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Rytų ir Vakarų karo 
vadų pasitarimai 

Nėra duomenų, kad Sovietai nusiginkluotų 

Viena. — Trisdešimt penkių 
valstybių kariuomenių vadai, 
įskaitant ir JAV ir Sovietų 
Sąjungą, pirmą kartą susėdo 
prie vieno stalo svars ty t i 
karinės įtampos sumažinimą. 

Kai JAV ir Sovietų Sąjunga 
kalba ir siūlo viena ki ta i 
mažinti apsiginklavimą, tai 16 
NATO ir 7 Varšuvos pakto 
k r a š t a i vedė p a s i t a r i m u s 
ka r inėmis temomis t r i s 
savaites. Daugelis delegacijų 
vadų, įskaitant ir JAV jungtinio 
štabo viršininką gen. Colin 
Powell ir Sovietų karo vadą gen. 
Michailą Moisejevą niekad 
anksč iau nebuvo sus i t ikę . 
„Galbūt labiausiai stebinantis 
dalykas yra, kad mes čia esame 
visi kartu", kalbėjo Britanijos 
maršalas Sir David Craig, kuris 
yra Gynybos viršininkas. J ie 
visi turėjo ne tik formalius 
pasitarimus, bet ir privačius, 
kuriuose suinteresuotos šalys 
norėjo pažinti kitų kraštų karo 
vadus. 

Šie uždarų durų seminarai 
yra daugiau debatų pobūdžio, 
negu susitarimų koks nors foru
mas, tačiau reikšmingi pasisa
kymai saugumo klausimais. Be 
Nato ir Varšuvos pakto kraštų, 
čia dalyvavo ir neutraliųjų Eu
ropos k r a š tų ats tovai . Sis 
susitikimas buvo suplanuotas 
prieš kelis mėnesius, manant 
kad dalyvaus Rytų Europos se
nieji vadai. Bet pirmą kartą 
penkių Varšuvos pakto valstybių 
atstovai buvo visai nauji žmo
nės, tas pareigas pradėję eiti tik 
prieš mėnesį dėl rytų Europoje 
įvykusių revoliuciškų permai
nų. 

Amerikieč io generolo žodis 
Gen. Povvell konferencijoje 

kalbėjo, kad ši konferencija 
neturi būti eilinė. ..Mes turime 
pasimokyti iš jos. Mes turime 
sulaužyti sienas ir pastatyti 

Frontas į pogrindį? 
Maskva . — AP praneša, jog 

Baku mieste kepyklos ir resto
ranai vėl pradėjo atsidaryti. Kai 
kur pradėjo kursuoti autobusai, 
nors sovietų kariuomenė tebe-
patruliuoja gatvėse. Televizijos 
stotis pradėjo vėl transliuoti 
programą ir pirma kartą po 
dviejų savaičių pasirodė laik
raščiai. Tačiau mieste visur 
jaučiama slaptoji saugumo poli 
cija Taip pat Sovietų kariuo
mene pašalino Azerbaidžano 
respublikos blokadą uoste. Tau
tinio Fronto nariai areštuoti ir 
kituose miestuose Tačiau politi 
niai analistai sako. jog Sovietai. 
priversdami Frontą pasitraukti i 
pogrindi, pasėjo sėklas partiza
niniam karui prieš komunistine 
valdžią Azerbaidžane. Afganis
tanas būsiąs jų pavyzdžiu. Gor 
bačiovas tuo klausimu tyli nuo 
sausio 20 dienos. Kremliaus 
vadų pareiškimai priešingi 
vienas kitam: Užsienio minis 
teris Shevardnadze vizituo
jančiam Indijos ministeriui 
pasakė, kad kariuomenė buvo 
pasiųsta ne sunaikinti politi
niams disidentams — tai yra 
Frontui, bet sustabdyti kraujo 
liejimąsi. Bet tuo pačiu metu 
Gynybos ministeris Jazovas 
paskė. spaudai: ..mūsų misija 
buvo sunaikinti Frontą, kuris 
alksta valdžios'*. 

t i l tus , kalbėti tiesiai ir at-
virai,nes šitas seminaras yra 
darbams, bet ne žodžiams". Jis 
sake, jog Vakarai džiaugiasi 
kad ateina politinis pliuralizmas 
Rytų Europoje ir kad ten bus 
mažinamos karinės Varšuvos 
pajėgos. I r jis pasakė, jog 
Amerika greitai sumažins savo 
dalinius, esančius Europoje. Bet 
gen. Powell pabrėžė, jog Amerika 
ir NATO savo karine doktriną 
grindžia strateginio apsigynimo 
principu ir kad sąjungininkai 
dar kasdien susiduria su didele 
stipriai ginkluota jėga. paruošta 
puolimo operacijoms. Jis ragino, 
kad Rytai ir Vakarai tikrai 
baigtų priešiško nusistatymo 
erą. tačiau faktai iš Sovietų 
pusės rodo, kad ten apsigin
klavimas nė kiek nesumažintas. 

Sovietų generolo žodis 
Sovietų karinių pajėgų virši

ninkas, kurio pareiškimai taip 
pat buvo viešai skelbiami. 
pasakė, jog Maskva, atsižvelg
dama į naują politinį mąstymą 
svarsto ir naują karinio apsi
gynimo doktriną. Jis peikė 
Ameriką ir NATO už tebetęsia-
mą nusistatymą, jog ..Sovietų 
Sąjunga vis dar laikoma kariniu 
oponentu, su kuria tegalima 
kalbėtis t ik iš stiprių pozicijų". 
J i s ypač kritikavo prez. Busho 
nusistatymą, kad nusiginkla
vimo pasitarimuose yra išjun
giamos karo laivyno pajėgos. Jis 
sakė. jog Amerika tenori su
mažinti t ik žemės pajėgas, o 
jūrines pajėgas stiprinti be 
jokios kontrolės kad išlaikytų 
šios srities karinę galybę prieš 
Sovietų Sąjungą. Tačiau, kaip 
pranešama, gen. Moisejevo pa
stabos buvo daugiau susitaiki
nimo dvasioje. Generolas išdės
tė, jog kariuomenės ir ginklu 
sumažinimas pradėtas vykdyti 
Sovietų Sąjungoje ir Rytų Euro
poje. Sovietai norį pereiti prie 
apsigynimo pajėgų doktrinos. 
J i s pasakė, jog Sovietai savo 
karinį biudžetą praėjusiais 
metais sumažino 8.2*7: ir kad 
ateinančiais metais jie karo 
išlaidas sumažins dar 14%. 

Anglas t u o netiki 
Britanijos maršalas Sir David 

po to pasakė, jog „Sovietai sako. 
kad tai jų intencijos tą daryti ir 
mes norime tuo tikėti, tačiau 
dar ilgas kelias nuo intencijų 
pereiti prie jų vykdymo". NATO 
delegatai sutiko, jog dar per 
anksti manyti, kad Varšuvos 
paktas iširs. Tenka laukti Rytu 
Europoje demokratinių rinkimų 
ir naujų vyriausybių ir kaip jos 
formuluos savo apsigynimo poli
tiką. 

— Vak. Vokietijos vyriausy 
bė paneigė žydų kaltinimus, 
kad delsia dėti pastangas išrei
kalauti iš Sirijos karo nusikal
tėlį Alois Brunner, kuris turė
tų būti teisiamas Vokietijoje. 
Brunner buvo Adolfo Eichmano 
padėjėjas, ir manoma, kad jis 
gyvena Damascus mieste. Jis 
kaltinamas už 120,000 žydu de
portavimą j mirties stovyklas. 
— Damascus mieste. Sirijos 

sostinėje, radikaliųjų palesti
niečių vadas Ahmed J ibni 
pasakė, jog jie nužudysią rašy
toja Rushdie ir tuo įvykdysią 
savo dvasinio vadovo ajatolos 
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Pirma kartą susitiko 35 valstybių karo vadai Karaliau* Žiemos rūmuose Vienoje, kurių pasitarimuose dalyvavo NATO it Varšuvos pakto nariai 
Pasitarimų tiksiąs — sumažinti karine ;tampa Europ oje 

Komunistai atsisakė partijos 
monopolio 

Priimtas moderuotas 6-jo straipsnio panaik in imas 

Maskva. - „Wdshington Po<" 
korespondentas D. RemniK 
iš Maskvos praneša, jog visa 
Sovietų Sąjunga laukia spren
dimo, ar Komunistų partijos va
dovybė tikrai yra pasiruošusi at-
sisakyti jai suteiktų teisių 
vienai valdyti kiekvieną S^>vie 
tų piliečio gyvenimo aspektą ir 
pakeisti politinę sistemą. 

Centro Komiteto sėsi;a buvo 
pratęsta dar vienai dienai. Pra
nešama, jog senieji kietosios li
nijos šalininkai tiesiog despe
ratiškai bandė išlaikyti turėtas 
teises ir priveligijas. Jų kalbos 
priminusios stalinistų dienas ir 
pranašavusios katastrofa Sovie
tų Sąjungai. Tačiau slaptame 
posėdyje daugiau buvo už Gor
bačiovą pasisakančių narių. 
„Tasso" agentūra pranešė, jog 
Jegoras Ligačiovas. griežtųjų 
vadovaujantis asmuo, kritikavo 
Gorbačiovą, jam priskirdamas 
Politbiuro klaidas ir vyriau
sybės nesugebėjimą įgyvendinti 
perestroikos. Per daug laiko esa 
praleidžiama debatams svarbių 
klausimų reikaluose ir neda
roma sprendimu 

Įspėjimas komunis tams 
Komunistų partijos ideologas 

Vadimas Medvedevas pareiškė, 
jog, jei komunistai nesude 

Paskirta teatro premija 

mokratės ir nepradės skaitytis 
su visuomene, jų laukia Rytų 
Europos partijų likimas. Justas 
Paleckis, kuris čia dalyvauja 
kaip Lietuvos Komunistų parti
jos svečias stebėtojas, pasakė, 
jog kai kada tona< šioje sesijoje 
primena susinaikinusias Rytų 
Vokietijos ir Riununijos partijas 
ir sunku nusikratyti minties, 
kad ir Sovietą Sąjunga neiš
vengs panašaus likimo. Bet 
Jus t a s Pa leck is , L i e tuvos 
Komunistų pa"ijos ideologas ir 
dabar Centro k >miteto sekreto
rius, pasakė, >g „buvo įdomu 
girdėti, kad ju pradėjo debatus 
daugiapartine sistemos vari
anto klausim . net nepriėmę 
nutarimo tuo eikalu". 

Gorbačiov* 
Leningrado 

Boris Gidasp' 
radikalios r-
tinos ir krašte 
kos orgijos" 
panašių kalb 
buvo jaučiam 
re ikia pan 
straipsnį. M 
Gorbačiovas ; 
dimo, tačiau 
nuo griežtes: 
tai. Spaudos :••: 
jogdarpraeji-
je GorbačioN 
Lietuvos kon 
pakeistų ae 
neatsisakyti 
vimo. Čia jis 
čiovas pakav 

Algirdą Bra 
rimą nuo M; 
pats priarU 
pozicijos. C* 
sėdžiuose (-
tokia liniją, 
viai. raginda 
lias refor: 
atstatytas | 
kaip kad p 
Net ir jo p 
jaučiama L 
įtaka, past< 
Times" 

l a v i r a v i m a s 
partijos vadas 
as kalbėjo, jog 
rmos nepriim-
asidės „chaotiš-

3uvo visa eilė 
tačiau sesijoje 
nuotaika, kad 

k i n t i šeštąjį 
oma, kad pats 
ejo tokio spren-
alybė jį sulaiko 
pasisakymo už 

•ntūrospnmena. 
mėnesį Lietuvo-
norėjo įtikinti 

ūstų partiją, kad 
sprendimą ir 

laskvos vadovą-
įlaimėjo. Gorba-
įnai pašiepdavo 
įską už atsisky-
vos, bet dabar jis 
prie Brazausko 
ro komiteto po-
oačiovas užėmė 
veik kaip lietu 
s priimti radika 
s, kad bū tų 
t i jos prestižas, 
irė Brazauskas, 
įjos platformoje 
Jvos komunistų 

ir „New York 

titucijos ir įvedama daugelio 
p a r t i j ų s i s t e m a Ta ip pat 
pranešama, kad prieš tai balsa
vo Boris Jeltsinas, sakydamas, 
kad tai neaiškus nutarimas ir 
nepakankamai radikalus. Žinių 
agentūros sakėsi negavusios 
galutinio teksto, todėl nega-
lincios dar jo perteikti spaudai 

Taip pat pranešama, kad 
v a k a r turė jo svars tyt i ir 
L ie tuvos reikalą, nes po 
informuojančios kelionės Lie
tuvoje Gorbačiovas turėjo 
padaryti pranešimą apie su
rinktus faktus Centro komite
tui 

1989 m Teatro premija paskir 
ta aktoriui Arūnui Čiuberkiui 
Žiuri komisiją sudarė pirm. 
Petras Maželis, Vincas Dovydai 
tis ir Algimantas Žemaitaitis. 
Premija bus įteikta Floridoje. 
St Petersburge. balandžio 21 d. 
Premijos mecenatas — Lietuvių 
FortHac 

Pasiekt • • 
Ir štai va r. 

pranešė, jo, 
nutarė at-
st ra ipsni ' 
Pranešam; 
bačiovo tek-' 
guotas. suš\ • 
tas. Pagal •• 
t n r ^ t n hiV> -

s p r e n d i m a s 
žinių agentūros 

entro Komitetas 
*>ti nuo šeštojo 
Kons t i tuc i jo je . 
I pateiktas Gor 
s buvo perreda 
nntas , betpri im 
6-sis straipsnis 

Kardinolas remia 
LTOK 

Kaunas (SLA) - Sausio 26 d. 
Lietuvos vyskupu konferencijos 
pirmininkas, kardinolas Vin
centas Sladkevičius susitiko su 
Lietuvos Tautinio Olimpinio 
Komiteto (LTOK) atstovais: 
LTOK pirmininku Artūru Povi
liūnu, dukart olimpiniu čem
pionu Gintautu Umaru, Roma 
Grinbergiene. Kauno olimpinės 
tarybos pirmininku Pranu Ma
jausku. 

Beveik valandą trukusiame 
pokalbyje aptarti bendri Lie 
tuvos Bažnyčios ir LTOK siekiai 
puoselėti žmonėse dorumą, 
dvasingumą, meilę Lietuvai, 
pasiryžimą siekti tikslo tik gar 
bingais būdais 

Jo eminencija pasidžiaugė 
LTOK pastangomis sugrąžinti 
Lietuvos olimpiniam judėjimui 
tarptautini pripažinimą. Jis 
pasakė: .....Sportas mūsų tautos 
vardą garsino labai gražiai. Mes 
džiaugiamės tuo ir norime, kad 
taip būtų toliau. Gaila, kad 
mūsų sportininkai daug ka darė 
ir pasiekė ne Lietuvos, o TSRS 
vardu. Mūsų tauta buvo įpinta 
į kažkokį ratą kuriame pranyk 
davo kaip tauta. Mūsų geriau 
šios jėgos buvo panaudojamos 
svetimai propagandai '. 

Taip pat buvo aptarta IV 
Pasaul io lietuvių žaidynių 
reikšme mūsų tautai. Numa
tytas Bažnyčios dalyvavimas 
šiame svarbiame renginyje. 

LTOK pirmininkas padėkojo 
Jo eminencijai už audiencija ir 
į t e ikė LTOK Genera l ines 
asamblėjos nario ženklelj. Tai 
pirmas toks ženklelis, įteiktas 
n*> LTOK narnu 

„BirKk" protestai 
Taškentas . — Sausio 21 d. 

