas 
an t žemės, su laužyta koja, 
vėliau nuvežtas į ligoninę. 
Dabar y ra pr ieglaudoje ir 
sveikata gerėja. P. Petkevičius 
nuoširdžiai dėkoja visiems jį 
sveikinusiems Švenčių proga. 

x J. Balutis ir J . Matusevi
čius, JAV LB Vidurio Vakarų 
apygardos kontrolės komisijos 
nariai, sausio 12 d. tikrino 1987, 
1988 ir 1989 metų „Lituanus" 
piniginę apyskaitą, pajamų 
dokumentus , iš laidų patei
sinamuosius dokumentus ir 
kartoteką, vedamą ižd. Jono 
Kučėno. 

x A. a. ses. M. Aloiza Mic
kus, Šv. Kazimiero seserų vie
nuolijos 70 metų narė, 87 metų 
amžiaus, mirė motiniškam 
name Chicagoje sausio 12 d. 
Velionė buvo ilgametė mokyto
ja, noviciato vedėja, generalinės 
vyresniosios asistentė, tarėja. 
Paskutiniu metu jau sirguliavo 
ir buvo l igonių skyriuje. 
Pašarvota pirmadienį nuo 10 
vai. Vakare 7 vai. buvo šv. Mi
šios vienuolyno koplyčioje. Lai
dojama antradienį, sausio 16 d. 
Šv. Kazimiero kapinėse. Velio
nė kilusi iš Chicagos Šv. Jurgio 
parapijos. Turėjo seserį tame 
pačiame vienuolyne a.a. ses. 
Francescą. 

x Balfo Cicero sky r i aus 
metinis narių ir aukotojų susi
rinkimas įvyks sausio 28 d., 
sekmadienį. Šv. Mišios už gyvus 
ir mirusius skyriaus darbuo
tojus ir aukotojus bus atna
šaujamos 10:30 vai. Šv. Antano 
bažnyčioje Cicero. Tuoj po 
pamaldų parapijos salėje prasi
dės susir inkimas. Skyriaus 
valdyba maloniai visus kviečia 
dalyvauti pamaldose ir paremti 
skyriaus veiklą gausiu atsi
lankymu susirinkime. Po susi
rinkimo bus pasižmonėjimas. 

x Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos balius ir laimėjimai 
bus vasario 10 d., šeštadienį. 
Baliaus pirmininkai yra Irena 
ir Juozas Polikaičiai, šeimi
ninkės — O. Norvilienė ir A. 
Lietuvninkienė. Bilietus tvarko 
M. Petrošius. 

x Lietuvos Dailės muzie
jaus direktorius Romualdas 
Budrys iš Vilniaus šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga atsiuntė 
visai „Draugo" redakcijai ir vi
siems nuoširdžiausius sveiki
nimus ir geriausius linkėjimus 
dirbant Lietuvos labui. 

x Aldona Sandargas, Or-
mond Beach, Fla., Birutė ir Sta
sys Alesius, Westchester, 111., 
Domas Vyšniauskas, Cicero, 
UI., Anelė Kovalskas, Kewanna, 
Ind., M. Jonynienė, Montreal, 
Kanada, grąžino laimėjimų 
šakneles ir kiekvienas paauko
jo po 12 dol. Labai dėkojame. 

x R a y m o n d Sidrys , Chino 

Sol. Sofija Jonaityte koncertuos „Draugo" koncerte Marijos aukšt. mokyklos 
salėje balandžio 1 d. 

CHICAG0JIR APYLINKĖSE 
VILNIAUS ANSAMBLIS 

CHICAGOJE 

Iš Lietuvos atskridęs tautinės 
muzikos ansamblis „Vilnius" 
sausio 13.ir 14 d. koncertavo 
Jaunimo centro salėje. Lietuvoje 
vykstant filmavimui, du an
samblio naria: buvo sulaikyti, 
bet atskrido penki, visi profe
sionalai su poros dešimtmečio 
patirtimi ir geru pasiruošimu. 
Ansamblio adovas A. Smols-
kus skuduė:u specialistas, pro
fesoriauja konservatorijoje, 
operos ir baleto solistas A. 
Malikėnas pradėjęs dainuoti dar 
Ąžuolaičiu chore. Solistė J. Čiu-
rilaitė dainuoja Lietuvos opero-

Hills, CA., R. A. Petraitis, Los je. Kanklininkė L. Naikelienė 
Angeles, Cal., Stasys Petokas, tiek šioj srity išsispecializavusi. 

