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Amerikos LB prašo 
pasimatymo 

C h i c a g o . — JAV Lietuvių 
Bendruomenes Krašto vaidybos 
Visuomeninių reikalų taryba 
skubia i reagavo j spaudoje 
pasirodžiusius Baltųjų rūmų 
praėjusią savaitę padarytus pa
reiškimus ryšium su Gorbačio
vo apsilankymu Lietuvoje. 

Prezidentui Bushui pasiųs
t a m e la i ške r a šoma , k a d 
Amerikos lietuviai yra nusivylę 
administracijos parodytu „vėsu
m u " demokratinėm pastangom 
Pabaltijo respublikose. „Mums 
k e l i a daug rūpesčio, jog 
ligšiolinis Jungtinių Amerikos 
V a l s t y b i ų n u s i s t a t y m a s 
nepripažinti Pabaltijo valstybių 
aneksijos liko sumenkintas į 
t e k a r t o j a m ą tu šč i av idu r į 
burtažodį, vietoj kad j j panau
dojus kaip aktyvų ir akivaizdų 
Amerikos užsienio politikos 
įrankį". Laiške nurodoma, kad 
dabar t in ia i įvykiai suteikia 
progą skatinti demokratijos 
vystymąsi Pabaltijo kraštuose ir 
inkorporacijos į Sovietų Sąjungą 
nepr ipaž in imo nus i s t a tymą 
kūrybingai panaudoti respektui 
tarptaut inei teisei sustiprinti. 
Pr imenama, kad šiam nusista
tymui pareikšti bus ypač gera 
proga, kai pavergtoje Lietuvoje 
vasario mėnesį vyks aukščiau
sios tarybos rinkimai, kuriuose 
galės kandidatuoti įvairiu poli
t inių įsitikinimų atstovai. 

Kadangi yra sunku dabarti
nius prezidento pasisakymus 
suderinti su anksčiau jo rodyta 
nesvyruojančia parama Pabalti
jo kraštams, prašoma, kad prezi

dentas netrukus sutiktų pasi
matyti su Amerikos lietuvių 
atstovais ir juos asmeniškai iš
klausytų. 

Taip pat pasiųstas pareiš
kimas Baltųjų rūmų spaudos di
rektoriui Marlin Fitz\vater. ku
riame išreikštas stiprus nepasi
tenkinimas, jog Baltieji rūmai 
spaudoje buvo cituoti, esą. 
netiktų (jiems) pasisakyti dėl 
Gorbačiovo apsilankymo Lietu
voje, nes ta i , kas ten vyksta, 
esanti jo „vidaus politikos prob
lema" (,,Washington Post" . 
sausio 12 d.). Laiške rašoma, 
kad tokia laikysena sovietams 
siunčia pavojingą signalą, jog 
Amerika pradeda svyruoti savo 
ligšioliniam tarptautine teise 
pagrįstų Pabaltijo nepriklau
somybės siekių rėmime. Pabal
tijo tautų nepriklausomybės ats
tatymą tektų laikyti dar vis 
neišspręstą antrojo pasaulinio 
karo pasekmių iškelta proble
ma, kurios t inkamu išspren
dimu t u r ė t ų rūp in t i s visi 
pasaulio bendruomenės nariai. 

Prašoma, kad Baltųjų rūmų 
spaudos atstovas paaiškintų šių 
Pabaltijo valstybes liečiančių 
pasisakymų prasmę ir apgailes
taujama, jog tikrai būtų nelem
ta, jei tokiu svarbiu momentu 
Jungtinių Valstybių vyriausybe 
pasirodytų pritarianti tiems, 
kurie tarptautinę teisę laužo, o 
ne jų agresijos aukoms. 

Laiškus pasirašė JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas dr. 
Antanas Razma. 

LB Inf. 

Gundymai Lietuvos komunistams 
Vilnius, 1990 sausio 10. (LIC). 

Vilniaus inžinieriniame staty
bos institute vyko susitikimas 
su TSKP CK nariu, TSRS 
valstybinės liaudies švietimo 
komisijos pirmininku Genadi
jum Jagodinu. 

P r i e š a tvyks t an t svečiui, 
auditorijoje, kurioje turėjo vykti 
susi t ikimas, buvo pakabinti 
lozungai ..Gorbačiovai, išvesk 
raudonąją kariauną iš Lietu
vos!". ..Okupacinę kariauna 
lauk iš Lietuvos" ir plakatas 
anglų kalba,. .Rusai okupantai 
— namo!" Dėl paskutinio insti
t u t o p a r t i n i s s ek re to r ius 
Alfonas Kuzmickas pasiūlė, kad 
neįžeistų svečio tautybės, šį 
lozungą nuimti. Pasak Sąjūdžio 
informacijos agentūros, susirin
kusieji tam pritarė balsuojant ir 
plakatas buvo nuimtas. 

Prasidėjus susitikimui, pir
mieji pasisakė instituto partinis 
s e k r e t o r i u s Alfonsas Kuz
mickas, prof. Vytautas Liutikas, 
politologijos k a t e d r o s vyr. 
dėstytojas Jonas Sabalius. prof. 
Juozas Mureika. instituto Są
jūdžio tarybos pirmininkas Pet
ras Audzijonis. Jie papasakojo 
apie priežastis, privertusias 
LKP atsiskirti nuo TSKP, da
bartinę padėtį Lietuvoje, situ

aciją insti tuto partinėje or
ganizacijoje. Šiuo metu iš in
stitute buvusiu 313 TSKP narių 
į savanorišką LKP perėjo 228 
žmonės. Anot SIA — išimtis 
karine katedra, kur tik du 
žmonės perėjo į LKP. 

Po to kalbėjo Genadijus Jago-
dinas. J is pasakė, kad atvažiavo 
čia ne mokyti ir pamokslauti, o 
suprasti situaciją. Mes bijome 
prarasti pertvarką ir mums 
labai svarbu, aiškino jis, kad 
28-ajame TSKP suvažiavime 
dalyvautų ir LKP delegacija. 
Jagodino teiginiu, svarbu todėl, 
kad LKP — progresyvus, orga
nizuotas būrys, ir galėtų gerai 
paremti pertvarkos idėją. 

Po to G. Jagodinas lietuvių 
tautinį klausimą palygino su 
lenkų padėtimi Lietuvoje, tuo 
sukėlęs pasipiktinimą salėje, 
praneša SIA. Kalbos pabaigoje 
svečias iš Maskvos pasakė, kad 
savarankiškos LKP klausimas 
— tai ne tik Lietuvos, ne tik 
Tarybų Sąjungos, bet viso 
pasaulio klausimas. 

KALENDORIUS 

Sausio 18 d.: Gedgaudas. Jo-
gailė. Darius. Liberta, Priska. 

Sausio 19 d.: Marijus, Morta, 
Gedvile, Reivedys, Pija. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 7:15. leidžiasi 4:47. 
Temperatūra dieną 42 L. nak

tį 29 1. 

Lietuva Italijos 
spaudoje 

Roma. — Sausio 10 d.. Itali
jos spaudoje pirmuose pusla
piuose pateikiama informacija 
apie Lietuvą. Italijos spaudos 
vedamieji skelbia: Turino ..La 
Stampa" — Milijonas žmonių 
išeina į gatves Lietuvoje, rei
kalaudami nepriklausomybės"'. 
Romos ..La Republica" — ..Lie
tuvių iššūkis Maskvai, Vilniu
je žmonės ruošiasi sutikti Gor
bačiovą, reikalaudami laisvės ir 
nepriklausomybės". Romos .,E1 
Tempo" — ..Sujudimas Lietuvo
je Gorbačiovo vizito Drosra". 

Ši nuotrauka buvo Vakaru Europos spaudoje su parašu, kad dvi lietuvaitės 
Vilniuje prašo laisvės Lietuvai, kai ten lankėsi Gorbačiovas 

Praha pagerbė savo herojų 
Praha . — Čekoslovakija pa

gerbė prieš 21 metus susidegi
nusi studentu Jan Palach gra
žiu simboliniu aktu, pavadin
dama Raudonosios Armijos 
aikštę jo vardu. Šis studentas, 
protestuodamas prieš Sovietų 
kariuomenės invaziją ir reika
laudamas Čekoslovakijai lais
vės ir nepriklausomybės, suside
gino 1969 m. sausio 16 d. 

Maždaug 10,000 studentų, 
profesorių ir kitų gyventojų su
sirinko netoli Karolio univer
siteto išklausyt i prezidento 
Vaclovo Havelio kalbos, pirmą 
kartą viešai pagerbiant savo 
kankinį. ,.Pirmą kartą viešai po 
jo laidotuvių mes pripažįstame, 
kad jis paaukojo svo gyvybę, 
protestuodamas prieš Varšuvos 
pakto kar iuomenes ' . ,.Ačiū 
studentams, jo pasekėjams, mes 
prisikėlėme naujam gyveni
mui", tarė F. Cerny. univer
siteto naujasis dekanas. 

P r i m i n i m a s savies iems 
Čekoslovakų televizijos per 

davė pusvalandžio dokumentini 
filmą, įskaitant ir pareiškimus, 
kuriuos Jan Palach pasakė bū 
damas tris dienas ligoninėje, 
kurioje mirė nuo ugnies žaizdų: 
„Aš norėjau pažadinti žmones". 
Buvo parodyti vaizdai iš jo lai 
dotuvių. k u r i o s e dalyvavo 
dešimtys tūkstančių žmonių ir 
po to įvykusioje demonstracijo
je. Prieš metus, minint jo 20 
metu mirties sukaktį, policija 
išvaikė žmones su lazdomis, 
švirkštais ir guminėmis laz
domis iš šios aikštės. Tada buvo 
daug suimtu ir patalpintų i 
kalėjimą. ..Aš jaučiu, kad Jan 
Palach auka po 20 metų pradėjo 
duoti tikrąją prasme mūsų 
g y v e n i m u i " , kalbėjo prez. 
Havelis. 

P remi ja s tudentams 
Sis paminėjimas buvo pradė

tas Čekoslovakijos Filharmo
nijos orkestro čekų kompozi
tor iaus kūrinio atlikimu ir 
skaitymu ištraukų iš Šventojo 
Rašto. Prancūzų aktorius Y. 
Montand įteikė pirmą kartą 
pačioje Čekoslovakijoje Palacho 
vardo žmogaus tusių premiją 
Prahos studentams. Premija 
1979 m. Tarptauti to Helsinkio 
komiteto buvo įstt ;gta Paryžiu
je. Tą 10.000 dol premiją pri 
imdamas studentu atstovs Mar 
tin Klimą pasak-4 žmonėms 
aikštėje: „Ką ši pre~iija mums iš 
tikrųjų reiškia šiai' lien tai nėra 
pinigai, bet jsiparf .rojimas dirb
ti. Mes turime tęsti tą kovą... 
Mes,studentai, pra 'ėjome šią re
voliuciją ir mes ja -iame už tai 
atsakomybę". 

Milano „Journale" — „Lietuviai 
sut iks Gorbačiovą didingu 
mitingu už nepriklausomybę". 
Katal iku , ,Corriere De La 
Seira" — .,Lietuva suveda 
sąskaitas su Gorbačiovu" 

Pritarė Kremliui 
Maskva . — Sov -tų Sąjungos 

vadovybė pask< M įvedanti 
karo meto įstat rną Sovietų 
Azerbaidžano dal , kur vyksta 
dideles kovos tarp armėnų ir 
azerų. Prez. M. Gorbačiovas 
deklaravo abie; -e Kaukazo 
respublikose kar< ovio statusą 
ir pasakė, kad a/ baidžanai ir 
armėnai yra priartėji prie civili
nio karo. 

Visus stebina kad abiejų 
pusių sukilėli, t u r i daug 
ginklu. Sovietai p -iuntė 11,000 
kareiviu iš Vida - ministerijos 
rezervu. KGB da ių ir marinų 
į tą regioną. Čiau ir jie 
nepajėgia sustahc ti kovų. Wa-
shingtone prez. < Sushas prita 
re Sovietams. >d pasiuntė 
ginkluotus dalir.ua palaikyti 
tvarkai . Kai k armėnai ir 
azerba idžana . -uėmė savo 
partijų vadus. Armėnai reika
lau ja , kad • apgyventa 
Nagorno-Karab•• io sritis būtų 
prijungta prie v mėnyos. 

. .Tasso" žr ' a g e n t ū r a 
pranešė, kad '00 armėnų 
buvo evakuoti *aku miesto 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Londone Tarptautinė Am
nestijos įstaiga praneša, jog 
Izraelio vyriausybė naudoja 
smurto veiksmus okupuotose 
srityse prieš arabų gyventojus. 
Izraelio kareiviai dažnai šaudo 
nekaltus arabų praeivius gat
vėse. Bet jų Užsienio ministeri
ja paneigė tuos tvirtinimus. 

— Kinijos komunistų vyriau
sybė pranešė, jog anksčiau 
padarytas susitarimas su ame
rikiečiais, kad kinų disidentų 
vadas Fang Lizhi su žmona, 
kurie yra prisiglaudę Amerikos 
ambasadoje, galės išvykti į 
užsienį, yra atšauktas. 

— Palestiniečių rezistencijos 
vadas užimtose Izraelio žemėse, 
kuris dabar yra teisiamas 
Izraelio teisme, pareiškė, kad jo 
šventa pareiga buvo suor 
ganizuoti rezistenciją, kuri 
kovotų prieš Izraelio okupaciją. 
Seikas Ahmed Yassin kaltina
mas už veiklą prieš Izraelį. 

— J o n a s m e n a s , iš Dix Hills, 
L.I,, parašė laišką „New York 
Times" redakcijai, protestuo
damas prieš dienraštyje sausio 
3 atspausdintą Robert Schaeffer 
straipsnį, kuriame neteisingai 
atsiliepė apie Pabaltijo res
publikas ir situaciją Lietuvoje, 
net iškraipydamas istorinius 
faktus. Jis rašo, kad Schaefferio 
argumentai yra ciniški ir pra
si lenkia su tiesa. Minėtas 
straipsnis buvo parašytas ry
šium su Gorbačiovo kelione Lie
tuvoje. 

— Tarp tau t inė Amnestijos 
organizacija Londone apkaltino 
Britanijos vyriausybę už žiaurų 
elgesį su Vietnamo pabėgėliais 
Hong Konge. 51 žmogus buvo 
jėga grąžintas į Vietnamą. Kai 
kurie vietnamiečiai pabėgėliai 
buvo net žiauriai sumušti. 

— Washingtone Peace Corps 
organizacijos vadovybė pranešė, 
jog susitarta su Lenkija, kad ten 
bus pasiųsta 60 mokytojų kurie 
ten praves anglų kalbos kursus 

— Rumunijoje laikinasis 
prez. Ion Iliescu pranešė, jog 
uždrausta veikti Komunistų 
partijai, kuri „savo veikla 
pasisako prieš rumunų tautos 
dvasią ir prieš protėvių 
įsakymus". 

— Houstone Erdvių adminis 
tracija praneša, kad ..Kolumbi 
jos" erdvėlaivio kelionė vyksta 
sėkmingai. Astronautai pavyz
dingai atlieka jiems pavestus 
uždavinius. 

— Rytų Vokietijos premjeras 
Hans Modrow pranešė, jog 
85,000 vyrų slaptoji policija yra 
išformuojama. Už tai susilaukė 
didelio vokiečių parlamento pri 
tarimo 

— Estijoje sausio 10-12 dieno
mis Tartu teatro „Vanemuine" 
salėje įvyko Estijos socialde 
mokratu partijos forumas: „So
cialdemokratija šiandieninėje 
Europoj ir politinė Estijos atei
tis". Forume dalyvavo Švedijos. 
Vokietijos. Vengrijos. Maskvos, 
Latvijos ir Lietuvos socialde
mokratu partijų atstovai. 

— Cape Canaveral erdviu 
stotyje Titano raketa laimingai 
iššovė i erdves britų ir japonų 
informacijos satelitus. 

Baku mieste gyvena 220,000 
armėnų Užsienio žurnalistams 
uždrausta vykti į tą sritį, tačiau 
prancūzų žinių agentūra 
praneša . jog išryškėjo 
šimtmečiu nesantaika tarp 
krikščionių ir musulmonų ir 
kad prasidėjo civilinis karas. 

Gorbačiovas: 

Daugpartinė sistema nėra 
jokia tragedija 

Lietuvoje Kremlius nieko nelaimėjo 
Vilnius. — Paskutinę dieną 

būdamas Lietuvoje, Sovietų 
Sąjungos prez. M. Gorbačiovas 
savo daugiausiai prisitaikan
čiame komentaro daugpartinės 
sistemos klausimu, pasakė, jog 
Komunistų partijos vadovaujan
čios rolės panaikinimas Sovietų 
Sąjungoje nebūtų ..tragedija" 

Gorbačiovas kalbėjo čia baig
damas savo vizitą nepaklusniai 
Lietuvai, kaip rašo ,.New York 
Times" korespondentė E. Fein 
iš Vi ln iaus , kur nebojant 
Maskvos įspėjimų. Lietuvos par
lamentas įteisino kitas partijas 
ir kur Komunistu partija pasis
kelbė nebepriklausanti cen
trinei partijai Maskvoje. „Aš 
nematau jokios tragedijos daug 
partinėje sistemoje, jei to reikės, 
ir jei tai patenkins visuomenės 
interesus", atsakė Gorbačiovas 
į klausimą audringame lietuvių 
komunistų pasitarime. J is net 
pasakė, kad ..To mes neturėtu
me bijoti", bet „ta daugpartinė 
sistema neturėtų būti dirb 
tinai primesta". Kaip pasaulis 
žino. Gorbačiovas iki šiol griež
tai priešinosi p a n a i k i n t i 
Konstitucijoje garantuotą teisę 
Komunistu partijai valdyti. J is 
vis sakė. jog tik Komunistu par 
tija tegalinti suvienyti visą 
kraš tą šio po l i t i n io ir 
ekonominio kr izės meto 
dienomis. 