Taškento Lenino aikštėje įvyko 
Uzbekijos Liaudies Judėjimo 
„Birlik" organizuotas mitingas, 
kuriame dalyvavo apie tūkstan
tį žmonių. Buvo priimta rezo
liucija. Joje sakoma, kad 
„Birlik" smerkia kraujo pra
liejimą Užkaukazėje. ..Birlik". 
kurio programoje deklaruojami 
demokratijos ir laisves prin
cipai, ryžtingai atmeta ir smer 
kia bet kokias prievartos for
mas. .,Birlik" taip pat pripažįsta 
neatimamą kiekvieno žmogaus 
teisę į prieglobstį. Kartu Uzbe
kijos Liaudies judėjimas pažy 
mi, kad armėnu bėglių perkė 
limas į Uzbekiją sukėlė gy
ventoju nerimą respublikoje. 
Cia dar nenutilo aistros po 
įvykiu Ferganoje. 

Šiuo metu nepasitenkinimas 
socialine ir ekonomine situaci
ja yra pasiekęs apogėjų, ir 
bėglių iš Kaukazo pasirodymas 
gali dar labiau destabilizuoti 
padėti. Esant tokiai situacijai, 
sprendimas priimti bėglius iš 
Armėnijos, gali būti suprastas 
kaip bandymas sukurti nauja 
karštą tašką. Ši rezoliucija buvo 
įteikta Uzbekijos TSR vyriau 
sybei. Bet sausio 22 d j 
Taškentą toliau buvo vežami 
bėgliai. Tai sukėlė gyvetojų 
pasipiktinimą. Mieste vyko 
stichiniai mitingai. Sausio 23 d. 
įvykusiame mitinge „Birlik" 
siekė sustabdyti kylančius 
neramumus, dar kartą parei
kalavo nu t r auk t i bėglių 
priėmimą. 

Komunistai 
mažumoje 

Berlynas. — Rytu Vokietijos 
parlamentas, kad išvengtų poli
tinio chaoso, nutarė įjungti į 
vyriausybę opozicijos vadovus, 
kurie kovojo prieš komunistinį 
režimą. To reikalavo premjeras 
Hans Modrow ir parlamentas 
sutiko patvirtinti 8 naujus 
kabineto narius, tuo pirma 
karta padarant, kad po 40 metą 
komunistai vyriausybėje liko 
mažumoje. Jie prisijungė prie 
kitų 26 kabineto narių, kuriu 
tarpe yra protestantu pastorius, 
istorikas, matematikas ir gydy
tojas bei opozicijų vadai. Jie bus 
vyriausybėje iki kovo 18 d., kol 
bus i š r ink ta s naujas 
parlamentas. 

— P a n a m o s vyriausybes ap
skaičiavimu, šios invazijos metu 
ir po jos, kai prasidėjo vogimai 
ir t u r to naikinimai, buvo 
padaryta nuostolių už maždaug 
con rv,;i Ar,\ 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— Vakarų Vokietijos kanc
leris Helmut Kohl. kalbėdamas 
apie Vokietijų susijungimo gali 
mybes, pasiūlė įvesti jau dabar 
viena pinigų atskaitomybę 
abiem Vokietijom ir tuoj pradėti 
tuo reikalu pasitarimus. 

— Čekoslovakijoje Valstybės 
sekretorius James Bakeris III. 
kalbėdamasis su prez. V. 
Haveiiu pasakė, kad JAV padės 
jam politiniai ir finansiniai 
atstatvti Čekoslovakijos valsty
bę. 

— Pietų Afrikos Užsienio 
reikalų ministeris R.F. Botha 
nepalankiai atsiliepė apie Jesse 
Jacksono atvykimą, kaltin
damas jį dviprasmiška kalba ir 
kišimusi į šios valstybės vidaus 
reikalus. Būtų buvę geriau, kad 
jis nebūtų atvykęs, pasakė 
Botha. 

— Afganistano šiaurines pro 
vincijos žmonėms pradėjo trūkti 
maisto Kai kurios šeimos 
parduodančios savo vaikus, kad 
gautų maisto. Daugelis pereina 
j Irano pusę, kur gyvenimas 
daug geresnis. 

— Europos Bendruomenės 
vadovybe pranešė norinti 
pabaigti paruošti planus iki va 
saros Centro ir Rytų Europos 
kraštams įsijungti i šią organi
zaciją 

— Costa Ricoje jau sus
kaičiuota 9(Vv praėjusio sek 
madienio riakimų balsų ir 
Rafael Angel Calderon turi 
surinkęs jau 52.3^ visų balsų. 
Jis bus naujas Costa Ricos pre 
zidentas. 

— Moldavijos Komunistų 
partijos vadas P. Lučinsky 
pasiūlė sudaryti Rytu Europos 
s t i l i aus ..apvaliojo stalo ' 
pasitarimus, kur dalyvautu opo 
zicijos atstovai, kad išvengtų 
riaušių ir masiniu žudynių, nes 
labai sustiprėjo moldavų tauti
nis judėįims. 

— Lietuvos Komunistų par
tijos Aukščiausioji taryba vakar 
pradėjo savo naują pasitarimų 
sesiją 

— Vatikanas pranešė, kad 
atnauj inami diplomatiniai 
ryšiai su Vengrija Šią savaitę 
Vatikano atstovas Budapešto 
pasirašys atitinkamus rastus su 
Vengrijos vyriausybe. 

— Lvove sausio 30 d Večės 
aikštėje įvyko penkiatūkstan 
tinis mitingas, skirtas paminėti 
Knutų mušj, kuris įvyko 1918 
m., ginant Kijevą nuo Raudono
sios armijos įsiveržimo Tada 
mūšyje žuvo apie 300 Kijevo 
universiteto studentu. Mitinga 
organizavo RUCHas ir Nepn 
klausomos Ukrainos jaunimo 
sąjunga bei draugija ..Memo 
rialas" Po mitingo Preobra 
žensko cerkvėje buvo atlaikytos 
šv. Mišios už žuvusius. 

— Du Pont kompanija is 
l)elaware valstijos veda pasi 
tarinius su Sovietų SąjllllgUB 
pareigūnais pastatyti chemiką 
lų fabrikui 

KALENDORIUS 

Vasario M d.: Saliamonas, 
Honorata, Daugvile. Droman 
tas, Nirma. 

Vasario 9 d.: Erikas. Apolo 
nija, Alge. Joviltas 

ORAS CBICAOOJB 

Saule teka 6:57, leidžiasi 5:13 
Temperatūra dieną 52 1 , nak 

t . *=. 1 
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N E P R I K L A U S O M Y B Ė S 
Š V E N T Ė S M I N Ė J I M A S 

70 METŲ MOTERŲ 
SĄJUNGOS 54-TAI KUOPAI 

novelių rinkinį „Klajūnas" ir 
eilėraščių knygą „Sunkios 
valandos". 

įsikūręs Detroite, kurį laiką 
reiškėsi spaudoje. Dirbdamas 
sunkų fizinį darbą prie metalo 
formų, sužalojo ranką ir po jį 
sukrėtusių pergyvenimų pasi
davė likimui. Anksti pateko į 
slaugos namus. Ilgą laiką ne
buvo žinoma,ką jis dirba ir kur 
gyvena. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

Detroito Lietuvių Organiza
cijų centras Lietuvos Nepri
klausomybes paskelbimo su
kakties minėjimą rengia va
sario 18 d. 

Tą dieną pamaldos lietuviškų 
parapijų bažnyčiose aukojamos 
10:30 vai. ryto. Visuomenė 
kviečiama atvykti anksčiau į 
Dievo Apvaizdos bažnyčią ir 
10:15 vai. dalyvauti vėliavų 
pakėlime, aikštėje prie Kultūros 
centro. Vėliavų pakėlimui vado
vaus Šarūnas Mingėla. 

Minėjimo akademija vyks 
Kultūros centre. Prasidės 12:30 
vai. p.p. Šiais metais bus tik 
vienas kalbėtojas — dr. Algirdas 
Statkevičius, Lietuvos Laisvės 
Lygos atstovas. 

Himnus sugiedos ir koncerti
nę programos dalį atliks soliste 
Vida Dirgėlaite, neseniai at
vykusi iš Lietuvos. Programoje 
dalyvaus ir jaunas pianistas 
Aleksas Mitrius bei lituanis
tinės mokyklos tautinių šokių 
šokėjai, vadovaujami Viktorijos 
Viskantienės. 

A u k š t e s n ė s l i tuanis t inės 
mokyklos m o k i n i a m s bus 
įteiktos dovanos už premijuotus 
raš in ius Lietuvos temomis. 
Detroito lietuvių organizacijų 
atstovai rinks aukas Amerikos 
Lietuvių Tarybai. 

Po pamaldų. Kultūros centro 
svetainėje veiks užkandžių bufe
tas. 

DLOC veikloje stipriai reiš
kiasi šios organizacijos pirmi
ninkas, jaunosios kartos atsto
vas advokatas Kęstutis Miš
kinis. Kai Detroite prie fede
ralinio pastato vyko lietuvių ir 
kitų pabaltiečių demonstracijos, 
kai nuo Talino iki Vilniaus buvo 
sujungtų rankų grandinė, o taip 
pat Gorbačiovui lankantis Lie 
tuvoje, adv. Kęstutis Miškinis 
savo vykusia is ir taikliais 
pasisakymais atkreipė spaudos 
atstovų ir TV dėmesį. Jo pokalbį 
su ABC atstovu detroitiečiai ste
bėjo TV 7-tame kanale. Jam 
bendradarbiavime su pabal-
tiečiais ir Pavergtų Tautų atsto
vais padeda ta ip pat jaunosios 
kartos atstovas dr. Algis Ba
r a u s k a s ir organizacinėje 
veikloje Šarūnas Mingėla. 

Detroito Lietuvių Organiza 
cijų centras kviečia visus daly 
vauti Vasario 16-tos minėjime, 
vyksiančiame vasario 18 d 
Kultūros centre, Southfielde. 
25335 W. N i ne Mile Rd. prie 
Beach Daly kelio. 

S. Gar l iauskas 

Viena iš seniausių organiza
cijų Detroite yra Amerikos Lie
tuvių Romos Katalikių Moterų 
sąjungos 54-ta kuopa, įsteigta 
1919 m. kovo 28 d. Praėjusiais 
metais ALRK Moterų sąjunga 
šventė deimantinę sukaktį. 
Detroite veikianti kuopa, tuo 
pat metu (1989 m. lapkričio 12 
d.), savo veiklos 70-metį 
atžymėjo pamaldomis Dievo Ap
vaizdos bažnyčioje ir pietumis 
Kultūros centro svetainėje. 
Pietų metu buvo pagerbtos ir 
gėlyte atžymėtos 54-tos kuopos 
narės, išbuvusios šioje savi
šalpos ir kultūrinėje organiza
cijoje daugiau negu 50 metų. Pa
gerbimą pravedė Moterų sąjun
gos 54-tos kuopos pirmininkė 
Cecilija Balsienė. Išskirtinai 
buvo prisiminta Alto, Balfo ir 
Moterų sąjungos veikėja Elzbie
ta Paurazienė, mirusi 1979 m., 
54-tos kuopos nare išbuvusi 60 
metų. Ji buvo ilgametė 54-tos 
kuopos pirmininkė, Moterų 
sąjungos pirmininke 8 metus ir 
Michigano direktore 4 metus. 
Apie jos asmenį ir veiklą kalbėjo 
Onutė Valatkienė, apie gražų 
bendradarbiavimą šalpos darbe 
— Rožė Ražauskienė ir Balfo 
76-to skyriaus vardu — S. Gar
l i auskas . Moterų sąjungos 
54-tos kuopos narėmis daugiau 
negu 50 metų išbuvusios: Anna 
Kremblese — 61 metus, Marie 
Matonic — 60 m., Antoinette 
Kaminskas — 59 m., Mary 
Šaltis — 57 m.. Magdalena Rol-
lins — 55 m.. Veronika Alek
synas — 55 m.. Mary Walls — 55 
m., Alice Banion — 55 m., Adelė 
Lakonis — 54 m., Helen Peters 
— 53 m.. Marie Kasevičienė-Ka-
se — 53 m., Anna Kratage — 53 
m., Mary Swabon — 53 m., Ber
ta Janus — 52 m., Alice Burt — 
51 m.. Mary Blush — 51 m., 
Marcela Rufus — 51 m. 

Dėl įvairių priežasčių pa
gerbime negalėjo dalyvauti: 
Frances Shifley — narė 58 m., 
Anna Kratavičiūtė-Kratage 

REMONTUOJAMA 
BAŽNYČIA 

Šiuo metu Šv. Antano bažny
čioje vyksta remonto darbai. 
Dažymas j a u baigiamas. 
Tvarkomas elektros apšvie
timas. Atstatoma sudegusi zak
ristija. Yra vilčių Vasario 16-tos 
šventės metu iš koplyčios su
grįžti į bažnyčią. 

Parapijos klebonas kun. Alfon
sas Babonas po apdegimo bai
gia pasveikti. Tikimės netrukus 
jį matyti prie altoriaus. Sparčiai 
remontuojami vargonai. Visų 
remonto išlaidų apdrauda nepa
dengs, todėl parapijos taryba 
nutarė pravesti piniginį vajų. 
Tikimasi susilaukti geradarių, 

Racine, Wis. 
MINĖJIMAS 

Racine Altos skyrius rengia 
Lietuvos septyniasdešimt dvejų 
metų NepnKlausomybės at
statymo mir.ejimą sekmadienį, 
vasario 18 d., Sv. Kazimiero 
bažnyčioje ir salėje, 815 Park 
Ave. 

9 vai. iš ryto pamaldas už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės 
aukos klebonas kun. St. Saplis, 
MIC. Giedos muziko Juozo 
Grimskio vadovaujamas choras. 
3 va i . po pietų parapi jos 
svetainėje iškilmingas minėji
mas. 

Wis. gubernatorius T. Thomp
son ir Racine miesto burmistras 
N. Owen Davies jau paskelbė 
Vasario 16-ją Lietuvių diena. 

Pagrindinę kalbą pasakys 
chemikas Dovas Šaulys iš Ma-
disono. Meninę pogramą atliks 
solistė Dalia Eidukaitė-Fanneli 
iš Chicagos. Jai akompanuos 
muzikas George Radosavljevic. 

Po oficialios programos — Mo-
kurie stambesnę sumą paauko- ^ r ų klubo paruošti užkandžiai, 
tų bažnytiniams rūbams ar in- pabendravmas ir vakarojimas. 
dams įsigyti. 

ŽURNALISTŲ 
SUSIRINKIMAS 

Žurnalistų sąjungos Detroito 
skyriaus susirinkimas įvks 
vasario 25 d. 12:30 vai., Šv. An
tano parapijos patalpose. Bus 
prisiminta mirusieji skyriaus 
nariai, valdyba praneš apie savo 
veikla, rinks naują valdybą. A. 
Griniaus susuktas filmas iš 
Lietuvos ir vaišės paįvairins | 
susirinkimo programą. 

Stasys Garliauskas 

J Ū R Ų ŠAULIŲ 
SUSIRINKIMAS 

„Švyturio" jūrų šaulių kuopos 
narių metinis susirinkimas 
įvyks vasario 11d. 12:15 v. Šv. 
Antano parapijos patalpose. 
Visi kuopos nariai prašomi susi
rinkime dalyvauti. 

narė — 5? m. ir Antoinette 
Baron — nare 53 m. 

Kuopos garbės narėmis yra: 
Mane Kasevičienė. Berta Janus 
ir Onutė Valatkienė. Marie 
Kasevičienė buvo Moterų s-gos 
centro valdybos pirmininkė ir 
Michigan direktorė 4 metus. 
Taip pat Michigan direktorė 
buvo Berta Janus. 