x Aktyv i L i t u a n i s t i k o s 
Tyrimo ir studijų centro talki
ninkė Halina Molėjienė, šios 
institucijos Dai lės archyvo 
vedėja, kiekvieną ketvirtadienį 
skiria medžiagos tvarkymui. 
Šiuo metu yra daromos žymiųjų 
lietuvių išeivijos dailininkų 
laiškų kopijos, kurios bus siun
čiamos į Lietuvą dailėtyrininkų 
studijoms. Lietuvos meno isto
ri jai t a i d ide lė moksl inė 
parama, lietuvių labai pagei
daujama Tėvynėje. 

x Lietuvių Katalikų Lab
daros sąjunga sausio mėn. or
ganizuoja megztinių vajų iš Si
biro grįžtantiems lietuviams. 
Vajus įvyks įvairiose Chicagos 
parapijose. Asmenys, kurie 
norėtų šiam tikslui paaukoti 
megztinius, prašome paskam
binti Reginai Šaulienei tel. 
436-5566. 

x L.S.T. Korp! Neo-Lithua-
nia Čikagos padalinio darbo 
sueiga įvyks šį sekmadienį, sau
sio 21 d. 2 v. p.p. Lietuvių Tau
tiniuose namuose. Kviečiame 
visus korporantus į šį svarbų 
susirinkimą. 

(sk) 

x Ieškau savo paklydusio 
šuniuko Marquette Parko apy
linkėje: i lgaplaukis , juodai 
pilkas, snukutis baltas, viena 
akis mėlyna. Turi Indianos 
medalį. Vardas Gillian. Radu
siam atlyginsiu. Skambinti; 
(312) 925-0273. 

(sk) 

Upland, Cal., Vyt. A. Mažeika, 
Deerfield Beach, Fla., Andrius 
Markulis, Chicago, m., Antanas 
Valavičius, Joseph Martin, taip 
pat iš Chicagos, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 20 dol. aukų . Laba i 
dėkojame. 

x J u o z a s Kojelis, San ta 
Monica, Cal.. mūsų bendradar
bis, A. Mačiukevičius, Wau-
keegan, IL., Petras Jurėnas 
Toronto, Kanada, Lariat Motei, 
Fallon, Nevada, A. Radžiūnas, 
Toronto. Kanada, už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 20 dol. aukų. Nuoširdus ačiū. 

x Nata ir Vytautas Aukš
tuoliai, Munster, Ind., Antanas 
Obcarskis. Hamilton. Kanada, 
Stasys Vaičius, Chicago, 111., 
Ona Čenkus, Hovvard Beach, 
N.Y., E. Skardis, Sault Ste. 
Marie, Kanada, J. Stapulionis, 
Waterbury. Conn., už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 20 dol. aukų . Laba i 
dėkojame. 

x Rasa Plioplytė, Chicago. 
Ui.. Ona Deveikis, Los Angeles, 
Cal., V. a. Saimininkas. East 
Har t ford . Conn. . Richard 
Ringys, Glendale, Cal., Juozas 
Linartas, St. Petersburg Beach, 
Fla., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

x Pranas Naris, Dovvners 
Grove. 111., E ir R. Kulikauskai. 
La Paima. Cal.. Vytautas Kra 
sauskas. Hickory Hills, 111., 
Kazimieras Jakštas, Lemont. 
m.. Juozas Briedis. Chicago. 111.. 
Ernest Lengnikas, Hamilton. 
Kanada, už kalėdines korteles 
ir kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
aukų. Labai dėkojame. 

kad yra pirmaujanti ir dėsto šia 
muzikos .iaKą konservatorijoje. 

Akordeonistas A. Valuckas 
sumanus pranešėjas, publiką 
sėkmingi , užėmė deklama
cijomis, taikliais anekdotais, 
sudalydamas gerą jungtį. 

Ansamblio programa gausiai 
pra tur t in ta liaudies menu. 
patriotinio atspalvio. Publika 
s t ip r ia i reiškė savo pasi
gėrėjimą Tik šiuo metu 
Chicagoje buvo gausu svarbių 
renginiu ir publikos buvo kiek 
mažiau, negu anksčiau. 

Šiuos koncertus suorganizavo 
komp. D. Lapinskas, Naujosios 
operos vadovas, kuris suartėjo 
su Lietuviv menininkais. 

Atkritus neatvykusiems an
samblio daiyviams R. Vilkaičiui 
ir A. Storpirščiui, programa 
pasikeitė. 