Neįtikino l ietuvių 
Lie tuva buvo n u o l a t i n ė 

politmė problema Sovietų vadui. 
Žmonės dabar čia dar labiau 
reikalavo nepriklausomybės. Po 
trijų dienų intensyvaus kelia
vimo ir pasitarimų, Gorbačiovas 
nepajėgė į t ikint i L ie tuvos 
komunistų, kad pakeistų savo 
sprendimą, kad neatsiskirtų 
nuo Maskvos ar kad atsisakytų 
siekti nepriklausomos valstybės 
statuso. Lietuvos Komunistų 
partijos sprendimas buvo pa
darytas tik po to, kai partijos 
prestižas sumažėjo ir kai parti
jos nariai tūkstančiais išstojo iš 

0tm 

Kazimiera Prunskienė, Lietuvos 
ekonomiste 

partijos Partija jau kovo mė
nesyje nelaimėjo rinkimų. At
siskyrimas jai buvo vienintelis 
būdas dar išgelbėti jos visišką 
žlugimą. Kitą mėnesį įvyksta 
nauji rinkimai. 

— Baltieji r ū m a i apkaltino 
Sovietų Sąjungą, kad ir toliau 
tęsia neteisinga informaciją 
apie Ameriką . n e ž i ū r i n t 
Gorbačiovo paskelbtos glasnost 
politikos. Vals tybes depar 
tamentas paskelbė, kad Sovietai 
19H7 ir 1988 metais nesumažino 
s;.\o neteisingų informacijų 
skleidimą apie Ameriką. 

P a s k u t i n ė s p a s t a n g o s 
Praėjusio šeštadienio Gorba

čiovo pastangos buvo pasku
tinės, kad išgelbėtų partiją nuo 
skilimo. J is pripažino, kad kiek
viena respublika turi konsti 
tu t inę teisę išstoti, tačiau jis 
įspėjo tūkstantį kartų pagalvoti 
prieš atsiskiriant. Šeštadienio 
pasi tarimas buvo transliuoja 
mas per Lietuvos televiziją ir 
radiją ir buvo Maskvos vaka
rinių žinių metu perduotas jų 
gyventojams. J i s net juokavo 
salėje, kalbėdamasis su Aukš
čiausiosios tarybos nariais. 

Užs ien io k o r e s p o n d e n t a i 
pažymi , kad ši aud i t o r i j a 
nebuvo pasyv i . Dauge l i s 
kalbėtojų pasakė Gorbačiovui, 
kad jų sprendimas yra galutinis. 
..Gal būt mes rizikuojame, bet 
mes negalime sėdėti sudėję 
r a n k a s " , pasakė Klaipėdos 
partijos pirmininkas. Vienas 
fabriko darbininkas tiesiog Gor
bačiovui kalbėjo: ..Mes žinome 
jūsų idėjas. Jūs turė tumėte 
išklausyti mūsų idėjų", sakė jis. 
Bet Gorbačiovas tuoj atšovė: 
..Aš jau žinau jūsų nuomonę". 

P r u n s k i e n ė s žodis 
įdomus buvo Vladislovo Šve

do, kuris organizavo Maskva; iš
tikimųjų grupę, pasisakymas, 
kad jo buvusių draugų spren 
dimas esąs „neteisėtas", bet tai 
yra realybė su kuria partijos 
vadovybė turi skaitytis. Vienas 
kalbėtojas sakė. jog už nepri
klausomybę pasisakančių parti
jos narių buvo daromas kitiems 
..psichologinis spaudimas". Ta
čiau daugelis kalbėjo už nepri-
klausomvbę. 

Kazimiera Prunskienė, minis 
ter io p i rmininko as i s ten tė , 
pasakė, jog Lietuva turi daryti 
sprendimus, pagrįstus dabar 
tinę padėtinu, bet ne pažadėta 
federacija, kuri dar net neeg
zistuoja. ..Jei mūsų argumentai 
apie Lietuvos išstojimą iš So
vietu Sąjungos šiandieninėmis 
sąlygomis ir Lietuvos Komu 
nistu partijos nepriklausomu
mas yra nesuprantamas" kai 
bejoki tiesiog Gorbačiovui. ..tai 
pagalvokite kokie skeptiški mes 
esame apie naują sąjungą, 
kur ios p lano mes n iekada 
nesame matę" . 

S p r e n d i m o n e b u v o 
Algirdas Brazauskas, atsisky

rusios partijos vadas, aiškino, 
kad turėjo skirtis su Maskva dėl 
to. kad Komunsitų partija, kaip 
tokia, mažai tepasikeitė pasku
tiniais metais, kai Gorbačiovas 
pradėjo vadovauti krašto poli
t iniam ir ekonominiam persi
tvarkymui. ..Laikas ne vieno 
nelaukia, kaip rodo gyvenimas, 
sk i r t ing i la ikai r e ika lau ja 
skirtingų sprendimų" kalbėjo 
Brazauskas. Savo kalboje Gor
bačiovas Brazauskui atsakė: 
..Jei nieko nebūtų įvykę parti
joje, mes šiandien apie ši dalyką 
čia nekalbėtume". 

Atrodo, jog Gorbačiovas ir 
Centro komiteto delegacija nu 
tart čia nedaryti jokio spren
dimo del partijos ryšių su Lie
tuvos K o m u n i s t ų pa r t i j a . 
Baigdamas Gorbačiovas pasakė, 
jog tikįs, kad pasimatys 28-tame 
partijos kongrese spalio mėne
si, dar pridedamas: ..Aš tikiuosi, 
kad mes padėjome pagrindą 
t esti šiam dialogui" 

http://dalir.ua


DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. sausio men. 18 d. 

ŠV. ANTANO BAŽNYČIOS 
NEUŽDARYS 

Šv, Antano lietuvių parapijos 
bažnyčia buvo patekusi j Detroi
to arkivyskupijoje uždaromų 
bažnyčių sąrašą. Klebono ir 
parapijos tarybos pastangų 
dėka. bažnyčios uždarymas bū
vu atidėtas vieneriems metams. 
Per tą laiką parapija turėjo įro
dyti savo gyvastingumą. Pa-
rapiečiai pradėjo uoliau lankyti 
bažnyčią, ją remti; įstojo naujų 
narių, o įvairių minėjimų, bei 
renginių progomis lankytojų 
dar padidėdavo. Prie parapijos 
atsigavimo daug prisidėjo muz. 
Stasio Sližio vadovaujamas 
choras. Visa tai matė ir vertino 
arkivyskupijos atstovai. Tačiau 
nelemtas įvykis sudrumstė pa
rapijos išlikimo viltis. Prieš pat 
Naujuosius Metus, gruodžio 30 
dienos metu, bažnyčioje, nuo 
elektros laidų, prasidėjo gaisras. 
Sudegė zakristija ir Šv. Antano 
altorius, o nuo dūmų ir karščio 
sugadinti vargonai. Didžiausia 
nelaimė yra klebono Alfonso 
Babono apdegimas (3-čio laips
nio). Jis buvo nugabentas į Det
roito Receiving ligoninę. 

Po šio įvykio parapiečiai buvo 
pesimistiškai nusiteikė, galvo
dami, kad šį kartą bažnyčia bus 
neišvengiamai uždaryta. Šias 
nuotaikas sustiprino š.m. sausio 
6 dienos „Free Press" dien
raštyje straipsnis apie 25 bažny
čias, laukiančias likiminio 
sprendimo. Jame nemažai vie
tos skirta Šv. Antano bažnyčiai, 
atspausdintas jos vidaus vaizdas 
po gaisro su kun. Kazimieru 
Simaičiu, kuris pavaduoja ligo
ninėje esantį kleboną. 

Didelį rūpestį pergyveno pa
rapijos tarybos vadovai. Kai jie, 
Algis Zaparackas ir Robert 
Boris, lankė ligoninėje kun. 
Alfonsą Baboną, tuo metu at
vyko kardinolas Edmund Szoka 
aplankyti ligonio. Įvyko drau
giškas pokalbis, kurio metu iš
ryškėjo kardinolo simpatijos Šv. 
Antano parapijai, bet jos buvo 
išlaikytos paslaptyje iki sausio 
7 dienos. Tą dieną Šv. Antano 
parapiečiai susirinkę pamal
doms į koplyčią, įrengtoje 
vienoje buvusios parapijos 
mokyklos klasėje ir gaisro 
nepaliestoje, sužinojo, kad Šv. 
Antano l ietuvių parapijos 
bažnyčia lieka neuždaryta. Bai
giantis pamaldoms, parapijos 
tarybos pirmininkas Algis Zapa
rackas perskaitė kardinolo Ed
mund Szoka laišką kunigui Ba-
bonui, kuriame rašo: ,.Man 
malonu pranešti sprendimą, 
kad Šv. Antano lietuvių pa
rapija yra skaitoma veikli ir 
pasiliks atidaryta". Tame laiške 
kardinolas ragino kviesti numa
tytos uždaryti Šv. Petro lietuvių 
parapijos lietuvius įsijungti į Šv. 
Antano parapiją. Jis sveikino 
parapiečius už sėkmingą praėju
sių metų veiklą, kuria buvo pa
s iektas gyvosios parapijos 
s ta tusas . Kun. Kazimieras 
Simaitis ir vargonininkas muz. 
Stasys Sližys pranešė apie gais
ro padarytus nuostolius bažny
čiai ir vargonams. Šiuo metu 
vyksta remonto darbai. Tiki 
masi, kad už dviejų savaičių pa
maldos jau vyks suremontuotoje 
bažnyčioje. 

Šv. Antano parapija įsteigta 
1920 metais . Bažnyčia ir 
mokykla buvo pastatytos 1923 
metais. Naujoji klebonija buvo 
pristatyta prie bažnyčios pasta 
to 1961 m. 

Stasys Gar l iauskas 

SĖKMINGA BALFO 76-TO 
SKYRIAUS VEIKLA 

1989 metų Balfo vajus Detroi 
te buvo sėkmingas Surinkta 

6.619 dolerių. Vajui vadovavo 
Balfo 76 skyriaus iždininkas ir 
sekretorius Vladas Staškus. 
Jam padėjo aukų rinkėjai: S. 
Garliauskas, A. Juška, M. Jan
kauskienė, Č. O. Šadeikai ir T. 
V a i t k ū n a i t ė . Daug padėjo 
„Amerikos Lietuvių Balso" ir 
„Lietuviškųjų Melodijų" radijo 
valandėlių bei spaudos bendra
darbių informacija. Taip pat 
padėjo lietuviškų parapijų kle
bonai, leidę aukas r inkti pa
rapijų patalpose. 

Balfui labai svarbu turėti 
didelį narių skaičių, norint 
gauti paramą šalpai iš tam 
tikrų fondų. Juo daugiau narių, 
tuo didesnė suma gaunama. Na
rio mokesčio 1 doleris metams 
labai daug padeda. Balfo 76 
Skyrius 1989 metais nario 
mokesčio surinko 398 dolerius. 
Rinkliavos ir nario mokesčio 
pinigai jau yra pasiųsti Balfo 
centro valdybai. Be to, šis sky
rius gavo ir pasiuntė Vasario 16 
gimnazijai 4,500 dol. ir Mažo
sios Lietuvos fondui 500 dol. 

Minėtini stambesnieji auko
tojai. Iš visų išsiskiria Ban 
Norkūnas, paaukojęs Vasario 
16 gimnazijai 1,000 dol.. Mažo
sios Lietuvos fondui 500 dol. ir 
Balfui 200 dol. Balfo vajaus 
metu , s t amb iaus i a s a u k a s 
įteikė: adv. Kęstutis ir dr. Ste
fa Miškin ia i — 250 dol. , 
Gediminas Balanda — 200 dol. 
Po 100 dol. - S. D. Geidžiai, J. 
D Jurgučiai, A. N. Lapšiai, St. 
Maziliauskas, A. A. Pašukoniai. 
L. Puskepalaitienė, V. J. Rugie
niai. John F. Uznis Builders. dr. 
P. L. Žemaičiai ir Lietuvių 
Federal inė unija , ,KASA", 
kurioje dirba naujoji Balfo 
direktorė Gailutė Dėdinienė. 
Aukojusių mažiau negu 100 
dolerių yra ilgas sąrašas. Jų 
auką Balfas labai vertina, juo 
labiau, kad paramos reikalingų 
tautiečių skaičius didėja. Šio va
jaus aukotojų sąrašai yra iška-
bint i lietuviškųjų parapi jų 
biuleteniams ir pranešimams 
skirtose vietose. 

S tasys G a r l i a u s k a s 

Michigano valstijos bal tų komitetas diskutuo.a Baltijos kraštų laisvinimo reikalus su JAV sena
torium D. Riegle adv. K. Miškinio įstaigoje. Ii k.: sėdi S. Sipols, sen. D. Riegle, dr. S. Miškinienė, 
adv. K. Miškinis. Stovi — E. Lislovs, V. RaaK' H. Kord, senatoriaus asistentas G. Papazian. D. 
Rudzitis. V. Sipols, R. Bons, A. Deksnis i r R. Tralą. Nuotr . R. T ra l ą 

ATEITIES 
TECHNOLOGINIAI 

STEBUKLAI 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS 

Šių dienų technologinė pažan
ga, kaip rašo amerikiečių žur
nalas , ,Newsweek", žengia 
tokiu sparčiu žingsniu pirmyn, 
kad per ateinantį dešimtmetį 
daugelyje atvejų pakeis mūsų 
gyvenimo būdą. 

Artimoje ateityje kiekvienas 
gyventojas jau pradės naudotis 
prieš 15 metų išrasto genų 
junginio rezultatais. 

Mokslininkai jau augina mor 
kas ir salieras, kurios neges ir 
išlaikys šviežią skonį, nepra-
rasdamos vitaminų labai ilgą 

būdu išaugintos kiaulės nustos 
90% prisotintų riebalų. 

Karvės gamins naujos rūšies 
pieną iš kurio bus lengvai išski
riami insulinas ir augimo hor
monai vaistų gamybai. 

Amerikos Patentų įstaiga jau 
yra įregistravusi daug tokių 
naujų gamybos formų patentų. 

Amerikos ir Japonijos tyrinė
tojai padarė didelę pažangą, 
auginant žuvis, kurios ne tik 
greitai augs, bet bus didesnės ir 
naudos mažiau maisto. 

Kad įgyti vartotojų pasitikė-

esant, panaudos ir ginklą. 
Šiuo metu 30 milijonų ame

rikiečių savo namuose turi 
asmeniškus kompiuterius. 

Ateinančio dešimtmečio laiko
tarpyje gal ne 30 milijonų, bet 
keletas milijonų robotų bus 
naudojami a smen in i ams 
tikslams. 

Tačiau, čia dar susiduriama 
su keletu problemų. Pirmiausia 
mūsų namai turi būti pritaikyti 
robotams gyventi. Kiekviename 
kambaryje turi būti įtaisyti 
maži radijo siųstuvai ir priim
tuvai robotų valdymui. Šiuo 
metu robotams dar yra gana 
sunku laipioti laiptais. Turi būti 
ištobulintos jų kojos, arba laip
tai suprojektuoti taip, kad 
nesudarytų problemų robotu 
vaikščiojimui. 

laiką. Šie produktai pasirodys jimą ir saugumą, apsaugoti nuo 

A. A. MARCELĖ K U R I E N Ė 

Sausio 4 d. H. Ford ligoninėje 
Detroite amžinu miegu užmigo 
Šv. Antano parapijos narė Mar
celė Kurienė. 

Marcele Kuriene 

Marcelė Kurienė gimė 1910 
m. vasario 6 d., s tambaus ūki
ninko šeimoje. Katilių km.. 
Griškabūdžio valsč. , Šak ių 
apskr. II-jo pasaulinio karo 
audrų išblokšta gyveno Seli-
genstadt lietuvių stovykloje. 
Vokietijoje 1949 m. atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno Law 
rence mieste. Mass. Po 10 metų 
atvyko į Detroitą ir ištekėjo už 
jaunystės dienų draugo, griška-
būdiečio Justino Kuro. 

Priklausė Šv Antano parapi 
jai. Lietuvių Bendruomenės 
Detroito apylinkei. Balfo 76 
skyriui . Jaun imo s tovyklai 
..Dainava", Lietuvių fondui ir 
kitoms organizacijoms. Rėmė 
vienuolynus , p r anc i škonus , 
marijonus, jėzuitus. N P M M . 
seseles Putname. Matulaičio 

rinkoje artimoje ateityje. 
Taip pat auginami pomidorai, 

ku r i e sustoja nok t i juos 
nuskynus. Prinokusiame stovy
je nuskinti pomidorai neturės 
gedimo proceso, nežiūrint kaip 
ilgai j ie bus laikomi san
dėliuose. 

