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Gruzija įsteigė 
prezidentūrą 

Nebėra Aukščiausiosios Tarybos 
Tbilisi. — Reuteno žinių 

agentūros pranešimu, norėda
mas sustiprinti savo nepri
klausomybę, Gruzijos Parla
mentas sukūrė na ają ir daug 
teisių leidžiantį turėti preziden
to postą ir tuoj išrinko buvusį 
disidentą. Sovietų kal intą , 
buvusios Aukščiausios Tarybos 
pirmininką savo prezidentu. 

Zviad Gamsachurdija praėjusį 
sekmadienį buvo i š r ink ta s 
Gruzijos Respublikos preziden
tu. Jam suteiktos teisės skelbti 
nepaprastąjį valstybės stovį, 
kuris paprastai skelbiamas t ik 
didelio pavojaus metu. J is taip 
pat gali skelbti prezidentinius 
dekretus kraštui valdyti, atim
ti arba suteikti pilietybę ir 
skelbti karą. Gruzija t ik pra
ėjusį sekmadienį paskelbė savo 
nepriklausomybę ir atsiskyrimą 
nuo Sovietų Sąjungos. Prez. 
Gamsachurdija savo kalboje 
pareiškė, jog jis darys viską, kad 
suorganizuotų tikrą nepriklau
somą Gruzijos valstybę, pa
laipsniui atsipalaiduojant nuo 
sąjungos. 

Vienbalsiai išrinktas 
G/uzija, kaip nė viena kita 

respublika Sovietų Sąjungos 
įtakoje, pakeitė atitinkamus 
punktus savo Konstitucijoje, su
kurdama galingą prezidentūrą. 
Zviad Gamsachurdija yra 52 
metų amžiaus. J is prezidento 
pareigose bus iki didžiųjų 
rinkimų, kurie bus gegužės 26 
dieną. Tą dieną Gruzija 1918 m. 
paskelbė nepriklausomybę, kuri 
buvo panaikinta 1921 m., kai 
Sovietų Sąjunga ją okupavo. 
Parlamentas rankų pakėlimu 
išrinko prezidentą. Balsavo visi 
245 parlamentarai, buvę toje 
sesijoje, tad balsavimas buvo 
vienbalsiai atliktas. Buvo keli 
nariai, kurie nebuvo atvykę į 
šią sesiją. Gamsachurdija buvo 
vienintelis asmuo, kurį pasiūlė 
kandidatu ir po balsavimo su
gaudė ilgi plojimai. 

Gresia pavojus 
Savo sutikimo kalboje Gam

sachurdija pareiškė, kad šiuo 
metu Gruzija yra pavojuje, kai 

paskelbė savo nepriklausomyl)ę. 
Stovėdamas šalia Gruzijos 
tautinės vėliavos, kurią sudaro 
juoda, balta ir raudona spalvos, 
jis sakė, jog respublikai gresia 
daug kliūčių iš Maskvos ir jau 
grasinama pritaikinti blokada 
ekonominėje srityje. Be to, 
Šiaurinėje Gruzijos dalyje 
vyksta tautybių neramumai, 
kai ossetai pasiprašė Kremliaus 
pagalbos ir šis atsiuntė 1,500 
kareivių iš Vidaus reikalų mi
nisterijos apginti ossetams. Ir 
čia bijoma, kad Gorbačiovas 
neįsakytų jėgą panaudoti prieš 
Gruzijos vyriausybę, kad ji atsi
žadėtų savo paskelbto atsisky
rimo iš sąjungos. Prezidentas 
pareiškė t a i pat darysiąs 
atitinkamus žygius, kad Gruziją 
pripažintų tarptautinėje plot
mėje kitos valstybes. 

Šekspyro vertėjas 
Jis taip pat pasakė kandi

datuojąs į Gruzijos prezidento 
postą, kuris bus renkamas 
Gruzijoje pirmą kartą visų 
piliečių. J e i ateityje mane 
išrinks Gruzijos prezidentu, aš 
neapvilsiu jūsų pasitikėjimo", 
pasakė parlamentarmas Gam
sachurdija, kuris yra žymaus 
gruzinų rašytojo sūnus, kalba 
pats penkiomis kalbomis ir yra 
išvertęs į savo gimtąją kalbą 
Šekspyro ir kitus kūrinius. Jį ir 
prieš rinkimus žmonės vadin
davo savo prezidentu. 

Gruzija taip pat pakeitė ir 
savo Aukščiausiosios Tarybos 
pavadinimą ir dabar daugiau 
nebesivadina senuoju pavadi
nimu, bet Gruzijos Parlamentu. 
Įstatymų leidėjai suteikė prezi
dentui teisę nuominuoti min. pir
mininką ir vyriausybės minis-
teriuc, Aukščiausiojo Teismo 
viršininką ir vyriausiąjį pro
kurorą, bet juos tvirtina Gruzi
jos Parlamentas. Prezidentas 
taip pat nominuoja provincijų 
vadus, gali vetuoti įstatymus, 
kuriuos priima Parlamentas, 
paleisti Parlamentą ir skelbti 
naujus r inkimus, pasirašyti 
sutartis, nominuoti ambasado
rius ir skirti kariuomenės va
dus. 

Lietuvos ministeris Kanadoje 
Torontas. — Kanados Lie

tuvių Bendruomenės valdyba 
per Gabiją Petrauskienę prane
ša, jog Gediminas Vagnorius, 
naujasis Lietuvos ministeris pir
mininkas, perėmęs pareigas iš 
Kazimieros Prunskienės tuojau 
po sausio 13 d. tragiškų įvykių 
Lietuvoje, atvyksta į Kanadą 
balandžio 16 d. Kanados Lietu
vių Bendruomenes valdyba ir 
Pagalbos Lietuvai vajaus komi 
tetas ministerį pirmininką atsi-
kviečia dvejopu tikslu. Pirma — 
įjungti Lietuvą į Pagalbos 
Lietuvai vajaus lėšų rinkimo 
darbą tiesioginiai, pasiunčiant 
jį per Kanados lietuvių koloni
jas. PL vajaus komitetas šią 
mintį su KLB valdybos prita
rimu pasiūlė Lietuvos Respub
likos vyriausybei, prašant jos 
pritarimo šiam darbui atlikti. 
Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
nutarė atsiųsti Kanadon naująjį 
min pirm. Gediminą Vagnorių. 
Sudaryti jam galimybę asme
niškai užmegzti naujus kontak
tus su Kanados federalinė ir 
provincinėmis valdžiomis bei 
patirti galimybes politinei bei 
ekonominei pagalbai Lietuvai. 

Savo laiške jis pats pabrėžė savo 
interesą pirmą kartą susitikti 
su Kanados lietuviais . apie 
kuriuos girdėjęs tiek daug po
zityvių atgarsių. 

Gediminas Vagnorius su 3 
asmenų ir asmeninio sargybinio 
palyda atvyksta antradienį ba
landžio 16 d. Aeroflotu į Mont-
realį ir išskrenda iš Montrealio 
antradienį, balandžio 23 d. Per 
šią savaitę jis vajaus reikalais 
aplankys lietuvių apylinkes Ot-
tawoje, Hamiltone, Toronte. 
Londone. Calgary. Edmontone 
ir Montrealyje. Taip pat įvyks 
susitikimai su Kanados fede
ralinės valdžios pareigūnais Ot-
tawoje — Kanados min. pirm. 
Br ian Mulroney, Užsienio 
reikalų ministeriu Joe Clark, 
Kanados Finansų ministeriu 
Michael Wilson, Canadians in 
Support of the Baltic parla
mentarų komitetu. Pramatyti 
susitikimai su Ontario, Albertos 
provincijų valdžių atstovais. 
Balandžio 19 d. Ontario prem
jeras Bob Rae po privataus 
posėdžio su min. pirm. Vagno-
rium, savo vardu ruošia jo 
garbei pietus. Ruošiami įvairūs 
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Palankesnis ir Europos Parlamentas 

Turkijos kareiviai sulaiko kurdu pabėgėliu:- vo sienos, kad jie nebandytų apsigyventi 
Turkijoje. 

Amerikiečiai perėmė 
kurdų globą* 

K a s d i e n p a m a i t i n s 7 0 0 , 0 0 0 ž m o n i ų 

Ankara . — Praėjusį penkta
dienį Amerikos vyriausybė 
pranešė, jog perėmė iniciatyvą 
ir visiška kontrole pristatant 
maistą kurdams ir įrengia 
laikinas patalpas jų pabėgė
liams š i au r in i ame I r a k e . 
Kariuomenei įsakyta pamai
tinti kasdien 700,000 žmonių. 

Pranešime sakoma, kad bus 
tai daroma iki tol, kol tuo 
klausimu galės susiorganizuoti 
tarptautinės organizacijos. Tur
kijos ir Amerikos a ts tovai 
susitarė, kad nebegalima buvo 
delsti, nes kasdien miršta daug 
kurdų, kurie yra kalnuose, 
netoli Turkijos sienos. Manoma, 
kad iš viso yra daugiau kaip 1.3 
mil. pabėgę iš savo gyvena
mųjų vietų dėl genocidiško per
sekiojimo iš Irako prezidento 
kareivių. T a r p t a u t i n ė s in
stitucijos neskuba niekada su 
pagalba, tad ir buvo susi tar ta . 
kad Amerikos kareiviai gali 
padėti pristatyti maistą iš savo 
atsargoj. 

Šios paramos teikimas turėjo 
prasidėti praėjusį sekmadienį ir 
gali tęstis 30 ar 40 dienų. 
Amerika šią veiklą baigs tada. 
kai Jungtinės Tautos ir kitos 
organizacijos perims pagalbos 
teikimą kurdams arba kaip nors 
kitaip išris jų problemas. Kur
dai yra patys pabėgę nuo teroro 
arba Hussemo kareivių išvary
ti. J i e turėtų grįžti į savo 
namus, kai padėtis pagerės, 
nors niekas negali pasakyta 
kada ta i galės įvykti. Jei Hus-
seinas pasitrauktų arba būtų 
nuverstas, tai padėtis savaime 
išsispręstų. 

Vėl puola kurdus 
Amerikos vyriausybė praėju

sią savaitę kelis kartus įspėjo 
Irako vadovybę netrukdyti pa
ramos pristatymą kurdams . 

susitikimai su Ontario valdžios 
ministeriais bei įvairiais pramo
nininkais 

Taip pa t praėjusią savaitę buvo 
pranešta , jog Irako daliniai vėl 
puolė kurdus prie 36 paralelės, 
kur yra šiek •;ek likę Amerikos 
kareivių. Pr;<r paramos teikimo 
prisidėjo Bn? .nija ir Prancūzija. 
Amerikiečia: savo malūnspar
niais išmeta maistą į kurdų 
rankas . Medicinos gydytojai iš 
Vokietijos ir Saudi Arabijos 
vyksta pade; i kurdams. Pabėgė
liai y ra susispietę 206 mylių 
plote paga Turkijos sieną. 
J iems pristatoma 588.000 šiltų 
kilimų ir palapinių ir 80.000 
apsiaustų. N^ktį ten tempera 
tūra nukrint iki šalimo ir būna 
ledas. Dėl r< įbai kenčia vaikai 
ir moterys Numirusius jie pa 
laidoja šąli kelio, kuriuo ke
liauja. 

Gediminas Vagnorius 
— naujasis ministeris 

pirmininkas 

Lietuvos F. I T A 
tiek daugiau žinių 
Lietuvos Respub 
rį pirmininką. 

^57 m. birželio 10 
rajono Vilkaičių 
: n k t a s r inkė ju 
nkiminėje apygar 

doje. N r. 9 Hespuhlikos Aukš 
čiausiosi-- 'arybos deputatu. 

Mokės lniaus inžinieri
niame stal m institute, įsigijo 

Vilnių* 
pateikia -
apie naujH 
likos min: 

Jis gimr 
d. P1ung< 
k a i m e . 1 
Justiniškių 

LIETUVOJE 
— Vilniaus radijas pranešė, 

kad Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis gegužės 11d. vyks
ta į Jungtines Amerikos Vals
tijas, kur jam Loyolos univer
sitetas Chicagoje įteiks garbės 
doktoratą. 

— Lietuvoje išleido rašytojos 
Birutės Pūkelevičiūtės knygą 
vaikams „Kalėdų dovana", kuri 
turi nepaprastą pasisekimą. Ją 
išleido „Alkos" leidykla 100.000 
tiražu, kuriai vadovauja Juozas 
Nekrošius. J i buvo kalėdinė 
Vaikų fondo ir J. Janonio popie
riaus fabriko dovana Lietuvos 
vaikams. 

— Popiežius Jonas Paulius 
II prelato titulais apdovanojo 
Kauno arkivyskupijos kanclerį 
kun. A. Svarinską. Telšių 
Kunigų seminarijos rektorių 
kun. K. Gasčiūną. Mažeikių 
kleboną kun. J. Gedvilą, Kauno 
Prisikėlimo parapijos kleboną 
kun. V. Jalinską ir Šiluvos 
kleboną kun. E. Simašką. 

— Kardmolo Vincento Slad
kevičiaus žodis Velykų šventėse 
buvo girdimas per Lietuvos ra
diją ir televiziją. Pranešama, 
kad Velykose buvo miestuose ir 
mažuose miesteliuose pilnos 
bažnyčios žmonių. 

— Lietuvos Parlamentas esąs 
pasiruošęs naujai blokadai, jei 
tokia vėl būtų pradėta taikyti. 
Yra parengti keli projektai. 

— Nijolė Sadūnaitė po ilgų 
kelionių po pasaulio kraštus, ku
riuose ji prašė pagalbos Lietu
vai, supažindindama su dabar
tine jos politine, kultūrine ir 
religine padėtimi, jau yra 
sugrįžusi į Lietuvą. 

inžinieriaus ekonomisto specia
lybe Ekonomikos mokslų kan
didatas. Pastaruoju metu buvo 
Lietuvos MA Ekonomikos in
stituto vyr. mokslinis bend
radarbis. Prisidėjo prie Lietuvos 
ūkio reformos dokumentų 
rengimo, dirbo įvairiose darbo 
gi upėse, komisijose koordinavo 
įstatymų rengimo grupių veik
lą. Buvo AT Prezidiumo narys. 

Vilnius. — Helsinkyje buvo 
surengta Šiaurės Europos ir Pa
baltijo kraštų socialdemokratų 
partijų vadovų konferencija, 
pavadinta „Politinė situacija 
Baltijos jūros areale". Tai kon
ferencijai buvo numatyta kita 
darbų tvarka, bet Sovietų Są
jungos karinė agresija Pabalti
jo šalyse pakeitė tą darbotvarkę. 
„Tiesos" korespondentė Milda 
Augulytė aprašė Lietuvos So
cialdemokratų partijos pirmi
ninko Kazimiero Antanvičiaus 
pasisakymus, sugrįžus j am iš 
konferencijos. 

— Galima drąsiai sakyti, kad 
ne tik Europos šalys, bet ir ap
skr i ta i pasaulis į Lietuvos 
skausmą atsiliepė nė kiek ne 
menkiau negu į Persijos įlankos 
problemas, kad Artimųjų Rytų 
karas neužgožė agresyvių akcijų 
Pabaltijyje. Pasauliui ne vis 
tiek, kas bus toje vietoje, kur 
dabar yra Tarybų Sąjunga, 
kokių siurprizų galima iš jos 
t ikė t i s , todėl t a ip j a u t r i a i 
sureagavo į šiurkščią karinę 
jėgą, mėgin imus n u v e r s t i 
demokratiškai išrinktą Pabalti
jo šalių valdžią. 

Malonu mums tai ar nelabai, 
bet žiūrėkime tiesai į akis: 
Vakarų šalių lyderiai ilgai 
nenorėjo patikėti, kad Tarybų 
Sąjungos imperija negalės il
giau išlikti, puoselėjo viltį, kad 
ji taps šiek tiek demokratiš
kesnė, Šiek tiek humaniškesnė 
ir nebebus pasauliui tokia grės
minga. Tačiau dabar ir jie 
pagal iau supra to , kad čia 
vykstantys procesai yra kur kas 
rimtesni, negu įsivaizdavo. Pa
baltijo šalys tikrai neišsižadės 
savo laisvės siekio, nesutiks 
prisidėti prie jolios unijos. M 
Gorbačiovas gali tik karine jėga 
versti jas šokti pagal savo 
dūdelę, o tai pavojinga visam 
pasauliui, — pasakojo Antana
vičius. 

Kinta pažiūros 
Kintantis Vakarų šalių po

žiūris atsispindėjo ir šios kon
ferencijos darbe, jos priimtuose 
dokumentuose. Mes, Pabaltijo 
šalių, socialdemokratų partijų 
vadovai, pateikėme kreipimąsi 
į visą socialdemokratų bend
ruomenę. Jame prašome parem
ti Pabaltijo šalių pastangas 
dalyvauti tikrųjų narių teisėmis 
trečiojoje Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijo
je; pritarti reikalavimui tarp
tautiniu mastu svarstyti tary
binės kariuomenės statusą Pa
balti jyje, a t s i žve lg ian t į 
Paryžiaus susitarimus dėl nusi
ginklavimo; organizuoti tarp 
tautinį Baltijos jūros šalių 
forumą, kuris nuolatos stebėtų 
situaciją ir analizuotų gali-

— Užsienio reikalų ministeris 
Algirdas Saudargas, sugrįžęs po 
ilgesnio buvimo užsienyje, padą 
rė išsamų pranešimą parlamen 
tarams. Jo nuomone, šiaurės 
valstybės aiškiai pasisako už 
Lietuvą ir bus akstinas pasekti 
ir kitoms šalims pasisakyti už 
Lietuvos nepriklausomybę. 