Minėtina, kad Detroite, prie 
kitų lietuviškų parapijų, veikė 
Moterų sąjungos 51-ma ir 64-ta 
kuopa. 

S. G-kas 

PATIKSLINIMAS 
Norintys aukoti Vilkaviškio 

vyskupijai, tą auką nurašant 
nuo JAV mokesčių, aukas 
siųsti, čekius rašyti n e ..Rev. K. 
Pugevičius", kaip buvo straips
nio a u t o r i a u s klaidingai 
paske lb t a . o Li thuanian 
Catholic Religious Aid vardu, 
pažymint, kad tai Vilkaviškio 
vyskupijai, ir siųsti Lietuvių 
Katalikų Religinei Šalpai. 351 
Highland Blvd., Brooklyn. NY 
11207 

Aukas taipgi gahma siųsti. 
kaip buvo paskelbta, msgr. 
Anthony J o n u š a s . Via 
Casalmonfera t to 20, 00182 
Roma. Italy. Šiuo atveju ant 
čekio reikia užrašyti; „051 3 
09547 diocesi di Vilkaviškis. 
Vysk. Juozas Žemaitis" Tik 
siunčiant auką betarpiškai į 
užsienj, jos negalima nurašyti 
nuo JAV mokesčių Straipsnio 
a u t o r i u s a t s ip rašo už 
nesusipratimą 

MIRĖ RAŠYTOJAS 
MEDARDAS BAVARSKAS 

1989 m. gruodžio 18 d. slaugos 
namuose mirė rašytojas Medar 
das Bavarskas. Jis yra parašęs 
romaną ..Pilkieji n a m a i " . 

VYKSTA l LIETUVĄ 

LŠST pirmininkas Mykolas 
Abarius vasario 13 d. išvyksta 
į Lietuvą ir ten vasario 15-16 d. 
dalyvaus Lietuvos Šaulių sąjun
gos atkūrimo konferencijoje, 
kuri vyks buvusiuose Lietuvos 
Šaulių sąjungos centro valdybos 
namuose. 

VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo sukakties Vasario 
16 minėjimas įvyks Wayne Sta
te universiteto Lietuvių kamba
ryje penktadienį, vasario 16 d., 
12:00 vai. Kalbą pasakys adv. 
Kęstutis Miškinis. Bus dali
nami Lietuvos reikalus apta
riantys lankstinukai, surengta 
meno parodėlė ir vaišės. Įėjimas 
nemokamas. Rengia WSU Lie
tuviu kambari komitetas. 

A. Grinius 

Rengėjai maloniai kviečia vie
t inius ir kaimynus dalyvauti 
šioje didžioje lietuvių šventėje, 
ir savo pinigine auka paremti 
Lietuvos laisvinimo darbus. 
Pasistenkime gausiai susi
rinkti , nes minėjime pažadėjo 
dalyvauti Milwaukees ameri
kiečių dienraščių korespon
dentai. 

J u r g i s Milas 

Hot Springs, AR 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

Šiemet švęsime 72 metų 
sukaktį nuo didžiosios tautinės 
šventės — nepriklausomybės 
atgavimo. Minėjimas įvyks 
vasario 18 d., sekmadieni, ir 
prasidės iški lmingomis šv. 
Mišiomis, kurias aukos kun. 
Jonas Burkus už Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybe. Tuoj po 
pamaldų ir užkandžių minėjimo 
tęsinys Šv. Mykolo mokyklos 
didžiojoje salėje. Paskaitininkas 
bus prof. Stasys Vanagūnas, 
svečias iš Jonesboro, Arkansas, 
dėstąs ten administracinius 
mokslus poli t inių mokslų 
departamente, Arkansas State 
universitete. Meninę programos 
dalį pavesta suorganizuot i 
Liucijai Gudelienei, dainininkių 
vieneto vadovei. Minėjimo ren
gėjai Lietuvių Bendruomenės ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos val
dybos. Visi Hot Springs lietu
viai kviečiami minėjime daly
vauti ir atiduoti savo duoklę — 
auką Lietuvos laisvinimo reika
lams, laisvai apsiprendžiant — 
Altai, LB ar Vlikui. 

Sal. Šmaižienė 

Philadelphia, Pa. 
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS 

Informacijos centro Washing-
tono skyriaus vedėjas Viktoras 
Nakas. 

Meninėje minėjimo dalyje bus 
parody tas vieno veiksmo 
motažas „Amžino į ša lo 
žemėje", skirtas Sibiro trem
t in ių a tminimui pagerbt i . 
Montažo medžiagą, kurią su
rinko ir scenai paruošė Julija 
Dantienė, sudaro ištraukos iš to 
paties pavadinimo knygos bei 
Boleslovo Mačionio ir Bernardo 
Brazdžionio e i lėraščia i . 
Montažą atliks Philadelphijos 
Dramos būrelio kamer inė 
grupė: A. Mašalaitienė, R. Kro-
kytė, J. Stirbienė, R. Rukšienė, 
R. Stirbytė, J. Meškauskas, V. 
Rukšys ir V. Volertas. Scenos 
dekoraciją paruošė Aleksas 
Danta, muzikinį apiforminimą 
R. Rukšienė, apšvietimą K. 
Pliuškonis ir A. Krušinskas, 
kostiumus Z. Aleksiūnienė. 

Minėjmui pasibaigus, Lietu
vių namų kultūros centre bus 
suruoš tas priėmimas. Visi 
kviečiami pasivaišinti, pasi
dalinti įspūdžiais, pabendrauti. 
Taip pat tuo metu Kultūros cen
tre veiks LB valdybos suruošta 
politinės karikatūros paroda 
„Pasijuokime — komunizmas 
žlunga". Parodos medžiagą su
daro iš Amerikos spaudos su
rinktos karikatūros. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
da lyvau t i Vasario 16-os 
minėjime ir priėmime. 

R. R 

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN WORLD W1DE DAILY OJSPS-ISIOOO) 

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

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

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

nesiunčiami. Ant DRAUGO prie kiekvieno skaitytojo adreso, gavus iš 
}0 mokestį, atžymima, iki kada yra užsimokėjęs. 

DRAUGO prenumerata mokama U anksto 

metams ^ metų 3 mėn. 
U.S.A $70.00 $40.00 $25.00 
Kanadoje (U.S.A. dol.) $70.00 $40.00 $25.00 
Užsienyje ( U S A . dol.) . . . . . $70.00 $40.00 $25.00 
Savaitinis i.Sešt. pned) $40.00 $25.00 

• Administracija dirba kasdien • Redakcija straipsnius taiso savo 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nuožiūra. Nesunaudotų straips-
nuo 8:30 iki 12:00. nių nesaugo. Juos grąžina tik iš 
• Redakcija dirba kasdien nuo anksto susitarus. Redakcija už 
8:30-4:00; šeštadieniais nedirba. skelbimų turinj neatsako. Skelbi

mų kainos prisiunčiamos gavus 
prašymą. 

Gary, IN 
VASARIO 16-TOSIOS 

M I N Ė J I M A S 

Altos Lake apskr . Indiana 
skyrius rengia Vasario 16-tos 
minėjimą vasario 17-18 d. tokia 
tvarka: Vasario 17 d. 8:30 vai. 
ryto per Hammond radijo stotį 
WJOB bus transliuojama šiai 
dienai paruošta programa. Tą 
pačią dieną 9 vai . tau t inės 
vėliavos pakėl imas prie East 

Chicago miesto rotušės. Vasario 
18 d. 10 vai. ryto iškilmingos 
pamaldos Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje,Gary. 4 vai. po 
pietų iškilmingas Vasario 16-tos 
m i n ė j i m a s Sv. K a z i m i e r o 
pa rap i jo s p a t a l p o s e , Gary . 
Visuomenė maloniai kviečiama 
da lyvaut i t au t inės vėliavos 
pakėlime, bažnyčioje ir Vasario 
16-tos minėjime. 

Skautai Tomas Dėdinas 
skautiškose kūciose 

Tadas Baukys ir Tomas Sventicki^s Detroito 

Nuotr G. Baukienėa 

Vasario 18 d. Philadelphijoje 
įvyks Lietuvos Nepriklausomy
bės dienos minėjimas, kurį ruo
šia LB Philadelphyos apylinkės 
valdyba. Minėjimas prasidės 
10:30 v. ryte šv. Mišiomis Šv. 
Andriejaus bažnyčioje. Mišių 
metu bus iškilminga procesija, 
kurioje dalyvaus lietuviškų 
organizacijų atstovai su vėlia
vomis — moterys pasipuošusios 
tautiniais drabužiais. Giedos 
Philadelphijos Liaudies dainų 
kvartetas 

2 v . p.p Philadelphijos Lietu
vių namuose įvyks oficialioji mi-
nejimo dalis. Invokaciją 
sukalbės šv. Andriejaus parapi
jos klebonas icun. Kajetonas 
Sakalauskas. Minėjime daly
vaus miesto ir valdžios atstovai. 
Kalbą pasakys Lie tuvių 

Hartford, CT 
BENDRUOMENĖS VEIKLA 

Kai kam atrodė, kad Hartfor
do bendruomenė kiek apsnūdus. 
Visai ne taip. Bendruomenės 
išrinkta valdyba be sustojimo 
tęsia visuomeninį darbą. Prieš 
trejetą metų bendruomenės val
dybos pirmininkui inž. Alfonsui 
Dzikui perėjus į apygardos 
valdybą, jo vietą ir pareigas 
perėmė Zina Dresliūtė. Tai ne
paprastos energijos ir sumanu
mo jaunuolė. Neseniai iŠ val
dybos išėjo Regina Stankaitytė 
ir Birutė Bernotienė, kurios 
įdėjo daug darbo ir širdies savo 
pareigose. Papildžius naujais 
žmonėmis valdybą, darbas grįžo 
į normalias vėžes. Valdybą 
sudaro — pirm. Zina Dresliūtė 
ir nariai — Nerija Gureckaitė, 
Linas Danevičius, Saul ius 
Dzikas ir Linas Orentas. Tai 
stiprus vienetas ir jų darbų 
rezul ta ta i labai a i škūs . 
Valdybos ruošiami minėjimai ar 
susirinkimai visada trumpi ir 
įdomūs. Jų dėka jau praeitų 
metų pavasarį teko matyti ir 
išgirsti iš Lietuvos Ratilio 
pasirodymą. Prieš Kalėdas iš
girdome solistą Vaclovą 
Daunorą, piansitą Robertą Be-
kionį ir aktorių Algirdą Grašį. 
Jau padaryti planai šių metų 
pradžiai. Sausio 27 d. Vilniaus 
ansamblis koncertavo New 
Britain. Vasario 18 d. minėsim 
Nepriklausomybės paskelbimo 
dieną, vasario 23 d. išgirsime 
Oktavos ansamblį iš Lietuvos. 

Tokie renginiai iš valdybos 
narių pareikalauja daug darbo 
ir energijos. Taigi Hartfordo 
lietuvių veikla yra gerose 
rankose, tik turime ir mes jiems 
padėti. 

Linkime valdybos nariams iš
tvermės ir toliau dirbti šį 
svarbų visuomeninį darbą. 

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

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami kabinete) 
priklauso HcHy Cross ir Christ ligoninėms 

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

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

Kab. (1-312) 735-4477; 
|Rez. (70«)246-O067; arba (706)246-6561 

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

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORO MEOICAL BUILOING 

6449 So. Pulaskl Roed 
Valandos pagal susitarimą 

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

3900 W. 95 St. 
Tel . (709) 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemorotdų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tai. (1-312) 595-2902 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt . antr . ketv ir penkt 

Reikalui esant atvažiuotu ir \ namus 

0R. JOVITA KERELIS 
Danty Gydytoja 

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

9525 S 79th Ave HiCkory Hills. IL 
Tai . (709) 599-9101 
Vai pagal susitarimą 

Ig . S-tis 

Nekalbėkite man melancho
liškai, kad gyvenimas tėra tik 
tuščias sapnas. Užmigusi siela 
nėra mirusi, ir dalykai nėra 
tokie, kaip atrodo. Gyvenimas 
yra tikras ir realus, mirtis nėra 
jo kartuvės. „Tu esi dulkė ir į 
dulkę pavirsi" — tie žodžiai 
nebuvo pasakyti sielai. 

H.W. LongfeUow 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILOING 
3200 W SISt Straat 

Kabineto tai. (1-312) 737-1169; 
ftazM. (709)395-4911 

Dr. Tumaeonio kabinetą parėmė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBE - VIDAUS L I G O S 
2454 w. 71 et Straat 

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

Ketv 9-'2 Penkt 2-7 

Kab. tai . (1-312) 471-3300; 
Ra*. (709) 442-9297 

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

7722 S. Kedzte Ava., 
Chicago, M. 90952 

Pirm . antr . ketv ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis. Ltd. 
Marquet te Medical Bui ld ing 

6132 S Kedzie 
Chicago. IL 60629 

Tel . (1-312) 436-7700 

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

SURENDER KUMAR, M.D. 
PETER STECY, M.D. 
širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų (709) 594-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
. CHIRURGIJA 

6132 S. Kadzte, Chicago, M. 
Tai. (1-312) 925-2970 

1195 Dundee Ava., Elgtn, M. 90120 
Tai . (709) 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

Tat. kabineto Ir buto: (709)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Ava.. Cicero 

Kasdien i >ki 8 vai vak 
išskyrus Uet šešt 12 iki 4 vai pop'et 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberte Rd., Hickory HMs, III 
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave 

Tai . (706) 596-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
Optomet-istas {Kalba lietuviškai) 

Tikrina akis. pritaiko akinius 
2618 W. 71et St. 

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

Paloe Vlelon Center, 7152 W. 127th S t | 
Palos Hgts. m Ketv vai 3-6 v v 

Tai . (709) 449-1777 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR.JAMES BURDEN 
INKSTŲ PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Michigan Ava. . Sutte 324 Ir 
5635 S. Puleeki Rd. . Chicago. IL 

Tai. (1-312) 565-2960 veikia 2 - vai ) 
Vaianaos pagal susitarimą 

Dr. Tumaeonlo kabinetą eereme 
T. RAMA, M.D. 

Specalybė — Chirurgija 
2454 Weet 71 et Straat 

Tai. (1-312) 434-181$: Rei. (709) 952 
Vai pwrn antr ketv ir penkt 

3 iki 7 v y Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
SPECIALYBE - PLAUČIŲ LIGOS 
2936 W 71 et. St., Chicago, M. 

Tai.: (1-312) 436-0100 
11600 Soutfreeet IHgharay 
Paloe Hetghts. M. 90493 

(709)391-0220 (709)391-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2956 W. 63rd Straat 

Vai antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p 
šešt pagal susitarimą 

Kabineto tai. (1-312) 779-2990. 
Ras. (709) 449-5545 

Kab. tel. (1-312) 565-0346: 
Rea. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4255 W. 43rd St. 
Vai oagal susitarmą p«-m ir ketv 12-4 

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

EDMUNDS V1ŽINAS, M.D., S.C 
Specialybė — Vidaus ligų gvdytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S- Archer Ava. (prie Austm) 

Valandos pagal susitar>mą 
Tel. (1-312) 595-7755 

Kab. tai. (1-312) 599-3199; 
Nemt( (709) 391-3772 

DR. PETRAS ŽUOBA 
G V D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

6745 Weet 63rd Straat 
Vai ptrrn antr ketv ir penkt 3-6. 

šeštadieniais paoai susitarimą 

> 



Komunizmas baigiasi — 

KAS PO JO? 
Komunizmo nykimas Rytų 

Europoje toli gražu nereiškia li
beralinio kapitalizmo pergalės, 
o verčiau nurodo socialdemokra
t inių va l s tybės sampra tų 
iškilimą, rašo Washingtone 
esančios politinio-ekonominio 
tyrinėjimo firmos prezidentas ir 
naujos knygos autorius \Vallace 
Katz Commoniveal žurnale 
(1990.II.9). 