Ateinančio dešimtmečio gale 
genetinė technologija pakeis 
ūkininkavimo būdą. Gyvulių 
auginimas vyks naujoje genų 
junginio formoje. 

Kiaulienos valgymo neberibos 
cholesterolio problema. Šiuo 

slaugymo namuose J. ir M. 
Kuru vardu yra įrengtas vienas 
kambarys . Marce lė buvo 
nuolanki, gero būdo. su visais 
gerai sugyveno, rūpinosi ne tik 
šiuo, bet ruošėsi ir amžinam 
gyvenimui. 

Sausio 8 d. Vai Baužos lai
dojimo namuose kun. Kazimie
ras Simaitis ir atsilankiusieji 
sukalbėjo rožinį. Laidojimo 
direktore Yolanda Zaparac-
kienė Marcelės Kurienės 
brolienei Liudai Petravičienei ir 
jos šeimai pareiškė užuojautą 
šių organizacijų vardu: Lietuvių 
Bendruomenės Detroito apylin
kės. Balfo 76 skyriaus. Ateiti
ninkų. Amerikos Lietuvių radi
jo klubo. „Lietuvių melodijų" 
Paskaitė Mairono eilėraštį „Iš
važiuojam". 

Sausio 9 d. Šv. Antano parapi
jos koplyčioje (bažnyčia remon
tuojamai kun. K. Simaitis už 
Marcelės Kurienės sielą auko
jo šv. Mišias, pasakė pamokslą. 
Vargonavo ir giedojo muz. Sta
sys Sližys. 

Po Mišių velionės kūnas buvo 
nuskraidintas į Putnamą ir ten 
sausio 10 d. palaidotas vienuo
lyno Dangaus Vartų kapinėse 
šalia jos vyro Justino Kuro. 
mirusio 1985 m. 

Nuliūdime liko broliene Liu
da Petravičienė, brolio dukra 
Birute Villaronga su šeima, bro
lio sūnus advokatas Juozas R. 
Peters (Petravičius), gimines ir 
d rauga i . Marce le , ilsėkis 
ramybėje! 

Visi Mišių dalyviai buvo 
pakviesti į parapijos salę pietų 

A. Grinius 

vėžio ligos naudojant šiuos nau
jus produktus — tyrinėtojai juos 
bandys i r tirs jų naudojimo 
pasekmes. . 

Žinoma, pakeisti gyvulių 
genetiką yra daug lengviau 
negu žmonių. 

Praėjusių metų pradžioje buvo 
padaryta pirmieji bandymai 
persodinti genus vėžio liga ser
gantiems ligoniams. 

1990 metų pradžioje pirmieji 
žmogaus genai bus persodinti 
naujagimiams, kad juos iš
gelbėti nuo mirtinų, genetišos 
kilmės ligų. 

Kada mokslas bus visai pajė
gus pakeisti žmogaus genus, — 
iškils naujas klausimas pa
taisyti ar pake is t i mūsų 
asmeniškas ypatybes. 

Trumparegiai bus pagydyti be 
akinių nešiojimo. O plikagalvių 
iš viso daugiau nebus. 

Dar negimusiam kūdikiui, 
pagal tėvų pageidavimą, bus 
galima parinkti akių ir plaukų 
spalvas. 

Tačiau nėra pilnos garantijos, 
kad visa tai bus įvykdyta atei
nančio dešimtmečio laiko
tarpyje. Daugelio ekspertų 
nuomone genetiniu gydymu 
pilnai naudosis jau sekanti 
žmonių generacija. 

Robotų jvedimas į žmonių 
gyvenimą ateinančiame dešimt
metyje įgaus kur kas daugiau 
praktiška panaudojimą-Robotai 
iškeps „hamburgerius" resto
ranuose, valys grindis ir li
goninėse sergantiems paduos 
maistą į lovas. 

Naujieji nervinio — tinklo ro
botai pasižymintys daugeliu 
žmogau? smegenų savybių bus 
pritaikyt, pr ie p rak t i škų 
aplinkybių. 

Pavyzdžiui robotas išvalys — 
išvakuos jūsų k i l imus ir 
nušluostys dulkes neišvar-
tydamas tialdų. 

Devynioiikto šimtmečio gale 
robotai savo kainomis bus pri
einami platesnei visuomenei ir 
bus naudojami ligoniams bei in
validams aptarnauti. 

Robotą; >augos namus ir san
dėlius nuo vagysčių ir api
plėšimų Signalizuos praneš
dami apie įsiveržėlius. Reikalui 
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Per ateinantį dešimtmetį nau
jas technologinis junginys bus 
vientisas kompiuterio, telefono 
ir televizijos junginių tinklas. 

Jam dabar Japonijoje prade
dami gaminti nauji televizijos 
aparatai HDTV (High Defini-
tion Television). Šie naujieji.la
bai ry škaus ir na tū ra l aus 
spalvų vaizdo perdavimui apa
ratai turi tą pačią sistemą, kuri 
yra naudojama kino teatruose, 
demonstruojant naujos gamybos 
filmus. 

Šis naujas kompiuterio, tele
fono ir televizijos junginys bus 
daugelio amerikiečių namuose 
jau už penkių metų. 

Ką ši naujoji sistema suteiks 
jos savininkui paspaudus myg
tuką? Pavyzdžiui norite pa
keliauti po pasaulį. Pasirenka
te valstybes ir miestus, kuriuos 
norite lankyti. Sakysime, nu
t a r ė t e ap l anky t i Londoną. 
Nenorite gaišti laiką ir žiūrėti 
visus vaizdus. Čia yra naujas 
įvadas. Tolimos kontrolės myg
tukas parinks jums vaizdus 
pagal jūsų pageidavimą. Pavyz
džiui jūs norite matyti tik mu
ziejus, a r nor i te maty t i 
HARROD'O pasaulinio garso 
universalinės krautuvės prekes 
ir kainas ar norite pastudijuoti 
W e s t m u e n s t e r i o ka tedros 
de ta l e s a r ka ra l i škuos ius 
rūmus. 

Žodžiu, pasirinkimas pagal 
jūsų pageidavimą ir skonį. Jei
gu n u t a r s i t e , kurį miestą 
aplankyti — čia pat jums pa
rodys lėktuvo kompanijas su 
bilietų kainomis. Pasirinkite 
jums patogų skridimo laiką su 
viešbučio užsakymu. 

Spalvotas video telefonas jūsų 
namuose jau irgi yra netolimos 
ateities perspektyvoje. Naujo
sios technologijos „fiberoptie" 
kabelio junginys — kompiuteris 
- televizija - telefonas, jau yra 
paruoštas jūsų paslaugoms. 

Daugelyje atvejų dėl laiko 
stokos ar dėl diaesmo patogumo, 
vietoj to, kad pirkti krautuvėse, 
— ateityje bus daugiau naudo
jamasi kompiuterių pagalba. 

Norite pirkti kilimų valymo 
mašiną: paspauskite mygtuką. 
Jūsų akims ekranas parodys 
skirtingų firmų įvairius mo
delius ir kainas. Patars a r 
rekomenduos jūsų pasirinkto 

k i l i m o rūš ia i a t i t i n k a m ą 
modelį. 

Jūsų užsakytą prekę pristatys 
į namus COD arba panaudos 
jūsų VISA. 

Tačiau vienas dalykas kelia 
abejones t a i , ka ip gre i ta i 
žmonės p r i s ide r in s š iems 
pasikeitimams. 

Technologija žygiuoja žaibo 
grei tumu pirmyn. 

Naujasis amerikiečių ,,Super 
Computer CRAY 2'* atlieka 2 
bilijonus aritmetiškų kalkulia
cijų per sekundę. 

Aš tur iu tris vertybes, kurias 
branginu ir saugau: pirma yra 
meilė, antra — pasitenkinimas, 
trečia — nuolankumas. 

Laatse 

Žmogaus proto dėka dvidešim-
tajame amžiuje pasiekt i 
stebuklingą technologiją. 

Tačiau dėl ekonominių ir kitų 
aplinkybių to paties žmogaus 
galvosena dar nespėja ir nepajė
gia platesniu mastu ir greitai 
p r i t a iky t i šią nuostabią 
pažangą mūsų kasdieninio 
gyvenimo eigoje. 
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DR. VIJAY BAJAI, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR OOOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
Pnklajso Ho'y Cross ir Chnst ligoninėms 

2434 W. 71 Street. Chicago 
Tel. (1-312) 434-5849 (veikia 24 valį 

Pirm , antr . ketv penkt nuo 12 iki 6 vv 

Kab. (1-312) 735-4477: 
Rez. (708)246-0067: arOa (708)2466581 

DR. E. DECKYS 
GvDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORO MEDICAL BUILOING 

6449 So. Pulaakl Road 
Valandos pagai susitarimą 

Kab. tai. (1-312) 585-0348; 
Raz. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS "R CHIRURGAS 

4255 W. 63rd St. 
Vai pagal susitar;ną. pirm. ir ketv. 12-4 

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

Kab. tai. (1-312) 471-3300: 
Raz. (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzle Ava. , 
Chicago. III. 60852 

Pirm antr . ketv :r penkt 
pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE - AKIŲ LIGOS 

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

Valandos paga- sustar'mą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Spec alyūė vidaus ir kraujo ligos 
Necriirurgims išsiplėtusių venų 

- ^emoroidu gydymas 
5540 S. Pulaakl Road. 
Tai. (1-312) 585-2802 

Vaiandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvaž>uo|u r , namus 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoje 

2659 W 59th St Cnicago. IL 
Tai. (1-312) 476-2112 

9525 S 79tn Ave Hickory Hills IL 
Tai. (708) 598-8101 
Vai pagal susita' ~a 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S Kedzie 
Chicago. !L 60629 

Tel (1-312) 436-7700 

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

SURENOER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (708) 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie. Chicago. III. 
Tai. (1-312)925-2670 

1185 Dundee Ave , Elgtn. III. 60120 
Tai. (708) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tai. kabineto Ir buto: (708)652-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GvDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Cicero 

Kasdien ' K 8 vai vak 
'ŠSkyruS trec ŠeSt 12 ik. 4 vai POP'et 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ava.. Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaakl Rd.. Chicago IL 
Tai. (1-312) 585-2980 'veikia 24 vai ) 

Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILOING 
3200 W. 81at Street 

Kabineto tat. (1-312) 737-1168: 
Razld. (708)385-4811 

OT. Tumaaonlo kabinetą pereme 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 
2454 W 7tat Street 

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

ketv 9-12 Penkt 2-7 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Robertą Rd.. Hickory Hllla. IL 
1 my''a , vakarus nuo Hariem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagai susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometnstas (Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritapo akinius 
2618 W. 71«t St. 

Tel. (1-312)737-5149 
Vai oagai susitarimą 

Pa*©» Vieion Cerrter. 7152 W. 127th St 
Palos Hgts m Ketv vai 3-6 w 

Tel. (708)448-1777 

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

Specalybe — Cnirurgna 
2454 We*t 71 at Street 

Tel. (1-312) 434-1818: Raz. (708) 8S20889 
Vai D-'Ti a~!r Ketv ir pe^kt 

3 .ki 7 v v T * susitars 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ UGOS 
2636 W. 71at. St.. Chicago. III. 

Tai.: (1-312)436-0100 
11800 Southweet H lghwiy 
Paloe Halghta. III. 80463 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W 63rd Street 

Vai antr i -4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
Sėst pagal susitarimą 

Kabineto tai. (1-312) 7782880. 
Rez. (706) 448-5545 

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

Kalbame lietuviška' 
6165 S. Archer Ava. (pne Ausim) 

Valandos pagai susitarimą 
Tel. (1-312)585-7755 



Ar JAV ir Japonija Eina į 

EKONOMINĘ KOVĄ? 
JAV rinkoje ir namuose nuo

lat daugėjant japonų gamybos 
elektronikai, automobiliams bei 
ki t iems gaminiams, o Rytų 
Europai demokratėjant ir dėl to 
mažtan t pavojui iš Sovietų 
Sąjungos, vis didesnio skaičiaus 
amerikiečių dėmesys krypsta į 
Japoniją, kaip sparčiai augančią 
grėsmę Amerikos saugumui, tik 
ne karine prasme, o ekonomine. 

Šios pažiūros propaguotojai 
teigia, jog Japonija nežaidzian-
t i pagal s tandart ines laisvosios 
rinkos taisykles: jos vadai visai 
nenori, kad Japonijoje išaugtu 
prekių vartojimu (.konsumenz-
mu) varoma ekonomija, kaip 
Amer iko je . Jų v i en in t e l i s 
t ikslas esąs patiems pasaulį 
ekonominiai užvaldyti, o naujus 
prekybos partnerius priimti tik 
didžiausios prievartos atveju. 
Tą argumentą jie remia nurody
dami, kad nežiūrint neatlyžtan
čių derybų su Japonija per eilę 
metų, JAV-ių prekybos su Japo
nija metinis deficitas tebelieka 
52 milijardai dolerių. 

Kaip apie tai rašė Robert J. 
Carraro The Christian Science 
Monitor laikrašty, dabartinės 
JAV ekonominės politikos su 
Japonija kr i t ika i nori, kad 
Japonijos rinkose būtų garan
tuojama procentinė japonų rin
kos dalis JAV gaminiams, k.t. 
miškų p r o d u k t a m s , super-
kompiuteriams ir puslaidinin
kiams, kurie jau sėkmingai kon
kuruoja normaliose pasaulio 
rinkose, bet jokiu būdu nepajė
gia įeiti į Japonijos rinką. Jie 
taip pat primena, kad panašiai 
griežtai izoliuojamos nuo užsie
nietiškos konkurencijos yra ir 
Japonijos bankų, statybos ir ap-
draudos pramonės. į kurias JAV 
bendrovės taip pat stengiasi 
prasimušti. 

Jie ragina, kad būtinai ir 
toliau būtų tęsiami vadinami 
japonų pačių (,,savanoriški'") 
apsiribojimai, dėl automobilių 
bei plieno eksportų Amerikon, 
ir kad prie to dar būtų prideda
mos sankcijos, jog jei japonai šių 
ribų nesilaikysią. JAV-ės pačios 
sumažinusią japoniškų importų 
kiekį. 

Sunku pr ieš in t i s tokiems 
argumentams, rašo R. J. Carra
ro, kai laikraščiuose skaitome. 
kad Sony. nupirkdama Columbia 
filmų bendrovę. įvykdė didžiau
sią japonų įmonės amerikie
tiškos firmos nupirkimą. O tuo 
tarpu amerikiečių firma T. 
Boone. nors ir turinti didžiausią 
dalį japonu Koito fabriko akcijų, 
negali prastumti savo atstovo iš
rinkimo į šios įmonės direktorių 
tarybą. 

Japonų geros valios neparodo 
ir jų atsisakymas toliau iš JAV-
ių pirkti sateli tus, pasiduodant 
spaud imui p a l a i k y t i pačiu 
japonų satel i tų gamintojus. 
Tiesa, Japonija jau kaip ir atsi
žadėjo apmuituoti ar kvotomis 
apriboti JAV-ių gaminius, bet 
didžiausios kliūtys } japonų rin
ką niekuomet nebuvo tarifai ar 
kvotos, o japonų visuomenine 
sąranga, pagal kurią seni preky
biniai ryšiai yra labai aukštai 
vertinami ir dėl jų gaminius 
perkančios įmonės nekreipia 
dėmesio į naujesnio gaminio ge
resnę kokybę ar žemesne kainą, 
kas normaliose rinkose nulemtų 
gaminio priėmimą, pasisekimą. 

Tuo tarpu Amerikoje, kur fir
mos ryšių pernelyg nevertina 
grynai dėl pastovumo, pereitais 
metais Japonija jau prašoko 
Olandija kaip antroji didžiausia 
investatorė JAV-ese, o šįmet gal 
prašoks ir Britaniją, kuri kol 
k a s dar t e b ė r a d idžiaus ia 
užsienietė investatorė JAV-ėse. 
Vien 1988 metais 203 JAV įmo
nės buvo įrašytos i sąrašą tų, 
kurios dalimi ar pilnai yra 
japonų investatorių nuosavybė, 
kas iš viso sudaro jau 890 tokiu 
JAV įmonių. 

Beje. rašo Carraro, japonų in
vesticijos aiškiai yra naudingos 
JAV ekonomijai, nes jos ameri
kiečiams duoda darbų ir kapi
talo. Bet. jis toliau rašo, būtina 
įtikinti japonus, kad taip kaip 
JAV-ems yra naudinga įsileis
ti užsieniečius savo rinkon. taip 
ir jiems patiems bus naudinga 
užsieniečius ;-i!eisti į savąją 
rinką. Carraro. Japonijos Mija-
zaki prefektūros tarptautinių 

koord ina to r ius , 
užtikrina, jog jie mokės pakei
timus įvykdyti ..įspūdingu grei
čiu", kai tik įsitikins, kad tie 
paKeitimai iš tikrųjų būsią jų 
naudai. Tačiau juos įtikinti 
reikalausią kantrybes ir nepa
liaujamo darbo iš amerikiečių 
pusės. 

Jis primena, jog per paskuti
nius pora metų, Japonija impor
tuoja daugiau JAV gaminių 
negu bet kada praeityje. Di
džiausia dalimi tai dėka Japoni
jos 1985 m. pažado padidinti 
JAV prekių pareikalavimą 
savosiose r inkose . Tačiau 
atsižvelgiant į tai, kad Japoni
ja yra antroji didžiausia ekono- j 
mija pasaulyje, tai tėra tik la- | 
bai mažas pasiekimas. 