— Lietuvos biudžetas kitiems 
metams jau patvirtintas 5 bili-
jardų ir 750 milijonų sumoje. 
Išlaidų pozicijoje jau numatytos 
išlaidos ir krašto sienų apsaugai 
bei muitinėmis, kurių anksčiau 
nebuvo. 

mybes a tgaut i mums tikrą 
laisvę ir nepr iklausomybę; 
paremti Islandijos iniciatyvą dėl 
Pabaltijo šalių derybų su TSRS, 
dalyvaujant tarpininkams iš 
Šiaurės Europos šalių; paremti 
Pabalt i jo ša l ių ir Rusijos 
Federacijos Aukščiausiųjų 
Tarybų pirmininkų siūlymą 
kreipt is į SNO, kad būtų 
sušaukta tarptaut inė konfe
rencija šiais klausimais. 

Amerikos kraštų pozicija 
Savo ruožtu konferencijos 

dalyviai priėmė bendrą rezo
liuciją, kurioje a iškiai su
formuluota Šiaurės Amerikos 
šalių socialdemokratų judėjimų 
pozicija, jų požiūris į TSRS 
ne te i sė tus ve ik smus pr ieš 
Pabaltijo šalis. Joje pabrėžiama, 
kad Šiaurės Europos social
demokratai labai nusivylę dėl 
Pabaltijo šalių ir TSRS santykių 
raidos ir beatodairiškai smerkia 
tarybinės armijos veiksmus. Jie 
kreipiasi į TSRS vadovybę, 
reikalaudami nutraukti karines 
akcijas ir apsaugoti žmogaus 
teises, kurios oficialiai pri
pažintos Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijo
je. 

Didžiosios Britanijos leiboris
tų partija pareiškimu pasiūlė 
savo vyriausybei peržiūrėti 
visas ekonomines sutartis su 
TSRS. nut raukt i finansinę bei 
kitokią pagalbą. Panašų doku
mentą priėmė ir Vokietijos Bun
destago sociademokratų frakci
jos. 

Ir Eu ropos parlamente 
Kazimieras Antanavičius sako, 

jog nauji vėjai padvelkė iš Eu
ropos parlamento. Jo socialistų 
grupė iki šiol gana rezervuotai 
vertinusi Pabaltijo reikalus (kai 
pavasarį Europos parlamente 
buvo balsuojama dėl Lietuvos 
ekonominės blokados pasmerki
mo, socialistų grupė susilaikė), 
dabar pasiūlė priimti atitinka
mą Europos parlamento doku
mentą. Sausio 14 Briuselyje pri
imtame Europos parlamento 
politinės komisijos pareiškime 
griežtai smerkiama tarybinės 
kariuomenės agresija; prašoma 
prezidentą M. Gorbačiovą 
įvardyti dėl šios agresijos kaltus 
asmenis ir padary t i iš to 
išvadas, a r t i m i a u s i u laiku 
išvesti iš Lietuvos tarybines 
karines pajėgas, nedelsiant 
pradėti dialogą dėl Baltijos 
valstybių ateities. 

Reikia tikėtis, kad įtakingų 
Europos šalių vyriausybių ir 
organizacijų pozicija neliks be 
atgarsio. Be to. Socialistų In
ternacionalas nutarė atsiųsti į 
Pabaltijį misiją detaliau susipa
žinti su padėtimi, imtis inicia
tyvos, kad būtų sukurta nuola
tinė komisija ar komitetas 
Pabaltijo reikalams analizuoti. 

KALENDORIUS 

Balandžio 16 d.: Kalikstas. 
Algedė. Giedrius. Jovaras. 

Balandžio 17 d.: Anicetas, 
Dravenis. Robertas, Sigita, 
Skaidra. 

ORAS CHICAGOJE 

Saulė teka 6:11. leidžiasi 7:31. 
Temperatūra dieną 70 L, 

naktį 52 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS Į SVEIKATA, 6515 So. California Ave., Chicago, 111. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

KAIP IŠVENGTI KAULŲ 
MINKŠTĖJIMO 

Viena tokių šitaip rašo. „Man 
pusamžei palengva ėmė gelti 
strėnas. Gėla didėjo, nors naudo
j au visas namines priemones ir 
kaimynių patarimus pildžiau. 
Pagaliau neiškenčiau ir nuėjau 
pas daktarą. Strėnų X-ray 
parodė minkštus kaulus. Dėl to 
mano ūgis sumažėjo ir aš nieko 
sunkesnio negalėjau kelti, nes Vėlokai pasirodė Sov. 
tada atsirasdavo nepakeliamas Sąjungos Bor.nos pasiuntinybės 
skausmas strėnose. leidžiamas šiemetinis „Sovvjetu-

„Gydytojas patarė man ne- nion heute ' sausio mėn. žinia-

Klausimas. Mano jau gana 
senyva mama kėlėsi iš lovos ir, 
užkliuvusi už kilimėlio, parvir
to, susilaužydama šlaunikaulį. 
Gydytojas ligoninėje sako, kad 
joe kaulai minkšti (osteoporosis), 
todėl jie lengvai lūžta. Kaip aš 
gal iu kuo ger iaus ia i savo 
mylimai motinai padėti.tokioje 
jos nelaimėje) 

Atsakymas. Gerai.kad esi 
gera dukra savo mamai. Tokių 
daugiau lietuviams reikia. Tik 
negerai, kad po laiko imiesi 
r ū p i n t i s , ką tu rė ja i daug 
anksčiau atlikti. 

Minkštų kaulų ligą gydytojai 
vadina osteoporosis. Tai kau
lų aud in io išretėjimas. Jo 
galimybę sumažina teisingas 
elgimasis nuo mažens. Bet tai 
ypač moterims, netekusioms 
regulų. Štai tuo reikalu daugiau 
žinių. Jas visi įsidėmėkim ir 
įgyvendinkime. 

Minkšti kaulai (osteoporosis) 
yra laipsniškas kalcio mažėji
mas kauluose. Jis prasideda 
tarp 35 ir 50 metų amžiaus 
žmonėse, ypač moterims ir 
tęsiasi daugelį metų. Ilgainiui 
kaulai suplonėja, susilpsta ir 
dažniau lūžta. Tas natūralus 
vyksmas žmogaus gyvenime yra 
dažnesnis pas moteris negu 
vyrus . Trečdal is moterų, 
sulaukusių 65 metų, turi tą 
kaulų suplonėjimą. Nelaimė, 
kad pirmasis tos ligos ženklas 
dažniausiai esti kaulo lūžimas, 
dažnai riešo, šlaunikaulio ar 
stuburo net lengvai parpuolus. 

Kam gresia kaulų lūžimas 

Nustojusios regulų, ypač 
baltosios rasės moterys dažniau 
gauna minkštus kaulus. Be to, 
tuo suserga visi rūkoriai, gir
taujantieji, užsisėdėjusieji — ne-
vaikštantieji. apsieinantieji be 
kalcio turinčio maisto: tie, kurie 
neišgeria keturių puodelių 
pieno per dieną, kurie nevalgo 
leituviško sūrio ar varškės. 

Taip pat daugiau minkštėja 
kaulai tų, kurių tėvai ar krau
jo giminės tokius kaulus turėjo. 
Kartais kepenų, inkstų ar gūžio 
priedinių liaukelių (parathyroid 
gland) ligos minkština kaulus. 
Taip pat ir kai kurie vaistai gali 
greitinti kalcio šalinimąsi iš 
kaulo. 

Kaip išvengti kaulų 
minkštejimo 

Visi ir visos meskit visokias 
pasakas iš galvos ir griebkitės 
geriausios apsaugos nuo kaulų 
suminkštėjimo. Kiekvienam 
reikia ketveriopai atgimti, kad 
pajėgtų s t ipr ius k a u l u s 
užlaikyti iki gilios senatvės. 

Elkis šitaip. 1. Pradėk gyventi 
taip, kad neužsisėdėtum vieto
je: kad vaikščiotum, dirbtum 
darbus namuose, sode, kieme, 
darže, darželyje ar organiza

cijose bei bažnyčiose ir mo
kyklose. 2. Pradėk gerti liesą 
pieną (skim milk) — po keturias 
stiklines per parą; tada nereikės 
valgyti lietuviško sūrio. 3. 
Nerūkyk ir su rūkorium ne
gyvenk — prirūkytu oru nekvė
puok. 4. Nė lašo alkoholinių 
gėrimų prie lūpų neprileisk. 

Jei nepajėgsi i šger t i 4 
puodelių lieso pieno kasdien, iš
gerk jo bent 2 puodelius, kad 
gautum 1 gramą kalcio per 
dieną. Ir tada suvalgyk po 2 un
cijas lietuviško sūrio kasdien (60 
gramų) — kaip maistą ar jo 
priedą. Ne re ik i a vartot i 
specialių vitaminų — kaip D — 
nes jų perteklius gali pakenkti. 

Kaip gydomas kaulų 
minkštėjimas 

Deja, kad kartą kaulai su
minkštėja nuo osteoporozės, jie 
nebegali būti sukietinti. Tik 
kaulų lūžimas gali būti ati
taisomas. Gydymas nuo osteopo
rozės — kaulų suminkštėjimo — 
yra veiksmingas t ik kaulams 
dar nesuminkštėjus. Jis pa
prastai esti reikalingas regulų 
netekusioms moterims a r po 
operacijos netekus kiaušdėčių 
(ovaries) ir gimdos (uterus). Jis 
susideda iš kasdien imamų 
tablečių, kuriose yra moterų 
kūne normaliai esantys, bet 
kurių senatvėje trūksta, hormo
nai — vadinami estrogen ir 
progesterone. Saugiau bus, jei 
tie hormonai bus imami tris 
savaites, o v ieną savai tę 
neimami. Geras pakai ta las 
tiems hormonams yra mišinys 
estrogenų su vyriškais hor
monais. Gydyto jas galės 
pasakyti, kaip ilgai tokį gydymą 
reikia tęsti. Paprastai , moterys 
esti ta ip gydomos iki jos 
sulaukia 60 metų, bet kartais 
prireikia ir 80-metei moteriškei 
tų hormonų duoti. 

Nereikia baimintis 
moteriškų hormonų 

Dabar n e b e r e i k i a bijoti 
gydytis moteriškais hormonais, 
nes beveik vis i gydytojai 
sutinka, kad gydytojui atsargiai 
gydant tais vaistais, toks gydy
mas moteriškais hormonais yra 
saugus. 

Nustokim nieko neveikdami 
laukti ir t ikėtis , kad kaulai 
suminkštės anam, ypač anai, o 
ne man. Geriausia apsauga nuo 
minkštų kaulų yra pakankamas 
i šmin t ingumo k iek i s . J i s 
padeda žmogui įprasti į sveiką 
elgseną: į reguliarų darbavimą-
si, pakankamą kalcio su maistu 
suvalgymą, nerūkymą, negir-
tavimą. Kiekvienas dabar turi
me keisti kreivą savo gyvenimą 
liniją. Jei minėtomis žiniomis 
nesinaudosime, tai netrukus 
galime atsidurti suluošimo balo
je. Tada kiekvienam, ypač kiek
vienai bus sunku išjos išbristi. 

Štai pavyzdys, kaip išmintin
gumo stoka minkština kaulus. 

kilnoti sunkumų, naudoti daug 
kalcio — pieno, daug gerti ir 
netinginiauti — darbavimasis 

rastis (metine prenumerata 12 
markių), pa^-e ėdamas mane tik 
vasario mėr. pabaigoje. Pasi

stiprins strėnas. J is patarė rodo, kad pavėlavimas buvo su-
nerūkyti, o man be pokelio r iš tas su finansiniais sun-
cigarečių — ne gyvenimas. O į kūmais, t ac redakcija trumpoje 
t ą pieną aš nė paž iū rė t i žinutėje atiprašo visų skai-
negaliu. Kas man daryti, kada tytojų. 
aš nuo minkštų kaulų nesi- Sausio mer. laida daug vietos 
gydau ir nuo jų suminkštėjimo skiria Lietuvai jau viršelyje 
nesisaugau: 

Se tau, boba, Devintinės! Ji 
nesimokydama nori būti moky
ta. Tokio dalyko nėra gyvenime. 
Bet ta ip besielgiančių yra 
daugybė. Ši moteris laukia, kol 
minkšti — išpurę kaulai — 
strėnų slanksteliai sulūš ir ji 
nebegalės iš lovos išlipti, kad 
nueitų cigarečių nusipirkti. 

pa ta lp indama Lietuvos 
parlamente rūmų nuotrauką, 
prie jų min:3 žmonių, užtvaras 
ir kiek žemiau nedidelėje nuo
t r auko je žilagalvį vyrą, 
j a m su la ikan t žygiuojantį 
kariškį. 

Žiniaraščio vedamajame red. 
M. Miljutenko prisipažįsta prie 
padarytų klaidų Vilniuje, tačiau 

Kartu su šia moteriške minia tuoj pat rašo. ar Maskva kurs-
neišmintingųjų e ina sena, tė neapykantą lenkams, ru-
nesveika, kaulus tirpdančia sams, ukrainiečiams, gudams? 
vaga. Tie renginiai, tie lai
dotuvių pietūs, t ie visokie 
suėjimai urmu daugina kaulų 
suminkštėjimą. Ten rūkoma, 
svaiginamasi, apsieinama be 
kalcio. Burnoje saldumynai 
neužleidžia vietos pienui bei 
baltam lietuviškam sūriui. O kartų raudonarmiečių sargybos, 
t a s l ietuviškas darbš tumas , 24 tūkst. pereito karo veteranų 
saugantis kaulus nuo suminki- prarado visas lengvatas. Tokia 
tėjimo, jau seniai yra iškeistas padėtis toliau tęstis negalėjo, 
į pensininko dienų tinginiavimą Politiniu keau įtemptos nesan-
bei plepumą. taikos negalima išspręsti. Nepa-

Tokion dvasinėn nesveikaton dės respublikinės tautinės armi-
patekusįjį net ir geriausias jos ar tautinio gelbėjimo komi-
gydytojas nepajėgs išgelbėti, tetai. Tik dialogas, ieškojimas 
Mat pats žmogus turi būti savo kompromisų padės išspręsti tas 
laimės kalviu. Pats jis, o ne kas visas problemas, 
kitas. Tegul kitos pasimoko iš Skundžiasi redaktorius, kad 
šios moters nelaimės ir#nepra- po sausio rr.en. įvykių Vilniuje 
rasdamos išmintingumo, tegul redakcija gavo labai daug pro-
apsišviečia apie kaulų minkš- testo laišKų, daug paprašė 
tejimą — osteoporozę ir ima pri
deramai elgtis. 

Dabar jau naujais vaistais mė
ginama minkštus kaulus stip
rinti. Apie juos kitą kartą. 

PATIKIMIAUSI GINKLAI 
PRIEŠ SUNKIAUSIOS 

FORMOS ARTRITĄ 

Klausimas. Mano žmona ne
galuoja rheumatoid arthritis. 
Visokius vaistus vieną po kito 
keičia — vis tas pats. Buvo 
mėginta gydyti auksiniais vais
tais, bet jos burnoje atsiradus 
daugybei žaizdų, gydytojas 
nutraukė tolimesnį gydymą 
auksu. Ką Tamsta, Daktare, 
galėtum jai patarti? Kas per bie-
sas yra tas toks artri tas, kad 
taip sunku jį gydyti! 

A t s a k y m a s . S u n k i a u s i a 
artrito forma yra reumatoidinis 
a r t r i t a s . Daugel is va is tų 
gamintojų siūlo savus gaminius 
nuo tos ligos. Tik tu, ligoni, 
užmiršk svarbiausią šios ligos 
gydymą, o naudok jų vaistus ir 
toliau kentėk kaip kentėjęs. 
Todėl nė vienam neapsimoka 
eiti iš kelio — pamiršti svar
biausią tos ligos gydymą ir nuei
ti šunkeliais. 

Štai sunkus, bet būt inas 
tvarkymasis šioje ligoje. Šiame 
krašte ta liga serga 7 milijonai 
žmonių, iš jų trys ketvirtadaliai 

SOVIETINE 
PASIUNTINYBĖ 

LIETUVOS KLAUSIMU 
KAZYS BARONAS 

Mūsų korespondentas Europoje 
— bekompromisinę padėtį . 
Vyriausybė vengia balsavimo, 
pirmoje vietoje pastatant nepri
klausomybės klausimą. Gyven
tojų ba lsav imas i ša išk in tų 
Lietuvos išstojimo klausimą (jis 
j u k vyko vasario 9 d. — K.B.). 
Vietoje to, pareikalauta pasita
r imų su Maskva, kartu diskri
minuojant Lietuvoje raudonąją 
armiją, jos šeimos nar ius . 
Savaime aišku, kariuomenėje 
pasirodė nepas i t enk in imas . 
Tokia nestabili padėtis Lietuvo
je padarė neigiamą įtaką visoje 
Sov. Sąjungoje, v ienur 
palaikant lietuvių siekius, kito
se Sov. Sąjungos vietovėse 
smerkiant perestroiką ir rei
kalaujant grįžti prie Stalino ar 
Brežnevo tvarkos. 