„Šiuo metu Ispaniją. Portu
galiją ir Prancūziją valdo 
socialdemokratu vyriausybės, 
kaip ir Suomiją, Švediją, Daniją 
ir Norvegiją. Belgiją. Olandiją 
ir Liuksemburgą pamainomis 
valdo socialistų ir krikščionių 
demokratų vyriausybės, arba, 
kaip Olandijoje. įvairios koali 
cijos, kuriose žymiai figūruoja 
socialdemokratai. Austriją irgi 
reguliariais protarpiais perima 
socialdemokratai. ... Italijoje 
lokalinę valdžią dažnai 
dominuoja reforminės komunis
tų ar soči?' ubą p--n.Įjos, 
o viso krašto koalicinę vyriausy
bę dominuoja krikščionys 
demokratai ir socialistai- Itali
jos komunistai, kuriems ilgus 
metus „nėra leidžiama įeiti į 
kraštą v Idančins koalicijas, 
dabar jau keiči? -avo vardą j 
socialdemokratus, kad jie taip 
pat turėtų rolę kabineto minis
terijose ", jis rašo. Be to, Vaka
rų Vokietijoje socialdemokratų 
partija, nors nevaldo, yra stip
riausia visoje Europoje. 

„Nesuklyskime", rašo Katz, 
,.buvę komunistiniai Varšuvos 
pakto kraštai neatsisakys Leni
no ir Stalino dogmų, jų vieton 
pasisavindami Horatio Alger, 
Ronald Reagano ir Heritage 
Fondacijos ideologijas. Jei Gor
bačiovui pasiseks pravesti (savo 
programą), ... Varšuvos pakto 

Į '^ ' kraštai . . . t u rės balsuotojus 
* atstovaujančias demokratijas — 

laisvus rinkimus, daugpartinę 
sistemą ir religinę laisvę. Bet 
greičiausia jie paseks Vakarų 
Europos pavyzdžiu, pasirink
dami socialdemokratines arba 
„maišytos" ekonomikos sis
temas. Gaminių pristatymas j 
rinkas vadovausis pasiūlos ir 
paklausos dėsniais, bet politinė 
ekonomika pasižymės valdžios 
intervencija ir reguliavimu, 
strateginio ekonominio plana
vimo forma. Valstybė ir toliau 
piliečiams parūpins įvairias so
cialinės gerovės programas: be
darbės apdraudą. vaikų priežiū
rą, algos apdraudą, 100^ įdar
binimo poli t iką ir butų 
parūpinimą. 

„Europos Ekonominė Bend
ruomenė (EEB) šiuo metu studi
juoja, kaip suderinti visų kraštų 
socialinės gerovės užtikrinimą, 
sukur ian t bendrą Europos 
rinką iki 1992 m. Ir tai neleng
vas uždavinys'*, rašo Katz, „nes 
ekonomiai stipresnieji kraštai 
daugiau aprūpina savo gyven
tojus negu silpnesnieji, kaip 
Italija, Ispanija, Portugalija ir 
Graikija. Ši problema dar padi
dės, kai prie EEB prisijungs 
naujai išlaisvintos bet eko
nominiai atsilikusios Vidurio ir 
Rytų Europos valstybės". 

Didelį galvosūkį sukelia Eu
ropos socialdemokratišku eko
nomikų suderinimas su M. 
Thatcherienės liberalia kapi 
talistine Anglijos ekonomika. 
Thatcher jau dešimtmeti kovo
ja su įvairiais parlamentarais, 
skatinančiais įvairias socializ-
mo forma*, stengdamasi Anglį 
jos ekonorruk.-i padaryti pana 
šesnę į JAV ių. Ji siekia mažiau 
apriboto kapitalizmo, kurį pran
cūzai vadina ..capitahzme sau-
vage". Kiek grodama, ji ..supri
vatizavo", ką socialistai buvo 
suvalstybinę, ji sumažino pro
gresyvių mokesčių sistema, da
vė įvairių ekonominiu paskatų 
privačioms įmonėms, suvalsty-

- bintus butus sugrąžino pri-
vačion nuosavybėn ir stengėsi 

atstatyti britų viduriniąja klasę. 
Bet Katz nemano, kad ji galė
sianti atlaikyti prieš EEB-nės 
integruotos rinkos didelius eko
nominius pliusus. Pagal naujus 
apklausinėjimų duomenis, Katz 
mano, kad Anglija netrukus, 
kaip ir visa Europa, prisijungs 
prie socialdemokratų šeimos. 

W. Katz net mano, jog nežiū
rint, kaip neįtikėtinai tai gali 
dabar atrodyti, socialdemokra
tija gali net peršokti Atlantą ir 
ateiti į JAV-es. Jo nuomone, 
nežiūrint, ar respublikonai ar 
demokratai laimėtų po Busho, 
nei vieni nei kiti nebegalės 
nukreipti dėmesio nuo šio 
krašto socialinio aprūpinimo 
didelių trūkumų, rodydami į 
gresiančio komunizmo pavojų. 
Net 60*3- sumažinus gynybos 
išlaidas, atsirasią keli milijardai 
naujų dolerių krašto socialinių 
problemų sprendimui, sukūri
mui tikrai veiksmingos, pilnos 
skalės socialinio aprūpinimo 
programos, kuri prilygtų Skan
dinavijai ar Vak. Vokietijai. 

Bet nereikia manyti, kad pra
nykus liberaliniam kapitaliz
mui, visos pasaulio problemos 
galės būti sprendžiamo.--techni 
niais ekspertų sprendimais, 
atkritus visiems ideologiniams 
skirtumams. 

Katz primena, kad socialde
mokratijos pergalė neišspręs 
šimtmečius verdančių rasinių, 
religinių ir kultūrinių konflik
tų, pvz., tarp protestantų ir ka
talikų Šiaurinėje Airijoje, tarp 
valonų ir flamų Belgijoje, tarp 
šiaurės ir pietų italų, tarp baskų 
ir ispanų, tarp prūsų ir bavarų, ] 
tarp karibiečių juodųjų, indų, 
pakistaniečių ir britų Anglijoje, 
tarp šiaurės afrikiečių ir pran
cūzų ir tarp vargetų „gastarbei-
terią", atvykusių iž Pietų ir 
Centrinės Europos, ir pasitu^ 
rinčių Vakarų europiečių,7 pas 
kuriuos jie dirba. Pagaliau ir 
Amerikoje socialdemokratija 
neištrintų įsišakinijusio rasiz
mo. 

Nors socialdemokratija ir pa
dėtų sukurti palygint balansuo
tas, veiksmingas ekonomines 
santvarkas, iki šiol jos ir Eu
ropoje nesugebėjo peržengti 
savo filosofinio pagrindo: pi
liečių lygybė matuojama jų pajė
gumu įsigyti ir vartoti gaminius 
— „konsumerizmu", piliečių 
rinktų atstovų demokratija 
piliečius palieka pasyviais, o 
asmeninė laisvė pavirsta 
egoizmu, narcizmu ir neatsakin
gumu. Nežiūrint, kad socialistai 
mėgo visuomeninį susvetimė
jimą (alienation) priskirti kapi
talizmui, kaip jam būdingą ydą, 
jo neišvengė ir socialdemokra-
tiški kraštai, jau nekalbant apie 
grynai socialistinius. Socialisti
nėje Skandinavijoje šeimos ir 
bendruomeniniai ryšiai yra ly
giai sparčiai kaip ir Amerikoje. 

Anot Katz, nors socialistų 
ideologai, ypač marks is ta i 
JAV-ėse, karštligiškai smerkia 
rinkas, kurios visas vertybes 
suniveliuoja į pajėgumą pirkti, 
jie tyli, kai socialistinėse vals
tybėse teikiami „socialiniai pa
tarnavimai" susvetimėjusiems 
žmonėms paverčia šeimas, 
kaimynystes, darbininkų unijas 
ir kitas pagrindines žmonių 
bendruomenes į „atgyvenas". 
Ir Lietuvoje pamatėme, kaip 
pilno socialinio aprūpinimo san
tvarkos žmonės pasidaro nebe-
atsakingi už savo artimą, savo 
kaimyną, nes ..valstybė" juo 
pasirūpinsianti, o patys tampa 
dar aršesniais individualistais, 
materialistais, negu kapitalis
tai. 

Tad net ir socialdemokratijai 
laimėjus, nesibaigs ieškojimas I 
tikrai sėkmingos žmonių bend
ravimo santvarkos. Kai komu
nizmas pilnai sugrius, tuomet 
tik prasidės tikras geresnės san
tvarkos ieškojimas. 

ag. 

Tautos fondo pasitarimas. Iš ka!rės: Jurg!S Bob-, lis - TF taryba, Jurgis Valaitis - ' T F tarybos 
VHko vali. pirm-. Aid Katinienė - fin. sekr.. Vida Pemkiene - sekr., 

Giedraitis TF valdybos pirm.. P Ąžuolas - reviz. kom 
pirm., dr. Kazys Bobeli 
stovi: L Tamošaitis — reviz. kom.. J 

VISI TURIM PRISIDĖTI PRIE 
LIETUVOS ATSTATYMO 

Pokalbis su Tautos Fondo valdybos p i rmin inku 
Juozu Giedraičiu apie TF ir Lietuvos laisvę 

Tautos Fondas jau >>a 
išeivijos veiksnys, kuri^ turi 

' įtakos pačiai išeivijai ir Lietu-
j vai. Jis remia Vliko veikla. 
! remia Lietuvos laisvėjimą, bet 

turi uždavinių ir čia. kol Lietu
va nėra laisva ir okupantas ją 
dar išnaudoja. 

Kasmet J. Giedraitis, kaip TF 
valdybos pirmininkas, paaiški 
na išeivijai apie TF uždavinius, 
pasisekimus ir nepasisekimus, 
apie darbus ir užmojus. Šiuo 
metu iškyla klausimas taip 
pat apie Vliko ir Tautos Fondo 
l ikvidavimą, jei Lie tuva 
atgautų nepriklausomybę. Jis 
išsamiai paaiškina ir tai. nes 
reikia skaitytis su aukotojais ir 
to krašto, kuriame gyvename, 
įstatais* varžančiais finansines 
institucijas. 

Štai keletas klausimų ir J. 
Giedraičio atsakymų, kuriuos 
verta įsidėmėti ateičiai, ypač 
šiuo nepaprastų įvykių metu. 

— Ar Tautos F o n d a s finan
s in iu atžvilgiu p e r m e t u s 
p a d a r ė pažangą a r s tovi 
vietoje? 

— Džiugu p raneš t i , k a d 
Tautos Fondas vis eina pirmyn 
ir auga pasiaukojusių Tautos 
Fondo atstovybių, įgaliotinių ir 
dosnių aukotojų dėka. Tautos 
fondo pasisekimą ir juo pasitikė
jimą noriu pailiustruoti šiais 
rezultatais: 1987 metais aukos 
ir kitos pajamos siekė 364,000 
dol. 1988 m. - 606,000 dol. ir 
1989 mtais - 672,000 dol. 
Praėjusiais metais į Tautos 

Fondo kasą Vliko veiklai fi
nansuoti įplauk 576,350 dol.. i 
L i e t u v o n Įteisvės iždą — 
210.850 dol., ab raudę (Chari 
table Trust) 60.700 dol.; 
deponuoti pinigai davė 133.000 
dol. palūkanų. Neskaitant už
sienio TF atstovybių laikomų 
sumų. Tautos Fondo aktyvas 
1989 m. pabaigoje buvo 
1.850,000 dol. Tautos Fondas, 
vykdydamas savo uždavinius ir 
testatorių ar kitomis sutartimis 
sutarta valią, veikia federalinių 
ir valstijų nurodytų įstatymų 
ribose. 

Malonu pastebėt:, kad vis Į 
daugiau ir daugiau tautiečių 
stambiau aukoja Lietuvos Lais
vės iždui ir pasinaudoja abinau-
de — CharU^ble Trust. sutar
timi, per kuria aukotojas gauna 
sutartas palūkanas iki aukoto
jo gyvos galvos. Tai labai 
patraukli sir artis tiek aukoto
jui, tiek Tautos Fondui. 

— Ar gauna te pa l ik imų 
užrašy tų t e s t amenta i s , a r 
verčiatės tik lukomis. kur ias 
žmonės prisiunčia tiesiogiai 
a r mirus ki: i a m lietuviui? 

— P a l i k i r i i s per dešimt 
(1979-1988 metų gavome 
286,065 dol . o 1989 metais 
246.207 dol šią sumą taip pat 
įeina abinauci sutartimi gauti 
pinigai). Žin< • ių surašytų testa
mentų yra nei įažai, bet atsiran
da ir visa: nauji — mums 
tesužinomi. estatoriui numi 
rus. Aplan . aukotojai yra 

dosnūs, remia visus fondus ypač 
Lietuvos Laisvės iždą. Tai pat 
daugėja aukotojų pagal abi-
naudę sutartį, pagal kurią Tau
tos Fondas reguliariai išmoka 
s u t a r t u s nuoš imčius . Daug 
aukų gauname mirusiųjų įam
žinimui. Tačiau būtų gražu, kad 
tėvai įamžintų dar gyvus savo 
vaikus ar anūkus. 

— Ar Laisvės i ždas , kur i s 
y r a n e j u d o m a s . d u o d a palū
k a n ų Vyr iaus iam Lietuvos iš
laisvinimo komite tu i a r turite 
p r idė t i d a r iš p a t i e s Tau tos 
F o n d o ? 

— Nors L.L. iždo kapitalas 
peršoko 1 mil. dolerių, bet 
palūkanos gaunamos iš L.L. 
iždo nėra pakankamos Vliko 
veiklai, todėl ir toliau reikės 
papildyti aukomis. Bet kol kas 
gražiai plaukia aukos ir Vliko 
veiklai. Lietuvos Laisvės iž
das įsteigtas tik 1979 m., kada 
aukos siekė tik 2000 dol. 
Didėjant L.L. iždui, didėja ir 
palūkanos. Vlikas yra išleidęs 
daug milijonų nuo 1945, kai 
atsikūrė Vokietijoje. O ir dabar 
Vlikas daro kas reikalinga, tik 
nevisa veikla ar parama Lie
tuvos demokratėjimui yra skel
biama. Tautos Fondo tikslas — 
surinkti bent 7 mil. dol., kad pa 
lūkanos pavežtų visus uždavi 
nius. Ir reikia pasidžiaugti, kad 
Lietuvos išeivija nuoširdžiai ir 
pastoviai remia Tautos Fondo 
uždavinius. 

— Ar n e m a n o t e s i ų s t i 

pagalbos Lietuvai, kol ten 
y r a neaiški padėt i s ir kol 
o k u p a n t a s d a r vis valdo 
kraš tą? J e i duoda t pagalbos 
tai kokiu b ū d u ? 