Tuo tarpu amerikiečiai turėtų 
žinoti, kad vien japonų rinkos 
atidarymas neišspręs JAV-ių 
prekybos deficito problemų. 
JAV-ių prekybos deficitas, anot 
Carraro. yra tarptautinės pre 
kybos santvarkos padarinys. 
1985 m. tarptautiniu mastu 
buvo sutarta trimis priemo
nėmis išlyginti tarptautinius 
deficitus: 1. sumažinti dolerio 
vertę, palyginus su japonų jen 
ir vokiečių marke, 2. padidinti 
užsienietišku prekių pareikala
vimą, ypač Japonijoje, ir 3. 
sumažinti JAV-ių biudžeto de
ficitą, proporcingai padidinant 
santaupas. 

Nuo to laiko dolerio vertė, 
palyginus su jen, buvo su
mažinta 50-čia procentų ir JAV-
ių prekių pareikalavimas Japo
nijoje žymiai pašoko, bet JAV 
biudžeto deficitas nė kiek 
nesumažėjo. Kodėl, klausia 
Carraro. Juk JAV biudžetas 
turėtų atspindėti faktą, kad 
nepadidejus Japonijos eksportų 
Amerikon doleriniam kiekiui ir 
iiems 50'; pabrangus, pakeitus 
jen-dolerio vertės santykį, o. be 
to. dar žymiai paaugus JAV 
importams į Japoniją, preky
binis JAV-Japonijos balansas 
turėjo žymiai pasitaisyti. JAV 
politika, anot Carraro. į šiuos 
paknitirrri= nėra reagavus. 

Be to. JAV iq pramonei reikia 
praduti toliau žvelgti į ateitį, jis 
rašo Jei Amerika norėsianti 
konkuruoti su Japonija ir kitais 
kraštais technikos srityje, dabar 
jau laikas pradėti daugiau 
investuoti į technikos tyrinėji
mus ir vystymą bei pradėti vys
tyti kokią nors bendrą JAV-ių 
pramonines politikos tarptau
tinę strategiją. Be to. rašo japo
nams dirbantis amerikietis Car
raro: ..Turime < JAV-ės) rimčiau 
tvarkyti savo biudžetines pro 
blemas... Priedo turime akty 
viau dalyvauti abipusiuose poli 
tiniuose pasitarimuose ir su
daryti kokią nors bendrą abiejų 
kraštų ekonominių ekspertų 
tarybą, kuri sugebėtų besivys
tančius konfliktus išspręsti iš 
anksto. 

Savo straipsni jis baigia, saky
damas, jog abu kraštai turi su
prasti , kad iš tikrųjų, nei 
Japonija nei JA Vės viena be ki
tos negalės išlaikyti savo esamo 
pragyvenimo lygio, joms abiems 
darantis vis labiau priklauso
moms viena nuo kitos. Tad 
būtina joms. nežiūrint abiejų 
kraštų socialinės santvarkos 
didelių skirtumų, sąmoningai 
kurti tiltus į dialogą, o ne sta
tyti konfliktų sienas. 

a.g. 

..Lituanus" 35 metų gyvavimo proga vajaus reikalais tariasi rėmėjai. Iš kairės: Lietuvių Fondo 
tarybos pirm. Stasys Baras, ..Lituanus" administratorius Jonas Kuėenas ir Lietuvių Bend 
ruomenes krašto vald. pirm. dr. Antanas Razma 

MŪSŲ LITUANUS BE MŪSŲ? 
..Lituanus" buvo pradėtas 

leisti 1954 metais. 1989 metais 
buvo išleistas jau 35 tomas. 
Taigi per 35 metus išleista 140 
numerių, iš kurių susidarytu 
apie 10.000 puslapių. Tai jau 
nemaža ..enciklopedija". 

..Lituanus" buvo pradėtas 
leisti dabar jau nebeveikiančios 
Lietuvių Studentų sąjungos. 
Vėliau perimtas Lituanus fun
dacijos, kurios direktoriai ski
riami JAV Liet. Bendruomenės. 
Nuo 1966 metų ..Lituanus" 
administruoja jo reikalų vedėjas 
Jonas Kučėnas. Šių sukaktu
vinių 35 metų proga mes jį 
užkalbinome keliais klausi
mais. 

— J ū s neruošiate nei vaka
rienių, nei banketų surinkti 
lėšų „L i tuanus" leidimui, tai 
kaip pinigai ateina? 

— Vieną kartą metuose siun
čiame raginimus ir prašymus. 
Taip ir ateina pinigai, su ku
riais leidžiame žurnalą. 

— A r ne tu r i t e bėdų su 
paštu? 

— Didžiausia bėda yra tai. 
kad pašte dirba daug beraščių. 
Pvz. prieš dvi savaites nu
siuntėme du vokus vienam 
geradariui, kad jis apmokėtų už 
kitus du skaitytojus. Vieną voką 
paštas grąžino su pastaba, kad 
geradaris ten jau negyvena. Bet 
už savaitės tas pats geradaris 
atėjo į įstaigą su antru voku ir 

ANTANAS KLIMAS 
pranešė, kad jis tame pačiame 
adrese gyveno ii toliau .gyvena. 

— Kodėl s iunčiate dvie
juose, o ne viename voke, jei 
e ina t am pačiam asmeniui? 

— Todėl, kad paštas taip 
reikalauja, nes siunčiame trečia 
klase (už aštuoni:- su puse cen
to), o čia svarbu, kad svoris būtų 
vienodas. Dvi sąska i tos 
viename voke svorį padidintų. 

— Kiek adresų pasikeitimų 
p e r metus būna? 

— Apie 1.000 Pusė iš jų 
grįžta su praneš imu apie 
pasikeitusį adresą, kita pusė nė 
to nepraneša — tik tiek, kad 
išsikėlė. Už kiekvieną grąžintą 
voką jau keleri metai reikia 
mokėti 30 et. už voką. bet 
šiemet dėl neaiškių priežasčių 
imama tik 25 et. už voką. Tuo
jau sumokame ir neklausiame, 
kodėl tas skirtumas. Adresus 
stengiamės tuojau pakeisti, kad 
nereiktų ir vėl ūžtuos pačius ki
tais metais mokėti, nes kitais 
metais ir be šių vėl bus dar tiek 
pat pasikeitusių adresų. 

- Kodėl ;sek d a u g grįžta 
be pranešimo, kur išsikėlė? 

— Bendra:. :aiptarnautojams 
mažiau darh.» _ pasakė, kad 
nežino kur ir viskas. Specifinė 
priežastis ta pašto nukalta 
taisyklė: jei ateina laiškas senu 
adresu tris m« nesius po išsikeli-
mo, paštas • -privalo užrašyti 

naujo adreso, užtenka pasakyti, 
kad išsikėlė. Vienintele išeitis: 
tas. kuris išsikelia po trijų 
mėnesių turi iš naujo pranešti 
seno pašto įstaigai, kad išsikėlė 
ir kur. Kiek išsikeliančių taip 
padaro? Turbūt retai kas. Viena 
aišku, taip prarandame daug 
skaitytojų ir rėmėjų. 

— Kodėl reikia . .Lituanus" 
remti? 

— Kas lanke amerikiečių 
universitetus pastebėjo, kaip 
maža medžiagos apie Lietuvą, o 
jei ir yra, tai dažnai iškreipta ir 
pasenusi. Šimtu procentų šią 
spragą įveikti — tai ne mūsų jė
goms. Bet vis tik ..Lituanus" 
pastoviai stengiasi padėtį gerin
ti jau 35 metai. Uždavinys yra 
toks didelis, kad ir su pačiu 
žurnalu dirbę numoja ranka, o 
ką jau kalbėti apie Marąuette 
Parko ar ir už jo ribų gyvenantį 
lietuvį, kuris dažnai jaučia, kad 
reikia paremti, bet juk lengviau 
nieko nedaryti.Tačiau yra nepa 
prastas malonumas, kad turime 
užsispyrėlių būrelį, kuris jaučia 
pareigą ir garbę, kad būti lie
tuviu reikia ir dirbti ir aukotis. 
Tik jų pastangomis ir jų auko
mis žurnalas jau 35 metai 
gyvuoja. Čia mūsų tikslas ir yra 
tą būreli praplėsti ir padidinti 

— Kokias priežastis duoda 
tie. kurie neparemia žurnalo? 

— Dažniausia, kad žurnalas 
svetimiesiems eina anglų kalba. 
Todėl tegul svetimi jį ir remia. 

Ir kai kurie tikrai remia. Bet 
pasiteisinimas toks nelogiškas. 
Jei nebūtų dažnai kartojamas, 
nebūtų verta apie ta i net 
kalbėti. 

Pirmiausia, žurnalas nėra 
svetimas, o yra mūsų, tik ang-
lų kalba, taigi ir svetimiesiems 
paskaitomas. J is eina į beveik 
tūkstantį bibliotekų, jį gauna 
politikai, žurnalistai, vyskupai, 
antros ir trečios kartos lietuviai 
inteligentai, net 65-kiose vais 
tybese. visuose pasaulio kon 
tinentuose. Bet jų per mažai. 
kad galėtų žurna lą vieni 
išlaikyti. Reikia mūsų. Kas apie 
mus geriau žino, kaip mes 
patys? Kaip iš viso kas gali leis
ti mūsų ,,Lituanus" be mūsų? 
Daug logiškiau bent vieną 
kartą į metus lietuvišką spauda, 
įskaitant ir „Lituanus" žurnalą, 
paremti. 

— Kokios p e r s p e k t y v o s , 
k a d . . L i t u a n u s " ž u r n a l a s 
bū tų s p a u s d i n a m a s Lietu
voje? 

— Būtų labai geros dėl šių 
priežasčių: Lietuva po Estijos 
turi daugiausia išsimokslinusių 
žmonių, palyginus su kitomis 
vadinamomis sovietinėmis res-
publikomis. Taip pat ten anglu 
kalba yra trečioje vietoje jau 
dabar. t.y. po lietuvių ir rusų 
ka'bų. Deja. dar viskas taip 
nepastovu, negali tikėtis, kad 

greitai iš mūsų perimtų mūsų 
„Li tuanus" . Šiuo metu dar 
mūsų pareiga j} leisti, JJ remti , 
juo rūpintis. 

— Kokia žu rna lo f i nans inė 
būkle? 

— Per paskut in ius dvejus 
metus buvo 2.500 dol. daugiau 
išlaidų negu pajamų. 

— Kaip ga l ima ž u r n a l ą pa
remti? 

— Pirmiausia užsakant sau 
Bet galima užsakyti ir kit iems, 
pvz. bibliotekoms, kurios pačios 
nepajėgia užsimokėti, vaikams 
ir anūkams, kurie yra studen
tai ir gal patys pinigų nedaug 
turi. kolegoms, draugams, kurie 
nori daugiau žinių apie Lietuvą. 
Užsakyti kitiems galima dvejo
pai: vienkartiniu sumokėjimu, 
tikintis, kad pirmus metus do
vanai gavės asmuo ateityje 
susimokės pats. arba pažymint 
prenumeratos sąskaitą ir atei
tyje siųsti jums. o ne žurnalo ga
vėjui. Mielai laukiame ir aukų. 
kurias galima nusirašyti nuo 
pajamų mokesčių. 

— Kokia „ L i t u a n u s " kai-
n a . 

— Metine keturių numeriu 
kaina yra 10 dolerių. Naujiems 
prenumeratoriams iki vasario 
16d. galima užsisakyti, mokant 
tik 8 dol. Adresas: Li tuanus. 
6621 S. Trov. Chicago IL. 60629 

Margučio radijo laidų ištvermingas vadovas P 
ninku dr. Ferdinandu Kaunu. 

Petrutis su visuomeni-

Nuotr. »J. Tamulaičio 

ŽALIASIS VELNIAS 
JONAS RŪTENIS 

Romanas 

11 
Atsitiko kitaip. 
Tą patį rytą man besiruošiant paskaiton^ 

kės gavau telegramą — mirė mano mama 
Tai buvo pati tragiškiausia mano gyveni n • 

da. Kitos tokios tragiškos aš nebepamenu 
Traukinyje nieko nemačiau. Man prieš ak -

dėdė, kuris visą gyvenimą liko nevedęs ir glob 
mamą. 

Mama. mama — mano miela motinėle 
kuri sudėjo į mane visą savo jaunystę, meile 
aš buvau viso jos gyvenimo paguoda, mama. K 
dar nieko neįstengiau nei mažiausiu trupi n* 
ginti. O ji jau pašaukta iškeliauti anapus 
mane vieną gyvenimo vėjams ir audroms. J i ; 
aukštame kalnelyje amžinai ir nebegrįžtam.: 
niekad nebebus su manim. Savo švelnia ran* 
glostys parvykusio žaliajan kaiman plaučių p> 
Nebepaguos. Nebepatars. Jos lūpos nelies m ' 
belepins, nebemigdys lepūnėlio ir nieks neb«: 
kaip sekasi. Nebematysiu jos veide džiaugi 
šypsnys nebesipuoš laime, nebesiris jos veidu -
tenkinimo ašara. 

Iki šios dienos pamenu anas savo lanv 
Daug ko aš gyvenime netekau, bet laikas už
das. Teliko tik dvi: tėvynė ir mama. Šiurpu c. 
prisimenu Algį, tą sūnų palaidūną paklydu-
liuose ir nerandantį kelio pas mamą... Gailiu -
nuodyo savo smegenis svetimom idėjom ir i e -

perduoti jos meilę, jos rūpestį ir vargą - tėvynę ir ją 
pačią. 

Pamenu, kad tada man toptelėjo mintis: dar kartą 
pasimatyti su Algiu ir jo motinos vardu paprašyti dirbti 
ir tarnauti savo kraštui. Nesivaikyti svetimų ir labai 
pavojingų vėjų. dažnai nuodijančių ir beprotiškų. Mano 
nelaimei, palaidojęs mamą ir atgal grįžęs į Kauną Algio 
Kaune neberadau. Butas, kuriame jis gyveno, stovėjo 
tuščias. Pono referento bute gyveno kiti žmonės, 

tėviš- Universitete jo irgi nemačiau. Niekas apie jį nekalbė
jo. Klausti buvo nepatogu, nes juo domėjimasis, gal ir 

valan- nekaltas — ..pavojingas", kaip kad žilasis tardytojas 
sakė. Laužiau galvą, kaip sužinoti kur jis. Proga pasi 

ebuvo taikė netikėta. Grįžęs iš paskaitų radau laišką. Labai 
mano pažįstama rašysena, bet kieno atspėt nepajėgiau. 

Atplėšęs voką skaičiau: 
» toji. „Mielas Antanėli"... — rašė Jolanda 
kuriai Ji atsiprašinėjo manęs už tai, kad neatėjo į Finis 
riai aš Semestri, maldavo atleisti ir kvietė užeiti šį vakarą 
atsily- pas ją, kur ji. gyvu žodžiu, papasakos kas atsitiko. Be 
Plikti to, iš laiško sužinojau, kad referento žmona Aldona 
atgulė nemirė — sveiksta... Tardytojas, pasirodo, taip. kaip 
los jau ir spėjau, tik tyčia sakė, kad ji mirė... Tuo jis išgavo 
nebe nusikaltėlio prisipažinimą. Referentas už kėsinimąsi 

edinti. prieš gyvybe sėdėjo kalėjime ir laukė teismo. Algis, 
ęs, ne- kaip pavojingas asmuo.iš Kauno ištremtas į provinciją, 
įklaus Jo biblioteka konfiskuota, nes rasta daug komunistinės 
' ir jos literatūros. Visos žinios buvo svarios, bet svarbiausioji 
Ii pasi- — Jolanda. Jolanda grįžta. Juk ji mano visų naktų ir 

dienų svajone Šokinėjau iš džiaugsmo, kaip mažas 
aerjas. vaikas. Skaičiavau minutes ir nekantriai laukiau 
ė žaiz- vakaro. 
»si, kai Pagaliau lauktoji valanda atėjo, (ialvotrūkčiais 
•ieške- išskubėjau pas Kairius. Sunkiai alsuodamas stovėjau 
jo, kad ponų Kairių namo gonkose. Spustelėjau skambutį. Gir-
okelių dėjau ateinančius žingsnius ir visai sulaikiau kvėpa

vimą, kai pamačiau, kad mane pasitiko Jolandos tėvas. 
Prisistačiau. Jis nusišypsojo, o aš turbūt nukaitau, kaip 
mergaite. 

— Prašom į vidų — tarė jis švelniai. 
— Atleiskite, aš jus sutrukdžiau. 
— O ne,ne.. aš jūsų laukiau. 
Nustebau. Mintin tada šoko toks Jolandos tėvo 

sakinys: „Tamsta liaukis mergaitei sukęs galvą. Jai 
tokie dalykai dar per anksti . Leisk jai ramiai gyventi 
ir mokytis". 