Įvedimas kapitalistinės san
tvarkos respublikose nedavė 
gerų pasekmių, privedant pvz. 
Lietuvoje prie staigaus eko
nominio nuosmukio. Autorius 
pataria Lietuvos įvykius gerai 
išnagrinėti, kad Lietuvos tra
gedija neapimtų visos Sov. 
Sąjungos. 

Trys psl. su nuotraukom 
(demonstracijos) skiriami sausio 
13 d. žudynių kaltinininkų 
paieškai. Krašto aps. min. D. 
Jazovas sako, kad niekas nepa-
vedė sovietinių dalinių tautinio 
gelbėjimo komiteto žinion. 
Da l in i a i Lietuvoje buvo 
žeminami, 24 tūkst. veteranų 
atsirado beviltiškoje padėtyje. 
Žudynių kaltininkas yra pats 
Vyt. Landsbergis. J is išvedė 
raudonarmiečius puolimui (iš
provokavo?) „Galvojate, kad jis 
neturi ginkluotų vyrų — sako 
Jazovas. Juk nepaslaptis, kad 
jie pirmi paleido šūvius. Tie, 
kurie saugoja Landsbergį, jie ir 
šaudė į beginklius. Apsaugojant 
juos , įgulos vadas padarė 
nutarimą (davė įsakymą). Be to, 
taut inio gelbėjimo komiteto 
na r i a i prašė įgulos vado 
paramos. 

Aiškinosi ir Kriučkovas, pa
r e ik šdamas , kad Lie tuva 
nes i la iko Sov. Sąjungos 
konstitucijos net ir Tarybų 
Lietuvos! Ten veikia nauji įsta
tymai. Jo nuomone, Lietuvos 
teritorijoje tur i veikti Sov. 
Sąjungos kosntitucija. KGB ne
bendradarbiavo su taut inio 
gelbėjimo komitetu. 

„Sowjetunion heute" įdėtas 
sausio 22 d. M. Gorbačiovo 
spaudai padarytas pranešimas. 
Pabaltijo įvykių reikalu. 

Ar Maskva įsakė neįsileisti 
kar iškių vaikų į darželius, 
neaprūpint i kariškių šeimas 
maistu? Tuo tarpu 1990 m. 600 
kariškių žmonoms Lietuvoje 
buvo atsakyt: darbai, 70 kartų 
užpulti kariniai objektai, 20 

daugiau nesiuntinėti žinia
raščio. Redaktorius pabaigoje 
užtikrina skaitytojus, kad dau
gumas spaudos bendradarbių 
nesugrįš į Stalino ar Brežnevo 
laikus, nežiūrint gal laukiamos 
sunkios kovos spaudos pus
lapiuose. 

„Pamokos iš V i ln i aus" 
rašoma, kad Sov. Sąjungos 
konstitucija leidžia respublikai 
išstoti iš Sąjungos sudėties. 
Tačiau šis procesas negali įvykti 
spontaniškai, kadangi reikia 
atsižvelgti į visų Lietuvoje gyve-
nančių pil iečių r e ika lus , 
neužmirš tant pačios Sov. 
Sąjungos. 

Vilnius užėmė nelankstumo 

1 Minkštų kaulų išvengiama reguliariai gimnastikuojantis Tegul nuo sienų byra tinkas, tegul 
dreba namo sienos man ir kiekvienam kitam besigimnastikuojant, jei tuomi išvengsime amžino 
luošumo del kaulų suminkštėjimo. Nors tai daugiau amerikiečiams tinkantis būdas. Lietuvis 
išvengia kaulų suminkštėjimo nuolatiniu darbštumu, pasivaikščiojimu ir kitam teikiama pagalba 
2 Lietuviškas sūris, pienas, varškė — jų gausa užtenkamai kalcio kaulams pristato. 3. Nerūkant 
ir nesisvaiginant, užlaikomas kaulų standrumas. 

moterų. Tai kūno apsigynimo 
reakcijos išs i l ie j imas per 
kraštus su būdingu uždegimu 
apie sąnarį esančių audinių. Jie 
sustingsta, sutinsta ir pagaliau 
deformuojasi. Gydyta buvo 
svarbiausiais dvejopais vaistais, 
auksu ir aspirinu. Dabar liko 
vien aspirinas, nes pasirodė, 
kad auksas neveiksmingas ir 
pavojingas, nors kartais jis 
kažin kaip paveikdavo kūno ap
saugos sistemą (immune sys-
tem) ir kai kurių ligonių reuma
toidinis artritas kuriam laikui 
pagerėdavo. 

Nors kai kurie gydytojai dar 
iš seno įpratimo tebegydo 
auksu, dabar jau to gydymo at
sisakoma, nes gausūs tyrimai 
parode, kad tiek auksu 
gydymas, tiek duonos — tešlos 
piliulių rijimas vienodai veikė. 
Be to, auksas gali trejopai 
pakenkti: apardyti kaulų sme
genis, pakenkti inkstams ir 
sukelti žaizdas burnoje bei 
odoje. 

Todėl geriausias tokio artrito 
gydymas yra ir sunkiausias, nes 
reik pačiam ligoniui darbuotis: 
šilima, mankšta, masažas, mais
tas ir tik galų gale aspirinas. O 
mūsiškių dauguma apie pir
muosius svarbiausius gydymo 
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būdus pamiršta ir tik griebiasi 
tabletės ir vis kaskart naujos, 
nes senesnioji neveikia. Ir 
negali veikti jokie vaistai nuo 
tos ligos, jei svarbiausių dalykų 
nepaisoma, šiltame vandenyje 
neplaukiojama, o vien tik table
tėmis gydomasi. Išmintingam to 
perspėjimo pakaks, o kitokį 
reumatoidinis artri tas be at
vangos vargins. Užtai visi mes 
turime patys sau tapti draugais 
ir dirbti-prakaituoti jei esame 
tos sunkiausios ligos paliesti, 
nes kitokios išeities ( t ą ligą 
turint nėra. 

NEGALI NURYTI 
TABLETĖS 

Klausimas. Gėda man tokiu 
reikalu kreiptis į Tamstą: labai 
sunku man nuryti gydytojo 
prirašytus vaistus tabletės for
ma. Gal Tamsta turi kokį 
patarimą man tuo reikalu. 
Manau, kad ir kitiems bus 
naudinga sužinoti, nes ne viena 
aš tokia esu. 

Atsakymas. Nelaikyk table
tės ant liežuvio vidurio, bet 
nustumk ją ) burnos šoną ir tada 
lengviausiai nurysi net ir di
džiausią tablete. 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybe vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgims išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaskl Road. 
Tel. (1-312) 585-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Pirm antr. penkt 12-3 v p p . ketv 2-7 v v 

Reikalui esant atvažiuoju ir i namus 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roberts Rd Hickory Hlllt. IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave 

Tel. (708) 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
Dantų Gydytoja 

3315 W 55 S! . Chicago. IL 
Tel. (1-312) 476-2112 

9525 S 79th Ave . Hickory HilK. 
Tel. (708) 598-8101 
Vai pagal susitarimą 

IL 

DR. FRANK PLECKAS 
Optometristas (Kalba lietuviškai) 

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

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

Palos Vision Center, 7152 W. 127th St. 
Palos Hgts. III Ketv vai 3-6 v v 

Tel. (708) 448-1777 

Tel kabineto Ir buto: (708)652-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ave . , Cicero 

Kasdien 1 M 8 vai vak 
šskyrus treč Sešt 12 iki 4 vai popiet 

D R . A N T A N A S G . R A Z M A 
SPECIALYBĖ — PLAUČIŲ LIGOS 

4 7 0 0 W . 95 St 
Oak L a w n , IL 00453-2533 

To l . 7 0 8 - 6 3 0 - 3 1 1 3 

D R . P E T R A S V . K I S I E L I U S 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. Mlchlgan Ave. , Sulte 324 Ir 

5635 S. Pulaskl Rd.. Chicago. IL 
81 St. ir Kean Ave. . Just lce. IL 

Tel . (1-312) 565-2960 (veikia 24 vai ) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. S. LAL 
SPECIALYBE - VIDAUS LIGOS 

2454 W. 71st Street 
(1-312)434-2123 
Pirm 2-7 Antr ir 

ketv 9-12 Penkt 2-7 

D R . D A N A M . S A L I K L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

10442 W . Cermak Rd. 
VVestchester. IL 60153 

Te l . 708 -531 -1113 
Valandos pagal susitarimą 

Kab. tel. (1-312) 585-0348: 
Rez. (1-312) 779-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU. PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 m. 63rd Street 

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

Kabineto tol. (1-312) 776-2880. 
Rez. (708) 448-5545 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D . S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytoias 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave. (pne Austm) 

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

Kab. t o l . (1-312) 471 3300 
Rez (708) 442-8297 

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

7722 S. Kedzie Ave., 
Chicago III 80852 

Pirm antr. ketv ir penkt 
pagal susitarimą 

A R A S ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ CHIRURGIJA 

AKIŲ LIGOS 
Good Samarftan Medical Center-

Napervllle Campus 
1020 E. Ogden Ave.. Sulte 310. 

Nepervllle IL 60583 
Tol. 1 708-527 0090 

Valandos pagal susitarimą 

Kab. tol. (1-312) 588-3166; 
Namų (708) 381-3772 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6745 Wost 63rd Street 
Vai pirm. antr ketv ir penki 3-6 

šeštadieniais pagai susitarimą 



Ar žmogžudys 

GYVENA ŽMOGUJE? 
Sekant žinias televizijos pro

gramose, pa sku t in iu metu 
dažnai sukyla daug nemalonių 
minčių. Pirmasis atvejis buvo 
kartojamas ir kartojamas žiau
rus Los Angeles policininkų 
apdaužymas už skubų važia
vimą sustabdyto juodosios rasės 
žmogaus. Jau tą pirmąjį vakarą, 
matant spardomą ir net penkių 
policijos pareigūnų lazdomis 
mušamą ant žemės parverstą 
vieną asmenį, daugumai sukėlė 
pasibaisėjimą, nes t ikrai buvo 
elgiamasi žvėriškai ir nepa
teisinamai. Kas valandą kitose 
žiniose ta grubi scena vėl buvo 
kartojama ir kartojama kaip di
džioji naujiena. Tai tesėsi ilgiau, 
kaip savaitę, nuo ekrano ji 
nepražuvo iki šių dienų, vis pri
dedant daugiau smukmenų apie 
šį elgesį sukėlusį atsitikimą, 
kaip ir didėjančią publikos, — ne 
tik juodųjų, — reakciją į šį polici
jos nesuvaldomą elgesį drauge 
tą stebint dar daugeliui ten 
nuošaliai stovinčių tvarkos 
saugotojų, bet net nebandant 
bent kiek pristabdyti savo įsi
smaginusius bendradarbius. 

Kaip ir buvo laukta, įvykis 
buvo plačiai išgarsintas visame 
krašte, reikalaujant ne tik 
nubausti mušeikas , bet ir 
būtinai pašalinti vyriausią 
policijos v i rš in inką , ka ip 
atsakingą už tokį pavaldinių 
elgesį. Panašių atsitikimų, pasi
rodo, yra buvę ir seniau, nors ir 
neišreklamuotų, nes nebuvo 
padarančių tokį įdomų filmą 
nuosavu aparatu. 

Visuomenės nuomonės skilo 
pusiau, niekas negyrė tokio 
žiauraus ir ilgo beginklio 
žmogaus daužymo, bet daug kas 
protestavo prieš viršininko 
atleidimą iš darbo. Gatvėse 
pasipylė būriai ir vienai ir kitai 
pusei prijaučiančių ir užjaučian
čių, o televizija nesiliovė kas 
porą valandų vis rodyti tą 
nelemtą žiaurumą. Viršininkas 
buvo la ikinai , k a i p buvo 
skelbiama, p a š a l i n t a s iš 
pareigų, nors visa policija ir 
dalis žmonių buvo jo pusėje ir 
kaltę priskyrė tik tiems pen
kiems, kurie irgi buvo nubaus
ti, patraukiant juos į teismą bei 
laukiant apkaltinant ir tuos 
šalia stovinčius, kurie neįsikišo 
į mušima ir nereikalavo sustoti. 

* * * 

Tačiau krito į akis, tai, kad 
televizijos stotys nepaliaujamai 
rodė ir rodė tuos žiaurumus su 
visomis smulkmenomis, lyg mes 
visi dar nežinotume to įvykio. 
Po kiek laiko tas iššaukė vieno 
televizijos garsaus komenta
toriaus, žmogaus, kaip tokio, 
gana slegiančią charakteristika, 
ilgai nagrinėjančią žmogaus-
žmogžudžio bruožą, glūdintį 
užmalšintą kiekvieno mūsų 
pasąmonėje, kad, jei jau patys 
tokių žiaurių veiksmų ir ne
darome, tai mėgaujamės juos 
bent matydami kitų asmenų 
atliekamus. 

Pergalvojus tenka sutikti.kad 
ekranuose tikrai pasisekimą 
turi daugiausia žmogžudiškus 
veiksmus rodantys filmai, karo 
veiksmai, šaudymai, lavonai ir 
panašūs skanėstai. Juk jau nuo 
mažens vaikai yra maitinami 
tokio pobūdžio vaizdais, laik

raščiai pilni apiplėšimų, žudy
nių aprašymų, nes, žurnalistų 
nuomone, geros žinios juk nėra 
jokios žinios... 

Tokį nusistatymą šį savaitgalį 
patvirtino ilgas tele-reportažas 
apie k a r o koresponden tus , 
smulkiai visą valandą rody
damas Vietnamo, Afganistano 
ir Vokiečių-sąjungininkų karo 
korespondentus, juos apklausi-
nėjant apie jų nuotaikas tų karų 
skerdynėse ir požiūrį į didžiulių 
bombardavimų pasekmes, civilių 
žudymą tiek to karo metu, t iek 
dabar, po tiek laiko vėl karui ei
nant Persų įlankoje, viską tą 
apgalvojant. Ką, jų nuomone, 
buvo svarbiausia parodyti tele
vizijoje ir spaudos nuotraukose 
tuo metu? Ar karo laimėjimus, 
taiką ar kraujuojančius begink
lius žmones? 

Atsakymai dažniausiai buvo 
gana paviršut iniški — mes 
atlikome savo paskirtį perduo
ti karo dienos įvykius, visas 
s m u l k m e n a s , nors pu ik i a i 
žinojome, kad skerdynių metu, 
ypač Vietname ir Afganistane, 
galime ir patys pakloti galvas, 
kas keletui ir atsitiko. Svarbu 
buvo viską „užfiksuoti*' ir per
duoti per spaudą ir televiziją 
namie likusiems pačius įspūdin
giausius naikinimo momentus, 
kruvinus mirštančius karius ir 
civilius, žodžiu, visą žmogaus 
žiaurumą žmogui. 

ATSTUMTŲJŲ TAUTŲ VILTIS 

* * * 

Tada žmogus tikrai imi ir su
simąstai. Ar tikrai, kaip tai 
sakė tas korespondentas, kiek
viename žmoguje gyvena ir 
žmogžudys? Kad jei pats ir neisi 
to visko daryti , tai nori tą bent 
matyti televizijoje vėl ir vėl, kad 
jaustumeisi ten dalyvaująs? Ar 
gal tai y ra išdava nesibai
giančių kriminalinių filmų ir 
auklėjimo be moralinio pamu
šalo, a tbukinančių žmoguje 
geresnius jausmus, priprantant 
j a u s t i n u o l a t i n ę į tampą, 
laukiant pajudinimų susišau
dymuose, perverta širdimi žmo
gaus agonijos vaizdų? 

Seniau karan, valdovui lie
piant, eidavo tik vyrai, laiky
dami karo uniformą didelėje 
pagarbo je , nes e inu g in t i 
tėvynę! Dabartiniais laikais ne 
tėvynė ginama, o geras gyve
nimas, į taka pasaulyje, netgi pi
gesnė alyva. Net moteriškei, 
p a l i k u s i a i namie šeimą, 
kabinamas ant peties šautuvas, 
sakant — žudyk arba pati būsi 
nužudyta. Šauk į žmogų, nes jo 
religija yra kitokia, negu tavo, 
jo veido spalva tamsesnė, akys 
siauresnės. 

Susimąstymas, atrodo, dabar 
būtų labai vietoje, kai girdima 
tokia išvada, kurią apie žmogų 
pereitą savai tę padarė t a s 
žurnal is tas , matydamas su
domintas žiūrovų minias, ste
bint tuos žvėriškus policininkų 
plakimus ant ž^mės pargriauto 
civilio, kalto ar ne. Gal tikrai 
perkratykime sąžinę, ar nesi
nešiojame pasąmonėje žmogžu
džio sėklos? O gal ją augina be
saikė suklestėjusi dabart ies 
televizija, pasiruošusi nuolat 
visus stebinti, ir prieš kurią 
švelnūs senoviški filmai dabar
t in iams žiūrovams pasidarė 
nebeįdomūs ir Tebejaudinantys? 