— Kai Lietuva bus laisva, ji 
gaus visokios paramos iš dau
gelio šaltinių O dabar paštą, 
telefoną, telegramas, muitines, 
geležinkelius, vizas ir t.t. tvarko 
Maskva. Lietuvos okupantas. 
Kol Lietuva nėra laisva. Tautos 
Fondas negali perduoti nei Liet. 
Laisvės iždo. nei kitaip stipriai 
paremti, nes tai varžo TF įstatai 
ir IRS. Simboliškai T. Fondas 
parėmė atvykusius jūreivių 
kap i tonus , išsiunčia daug 
knygų, literatūros. L. Enciklo
pedijų ir t.t. 0 nuo 1945 Tautos 
Fondo finansuojama Elta 4-6 
kalbomis — ar nėra parama 
Lietuvai? 1978 m. Lietuvos 
okupantų išleistoje 424 psl. 
knygoje „Ideologinės srovės 
l ie tuvių išeivijoje" rašė: 
...„Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas (VLIK* suda
rytas hitlerininkų okupuotoje 
Lietuvoje 1943 pabaigoje... 1945 
m. atkurtas Vokietijoje... beato
dairiškai pasisako prieš tarp
tautinio įtempimo mažinimą — 
psl. 59 — ...VLIKo iniciatyva 
1950 m. pradėta leisti vadi
namos .Laisvosios Eltos' biu
leteniai vokiečių, italų, anglų, 
ispanų idabar prancūzų ir 
lietuvių TF) kalbomis; jų tikslas 
— platinti pasaulio šalyse 
šmeižikišką informaciją apie 
Tarybų Sąjungą — psl. 161 — 
..Vatikano, Romos. Madrido. 
.Amerikos Balso'. .Laisvės' ir 
kitų radijo stočių programose 
lietuvių kalba netrūksta kle
rikalinio antikomunizmo mitų 
ir klastočių... rašydami apie 
Tarybų Lietuvą, lietuvių 
emigracijos klerikalai klaidina 
pasaulio viešąją nuomonę, de 
zinformuoja kapitalistinių bei 
besivystančių šalių gyventojus. 
Jų propagandai tarnauja ,so-
vietologų rašiniai užsienio 
kalbomis. Jų gaminamą anti 
komunistinę medžiagą aktyviai 
propaguoja reakcinė JAV. 
Anglijos. Vokietijos. Italijos. 
Prancūzijos. Ispanijos, kai kurių 
Lotynų Amerikos šalių spauda, 
radijas bei televizija"... — 
140 psl. ir t . t Tautos Fondas 
šiems uždaviniams yra išleidęs 
nemažai milijonų. Žinome, kad 
ir dabar Vlikas mums nežino
mais keliais paremia ok. Lietu 
vos demokratinius judėjimus". 
Kas kada yra daugiau parėmęs 
Lietuvos išlaisvinimo kovas? 

— Okupuotoje ir laisvėjan
čioje Lietuvoje yra atsikūru
sių d a u g senųjų partijų ir or
ganizacijų. Ar Tautos Fon
das pr is ideda prie kurių nors 
pa la ikymo veiklos? 

— Tiesiogiai neprisideda 
Tai Vliko uždavinys. Lietuvių 
genijus išsprendė daug prob
lemų — išspręs ir dabartines. 
Žinome, kad ten daug partijų ir 
organizacijų. Gerai, kad yra 
pliuralizmas, o ateitis išsijos 
pelus ir liks gryna Lietuvos vi
suomenė. Kai vanduo bėga. 
sakoma, valosi. Pagalbos gauna 
kas nori iš įvairių šaltinių — at
vyksta čia, nuvyksta ten. Bet 
daugiausia jie nori — tikrieji 
patrijotai — ne skudurų ir 
pieštukų, o to. kas padės jiems 
laisvės kovoje. Gražu, kad 
pavieniai asmenys, organizacijų 
ir partijų atstovai čia atvykę ir 
į ten nuvykę mūsiškiai juos 
sušelpia, pasidalina žiniomis, 
turtu, bet tai ne T.F. uždavinys. 
Nors kai kas savo testamentais 
yra paskyrę išmokėti tam tikras 
sumas Lietuvos politinėms par 
tijoms, tai T. F-as įvykdys, kai 
Lietuva bus nepriklausoma. 

— Ką mano t apie r e n k a m a s 
a u k a s v a d i n a m a m „Dovana 
L i e t u v a i " f o n d u i , kol t i e 
p in igai sk i r i ami neaiškia i ir 
n e a t s a k i n g a i , k a i nega l i 
duoti apyskai tų ten susikūru
s ios organizaci jos? 

— Sunkus klausimas... Gal 
tiksliausiai galėčiau pacituoti 
„Gimtąjį Kraštą" 1990 sausio 
12-18 numery, kur Vyt. Kubi 
l iūs rašo, jog Atgimime 
Bangoje" Zigmas Vaišvila 
prasi tarė kelionėje po JAV 
patyręs, jog nemažai Lietuvių 
bendruomenės aukų bei dovanų 
Sąjūdžiui pasiklydo jau Vilnių 
je.. ." Sąjūdis pinigų nestokoja, 
v i sus savo p a s i u n t i n i u s į 
užsienius siunčia aprūpinę 
kelionės išlaidomis. Man atrodo, 
kad negalime sprendimą čia 
daryti, o yla anksčiau ar vėliau 
iš maišo išlys. Gal labiausiai 
reiktų paremti Sibiro trem 
tinius — tai ypač pabrėžė Sva
rinskas ir kt. Tautos Fondas 
dabar t u r i mažą Lietuvos 
atstatymo fondą, tai nedaug gali 
paremti, kad ir norėtų. T. Fon
do principas yra neskubėti ir 
paremti laisvėjimo procesą. 
Žinome, kad kai kiek tas pro
blemas sprendžia Vlikas, bet 
reiktų sulaukti daugiau lėšų ir 
L. Atstatymo fondą, kurio 
panaudojimą spręs Tautos Fon
das su Vliku. Amerikos, Aus
tralijos. Kanados , Anglijos 
l ietuviai nepapras ta i daug 
remia atvykstančius iš ok. 
Lietuvos. Manau, kad pasku
tiniais metais Lietuvos išeivija 
atiduoda milijonus dolerių į ten 
nuveždami ir čia apipirkdami 
ne tik apranga, bet visokia apa 
ratūra. kuri į ok. Lietuvą 
patenka tiksliau, nes nusiveža. 

G. Š. 
'Bus daugiau* 

ŽALIASIS VELNIAS 
J O N A S RŪTENIS 

R o m a n a s 
26 

s žiba 
sėtina 
i valia. 

Spengia galvoje. Dega krūtinėje maudas. Ai 
ašarom. Gniaužiasi kumščiai. Kažin kokia nei 
jėga mane stiprina ir aš pagaliau — žinau ne sa 
atsiplėšiu nuo durų, išeinu į kiemo vidurį ir - -unku: 

— Dėmesio! 
Niekas to nepaiso ir niekas nenutyla. Visi 

gia, kaip šernai, tik dėbčioja vienas į kitą. K 
taria ir ragina, kažką įrodinėja ir kažin koki : 
dimus daro. Vėl sušunku: 

— Dėmesio! 
Lyg ir kiek rimsta, bet neilgam. Pasigirst; 

alkanų paliktų galvijų bliovimas. Visi si 
Ambrožų pusę ir niekas neatkreipia dėme«i' 
antrąjį iššūkį. 

Po minutės vėl erzelis Vieni bėga Ambror 
kiti keldami dangun rankas tebešaukia -
moterų ir vaikų klyksmas skrodžia Lėliūr 
veriančių aidu, kaip vėtra, kaip šiaurys vej 
viską žudanti ugniakalnio lava — gramzdir. 
naikindama... 

kurz-
'in ką 
•spren-

,railus. 
ūra į 
mano 

pusėn, 
što, o 
* širdį 
S kaip 
ima ir 

— Padegti viską! Sudeginti! Visi į mišką' girdžiu 
šaukiančius. 

— Priešintis. Nepasiduot, — šūkaloja 
— Kiekvieną svetimą Čia įžengusį vietoj*- - Jtrypt! 
— Pabaiga. Nėra reikalo gailėtis ar pa- -ailėt! 
— Juokingi jūs. Kas mes? Mes — nie<i». Su

triuškins visus, kaip tarakonus. Mūsų tik ;s ijelė! 

- Ko raudat? Gal taip reikia. Jūs gi nežinota kas 
čia daros? 

Kam tuoj viską smerkti.' Pakentėkim ir pažiū
rėkime - gal greit visiems viskas paaiškės? 

- O ne Aš nelauksiu, kad kaip kūlys būčiau 
įgrūstas į sunkvežimį. Kad mane apstoję, azijatiškom 
akim, kareiviai spoksotų, kaip į dyvą, vežamą 
papjauti... 

- Nebūkite juokingi, vyrai... 
- Reikia drąsos ir ryžto. Va ko mums reikia, reikia 

sutarimo, o ne palaidos balos! 
Ir taip jie vis Šūkalojo, o aš kelis kartus bandęs 

kalbėti tebestoviu kiemo viduryje bejėgis ir visokiau
sių siūlymų pritrenktas. 

Susigraudinu. Imu vel galvoti. Imu vėl svarstyti. 
Nerimstu savyje Ryžtuos Vėl susmunku. Drąsinuos, 
bet nepajėgiu iki galo išsilaikyti. Akyse ašaros. 
Sopančiai suspaudžia krutinę. Kas man? Pats savęs 
klausiu ir nerandu atsakymo... O Čia... ir vėl: 

- Žiopli esam. va kas. Reikia nedelsiant imtis 
ginklo, nes rytoj jau mūsų čia nei vieno nebeliks. 

- Gudruolis... 
- Nesu toks, bet nenoriu būti ir kvailiu, va ką tau 

DJJSfilc V Si U 
Ir ta ip be galo. Gal visa tai be reikalo, gal tai tik 

iššūkiai nelaimėje. Yra ir kitokių balsų: 
- Vyrai, nebūkite vaikai. Matote, kad nauja gady 

nė ateina... Išvežtieji gal jai netinka' ' Jie gi buvo ne 
vieno mūsų prakaitu praturtėję. Dabar bus kitaip 
Lvevbė šion žemėn ateina Milijonai rytuose gyvena 
šioje santvarkoje ir nesiskundžia. Ko mes, nieko neži 
nodami ir nieko nesuprasdami šūkaujam? Gal tai be 
prasmiška? Ar iš tikrųjų žinote, ką darote? 

Daugumas tokiam mintijimui nepritaria. 
- Yra ir mūsų tarpe komunistų. 

— Zmau... 
— Gal jau net ir pasitarnavusių naujiems dievams. 

Todėl jie ir kalba taip, kaip šlapias nedega. 
— Visus tokius susemt, kaip šiukšles ir pamiškėn... 
— Taip. Tai Leliūnų erkės. Velniop su jais.... 
Ir būk tu dabar protingas. Suprask visus. Sustabdęs 

triukšmą pasakyk ką nors gudraus... Kokią išeitį 
pasiūlyti? Tai vėl klausimai be atsakymų. 

Ir vėl ko tai paveiktas ryžtuosi: 
— Dėmesio! 
Sį kartą visi nutyla. Ir aš stoviu tylus. Mane veria 

visų akys. O aš . Viešpatie, net nežinau kaip pradėti 
kalbėti. Vėl drąsinuos Kaupiu jėgas. Jaučiu, kad man 
kas tai padeda Vėl šaukiu: 

— Vyriško mums reikia ryžto' Per daug dejonių 
ir aimanų. Jomis nieko nepasieksime ir nieko, kas jau 
blogo įvyko, nebepataisysime. Turime vyriškai imti 
likimą už ragų. Va, ką aš jums noriu pasakyti 

Tylu. Visi, kaip negyvi. Aš net savo alsavimą gir
džiu. Krūtinėje laksto širdis, o kraujas smilkinius 
skelia... 

Staiga, nei iš šio nei iš to, visa gerkle šūktelėja 
Žiaugra: 

— Viešpatie, ar gali būti? Aš matau Ambrožą 
Joną?... O gal tai tik monai'.' (Jai mano akys?.. 

Visi sužiuro. 
— Taip. Tikrai tai jis. Tai joks monas. Tai 

Ambroža. 
Ir tikrai, keliuku ateina Jonas Ambroža. mano 

kaimyno sūnus. 
Šiąnakt išvežtas. Visi bėgam jo pasitikti Visi be 

galo susijaudinę ir nustebę. Ateinantis labai išvargęs 
ir vos koją už kojos velka. 

(Bus daugiau) 
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SUJUNGTOMIS RANKOMIS 
IR ŠIRDIMIS 

ŠVĘSKIME VASARIO 16 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ! 
Išyvename nepaprastą Tautos atgimimo ir kovos istorinį momentą! Mūsų visų 

pareiga aktyviai prisidėti prie atgimstančios tautos siekių ir kartu nepamiršti 
kultūrinių ir švietimo darbų čia gyvenančių lietuvių tarpe. 

Tautos didvyriškumo kovoje už laisvę nepalaužė 50 metų trukusios okupaci
jos. Tautos kančių tragedijos išaugino narsų, patriotišką lietuvių jaunimą, kuris 
su vyresniąja karta, reikalauja valstybinės nepriklausomybės. Pasaulis pastebėjo 
lietuvių siekius ir jų kraštui okupanto daromą žalą. Šiandien Lietuvos vardas 
didžiojoje spaudoje ir televizijos programose minimas su pagarba. 

Išeivijos lietuviai esame įpareigoti pagelbėti atgimstančiai Lietuvai. 
Šių metų Vasario 16 yra mūsų visos tautos naujo atgimimo šventė, jungianti 

ir uždeganti mus vienybės ir ryžto liepsna. 
Švęsdami Vasario 16, sujunkime visas kūrybines, organizacines ir finansines 

jėgas tautos laisvės atstatymui. Jos atneš nepriklausomybę Lietuvai ir sutvirtins 
lietuvybės išlaikymą išeivijoje. 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBA 

i JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
XII TOJI TARYBA 

BOSTONO APYGARDA 
pirm. Česlovas Mickūnas 

PREZIDIUMAS 
pirm. Angelė Nelsienė 
Almis Kuolas 
Danguolė Navickienė 
Romas Nelsas 
Algis Raulinaitis 

GARBĖS TEISMAS 
Pirm. Vytautas Kutkus 
Gražina Kamantienė 
Gražina Kriaučiūnienė 
Vytautas Petrulis 
Algis Rugienius 

KONTROLĖS KOMISIJA 
pirm. Česlovas Mickūnas 
Alfonsas Petrutis 
Marius Žiaura 

Bostono apylinkė 
pirm. dr. Romas Bevydas 

Brockton apylinkė 
pirm. Stasys Eiva 

Cape Cod apylinkė 
pirm. Alfonsas Petrutis 

Kennebunkport 
Rev. Rafaelis šakalys 

Providence apylinkė 
pirm. Aldona Kairienė 

Worchester apylinkė 
pirm. Stasys Rudys 

• 

Vytautas Alksninis 
dr. Kazys Ambrozaitis 
Adolfas Armalis 
Linas Balsys 
dr. Vytautas Bieliauskas 
Rima Binder 
Arūnae Bitėnas — 
Rimantas Bitėnas 
dr. Zigmas Brinkis 
Romualdas Bublys 
Gintaras Čepas 
Asta Banionytė 
Algis Danta 
Danguolė Didžbalienė 
Zina Dresliūtė 
Mykolas Drunga 
Eglė Dudėnienė 
Alfonsas Dzikas 
Gailė Eidukaitė 

: 

Teresė Gečienė 
Algimantas Gečys 
Jolita Gudaitytė 
Povilas Jančiauskas 
Birutė Jasaitienė 
Rasa Juškienė 
Rūta-Juškienė - ' » 
dr. Ferdinandas Kaunas 
Romas Kezys 
dr. Petras Kisielius 
Daina Kojelytė 
Mečys Krasauskas 
Romualdas Kriaučiūnas 
Kazys Laukaitis 
Milda Lenkauskienė 
Eduardas Meilus, Jr. 
Rasa Miliauskaitė 
Antanas Milišauskas 

Lilė Milukienė 
Jaunutis Nasvytis 
Linas Norusis 
Juozas Polikaitis 
Jonas Račkauskas 
dr. Antanas Razma 
Algirdas Šilbajoris 
Donatas Skučas 
Asta Spurgytė 
dr. Viktoras Stankus 
Jonas Urbonas 
Kazys Urbšaitis 
Aleksandras Vakselis 
Birutė Vilutienė 
Birutė Vindašienė 
Virgus Volertas 
Pranas Zunde 
Kazys Žiedonis 