Ponas Kairys mane nusivedė salonan, sodina, kaip 
garbingą svečią, siūlė vyno. papirosą, bet nedrįsau 
nieko priimti - gal apsirikau, o gal tuo jam atrodžiau 
naivus, o gal tik vaidinąs labai jau padorų vaikiną. 
Jolandos vis dar nebuvo. Kalbėti pradėjo ponas Kairys: 

— Tamsta, kiek žinau, studijuojate matematiką? 
— Taip. 
— Aštraus proto reikia tokiam dalykui. 
Kalba nesiklijavo. Aš vis dar buvau lyg apglušęs, 

lyg nesavame kailyje Ponas Kairys, pasakysiu. įky
riai sekė kiekvieną mano judesį ir vel teiravosi: 

— Ar toli jau pažengęs? 
— Dar vieni metai liko... 
— O paskui? 
— Jei gaučiau stipendiją. . O jei ne — eisiu 

mokytojauti 
— O. tamsta. Algi Žolele pažįsti? 
— Taip 
— Pasirodė, kad jis komunistas Kratos metu rasta 

daug komunistinės literatūros. 
— Aš nemanau, kad jis toks, a t sakiau drąsiai. 
— Suprantu tamstą. Patinka jis ir man. o nuo šiol 

ir tamsta man patinki 
Pažvelgiau j poną Kairį. Jis pagavo mano žvilgsnį 

ir tarė: 
(Bus daugiau) 
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SAVARANKIŠKUMĄ 
JUOZAS B. LAUČKA 

Brazauskas sakė, kad Lie
tuvai, lietuviams visada labiau
siai trūko vieningumo, sugebė
jimo susivienyti. Dabar istorija 
pasiūliusi „dar vieną šansą susi
vienijus siekti tikslų, kuriuos 
mums išsakė Lietuva". Kvietė 
partijos narius būti savimi, 
n e l a u k t i nurodymų, dirbt i 
konkretų darbą, suprasti savo 
atsakomybę, nes „nebeturime 
teisės atidėti sprendimų, kurių 
laukia Lietuva". 

Brazausko kalbai atspaus
dinti „Tiesoje" prireikė beveik 
29 skilčių smulkiomis raidėmis. 
Ją išklausius ir sudarius vieną 
kitą komisiją, padaryta pietų 
pertrauka. 

Gyvos diskusi jos 

Pirmasis kalbėjo Vilniaus uni
versiteto rektorius prof. Jonas 
Kubilius. Jis tuojau pareiškė, 
kad reikia pripažinti, jog iki šiol 
nebuvo jokios Lietuvos komu
nistų partijos, o t ik „visasą
junginės partijos skyrius, ku
riuo, kaip Trojos arkliu, j Lie
tuvą buvusi importuota proleta
rinė revoliucija, vadinamasis 
Tarybų valdžios atkūrimas 1940 
metais". Ir iki šiol Tarybų 
Sąjungos partijos padalinys 
„tebėra penktoji kolona, per 
kurią užkietėję centro konser
vatoriai stengiasi sureguliuoti 
sutrikusią kraujo apykaitą tarp 
metropolijos ir vienos iš savo 
kolonijų". 

Rektorius Kubilius sakė, kad 
Lietuvos valstybingumas yra 
..kiekvieno iš mūsų sąžinės 
problema". Ar gali valstybinę 
nepriklausomybę deklaruoti 
partija, kuri nėra pati nepri
klausoma? — k lausė prof. 
Kubilius. Toliau prof. Kubilius 
sakė, kad pirmasis partijos tik
rai demokratiškas suvažiavi
mas iš anksto yra pasmerktas, 
neteisėtas, neteisingas, nes iš 
anksto jis nesuder in tas su 
Maskva. Kubilius labai kritiš
kai paminėjo vieno „garbaus 
atstovo iš stipraus centro" apsi
lankymą, kurio metu jis tiesiai 
pareiškė, kad 1940 metų seimo 
nutarimai teisėti , nors nei 
atstovus rinkę žmonės, nei 
patys atstovai „nė nutuokti 
nenutuokė, kas artėjančiame 
Seime svarstoma". Bet viskas 
vykę pagal istorinio materializ
mo dėsnius, pagal „visų tautų 
tėvo ir vado sankcionavimą", 
tad ir neapskundžiama. . . 
Pasisakė už visų sutelktą darbą 
tikslui pasiekti. 

Romanas Songaila. Mažeikių 
rajono komiteto pirmasis sekre
torius, pareiškė, kad partija, ati
trūkusi nuo tautos valios ir 
siekių, kaip politine jėga yra pa
smerkta. Jo nuomone centrui 
teks pripažinti tokią LKP. kokia 
ji taps po šio suvažiavimo. 

Rašytojas Romas Gudaitis, 
rašytojų sąjungos partinės or
ganizacijos sekre tor ius , 
daugiausia kreipėsi į rusų ir 
lenkų delegatus. Jis teigė, kad 
būtų nusikal t imas sąžinei, 
vilčiai ir Lietuvai, jeigu nebūtų 
patvirtintas partijos savarankiš
kumas. 

Be pykčio, įžeidimų... 

Kęstutis Zaleckas. Vilniaus 
miesto komiteto pirmasis sekre
torius. kvieU delegatus išvengti 
pykčio ir įžeidimų. Brazausko 
pranešimas esanti gera pradžia, 
reikia vieningos ir stiprios par
tijos. Anot Zalecko. dauguma 
komunistų pasisako už suvere
nia Lietuva, savarankišką 
partiją su savo programa ir 
įstatais. 

Aleksejus Kulakovas, Snieč
kaus gyvenvietes partinio ko

miteto sekretorius, atkreipė 
dėmesį į part i jos vidinės 
demokratijos prieštaravimus. 
Jis siūlė nutarti, kad partijoje 
leidžiama gyvuoti ir veikti 
frakcijoms, nepriimti pasiūlytos 
programos, o patobulintą statu
tą pateikti visasąjunginės par
tijos suvažiavimu. Kuliakovas 
pareiškė esąs už pasilikimą 
visasąjunginės partijos sudėtyje 
idėjiniu ir organizaciniu atžvil
giu. Lietuvos respubliką jis įsi
vaizduoja Tarybų Sąjungos fede
racijoje. 

Rašytojas Vytautas Petkevi
čius aiškino ekonominę ir 
poli t inę krizę. Gausėjant i 
nelegali ir b iu rok ra t i nė 
buržuazija, o kitoje visuomenės 
dalyje — masinis skurdas. Jis 
pabėrė daug kritikos žodžių 
atskiriems partijos nariams, 
neaplenkė ir Gorbačiovo, kuris, 
„paskelbęs pertvarką, jau ket
virti metai niekaip negali at
sisakyti daugeliui TSKP vadovų 
įprasto imperinio mąstymo... 
nori kaip nors sulopyti, ap
valyti ir persiūti jos seną, 
nepelnytais ordinais subadytą 
didžiavalstybinį mundurą"... 
Petkevičius pasisakė už partijos 
savarankiškumą, tačiau mano, 
kad šį klausimą būtų teisin
giausia išspręsti visų partijos 
narių referendumo keliu. 

Donatas Morkūnas, Šiaulių 
miesto partijos komiteto an
trasis sekretorius, pasisakė už 
parti jos s a v a r a n k i š k u m o 
įtvirtinimą. Tai esąs vienintelis 
būdas išsaugoti gyvybingą 
partiją. Panašiai tvirtai už 
savarankiškumą kalbėjo Širvin
tų rajono Kernavės kolūkio 
pirmininko pavaduotojas Jonas 
Vi tkūnas . Ignalinos rajono 
komiteto pirmasis sekretorius 
Gerardas Masiulis. Vilniaus 
miesto Lenino rajono komiteto 
pirmoji sekretore J a n i n a 
Gagil ienė. Pastaroji ypač 
kreipėsi į partijos veteranus, 
tikėdama, kad jie suras savyje 
jėgų, proto, sąžines ir ryžto 
nusimesti dogmatizmo varžtus 
ir parems partijos atgimimą... 

Kitaip pasisakė Šalčininkų 
rajono komiteto pirmasis sekre
torius Leonas Jankelevičius. 
Anot jo. absoliuti rajono 
komunistų dauguma už tai. kad 
reikia likti vieningoje atsinauji
nančiojo TSRS kom. partijoje. 
Reikia ieškoti suartėjimo, ne 
skilimo kelių. 

Sąžinės sąskaitos suved imas 

Prof. Bronislavas Genzelis. 
Vilniaus universiteto partinio 
komiteto sekretorius, kvietė 
suvesti sąžinės sąskaitą. įrodyti, 
kad komunistams brangi Lietu
vos ateitis. Kiekvienas komu
nistas turįs apsispręsti, su kuo 
jis — su tauta ar su penktąja 
kolona. Tarybų Sąjungos komu
nistų partijos centro komiteto 
politinis biuras ir toliau veikiąs 
Stalino suformaluotais prin
cipais. „Paklusti tolesniam CK 
diktatui reišktų vesti Lietuvos 
komunistų partiją į katastrofą", 
sake prof Genzelis. 

Vytautas G a r b a č i a u s k a s . 
Kauno miesto Komiteto pir
masis sekretorius, nematąs kito 
kelio, kaip savarankiškumas. 
Jo nuomone, jau laikas at
sakomybę už Lietuvos dabartį 
ir ateitį dalintis su visomis 
politinėmis jėgomis. Dauguma 
Kauno miesto delegatų pasi
sakę už partijos s a v a r a n 
kiškumą. 

Feliksas Džiautas. Alytaus 
miesto komiteto pirmasis sekre
torius nurodė, kad Alytaus dele
gatai atstovauja 4.000 narių. 
Apklausos metu 96 nuošimčiai 

pasisakė už savarankišką par
tiją, vienijančią visų tautybių 
Lietuvos piliečius. Delegatai 
pritaria siūlomai programai. To
lesnis žingsnis t u rė tų būti 
nepriklausomos, demokratinės 
teis inės Lietuvos atkūrimas. 
Ragino komunistus eiti drąsiai, 
pala ikant vieniems kitus, nes 
s u k l u p u s kelyje „ t a p s i m e 
nieku". 

Klaipėdos statistikos skyriaus 
viršininko pavaduotojas Arta-
šesas Gazarianas pabrėžė, kad 
niekas neturi teisės kištis į 
respublikos reikalus, taip pat ir 
kitų respublikų komunistai . 
Sprendimą, kaip respublika turi 
gyventi ir kuriuo keliu eiti, 
padarys „liaudis per parla
men tą , per Aukšč iaus ią ją 
tarybą, referendumą". Idėjinės 
vienybės nėra, tad, kodėl dar 
kalbam apie jos išsaugojimą, 
klausė Gazarianas. 

N e g a l i m a likti nuoša ly je 
Rimantas Laužikas, Panevė

žio antokompreserių gamyklos 
komiteto sekretorius, nurodė, 
kad prae i ty je įvyko daug 
skriaudų dėl centro politinės 
sistemos veiklos, kuriai turėjo 
p a k l u s t i ,,ne t ik Lie tuvos 
(komunistų) aktyvas, bet ir visa 
mūsų tauta" . Lietuvos partija 
negali būti savarankiška, kol ji 
bus TSKP sudėtyje. 

Pasaulio rajono komiteto pir
masis sekretorius Jonas Bud-
revičius pasakė, kad visus į 
suvažiavimą sukvietė Lietuvos 
komunistų partijos savarankiš
kumo idėja. Lietuvos žmonės 
ryžtingai siekia susigrąžinti 
p r a r a s t ą nepr ik lausomybę , 
valstybingumą, sakė Budre-
vičius, todėl ir jos komunistų 
partija negali likti nuošalyje 
nuo šių žmonių siekių. Apklau
sa parodžiusi, kad 90 procentų 
Pasvalio komunistų pasisako už 
savarankišką partiją su savo 
programa ir s tatutu. 

CLASSIFIED GUIDE 

A. a. vysk. Kazimieras Paltarokas, kuriam norima pastatyti paminklą 
Lietuvoje. 

KOMITETAS PRAŠO AUKŲ 
VYSKUPO KAZIMIERO 

PALTAROKO PAMINKLUI 
PAMŪŠYJE 

Vyskupas Kazimieras Palta
rokas , būdamas Panevėžio 
vyskupijos valdytoju, parode 
daug meilės mažai Pamūšio 
vietovei, kuri yra netoli jo 
tėviškės ant gražaus, aukštoko 
Mūšos kranto. Cia jis įkūrė 
parapiją ir padėjo pastatyti 
naują, gražią bažnyčią. Kai 
1944 metais vyskupas lankė šią 
parapiją, jį pasitiko šimtas 

MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMAS 

Apie Mokslo ir Kūrybos sim- fizikos simpoziumą, apie ką ma-
poziumą, jo reikšmę, pasise- žiausią supratimą turi , o į savo 
kimą, nuotaikas, šįmet daug reporterio užrašų knygelę rašai 
kalbėsime, taip pat daug rašy- Česlovo Milošo pasakymą, kad 
sime. Jį negali apčiuopti vienu „Lietuva - poetų kraštas... kad 
smūgiu. Jį reikia pasisaldinti bū tum dideliu poetu, tur būt 
i šgyven t i visa s ie la , kūno turi būti kilęs iš Lietuvos". Juk 
jausmais . \T žinomas fizikas dr. K. 

Šį kar tą buvo mokslininkai. Almenas vra taip pat rašytojas. 
k u l t ū r i n i n k a i i r da lyv ia i O abu pokario Lenkijos Nobelio 
suvažiavę iš įvairių pasaulio premijos laureatai iš Vilniaus, 
kraštų. Kai sukoręs 60 mylių 0 k a i Simpoziume kalbėjo 
kelią atvykau į Lietuvių centrą, prof. dr. Steponas Ašmontas ir 
automobil iui vietą suradau Vilniaus, garsus puslaidininkių 
gana tolokai nuo jo - prie fizikas, pasižymėjęs išradimais, 
pagrindinio vieškelio. Laimei, dalyvavę? su pranešimais tarp-
kad anksčiau atvažiavę su tautiniuose fizikų suvažiavi-
a u t o m o b i l i a i s . n e g a l ė d a m i m u 0 S e . du kartus JAV aplan-
įsisprausti į suras tą laisvą kęs- žymesnius šio krašto uni-
tarpą, paliko ją mano mažam versitetus. aš vėl prisiminiau 
automobil iui . Pyktelėję dar 
pasakė: „Košmaras!... Didelis 
košmaras!.." 

At ida ręs L ie tuv ių cent ro 
duris, įsijungęs į žmonių minią 
prieangyje, salėje, klasių kam-

Milošo pasakymą, kad Lietuva. 
Vilniaus kraštovaizdis — poetų 
šalis, pridėdamas dar, kad ir 
moksl in inkų ša l i s . Tokią 
Lietuvą prnf. dr. Stp. Ašmontas 
rado grjžes iš Sibiro tremties, 

b a r i u o s e a š i šgyvenau ne Vilniuj jį nurišo veidai, jaunys-
,.košmarą bet didelį taut inės tė. bet rišo Sibire išgyventa ilge-
gyvas t i e s sąmyšį , v id in ia i sio siela ir tėvynės kvapas, 
degantį jausmingumą. Prisimi- Steponas buvo trejų metų. kai 
niau poeto Česlovo Milošo pasą- s u tėvais buvo išvežtas į Sibirą. 
kymą: Lietuviai per ilgus de- Badaudamas, uodų ėstas, šalčių 
šimtmečius yra užburti, tiesiog kaustomas, mirtininkų eilėse 
apžavėti taut i škumo idėjos". gyvendamas, jis siekė mokslo. 

Ir t a taut iškumo idėja mane Pasižvme*s mokslo gabumais 
vedė per klasės kambarius, kur gavo raudoną diplomą, kaip 
vyko paskaitos, simpoziumai, kraujas ra idonos spalvos, kuris 
Nedaug ką suprantu ir žinau atidarė duris į universitetų 
apie fiziką, chemiją, matema- mokslini,-.arba. (Raudonos spal-
t iką . tuos m o k s l u s , k u r i e 
jaunystėje daug baimės ,.įvary
davo", bet dabar tų sričių moks
lininkų tar tas savas lietuviškas 

vos dip". raai Sovietuose duo
dami goriausiais pažymiais 
baigusiems studijas^ Dabar S. 
Ašmontą- yra puslaidininkiu 

žodis laikė užburtą, tiesiog f12ik0s instituto direktorius. 
apžavėtą. Juk čia kalbėjo gyvo- j a m įgjj ^ Lietuva - tėvų 
ji Lietuva, taut iškumo idėjos kvapo žodžiais išsakyta, širdy-
nešejai, savojo krašto giminės j e Užprūri:nta - yra poetikos 
kraujo paveldėtojai ir nešėjai grožio, mclės šalis. Ji tokia yra 
ateinančioms kartoms. Visi jie įr visiems kitiems iš Sibiro 
man buvo lietuviško žodžio grįžusiems tėvynainiams moks-
poetai Poetai tautinės meilės ir fininkarv - kuriems tėvų kvapo 
jos išraiškos, poetikos kūrėjai su žodžiais išsakyta tėvynės meilė kūmo vienybės d i d y s i - r n -
svajomų ga ntovaizdžiais. i r j o s p . 0 7 ! s l v g k a r š t a versme d l d i i r b r a n g l d o v a n a L i e t J v a i ; 
Gali klausytis puslaidininkių veržėsi - ledynų kalnų. Vytautas Kasniūnas 

raitelių ir tūkstančiai žmonių 
gėlėmis išpuoštuose vartuose. 
Buvo labai jautrūs momentai. Ir 
dabar vyskupas Paltarokas 
tebėra gyvas Pamūšio žmonių 
širdyse. 