RKV 

Nors teoriškai visos pasaulio 
tautos tur i teisę į laisvą apsi
sprendimą, tačiau praktikoje 
daugybė tautų ta teise pasinau
doti neturi jokios realios gali
mybės. Tautos tur i labai daug 
savo teisių, tačiau tik popieriuj 
egzistuoja Visuotinė Žmogaus 
Teisių Deklaracija. Imperialis
tinėms — kolonialistinėms jė
goms viešpataujant Jungtinių 
Tautų organizacijoje ir joms 
siekiant aiškiai nedorų tikslų 
(norint pavergtąsias tautas ir 
toliau diskriminuoti, prievar
tauti , asimiliuoti, atimti iš jų 
nuo amžių turėtas teritorijas bei 
gamtinius resursus, planingai 
vykdant nukul tūr inimo bei 
genocido akcijas, siekiant plėši
kiškai šeimininkauti paverg
tųjų tautų namuose, užgniaužti 
demokratines laisves ir 1.1.), iki 
šiol „nerasta reikalo" sufor
muluoti ir įteisinti Visuotinę 
Tautų Teisių Deklaraciją. 

Taip vadinamas „laisvasis 
pasaulis", daugiau remias kru
viniausią XX amžiaus politinį 
režimą, negu prisidedąs prie 
kuo greitesnio jo likvidavimo, į 
tautų teises žvelgia panašiai, 
ka ip seniai visų prakeikti 
nusikaltėliai prieš žmoniškumą 
— Stalinas su Hitleriu. „Lais
vasis pasaulis" pasitenkina vien 
žmogaus teisių gynimu, o apie 
tautų teises nenori net kalbėti. 
„Laisvasis pasaulis" seniai 
vadovaujasi nežmoniškumo 
principu paremtu kolonijinių 
imperijų receptu, kurį 1989.XI 
4 d. Kremliaus Suvažiavimo 
rūmuose labai gerai išreiškė 
Sovietų Sąjungos KGB virši
ninkas Kriučkov. Jis sakė: 
„Negalima pamiršti, kad tautų 
teisės negali būti didesnės už 
žmogaus teises". Praktikoje šį 
„receptą" reikia suprasti kiek 
kitaip: pavergtųjų tautų teisės 
negalį,, bū t i aukš tesnės už 
kolonijinių imperijų teises. 

Todėl nenuostabu, jei pasauly
je beteisių tautų yra dešimtis 
kartų daugiau, negu savo teises 
turinčių. Nors pasaulyje yra 
apie 5000 t au tų , tačiau į 
Jungtinių Tautų Organizaciją 
savęs atstovavimui yra priimta 
tiktai apie 160 tautų. Kuo 
nusikalto visos kitos? Atsakymo 
nėra. 

T u r i n t t iks lą likviduoti 
nenormalią padėtį, 1990.IX.6 d. 
Estijoje, Tartu mieste, buvo 
n u t a r t a į s te ig t i Neatsto
vaujamų Tautų Organizaciją. 
Jos laikinu generaliniu sekreto
riumi buvo išrinktas olandas 
Michael van Walt, einąs Dalai 
Lamos ir Tibeto egzilinės 
vyriausybės juridinio patarėjo 
pareigas. Todėl Olandijoje. Lage 
Vuursche vietovėje, esančioje 
netol i H i lve r sum miesto, 
1991.II.8-10 dienomis vyko nau 
jai įsteigtos Neatstovaujamų 

AR TV GERIAUSIAS 
DRAUGAS? 

Chicagoje leidžiamas gydytojų 
AMA draugijos sveikatos biule
tenis atkreipia dėmesį, kad 
vaikai kasdien net po 3-4 valan 
das užkariaujami televizijos. 
Vaikų gydytojas Richard 
Stiehm atkreipia dėmesį, kad 

taip televizija sudomina vaikus 
seksu, narkotikais, prievartos 
veiksmais, materializmu, ati
t r aukdama nuo dalyvavimo 
sporte, t rukdo paruošti pa
mokas, a t i t raukia nuo knygų 
skaitymo. Dr. Stiehm verčiau 
palenkė savo t r i s dukreles 
mokytis skambint pianinu, o jo 
kaimynė televiziją visai išmetė 
iš namų. 

ALGIRDAS 
STATKEVIČIUS 

Tautų ir Žmonis Organizacijos 
(Unrepresente-J Nations and 
People Organization) Gene
ralinės asamb • os pirmoji — 
steigiamoji ses •;>. Joje dalyva
vo 15-kos neats: vaujamų tautų 
delegacijos. 

Po du žmon^ buvo atvykę iš 
Latvijos, Estij s ir Gruzijos. 
Vienas — iš Armėnijos. Nuo 
lietuvių tautos dalyvavau tiktai 
aš. Asamblėjos posėdžiai buvo 
p r a v e d a m i anglų ir r u s ų 
kalbomis. Jai pirmininkavo 
Estijos atstovas Linart Mali. 
Sesijos a t idan no kalboje j is 
sakė: „Mūsų — neatstovaujamų 
tautų — yra labai daug. Mūsų 
nepriėmė į Jungtinių Tautų Or
ganizaciją. Tiktai 160 valstybių, 
bet ne tautų, turi galimybę 
a t s t o v a u t i save. Jos t a p o 
privilegijuotomis, o mes — at
stumtomis. Mus iš visų pusių 
spaudžia ne vien pavergėjai, bet 
ir pati Jungtiniu Tautų Or
ganizacija. 

Tačiau mes egzistuojam. Mes 
turim savo teises ir įvairiausius 
interesus. Jungtinių Tau tų 
Organizacija, kaip ir Sovietų 
Sąjunga, vadina save ne tuo 
vardu, kuo ji yra iš tikro. Ji yra 
nepriklausomų valstybių, bet ne 
tautų organizacija. Pasaulyje 
šeimininkauja tautos-grobikės 
ir todėl padėtis įvairiapusiškai 
nenormali . \ kurį pasaul io 
kampą bepažvelgti — visur 
vyksta išsivadavimo kovos. To
je kovoje milijonai n iekuo 
nekaltų žmonių buvo nužudyti 
ir žūsta toliau kas dieną. Pa
gerbkime jų a*.minimą vienos 
minutės tyla ir atsistojimu.'...) 
Olandai yra veiklūs. Kad ši or-. 
ganizacija pradeda veikti — 

tur ime pasakyti ačiū olandui 
Michael van Walt. Tiktai jam 
Prieš vienerius metus apie tai 
ir pasvajoti buvo nedrąsu..." 

Michael van Walt sakė. kad į 
šią steigiamąją sesiją buvo 
pakviesta nedaug delegacijų. 
Bet ir jos atvyko ne visos: vienos 
negavo vizų, kitos — dėl įvairių 
kitų sunkumų. Neatvyko Ama
zonės ir Havajų indėnai. Eri
t rė jos delegaci ja . Krymo 
totoriai, Afrikos tautų atstovai 
ir d a u g k i t ų . Tač iau ši 
Generalinė asamblėja yra labai 
svarbus istorinis įvykis. Su 
Neats tovaujamų Tautų Or
ganizacijos (NTOi pagalba bus 
galima daug gero padaryti visai 
žmonijai. Jis pabrėžė, kad NTO 
nesiruošia valdyti, o t iktai pa
dėti tautoms atstovauti save, 
pasikeisti nuomonėmis, gauti 
diplomatinį pasiruošimą ir pan. 

Gana civilizuotai atrodanti 
Australijos aborigenų atstovė 
Helen Korbett atsivežė didelį 
savojo kontinento žemėlapį ir 
pasakojo, kur ir kokia gentis 
gyveno prieš 200 metų — iki 
bal tų jų invazijos. Nebuvo 
vienybės, ir todėl sunkiai sekėsi 
p r i e š in t i s ko lon iza tor iams , 
vedusiems sistematingą eksplo
atacijos ir aborigenų išžudymo 
politiką. Tasmanijos aborigenai 
buvo išžudyti iki paskutinio 
žmogaus. Dabar yra sudarytas 
Nacionalinis spalvotųjų ir juo
dųjų komitetas, kuriam vado
vauja Bažnyčia. Džiaugiasi, kad 
jų veiklai pritaria Australijos 
ministras p i rmininkas . Sie
kiama suvereniteto, nepriklau
somybės. Kadangi labai daug 
aborigenų buvo išžudyta, tai jų 
vėliava susideda iš juodos ir 
raudonos spalvos: juoda spalva 
reiškia liūdesį, o raudona — 
viltį. 

Labai ilgais, juodais plaukais, 
tamsiaakis ir įvairiapusiškai ti
pingas JAV indėnų atstovas 
Antonio Gonzales sakė. kad 
JAV indėnų judėjimas savo 
esmėje yra beveik ištisai dva
sinis. Dabar rengiamasi pami
nėti liūdną 500 metų datą nuo 
baltųjų invazijos. Kalbėjo apie 
kruviną JAV agresiją, pagrįstą 
noru kontroliuoti indėnams 
priklausančius natūraliuosius 
tur tus , apie tebesitęsiančią 
genocido veiklą, eksploataciją ir 
planingą indėnų kultūrinės 
veiklos slopinimą. J is tvirtino, 
kad diskriminuojanti JAV poli
tika beveik nepasikeitė nuo to 
laiko, kai prieš šimtą metų buvo 
vykdomos žudynės S. Dakotoje 
Reiškė susirūpinimą esančia 
Vidurinių Rytų krize ir būkš-
tavo. kad šis momentas nebūtų 
panaudotas prieš indėnų žemes 
bei jų resursus. 

Gruzinas Karakišvili pasako
jo, kad Gruzija nepriklau
somybės neteko beveik tuo 
pačiu metu. kaip ir Lietuvos-
Lenkijos valstybė — XVTII a. pa
baigoje. Gruzijos nepriklau
somybė vėl buvo ats tatyta 
1918.V.26 d., tačiau 1920 Rusi
ja vėl okupavo ir aneksavo. Da
bar veikia Nacionalinio Išsiva
davimo Kongresas, turįs tikslą 
atstatyti nepriklausomybę. 

Šiaurės Filipinuose esančiai 
Kordiljerų tautai atstovavusi 
Pranc i ška Makl ing-Klaver 
sakė, kad Šiaurės Filipinai buvo 
užkariauti prieš 300 m. parduoti 
už 20,000 dol. Už tai. kad 
norima išsaugoti nacionaline 
kultūrą ir gintis nuo asimilia
cijos, nuo aukso, medienos ir 
vandens resursų išgrobstymo, 
kovotojai už nepriklausomybės 
atgavimą yra gana dažnai 
bombarduojami JAV gamybos 
bombomis. Pagal jos tvirtinimą 
Kordiljerai yra Filipinų imperi
jos dalis. Dabar yra sudaryta 

speciali, nacionaliniam identite 
tui išsaugoti skirta komisija. 

Estijos reikalais pasisakė 
buvęs politinis kalinys Enn Tar
to. Jis sakė, kad iš 24 mil. 
esančių ugro-finų tiktai vengrai 
ir finai turi nepriklausomybes. 
Būdami šioje organizacijoje, jie 
žada ginti kitų ugro-finų — 
chantų, karelų, udmurtų, samių 
ir kt. tautų tautines teises. J i s 
siūlė užvesti Raudonąją knygą 
dėl baigiamų išnaikinti tautų, 
kaip tai yra užvesta dėl nyks
tančių augalų ir gyvūnų. Žūs
tančios tautos taip pat yra 
vertybė. 

Estai iki XX-to amžiaus vidu
rio savo šalyje sudarė 85-90^, o 
dabar, dėl rusifikacijos ir pla
ningai vykdomo genocido, jie 
tesudaro tiktai apie 60<£. Savo 
kalbą jis baigė tokiais žodžiais: 
„Mes kovosime toliau, Mes 
tikime, kad Neatstovaujamų 
Tautų Organizacija mums labai 
daug padės išs ivadavimo 
kovoje". 

Tuo Neatstovaujamų Tautų 
Organizacijos Genera l inės 
Asamblėjos pirmos dienos 
posėdis buvo baigtas. Apie kitų 
tautų atstovų pasisakymas, 
nutarimus bei veiklą bus pa
skelbta vėliau. 

Lietuvos skautas su vyriausiais skautininkais ir skautų vadovybe. Nuotr. J. Tamulaičio 

VASAROS STAŽAS 
LIETUVIŲ 

INFORMACIJOS 
CENTRE 

Lietuvių Katalikų religinė 
šalpa ir Lietuvių informacijos 
centras skelbia du stažus stu
dentams, norintiems dirbti šią 
vasarą New Yorko būstinėje ar 
Washingtono skyriuje. Internai 
dirbs 10 savaičių. Pareigos: 
padėti štabui vesti humani
tarinių siuntų Lietuvai inven
torių, išmokti rinkti ir rašyti 
profesionaliai paruoštas žinias 
apie Lietuvos gyvenimą anglų 
ir lietuvių kalbomis, katalo
guoti nuotraukas iš Lietuvos ir 
spaudos iškarpas apie Lietuvos 
įvykius, atsiliepti į infor
macinius prašymus apie Lietu
vą bei atlikti kitus einamuosius 
darbus pagal vedėjų nuožiūrą su 
moderniom komunikacijos prie
monėm. 

Kandidatai į internus turi būti 
bent 18 metų ir laisvai valdyti 
anglų kalbą. Būtų gerai jei tu
rėtų automobilį, nors tai nepri
valoma. Stažistui bus mokama 
i /oo aol. už 10 darbo savaičių. 
Gyvenimo sąlygos pagal susita
ri mą. Pirmenybė bus duodama 
studentams, turintiems nuovoką 
apie dabartinius Lietuvos įvy
kius. 

Reziume siųsti iki gegužės 10 
d. į Lithuanian Information 
Center, Attn.: Gintė Damušytė, 
351 Highland Blvd.. Brooklyn, 
NY 11207. 
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DIENORAŠTIS 
IŠ VOKIETIJOS 

RIMVYDAS SIDRYS 

Prie silpnos lemputės mes visi pa vakarieniavom ir 
aš pasitraukiau į savo kampa prie lovos. Mei-teris vėl 
kalbėjosi su jaunuoliais apie viską,kas jiem- į mintį 
ateidavo. Klausiausi lietaus barbėjimo. jis ges :T mano 
viltis užlipti į Watzmaną. Vieton kelionės i kalam aš 
jutau bedarąs kelionę į žmogaus širdies gelmes. 
Klausiausi kaip kalbėjo žmogus, kuris buvo y radęs 
viską, pasilikęs tik pačią gyvenimo esmę. -•'vybę/ 
protą ir jausmus. Ar ne dėl to prieš pusantro -uostan
čio metų žmonės eidavo į dykumas klausyt at- a re l ių 
ir mokytis iš jų. 

Dafjar jis kalbėjo apie politiką ir aš stebėj usi jo 
įžvalgumu ten. kur beveik visi vokiečiai bu v Jkli. — 
„Dėl mūsų dabartinio skurdo mes patys esam* kalti. 
Mes juk pralaimėjom karą. nors ne tai svarbi: Svar 
biau yra, kad mes patys jį pradėjome. M< - dabar 
nenorime to pripažinti, bet taip yra. Argi WKS 
jom apie revanšą nuo pat pirmojo pasaulin 
pabaigos? Argi Hitleris būtų iškilęs, jei nebūtu 
atkeršyti už pralaimėjimą. Mes pasidavėm be -^lygu 
vieno žmogaus valiai, kol viskas ėjo gerai, rcdos.taip 
ir turėjo būti. Tegyvuoja Fuehreris! Bet kada ••'> fueh
reris nutempia visą tauta pagal savo ž< n IOSIUS 
instinktus į bedugnę, mes stovim ir nežinom k.i iaryti. 

^»jalvo-
karo 

adėjęs 

Juk mes pirmi pradėjom keršyti žydams. Tegu jie ir 
nesimpatiška rasė. tegu jie ir buvo vokiečių tautai nusi-
dėję. bet vis dėlto jie neužsftarnavo būti dėl to išžudyti. 
Prisimink bibliją, — kas kardą pakelia, nuo kardo ir 
žūsta. Biblija nėra tai tik tuščios frazės, jų forma mums 
yra svetima, nes pasenusi, bet turinys t inka visiems 
laikams. Amžinoji teisybė egzistuoja — štai ką nori 
pasakyti šita biblijos frazė. Ir ji t ikrai egzistuoja, kiek 
vienas.kas moka stebėti gyvenimą, turi tai pripažinti 
Jei Kristus būtų atėjęs į žemę ne prieš dvejus tūks 
tančius metų. o šiandien, jo evangelija būtų buvusi 
kitaip parašyta, galbūt kaip mokslo veikalas, ką aš 
žinau, tačiau jos pagrindinės mintys būtų likusios tos 
pačios, nes jos yra amžinos. Bet tos mintys ir tie prin 
cipai yra idealas, kurio žmonija, kolei ji l iks netobula, 
niekada pilnai negalės pasiekti. Niekada žmogus neras 
sau idealios gyvenimo santvarkos. Pažiūrėk į demokra
tijas. Ar tai pas juos praktika atitinka teoriją, ar teisybe 
valdo žmones kasdieniniame gyvenime? Ar teisingai 
jie pagaliau mus. nugalėtuosius,dabar traktuoja? Ne. 
ir demokratijoj teisė nėra aukščiausias valdovas. Jėga 
— ar fizinė, ar politinė, ar pinigine — štai kas valdo 
žmogų. Arba paimk komunizmą, — tai dar ryškesnis 
pavyzdys. Teorija eina sau, o realybė sau, visiškai 
priešingomis kryptimis. Kiekviena teorija mums atrodo 
graži, kol ji nebuvo įgyvendinta; pamatę ją realybėje, 
mes apsiviliame. Žmogus yra sutvertas netobulas, tai 
visos žmonijos ir kiekvieno iš mūsų tragedija. Kas 
kaltas dėlto? Pirmasis žmogus už tai. kad jis papilde 
pirminę nuodėmę? Bet jei jis būtų buvęs tobulas, jis 
nebūtų nusidėjęs. Kartais man norisi klausti, ar Dievas 

pats yra tobulas, jei jis tik tokį vargšą žmogų tesutvė-
rė. O gal greičiau mes netobuli todėl, kad nebaigti, gal 
žmogaus kūrybos procesas ir dabar tebevyksta, gal tik 
kai žmogus pasieks pilną tobulybę, tik tada ir ateis 
į žemę Dievo karalystė, apie kurią kalba evangelija. 