MICHIGAN APYGARDA 
pirm. Vytautas Kutkus 

Detroit apylinkė 
pirm. Nijolė Zelwinder 

Lansing apylinkė 
pirm. dr. Romas Kriaučiūnas 

dr. Antanas Razma 
pirmininkas 

Linas Norusis 
vykdomasis vicepirmininkas 

Birutė Jasaitienė 
vicepirmininkė organizaciniams ir 
administraciniams reikalams 

Pranas Joga 
sekretorius 

Kostas Dočkus 
vicepirmininkas 
finansų reikalams 

Regma Kučienė 
Švietimo tarybos pirmininkė 

XII-TO.ll KRAŠTO VALDYBA 

Dalia Kučėnienė 
Kultūros tarybos pirmininkė 

Arvydas Barzdukas 
Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas 

Birutė Jasaitienė 
Socialinių reikalų tarybos 
pirmininkė 

Ramunė Kubiliūtė 
vicepirmininkė informacijos 
reikalams 

Darius Sužiedėlis 
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos 
pinnininkas 

Rimantas Dirvonis 
vicepirmininkas sporto reikalams 

Kun. A. Saulaitis, S.J 
Religinių reikalų tarybos pirmininkas 

dr. Petras Kisielius 
vicepirmininkas specialiems 
reikalams 

Ramoną Steponavičiūtė 
vicepirmininkė ryšiams su jaunimo 
organizacijomis 

Vladas Sinkus 
iždininkas 

Danutė Korzonienė 
reikalų vedėja 

Asta Banionytė 
atstovė Washingtone 

Grand Rapids apylinkė 
pirm. Gražina Kamantienė 

NEW JERSEY APYGARDA 
pirm. Rasa Juškienė 

Elizabeth apylinkė 
pirm. Julius Veblaitis 

Jersey.City apylinkė 
pirm. Antanas Gražulis 

Newark apylinkė 
Danguolė Didžbalienė 

Paterson apylinkė 
pirm. Angelė Stankaitienė 

Keamy-Harrison apylinkė 
dr. Stasys Skripkus 

OHIO APYGARDA 
pirm. Kazys Žiedonis 

Buffalo Lietuvių klubas 
pirm. Milda Neuman 

Cincinnati apylinkė 
Jonas Matulaitis 

Cleveland apylinkė 
pirm. Vytautas Brizgys 

Ptttsburgh apylinkė 
pirm. Vytautas Yucius 

Rochester apylinkė 
pirm. Danguolė Klimienė 

Dayton 
ryšininkas kun. Vaclovas Katarskis 

VAKARŲ APYGARDA 
pirm. Angelė Nelsienė 

Arizona apylinkė 
pirm. Antonija Petrulienė 

Los Angeles apylinkė 
pirm. P. Jurgis Joga 

Portland apylinkė 
pirm. Algimantas Tekorius 

San Francisco apylinkė 
pirm. Danutė Janutienė 

Santa Monica apylinkė 
pirm. Juozas Kojelis 

Seattle apylinkė 
pirm. Ina Bartulytė-Bray 

Las Vegas apylinkė 
pirm. Mary Yanauskas 

Havvaii 
ryšininkė Elena Aglinskienė 

VIDURIO VAKARŲ APYGARDA 
pirm. Birutė Vindašienė 

Aurora apylinkė 
* - -pirm. Domicėlė Vizgirdienė 

Beverly Snores, LB įgaliotinė 
Roma Dambrauskienė 

Bridgeport apylinkė 

Brighton Park apylinkė 
pirm. Salomėja Daulienė 

Cicero apylinkė 
pirm. Raimundas Rimkus 

East Chicago apylinkė 
pirm. Birutė Vilutienė 

E. St. Louis apylinkė 
pirm. Zigmas Grybinas 

PIETRYČIŲ APYGARDA 
pirm. Algimantas Gečys 

Baltimore apylinkė 
pirm. Vytautas Eringis 

Philadelphia apylinkė 
pirm. dr. J. Meškauskas 

So. New Jersey apylinkė 
pirm. Vytautas Volertas 

VVashington apylinkė 
pirm. Audronė Pakštienė 

Hot Springs apylinkė 
pirm. Stepas Ingaunis 

Indianapolis apylinkė 
pirm. Rimantas Guzulaitis 

VVisconsin apylinkė 
pirm. Vytautas Janušonis 

Lemont apylinkė 
pirm. Kęstutis R. Sušinskas 

Marquette Park apylinkė 
pirm. Jonas Levickas 

Melrose Park apylinkė 
pirm. Algis Sinkevičius 

Waukegan-Lake County apylinkė 
pirmininkės Regina Narušienė ir 
Rima Kašubaitė-Binder 

JAV LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS VALDYBA 

Darius Sužiedėlis—pirmininkas 
Paulius Mickus 
Algirdas šilas 

Laurynas Vismantas 
Vija Bublytė 
Rasa Raišytė 
Rita Zakarkaitė 

APYUNKĖS NEPRIKLAUSANČIOS APYGARDOMS 

Centrinė apylinkė 
pirm. Jonas Urbonas 

Colorado apylinkė 
pirm. Julius Bulota 

Sk>ux City apylinkė 
pirm. kun. Simas Morkūnas 

Omaha apylinkė 
pirm. Algis Antanėlis 

Kansas City apylinkė 
pirm. Kazys Žemaitis 

Hartford apylinkė 
pirm Zma Dresliūtė 

New Britam apylinkė 
pirm Romas Butrimas 

New Haven apylinkė 
pirm Vaiva Vėbraitė-Gust 

Atlanta apylinkė 
pirm Rimas česonis 

Daytona 
pirm. Juozas Paliulis 

CONNECTICUT APYGARDA 
pirm. Jaunutis Nasvytis 

Bridgepori-Stanford apylinkė 
pirm. Sigitas Liaukus 

FLORIDOS APYGARDA 
pirm Povilas Jančauskas 

Floridos Auksinis krantas 
pirm. Jonas Paškus 

Miami apylinkė 
Petras Griškelis 

Palm Beach apylinkė 
pirm Algis Augūnas 

New London apylinkė 
pirm. Stasys Miknius 

Putnam apylinkė 
pirm. Albina Lipčienė 

VVaterbury apylinkė 
pirm. Linas A. Balsys 

St. Petersburg apylinkė 
pirm. Kostas Aras 

Sunny Hills apylinkė 
Ona Adomaitienė 

NEW YORKO APYGARDA 
pirm Vytautas Alksninis 

Bushwick apylinkė 
pirm. Rev. Pranas Giedgaudas 

Great Neck apylinkė 
pirm. Vytautas Žukas 

New York apylinkė J 
pirm. Juozas Kazlas 

Maspeth apylinkė 
pirm. Kazimieras Vainius 

New York 1-oji apylinkė 
pirm. Apolonija Radzivanienė 

Oueens apylinkė 
pirm. Romas Kezys 

Woodhaven apylinkė 
pirm. Vladas Sktos 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖJE JAV LB 
KRAŠTO VALDYBOS PASTANGOMS IŠLAIKYTI LIETUVYBĘ 
IR PAREMTI BESILAISVINANČIĄ LIETUVĄ skiriu $ 

Vardas, pavardė 

Adresas 

Čekį prašome rašyti LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY. INC vardu Aukos gali būti 
nurašomos nuo mokesčių (10 No. 36-3625439). Jūsų grįžęs čekis atstoja kvitą, bet jei 
pageidaujate atskiro kvito, prašome pažymėti Q 
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UETUVIAI FLORIDOJE 
Sunny Hills, FL 

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS 

Kadangi pensininkams visos 
dienos vienodai „nedarbingos", 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį buvo norėta ir paminėti 
sukakties dieną. Deja, negauta 
salės. 

Minėjimas įvyks sekmadieni, 
vasario 18. Minėjimo programa 
tokia: pamaldos už Lietuvos 
laisvę — llval . Šv. Teresės 
bažnytėlėje. Iškilmingoji minėji
mo dalis — 4:30 v. p.p. Com-
munity centro salėje. Čia dalį 
programos atliks Antrosios 
jaunystės choras, bus rodomas 
įdomus filmas. Ir, žinoma, bus 
renkamos aukos, dabar jau 
tikrai labai reikalingos Lietuvos 
laisvinimo darbams bei prie
monėms. Lietuvių Bendruo
menės Sunny Hills apylinkės 
valdyba, minėjimo rengėja, 
kviečia ne tik viet inius 
tautiečius dalyvauti, bet ir žie-
motojus, apsistojusius Panama 
City Beach bei Destino 
apylinkėse. 

Beje, rengėjai atsiprašo, kad 
minėjimo iškilmių negali 
pradėti pirmą ar antrą valandą. 
Bet ir t a i pare ina nuo 
užsispyrusių Deltonos ponų. 
salės raktus tą dieną rengėjams 
įteiksiančių tik 4 v. po pietų. 

Antroji jaunystė kviečia 

Penktadienį, vasario 23 d.. 
Antrosios jaunystės choras 
rengia Užgavėnių baliuką — 
blynų popietę. Nemėgstantiems 
blynų baimintis nereikia: bus 
pateikti įvairūs Užgavėnių val
giai. Šokiams gros gera. euro-
piejiška muzka. Mėgstančius 
karnavalinę atmosferą, rengėjai 
kviečia ateiti su kaukėmis. 

Balius — popietė vyks Com-
munity centro salėje. Prasidės 3 

ir Alena Vilnis — koresponden
tė. 

Susirinkimas baigėsi su daug 
sumanymų ir entuziazmo, pa
bendraujant prie kavutės ir 
pyragaičių Viktorijai Kleivienei 
ir jos padėjėjoms dėka. 

Pereitais metais trys mūsų 
seni nariai buvo Dievo pašauk
ti į amžinybę. Prelatas Jonas 
Balkūnas, K. Daknys ir Alf. 

Krau j a l i s . Tegul jie ilsisi 
ramybėje! 

Antanas Mažeika, šios kuopos 
organizatorius ir buvęs jos pir
mininkas, Vyčių garbės narys, 
sunkiai serga ir yra paguldytas 
Convalescent namuose Aleksas 
Kraujalis ir buv. kuopos pirmi
ninkas dabar namuose sveiksta 
po ilgos ir sunkios operacijos. 
Meldžiamės, kad jųdviejų svei
kata pagerėtų. 

A. Vilnis 

Beverly Shores Lietuvių klubo garbės nare i 

A.tA. 
ANTANINAI JONYNIENEI 

mirus, gilią užuojautą re i šk iame Klubo nar iams 
VYTENIUI ir IRENAI JONYNAMS, jų dukterims dr 
LINAI, dr . KARILEI, visai plačiai išsišakojusiai 
JONYNŲ šeimai. 

Beverly Shores Lietuvių Klubas 

Beverly Shores, Ind. 

Mylimai Motinai, Seseriai, Uošvei ir Močiutei 

A.tA. 
ANTANINAI JONYNIENEI 

mirus, sūnų VYTENĮ, dukter i s : RINGAILE ir 
RASELĘ, seserį AGOTĄ GUDAITIENE ir jų šeimos 
nar ius nuoširdžiai užjaučiame 

Angelė Matulevičienė 
Albinas ir Angelė Karniai 
Balys ir Regina Sriubai 

CLASSIFIED GUIDE 
v. p.p. 

Alfonsas Nakas 
vartokite 

Nuo lapkričio 11 d. 
(TOS). 

skambindami į Chicagos priemiesčius. 

St. Petersburg, FL 
St. Petersburgo Vyčių 147 

kuopa pradėjo Naujus metus su 
nauja valdyba, kuri buvo plo
jimu patvirtinta, nes beveik visi 
pasiliko tie patys, išskiriant K. 
Kleivą, kuris dėl sveikatos iš 
pareigų atsisakė. Esam jam 
dėkingi už gražiai atlikta darbą. 

Dabartinę valdybą sudaro: 
Antanas Gudonis — pirm., Ed
vardas Praninskas — vicepirm.. 
Viktorija Kleivienė — sekr., 
Marija Gelažienė — kasininkė. 
Genovaitė Bakas — fin. sekr.. 
Victorija Jacobson — visuome
nės reikalai, dr. Aldona Valis — 
kultūros reik., Teresė Liutkus — 
naujų narių, kun. M. Čyvas ir 
Kazys Vilnis - palikimai, kun. 
Jonas Gasiūnas — dvasios vadas 

REAL ESTATE REAL ESTATE 

m mis, KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose Sąži
ninga: patarnaus 

J. BACEVIČIUS 
BEU-BACE REALTORS 

INCOME TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

TAKSIŲ STREIKAS 

Chicagoje taksių šoferiams 
atlyginimas pakeliamas 30^ . 
tačiau jie sako, kad to mažai 
Apie 2000 jų unijos narių 
paskelbė streiką vasario 7 d., 
jeigu atlyginimas nebus dar 
pakeliamas. 

m MLS. 
BALYS BUDRAITIS 

Nemokamai įkainuoja 
jūsų namus. 

Turėdamas ilgų metų patyrimą, 
greit ir sąžiningai patarnausiu pir
kime bei pardavime. Kreiptis tel. 
767-0600 arba 776-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ons stop Rsal Estats 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 1 
(312)566-5959 , (708)425-7161 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašoma 
paminėti, kad esate arba/iorite būti 
Rime Stankaus Klijentars Nuosa
vybės įkainavimas namoksmal. 

S IMAITIS REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg Brokeris 
Nuosavybių pardavimas Income Tax 

S953 S. K*drfs Avs. 
CMcaco. IL SOS2S 

T«4. 43S-7878 

HELP WAHT10 

taškoma pensininkų pora, kurie 
norėtų gyventi Floridoje, name su ba
seinu, netoli jūros. Atsilyginant už tai. 
reikėtų prižiūrėti sodą ir namus. 
Skambinti: (305) 492-6164. 

Privatus asmuo laiko pirkti Chtea-
goja arba priemiestyje arti Midvvay ae
rodromo 1 arba 2 butų namo. kurį 
reikėtų remontuoti. Skambinti prieš 
9 v . ryto ta i . (312) 434-6235. 

MISCELLANEOUS 

LENKAI DOMISI LIETUVA Ą V I L I M A S 
Chicagoje leidžiamas lenkų 

susivienijimo dienraštis „Dzien-
nik Zwiazkowy\ sausio 28 d. įsi
dėjo viso puslapio pasikalbėjimą 
su gen. kons. V. Kleiza. įdėtas 
Lietuvos herbas su lietuvišku 
užrašu „Lietuva", kons. V. Klei
zos nuotrauka. Gen. konsulas 
painformavo apie Chicagos lie
tuvius, apie lietuvių kultūrinį 
gyvenimą, apie kitus Lietuvoj 
konsulus ir atstovybę, api< 
lietuvių viltis. Paklaustas api< 
lietuvių nusistatymus lenku at 
žvilgiu, gen. kons. pažymėjo 
kad kaip kaimynai turimi 
gyventi draugiškai. 

O V I N G 
Tol. 3 7 6 - 1 8 8 2 «t 3 7 6 - 5 8 9 6 

PartfuoSamv srotctou 
už dklasnf kainą! 

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

ALEXANDER J. MOCKUS 
REALTORS, LTD. 

•610 S. Pulaski. CMeago, IL S0S29 
(312) 787-SS55 

Lietuviams žinomas ir patikimas vardas. J 

10%_20%—30% pigiau mokėsit už , 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. j 

FRANK ZAPOUS 
I 3208Vi W*st SSth Straat 

Tol. — GA 4-6654 
t:—: : T=5* 

E L E K T R O S ' 
P/BOtMAi — PATAISYMAI 

Turtu Chicagos rmssto (aidimą. Dirbu ir 
užmišai/ Dirbu grsitai, garantuotai ir sąži
ningai 

311-77S-431* 

^ ^ _ ^ _ . KMIECiK REALTOtS 
V X , * M l « | 7972 S. fubfki Rd. 