Todėl kilo mintis ten pastatyti 
gražų paminklą. O jei surink-
tumėm užtenkamai aukų, galė
tume pasamdyti skulptorių ir 
pastatyti baltą statulą ant šven
toriaus, kuris yra ant puikaus 
Mūšos kranto. Toks užmojis kai
nuotų daugiau kaip dešimt 
tūkstančių rublių. Pakruojyje 
pastatytas tremtiniams pa
minklas kainavo penkis tūks
tančius. Apie mūsų pastangas 
vykdyti šį vajų buvo painfor
muotas vyskupas Paul ius 
Baltakis ir tam labai nuošir
džiai pritaria. Taip pat V. 
Paltarokaitė užmezgė ryšį su 
Panevėžio kunigais. 

Šio projekto pradinį komitetą 
sudaro trys nariai Lietuvoje. 
Valerija Paltarokaitė, Jurgis 
Švereika ir Pamūšio klebonas 
kun. Bronius Žilinskas. Trys gy
venantys JAV — pirmininkas 
dr. Jonas Genys, Joana Valai
tienė ir Juozas Vitėnas — 
iždininkas. Mes lauksime 
paramos iš visų kaimynų, iš 
Pakruojo. Linkuvos. Joniškėlio, 
Klovainių. Rozalimo, Žeimelio, 
Pašvitinio, Pušaloto. Panevėžio, 
Vaškų ir iš visų Panevėžio 
vyskupijos kunigu ir tikinčiųjų 
artimųjų. Būkite malonūs siųsti 
savo bet kokio dydžio aukas 
komiteto iždininkui šiuo adresu: 
J u o z a s Vi tėnas , 7910 Liv-
ingston Road. Oxon Hill. MD. 
20021. Visi aukotojai bus lai
komi paminklo mecenatais, o 
paaukojusieji 200 dol. bus 
pilnateisiai komiteto garbės 
nariai. Aukotojams bus padė
kota spaudoje. Pirmininko ad
resas: 14 High Street. Frost-
burg. M D 21532. Dėkojame iš 
anksto. 

Du šimtai aštuoniasdešimt ke
turi mokslo ir kultūros sim
poziumo ak tyvūs dalyviai, 
atvykę iš Lietuvos ar laisvojo 
pasaulio kraštų, yra lietuvių 
šimtmečių istorijos genijaus 
užbur t i , t ies iog apžavėti 
tautiškumo idėjos skleidėjai. 

Gal kai kam ..košmaras" ir 
pasivaidino, bet reporterio 
užrašų lapuose liko to žodžio 
tikras pakaitalas-sąmyšis. Tai 
buvo mokslo, kultūros pasie
kimų, džiaugsmo, meilės, tautiš-

DCMESIO! Nuo lapkričio 11 d., skambindami ; Chicagos priemiesčius, 
vanokite „ w t i code" (706). 

REALESTATE RE AL ESTATE 

^ MLS. KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste if priemiesčiuose Sąž-
iingai patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELL-BACE REAL"rORS 

.SCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77»-2233 

ligi 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai Įkainuoja 
jūsų namus. 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 7 7 8 - 3 9 7 1 . 

Adresas 6600 S . Pulaski Rd. 
One stop Real Estate 

R E / M A X 
R E A L T O R S 

GMIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
(312) 586-5959 (708) 425-7161 

Norintieji P IRKTI ar PARDUOTI 
N A M U S per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arbarome b ū t 
Rimo Stankaus klijentajs. Nuosa
vybes Įkainavimas nemokamai . 

S I M A I T I S R E A L T Y 
Viktoras Šimai t is , Reg Brokeris 

Nuosavybių pardavimas Income Tax 
5953 S. Ketfzte Ave. 
Chlcago, IL S0629 

Te l . 436-7878 

FOR RENT 

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

Savininkas parduoda 5' i kamb. 3 mieg 
. mūrinį ..ranch" stiliaus namą; įrengtas 
rūsys, puikiai išlaikytas; nereikia remontų; 
naujas šUdymas-šaldymas. 2 auto garažas. 
Garfield Ridge apyi. $109,000. Tel. 
562-2617 

HELP WANTED 

Babysrttsr wanted for two-year 
old boy; mušt speak English; 3 
days a week; light housekeeping 
a lso ; vic. 59 & S t . Lou is . 

Call 4 7 6 - 3 6 3 1 

MISCEULANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

Parduodame greičiau 
už didesnę kainą! 

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

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

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

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas 

Gntuifc KMIEDK REALTORS a 7922 S. Pulaski Rd. 
. 4365 S. Archer Ave. 

DANUTE MAYER 
284-1900 

)ei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės į Danutę Maver. )i 
p ro fes iona l ia i , sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

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

F R A N K Z A P O L I S 
3208V2 W e s t 9 5 t h S t r e e t 

T e l . — G A 4 - 8 6 5 4 
į . ^ 

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

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

312-771-3313 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DRAUGE GAUNAMI 
NAUJAUSI LEIDINIAI 

ATLAIDAI-LITHUANIAN PILGRIMAGES. Loyola 
University Press. 186 psl 

JONAS ŠIMOLIŪNAS. inžinierius, valstybininkas. 
profesorius. J . Gimbutas. 229 psl 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. 
9 tom 

LIETUVIŲ KELIAS KRIKŠČIONYBĖN. istorinė 
apžvalga. Stasys Maziliauskas. 311 psl. 

GIRIOS AIDAS, liet. mišk. išeivių vardynas. 335 
psl 

ANTRAS KAIMAS, veidai ir tekstai. Sud Alg. T. 
Antanaitis. 448 psl 

MEILĖ SUTEMOSE, apysakos. M. Aukštaitė 295 
psl 

SUVALKIEČIŲ LIAUDIES KŪRYBA AMERIKOJE. 
antologija. Jonas Balys. 222 psl 

MANO DIEVE VIS ARČIAU PRIE TAVĘS. 
prakalbų religinėmis temomis rinkinys. L. 
Tulaba. 364 psl 

ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS MOTIEJUS VALANČIUS. 
Kun. Ant. Aleksa 300 psl 

ARKIVYSKUPAS JURGIS MATULAITIS. Dr. Ant. 
Kučas. 592 psl 

PROFESORIUS RAKŪNAS. romanas. Alb Bara
nauskas 230 psl 

LITHUANIA MY HERITAGE. 1300 iliustracijų. VI. 
Vijeikis 400 psl 

DIDYSIS KOVOTOJAS KUN K GARUCKAS. SJ 
Red. kun. J. Kidykas 385 psl 

VVOODEN MIRACLES. a novel. K. Boruta. 237 
psl 

GANYTOJAS IR VILKAI, istorinis romanas. Jur
gis Gliaudą. 242 psl 

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti, 
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir per
siuntimo išlaidos. 

$25.00 

$12.00 

$10.00 

$10.00 

$10.00 

$2000 

$25.00 

$10.00 

$10.00 

5.00 

$5.00 

$12.50 

$20 00 

$1000 

$25.00 

$9.00 



Programą atlikę ..Saulės" lituanistinės mokyklos mokiniai St. rVtei 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Lemont, IL 

DAINŲ P O P I E T Ė 

Lietuvių Centras Lemonte 
kiekvieną mėnesį planuoja 
suruošti kokį nors kultūrinį 
renginį. Tam yra sudarytas ko
mitetas. Geresniam pabendravi
mui kultūrinę programą ban
dome ruošti tuoj po pamaldų ir 
kavutės. 

Vieną iŠ tokių kul tūr inių 
popiečių suruošėme sausio 14 d. 
Šį kartą pakvietėme iš Lietuvos 
Chicagoje viešinti solistą Algi
mantą Barniškį Jo dainas ir 
arijas pianinu palydėjo Lietuvių 
Operos dirigentas ir meno vado
vas muzikas Alvydas Vasaitis. 
Klausytojai nesigailėjo praleis
to laiko. Programa buvo įvairi 
ir įdomi: lietuviai kompozitoriai 
ir klasikinė kūryba. Klausyto
jai solistą priėmė labai šiltai. 
Koncertui pasibaigus ir muzi
kui Alvydui Vasaičiui išskubė
jus į kitą renginį, klausytojai vis 
dar prašė solistą padainuoti 
daugiau mūsų lietuviškų dainų. 
Jos mums visada yra tokios 
brangios ir mielos. Solistas 
mielai patenkino klausytojus, 
prasitardamas pats sau vargonė
liais. Taip lietuviškos dainos 
garsai sklido po visą didelį 
Lietuviu cent rą , m i n t i m i s 
nunešdamos prie Baltijos, pas 
senus žvejus ir jūrininkus. Ar 
tai į Lietuvos miškus ir laukus, 
kad toks nuostabus kraštas yra 
tik vienas — jo vardas Lietuva... 

P r o g r a m a i l aba i g r až i a i 
vadovavo komiteto narė Gintra 
Nar ienė . Ta ip Ch icagos 
užmiesčių lietuviai praleido 
vieną sekmadienio popietę. 
Pamažu skirstemes namo. 

Tokių popiečių a t e i ty j e 
numatome ir daugiau. 

B r o n ė N a i n i e n ė 

Laiškas 
PUSĖ M I L I J O N O Į 

L I E T U V A ? 
Labai apsidžiaugiau, per

skaitęs . .Drauge" žinute, kad 
dr. A. Razma žada nuvežti į 
Lietuvą pusės milijono dolerių 
aukas pagelbėti atgimstančios 
tautos atsistatymui. Tačiau kar
tu kyla ir klausimas, kam gi 
turėtų būti panaudoti šie pini
gai M a n . k a i p l i e t u v i ų 
sveikatos apsaugos ir medicinos 
fondo atstovui, atrodo, kad dalį 
šių dolerių reikėtų panaudoti 
Lietuvos sveikatos apsaugos 
gerinimui. Jau šiuo metu yra 
vykdoma keletas labai svarbių 
programų, kurioms labai rei
kėtų finansavimo. Aš tikiuosi, 
kad dr. A. Razma paskelbs, kam 
ir kaip jis tikisi panaudoti šiuos 
pinigus. 
J u o z a s Kulys 

Lietuvių sveikatos apsaugos 
ir medicinos fundacijos 

prezidentas. 

Ona Kartaniene atnešė moki
nukams pat i iškepusi skanių 
pyragėlių. Visas vaišes ir moki
niams dovanėles supirko moky
tojos kaip Kalėdinę dovaną jų 
vadovaujamai šeštadienio 
mokyklėlei. Be abejo, vaikų 
tėvai visa tai įvertina. LB 
apylinkės valdyba davė 100 doi. 
mokyklos reikalams. Moterų 

Vieną labai šaltą gruodžio klubas, kurio žinoję ir globoje 

Omaha, Neb. 
LIETUVIŠKOS 

M O K Y K L Ė L Ė S E G L U T Ė 

Lietuviai Floridoje 

St. Petershurg, Fla. 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS . .SAULĖS" 
VAIKU EGLUTĖ 

Gruodžio 23 d 11 vai. mokyk
los patalpose St. Petersbug 
Beach. Fl. į^yko proporcingai 
gausios viso v Amerikoje 
lituanistinės m nykios ..Vaikų 
eglutė". 

Gausiai dalyvaujant St. Pe-
tersburgo lietuvių šiame 
renginyje ir gražiai mokinių 
išpuoštoje aąlėje prie eglutės 
scenoje pasirodė 14 mokinių, 
apsirėdę baltais apsiaustais, 
kaip angelai. Juos pasiuvo ir pa
ruošė mokiniiį chorą Kristina 
Krulikienė 6-to ir 2-ro skyriaus 
mokytoja. Mokiniai giedojo 
„Sveikas Jėza... gimusis", taip 
sveikindami visus šventėn 
susirinkusius 

Gražiai pasveikino mokyklos 
vedėja Aurelija Robertson visus 
dalyvius ir perskaitė programą. 
J i paruošė programas kalėdinės 
kortelės pobūdžio, a tver tus 
kortelę kairėjt pusėje buvo pro
grama, o dešim-įe pusėje visa 
mokyklos sudėtis ir geriausi 
kalėdiniai linkėjimai. 

Vyresniųjų mokinių skaitymą 
..Kalėdos Lietuvoje" iš 6-to 
skyriaus vadovėlio ..Ten, kur 
Nemunas banguoja" — atliko 

Raminta Moore. S tepas 
Hileman. Kristina Clark, Julius 
Degėsys. Paruošė mokytoja Rita 
Moore. Muzikinį numerį su 
gitara ..Tyliąją naktį" grojo 
Raminta Moore. Choras publi
kai pritariant padainavo „Gul 
šiandieną" ir „Linksma diena". 
Darželio Viktorija Krulikaitė 
padeklamavo du eilėraščius 
pa imtus iš 2-ro skyr i aus 
vadovėlio „Rūtele" — „Sidabrų 
Senis" ir „Snaigės". Ji 4 metų 
amžiaus, dar pagrojo su smuiku 
„Gingle Bells". Mikas Degėsys 
padeklamavo ..Balta žiema" ir 
2-ro skyriaus mokinys Julius 
Degėsys „Žvaigždėtas dangus". 
Muzikinį numerį su klarnetu 
atliko Zuzana Hi leman 
„Varpe l i a i " . Programą 
užbaigėm choro . .Mažasis 
b ū g n i n i n k a s " . kurį iš
vertė iš anglų kalbos Kristina 
Krulikienė. Pasirodė Kalėdų 
senelis. 

Mokyklos vedėja Aurelija Ro
bertson padėkojo visiems prisi
dėjusiems, kad ši programa 
įvyktų. Ypatingą padėką iš
reiškė LB pirmininkui Algiui 
Dūdai už atneštas dovanas kiek
vienam mokiniui ir taip pat Ni
nai Liubinienei. socialinių rei
kalų vykdytojai, už taip gražiai 
supirktas ir suvyniotas dova
nas, Kalėdų seneliui Antanui 
Koverai už taip gerai atliktą 
rolę. visoms mamytėms ir 

DRAUGAS, ketvirtadienis. 1990 m. sausio mėn. 18 d. 

močiutėms už suneštą maistą, 
buvusiai mokinei Virginijai 
Hi leman už dovanas 
va ikuč iams ir visiems 
atsilankiusiems.Taip pat vedėja 
priminė ir pakvietė visus daly
vius į mokyklos metinę tradi

cinę šventę, kuri. jvvks gegužes 
19 d. 

Visi buvo pakvies t i pa 
bendraut i pr ie kavu tė s ir 
užkandžių, o vaikačiai prie vai
sių sunkos. 

Aurel i ja 

mėn. šeštadienį mokyklėlė tu 
rejo gražią pramogą - Kalė
dų eglutę. Nors ir tvorom pyš
kant , mokytojų pastangomis 
ap l ankė mokinukus gerasis 
Kalėdų senelis, šeimos nariai ir 
gražus skaičius svečių. Moky
tojos Aušrelė Sakaiaitė ir Viole
ta Rotella buvo visiems dėkin 
gos. nes mokinių ir jų pasiruo
š imas šiai pramogėlei nebuvo 

mokyklėle veikia, davė 500 dol. 
Si mažo klubo nemaža dovana 
buvo uždirbta senų daiktų 
i špardav imu. Klubo narės 
sunešė iš savo ir savo draugų 
namų visokiausias senienas ir 
keletą dienų pasikeisdamos dir
bo, ko! viską paruošė tinkamai 
prekybai. Tačiau nežiūrint, 
daugelio kiubo narių įdėto dar
bo, reikia pripažinti, kad dau-

veltui . Mokiniai deklamavo ir giausia viso to ..malonumo" ati-
g raž ia i da inavo, o Kalėdų 
senelis puikiai atliko savo parei
gą. Svečiai ir vaikai buvo pavai 
sinti tortais, saldumynais, kava 
ir vaikų gėrimais. 

Lietuviško švietimo rėmėja 

teko klubo pirm. Danai Suls-
kienei. nes jos namų dide
liame garaže beveik visą savaitę 
vyko darbas — senų daiktų tur
gus l ietuviškos mokyklėles 
naudai. j p 

St. Petersborgo „Saulės" lit. mokyklos mokytojos ir Tėvų komiteto pirmi
ninkas. Iš kairės: Rita Moore. Aurelija Robertson — vedėja. Kristina 
Krulikieri" i- Richardas Krulikas - Tėvų komiteto pirm. 

f 
T tetų. ji wwnc vis! — 
lietimu Focdc ar esi? 

.««»1 YVF.ST .".9TH STREFT 
< JMCAMJ. lU.IN'OIS G062S 

PHONI : C512) 471-39UO 
L'JS.A. 

llllllli FONDAS T^UTOHIM M M I M 
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvi

taškio • aukotojas. įm = (mokėjo, atst. - atstovauja, asm. = 
asmuo, suma po pavardes • įnašg iš viso. 