O kol kas mes tik tegalim priimti tą netobulą 
gyvenimą tokį, koks jis yra, stengtis jį pastumt pirmyn 
prie tobulybės, bet ir neprarasti kantrybės, susidūrus 
akis į akį su jo ydomis. Beprasmiška yra laužyti rankas 
ir šauktis dangaus, kad pasaulis yra baisus, kad jį valdo 
neteisybė. Kam. juk atskiras žmogus nėra už pasaulį 
atsakingas. Tai Dievo reikalas ir užtat palikime tai 
Dievui. Žmogus negali pasaulio sistemos pakeisti, 
kiekvienas toks bandymas nueis niekais. Tačiau kiek
vienas žmogus savo veikimo plote, savo šeimoje, savo 
darbe turi stengtis žengti pirmyn prie tobulybės, prie 
to bibliškos Dievo karalystės žemėje. 

O pagaliau, argi gyvenimas tikrai yra toks jau ne
teisingas? Jame daug neteisybės, tai tiesa, bet vienu 
atžvilgiu jisai teisingas be jokios išimties. Toji didžiau
sia pasaulio teisybė yra faktas, jog mes visi turime mir
ti. Prieš šią teisybę nublanksta visos kitos neteisybės. 
Kas iš to, kad pasaulio gėrybės neteisingai paskirs
tytos, vis tiek už jas gyvenimo negali nusipirkti. Tik 
pagalvokit.kokia tai būtų neteisybė, jei už pinigus būtų 
galima prailginti gyvenimą. Visi sukčiai ir spekulian
tai nusipirktų sau gyvenimą ir gyventų amžinai! Ne, 
jau geriau taip. kaip dabar yra! Kiekvienas pragyvena 
savo amželį ir miršta, vienas anksčiau, kitas vėliau. 

i Bus daugiau) 
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KUN. PRANĄ 
SKRODENĮ, MIC, 

PALAIDOJUS 
Kata l ikų universi te te Wa-
shingtone, D.C., ir gilintis teolo
gijoje ir bažnytinės teisės srity
je. 

Baigęs studijas jaunas kuni
gas P. Skrodenis pasiųstas į Sv. 
Petro parapiją Kenoshoje. Wisc. 
kur tuo metu parapija turėjo 
daug lietuvių. Vėliau buvo skir
tas klebono pareigoms Aušros 
Vartų parapijai Chicagoje. Po to 
ilgą laiką buvo klebonas Keno
shoje Šv. Petro ir Milwaukee Šv. 
Gabrieliaus parapijose, Wis-
consino valstijoje. 

Nors kun. P. Skrodenis buvo 
pasiruošęs sielovadai, bet tar
pais buvo skiriamas taip pat ir 
administraciniams darbams. Jis 
buvo ekonomo pareigose Maria-
napolio mokykloje, Clarendon 
Hills vienuolyne. Antro karo 
metu kelerius metus turėjo pa
vaduoti kun. J. Končių, užsi
ėmusį Balfo reikalais , Mt. 
Carmel, Pa., parapijoje klebono 
vietoje. Visose šiose pareigose 
velionis atliko savo pareigas 
uo l ia i , n e s i s k ų s d a m a s nei 
sveikata, nei sunkumais, kai 
reikėjo remontuoti parapijos 
pastatus a r bažnyčias. 

Kaip geras administratorius 
1969 metais buvo išrinktas Šv. 
Kazimiero provincijos ekonomu 
ir tas pareigas uoliai ėjo net 
dvyliką metų, nors tuo metu 
susilpnėjo sveikata, pradėjo 
paraližuoti kojas, turėjo gydytis 
specialioje ligoninėje, atlaikyti 
sunkią kaulų operaciją ir judėti 
tik su važiuojama kėde. Tuo 
metu 1989 m. kaip tik suėjo jo 
kunigystės auksinė sukaktis. 
J is ją atšventė kitų kunigų ir 
artimųjų tarpe. 

Pagaliau jau negalėdamas net 
pats iš lovos atsikelti, buvo iš
vežtas į Šv. Šeimos vilą, kur 
turėjo praleisti net kelerius 
metus kitų prižiūrimas, prike
liamas, paguldomas ir vežamas 
į ligoninę, kai širdis sušlu
buodavo. Paskutiniu metu jam 
buvo įdėtas širdies skatintojas 
(pace-maker), bet ir tas mažai 
padėjo paliegusiam ir ligų išvar
gintam kūnui. Bet a.a. kun. 
Pranas Skrodenis, MIC, buvo 
pasiruošęs paskutinei dienai ir 
apyskaitai Viešpačiui Dievui, 
kuriam visą gyvenimą tarnavo, 
ta rnaudamas žmonėms ir savo 
vienuolijai. 

Velionis buvo pašarvotas 
ba l andž io 16 d. Chicagos 
Marijonų koplyčioje, o balandžio 
17 d. po gedulingų konceleb-
racinių šv. Mišių palydėtas į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines ir 
palaidotas marijonams skir
tame sklype. 

P . S. 

A. a. kun. Pranas Skrodenis, MIC 

Po ilgos ir sunkios ligos balan
džio 13 d. anksti rytą Palos Hills 
Community ligoninėje mirė a.a. 
kun. Pranas Skrodenis, MIC. 
Savo netrumpą gyvenimą jis 
yra pavedęs Dievo ir žmonių 
t a rnyba i , s ielovadai , admi
nistraciniams darbams vienuo
lijoje ir sunkiai ligai senatvėje. 
Paskut iniu metu j am teko dėl 
kojų paralyžiaus laikytis Šv. 
Šeimos vilos prieglaudoje, o 
susirgus visiškai širdimi teko 
pasku t ines dienas pra le i s t i 
ligoninėje. 

Velionio tėvai buvo atvykę iš 
Lietuvos dar caristinės Rusijos 
okupacijos metu. Jo tėvas Matas 
Skrodenis buvo kilęs iš Tau
ragės apylinkės, motina Liudvi
ka Totilytė kilusi iš Skirs
nemunės parapijos, Raseinių 
apskr. Jie sukūrė šeimą ir kūrė 
naują gyvenimą Brooklyne, 
N.Y., kur gimė ir t rys sūnūs — 
Pranas , Antanas ir Jonas , taip 
pat kunigas, šiuo metu emeritū
roje Floridoje. 

A. a. Pranas Skrodenis buvo 
gimęs 1906 m. vasario 18 d. 
Brooklyne, pakrikštytas Angelų 
Karalienės lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Pirmuosius metus 
mokėsi Brooklyne, o paskiau 
trejus metus — Cathedra l Col-
lege. Tuo metu susipažinęs su 
marijonų vienuolija ir jos lie
tuviškais tikslais, panoro pats 
tapti vienuoliu. 1925 m. įstojo į 
vienuolyno noviciatą Clarendon 
Hills, 111.. ir 1926 m. liepos 16 
d. padarė pirmuosius vienuo
liškus įžadus. 

Jis studijavo įvairiose vietose, 
kaip 1927-1928 metais Kauno 
Kunigų seminarijoje, grįžęs į 
Ameriką St. Procopius semina
rijoje Lisle, 111 1932 m. gegužės 
22 d. gavo k u n i g y s t ė s 
šventimus ir pirmąsias iškil
mingas šv. Mišias atsi laikė 
Brooklyne. Tų pačių metų 
rudenį buvo pasiųstas studijuoti 

NAUJI KRYŽIAUS KELIAI 
ROMOJE 

Kaip kasmet, taip ir šįmet Šv. 
Tėvas vadovavo kryžiaus ke
liams Romos gatvėmis Didįjį 
Penktadienį. Tik šįmet buvo 
pakeistos kai kur ios stotys. 
Šeštojoje stotyje nebuvo mini
mas Veronikos nušluostymas 
Jėzui veido; nebuvo ir Jėzaus 
susi t ikimo su savo motina, 
kuris būdavo minimas ketvirto
joje stotyje, nei tri jų Jėzaus 
suklupimų. 

Šįmet pirmą ka r t ą praves
t u o s e . . s u m o d e r n i n t u o s e " 
kryžiaus keliuose tradiciniai 
kryžiaus kelių eipzodai, kurie 
tačiau nėra minimi evangeli-
jose, buvo pakeisti epizodais, 
minimais Naujajame Testa
mente. Tad naujųjų kryžiaus 
kelių pirmoji stotis yra malda 
Alyvų darželyje, ant roj i — 
Jėzaus suėmimams, Judui jį 
išdavus Toliau seka Petro 
išsigynimas Jėzaus ir tik po to 
minimas Jėzaus nu te i s imas 

CLASSIFIED GUIDE 

Toronto „Volungės" choras, vadovaujama- alios Viskontienės (viršuje vyrų viduryje.'. 

SEPTINTOJI DAINŲ ŠVENTĖ 
Susipažinkime su dainos vienetais 

TORONTO DAINOS 
ANSAMBLIS „VOLUNGĖ" 

Choras įsteigtas 1975 metais. 
Jo steigėja buvo Dalia Skrins-
kaite-Viskontienė. Ji taip pat 
yra šio ansamblio dirigentė. 
Dirigentei talkina Danguolė 
Radtke ir Jonas Govėdas. 

Choras dažnai gieda Prisikė
limo parapijos bažnyčioje ir 
atlieka programas Toronto 
lietuvių iškilmėse. Yra išleidęs 
dvi plokšteles: „Volungė" ir 
..Volungė — Giesmės" 1986 
metais ..CBS Chorai" varžybose 
tapo e tn in ių chorų srities 
laimėtoju. Tais pačiais metais 
atliko programą Pasaulio 
lietuvių kultūros kongrese ir 
Tautinių šokių šventėje. 1988 
vyko į Angliją ir Škotiją 
dalyvauti tarptautiniuose festi
valiuose. Yra atlikęs daugelį 
koncertų Kanadoje ir JAV. 1990 
m. iškilmingai šventė savo 
veiklos penkiolikmetį. 

TORONTO VYRŲ 
C H O R A S ARAS 

Choro pradžia siekia 1978 m. 
vasario mėn., kuomet kilo min
tis steigti vyrų chorą Toronte. 
Pirmojoje repeticijoje dalyvavo 
9 vyrai, bet jų skaičius nuolat 
didėjo ir pasirodyme gegužės 6 
d. dainavo jau 29 dainininkai. 
1979 m. pavasarį po kelių 
sėkmingų pasirodymų, choras 
pasivadino ..Toronto lietuvių 
vyrų choru Aru". Nuo choro 
įkūrimo visą laiką vadovavo 

muzikas , solistas Vaclovas 
Verikaitis, harmonizuodamas ir 
pritaikydarr.as dainas vyrų 
chorui, pats solo dainuodamas 
choro pasiroc>rnuose. Staigi ir 
netikėta mir. is 1990 m. sausio 
8 d. nutrauKe V. Verikaičio 
gyvenimą, oet n e n u t r a u k ė 
choro veiklos. Vadovavimą 
perėmė muz. Jonas Govėdas. 

Iš viso choras yra turėjęs apie 
115 pasirodymų, dainavęs su 
sol is ta is : dalyvavęs Dainų 
šventėse, Kanados l ietuvių 
dienose. Yra aplankęs visas 
lietuvių kolonijas rytinėje Kan-
doje ir JAV. Didžiausia išvyka 
buvo 1985 m. į Didžiąją 
Britaniją, koncertuojant Ško
tijos, London' ir kitų vietovių 
lietuviams. Paskutinė išvyka su 
vadovu V. Venkaičiu buvo 1989 
m. gruodžio 3 d. į Los Angeles. 
Choras yra išleidęs ilgo grojimo 
plokštelę. „Toii nuo tėvynės". 

J. Govėdui iš pareigų pasi
t raukus, chorui vadovauja Lin
da Marcinkutė, kuri choro 
veiklos pradžioje buvo jo 
akompaniatorė. Šiuo metu Arui 
priklauso 40 vyrų, valdybą 
sudaro V. Pečiulis — pirm.. J. 
Lasys, J. Kiškūnas, P. Šturmas 
ir D. Laurinavičius. 

MAIRONIO MOKYKLOS 
CHORAS 

Prieš 42 metus Šv. Jono 
Krikštytojo klebonijos rūsyje 
pradėjo veikti Toronto lietuvių 
šeštadieninė mokykla, kuri 
1952 m pavadinta Maironio 
vardu. Nuo pat įsikūrimo buvo 
skiriamos pamokos lietuviškai 

dainai, o mokiniai ruošiami 
pas i rodymams įvairiuose 
renginiuose Toronte, dalyvauti 
Dainų šventėse. Nuo 1978 m. 
muzikinę programą nustato ir 
veda Dalia Skrinskaitė-Viskon-
tienė. Jai padeda Rasa Bukš-
taitytė, Nijolė Benotienė ir Sil
vija Freimanienė. Viešuose 
pasirodymuose dainai mokyklos 
chorams akompanuoja muz. 
Jonas Govėdas. Pagal amžių 
mokiniai suskirstyti į tr is 
chorus. Dainų šventėje dalyvaus 
dalis choristų iš vidurinių ir 
vyresniųjų skyrių. Choro 
koncertus bei keliones koor
dinuoja mokyklos vedėja Giedra 
Rinkūnaitė-Paulionienė, jos pa
dėjėja Rūta Rasinienė ir 
mokyklos tėvų komiteto pirmi
ninkė Birutė Batraks. 

DARIAUS-GIRĖNO 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS CHORAS 
-

Dariaus-Girėno lituanistinė 
mokykla įsteigta 1962 m. Tais 
pačiais mokslo metais suorga
nizuotas ir mokyklos choras. 
Mokykla veikia Jaunimo centre 
Chicagoje. Jai vadovauja Juozas 
Plačas. Mokykloje dainavimą 
moko muz. Faustas Strolia, 
kuris yra ir choro dirigentas. 
Choras dalyvavo visose šešiose 
Dainų šventėse. Šiaip pasirodo 
tik savo mokyklos renginiuose: 
Kalėdų eglutėje. Vasario 16-sios 
minėjime ir kituose mokyklos 
renginiuose. Septintoje Dainų 
šventėje dalyvaus 26 mokiniai. 

J . Žygas 

mirti, nuplakimas, ir erškėčiais 
vainikavimas. Naujuose kry
žiaus keliuose lieka Simono 
Kireniečio pagalba Jėzui nešti 
kryžių ir Jėzaus susitikimas su 
Jeruzalės moterimis. 

Iš tų stočių epizodų, kurie 
vyksta Jėzui pasiekus Kalva
rijos kalną, Jėzaus išrengimas 
ir prikalimas prie kryžiaus yra 
paminimi vienoje stotyje, skir
toje Jėzaus nukryžiavimui. 
Sekančioje stotyje minimas 
Jėzaus pažadas amžinojo gyve
nimo savo kaltę apgailinčiam 
latrui, kuris buvo kartu su Jė
zumi nukryžiuotas. Iš naujai 
minimų epizodų yra ir Marijos 
su Jėzaus mokinais budėjimas 
po kryžium. 

Vatikano ceremonialo vado
vas prel. Piero Marini, komen
tuodamas šiuos kryžiaus kelius 
Vatikano dienrašty L'Osser-
vatore Romano, pareiškė, kad 
šiais naujais kryžiaus keliais 

Toronto lituanistines Maironio mokyklos mokiniai. Antroj eilėj iš kairės muz. mokytoja D 
Viskontienė. trečioj eilėj iš kairės N Benotienė ir paskutine dainų mokytoja R. Bukšaitytė. 

nenorėta panaikinti tradicinių, 
kurie tebelieka teiktini ir nau 
dingi ir galės ir vėl būti naudo 
jami Romoje. Jų tikslas buvo 
parodyti kryžiaus kelių pamai 
dų įvairumą ir turtingumą, kurio 
nė viena versija paskirai nega
li išsemti. Tradicinius kryžiaus 
kelius pradėjo ispanai pranciš 
konai 17-to šimtmečio vidury ir 
jie liko nekeisti nuo 18 šimt. 
pradžios 

a.j.z. 