Publika labai džiaugėsi operos 
solistų J. Čiurilaitės ir A 
Malikėno: Kaime aš užaugau. 
Oi žinau, žinau, šią naktelę. 
Čiulba ulba paukšteliai. Stoviu 
aš parimu:- per lygius lauke
lius. Žąsele^ mirga, Ant kalno 
malūnėlis. Saulelė raudona. 
Sėjau, sėjau rūteles. Kai eisiu 
keleliu. Išaušo aušrelė. Kur 
sodai žydėjo Ypatinga dėmes) 
atkreipė Trvs spalvos. Dau
guma daina atlikta duetu, 
kai kurios solo operos solistų J. 
Čiurilaitės ir A. Malikėno 

Publika, susižavėjus, prašė 
kai ka kartoji ir solistai buvo 
malonūs ta padaryti. Solistams 
pr i tarė v -as ansamblis — 
birbynė, skudučiai, akordeonas, 
kankles. 

Ansamr- nariai tokie talen
tai, kad p;;~ teisdami galėjo im
ti į rankai bet kurį instru 
mentą, b.rbynę, skudučius, 
kankles K .įklių muzikos pro 

fesorė L. Naikelienė stebino 
savo muzikaliu pirštų miklumu, 
atlikdama folklorinius šokius. 
Mane motulė ba rė ir k t . 
Chicagos lietuviai turėjo progą 
išgirsti skudučių orkestro kon
certus, atliekant dzūkų polkas, 
biržietišką polką, o A. Valuckas 
smagiai armonika už t raukė 
solo. 

įdomūs buvo ir viso ansamblio 
atliekami Du broliukai, Ma-
laikių polka ir kt. 

Prof. A. Smolskus, ansamblio 
vadovas, b i rbyne pagro jo 
solo: Piemenėlių ral iavimas, 
o taipgi k i tus r a l i a v i m u s . 
Jautriai skambėjo ansamblio 
Stoviu aš parimus, posmai apie 
Gedimino ka lną . A u š r o s 
Vartus. 

Profesionalų tautinės muzikos 
ansamblio narių koncertas buvo 
t u r t i n g a s . J ie pe lnė pas i 
tenkinimo šauksmus ir gėlėmis 
apdovanoti. D. Lapinskas pabai
goje pabrėžė, kad jų programoje 
atsispindėjo Lietuvos džiaugs

mai ir skausmai. Jaunimo cen
t ro vadovė S. Endrijonienė an
sambliečiams dėkodama įteikė 
po Jaunimo centro nuotrauką, 
o ansamblis ją apjuosė taut ine 
juosta ir Chicagos lietuviams 
įteikė Lietuvos duonos kepalą. 
Koncertas baigtas ansamblie
čiams ir publikai drauge sugie-
dant Lietuvos himną. 

Po koncerto publika galėjo 
kavinėje pabendrauti su mielais 
L i e t u v o s m e n i n i n k a i s . Iš 
Chicagos ansamblis vyks į 
C leve landą , Rochesterį , 
Hartfordą. Torontą, Hamiltoną. 
Jdomu, kad kelias dienas prieš 
išvykimą į Ameriką ansambis 
d a r a t l i k o p r o g r a m ą Pra
vieniškių lagery. 

Juoz. Pr. 

JAUNIMO KONKURSAS 

JAV LB krašto valdybos Švie
timo taryba išeivijos lietu
v i š k a m j a u n i m u i ske lb ia 
piešinių konkursą; 1 grupė — 
v a i k ų da rže l i s ir p i r m a s 
skyrius; 2 grupė — antras, 
trečias, ketvir tas skyriai; 3 
grupė — penktas, šeštas skyriai. 

1 ir 2 grupei — „Raudonkepu
rai tė" , 3 grupei — Jono Biliūno 
„Joniukas". 

Piešti ant 8 ^ x 11 colių dydžio 
balto popieriaus arba kartoninio 
popieriaus (posterboard). 

1 ir 3 grupei — 2 piešiniai, 2 
grupei — 4 piešiniai. 

Piešimo technika: paprastu 
pieštuku, spalvotais pieštukais, 
kreida, pastelėmis (crayons), 
markers ir akvarelėmis. 

Premijos (1, 2 ir 3 vietos): 1 
grupei — 15 dol., 10 dol., 5 dol.; 
2 grupei - 20 dol., 15 dol., 10 
dol.: 3 grupei — 25 dol.. 20 dol., 
15 dol. 

Piešiniai bus premijuojami 
pagal išreikštą pasakų grožį ir 
estetiką. Piešiniai t u r i būti 
užbaigti ir prisiųsti komisijai ne 
vėliau kaip iki 1990 m. kovo 31 
dienos. Piešinius siųsti; Vidai 
B r a z a i t y t e i , 9201 South 
Moody, Oak Lawn, IL 60453, 
708-598-8331. Prie piešinių pri
dėti vardą, pavardę, adresą, 
telefoną, skyr ių , mokyklos 
pavadinimą. 