1989 m. spalio mėn 
(tęsinys* 

13 x $50 Baltrušaitis Vladas atm. įn.: Baltrušaitiene Elena, 
$150: Botynus Julius. $50 Dapkus Petras ir Ilona. $->50; 
Gintautienė Veronika atm. įn.: Tack Regina Radas Sč^O, Gurėnas 
Bronius ir Marija. $1.200: Juknevičius Jonas Gen Štabo Pik. Itn. 
atm įn.: Juknevičienė Elena. $400; Kontvis A.. Ph. D , $350. 
Krikščiūnas Monika. $50; Meškauskas Jonas. Ph. D . $100: Milko-
vaitis Karolis. $50: Neu Harry r Leonidą. $150: X, $550: Vaidukattis 
Margarita atm. p.: Masaitis Liiiana. $50 

1 x $75 Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas įm. LB Palm 
Beach Co. apylinkė Dr. A Stankaus. V. Mozoliausko >r V. Pažukai-
tės atm., $6,675 

52 x $100 Adomaitis Jonas ir Ona. $110; Apeikis Vytautas 
ir Nelė. $600: Augus Victor ir Marcella. $200. Bajormas Stasys 
atm. įn.: Makaras Antanas ir Cecilia. $100, Bandzevičius 
Kazimieras. $1.400; Bulota Vytout, $100: Černius Kazys ir 
Filomena. $3,400: Cibavicus Vladas atm. jn.: Cibienė Marija. 
$400: čyvas Juozapas atm tn.: įm. 8 asm., $100; Dirginčius Jus
tinas ir Elena. $1.100; Eiva Aloyzas ir Alexandra. $100; Gailiūnas 
Vytautas ir Angele. $200; Girnius Vytautas ir Jada. $400: Jasas 
Adomas P , $654; JAV LB East St. Louis apylinkė, $2,300; Jony
nas Algirdas ir Saulė. $200: X. $ i .100; Jurgutis Marcelinas tr Ona. 
$200: Jurkūnas Algis ir Laima. $900; Kasparas Pranas. $900: 
Kasputis Eleanor C . $100; Kulbokas Vladas ir Veronika, $700; 
Lanys Petras. $600; L.Š.S.T. Romo Kalantos Kuopa. $650: 
Majauskas Kazys ir Elena. $500; Markalonis VVilliam J , $1.200: 
Masaitis Antanas ir Žibutė. $100. Mažeika Vaclovas ir Vanda. 
$700: Mickus Albinas ir Antanina $200; Mikučiauskas Alfredo ir 
Ahcia, $100: Miliauskas Petras ir Stasė. $100: Miškinis & Associa
tes, $100; Navickas Peters. $410: Nevvman Milda. $100; Pabe-
dinskienė Bronė atm. įn.: Pabedinskas Kazys, $900; Palubinskas 
Kun. Vytautas. $110: Plėnys Kazimieras atm. įn.: Plenienė Sofi
ja. $1.550: Prunskis Jonas ir Vanda. $1,600; Pupelis Adolfas ir 
Jadviga atm. jn.: Jurkūnienė Laima. $4,805; X, $1,800; Rubšys 
Kun. Antanas, $300; Rudaitytė Indrė \rr, Marcelė Rudaitienė gim
tadienio proga. $100; Rušėmenė Ona. $300, Rūta Tadas Kęstutis, 
$900. Šapalas Pranas ir Hortenzija. $1.150; Sipavičius Zigmas ir 
Laimė. $100: Staniulis Česlovas atm.: Staniulienė Adelė; $1,000; 
X, $100; Vaineikis Juozas. $3.100: Vasaitis Alvydas ir Vitalija. 

Jonas ir ' 
Viktoras •• 
$1.600: K, 
Krasaus^ 
$200: P-. 
Bronius 
Praurime 
Šležas d 
$1.860: . 
tis Ketu-
Aleksas 

$300; V;>;us V. ir V. atm. įn.: Vitkus Eduardas. $100; Žiūris 
Baltramieį.is ir Julija atm. įn.: Svotelienė Marija, $100. 

1 x *150 Naudžius Jonas ir Emilija atm. įn.: Jankūnas 
Kazimier? $175. 

20 x S200 Baras Stasys ir Elena. $4.800; Brazis Algirdas ir 
Aldona, i .200; Dočkus Kostas ir Jadvyga. $900; Gradinskas 

na. $2.400; Grinkevičiūtė dr. Dalia atm įn.: Milukas 
Leokadija. $200: Jadviršis Jonas ir Angelė, $700; X. 
as Arvin ir Rita. $200; Kižys dr. Juozas ir Agnė, $1.200; 
: Mečys ir Elena, $1,200; Kučiūnas Aleksandras ir Jūra. 
rėža Aleksas ir Aleksandra. $2.200: Prialgauskas 
n.: Prialgauskienė Stasė. $600; Ragas dr Leonidas ir 
$1,200; Ročtus dr. Benediktas ir Gabrielė, $1.200; 
Adolfas ir Algė. $2,000; Urba dr. Vytautas ir Aldona, 
rnelis Apolinaras ir Jadvyga (mirusi). $4.300; Vilkutai-
>s Juozas atm. įn.: Vilkutaitis Vytautas, $200; Vitkus 
dr. Danguolė. S1.600. 

1 x ?250 Vilutis Antanas ir Birutė. $250 
1 x *260 Momkus Vaclovas ir Margarita, $1,860. 
2 x S300 Gedmintas Juozas ir Leonija. $1.000; Manelis 

Petras 'alentina, $815 
7 x S500 Ambrozaitis dr. Kazys ir Marija. $6.580: Grybauskas 

dr. Vy'> >s, $1,700; Liaukus Justinas ir Elena, $2.400; 
Mackie. ch. David H., $1.000; Mickevičius Gediminas ir Zota, 
$2.000 aliulis Juozas ir Jadvyga, $600: Žitkus Pranas atm.: 
Žitkienę inina, jo mirties 2-rų metinių proga. $1.400. 

1 x >700 Ksečkauskienė Marija ir Liudvikas (miręs), $1.400 
1 y S800 Turčinskas Juozas atm. jn : Vaineikis Juozas, 

$1,000 
13 r $1,000 X, $1,000; Blumenfeld dr. Sofija Oželis. $1.000: 

Bradie - ussell ir Aldona. $1,000; Gnežė-Jurgelevičius Stasys ir 
Barbe mirusi), $10.500; Kaunas dr Ferdinandas ir Vanda. 
$11.30' Kovienė Bronė A.. $1.000: Kručas Bronius ir Anelė. 
$1 50C aikelis Juozas. $5.000: Ringus dr. Edmundas. $2.400; 
Sapet^ <azimieras, $10.000. Standard Federal Bank. $1.100; 
Valaiti Jonas ir Joana. $6.800: X, $1.000. 

2 ' $10,000 Stočkus Albertas testamentinis palikimas. 
$10.32 Vaitkus Andrius atm Vaitkienė Marija. $13.421 

's *0 $49,595.61. 
L:e* 'ių Fondo pagrindinis kapitalas 1989X31 pasiekė 

4.361 * dol. Gautomis palūkanoms parėmė meną. lietuvišką 
kultūrą ir jaunimą 2.537.586 dol. 
mai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalj Iš viso palikimais 
54,840 dol. 
rykime testamentus ir bent dalj turto palikime Lietuvių 
estamente įrašykime š| tikslų pavadinimą: 

i i L l T JANIAN FOUNDATION. INC . A NOT-FOR-PROFIT 
TAX rXEMPT ILLINOS CORPORATION, CHICAGO. IL." 

v remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remia" --s lietuvybės išlaikymas 

švieti-
Pa 

gauta 
Su: 

Fondu 

A.tA. 
EDVARDAS V. MACKEVIČIUS 

L i e t u v o s k a r i u o m e n ė s s a v a n o r i s k ū r ė j a s 

Mano mylimas Vyras užmerkė akis Amžinam Poilsiui š.m. 
sausio 17 d., 12:10 vai. ryto, sulaukės 86 metų. 

Gyveno Chicagoje. Bnghton Parko apylinkėje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Marija, dvi svainės, 

pussesere Marija Trapikiene; Lietuvoje daug giminių su 
šeimomis. 

Kūnas pašarvotas penktadienj. sausio 19 d. nuo 2 iki 9 
v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje. 4330 S. California Ave 

Laidotuves įvyks šeštadieni, sausio 20 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas j Švč. M Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lie
tuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažjs 
tarnus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona ir gimines. 

Laidotuvių direkt Gaidas-Daimid. Tel. 523 0440. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-9852 

4006-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SŪNUS 

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

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telefonas (708) 883-2108 

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS 
LACKAWICZ 

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

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

BUTKUS - PETKUS 
LAIDOTUVIŲ D I R E K T O R I A I 

1446 S o u t h 5 0 t h A v e n u e 
C i c e r o , I l l i n o i s 

T e l e f o n a s - (708) 652-1003 

Sally Donald M.. .Ir 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 So . 50 A v e . , C i c e r o , I l l i n o i s 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
T e l . (708) 652-5245 

• . 



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1990 m. sausio mėn. 18 d. 

x Ginta T. Pa lub inska i t ė , 
buvusi Jungtinio Pabaltiečių 
komiteto visuomeninių reikalų 
vedėja, a t s tovavusi pabal-
tiečiams beveik trejus metus 
Washingtone, D.C., senam 
dešimtmečiui besibaigiant, atsi
statydino iš tų pareigų, nutaru
si tęsti mokslą pilną laiką. Gin
ta lanko George Washington 
University School of Govern
ment and Business Administra-
tion, kuriame ji siekia maeristro 
laipsnio iš Public Administra-
tion mokslo. Šalia to ji prisi
deda prie „Draugo" dienraščio 
straipsniais iš JAV sostinės. 

x Lie tuvos Miss Grac i ja — 
Erika Meškauskaitė, Pasaulio 
meninės gimnastikos pirmeny
bėse pelniusi du sidabro me
dalius, sausio 27 ir 28 d. Jau
nimo centre, palydint „Okta
vos" estradiniam orkestrui, 
a t l iks special iai s u k u r t u s 
šokius. Visi kviečiami atsi
lankyti. 

x J A V Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos vicepir
mininku finansinių reikalų pa
reigoms nuo sausio mėn. 
pakviestas Kostas Dočkus, kurį 
tu rės pa tv i r t in t i JAV LB 
taryba . Iždininko pareigas 
toliau eis Vladas Sinkus. Už 
vienerių metu f inans in ių 
reikalų pravedimą šioje ka
dencijoje kraš to valdyba 
dėkinga Broniui Juodeliui , 
x Minint Chicagos aukštes

niosios lit. mokyklos 40 m. 
sukaktį, vasario 3 d., tradici
niame vakar-3 bus pagerbti 
ligšiol mirę jos mokytojai ir 
absolventai. Visa lietuviška 
visuomenė kviečiama dalyvau
ti. 

x J A V Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos posėdyje 
lapkričio 13-14 d. Chicagoje 
buvo aptarti įvairūs reikalai, 
apie artėjančius Vasario 16-tos 
minėj imus įvairiose vieto
vėse. Netrukus JAV LB apylin
kėm ir rajonam bus siunčiami 
įva i rūs pas iū lymai , ka ip 
paminėti 50-ųjų Lietuvos oku
pacijos metų sukaktį. Be to, 
JAV LB direktorė ryšiams su 
valdžios įstaigomis Asta Banio
nytė išvardino kelis straipsnius 
ir vedamuosius, pasirodžiusius 
JAV-biu pagrindiniuose laik
raščiuose, kurie nepadeda Lie
tuvos išlaisvinimo reikalams. 
JAV LB stengsis reaguoti į to
kius straipsnius per krašto 
valdyba ir per rajonus ir apy
linkes. Laikraščiu redakcijos pa
stebi skaitytojų pastabas. 

x P e t r a s Cidzikas, politinis 
kalinys ir ilgiausiai išbadavęs, 
kalbės Jaunimo centre ir taip 
pat atsakinės į klausimus sau
sio 21 d. 3 vai. p.p. Po to vaišių 
metu kavinėje visi galės su juo 
asmeniškai susipažinti. Kvie
čiami lietuviai tą progą išnau
doti ir gausiai dalyvauti. 

x S tudentė ieško kitos stu
dentės gyventi kartu Chicagoje. 
Kreip t i s tel. <312) 925-9571. 

(sk) 
x Susitikimas su Pet ru Cid

ziku, kuris Lietuvoje 74 dienas 
trukusiu bado streiku išlaisvino 
15 politinių kalinių. įvyks Jau
smo centre *ausio 21 d.. 3 v. 

p.p. Visuomene kviečiama įėji
mas — auka. Vėliau vaišės 
kavinėje. 

(sk) 

x I< š k a u savo paklydus io 
šun iuko Marųuette Parko apy 
linkėję: i lgaplaukis, juodai 
pilkas, snukutis baltas, viena 
akis mėlyna. Turi Indianos 
medali Vardas Gillian Radu
siam atlyginsiu. Skambinti; 
(312) 9254)273. 

(sk) 

x JAV Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos Švie
timo tarybos pirmininkė sausio 
mėn. pabaigoje lankys „Saulės" 
lituanistinę mokyklą St. Peters-
burg, FL. Kovo 10 d. Los 
Angeles, CA, pirmininkė Re
gina Kučienė aplankys lituanis
tinę mokyklą ir turės pasi
tarimą su tėvais per tėvų kon
ferenciją. Tai Švietimo tarybos 
pirmininkės numatyti būdai 
palaikyti ryšius su lituanistinių 
mokyklų vedėjais, mokytojais ir 
vaikų tėvais. Per JAV LB 
krašto valdybos susirinkimą 
lapkričio 13-14 d. taip pat buvo 
pranešta, kad šių metų Moky
tojų studijų savaitė numatoma 
rugpjūčio 5-12 d. Dainavoje. 

x Klaipėdos k ra š to atvada
vimo sukakt į jūrų skautai ir 
skau tės minės iški lminga 
Klaipėdos dienos sueiga šį 
sekmadienį, sausio 21 d., vyk
siančia Lie tuvių cent re 
Lemonte. „Nerijos" tunto sesės 
ir „Lituanicos" tunto broliai 
renkasi tuoj po 9 vai. ryto. 9:15 
vai. rikiuojamasi ir organizuo
tai žygiuojama dalyvauti 9:30 
vai. r. šv. Mišiose, aukojamose 
Lietuvių misijoje. Po pamaldų — 
iškilminga sueiga. Jūrų skau
tėms, -ams dalyvavimas privalo
mas. Tėvai ir svečiai kviečiami. 

x Čiurlionio galerijoje J au 
nimo cen t re Chicagoje naujų 
metų sezoną pradeda dailininkų 
iš Lietuvos paroda. Bus išstatyti 
Aurelijos Ovsiankienės gra'"1 a, 
Konstantino Žardavičiaus t 
ba, brolių Kosto ir Antano Ule 
vičių keramika. J i bus nuo va
sario 2 iki vasario 15 dienos 
Čiurlionio galerijoje. Čia supa
žindinsime išeiviją su dar nema
tyta dai l ininke — liaudies 
meistre Aurelija Ovsiankiene. 

x E d w a r d Š u m a n a s (Schu-
m a n n ) sur inko a t i t inkamą 
skaičių parašų ir dabar demok
ratų sąraše kandidatuoja į Cook 
County Board of Tax Appeals. 
Kandidatų tarpe jis laimėjo 
pirmą vietą ir tikisi būti išrink
tas. 

x Dorovė — sve ika tos pa
g r i n d a s — gyd. psichiatro 
Algirdo S ta tkev ič iaus pra
nešimas Alvudo pažmonyje Lie
tuvio sodyboje šį sekmadienį 
nuo 2 v. p.p. Dalyvauja kun. J. 
Juozevičius, gail. sesuo E. Per-
žinskienė, Grožvyda Giedrai
tytė. Antanas Kevėža. Gydy
tojas atsako į sveikatos reikalu 
klausimus. Matuojamas kraujo
spūdis. Išrašomi lapeliai krau
jo tikrinimui ir aiškinami jo 
duomenys. Miegančioji gražuolė 
— video baletas. Alvudo gėry
bėmis pasivaišinimas ir jų į 
namus p a r s i n e š i m a s . Visi 
l auk iami . Vis iems įėjimas 
laisvas. 

x Dr. R. S idrys , Streaton, 
111.. S. K i r š inąs , Toronto. 
Kanada, Balys Kondra tas , 
Ouaker Hill, Ct., J. Rushkevich, 
Englewood Cliffs, N. J., Kostas 
Staponkus, St. Petersburg. Fla., 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių kiekvienas atsiuntė po 20 
dol. auką. Labai dėkojame. 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri
einamais nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings. 
2212 West Cermak Road - Tel. 
(312) 847-7747. 

(sk) 

x Medjugorje, Švč. Marijos 
apsireiškimų šventovėn. maldos 
kelione su kun. dr. K. Trimaku, 
gegužės 21-28 d. Informacija: 
2830 Denton C t , Westchester, 
IL 60154. Tel . 708-562-8948. 

(sk) 

x I e škoma lietuvė moter is 
padėti invalidei namų ruošo
je ir gyventi kartu Auroroje. 
Kambarys, maistas ir alga. 
Kreiptis: (708) 652-6076 a r b a 
(708) 892-0573. 