ZX. 43*5 S. Archer Ave. 

DANUTĖ MAYER 
284-1900 

Jei norite parduoti ar pirkti na
mus, kreipkitės i Danute Mayer. ji 
profesionaliai, sąžiningai ir 
asmeniškai patarnaus. įkainavimas 
veltui. 

A.tA. 
ANNA TAMOLONIENĖ 

MIUNYTĖ 

Gyveno Chicagoje, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė 1990 m. vasario 7 d. rytą, sulaukusi 88 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 57 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime giminės Amerikoje ir 

Lietuvoje. 
Laidotuvėmis rūpinasi Virginia Nelson su vyru Donald. 
Velionė buvo našlė a.a. Peter. 
Priklausė Sv. Kazimiero Seserų rėmėjams. 
Kūnas pašarvotas penktadienį, vasario 9 d. nuo 2 iki 9 

v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuves įvyks šeštadienį, vasario 10 d. Iš koplyčios 10 

vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčia, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

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

Nuliūdę giminės, Virginia ir Donald Nelson. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus. Tel. (312) 476-2345. 

Mielam Senoliui 

A.tA. 
FELIKSUI MACKEVIČIUI 

mirus, „Grandies'" ansamblio šokėjoms MELISSAI ir 
ANDREAI bei visai Mackevičių seimai ir a r t imie 
siems nuoširdžią užuojautą reiškia 

Jaunimo tautinis ansamblis GRANDIS 

Mylimai Mamytei 

A.tA. 
ANTANINAI JONYNIENEI 

iškeliavus į Amžinybę, jos dukrai RINGALLEI, anūkei 
— gydytojai ANDREAI ir visiems ar t imiesiems bei 
giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir k a r t u 
liūdime. 

V. ir B. Aušrotai 
0 ir A. Baliūnai 
A. ir A. Deikiai 
A. ir J. Jakubauskai 

A.tA. 
ADAI ŠAPOKIENEI-SUDIKIENEI 

mirus , k r ik š to dukrą ALDONĄ n u o š i r d ž i a i 
užjaučiame skausmo valandoje. 

Teklė Gleveckienė 
Algimantas Gleveckas su šeima 
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J. Jokubaitienė 
G. 
K. 
M 

ir A. 
ir M. 
ir Z. 

Petruliai 
Sodoniai 
Strazdai 

Mylimai Mamai 

A.tA. 
AGOTAI VOKETAITIENEI 

mirų- mūsų mieluosius NIJOLE ir ARNOLDĄ 
VOKKTAIČIUS giliai užjaučiame. 

Bronė ir Juozas Žvinakiai 
Janina ir Bronius Cikotai 

Mūs • mielai \t gerbiamai 

A.tA. 
Dr. JADVYGAI DUBINSKIENEI 

mirus, jos vyrą dr. V. DUBINSKĄ ir v isus ar 
timuosftas giliai ir nuoširdžiai užjaučiame ir k a r t u 
liūri::e. 

Liuda ir Kazys Gasiūnai ir 
visa mūsų šeima 

A.tA. 
ONA DANIUSEVIČIENĖ 

KEVELYTĖ 

Gyveno Palos Hills, anksčiau Marąuette Parko apylinkėje 
Mirė 1990 m. vasario 7 d., 12:35 vai. ryto, sulaukusi 85 

m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kovarske. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dukterys: Birutė A. Vinda 

šiene. Irena Kirkienė, žentas Liudas: anūkai: Gražina 
Vižinienė su vyru dr. Edmundu. Edmundas S Kirkus su 
žmona Rūta, Raimundas V. Kirkus su žmona Josie. Dalia 
Acalinienė su vyru Saulium ir Aleksas A Kirkus: proanūkai: 
Erikas, Tomas ir Daina Vižinai: Motiejus ir Diedre Kirkai: 
pusbrolis Charles White su šeima. 

Velionė buvo žmona a.a. Juozo 
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Marąuette Parko 

Lietuvių Namų Sav. organizacijai, Nek Prasidėjimo M Man 
jos Seserų rėmėjams. 

Kūnas pašarvotas ketvirtadieni, vasario 8 d. ir penkta 
dienį, vasario 9 d. nuo 2 iki 9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje. 
2533 W. 71 St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, vasario 10 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės siela. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines 
Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvos Dukterų draugijai ar 
ba šv. Mišioms. 

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

Nuliūdę dukterys, anūkai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direkt. Donald A. Petkus Tel 476 2345 

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) 523-0852 

4605-07 South Hermitage A v e n u e 
Telefonas - (1-312) 927-1741-1 

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

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 West 71 St., Chicago 
Tele fonas - (1-312) 476-2345 

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Te le fonas (708) 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West «9th Street - Tel. (1-312) 737-1213 
11028 S o u t h w e s t Hwy. - Tel. (708) 974-4410 

9236 S. Rober t s Rd. - Tel. (708) 430-5700 

BUTKUS - PETKUS 
L A I D O T U V I Ų 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 ino i s 

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

Sally Donald M.. Jr 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

D I R E K T O R I A I 
1424 S o . 5 0 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 

• 
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x Sol. Arno ldą Voketai t į 
pirmadienį, vasario 12 d., 8 vai. 
vak. bus galima girdėti V7FMT-
TM 98.7 bangomis. Programoje 
bus „Firebird Suite" ir ,.Ivan 
t h e Ter r ib le" , kur į at l ieka 
A r n o l d a s V o k e t a i t i s . d i r i 
guojant Leningrado Kirov diri
gentui Yuri Temirkanov. gro
jan t Philadelphijos orkestrui. 

x F o r d City p rekybos cent
r e vasario 14 d. 8 vai. ryte bus 
nauja programa, kurioje krau
jo spaudimo tikrinimas bus nuo 
8 iki 10 vai. ryto. 

x Sol. J i na Vary tė — sopra
n a s , gyvenanti Glenvievv. IL. 
Chicagos priemiestyje, y r a 
pakviesta atlikti meninę pro
gramą vasario 18 d. Nevv Yorko 
Kultūros Židinyje rengiamame 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kakt ies minėjime. Chicagos lie
tuviai sol. Jiną Varytę pirmą 
k a n ą išgirs kovo 11d. Margučio 
rengiamame Antano Vanagai
čio 100 metų gimimo sukakties 
minėjime Jaunimo centre. 

x „Dai lės '90 — religija lie
t u v i ų m e n e " parodos atida
rymas bus vasario 23 d. Čiurlio
nio galerijoje. Parodoje dalyvau
j a per 60 lietuvių dailininkų iš 
Amerikos, Kanados, Europos ir 
Australijos. Paroda tęsis iki 
kovo 4 d. 

x Telefono bendrovė — Illi
no i s Bell prašo priminti, kad 
nuo vasario 10 d., šeštadienio, 
reikės skambinant telefonu į 
užmiesčius pradėti 708 numeriu 
ir pridėti ati t inkamus nume
rius, o iš užmiesčių į Chicagą 
pradėti 312 ir pridėti atitinka
mus numerius. Nepridėjus tų 
numerių, nebus gaunami atitin
kami telefono signalai. 

x , , D r a u g o " i š l a i k y m u i 
p r i eš pas ikės in imus aukojo po 
25 dol. P. Brundza. dr. W. T. 
-lakstąs. A. ir R. Meiliai. F. 
J a n u l i s , R. Masi l ionis . E. 
Veleckis, C. B. Lepar. Algis 
Šilas, Milda (Petkus) Roszkie 
wicz, M. Vilutis, Jonas Vidziū 
nas, Danutė Miškinis. M. Dūda. 
Placidas Balynas. J. Jankaus
kienė. V Dubauskas ir kun. F. 
Kūra. Visiems tariame nuošir 
du ačiū. 

x Į v a s a r i o 16 d ienos de
monstraci jas vyksta autobusai 
iš Lemonto ir iš Marąuette 
Parko. Greitai kreipkitės dėl re
zervacijų, kad ir jūs galėtumėte 
dalyvauti demonstracijoje. Mar 
ąuette Parke kreipkitės pas 
valdybos pirmininką Joną Le
vicką, o Lemonte kreipkitės pas 
valdybos narę Rasą Poskočimie-
nę. 

x Inž. Audr iu s Pol ika i t i s 
praves dainas Vasario 16 vaka
ro programoje Jaunimo centro 
kavinėje penktadienį, vasario 
16 d. Jau visą dešimtmetį Jau
nimo centro šeima susirenka 
džiaugsmingai švęsti Nepri
klausomos Lietuvos gimtadienį. 

x Kun. J o n a s D u o b a pade
da ruošti a.a. Kazimiero Baltra-
maičio straipsnių rinkinį iš 
„New York Times"" dienraščio. 
Straipsniai aprašo įvykius Lie
tuvoje nuo 1938 iki 1944 m. 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centras su Vytauto Juodi šiauš 
p a r a m a ar t imoje a te i ty je 
rengiasi išleisti šiuos svarbius 
straipsnius. Prie šio projekto 
aktyviai dirba ir tvarko bendra
darbis Liudas Kairys. 

x Seklyčioje kovo 24 d., šeš
tadienį, yra rengiama? ,,Lab
daros vakaras". Pelnas ski
r i amas Vyresniųjų lietuvių 
centrui paremti. 

x Mokytojų, tėvų ir jau
n i m o s tudi jų s a v a i t ė bus 
rugpjūčio 5-12 d. Dainavoje. Va
dovaus Juozas Mas i l ion is . 
Chicagos aukšt. lit. mokyklos 
direktorius, turįs šiame darbe 
daug patyrimo. 

„:,„. i,i~h™»s kun Joras Kuzinskas kalba paskutines maldas prieš 
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D a u ž v a r d i e n ė 8 į k
P

a p i n e , Salia karsto -
išlvdejima Lietuvos generalines „onsu.es a.a. Juz* . « _ _ _ , •*;„ 
Veliones ~,mos nariai. Nuotr. J . Tamulaičio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x Šv. Vardo Vyrų draugi ja 
turės bendrą Komuniją šį sek
madienį, vasario 11 d . po 8 vai. 
šv. Mišių Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčioje Mar
ąuette Parke Po šv. Mišių salėje 
bus susirinkimas ii pusryčiai. 
Visi kviečiami dalyvauti. 

x Nijole S a d ū n a i t ė daly 
vaus Lietuvių Moterų klubo 
priešpiečiuose t r eč iad ien į , 
vasario 2 1 d . Beverly golfo klu
bo pata'pose. Viešnios kviečia
mos rezervuotis vieta? iki vasario 
11 d., skambinant M. Krauchu-
nienei 631-5832 arba L. Dargie
nei 709-865-1456. 

x D R A U G O k o n c e r t a s 
įvyks š.m. ba landž io 1 d. 4 v. 
p.p., sekmadieni. Marijos Aukš
tesniosios mokyklos salėje. Pro
gramą atliks okupuotos Lietu
vos solistai: Sofija Jonaitytė, 
Algirdą? Januta ir pianistas Po
vilas Stravinskas. Bilietus į 
koncertą galima įsigyti Gifts 
In te rna t iona l Vaznelių par
duotuvėje, 2501 W. 71 St., Chi
cago. 11. 60629. tel. 471-1424. 

<sk> 

x Vyr. Lietuvių C e n t r a s , 
2715 W. 71 St.. C hicago. išnuo 
moja kambarius ?u visu aptarna
vimu Teirautis: tel. 476-2655. 

i s k > 

x Nuo sunaikinimo apginti 
„ D r a u g u i " aukojo po 15 dol. Z. 
Brazis, A. Barakauskas . J 
Valiukas. A. Jadviršis. R. Šilba
joris. H. Brazaitis. Algimantas 
Bublys, G. Butikas, P. Skab-
l a u s k a s . Aleksas Urbonas, 
Kazys Jakštas , A. Repšienė. 
Jadvyga Povilaitienė, Kazys 
Rimas, E. J. Žilionis, J. ir S. 
Kavaliūnai. VI Ruzgą. Visiems 
nuoširdus ačiū. 

PRIEŠMOKYKLINIO 
AUKLĖJIMO IR 

PRADINIU MOKYKLŲ 
MOKYTOJU 

KONFERENCIJA 

Konferencija įvyko sausio 21 
dieną Jaunimo centre, Chi-
cagoje. Susirinko apie keturias
dešimt Chicagos ir apylinkių li
tuanistinių mokyklų mokytojų 
ir vedėjų. 

Konferenciją atidarė JAV LB 
krašto valdybos Švietimo tary
bos pirmininke Regina Kuėienė. 
Pasidžiaugė gausiu dalyvių 
skaičiumi Ragmo mokytojus 
ieškoti būdų, kaip ivtuviukus 
suįdominti, patraukti, kad šeš
tadienis neatrodytų kaip baisi 
tėvų užkrauta našta. Ji iškėlė 
įdomų klausima/. ,.Kokios yra 
priežastys, kad mūsų jaunimas, 
praleidęs l i tuanist inėje 
mokykloje dešimt metu, ją bai
gęs, dažnai pradingsta? Jau
nimas nuvyksta į Lietuvą, pasi
svečiuoja dešimt ar keturiolika 
dienų, grįžę parodo didelį susi
domėjimą, didžiavimąsi lietuvy
be. Kiekvienam mokytojui pra 
vartų apie tai pagalvoti*'. Dėko 
jo jaunoms mokytojoms ir moky 
tojams, kurie randa laiko ir 
nuoširdžiai dirba lituanistinėse 
mokyklose Taip pat dėkojo 
mokytojoms Danutei Dir-
vonienei ir Vidai Rrazaitytei už 
konferencijos suruošimą, o ypa
tinga padėka prof. dr. Daliai 
Katiliūtei-Boydstunienei ir mo
kyt. Nijolei Gierštikienei už 
skaitytas paskaitas. 

Prof. dr. Katiliū.es-Boydstu-
nienės paskaita buvo apie 
motyvaciją. Motyvacija esanti 
viena iš įdomiausių sričių ir 
reiškia apsisprendimą kuriam 
nors veiksmui, kaa iš to elgesio 
kas nors teigiamo įvyks, atsi
tiks. Paskaita buvo labai įdomi 
ir ypatingai naudinga bei ver
tinga mokytojams ir tėvams. 
Tikime, kad profesore leis ją 
paskelbti spaudoie, kad visi, 
besidomintys psichologija ir pe
dagogika, galėtų tomis minti
mis praturtinti save. Profesorė 
Katihūtė-Boydstunienė daly
vavo Vytauto Didžiojo universi
teto atkūrime ir netrukus iš
vyksta dėstyti į Vilniaus uni
versitetą. 

Antroji paskaita mokytojos N. 
Gierštikienės. Mokyt. Gierš-
tikienė trejetą metų dirbo Kr. 
Donelaičio lituanistinėje mo
kykloje, dabar mokytojauja ir 
ruošia magistrą. Paskaitos tema 
— grafinės reprezentacijos meto
das. Tas metodas naudojamas 
padėti vaikams suprasti tą, ką 
jie skaito ir kad patys vaikai 
aktyviai dalyvautų. Skaitymo 
pamoka buvo apie ryklius. Pa
rode paruoštas va izd ines 
priemones, paveikslus ir klau
simus. 

Dalyviai buvo nuoširdžiai 
dėkingi abiems paskaitinin-
kėms. Švietimo tarybos pirmi
ninkei, konferencijos ruošėjoms, 
kad galėjo labai prasmingai 
praleisti keletą valandų, pagili
nant ir atnaujinant seniau įgy
tas pedagogines žinias. 