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

Laikas taip greitai bėga, kaip 
sraunioje upėje vanduo. Štai 
užvertėm senų metų lapą ir 
atvertėme naujų metų. Ką davė 
praėjusieji metai, visi gerai 
žinome, bet ką duos naujieji — 
niekas nežinome. Taigi ir Mar-

,.Oktavos" ansamblio solistas Liutauras Čeprackas su ..Oktava" atliks pro
grama Margučio rengiamuose koncertuose Jaunimo ;entre sausio 27-29 
dienomis 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Milda Mikėniene, Los 
Angeles, Calif., gana dažnai 
taikliomis pastabomis atsiliepia 
į amerikiečių spaudoje pasi
rodžiusius straipsnius Lietuvos 
ir aplamai Pabaltijo valstybių 
klausimu.,,Los Angeles Times" 
dienraštyje sausio 6 d. ji rea
guoja į žurnalisto Michael Parks 
teigimą, kad atvykusiam Lie
tuvon Gorbačiovui bus pa
rodytas begalinis respektas ir 
pripažintas jo nuomonei autori
t e t a s . Mikėniene l inkus i 
manyti, kad iš tikrųjų jis naudos 
savo pirmtakų taktiką — gąsdi
nimą, manipuliacijas, netikrus 
ateičiai pažadus ir melą. „Iš
buvę 50 metų sovietų komunis
t ų priespaudoje, Pabal t i jo 
valstybių žmonės, nedarydami 
jokių nuolaidų, reikalaus jiems 
Dievo duotų t e i s ių b ū t i 
la i sv iems ir nep r ik l au 
somiems", baigia laišką Milda. 
Tame pačiame numeryje gerai 
argumentuotą laišką paskelbė 
turbūt latvaitė Biruta Vellutini. 

— Dr. Vytautas Vardys, 
Oklahomos universiteto profe
sorius ir daugelio knygų ir 
studijų autorius įvairiomis 
ka lbomis , a t vyks t a į Los 
Angeles ir dalyvaus sausio 
27-28 d. ruošiamame politinių 
studijų savaitgalyje. 

ąuette Parko Lietuvių namų 
savininkų organizacijos valdyba 
suka galvas, mėgina, bando ką 
daryti, kad šie metai būtų 
geresni , veiklesni i r nau
dingesni mūsų gyventojams. 
Jau ši organizacija, įsteigta 
1937 metais, baigia penkias
dešimt trečiuosius metus. Tai il
gas laiko tarpas. Žinoma, turėta 
ir seniau visokių rūpesčių ir 
vargų, bet dabar yra didesni ir 
skirtingesni rūpesčiaif Todėl 
valdyba mėgina rasti būdų tuos 
rūpesčius sumažinti, bet yra 
sunku, nes nėra pilno narių pri
tarimo. Pažiūrėkime, kiek daly
vaujama susirinkimuose? Bet 
užkulisiuose t a organizacija 
puolama, kad valdyba nieko ne
dirbanti . Mieli namų savi
ninkai, ateikite į susirinkimus, 
duokite sugestijų ir visi vie
ningai spręskime taip svarbius 
mūsų kolonijos reikalus. Juk 
patys žinome, kad kiekvienas 
organizuotas vienetas yra svar
bus ir jis daugiau gali nuveikti. 
Juk vienybėje galybė. 

Štai vargai visur tie patys. 
Skaitėme „Drauge", kad ir 
Cicero apylinkė šaukia susi
rinkimą. Paskambinus, suži
nojau, kad nutar ta jungtis vi
soms parapijoms ir spausti mies
telio valdžią šiuos reikalus 
tvarkyti. Dar jie tebesiorgani-
zuoja. 

Maloniai kviečiu visus namu 
savininkus ir svečius į susi
rinkimą, kuris įvyks šį penkta
dienį, sausio 19 d. 6:30 vai. 
vakare parapijos salėje. Susi
rinkime dalyvaus ir kalbės iš 
ok. Lietuvos atvykęs (dabar 
mokosi ir dirba Cook County 
ligoninėje) dr. Gintaras Žu
kauskas. Ką jis kalbės, ateiki
te ir patys paklausykite. Be to, 
bus metinis valdybos praneši
mas, ir naujos valdybos prista
tymas . Visi gaus ia i daly
vaukime ir ta ip pat turėkime 
gerų sugestijų, kaip pagerinti ir 
apsagoti šią gražią, buvu
sią lietuvišką koloniją nuo 
visokių negerovių. Tad dar 
kartą visi dalyvaukime susi
rinkime. Po susirinkimo — 
kavutė. 

Ant. Repšienė 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel. (1-312) 776-8700 

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