LAIMĖJO PULITZER 
PREMIJA 

Pul i tzer premiją laimėjo 
Shulamit Ran kompozitore, dir
banti su Chicagos simfonijos 
o rkes t ru . Jog premijuotoji 
kompozicija yra vadinama 
atonalinio stiliaus. Kompozitorė 
yra gimusi \zi ielyje. Tel Avive, 
kur ji muzikom mokėsi pas Paul 
Ben Haim. Būdama 14 m. per 

sikėlė į JAV gilintis muzikos, 
ypač kompozicijos, srityje. 
Studijavo Chicagos universi
tete. Ištekėjo už chirurgo A. 
Lotan, dirbančio Loyolos me
dicinos centre 

Gyvenimo kančios tai kaip jū 
rų vandenys: praranda kar 
tuma, kildami j dangaus aukš 
tumas. 

Šv. Augustinas 

«EAL ESTATE R E AL ESTATE 

RE/MAX 
REALTORS 

(312)586-5959 
(708)425-7161 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
• Perkant ar Parduodant 
• Greitas ir Sąžiningas Patarnavimas 
• MLS. Kompiuterių ir FAX pagalba 
• Nuosavybių įkainavimas vaitui 
• Perkame ir Parduodame Namus, 
• Apartmentus ir Žemę. 
• Pensininkams Nuolaida. 

ĮJJ 

BELL-BACE REALTORS 
J . BACEVIČ IUS 

6529 S. Kadxia Ava)., 
Chicago, IL 60629 

(312) 778-2233 
INCOME TAX — INSURANCE 

• Namų pirkimas ir pardavimas 
• MLS kompiuterių ir FAX pagalba 
• Veltui namų įvertinimas 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• V M agentai kalba lietuviškai 
• Nuolaida pensininkams 

FOR SALE 

TAUTINIAI RŪBAI — $290. Visą pelną už 
20 Kaune pagamintų taut rūbų aukojame 
finansavimui vieno studento iŠ Lietuvos 
studijoms JAV koledže Informacija šiuo 
klausimu teikiama; 70S-653-5884 (llza 
Pataraltian*). 

CB MLS 
ŠIMAITIS REALTY 

Viktorą* Šimaiti*, Realtor 
Iraną Bllnstrublane. 

Realtor Assoc 
Nuosavybių pardavimas Income Tax. 

5953 S. Kedzte Ava. 
Tai. 436-7878 

MISCELLANEOUS 

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

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
: 

E L E K T R O S 
(VEDIMAI — PATAISYMĄ. 

Turiu Chicngos miesto leidimą Dirbu ir 
užmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir sąži-

.ningai 
312-779-3313 

KLAUPTUS PUMPUTIS 
* 

PAŠAUKĖ MANE. . . 

š i knyga — tai dabartinio 
Popiežiaus Jono Povilo II bio
grafija, kurią parašė Jo artimas 
iaunystės draugas, su kuriuo jis 
bendradarbiavo nuo 1940 iki 1978 
metų. Knyga yra išversta j anglų, 
prancūzų, vokiečių, italų, japonų ir 
kitas kalbas. Iš lenkų kalbos Į 
lietuvių kalbą išvertė, kun Ričardas 
Jakutis Knyga turi daug iliustracijų, 
352 psl Spaudė ..Vilties" spaus
tuvė 1990 m. Vilniuje. Kaina 10 
dol. Su persiuntimu — 12 dol. I l l i 
nois gyventojai dar prideda 80 et 
valstijos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS 

4245 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 

At l ieku v isus n a m ų r e m o n t o 
d a r b u s g re i ta i , gražia i ir s u 
nuolaida. Skambink i te Rimui: 

T e l . 7 0 8 - 5 9 9 - 1 2 5 5 

MAR-GA 
MASONRY 

Atlieka visų rūšių mūro darbus nauja* 
Ir sarta* mūras (Masonry), Siūlių 
užtaisymą* (tuckpointm.g). Kaminai 
(Chimneys). Židiniai (Fireplaces). Stiklo 
blokų langai (Glassblocks VVindovvs) 

Skambinti: (312) 847-4197 
Laava massage 

ANTRAS KAIMAS: VEIDAI IR 
TEKSTAI — stambi knyga su 
daugelio autorių straipsniais, 
humoristiniais ir satyriniais 
škicais, atsiliepimų ištrauko
mis, penkiais šimtais ilius
tracijų, gražiai išleista Am. 
Lietuvių Bibliotekos leidyklos 
(Lithuanian Library Press). 
Kaina su persiuntimu $22.00 
Užsakymus siųsti: 

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

IIIinoi> gyventojai mok.i 524 00 

THE ART OF VIKTORAS PETRAVIČIUS 

THE ART OF 
VIKTORAS PETRAVIČIUS 

— Monografijos pirmas tomas, 
angliškai ir lietuviškai. Sudarė 
Algimantas Kezys. Knyga apima 
šio dailininko ankstyvąja kūryba, 
pradedant nuo jo studijų metu 
Paryžiuje iki 1949 m., kada jis su 
šeima gyveno DP stovyklose. 
Vokietijoje. Išleido ..Galerija" ir 
„Amerikos Lietuviu Bibliotekos 
leidykla". Kietais viršeliais, su 
aplanku. 232 psl. Verta turėti sau 
ir padovanoti kitam, ypač kita
taučiui. Gaunama „Drauge." kaina 
su persiuntimu 27 dol. Illinois 
gyventojai dar prideda 2 dol. 
valstijos mokesečio. 

Užsakymus siusti: DRAUGAS 
4545 W 63rd St. 
Chicago. IL 60629 

POVILAS PETKEVIČIUS 

LENKŲ OKUPACIJOSE IR JŲ KALĖJIMUOSE 

Šioje 187 psl knygoje vilnietis autor ius aprašo savo 
gyvenimo tarpsnį, praleistą lenkų okupuotoje Lietuvos'daly
je ir aštuonerius metus kalėjimuose Objektyvios ir sklandžiai 

' parašytos apybraižos skaitytoją Įtikina, kad mūsų kaimynas 
buvo žiaurus ir suktas. Šią knygą kiekvienam verta pasiskai
tyti ir turėti savo knygų bibliotekoje. Kaina su persiun
timu 9 50 dol Illinois gyventojai dar pr ideda 64 centus valsti
jos mokesčio. 

Užsakymus siųsti: Draugas, 4 5 4 5 VV. 6 3 r d St. , 
Chicago, IL 60629 . 

' 



Pastabos ir nuomonės 

KOKIOS TURĖTŲ 
BŪTI ŠVENTĖS 

1. Siūlyčiau, k a d ateinančiais 
meta i s vasar io mėnesį (jei ne
ki ls ypa t ingas re ika las) neruoš-
t ume k i tų demonstracijų Chica-
goje, o masiniai r e m t u m e Lietu
vių J a u n i m o sąjungos Chicagos 
skyr iaus t rad ic in ia i ruošiamas 
demonstraci jas miesto centre. 
Mes pa tys ir k i t a t auč i a i išsi
semia, o mažos demonstracijos 
p r a r a n d a efektyvumą. 

2. M a n atrodo, kad , jei esame 
pakviest i viešai kalbėt i , tu r ime 
jaus t i s ka ip „Lietuvos nepri
klausomybės apaš ta la i " . Reikė
t ų n e n a u d o t i n e r e i k a l i n g ų 
žodžių, t iks l ia i pa te ik t i faktus 
ir, jei įmanoma, sukelt i publikos 
simpatiją Lie tuvos reikalams. 
N e g a i š i n k i m e la iko dūsavi
mams, gest ikuliavimui, o kalbė
kim energ inga i , su pasiryžimu 
ir į s i t i k i n i m u . Kaip esame 
matę , y p a t i n g a i televizijos ir 
radijo pokalb iuose tai y r a labai 
svarbu. Duotos t i k kelios minu
tės ir, je i min t i s neišreiškiama 
grei tai ir t a ik l i a i , t a s laikas 
l ieka p r a r a s t a s . 

3. Dalyvaujant televizijoje yra 
svarbu parodyt i entuziazmą, 
susidomėjimą. Tą padaro ir 
mūsų k ū n o la ikysena . J e i „at
s igu l s ime" a ts i lošę kėdėje, jei 
daug naudosim ištęstų „WeH"... 
ar „You know' \ . . . jei vaidinsime 
„snobą", nepave iks ime publi
kos. 

4. S t e n k i m ė s neduoti debatų 
oponentui medžiagos. N e viską 
reikia suminė t i . Niekuomet ne
gal ima meluot i . Reikia išmokti 
iš politikų, k u r i e j iems netinka
mą k laus imą m o k a išversti sau 
į naudą arba t o k laus imo visai 
neliesti , o ka lbė t i tai, k a s reika
linga. 

5. S iū lau t r u m p i n t i minėji
mus, aps i r ibojant valandos ar 
p u s a n t r o s i l g u m u . Kalbos 
t u r ė tų būt i t r umpos . Sveiki
n imai dviejų sak in ių , o laiškai 
bei t e legramos ne tu rė tų būti iš
t i s a i s k a i t o m i . T e n , kur 
kviečiam amer ik ieč ius ar jų 
spaudą, daug k a s tu rė tų vykti 
angl i ška i . Ne re ik i a kiekvieną 
kalbelę ištisai versti . 

6. Gal r e ikė tų keisti minė
jimų formą? Gal įmaišyti meninę 
dalį t a r p k a l b ų ? Tai pagyvintų 
programą ir be per t raukos būtų 
ga l ima „ t rumpa i , d r ū t a i " viską 
a t l ik t i . 

7. S iū lau , k a d l ietuviai daly
vau tų Chicagos Columbus Day 
pa rade . Gal j a u dabar reikėtų 
užsisakyt i v i e t a s . Visi dalyviai 
t u r ė tų nešiot i . .Freedom for 
L i t h u a n i a " s agu te s ir gal net 
juodą kasp iną ant rankovės. 
Turėtų ne tik žygiuoti, bet šokių 
grupės t u r ė t ų turė t i muziką ir 
a t l ik inė t i n u s t a t y t a s šokių fi
gūras . Re ikė tų turė t i didžiules 
nuot raukas a r modelius lietuvių 
įnašų į Chicagos gyvenimą, pvz. 
l igoninę, bažnyčią, mokyklą, 
ske rdyk las i r t . t . Įsijungdami j 
miestų v ie t inę veiklą, galime 
k i tus pave ik t i . Be to , šiame 
pa rade dalyvauja labai daug 
į tak ingų poli t ikų. 

P u i k u , kad važiuojame į Wa-
s h i n g t o n ą d e m o n s t r u o t i ir 
s tengt i s sus i t ik t i prezidentą, 
sena tor ius a r a ts tovus. Kodėl 
nepasistengiam su jais susitikti, 
kai j ie a t v y k s t a į mūsų rajoną? 
Gal ima pas i skambin t i ir sutar
ti pa s ima tymą . Daugelis turi 
sus i r ink imus su savo apylinkės 
g y v e n t o j a i s . D a l y v a u k i m e . 
Ras im progą mandag ia i iškelti 
ir savo reikalus . Neniekinkim ir 
nepane ik im k i t ų žmonių susi
rūp in imų . P r a n e š k i m e savo 
lietuvių spaudai ir radijui, kada 
ir k u r tokie sus i r i nk ima i vyks
ta , k a d ir k i t i galėų atvažiuoti. 
Yra l e n g v i a u nuvažiuot i iš 
Lemonto į Waukeganą , negu į 
Washing ton , D.C. 

I n d r ė T i iūnė l ienė 

JAV LB „DOVANA LIETUVAI" 1991 M. 
ŽUVUSIV UŽ LIETUVOS LAISVC 

ŠEIMOMS PAREMTI 
AUKOJUSIU ASMENŲ IR ORGANIZACIJŲ 

SĄRAŠAS 
NR. 1991—1A 

LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO FUNDATORIAI: 

3,242 dol. aukojusi: JAV LB Clevelando apylinkė, OH. 
2,000 d d . aukojusi: JAV LB Bnghton Parko apylinkė, IL. 
1,406.50 dol. aukojęs: MARGUTIS per P. PetrutĮ, IL. 
1,000 dol. aukoję: J. ir G. Mažeikos, IL. 

LIETUVOS LAISVES ATSTATYMO MECENATAI: 

500 dol. aukoję: K. A. Gerdvilas ir A. P. Bagdonas, IL; ir J. Rašys, 
MA. 

LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMO RĖMĖJAI: 

250 dol. aukojęs: R. Grigaliūnas, IL. 
Po 200 dol. aukoję: V. ir L. Kizlaičiai. IL, E. Mažeikienė, IL , T. 

Norkienė, IL. ir J. ir E. Pažemėnai, NY. 
Po 150 dol. aukoję: B. Kovas, MA ir V. Žeronas, IL 
Po 100 dol. aukoję: A. Andrijonas, IL., D. ir J. Anysai, IL, T. Bauža, 

Wl , K. Binkevičienė, IL, J. ir J. Daunorai, IL, dr. J. Dėdinas, IL, D. Dikis, 
PA, A. Jesmantas, IL, R. Juškaitis ir V. Senda, IL, J. Jurkuvėnas, NY, 
D. Kavalienė, IL, V. Kemežys, IL, B. Kovas, IL, A. ir V. Kubiliai, MA, 
dr. A. Kudirka, IL, V. ir A. Kuraičiai, Ml, A. Lemke, IL, S. Lukauskas, 
IL, J. ir U. Mikuliai, IL, K. Orentienė, IL, dr. V. Raslavičius, II, F. ir J. 
Šlapkauskai, IL, R. Sliažas, PA, V. ir A. Šmulkščiai, IL, J. Šmulkštys, 
IN ir J. Šumskis, IL. 

55 dol. aukojusi: V. Balčiūnaitė Toliver, KS. 
Po 50 dol. aukoję: B. ir A. Andrašiūnai, IL, T. Bogušas, MA, R. 

ir A. Capai, VA, K. Černius, IL, A. Dainius, PA, N. DeRosier-Hirst, MA, 
E. Gailevičiūtė. IL, V. Grebliūnas, IL, J. Indriūnas, IL, T. Jadviešis, IL, 
S. Jakūbaitis, IL, S. Jakūbonienė, IL, E. Jankauskienė, NY, E. Karpienė. 
IL, J. ir A. Kižiai, IL, dr. A. Laucis, IL, J. Lungys, IL, R. ir V. Miliūnai, 
IL, V. Nien, NY, J. Osbal, IL, R. ir R. Ošlapai, IL, Z. Pajaujis, Ml, B. 
ir E. Paliulioniai, IL, J. Pečkaitis, FL, J. Pikūnas, Ml, A. Plečkys, IL, V. 
ir J. Pleiriai, IL. O. Raštikienė, IL, K. Rimas, IL, J. Savrinskas, IL, M. 
šiupšinskienė, IL, J. Steponaitis, IL, B. švipienė, IL, J. švipas, IL, J. 
Vaineikis, IL, N. Varnienė, NY, Z. Vieraitis, IL, S. Vilinskas, CT ir S. 
ir Z. Žilevičiai, IL. 

45 dol. aukoję: A. ir M. Labanauskai, IL. 
Po 40 dol. aukoję: A. ir A. Chesnai, IL, ir O. Ir J. Rugeliai, IL. 

Po 30 dol. aukoję: J. Gylienė, IL, G. Giedraitytė, IL, J. Karosas, 
IL, V. ir A. Siankevičiai, IL, Ir I. Stončienė, IL(Eug. Barškėtienės gimta
dienio proga). 

26 dol. aukojęs: A. T. Antanaitis, IL. 
Po 25 dol. aukoję: D. ir I. Anužiai, FL. B. Baublys, IL, S. Daržinskis, 

FL, A. Giniotis, IL, J. Gramas, IL, J. Groves, Ml, R. Grigaliūnas, IL, A. 
ir R. Gudaičiai, NY, V. Jankauskas, NY, K. Jasėnas, IL, Z. Jurys, NY, 
I. Kižys, IL, V. Lapenas, IL, J. Lapinskas, IL, V. Lesniauskas. IL, T. Ma
kauskas, IL, A. Mardosienė, IL, S. Petrulis, IL, D. Petrutytė, IL, kun. 
J . Prunskis, IL, A. ir V. Sabaliai, NY, O. ir V. Samatauskai, FL, G. 
šilingaitė, IL, P. ir J. Stravinskai, IL, P. Tamaševičius, IL, E. A. Wait, 
IL ir nežinomas aukotojas. 

Po 20 dol. aukoję: R. Barauskaitė, IL, S. ir V. Bartuškai, IL, M. 
Blynas, OH, A. Bliujas. IL, E. Budelskienė, IL, E. Daidynas, NY, V. ir 
D. Darai, IL, A. Galinaitis, IL, J. Galinaitis, IL, C. ir A. Grincevičiai, IL, 
L. ir P. Heiningai, Ml, E. J. Indriūnas, IL, M. Jasulevičienė, IL, J. Juknelis, 
IL, V. Juodišius, IL, B. ir K. Markai, IL, B. Morkūnienė, IL, O. ir V. Num-
gaudai, Ml, P. Pažerūnas, IL, J. Petrėnas, NY, S. ir J. Račiukaičiai, Ml, 
L. ir R. Raslavičiai, IL, B. Razminienė, IL, M. Rudaitis, IL, A. R. Rudin-
ski, IL, B. Rymantas, FL, A. Sabrinskas, IL, Z. Sinkevičienė, IL, B. Ska-
beikai, IL, O. V. Šuopys, IL, C. Ulis, IL, F. Valaitis, IL, G. Vosylienė, 
IL ir P. Žibūnas, IL. 