(sk) 

x Beverly Shores dėl paki
tusių aplinkybių Šv. Onos 
bažnyčioje lietuvių kalba šį 
sekmadienį, sausio 21d., Mišių 
nebus. 

x Slidinėjimo iškyla į Villa 
Olivia. 200 Lake St., Bartlett, H, 
bus sekmadienį, sausio 21 d. 
Dalyviai susitinka 11 vai. ryto. 
Iškylą organizuoja Prez. A. Stul
ginskio moksleivių ateitininkų 
kuopa. Kviečiamas visas jau
nimas. Informacijas teikia Juli
ja Krumplytė tel. 708-839-1784. 

x Ieškoma teta B a r b o r a 
Krupinskiene , gyvenusi 170 
Boston Ave., Hillside, N.J., jos 
vyras Kazimieras Krupinskas. 
Taip pat Uršulė Norbut (Norbu-
tienė), kilusi iš Litkūnų km., 
Šiaulių v., gyvenusi 23 Alyra 
St., Newark, N.J. 07105, pasi
rašiusi Amelia Devecko. Ieško 
Rimtautas Trinka, Didlaukio 
46-5, Vilnius 232057, Lithu-
ania. 

x Dr. Gin ta ras Žukauskas , 
kuris specializuojasi Chicagos 
ligoninėje atvykęs iš Lietuvos, 
skaitys Marąuette Parko Namų 
savininkų draugijai paskaitą šį 
penktadienį, sausio 19 d. Jo da
bartinis adresas suinteresuo
tiems žinotinas: Cook County 
Hospital, 1900 W. Polk St., P.O. 
Box 1126, Chicago, 111. 60612, 
tel. 996-1692 (of). 

x 1990 m. Ka lendor ius iš
leistas spaustuvėje Prisikėlimo 
parapijos ekonominės sekcijos 
Toronte, Kanadoje. Kalendo
riuje, be paprastų kalendorinių 
mėnesių, šventųjų ir tautinių 
vardų suminėjimo, yra labai 
daug pasiskaitymų, eilėraščių, 
iuokų ir praktiškų nurodymų. 
192 psl. ir kartoniniai viršeliai. 
Paruošė Stasys Prakapas. 

x Kun. Kęstut is T r i m a k a s , 
Westchester, 111., Leo Nekus, 
Beverly Shores, Ind. Marija 
Kriščiukaitis, Avon, Mass., 
Birutė Lasevičius, Chicago, 111., 
A. Baltrukėnas, Dania, Fla., L. 
Ramanauskas, Oak Lawn, 111., 
už kalėdines korteles ir kalendo
rių atsiuntė po 20 dol. aukų. 
Nuoširdus ačiū. 

x Liuda ir Algis Rugienia i . 
Warren, Mich., „Draugo" bend
radarbiai, Benius Razgys, St. 
Petersburg, Fla., E. Žebrauskas. 
Rhilander, Wisc., Vincas Ake
laitis, Cleveland, Ohio, už kalė
dines korteles ir kalendorių at
siuntė po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x J u l i u s L i n t a k a s , Oak 
Lawn. 111., Genovaitė Kauf-
manas. Springfield, Va., Ona 
Burzdžius, Chicago, 111.. 
Vytautas Sendzikas, Toronto, 
Kanada, M. B. Gurėnas, Hay-
wart, Wisc., už kalėdines kor
teles ir kalendorių kiekvienas 
atsiuntė po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x Vytautas K a m a n t a s , PLB 
fondo pirmininkas, Liucija Sta
siūnienė, Chicago, 111.. Jonas 
Mark valdas. Cicero, 111., Kazys 
Daulys, Chicago, 111., Gražutė ir 
Aloyzas Siručiai, Santa Monica, 
C ai., už kalėdines korteles ir 
kalendorių atsiuntė po 20 dol. 
auką. Labai dėkojame. 

x Rūta Daukienė . Antonia 
Janys, V. Juodeika, visi iš 
Chicago, 111., „Draugo" rėmėjai, 
už kalėdines korteles ir kalen
dorių atsiuntė po 30 dol. aukų 
Labai dėkojame. 

IS ARTI IR TOLI 

Sol. Algirdas Janutas iš Lietuvos dainuos „Draugo" koncerte balandžio 1 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. Bilietai jau gaunami Vaznelių prekyboje. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

x „ V i n i a u s " a n s a m b l i o 
koncer to metu buvo parduotos 
netinkamos kasetės. Jos bus 
išmainytos į geras ir pilnos pro
gramos koncerto kasetes, rašant 
adresu: New O p e r a Co., P . O. 
Box 438553, C h i c a g o , I L 
60643. 

(sk) 

x Išnuomojami 2 k a m b . ir 
atskira virtuvė vyrui pensi-

R.L.B-NĖS SUVAŽIAVIMAS 
I R KŪČIOS 

R.L.B-nės tarybos narių ir 
atstovų suvažiavimas įvyko 
gruodžio 10 d. Švč M. Marijos 
Gimimo parapijom salėje. Su
važiavimą atidarė tarybos pre
zidiumo pirmininkas Andrius 
Juškevičius. Pasveikinęs visus 
gausiai susirinkusius, kvietė 
vieningai ir kruopščiai nagri
nėti darbotvarkėje numatytus 
punktus. Po to trumpą žodį tarė 
Centro valdybos pirm. dr. Vy
tautas Dargi? Buvo sugiedotas 
Amerikos himnas, minutės atsi
stojimu buvo pagerbti mirę na
riai. Invokaciją nukalbėjo kan. 
V. Zakarauskas. Į darbo prezi
diumą buvo pakviesti: Vladas 
Pauža. inž. Stasys Dubauskas ir 
Augustas Paškonis, į sekretoria
tą Liudvika Dubauskienė ir Al
ma Bielinskaitė. Taip pat buvo 
sudarytos ir kitos komisijos. Žo
džiu sveikino dr. A. Stat-
kevičius, J. Jokubka ir dr. V. 
Darg i s Altos vardu. Buvo 
keletas sveikinimų raštu, ku
riuos perskaitė sekretorė A. 
Repšienė. Raštu sveikino dr. 
Leonas Kr iauče l iūnas , T. 
Blinstrubas. A. Tauginas. J. 
Girdžiūnas ;r kiti. Po to buvo 
tarybos prezidiumo, centro 
valdybos, kontrolės komisijos, 
apygardų ir apylinkių atstovų 
pranešimai Nominacijos k-jos 
pirm. V. Kačinskas pristatė 
kandidatus Į tarybos prezi
diumą, centro valdybą ir 
kont ro lės k <ą. Žu rn . Z. 
Juškevičiene perskaitė suvažia
vimo nutarimus. Suvažiavimas 
baigtas visiems sugiedant Lie
tuvos himną 

Toje pačioje salėje 4 vai. po 
pietų įvyko Kūčios. Salė atrodė 
žavingai. Be kitų papuošimų 
dar prie scenos stovėjo žaliu 
mišku kvepianti eglutė, kurią 
l i e tuv iška is š i a u d i n u k a i s 
papuošė I. Pranskevičienė. šalia 
stalelis su 6 gražiai papuoštomis 
žvakėmis ir lėkštė su plot-
kelėmis. Staia; baltai apdengti, 
papuošti vietoj gėlyčių eglių 
šakelėmis su blizgučiais ir su
statyti eglutes forma. Be to, jau 
pati salė buvo kito renginio 
papuošta. t(Hį. atrodė žavingai. 
Tik įžengus : <alę. jautėsi, kad 
čia laukiama Kažko nepaprasto. 

š iose Kūčiose su didžiu 
susikaupimu ir meile prisimin
kime savo gimines ir artimuo
sius, likusius tėvynėje, pri
siminkime savanorius-kūrėjus, 
karius, partizanus, kovojusius 
už Lietuvos laisvę, kurių krau
j u yra permirkusi Lietuvos 
žemelė, prisiminkime Sibiro 
kalinius, tremtinius, kurių dau
gelio kaulai yra išbarstyti 
Sibiro taigose, galbūt tik maža 
dalelė parvežta į gimtinę, prisi
minkime po visą platųjį pasau
lį išblaškytus mūsų tautiečius, 
kurių jau niekas nebeprisime
na, prisiminkime kovojančią 
tautą ir visus laisvės kovotojus, 
kurie, rizikuodami savo gyvybe, 
kovoja, kad Lietuva vėl būtų 
laisva ir nepriklausoma, su pa
garba prisiminkime ir šią 
laisvės šalį, kurioje gyvename". 
Ta pačia proga buvo pristatytas 
laisvės kovotojas, neseniai at
vykęs iš okupuotos Lietuvos, 
bado streiku išgelbėjęs 15 sąži
nės kalinių Petras Cidzikas. 
Toliau buvo laisvės kovotojų pn-
s i m i n i m a s - p a g e r b i m a s , 
uždegant žvakutes, kurį su įsi
jautimu ir gražiu laisvės kovo
tojų pristatymu pravedė tauti
niais rūbais pasipuošusi Zuzana 
Juškevičienė. Liet. savano-
rių-kūrėju garbingam prisimi
nimui žvakę uždegė R.L.B-nės 
tarybos prezidiumo vicepirm. 
Vladas Pauža, atvykęs iš Michi-
gano. Partizanams, kovojusiems 
prieš bolševikinį okupantą jų 
garbingam prisiminimui žvake 
uždegė R.L.B-nės tarybos pre
zidiumo pirm. Andrius Juške
vičius. Sibiro tremtinių atmini
mui žvakę uždegė, buvęs kali
nys, laisvės kovotojas ir Lie
tuvos Laisvės lygos atstovas dr. 

J. A. VALSTYBĖSE 
— Raimonda Kontr imienė, , 

Mission Viejo, Calif., išrinkta 
naująja Los Angeles Atei
tininkų sendraugių skyriaus 
pirmininke. Į valdybą dar įeina 
Dalia Jasiukonienė, Dali lė 
Polikait ienė, Lilė Pupienė, 
Algis Kuolas, Pranas Grušas ir 
Julius Raulinaitis. 

— „Lietutis", tautinių šokių 
grupė Seattle, vadovaujama 
Zitos Petkienės , išleido 
meniškai pagamintą savo ženk
liuką. Pardavinėja jį už penkis 
dolerius. Ženkliuką pagamino 
dail ininkė Loretta Werner. 
Ženkliukas yra ant balto fono 
geltonas, žalias ir raudonas 
skėtis su įrašu „Seattle" ir 
dengia tulpes nuo l ie taus . 
Užrašas „Lietutis" užrašytas 
auksinėm raidėm. 

— Seatt le, Wash., Lietuvių 
Bendruomenė Lietuvos nepri
klausomybės šventę minės va
sario 10 d., šeštadienį, 5 vai. 
vak. Latvių salėje. Bus aka
deminė dalis ir „Lietučio" tau
tiniai šokiai. Po programos bus 
suneštinė vakarienė. Taip pat 
bus išpardavimas angliškų ir 

lietuviškų apie Lietuvą knygų. 
P rogramą p r a v e s Ner i s 
Palūnienė. 

— Bronė Pužausk i enė daly
vavo pritaikomojo meno pa
rodoje ir laimėjo tr is premijas. 
Iš viso buvo 42 dailininkai. 

ARGENTINOJE 

— A. a. inž. J o n a s Staugai
tis, gimęs Šiauliuose 1943 m. su 
tėvais atvykęs į Argentiną 1948 
m. ir čia išėjęs mokslą, tapęs 
inžinierium, nuo kraujo spau
dimo ir širdies smūgio staigiai 
mirė. Jo tėvas buvo prof. Vytau
tas Staugaitis ir buvo miręs 
1974 m. Tėvo dėdė buvo Telšių 
vyskupas Just inas Staugaitis. 
Nuliūdime liko motina Elena 
Maižytė-Staugait ienė, sesuo 
Laima su šeima, dėdė Pranas 
Maižys. Palaidotas Chcarita 
kapinėse, Buenos Aires. 

— A. a. K a r o l i s Ga id i -
m a u s k a s , 50 metų amžiaus, 
mirė Buenos Aires. Nuliūdime 
liko žmona Violeta Deveikytė-
Gaidimauskienė, dukterys Eglė 
ir Daina, brolis Jonas su šeima. 
dėdė Juozas Zavickas su šeima. 
Palaidotas Boulogne miesto 
kapinėse, netoli Buenos Aires. 

Algirdas Statkevičius. Da
bartinių laisvės kovotojų oku
puotoje Lietuvoje pagerbimui — 
P e t r a s Cidzikas. Mi rus ių 
R.L.B-nės narių prisiminimui 
parapijos klebonas kun. Jonas 
Kuzinskas. Už vieningą, ryž
tingą ir taikingą veiklą Lie
tuvos laisvinimo darbe žvakę 
uždegė Altos pirm. inž. G. La
zauskas ir A. Repšienė. Tuo ir 
buvo laisvės kovotojų prisimi
nimas — pagerbimas baigtas. 

Esame dėkingi muz. J. So-
daičiui ir jo keliems choristams 
savanoriškai atvykusiems ir 
pravedusiems kartu su publika 
kalėdinių giesmių programą. 
Kan. V. Zakarauskui palaimi
nus valgius, Kūčių vakarienės 
dalyviai vienybės ženklan laužė 
plotkeles ir linkėjo vienas kitam 
linksmų šv. Kalėdų švenčių. 

Dalyviams jau gerokai pasiso
tinus tradiciniais Kūčių val
g ia is , kuriuos p a r u o š ė 
..Talman" krautuvės sav. M. 
Kupcikevičienė, LKB kronikų 
leidėjas kun. K. Kuzminskas 
supažindino dalyvius su laisvės 
kovotoju P. Cidziku. P. Cidzkas 
studijavo te isę V i l n i a u s 
universitete, bet dėl daugybės 
areštų mokslo nebaigė. Buvo 
daug kartų areštuotas, kan
kintas, uždarytas net į psichiat
rinę ligoninę. Išleistas iš kalė
jimo, nenustojo kovoti, kartas 
nuo karto skelbdamas bado 
streikus tuo būdu išgelbėjo 15 
sąžinės kalinių. Iš viso yra išba
davęs apie 72 dienas. 

Pakviestas kalbėti P. Cidzikas 
pasisakė nepriklausąs jokiai or
ganizacijai, tik padedąs toms. 
kurios siekia pilnos nepriklau
somybės Lietuvai. Kalbėjo atvi
rai, nebijodamas paliesti ir kai 
kurių asmenų pavardes ir kar
tas nuo karto nubraukdamas 

jo skruostu riedančią ašarą. 
Labai liūdnai atsiliepė apie ok. 
Lietuvą. Tenai vyrauja va
gystės, alkoholizmas ir pro
stitucija. Moralė smukusi — tai 

ninkui arba moteriai; Mar Kūčių rengimo pirmininkė A. 
quette Parko apyl.. ^ bloko iki Repšienė, pasveikinusi visus, 
autobusų sustojimo. S k a m - atvykusius ; šį ne eilinį pa 
binti: (312)925-7730. rengimą K a s . toliau taip 

isk) kalbėjo. . V < kartą metuose. 

vis žiaurios okupacijos išdava. 
P. Cidzikas yra labai religingas, 
rūpinasi moralės kėlimu, turįs 
išsidirbęs net veiklos planą, 
kurį grįžęs pradės vykdyti. 

Po jo kalbos buvo keli klausi
mai. P. Cidzikas yra pilnai įsi
tikinęs Lietuvos laisvės atga
vimu, Dievui padedant. „Jei 
Dievo padės, ta i nieko nereikš 
armija, kokia didelė ji bebūtų" 
— tai jo žodžiai. Esame dėkingi 
visiems, kurie kuo nors prisidėjo 

prie Kūčių. Ypačiai ačiū P. 
Cidzikui ir visiems Kūčių daly
viams. Padėka klebonui už salę. 
Nuoširdus ačiū visiems? 

Ant. Repš ienė 

DĖMESIO, K A S 
NEGAVOTE VIZŲ 

Žurnalistas renka informaciją 
apie išeivijos pabaltiečius, ku
riems buvo paneigti prašymai 
vizų į Pabaltijo kraštus vadi
namojo glasnost ir persitvarky
mo metu. Švedijoje gyvenantis 
žurnalistas Jur is Kaza. paprašy
tas „Baltic Forum" žurnalo re
daktoriaus Romualdo Misiūno, 
apsiėmė parašy t i šia t ema 
s t ra ipsn į t a m žu rna lu i ir 
sutelktą informaciją taip pat 
perduos Londone Anglijoje vei
kiančiai įstaigai ,.Index on Cen-
so r sh ip" . Ši į s t i ga t e l k i a 
informaciją apie normaliems ke
liautojams (t.y. ne kriminalis
tams, narkotikų pirkliams ar 
teroristams) sulaikomas vizas, 
ka ip po l i t inės repres i jos 
priemonę. 

J. Kaza prašo, kad vizos at
sakymo aplinkybes aprašytų ir 
jam atsiųstų pabaltiečiai — lie
tuviai, latviai, estai — kurie 
paskutiniųjų 18 mėnesių laiko
tarpy patyrė šią diskriminaciją, 
pacituojant ir tekstus ar pa
aiškinimus, kuriuos gavo iš 
Sovietų konsulato ar Lietuvos 
pareigūnų dėl vizų nedavimo. 

Nors J. Kaza norėtų naudoti 
asmenų pavardes, kuriems buvo 
sulaikytos vizos, nenaudos tų 
asmenų pavardžių, kurie to 
nenorėtų, o paminės, tik api
bendrindamas, pvz. „čikagietis 
studentas" arba ..pensininkų 
pora iš Bostono" ir pan. 

Informaciją siųsti: Juris Kaza. 
Sorogatan 73. S-164 41 Kišta. 
Sweden. Telefonas: int . + 
468-750-9188. Fax: in t . + 
468-750-9188. 

RLB kūčiose Iš kairės: žvakę uždega Altos pirm. inž. Gr. Lazauskas ir Kūčių 
rengimo pirm. A. Repšienė, stovi programos vedėja Z. Juškevičiene 
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