Dalyvė 

ypač gerai sudarytą spalvotą 
vaizdajuostę, apimančią plačias 
Lietuvos vietas. Jis du mėnesius 
su žmona keliavo po Lietuvą, 
filmuodamas įdomesnius vaiz
dus. Iš viso sudarė filmų 14 
valandų, bet ši specialiai pa
ruošta programa yra dviejų 
valandų. Šioje vakaronėje jis 
padarė auką ruošiamam nau
jam Dainavos vaidinimui, neim
damas atlyginimo. 

Žiūrovų buvo prisirinkusi 
pilna kavinė. Jie galėjo gėrėtis, 
stebėdami Vilniaus, Kauno, Pa
langos, Ner ingos , Nidos, 
Šiaulių, Radviliškio vaizdus. 
Kryžių kalnu, gražiaisiais Lie
tuvos laukais, kaimo trobomis, 
paminklais Stalino aukoms. 
Įspūdingos pamaldos bažny
čiose, ypač katedros chorui gie
dant giesmę, kuri buvo specia
liai sukurta dienoms, kai iš Si
biro atvežė nukankintųjų palai
kus ir kryžius nuo jų kapų. 

Dainavietės pavaišino at
vykusius jų paruoštais skanės
tais. Pabaigoje A. Plėnys parodė 
nufilmuotas gretas per visą Pa
baltijį susikabinusių laisvės 
siekėjų. Daug su angliškais 
užrašais, filmuota net ir iš 
malūnsparnio. Pirmoji vaiz
dajuostė su l i e tuv i ška i s 
įkalbėjimais, a t i t inkamomis 
deklamacijomis. Šią vaizdajuos
tę turėtų pamatyti ir kitų mies
tų lietuviai. 

Žiūrovai buvo dėkingi jam ir 
Dainavai už tuos ypatingus, 
spalvotus Lietuvos vaizdus. 

J u o z . P r . 

x Dr. Milda Budrienė, Litu 
anistikos tyrimo ir studijų cent
ro Lietuviu medicinos muzie 

^. •• i - ^ ; aus išlaikvmui aukojo $3,000 
x P a r d u o d a m a s kompiute- jaus įs.aiivy u u „ l t . m 

r is Lead ing Edge Model D, 

x NAMAMS PIRKTI PA
SKOLOS duodamos mažais 
mėnesiniais įmokėjimais ir pri-
einama;- nuošimčiais. Kreipki
tės į Mutual Federal Savings, 
2212 West Cer*nak Road - Tel. 
(312- 847-7747. 

fsk) 
\ KASA. lietuvių federali

nė kredi to unija, ^-kmingai 
veikianti 10 metų. patarnauja 
lietuviams finansinėje srityje. 
K r e i p k i t ė s i a r t i m i a u s i ą 
KASOS skyrių taupymo ir sko
linimo reikalai? Info-macijai: 
KASA, 2615 W. 71 st S t ree t . 
C h i c a g o , I L 60629. T e l . 
312-737-2110. 

(sk> 

IBM-compat ib le . dual-disk 
drive. 256K RAM atminties. 
Parduodamas kartu su stan
dartine IBM klaviatūra ir Prin-
ceton Max 12 Graphic system 
ekranu, su Color ir Mono pasi
rinkimu. Puikiai veikia. Naudo
ja 5 V" disketes Minėtą sistemą 
parduoda tik už 800 dol. Skam
bint i Aldonai : dieną (312) 
585-9500, vakara i s — (708) 
499-4173. 

(sk) 

x Doleriai j rublius keičiami 
a u k š t u ku r su . Pervedame 
palikimus. Darbo vai. 9-5 v.v. 
Tel. (3121 436-9123. 

(sk) 

x J A V L J S Chicagos sky
rius kviečia vi>ų lietuvių visuo
menę i Vasario lfi-tos demonst
racijas miesto centre, penktadie
ni, vasario 16 d. Kad būtų leng
viau visiems atvykti, samdomi 
du autobusai: vienas iš Mar
ąuette Parko kreiptis pas Joną 
l>evicką. tel. 70R-44»-9256\ o 
kitas iš Lemonto (kreiptis pas 
R a s a P o s k o č i m i e n ę , , tel. 
708-257-7071). 

i ?k> 

LTSC veikia Jaunimo centre, 
tel. .312)434-4545 

(sk) 

LIETUVA 
VAIZDAJUOSTĖJE 

Dainavos ansamblio vadovybė 
vasario 2 d. suorganizavo vaka
ronę Jaunimo centro kavinėje. 
Čia Aleksandras Plėnys parode 

SUSITIKIMAS SU 
P E T R U CIDZIKU 

x Šeima gyv. Marąue t t e 
P a r k e ieško moters prižiūrėti 
vaikus. Skambinti: vakarais 
737-0990, dieną 431 3050. 

fsk) 

x Medjugorje, Švč Marijos 
apsireiškimų šventovėn. kelionė 
su kun. ' ' r K. Trimaku gegužės 
21-28 d. 2830 Denton Ct.. 
Westchester. IL 60154. Tejef. 
(708> 562 S94S (vakare ir sa
vaitgaliais). 

(sk) 

x \ Kauno pramoginiu šo
kių grupes ..Sūkurys'' pasirody
mus Lietuvoje bilietus gauti 
sunku. Nežinia, ar čia pateksi
te visi. T >del skubėkite įsigyti 
bilietus parduotuvėje „Patria", 
2638 W. 71 St., Chicago IL 
60629. Tel. 312-778-2100. Pasi 
rodymų laikas: vasario 9-10 d. 
7:30 v.v., vasario 11 d. 3 v. p.p 
P.S. Kitataučiai Anglijoje. 
Vokietijoje. Lotynu Amerikoje, 
Čekoslovakijoje ..Sūkurį" pažįs
ta. O mes7 „Sūkuriui- ' vado
vauja dr. C ir dr J N'orvaišos. 

<sk> 

x Madų išpardavimas! Pa 
šaulio Lietuvių centre, Lemon
te, vasario 18 d. po šv. Mišių bus 
galima pasimatuoti ir įsigyti 
lietuviškų madų drabužius, 
kuriais žavėjotės „Grandies 

parodoje. 

Sausio 21 d Jaunimo centre 
3 vai. p.p buvo suruoštas susi
tikimas su rezistentu Petru Ci
dziku. Atidarė Lietuvos Kro
nikos s-gos pirm. kun. K. Kuz
minskas, trumpai priminęs, ką 
yra nuveikęs Petras Cidzikas. 
Jis pirmasis nukentėjo už LKB 
Kronikų leiaimą. buvęs nuteis
tas ir iškalėjo koncentracijos 
lagery 4 metus. Atlikęs bausmę, 
grįžęs Lietuvon, vėl tęsė pogrin
džio darbą ir vėl buvo areštuo
tas ir kalinamas. Jis pirmasis 

norint iškovoti geresnes sąly
gas. 

Programai vadovauti buvo pa
kviestas Stasys Vanagūnas. Jis 
pateikė smulkesnių žinių apie 
P. Cidziką. Gimęs 1944 m. Šeš
tokuose, Lazdijų rajone. Ten 
mokėsi, o vėliau Kaune baigė 
statybos mokyklą. Dirbo Pane
vėžyje ir iš ten buvo paimtas į 
kariuomenę. Grįžęs baigė vidu
rinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus 
un-tą teisės studijuoti. 1973 m. 
padarius kratą, buvo areštuotas 
ir nuteistas 4 metams. Grįžęs iš 
koncentraci jos lager io po
grindyje mokė jaunimą dirbti 
rezistencinį darbą, rinko para
šus kunigams S. Tamkevičiui ir 
A. Svarinskui išvaduoti. Daug 
kartų buvo suimtas ir kalina
mas, siunčiamas į psichiatrinę 
ligoninę. Vėliau organizavo 
pirmąjį mitingą prie Ad. Micke
vičiaus paminklo. Pradėjo bado 
streiką — išbadąvo 10 dienų. Su
organizavo Pelesos bažnyčios 
pastatymą per pusantros dienos. 
Po to paskelbė antrąjį bado 
streiką išlaisvinti politinius 
kalinius. Po 34 dienų badavimo 
jam pasisekė laimėti, ir daug 
pol i t inių ka l in ių buvo 
išlaisvinta. 

Po jo pristatymo, iššaukus 
scenon kun. K. Kuzminską ir 
Dana Varaneckienę, P. Cid
zikas buvo apdovanotas puikiai 
išrašytu ir įrėmintu padėkos 
adresu už nuopelnus LKB 
Kronika i ir Lietuvos po
grindžiui. 

Savo kalboje P. Cidzikas jau
dinančiai nušvietė savo kančias, 
atliekant bausmę. Ilgiau sustojo 
ir labiau paryškino savo ba
davimą Vi ln iaus Katedros 
aikštėje, kur jis savo badavimu 
atkreipė vilniečių dėmesį, kad 
jį ėmė kasdien lankytį net ir 
naktimis žmonės, kurie jį sau
gojo nuo saugumiečiu. Tuo tar
pu jis savo badavimu reikalavo, 
kad būtų išlaisvinti politiniai 
kaliniai. Iš tikrųjų po ilgesnio 
badavimo iš dviejų atvejų buvo 
paleisti politiniai kaliniai į 
laisvę. 

Jo įdomi kalba buvo publikos 
sutikta ilgu plojimu, atsistojus 
reiškiant jam pagarbą. Po to 
daug kas kėlė įvair ius 
klausimus, ir jis mielai į juos 
atsakinėjo. 

Po šios programos salėje visi 
buvo pakviesti į kavinę vaišėms 
ir pabendravimui. Čia buvo pro
gos a smen i ška i su juo 
pasikalbėti. 

Tenka pažymėti, kad maistą 
šiam pobūviui paaukojo Baltic 
Bakery sav in inka i Ankai 
veltui, už ką viešai rengėjų var
du j iems padėkojo A. P. 
Bagdonas. Svečias ir programos 
dalyviai buvo pavaišinti P. 
Andriukai t ienės pagamintu 
karštu punšu. Arti valandą 
laiko pabendravus, visi skirstėsi 
geroje nuotaikoje. 

APB 
SEKLYČIOJE 
APSILANKIUS 

ansamblio madų . 
Nepraleiskite šitos progos! Kito sugalvojo skelbti bado streikus. 
Dardavimo nebus 

(sk) 

x St. Petershurg (Gulfport. 
Floridoje parduodamas 2 mieg. 
mūrinis namas su vaismedžių 
sodu. Netoli vandens ir krautu
vių. $46,900. S k a m b i n t i 
708-636-2422. 

(sk» 

x Vydūno Fondas ieško 
aukotojų, kūne galėtų perleis 
ti geram stovyje kopijavimo 
mašiną ir kompiuteri- Aukotojai 
galės atitinkamą s u m ą n u s l ' 
rašyti nuo asr-.enimU mokesčių. 
Pranešti \ \ d ū n o F o n d a s . 
3001 W. 59 Street. Chicago. IL 
60629. Tel. 737-8230 a r b a 
708-371-8587 

(sk^ 

Ne vieną kartą teko skaityti 
apie Vyresniųjų lietuvių centrą 
Chicagoje. kur jo Seklyčioje lab
daros darbui pasiaukoja asme
nys atlieka daug neįkainojamų 
patarnavimų vyresniojo am
žiaus mūsiškiams. 

Gyvenant keletą šimtų mylių 

CHICAGOS ALTĄ 
KVIEČIA 

Mieli Chicagos ir apyl inkių 
lietuviai! 

Nepaprastu greičiu besivys-
tantys įvykiai R. Europos vals
tybėse ir Pabaltyje m u m s 
atneša Tėvynės išsilaisvinimo 
vil t is , o ka r tu ir nau jus 
uždavinius. Turime su dar 
didesne energija ir pas i 
šventimu dirbti ir aukotis dėl 
tos pilnutinės laisvės atgavimo 
ir nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimo. 

Dėl laisvės kovojantys mūsų 
broliai ir sesės tėvynėje suge
bėjo okupuotos Lietuvos klau
simą pastatyti viso pasaulio 
dėmesio centre. Atėjo pusę 
šimto metų laukta reta proga ir 
mums, išeivijos lietuviams, la
bai efektyviai prisidėti prie Lie
tuvos bylos teigiamo išspren
dimo. 

Amerikos Lietuvių Taryba vi
somis galimomis priemonėmis 
stengiasi teisingai informuoti 
Amerikos spaudą, radiją ir TV, 
ir teigiamai nuteikti Amerikos 
piliečių opiniją L ie tuvos 
reikalu. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 72 metų sukakties 
proga skirkime Chicagos Lietu
vių Tarybai galimai didesnę 
auką. 

Ta pačia proga Chicagos Lie
tuvių Taryba maloniai kviečia 
visus lietuvius ir jų organiza
cijas kuo gausiau dalyvauti 
V a s a r i o 16-sios m i n ė j i m e , 
kuris įvyks š.m. vasa r io 18 d. 
Mar i jos a u k š t . m o k y k l o s 
auditorijoje 2 vai. p .p . 

Aukas laisvinimo reikalams 
prašome Įteikti minėjime, arba 
siųsti paštu Chicagos Liet. Tary
bos ižd. O. Kremeriui adresu: 
2606 W. 63rd St., Chicago, II 
60629. 

Vytau tas P . Dargis , M.D. 
Chicagos Liet. Tarybos 

pirmininkas 

nuo Chicagos . tegalima atsi
dusus patvirtinti, kad Chicagos 
lietuviai pensininkai laimingi 
tą centrą turėdami. Tarpšventės 
metu gruodžio 28-30 d. pasitaikė 
proga būti Chicagoje i r , 
užėjus į Seklyčią, jaukioj ap
linkoj ne tik skaniai pavalgyti, 
bet ir apžiūrėti tą užgirtiną, 
skirtą pensininkams židinį. Čia 
dar jautėsi praėjusių Kalėdų 
nuotaika, ką rodė ir šventiški 
papuošimai . Didesnėje pa
talpoje, kur dažnai vyksta įvai
rūs renginiai, stovėjo graži, 
didelė eglutė, papuošta baltų 
šiaudelių ir rankų darbo baltais 
megztais ornamentais. Simpa
tiška Elena Sirutienė, parodė 
visas Seklyčios pata lpas ir 
papasakojo apie čia vykstančius 
darbus, patarnavimus vyresn. 
lietuvių labui Kiek daug nau
dingų ir kultūringų pramogų 
čia suruošiama. Maloniai nusi
teikęs Vytautas Jasinevičius 
supažindino su LB socialinių 
reikalų valdybos leidžiamu lei
diniu „Pensininku". Jį pa
varčius ir kiek paskaičius, ne
galima buvo praleisti progos jį 
užsisakyti. Ir mes dvi pen
sininkės, atvykusios iš toli, su 
malonumu „Pensininką" užsi
sakėme, kaip labai naudingą ir 
įdomų leidinį. Patartina visiems 
lietuviams pensininkams tą 
naudingų žinių leidinį užsi
sakyti, o nuvažiavus į Chicagą 
nepraleisti progos ir užeiti į 
Seklyčią, savą ir jaukią, ne tik 
skaniai pavalgyti, bet ir susi
pažinti kokius neįkainojamus 
darbus čia atlieka pasiaukoję 
asmenys mūsų vyresniesiems 
tautiečiams. 

J . Povi la i t i enė 
Omaha, Nebr. 

Italijos Lietuvių Bendruomenei kalba PLB pirm. dr. Vyt. Bieliauskas. Iš 
kairės, prel A Bartkus, atstovas prie Švento Sosto St. Lozoraitis, dr Vyt. 
Bieliauskas. prel V. Mincevičius ir dr B Vileisytė. 

Advokatas Jonas Gibai t is 
6247 S. Kedzic Avenue 

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

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai vak 
Sestad. «v.t . iki 1 vai d. 

I 

http://�onsu.es