Po 15 dol. aukoję: J. Butrim, NY, L. ir L. Bildušai, IL ir B. Gelažius. 
IL. 

Po 10 dol. aukoję: A. M. Barr, AZ, R. Brakas, NY, I. Beina-
rauskienė, IL, ir J. Grėbliauskas, FL, G. Jamkutonis, IL, S. Januškienė, 
IL, 0. Junkerinė, IL, M. Macaitis, IL, M. Meyerienė, Ml, J. Orentas, NY, 
E. Pajadienė, IL, L. Puodžiūnienė, IL ir K. K. Valis, IL. 

Po 5 dol. aukoję: R. Friel, NY, O. Kiškienė, Ml, V. D. Rakauskas, 
IL ir E. Norus, IL. 

Iki dabar žuvusių už Lietuvos laisvę šeimoms paremti yra surinkta 
515,200 dol. 

$7,000 dol. buvo perduoti sausio mėn. Lietuvos Aukščiausiosios 
tarybos pirmininkui Vytautui Landsbergiui paskirstyti žuvusių šeimoms. 
Likusieji pinigai irgi greitai bus perduoti Lietuvos Aukščiausiajai tarybai 
paskirstyti žuvusių šeimoms. 

D R A U G A S , a n t r a d i e n i s , 1991 m. ba l andž io mėn. 16 d. 

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

A.tA. 
ANTANAS 
STANKUS 

mirė 1981 m. balandžio 16 d. 

Tėveli, jau suėjo dešimt metų, kai Tu palikai mus su 
liūdnomis širdimis. 

Niekad neužmiršime Tavo meilės ir mums parodyto 
darbštumo. 

Prašome visus draugus ir pažįstamus prisiminti Antaną 
savo maldose. 

Nuliūdę: sūnūs ir marčios 

Tėvas buvo vyras a.a. Konstancijos, mūsų brangios ma
mytės 

A.tA. 
Kun. Pranas Skrodenis, MIC 

Gyveno Chicagos Marijonų vienuolyne, paskutiniu metu 
- Holy Fam.v Villa, Lemont, 111. 

Mirė 199! m. balandžio 13 d. 
Gimė Brooklyn, NY., 1906 m. vasario 18 d. 
Marijonas nuo 1926 m. liepos 16 d. Kunigas nuo 1932 m. 

gegužės 22 ei 
Pasiliko nuliūdime broliai kun Jonas ir Antanas, 

Marijonų vienuolija. 
Kūnas pašarvotas Maripnų koplyčioje, 6336 So. Kilbourn, 

Chicago, 111.. antradienj, balandžio 16 d.,2 vai. p.p. iki 8 vai. 
vakaro. 

Laidojamas po gedulingų šv. Mišių trečiadieni, balandžio 
17 d., 10:30 vai ryto Šv. Kazimiero kapinėse, Marijonų sklype. 

Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus šiose 
laidotuvėse dalyvauti ir už a.a. kun. Praną pasimelsti. 

Broliai kun. J o n a s ir Antanas , Mari jonų Vienuolija. 
Laidotuvių direktorius Steponas C. Lack ir Sūnūs Tel 

708-974^410 

A.tA. 
BARBARA DUMBRIENĖ 

JAUGAITĖ 

Gyveno Chicagoje. Marąuette Parke, anksčiau Fairview 
Park, Ohio. 

Mirė 1991 m. balandžio 13 d.. 7:55 vai. vakaro, sulaukusi 
76 m. amžiaus. 

Gimė Liepoja. Latvija. Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Jurgis, sūnūs: Riman

tas, marti Dama. Gediminas, marti Laura Renee, Robertas, 
marti Susan: septyni anūkai; svainės: Hortenzija Šapalienė 
su vyru Pranu. Eleonora Mazoliauskienė; svainis Algiman
tas Dumbrys su žmona Maryte; daug dukterėčių ir sūnėnų. 

Velionė — buvusi profesionalė klasikinio baleto balerina. 
Kūnas pašarvotas antradienį, balandžio 16 d. nuo 2 iki 

9 v.v. Petkus Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St. 
Laidotuves įvyks trečiadienį, balandžio 17 d. Iš koplyčios 

10 vai. ryto bus atlydėta į Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčią, įtarioje 10:30 vai.ryto įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
lietuvių kap nes. Šeima prašo aukoti „Arthritis Foundation". 

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

Nuliūdę vyras, sūnūs, anūkai i r kiti giminės. 

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

A.tA. 
Dr. ANTHONY KYRAS 

Gyveno Elburn, IL. 
Mirė '991 m. balandžio 12 d., sulaukęs 76 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Gotainiuose. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasilik) dideliame nuliūdime dukros: Rūta Kyras, gyv. 

Madison. WI, dr. Laura Kyras-Colonna, žentas dr. Mark; 
anūkė Kr.sta Kyras-Colonna. 

Velionis buvo našlys a.a. Irenos. 
Priklausė St. Galis parapijai. Elburn, IL. 
Kūna> buvo pašarvotas sekmadienį, balandžio 14 d. Con-

ley koplyčioje, 116 W Pierce. Elburn. IL 60119. 
Laidotuvės įvyko pirmadienį, balandžio 15 d. Iš koplyčios 

buvo atlydėtas į St. Gall's parapijos bažnyčią, kurioje 10:30 
vai. ryto vyko gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų "uvo nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kpines. 

Nuliūdę d u k r o s , anūkė ir kiti giminės. 

Laido, ivių direkt. Bruce Conley. Tel. 708-365-6414. 

A.tA. 
JUOZAS ULEVIČIUS 

Gyveno South Have. Michigan. 
Mirė .^91m. balandžio 12 d., tyliai namuose, sūnaus 

akivaizdov 
PasiiiK nuliūdime sūnus Juozas, broliai Jonas. Kazys ir 

Andrius su šeimomis Amerikoje. Petras ir sesuo Ona su 
šeimom - ;etuvoje. 

Kūnas huvo pašarvotas balandžio 15 d. S. C Lack & Sons 
koplyčioje 2424 W 69th St. 

Laidotuvės įvyko antradieni, balandžio 16 d. 
Iš koplyčios 10 vai. ryto velionis buvo nulydėtas į Lietuvių 

Tautine- K «pines. 

Nuliūdęs s ū n u s ir artimieji. 

A.tA. 
Dr. JURGIS SADAUSKAS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1991 m. balandžio 13 d., 11:30 vai. vakaro, sulaukęs 

90 m. amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime mirusio brolio a.a. dr. Jo

no šeima ir giminės Lietuvoje. 
Pr ik lausė Lietuvių Fondui. 
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, balandžio 18 d. nuo 4 iki 

8 v.v. Gaidas-Daimid koplyčioje. 4330 S. California. 
Laidotuves įvyks penktadienį, balandžio 19 d Iš koplyčios 

9 vai. ryto bus atlydėtas į Švč M. Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines. 

Vietoje gėlių prašoma aukoti Lietuvių Fondui, 3001 W. 
59th St., Chicago. IL 60629. 

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

Nuliūdę g iminės . 

Laidotuvių direkt. Gaidas-Daimid. Tel. 312523-0440. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K IS 

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS 
P A T A R N A U J A IR C H I C A G O S PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S . C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a i - (1-312) 523-0440 ir (1-312) 523-8662 

4605-07 S o u t h H e r m i t a g e Avenue 
T e l e f o n a s - (1-312) 927-1741-1 

4348 S. C a l i f o r n i a A v e n u e 
T e l e f o n a s - (1-312) 523-0440 

STEPONAS C. LACK IR SUNŪS 
Laidotuvių direktoriai 

n u o 1916 metų 
PRANEŠA 

k a d a t i d a r o n a u j u s l a i d o t u v i ų n a m u s 

6541 S. KEDZIE 
M a r q u e t t e P a r k e 

K i t i S . C . L a c k l a i d o t u v i ų n a m a i : 
11028 S o u t h v v e s t H v v y . * Pa los H i l l s 
9 2 3 6 S . R o b e r t s K d . * H i c k o r y H i l l s 

2424 W . 69 St . * Chicago 

Visų telefonas: 708-974-4410 

Miela; k l ege i . . . P a t r i a " nare i 

A.tA. 
Dantų gyd. ELENAI GIEDRAITIENEI 

mirus , jos vy rą dr . DOMĄ. d u k r a s su š e i m o m i s ir 
a r t i m i - u s š i rd inga i už jauč iame . 

Dantų gyd. Elena Čirvydaitė-Kvedarienė 
su šeima 

Savan:-.', i, Gerogia 

PETKUS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOMES, LTD. 

\1arquette Funeral Kome 
2533 VVest 71 st Street 

Chicago. Illinois 60629 
1-(312)-476-2345 

Hills Funeral Home 

Palos Hills. Illinois 60465 
708-430-4455 

Petkus Funeral Home 
1410 South 50th Avenue 

t ke ro Illinois 6065O 
708-863-2108 

Petkus-Butkus Funeral Home 
1446 South 50th Avenue 

Cicero. Illinois 60650 
708-652-1003 

V i s u s l a i d o t u v i ų n a m u s g a l i t e p a s i e k t i 
s k a m b i n d a m i l - (312) -476-2345 

ANTHONY B PETKUS 
D O N A L D A PETKUS 

DONALD M. PETKUS 
LAVVRENCE C. GASUNAS 

• 

file:///1arquette


DRAUGAS, antradienis, 1991 m. balandžio mėn. 16 d. 

x Vyskupo P. Bučio veiklos 
paminėjimą ruošia Punsko 
lietuvių muziejus. Minėjimas 
daromas jo mirties 40 metų su
kaktuvių proga. Muziejus ta 
proga nori išleisti nedidelį lei
dinį, jei atsiras lėšų. Vyskupas 
Būčys yra miręs 1951 m. spalio 
25 d. Lietuvių muziejaus Lenki
joje direktorius yra A. P. Si-
tarskis. 

x Marquet te P a r k o Lietu
vių Namų savininkų organiza
cijos narių susirinkimas įvyks 
balandžio 19 d., penktadienį. 
6:30 vai. vakare parapijos salėje. 
Susirinkime bus svarstomi la

bai aktualūs apylinkės reikalai. 
Be to. į susirinkimą atsilankys 
naujai išrinktas 15 Wardo alder-
manas. Nariai ir svečiai kviečia
mi gausiai dalyvauti. 

x Sv. P ranc i škaus seserų 
r ėmė jų vakar ienė buvo 
balandžio 14 d., sekmadienį. 
Sauiių salėje Brighton Parke. 
Vadovavo žurn. St. Pieža. buvo 
pagerbti mirė Teklė Ruchas ir 
John Henson. taip pat buvo su
aukota geroka suma seselių 
pranciškiecių darbams. 

x Sekmadienį, ba landžio 
14 d.. 40 pėdų ilgumo ir 20 tonų 
talpos konteineris, prikrautas 
mokyklinių reikmenų, mokslo 
vadovėlių, sauso maisto 
našlaičiams ir prieglaudos 
seneliams drabužių,buvo išsiųs
tas per Lenkiją į Vilnių. Šią 
siuntą suorganizavo ir rūpinosi 
JAV LB krašto valdybos Švie
timo taryba. Didele talka prisi
dėjo Brighton Parko apylinkė, 
vadovaujama pirm. Salomėjos 
Daulienės. Ši siunta pasieks 
Lietuvos Respublikos kultūros 
ir švietimo ministeriją Vilniuje 
per 30 dienų. Konteineris buvo 
pakrautas Lietuvių centre 
Lemonte. Jos vadovybei ir 
administratoriui R. Kronui bei 
daugeliui visokeriopai prisi
dėjusiems lietuviams JAV LB 
krašto valdybos Švietimo tary
bos vardu Regina Kučier,ė 
reiškia nuoširdžią padėką. 

x Spor t in inkų ir spor to 
mėgėjų ekskursija į Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes Lietu
voje. Liepos 22 d. skrendame su 
Jugoslavų oro linija per Belgra
dą ir Maskvą arba per Varšu
vą į Vilnių. Registruokitės 
dabar Travel Advisers, Inc. 
708-524-2244 - Birutė Zalato
rienė. 

įsk) 

x Montessori Vaikų Name
lių, 2743 W. Lithuanian Plaza 
Ct. , C h i c a g o , apžiūrėji 
mas 'open house) įvyks šešta
dienį, balandžio 20 d. 11 v . r . - l 
v p.p. Kviečiame vaikus ir 
tėvelius apžiūrėti mokyklėlės 
pata lpas . sus i t ik t i su 
auklėtojomis ir užregistruoti 
vaikus sekant iems mokslo 
metams. Tel. 312^76-4999. 

rsk) 

x VISI SIUNTINIAI \ LIE
TUVA siunčiami su PRISTA
TYMU l NAMUS papigintomis 

- Rūbai, maistas, vais-
KIKKIS NERIBOTAS, 

MUITO NĖRA. Iš kitu miestų 
savo daiktus siųskite mums 
paštu arba UPS. TRANSPAK, 
2638 W. 69 St., Chicago, IL 
60629. tel. 312-436-7772. 

(ak) 

ROOFING 
AHplM K M i 

D«nglam« \r tateOfiM 

J * 
J12-737-1717 

x Šv. Kazimiero seserų vie
nuoli ja kviečia dalyvauti šv. 
Mišiose, prašant, kad jų steigėja 
Motina Marija Kaupaite būtų 
paskelbta palaimintąja. Šv. Mi
šios bus trečiadienį, balandžio 
17 d., 7 vai. vak. vienuolyno 
koplyčioje. Šv. Mišiose bus 
paminėta Motinos Marijos 51 
metų mirt ies sukaktis. Šv. Mi
šias atnašaus kun. Kęstutis Tri
makas anglų kalba. 

x „L a i š ka i l i e tuv iams" ba 
landžio Nr 4 išėjo iš spaudos ir 
prisiminė straipsniais ir at
siminimais jėzuitų ordeno įkū
rimą ir Lietuvos jėzuitų veiklą, 
Šv. Ignoto Lojolos gimimo 500 
m. ir 450 metų nuo ordeno 
patvirtinimo. Žurnalas istorinis 
ir labai įdomus susipažinti su jė
zuitų veikla. 

x I s t o r i n ė v a i z d a j u o s t ė 
, , K r u v i n a s i s s e k m a d i e n i s " 
Vilniuje — sausio 13 d. įvykiai 
bus rodomi Vyresniųjų lietuvių 
centre Seklyčioje balandžio 17 
d., t rečiadienį . 2 vai. p.p 
Kviečiami visi pamatyti šį is
torinį filmą. 

x T e o d o r a s B l i n s t r u b a s , 
buvęs Amerikos Lietuvių Tary
bos pirmininkas, po sunkios 
operacijos ir buvimo ligoninėje, 
jau grįžo į namus ir baigia 
sveikti žmonos Barbaros prižiū
rimas. 

x Te re sė Korsak ienė , mo
kytoja iš Troy. MI. ruošiasi 
Lietuvių kilmės vaikus šių 
metų stovykloje supažindinti su 
istoriniais Lietuvos miestų her
bais. Daugelį jų vaikai spaus-
dinsis ant jų nešiojamų baltų 
marškinėlių, vadinamų T-Shirt. 

x Bever ly Shores Lietuvių 
klubo susirinkimas įvyks ba
landžio 20 d. 6 vai. v. Jonynų 
salėje Chestertone, Ind. Susirin
kimo globėjai Vytenis ir Irena 
Jonynai. 

x „Nau j i e j i vė j a i " , šiuo
l a ik inės p r a n c ū z ų poezijos 
Antalogija, sudaryta ir išversta 
Povilo Gaučio, redaguota Tomo 
Venclovos, išėjo iš spaudos 
gražiai išspausdinta su gera 
poezijos a t r a n k a . Turi 247 
puslapius su įžanga ir turiniu. 
Parduodama ir „Draugo" ad
ministracijoje. 

x I e š k o m a Aniceta Kviete-
la i t ienė , Alfonso duktė, kilusi 
nuo Plungės, gyvenusi Detroite. 
Ieško jos sesuo Genė Stonkienė, 
gyv. Telšių gatvė 1-21, Plungė, 
Lithuania. Žinantieji apie ją 
prašomi pranešti ,,Draugo" re
dakcijai. 

x „ M a i r o n i o " lit. mokyk la 
Lemonte ruošia metinį pavasa
rio balių balandžio 20 d. 6 v.v. 
Pasaulio Lietuvių centre. Rezer
vacijoms skambinti: Alei Lie-
pon iene i 708-349-7193 a r b a 
Rita i Riškienei 708-599-2253. 

(sk) 
x N o r ė d a m i a t švęs t i įvai

rias šeimos šventes bei šermenų 
pietus prieinamomis kainomis, 
prašome kreitis į Balt i jos res
t o r a n ą , 8100 R o b e r t s Rd., 
J u s t i c e , D. tel. 1-708-458-1400. 

(sk) 

x A U K Š T O S K O K Y B Ė S 
R Ū K Y T O S D E Š R O S , PA-
L E N D V I C A su pristatymu į 
n a m u s Lietuvoje — $84.00. 
T R A N S P A K , 2638 W. 69 St., 
C h i c a g o , IL 60629 . t e l . 
312-436-7772. 

'sk) 

x Muzikos šventes rengi
mo komi te to vardu narė Silvi
ja Foti išrūpino proklamaciją iš 
Chicagos burmistro Richard 
M. Daley. Proklamacija, pasi
rašyta kovo 26 d., iš anksto 
praneša, jog gegužės 15-28 
dienos skelbiamos Lietuvių Mu
zikos šventės dienoms (Lithu
anian Music Festival Days) ir 
raginama, kad visi Chicagos 
gyventojai parodytų paramą. 
Proklamacijos tekstas bus per
spausdinamas Muzikos šventės 
leidinyje, kur į redaguoja 
Danutė Bindokienė. Muzikos 
šventę rengia Kanados ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės. 

x A. a. dr . An tanas Kyras 
po ilgos ligos mirė Šv. Šeimos 
viloje ir pašarvotas Elburn, 111. 
Palaidotas po šv. Mišių St. Gali 
bažnyčioje pirmadienį, balan
džio 15 d. Liko dvi dukros Rita 
ir dr. Laura Colonna. Žmona dr. 
Irena žuvo automobilio nelai
mėje, aplankius savo sergantį 
vyrą. Velionis buvo gimęs 1914 
m. rugpjūčio 9 d. Buvo išlaikęs 
egzam i nus ir turėjo savo 
medicinos kabinetą. 

x A n d r e o s Zotovaitės su 
Pau l Ai tken užsakai prieš mo
terystės sakramentą eina Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke. 

x P r a u r i m ė Ragienė atliks 
programą Lietuvos Dukterų 
draugijos Pavasario pokylyje 
gegužės 4 d. 7 v.v. Jaunimo cen
tre. Visi kviečiami dalyvauti ir 
prisidėti prie draugijos šalpos 
darbų. 

x E. Kėžel ienė , Muzikos 
šventės rengimo komiteto narė, 
organizuoja Dainų šventėje 
dalyvaujančių garbės svečių 
valdžios pareigūnų ir konsula-
rinio korpo — priėmimą. 

x Anelė G a r b a č i a u s k a s ir 
J o n a s Stočkus, abu iš Chicago, 
111., buvo atvykę į „Draugą", 
pratęsė prenumeratą viene
riems metams ir kiekvienas 
paaukojo po 20 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x J u o z a s Vizgirda, Aurora, 
111.. lietuviškų organizacijų dar
buotojas. Jū ra ir Algis Bakai
čiai. Palos Hts., 111.. už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 20 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

x J . Žiūrait is iš Oakville. 
Ont. Kanada, atsiuntė 40 dol. už 
kalėdines korteles, kalendorių, 
kurias gavo pavėluotai, bet jas 
panaudos kitiems metams. Ačiū 
už auką ir linkėjimus. 

x Aukotojai , norintieji pa
remti Muzikos šventę ir būti 
atžymėti šventės leidiniuose, 
aukas prašomi siųsti iki balan
džio 25 d.: L i thuan ian Music 
Fest ival , P .O. Box 29485, 
Chicago, IL 60629. Aukos nu
rašomos nuo federalinių mokes
čių. 

(sk) 
x „ Ž A I B A S " Nr. 10 -

skanios rūkytos dešros ir skilan
džiai bus pristatyta jūsų nurody
tu adresu Lietuvoje. 4 kg 
lietuviško skilandžio, 2 kg „Žal
girio" dešros, 2 kg „Suvalkie
tiškos" dešros. 1 kg „Sodžiaus" 
dešros, 1 kg. filė plėvelėje. Pilna 
kaina $100.00 - kreiptis „Žai
b a s " 9525 South 79th Ave., 
Hickory Hills, DJ. 60457. Tele
fonas (708) 430-8090. 

(sk) 

mt 
,Spindi. šokėjai baigia pasirodymą Chicagos Daley centre Vasario 16-tos proga. 

Nuotr I. Tijūnėlienės 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

x G. T. I N T E R N A T I O N A L 
parūpina jūsų giminėm bilietus 
iš Lietuvos į įvairius Amerikos 
miestus neskrendant per Mask
vą. Su jūsų giminėmis ryšį 
pa l a iko ir perduoda visas 
informacijas mūsų raštinės at
stovė Vilniuje. Prašome kreip
tis: G. T. I N T E R N A T I O N A L , 
INC. , 9525 S. 79th Ave . , 
H i c k o r y Hills, IL. Tel . (708) 
430-7272. 

(sk) 

x K ARGO l LIETUVA! Rū 
bus, naujus ir dėvėtus, batus, 
medžiagas ir "nereceptinius vais
tus ribotais kiekiais, galima 
siųsti j Lietuvą BE MUITO! 
siunčiame ORO LINIJA I 
RYGA. Siuntinius atsiimti RY 
GOS muitinėje. Minimumas 
110 lbs arba 50 kg Kaina $1.45 
už svarą. Kreiptis j : G. T. In
te rna t iona l , tel. 708-430-7334, 
9525 So. 79th Ave., Hickory 
Hills. IL 60457. 

(sk) 

ŽVILGSNIS { P R A E I T Į I R 
PARAPIJOS C H O R A S 

Kai sekmadieniais sumos 
metu didokoj Šv Antano parapi
jos bažnyčioj Cicero dalyvius 
skaičiuojame tik dviženkliu 
skaičiumi ir daugiausia balz
ganomis galvomis, atrodo,ne 
kažką galima veikime metų 
slinktyje sugalvoti ir atl ikti . 
Tačiau ne visa: taip. Su pasidi
džiavimu prisimenam pilną 

parapijos salę. kai prieš metus 
per Bendruomenės metinį susi
rinkimą (kurios pirmininku yra 
inž. Raimundas Rimkus), mus 
aplankė kongresmanas Richard 
Durbin. Jo vaizdžiai ir smulk
meniškai atpasakoti įvykiai ir 
Lietuvos kančios, siekiant lais
vės ne tik stebino, bet giliai 
širdyse uždegė jausmus, kiek 
kas išgali, kiek sugeba, prisidėti 
ir gelbėti tėvynėj besigrumian
čiam broliui. Stipriai pajutome, 
kad dar pavergtai, nors lais
vėjančiai tėvynei, reikia darbais 
pasireiškiančios aukos. Tame 
pačiame susirinkime dr. P. 
Kisielius žadino visus pabusti iš 
snaudulio: rašyti, telefonuoti, 
siųsti telegramas, išnaudoti 
paž in t i s Lietuvos r e ika lų 
iškėlimui. Skatinimai nebuvo 
veltui: kai metų laikotarpyje 
vyko įvairūs budrumo judėji
mai, demonstracijos, minėjimai, 
paskaitos, C ice; ' lietuviai labai 
gausiai dalyvavo ir aukojo. 

Choras yra didelė Dievo do
vana parapijai. Kai choras šv. 
Mišių metu gieda, tai, rodos, kas 
čia ypatingo — taip yra įprasta 
nuo senų laikų. Niekas neklau
sinėja, kieno pastangomis bei 
rūpesčiu, laiko ir sugebėjimo 
dėka galime tą valandėlę grožė
tis, džiaugtis ir toje palaimintoje 
aplinkoje arčiau Viešpaties savo 
džiaugsmo ar sielvarto jausmus 
atskleisti. Tačiau, kai sumos 

x Lietuvių Muzikos šventei 
aukojo: po $ 1,000 dr. Viktoras 
Dubinskas. Antanas ir Maria 
Rudžiai, $500 Eduardas Vitkus, 
$250 Viktoras ir Salomėja 
Endrijona.. po $100 A. ir V. 
Čepėnai. Bronius ir Anelė 
Kručai. Marija Noreikienė. 
Dėkojame ir prašome remti 
šventę, siųst: aukas: Lithuanian 
Music Festival, P. O. Box 29485. 
Chicago. IL 60629-0485. 

(sk) 

x Lietuvių Muzikos šventei 
aukojo: $1 '700 Algimantas ir 
Ale Rėželiai $500 dr. J. A. Son-
ta, $275 R,mas ir Pranutė Do-
manskiai. $290 Jurgis ir Dalia 
Anysai, $2:0 Fr. V. Radvina. 
$200 JAV :.B East St. Louis 
apylinke. M50 Algirdas ir 
Viktorija • araičiai, po $100 
Jul ius ir Stasė Balč iūnai , 
Pranas ir Rose Mačerniai . 
Dėkojame r prašome remti 
šventę siųsti aukas: Lithu-

Festival , P.O. 
C h i c a g o , IL 

metu dusinanti tyla slankioja ir 
slegia kiekvieną suklupusį 
prieš altorių ir žvelgiantį į gie-
dorių ir vargonų tuščią vietą, 
beveik kiekvienas klausia save 
ir kaimyną, kas čia atsitiko? 
Tokių sekmadienių nemažai 
turėjom. Buvom laimingi, kai 
prieš 40 metų prisiglaudę ir 
vėliau įsišakniję Šv. Antano 
parapijos aplinkoje radome ir 
naudojomės tuo lizdu, sukurtu 
mūsų kraujo brolių, anksčiau 
čia a tvykus ių . Bažnyčia , 
mokykla, bankas , salės — 
daugybė žmogaus kasdieniniam 
gyvenimui tarnaujančių įstai
gų, vadinosi Šv. Antano vardais. 

daugelyje sričių žydėjusi, pirma
vusi — nyko. 

Paskutiniam dešimtmetyje 
mus lydėjo keli laimingi įvykiai 
surišti su Prapuolenių šeima: 
B e r n a r d a s P r a p u o l e n i s ir 
Aldona Prapuolenytė lyg iš 
nieko subūrė, išmokė, išlavino 
ir keletą metų nauju, neįprastu 
žodžių ir melodijų skambesiu, 
džiugino dar likusius Cicero 
parapiečius. Atvykę ir iš toli
mesnių vietovių sakydavo, kad 
mėgsta šios bažnyčios giedo
jimą. Bernardo giedojimas ne 
vieną pabudino iš dvasinio 
snaudulio, jis ragino ir išmokė 
visos bažnyč ios dalyvių 

Šv. Antano parapijoj klebonavo atsakinėjimą giedojimu. Kai šių 
garbingas ir nepamirštamos at
minties prel. Ignas Albavičius, 
o parapijos choras buvo A. Mon-
deikos rankose. Giedodavo jis 
lo tyn i ška i , l i e tuv iška i ir 
angliškai. 9 vai. r. šv. Mišiose 
dalyvaudavo per 200 mokslei
vių, daugiausia su tėvais. Buvo 
kažkokia šventa paga rba 
pamaldumui: net tie, kurie 
neuoliai laikydavosi „sekma
dieniais, šventėmis išklausyk 
šv. Mišias"' įsakymo, su vaikais 
ateidavo pripildydami 600 vietų 
bažnyčios suolus. Ilgus metus 
parapijoj vargonininku buvo A. 
Skridulis, giedojo ir dainavo ne 
tik bažnyčioje, bet ir šventėse, 
minėjimuose. Jis ir mokykloje 
dėstė dainavimą. Didelių giedo-
rių, rodos, iš mūsų parapijos 
neiškilo, o tos mokyklos auklė
tiniai, išsprūdę iš tėvų globos, 
įgiję mokslo laipsnius, negrįžo 
— pasklido įvairiomis kryptimis 
užmiesčiuose. Kolonija mažėjo. 

abiejų netekom: Aldona ap
sigyveno Putname, o Bernardą, 
pašauktą amžinybėn, atsisvei
kinom negrįžtamai, Marijus 
Prapuolenis su kantrybe ir at
sidavimu stojo į jų išmintą vagą 
ir vadovauja parapijos chorui iki 
šių dienų, išmokydamas naujų 
švenčių minčiai ati t inkamų 
giesmių. Marijaus vadovavimo 
dienos sunkėjo, kai sumažėjo 
giesmininkai ir finansiškai 
patys susimesdavo po keliolika 
dolerių iškilus reikalui: gaidos, 
kopijos, giesmynėliai, iškil
mingų paminėjimų svečiai dai
nininkai, instrumentalistai ir 
kt. Jie buvo tylūs , kantrūs ir 
visa nešė s a v o jėgomis. 
Parapiečiai net nežinojo — nepa
galvojo, iki G. ir A. Pieniai, 
žinodami choro išsilaikymo 
aplinkybes, gausiai apdovanojo 
Cicero gyventojus ir parapijos 
chorą, parodydami kruvino 
sekmadienio — sausio 13 d. 
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Box 29485, 
60629-0485. 

(sk) Argentinos lietuvių jaunimas su vėliavomis prie Buenos Aires katedros. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J . A. VALSTYBĖSE 

— Lietuvių kunigų rekolek
cijos šiemet bus Putname bir
želio 10-14 dienomis. Rekolekci
j oms n u m a t o m a s vadovas 
Vilkaviškio vyskupas Juozas 
Žemaitis. Registruotis pas kun. 
V. Cukurą. 

— Lietuvių Katalikų aka
demijos suvažiavimas šiemet 
numatomas Vilniuje birželio 
9-16 dienomis. Jau sukomplek
tuoti beveik visi paskaitininkai, 
t rūksta vieno kito. Pakvie
timais rūpinasi Vilniuje, bet gal 
išrūpins ir nepaskaitininkams. 
Reikia rašyti kun. Jonui Boru-
tu i , Dūkštų 12-92, 232010 
Vilnius, Lithuania. 

x Akademijos leidiniai jau 
paruošti ir greitai pasirodys 
prof. St. Šalkauskio Raštų II 
tomas — Pedagoginės studijos. 
Taip pat paruoštas ir prof. An
tano Salio Raštų IV tomas. 
Paruošti ir kiti leidiniai, bet dėl 
mažo skaitytojų skaičiaus šiuo 
metu neleidžiami. Mėginama 
leisti Lietuvoje, kur yra daugiau 
skaitytojų. 

— Waukegano lietuvių Šv. 
Bal t ramie jaus bažnyčia su
jungta su Šv. Juozapo parapijos 
bažnyčia, kurioje klebonauja 
kun. Edvvard Scarbalis. Kartą i 
mėnesį laiko šv. Mišias jėzuitai 
iš Chicagos l ie tuviškai , o 
paprastais sekmadieniais yra 
angliškos Mišios, bet lietuviški 
skaitymai. 

žudynių Lietuvoje vaizdajuostę. 
Susirinko daug parapiečių ir iš 
apylinkių. Visi aukojo negailė
dami, parodydami dėkingumą ir 
pagalbą Pieniams ir chorui. 
Buvo lyg susivienijimo šventė 
rimties nuotaikoj. Marijus, su
jaudintas visų rodomu palanku 
mu ir įvertinimu, padėkoje 
Genovaitei ir Aleksui Pieniams, 
savo pagalbin inkei J. Bo-
binienei, kurios budrumu šis 
vakaras buvo suruoštas, dėkojo 
visiems atsilankiusiems. G. 
Plenienės padovanota pintinėlė 
su išmargintais-išskutinėtais 
velykaičiais buvo lenktyniau
jant išpirkta, nes kiekvienas no
rėjo išsirinkti gražiausią: ar tai 
su bakūžėle, ar kanklėmis, ar 
paukšteliu įsodintu į lietuvišką 
ornamentą. Skirstėsi pamažu, 
lyg nenorėdami eiti į namus. 
Vis kalbos apie tėvynės kančias, 
žudynes , t a n k u s , gyvybių 
aukas, nuostabų susivaldymą, 
giesmes ir šauksmus Lietuva... 
Lietuva... tęsėsi. Visi nešėsi 
širdyse į savo pastoges matytus 
vaizdus. 

Parapijos choras yra ilgiau
sia išsilaikęs vienetas, kuris nie
ko neprašo, tik duoda. Linkė
tina, kad choro ir parapiečių pa
garbus bendravimas ir įverti
nimas tęstųsi ilgiausius metus. 
Sunku ir liūdna būtų įsivaiz
duoti Didžiąją savai tę ir 
Prisikėlimo šventę be choro. Jie 
giedojo kiekviename Didžiosios 
sava i t ė s sus i te lk ime, o 
Prisikėlimo šv. Mišiose dar 
talkino sol. Eglė Rūkštelytė ir 
Algis Zlapkus , vargonavo 
Darius Polikaitis, dirigavo 
Marijus. Dvasinis pakilimas, 
nuotaikingų melodijų veikimu 
sutvi r t ino džiaugsmą: „J is 
Prisikėlė". „Jis Prisikėlė" — tai 
didinga jaudinanti , džiugi, 
t r iumfuojant i giesmė, bet 
graudina: prisistatai pats save 
— sau arba atsirandi siela 
tėvynėj ir klausi skausmingai: 
„kada ją prikelsi?" 

Su Prisikėlimo šventės laiko
tarpiu parapiečiai linki Marijui 
ir choristams giedojimu vienyti, 
jungti, guosti ir kelti sielas į 
gėrį, tiesą ir meilę. 

Č. B. 
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